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ANTONI CZECHOW: 

CZŁOWIEK, PISARZ, LEKARZ 
Taganrog 1860. W mieście portowym nad morzem Azowskim, w rodzinie drobne
go sklepikarza przychodzi na świat Antoni. 

Przypomnii sobie, że despotyzm i klamsl'/lo zabirt mlodoff Twojei matki. Despof'yzm i klomstwo 
spacz'tft nasze dzieci1istwo tak, że wspominam ie ze strachem i odrazą. Przypomnii sobie nasz 
vrstyrf i przerażenie, iakie nas agamia/o, kiedy oidec podczas obiadu rozpoczyna/ awanturę 
z powodu przesolonei zupy albo W'fmyślal matce od idiotek ... !J_ listu do brata Aleksandra) 

Moskwo 1879. Po ukończeniu gimnazjum w Taganrogu Czechow przenosi się do 
Moskwy, dokąd ojciec, zbankrutowawszy, wyjechał z całą rodziną kilka lat wcze
śniej. Młody student medycyny rozpoczyna współpracę z kilkoma stołecznymi cza
sopismami humorystycznymi. Terminatorstwo literackie, ~ównie w „Odpryskach". 

Nie uznaie Pan ufY/orów dłuższych mi na sto liniiek, co ma swoie uzasadnienie ... Powiedzmy, 
zna/oz/em lemat. Siadam do pisania. Myśl a stu, nie więcei, hamuie moiq rękę /ilż ad pierw· 
szego słowa. Ubiiam tekst, ile się da, przecedzam, w•;kreślam, nieraz (iak mi to mówi mói 
instynkt autorski) ze szkodą dla tematu, i (co naiważniejsze) dla formy Po ubiciu i przecedze
niu zaczynam liczyć. .. Doliczywszy do stu, stu dwudziestu, stu czterdziestu linijek wpadam 
w przerażenie i ... nie wysyłam. (Z listu do Mikołaja Lejkina, wydawcy „Odprysków"). 

Moskwo 1884-1885. Praktyka lekarska po ukończeniu studiów medycznych. 
Wszelako tryb naszego życia wcale nie uległ zmianie. Pacienci do mlodego doktora iakoś się 
nie zgłaszali (Mario Czechow we wspomnioch o bracie). 

Powstają arcydziela sztuki satyrycznej Czechowa, takie jak Śmierć urzędnika, Ka
meleon, Kapral Pryszybiejew. W nich, i nie tylko w nich, znajdujemy ów charoklery
styczny dla tego późniejszej twórczości stop liryzmu i ironii. 

Oprócz talentu i bogactwa materia/u potrzebne iesl coś ieszcze, nie mniei ważne. Potrzebny 
ieSI wiek męski, to po pie1WSze, po drugie, nieodzowne iesf poczucie wolności osobisfei, a Io 
poczude zaaęlo we mnie rosnąt dopiero od niedal'IOO. Przedtem nie miałem go; całkowicie mi ie 
zaslępowart lekkom'fŚ/noś{ i brak szacunku do wlasnei pracy r:łl liŚ1:ie do Aleksego Suworina). 

Ukraino, Moskwo 1888. Pierwsze, długie wakacje na Ukrainie, pełne doznań, 
radości, ciepła. Po powrocie do Moskwy niespodzianka: wiadomość o otrzymaniu 
nagrody im. Aleksandra Puszkina za najlepsze utwory literackie wyróżniające się 
najwyższyszmi walorami literackimi, przyznawanej przez Akademię Nauk za łom 
opowiadań „Zmierzch". 

Wiadomość o nagrodzie oszołomi/a mnie. Roznioslu się po moim domu i po Moskwie iak 
groźny grom meśmiertelnego Zeusa. We wszystkie te dni snuię się jak zakochany( . .) Stra
sznie mi się powodzi. lato spędzi/em wspaniale, szczęśliwie, W'fdolem wszystko, niemal co 
do grosza, i me narobi/em szczególnie dużych długów. Uśmiecha/ się do mnie i Psel, i morze, 
i Kaukaz, i chutor, i sprzedaż książek. (Z listu do Aleksego Suworina). 

W kilka dni po otrzymaniu nagrody Antoni zaczął pluć kiwią. Nieuleczalna wówczas 
choroba dała po raz kolejn11 znać o swoim istnieniu. 
Sachalin 1889-1890. Zdumiewająca podróż (pisarz chory na gruźlicę udaje się 
na własny koszt w morderczą podróż, by zebrać materiały o życiu katorżników!), 
która przynosi plon literacki, spoleczny, naukowy. Poruszyć społeczeństwo - oto 
dlaczego przedsiębral Czechow lę wyprawę. Sachalin - miejsce przemocy i poniże
nia - wywarl na Czechowie wstrząsające wrażenia; stanowił w jego życiu furtę, za 
którą pozostały ideały młodości, a o1wierała się sceptyczna dojrzałość. Po powrocie 

z Sachalinu powstało słynne opowiadanie Sala nr 6, mające v.ymowę syrmoliaą, mówiące 
o spałeaeństwie osadzonym za kratami, zdanym na laskę brutalnych dozorców. 

Nie lubię, kiedy inteligentny zesluniec stoi przy oknie i miluy, ze wzrokiem utkwiooym w dach 
sąsiedniego domu. O czym wtedy myś/e Nie lubię, kiedy rozprawia ze mną o rzeczach oboięf
nych, patrząc na mnie z W'/razem /Wurzy, kt6ry zdaie się m6wit «Ty w16dsz do domu, a ia 
tu zostanę. » (Z korespondencji pt. .z Syberii") 

Mielichowo 1892. Niewielki majątek położony niedaleko Moskwy, nabyty przez 
Czechowa. Tu mieszkał i pracował od świtu do nocy, przyjmując miejscowych chło
pów, lecząc ich, udzielając porad, prowadząc działalność społeczną. 

W istocie u nas w /Aielichowie powstalo prawdziwe, iak to mówi się dzisiaj, ambulatorium 
Antoni W'fZnaczyl godziny przyięć przed po/ud niem I oto codziennie, mem a/ od świtu, chorzy 
siedzieli iUż na podwórzu na fo/wartu w oczekiwaniu na przyięde. I z innych wsi wielu przyjeż
dża/o furmankami (Ze wspomnień Marii Czechowej). 

I pisał, choć czasu na pisanie miał niewiele. 
Ach, gdyby Pan wied!ial, iak ia jestem zmęczony I Zmęczony bezgranicznie Goście, goście, 

goście ... IMi dworek znajduie się w sam raz na trak de kaszyrskim, i każdy przeieżdżoiqcy 
tędy inteligent uważa za swói obowiązek wstąpić do mnie i ogrzać się, a niekiedy nawet 
przenocować. A iO przecież udekiem z Moskwy przed gośćmi. A ia powinienem p1sa{, pisać, 
pisać i gnać końmi pocztoW'fmi, gdyt nie pisać znaczy dla mnie żyć na kredyt i zod~aać się. 
(Z listu do Suworino) 

Niceo 1897. Choroba dała o sobie znać z d~żą intensywnością. Leczenie na Lazu
rowym Wybrzeżu. Sprawa Dreyfusa (oficera francuskiego sztabu generalnego, po
chodzenia żydowskiego, oskarżonego falszywie o szpiegostwo na rzecz Niemiec i 
skazanego na dożywotnią deportację do Gujany) i rozpętana kampania antysemic
ka we Francji, ale również w Rosji, stanowiła głębokie przeżycie dla pisarza i punkt 
zwrotny w stosunkach Czechowa z jego wieloletnim przyjacielem i wydawcą Aleksym 
Suworinem, gdy jego pismo „Nowoje Wriemja" przyłączyło się do tej gorszące j akcji. 

W sprawie loli (który ujął się za Dreyfusem -przyp. red.) «Nowe Czasy• za/ęłt stanowisko 
wręcz plugawe. Na len lemat w•1mie11iliśmy ze starym listy i obaj zamilkliśmy Nie chcę pisać 
i nie chcę otrzymywa{ /istów, w któl}'Ch on nietakty swoiei gazer; tłumaczy P;m, że lubi 
woiskowych -nie chcę, bo ta wszystko od dawna mi obrzydło (W liście do brata Aleksandro). 

Jałta 1899. Po powrocie z Francji Czechow zamieszkał na Krymie, w domu przez 
siebie nabytym. Czuje się tu wyjątkowo samotny, a jesl przecież otoczony troską 
najbliższych. Odczuwa dojmujący brak środowiska literackiego Moskwy. Staje się 
ona istnym symbolem utraconego raju. Tęsknota za Moskwą jego „lrzech sióstr" -
to również jego własna tęsknota do miasta, któremu tak wiele zawdzięczał. 

Podoba d się moia willa i m6i sad? A przecież to moie więzienie, naizW'tkleiSze iMęzienie, coś 
w rodzoiu twierdzy Pietropawlowskiei Różnica f'f/ko taka, że twierdza Pietropaw/owska iesf 
wilgotna, a fa sucha. (Ze wspomnień Wlodzimierzo lady żewskiego ) 

Moskwa 1901. 25 maja, w Moskwie, w cerkwi Podniesienia Pańskiego odbył się 
ślub Antoniego z Olgą Knipper, aktork ą Moskiewskiego Teatru Artystycznego. 

Nie wiem, czy popełni/em bląd, czy me, ale ożeni/em się przede wszystkim! lego względu, 
że, po pierwsze, przekroczy/em czterdziestkę, po drugie, Ola pochodzi z zame; rodziny i, po 
trzecie, gdyby zaislnialu konieczność, zm'1sze mogę bez przeszkód się z nią rolWieśt, iakbym 
się nie żeni/, wszak samodzielny z niej człowiek i utrzymuie się z wkisnych dochodów 
(W l iście do siostry Marii) 

Bodenweiler 1904. Stale pogarszający się sian zdrowia nakłon ił Antoniego do 
wyjazdu, w towarzystwie żony, na leczenie do Badenweiler, niemieckiej miejscowo
ści kuracyjnej, gdzie zmarl 15 lipca. Miał 44 lata. 



ANTONI CZECHOW : 

DRAMATURG 
Dramaturg z powołania · Płatonow. Czechow wszedł do historii literatury nie 

tylko jako znakomity prozaik. lecz równ ież - o może przede wszystkim - jako drama1urg 
nowator, który zrawolucjonizowoł fea lr, wniósł do niego świeże wartości, otworzył przed 
1eafrem nowe perspektywy. Rzea znamienna - już na samym początku swej działalności 
pisarskiej Czechow sięgn~ po dramat. Miał około dwudziestu lar, a więc był na sludiach, 
kiedy nopisal t ę sztukę, kló rą za niósł do przeczytania aktorce moskiewskiego Teatru Ma
łego, Marii Jermołowej, w nadziei, że zostanie wystawiona. Sztukę mu zwrócono, a sam 
au1or już nig dy o niej nie wspominał, przeżywszy widać boleśnie Io niepowodzenie. Dopie
ro w roku 1923 nat rafiono przypadkowo na rękopis składający się z jedenastu zeszytów 
szkolnych zszytych nićmi, bez tytułu i nazwiska au1ora. W Polsce ukazala się w 1960 r. na 
łamom <Dialogu» pl . Płatonow i pod lym tytułem grywana była na naszych scenach. 
Płatonow jest ważny, w lej sztuce bowiem Czechow pierwszy pokazal w dramacie brak 
prawdziwego konlaktu duchowego między ludźmi żyjącymi przecież w gromadzie, niemal 
nie rozstającymi się ze sobą, na co zwrócił uwagę jeden z najwnikliwszych komentatorów 
lwórczości Czechowa, Aleksander Skaflymow: 

Każda z tych osób ma 1•Aasny, obcy dla innydi emocionalny krąg upodobań. Każda iest samotna. 
I stosunki między nimi ukazują się 00111 w zaakcentowanym stanie rozproszenia i wyobcowania. 
Jesl Io w istocie jedno z wielkich odkryć dramafurgianych Czechowa. Ten brak slycz

ności i zrozumienia między ludźmi Czechow zademonstruje w różnych wariantach w później
szych swych dramatach - Iwanowie, Mewie, Wuiaszku Wani, Trzech siostrach, Wiśniowym 
sadzie, które wyros~ l'liaśnie z Platanowa. Nie ulega bowiem wątpliwości, że bez Płatono
wa, którego Teolr Ma~ nie rozumiał, nie byłoby Czechowa dramaturga. W Płatonowie 
bowiem odna jdujemy nie lylko wszyslkie niemal problemy, wą1ki, motywy, postacie wy
stępujące w szlukach dojTZałego Czechowa-dramaturga, lecz także wiele cech -Mościwych 
jego późniejszym dramalom, jak s~nne Czechowowskie pauzy, chaotyczne rozmowy, kie
dy to nikr nikogo nie słucha, każdy mówi nie jako głośno do siebie, podają rzucane ni sląd 
ni zowąd uwagi, zdania ukrywające właściwą myśl czy intencję, tyrady o „rozpoczęciu 
nowego życia". Tak ofo znajomość Plafonowa otwiera nam głębię jego wielkich dramatów. 

Dramaturg z przypadku - miniatury sceniczne. Najgłośniejsze dramofy Cze
chowa powsla~ w latach 1895-1903. Oo lego czasu Czechow znany był publiczności tea
tralnej ze swoich jednoaktówek komediowych, wystawianych z powodzeniem na scenach 
stołecznych i prowincjonalnych. Mówiono jednak o nim: „dramaturg z przypadku", dopa
lrując się pobudek materialnych (nie bez racji) w jego próbach zbliżenia się do tealru. Ale 
niezależnie od lego, co było źródłem powstania Niedźwiedzia czy Oświadczyn, Jubileuszu 
czy Wesela - chęć zarobienia frochę rubli czy żywioł dramaturgiczny Czechowa - faktem 
pozoslaje niewątpliwym, że należą one do chwili obecne j1 do żelaznego reper1uaru leatrów 
na całym świecie. W swoich żartach scenicznych drwił Czechow już Io z ziemiaństwa, już Io 
z przywar i slaboslek ludzkich, już Io z obyczaju społecznego. Nawiązywał w nich jawnie 
do 111lmorystyki z zapolem uprawianej w mlodości, beztroskiej, radosnej, kipiącej drwiną, 
ironią, śmiechem. 

Mewa - klęska i triumf. Nie był Czechow rad ze swojego Iwanowa. Gorzkie 
rozczarowanie przyniósł mu Diabeł leśny, pierwowzór Wuiaszka Wani wystawiony w 1889 
r. w Moskwie, źle przyjęty przez publiczność i krytykę. Ale największe niepowodzenie 
spotkało frzy lara wcześniej Mewę, która po pięciu przedstawieniach w Teatrze Aleksan-

dryjskim w Petersburgu została zdjęta z afisza. Czechow był załamany i fonem recenzji, 
i odwrotem publianości, i złośliwością prasy. Więcej, przybity niepowodzenie m, sam sie
bie oskarżał o brak talentu: 

Wlaściwie nie iestem zadowolony i czyfaiqc Io moie 110inowsze dzieło ieszcze raz dochodzę 
do wniosku, że kiepski ze mnie dramaturg. 
Nie zamierzał więcej pisać dla teatru, na nic zdały się pocieszenia przy jaciół, trzeźwe 

sądy niektórych krytyków. Mewa okazała się za trudna, niezrozumiale, dziwaczna na tle 
panującego powszechnie skonwencjonalizowanego dramatu mieszczańskiego. Jest z pewno
ścią rak, że każde dzieło sztuki musi trafić na swój aas. Tak było leż z Mewq, kiedy w 1898 r. 
zaprezentował ją publianości MChAT. Czas, ludzie, klimat. Dla Czechowa nastoi właściwy aas. 
Poez~ jego szłuk nie mieściła się w teatrze miesmańskim. Tę właściwą przes1rzeń stworzyli 
dla niej dopiero Stanislawski i Niemirowia-Danaenko, a za nimi poszli inni. 

MCllAT - triumf dramatu i teatru. Moskiewski Teatr Artystyczny (Moskowskoj 
Chudożestwiennyj Akadiemiaieskij Tiealr, w śkrócie MChAT) stworzyli Konsranfy Stani
sławski, aktor, reżyser, teoretyk teatru, i Włodzimierz Niemirowicz-Danczenko, kry1yk, 
dramatopisarz, reżyser. Program i zadania Teatru Artystycznego Stanisławski określi! 
w sposób następujący: 

Program rozpoczynoiqcego się przedsięwzięcia by/ iście rewolurfiny. Zwalczaliśmy storq ma
nierę gry, teatralność, falsz'fWY deklamatorski patos, aktorskie nagrywania, niewlościwoś{ 
utartych metod mscenizacif i dekoracii, gwiazdorstwo, które rozb1ialo grę zespołową oraz ogól
ny mski poziom przedstawień i miernotę repertuaru ówczesnych teotrdw 
W istocie Stanisławski wniósł do atmosfery feafralnej świeży powiew, wyzwolił teafr 

od krępujących go schemalów, klóre Czechow wcześniej już zwalczał w swej felietonistyce, 
prozie i dramaturgii, odrzucił fałszywy pogląd, że w sztuce teatralnej decyduje jedynie 
intuicja aktorska, twórcza improwizacja. Ujął on pracę aktora w ramy konsekwentnej metody 
polegającej1 przede wszystkim na uznaniu kierowniaej roli reżysera w powstawaniu spek
taklu feafralnego, na umiejętności panowania nad żywiołowością gry, samowolą aktor
ską, przeciwko której buntował się również Czechow; zastosował na scenie elementy ruchu 
zespołowego, muzyki, wprowadził dekoracje przestrzenne, projektowane z maksymalną 
wiernością nalurze. Ta działalność, jak również jego leoria realizmu psychologianego, 
opartego na aktorskim przeżywaniu roli, wywar~ ogromny wpływ na rozwój teatru w 
Rosji i na całym świecie. MChAT był wyśnionym dla Czechowa miejscem, w którym fr ium
fowała nie tylko Mewa, tak slraszliwie zraniona w Petersburgu, lea i Wu;aszek Wania, Trzy 
siostry i Wiśniowy sad. Stanisławski i MChAT, choć brzmi Io paradoksalnie, odkryli Czechowa. 

Wiśniowy sad - najbardziej uniwersalna ze sztuk Czechowa. O oslatnie j 
sztuce Czechowa Slanislawski powiedzial: 

Jest tak harmaniinie skonstruowana, że me sposób wykreśli{ z niej nawet iednego slowa. 
Jestem, być może, nieobiektywny, ale nie dostrzegam w niei żadnei wody. Chyba tylko tę, że 
wymaga zbyt wielkich i subtelnych ok torów dla wydobycia ca/ego iei piękna. 
Piękno lej sztuki po dziś dzień urzeka widzów i ludzi teatru. Choć problemy w niej 

poruszane, postacie ją zaludniające osadzone były w konkretnej rzeczywistości, choć od
lwarzała ściśle określony epizod z życia Rosji (degradacja szlachty, emancypacja nowej 
klasy ekonomianej), nie one zadecydowa~ o jej nieprzemijającym powodzeniu. Świaf, 
który opisywał Czechow, odszedł bezpowrotnie, a szłuka o tym świecie ciągle budzi nowe 
skojarzenia. Znakomity reżyser francuski Jean-Louis Barrault, widząc w Wiśniowym sadzie 
grę symboli, powiedział, że jesf Io „sztuka o aasie-kfóry-mija", o „przemijaniu życia", najbar
dziej uniwersalna sztuka Czechowa, bo przesycona ~ębokimi treściami filozofianymi. 

Jesl więc Wiśniowy sad utworem, który, ciągle odczytywany na nowo, daje możli
wość najprzeróżniejszych, często wykluczających się wzajem interpretacji. 





ALlARDYCE NICOLL 
„ WIŚNIOWY SAD" 

I DRAMATOPISARSTWO 
CZECHOWA 

Wreszcie pojawia się Wiśniowy sad, w którym Czechow osiąga absolutne mi
strzostwo środków wyrazu. Ostatnia scena przedstawia starego Firsa, pozostawione
go samotnie w ciemnym i zaryglowanym domu. Czuje się, że tutaj umrze. W ciągu 
całej akcji przeważa smutny, .nostalgiczny żal za owymi pięknymi rzeczami, które 
trzeba poświęcić. 110ch, mój drogi, !llój wypieszczony, cudny sodzie!..." - wzdycha 
Lubow Ran(ewsko odjeżdżając. - 11Zycie moje, młodości moja, szczęście moje, że
gnajcie!. .. Zegnajcie!. .. " 

W Wiśniowym sadzie nie ma nic ze sztuki problemowej, sztuki z tezą. Nie ma 
w niej nic intelektualnego czy racjonalnego, wszystko jest wyimaginowane 
i emocjonalne. W tym dramacie, w którym łzy mieszają się ze śmiechem, nadzieja 
z rozpaczą, Czechow doprowadza do szczytu właściwy mu talent sugerowania we
wnętrznej samotności swycl\ bohaterów. Każdy z nich mówi do siebie i nie ma niko
go, kto by go sluchał. Rozmowa toczy się powoli, myśli płyną z głębi serc tych ludzi 
bezdomnych i rzucane w powietrze rozpryskują się jak bańki mydlane. Poznajemy 
le postaci nowel lepiej niż mocno nakreślone typy stworzone przez Ibsena, ponie
waż sztuka Czechowa to sztuko poetycka, w której niedopowiedzenia i asocjacje 
pobudzają do twórczego procesu nasze własne umysły. 

Wiele lat minęło, zanim specyficzny artyzm Czechowa zdobył sobie powszech
ne uznanie. W końcu wszakże je zdobył, sukces zaś, ,jaki w ostatnich latach towa
rzyszył wielu przedstawieniom jego sztuk, zdaje się świadczyć, że posiada on ową 
niemal nie dającą się określić cechę, która jedynie zdolna jest zapewnić sztukom 
teatralnym uniwersalny i trwały żywot. Prawdę mówiąc, jego świat jest znacznie 
dalszy od życia Londynu czy Nowego Jorku niż zabarwiony prowincjonalnym kolo
rytem świat małych miasteczek stanowiących tlo większości sztuk Ibsena, i można 
by bylo przypamzać, iż rzeczy tak dziwne i obce nigdy nie znajdą powodzenia 
poza granicami Rosji. Faktem jest jednak, że Wiśniowy sad i Mewa, gdziekolwiek 
i kiedykolwiek je wystawiano, wykazywały swą zdolność docierania bezpośrednio 
do widowni, mimo panującej w nich atmosfery - dzięki jakiejś magii, której właści
we działanie wymyka się spod kontroli naszego rozumu. Czechow zdołał nasycić tę 
osobliwą atmosferę swych sztuk atrybutami uniwersalnymi, tak że nawet tam, gdzie 
subtelnie wyrażony dialog z konieczności traci swą finezję w przekładach na inne 
języki, gra twórczej wyobraźni autora nadal rzuca ciepłe światło na jego bohaterów. 
Chociaż ilościowo twórczość Czechowa pozostaje daleko w tyle za twórczością Ibse
na, Strindberga czy Hauptmanna, przyszli historycy teatru kreśląc dzieje sceny na 
przelomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku dojdą, być może, do wniosku, że 
pod względem jakości żaden autor nie może się z nim równać, tak dalece subtelno
ścią Czechow góruje nad wszystkimi innymi. 

(Dzieje dramatu, Warszawa 1983) 

Biografię i twórczość dramoturgicznQ A Czechowa oprocowono, z wykorzystaniem dużych fragmentów te
kstów, no podstawie ksiQżek Rene Śliwowski Antoni Czechow, Warszawu 1986 i Antoni Czechow, Wybór 
dramatów, Wroclaw 1919, oprac. Remi Śliwowski. 
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