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ANTONI CZECHOW 
FRAGMENTY LISTÓW 
w tłumaczeniu Natalii Gałczyńskiej 

Do Dymitra Grigorowicza 
Moskwa, 5 lutego 1888 

[ ... ] Cała energia artysty powinna być skiero
wana na pokazanie dwóch sil: 
człowieka i przyrody. Z jednej strony 
słabość fizyczna, nerwowość , wczesne 
dojrzewanie płciowe , namiętne pra
gnienie życia i prawdy, marzenia 
o szerokiej jak step działalności , peł

na niepokoju analiza, niedostatek 
wiedzy przy wysokich wzlotach 
myśli; z drugiej strony - bezkresna 
równina, surowy klimat; surmvy 
naród z jego ciężką, ponurą histo
rią , tatarszczyzna, czynownic-
rwo, ciemnota, bieda, wilgotny 
klimat stolic itp. Rosyjskie ży
cie tak wali Rosjanina, że ten 
się pozbierać nie może, wali 
jak tysiącpudowym taranem. 
W Europie zachodniej ludzie 
giną dlatego, że im duszno 
i ciasno, a u nas dlatego, że 
zbyt przestronnie„. Tak prze

stronnie, że mały człowiek tra
ci zdolność orientacji [„.] 
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Do Mikołaja Czechowa 
Moskwa, marzec 1886 

[ „.] Jako człowiek przyzwoity sam czujesz się w fałszy>vej sytuacji, 
a kto ma świadomość winy, zawsze szuka usprawiedliwienia w okolicz
nościach zewnętrznych [„.] Gdybym teraz rzucił rodzinę na pastwę lo
su, starałbym się usprawiedliwić swój czyn ciężkim charakterem mat
ki , krwotokami itd. „. To normalne i zrozumiałe. Taka jest natura ludzka. 
r „.1 Że dla mnie nie jesteś żadną zagadką , że bywasz czasami piekielnie 
śmieszny, to także pewne. Jesteś przecież zwykłym śmiertelnikiem, a my, 
zwykli śmiertelnicy, tylko wtedy wydajemy się zagadkowi, gdyśmy głu
pi, natomiast śmieszni jesteśmy przy czterdzieści osiem tygodni w roku 
„. Czy nie tak? 

Nieraz skarżyłeś się przede mną, że Ciebie ,. nikt nie rozumie!". Na to 
nawet Goethe i Newton się nie skarżyli. Skarżył się tylko Chrystus, ale miał 
na myśli nie własną osobę, tylko swoją naukę„ . Wszyscy cię doskonale ro
zumieją„. A jeżeli Ty sam siebie nie rozumiesz, nikt temu nie winien„. 

Możesz być pewny, że jako brat i człowiek bliski rozumiem Ciebie 
i współczuję Ci z całego serca„. Znam wszystkie Twoje zalety jak własną 
kieszeń , cenię je i mam dla nich głęboki szacunek. jeżeli chcesz dowo
dów, że Cię rozumiem, to mogę je nawet wyliczyć. Uważam, że jesteś 
dobry aż do mazgajstwa, wspaniałomyślny, nie jesteś egoistą, podzielisz 
się z ludźmi ostatnim groszem, jesteś szczery; zazdrość i nienawiść są Ci 
obce, współczujesz ludziom i zwierzętom , jesteś prostoduszny, ufny, nie
złośliwy, nie pamiętasz uraz„. Z łaski losu masz to, czego nie mają inni: 
talent. Ten talent stawia Cię wyżej od milionów ludzi , albowiem na każ
de dwa miliony trafia się zaledwie jeden artysta„. Talent daje Ci szcze
gólny przywilej: gdybyś był nawet żabą czy pająkiem , to i wtedy by Cię 
szanowano, bowiem talentowi wybacza się wszystko [„.] 

*** 



Do Aleksego Suworina 
Moskwa, 30 grudnia 1888 
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[ ... ] Przeważająca część rosyjskiej inteligencji ma piękną przeszłość. 
Bo w Rosji nie ma albo prawie nie ma takiego szlachcica czy człowie
ka z wyższym wykształceniem, który by się nie chlubił swoją przeszło
ścią. Teraźniejszość jest zawsze gorsza. Dlaczego? Dlatego, że rosyjska 
pobudliwość ma pewną specyficzną cechę: szybko doprowadza do znu
żenia. Człowiek, ledwo pożegnawszy lawę szkolną, już chwyta w zapa
le ciężar ponad siły, zabiera się i do szkół, i do chłopów, i do racjonalne
go gospodarstwa, i do „Wieści z Europy'', wygłasza przemówienia; pisze 
do ministra, walczy ze złem, przyklaskuje dobru, kocha się nie po pro
stu i nie w byle kim, tylko właśnie w sawantkach, w psychopatkach lub 
Żydówkach czy nawet w prostytutkach, które ratuje , itd. , itd. Ale niech 
no przekroczy trzydziestkę , już zaczyna odczuwać znużenie i pustkę 
[ ... ]Już jest gotów przekreślić i ziemstwo, i racjonalne gospodarstwo, 
i naukę, i miłość ... [ ... ] Rosjanin - czy umarł mu albo zachorowal ktoś 
bliski, czy on sam od kogoś pożyczył , czy pożycza komuś - zawsze czu
je się winny[ .. . ] Do znużenia, pustki i poczucia winy dodajmy jeszcze 
jednego wroga. To samotność. Długie zimy, długie wieczory, pusty 
ogród, puste pokoje[ .. . ] Nie ma dokąd wyjechać. I dlatego bezustannie 
dręczy go myśl: co zrobić ze sobą? [ ... ) 

Tacy ludzie nie rozwiązują problemów, lecz walą się pod ich cięża
rem. Zdezorientowani bezradnie rozkładają ręce , denerwują się , narze
kają, robią głupstwa i w końcu, folgując swoim i tak już rozklekotanym 
nerwom, tracą grunt pod nogami i zaciągają się w szeregi tych „załama
nych" i „niezrozumianych". [ ... ] 

*** 

Do Aleksego Suworina 
Sumy, 4 maja 1889 

[ .. . ]Przyroda to bardzo dobry środek uspokajający. Godzi z życiem, 
co umożliwia obojętność. A na tym świecie koniecznie trzeba być obo
jętnym. Tylko człowiek obojętny potrafi trzeźwo patrzeć na rzeczy, 
być sprawiedliwym i pracować - oczywiście, mam na myśli ludzi mą
drych i zacnych, egoiści bowiem i lekkoduchy i bez tego są doskonale 
obojętni[ .. . ] 

Wybór i opracowanie listów: Tomasz Konina 
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RENE ŚLIWOWSKI 

PESYMIZM 
Jeden z radzieckich monografistów Czechowa, Abram Dierman, wy

raził nie bez słuszności sąd, iż zagadnienie pesymizmu w utworach Cze
chowa jest jednym z najbardziej zawiłych, kardynalnych problemów je
go biografii twórczej. 

Z charakteru był Czechow człowiekiem wesołym, pełnym radości ży
cia, bynajmniej nie malkontentem, obce mu było melancholijne uspo
sobienie. Potwierdzają to zarówno wspomnienia o nim, jak i jego wła
sna korespondencja. Umiał się wszystkim cieszyć, radowały go nawet 
sprawy drobne, jego świat wewnętrzny był niezwykle bogaty i zharmo
nizowany. Ma rację Dierman pisząc, że tylko dzieci, i to w nader ogra
niczonym kręgu zjawisk, potrafią z taką jak on świeżością odczuwać ota
czający je świat ludzi i zwierząt. 

O organicznej, nieodpartej potrzebie infantylnego niemal śmiechu, 
jaką odczuwał Czechow, pisze Konstanty Stanisławski wspominając, jak 
to podczas próby jednej ze sztuk zdetonował go Czechow nagłym wybu
chem tłumionego śmiechu: „W czasie gry aktorów Antoni Pawłowicz 
kilka razy wstawał i przechadzał się szybkim kroczkiem w przejściu mię
dzy rzędami, nie przestając się śmiać. Peszyło to jeszcze bardziej akto
rów. Po skończonym akcie zszedłem na widownię, by spytać się o przy
czynę jego niespodziewanej reakcji i zobaczyłem, jak w podnieceniu 
biegał w przejściu. Śmiać się w ten sposób umieją tylko najbardziej bez
pośredni widzowie.Jego reakcja przywiodła mi na myśl chłopów, którzy 
pod wpływem prawdy scenicznej mogą wybuchnąć śmiechem w naj
bardziej nieodpowiedniej chwili." 

Relację Stanisławskiego potwierdzić mogą listy Czechowa do najbliż
szych, nie tylko krewnych, lecz i przyjaciół. Usposobienie pisarza mu
siało być naprawdę optymistyczne, niekłamanie radosne. Był to czło
wiek intensywnie percypujący życie które płynęło obok niego -
reagował gwałtownie na wszystkie jego przejawy, potrafił cieszyć się 
z tego, co inni przyjmowali w sposób rzeczowy i chłodny, jako nie god
ną uwagi i zachwytów codzienność. Nie można więc nie zgodzić się 
z jednoznacznym twierdzeniem Stanisławskiego: „Antoni Pawłowicz był 
największym optymistą, jakiego zdarzyło mi się spotkać." 

Skądże niewątpliwie pesymistyczna wymowa wielu utworów z tego 
i późniejszego okresu twórczości Czechowa, skąd ich przygnębiający 
nastrój, z którego nie ma sensu robić pisarzowi zarzutu, ale który prze
cież istnieje i narzuca się z nieodpartą siłą? 

i 
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Częściowej odpowiedzi na to pytanie udzielił sam autor. Kiedy Lidia 
Awiłowa zarzucała mu, że jego bohaterowie są ponurzy, odparł: „Pani 
narzeka, że moi bohaterowie są ponurzy. Niestety, to nie moja wina! Tak 
mi jakoś wychodzi mimo woli, ale kiedy piszę, nie wydaje mi się, że pi
szę coś ponurego w każdym razie przy pracy mam zawsze dobry humor. 
Wiadomo, że ludzie ponurzy, melancholicy, zazwyczaj piszą wesoło, a ci 
tryskający radością życia optymiści mogą swoimi utworami przyprawić 
o rozpacz. A ja jestem człowiek wesoły; w każdym razie przez pierwsze 
trzydzieści lat życie nie skąpiło mi przyjemności." Tegoż 1897 roku na
pisze w liście do Aleksandry Chotiaincewej, malarki-karykaturzystki: ,,Im 
bardziej beztrosko układa się moje życie tym bardziej ponury staje się 
koloryt moich opowiadań." 

Mamy tu do czynienia z jeszcze jednym paradoksem Czechowa - je
go osobowości twórczej i jego pisarstwa. Paradoks ten można wyjaśniać 
- jak czyni to sam autor - w kategoriach wyłącznie psychologicznych, jed
nakże wyjaśnienie takie na pewno nie wyczerpuje sprawy. Wydaje się, 
że warto spojrzeć na ten problem z nieco szerszego punktu widzenia. 

W twórczości swej Czechow nie unikał - jak wiemy - odpowiedzi na 
problemy, które stawiało życie. Cały jego dorobek pełen jest refleksji na 
temat rzeczywistości rosyjskiej. Ta właśnie rzeczywistość znajdowała się 
w jaskrawej, uderzającej sprzeczności z usposobieniem pisarza. I to jest 
chyba podstawowa geneza rzeczonego paradoksu. Czechow, człowiek 
rozmiłowany w pięknie i harmonii odczuwał boleśnie wszelką nienor
malność rzeczywistości, reagował niemal chorobliwie na każdy przejaw 
fałszu, obłudny gest czy słowo niezgodne z prawdziwą intencją. Reagował 
tym boleśniej na smutne fakty i zjawiska życia rosyjskiego, zauważał naj
drobniejszy zgrzyt w stosunkach między ludźmi. 

Kochał namiętnie życie i wiele od niego wymagał, toteż kochając, nie
nawidził jednocześnie. Taką postawę przekazał w wypowiedzi doktora 
Astrowa z Wujaszka Wani: „W ogóle życie kocham, ale nasze życie, życie 
parafiańskie, rosyjskie, pospolite - to jest coś, czego nie cierpię i czym 
pogardzam ze wszystkich sił duszy." 

Nie ma sprzeczności pomiędzy tymi dwoma uczuciami targającymi 
duszę Astrowa. Kocha życie w ogóle, tym mocniej nienawidzi tego, co na
rusza jego harmonię. Najbardziej zaś wykoślawia, deformuje istotę ludz
ką i stosunki pomiędzy ludźmi owa „parafiańska rosyjska, pospolita" we
getacja, będąca karykaturą prawdziwego życia. 

Fragment książki R. Śliwowskiego „Antoni Czechow", 

Wiedza Powszechna 1965, s. 190-193. 
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TOMASZ MANN 

Z „Eseju o Czechowie" 
Urzekła mnie twórczość Czechowa. Ironiczny stosunek wobec sła

wy, wątpliwości co do sensu i wartości swoich poczynań, niewiara 
w swoją wielkość - mają w sobie tyle cichej, skromnej wielkości. „Nie
zadowolenie z siebie - mawiał - to podstawa każdego prawdziwego ta
lentu. " W tym zdaniu skromność zmienia się jednak w coś pozytywne
go. Znaczy ono bowiem: „Ciesz się ze swego niezadowolenia. To dowód, 
że jesteś czymś więcej niż ludzie zadowoleni z siebie, może nawet jesteś 
wielki." 

Ale to w niczym nie umniejsza szczerości zwątpienia i niezadowole
nia, i praca, wierna, niestrudzona praca aż do końca , w przeświadcze
niu, że nie ma odpowiedzi na ostateczne pytania, praca z wyrzutem su
mienia, że okłamuje się czytelnika - naClal wyraża tę osobliwą postawę 
„mimo wszystko". Bo tak też jest: „człowiek bawi historiami skazany na 
zagładę świat, nie dając mu ani śladu zbawiennej prawdy". Na pytanie 
biednej Kati: „Co robić?" - odpowiedzieć można tylko: „Szczerze mówię 
- nie wiem." A jednak się pracuje, opowiada historie i daje kształt praw
dzie, w niejasnej nadziei, niemal pewności, że prawda i pogodna forma 
potrafią wptynąć na dusze wyzwalająco, przygotować świat do lepsze
go, piękniejszego i rozumniejszego życia. 

Tłumaczenie 

IZABELA CZERMAKOWA 
Fragment „Eseju o Czechowie" T. Manna w: 
„Czechow w oczach krytyki światowej '', PIW 1971, s. 110 

STANISŁAW BRZOZOWSKI 

ANTONI CZECHOW 
Nie czuł w sobie siły do zapanowania nad otaczającym go obcym 

i niezrozumiałym życiem, i nie chciał być jego wspólnikiem. 
Widz z niczego nie rezygnuje, niczego się nie wyrzeka, niczemu się 

nie przeniewierza. Nie działa wprawdzie, lecz zachowuje w głębi duszy 
nietkniętym to wszystko, w imię czego można by działać, zabezpiecza 
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swą wewnętrzną świątynię od jakiegokolwiek bądź zetknięcia z prze
możnymi siłami świata . Jakąż władzę może mieć życie nad tym, kto wo
bec niego jest tylko widzem? Wszystko zmieniać się może naokoło widza, 
on sam tylko pozostaje niezmienny. Bezpieczny i zimny panuje on swo
bodą ogarniającego wszystko wzroku nad widokiem okrutnie obojętne
go życia. [.„] 

Życie jest na wszystko obojętne. 
Wyrachowanie lichwiarza, entuzjazm poety, poświęcenie pełne za

parcia bohatera jest dla niego jednakowo przemijającym kształtem. Dzi
siaj tę, jutro inną przybiorą jego fale barwę . 

Panta rei. 
Nie ma nic pewnego nigdzie. Ani na zewnątrz nas, ani wewnątrz. Żad

ne uczucie, żadna myśl nie dają rękojmi stałości . Wszystko jest cząstką 
kalejdoskopicznie zmieniającego się widowiska: kto odgadnąć potrafi , 
jaki kształt przybierze ono jutro, za lat parę. 

Jesteśmy bezbronni wobec życia. 
Wszechpotężna codzienność włada nami bez żadnych zastrzeżeń 

i ograniczeń, w każdej chwili uczyni z nas i z nami co zechce. 
Stąd Czechowowski „strach przed życiem ". 

Biedny widzu! Na toż ci to przyszło! 
Czul się oderwanym od wszystkiego i samotnym, i bezsilnym. We wła

snych oczach swych był tylko przypadkiem, odosobnionym wśród cha
osu i wiru takich samych jak on przypadkowych istnień i zdarzeń. Przy
padkiem na łup wrogim i bezlitosnym siłom wydanym zdawaty mu się 
wszystkie tradycje wysokich dążeń, miar i sprawdzianów duchowych, 
w krwawej męce, w okrutnym trudzie przez światłą myśl rosyjską wypra
cowanych i zdobytych. Walczyć w imię bezsilnego przypadku nie moż
na, wyrzec się go niepodobna, niepodobna bowiem wyrzec się samego 
siebie. Można być bezsilnym, samotnym i zbytecznym, niemniej jednak 
trzeba b y ć . Stworzyć sobie wewnątrz własnej duszy kryjówkę , wro
giemu światu nie dawać nad sobą żadnej władzy, odciąć się od niego, ze
rwać z nim wszelkie węzły, stać się tylko o k i e m bacznie w wir ży
cia wpatrzonym! 

Fragment artykułu S. Brzozowskiego zamieszczonego w: 
„Czechow w oczach krytyki światciwej", PIW 1971, s. 127-129 
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MARIA CZECHOW A 

Z dalekiej przeszłości 

Pamiętam, jak kiedyś w marcu 1899 roku przyszedł do mnie Niemi
rowicz-Danczenko i wszczął rozmowę o tym, że Antoni sprawia wielką 
przykrość teatrowi , nie zgadzając się na wystawienie swego „Wujaszka 
Wani". Rzecz polegała na tym, że brat jeszcze przed wystawieniem „Me
wy" w Teatrze Artystycznym obiecał „Wujaszka Wanię" Teatrowi Małe
mu. Z właściwą sobie delikatnością uważał, że teraz właśnie nie wypa
da odbierać sztuki Teatrowi Małemu i oddawać ją Artystycznemu. Na 
listowną prośbę Niemirowicza-Danczenki odpisał , że to wyglądałoby 
tak, „jak gdyby lekceważył Teatr Mały", i obiecał napisać inną sztukę dla 
Teatru Artystycznego. Ale teatrowi, rzecz prosta, nie odpowiadało cze
kanie na nową sztukę Czechowa, skoro istniała już inna, gotowa, przy 
czym wysoko ceniona przez Niemirowicza-Danczenkę. 

Dowiedział się on , że teatralno-literacki komitet , który zarw-ierdzał 
sztuki do grania w rządowych cesarskich teatrach , zgadza się na przyję
cie „Wujaszka Wani" jedynie pod warunkiem przerobienia trzeciego ak
tu (rzekomo jest tO nieprawdopodobne, żeby Wujaszek Wania mógł 
strzelać do profesora'). Korzystając z tego, Niemirowicz-Danczenko za
czął mnie namawiać , żebym w tej sprawie napisała do Antoniego. 

- Niech pani napisze, żeby brat nie zgadzał się na żadne przeróbki. 
Niech ją zabierze z komitetu i odda nam. Wystawimy ją bez najmniej
szych zmian. Niech pani nam pomoże zdobyć „Wujaszka Wanię ". 

- Ale przecież pan sam, Włodzimierzu Iwanowiczu, może napisać. 
Pan przyjaźni się z Antonim i on bardzo pana szanuje. Dlaczegóż to 
koniecznie ja mam pisać o tym' 

- Droga pani, niech pani napisze. Proszę panią . Wydaje mi się , że to 
będzie skuteczniejsze - nastawał dalej Włodzimierz Iwanowicz. 

Wzruszyłam ramionami i zgodziłam się tego samego dnia napisać do 
brata. Oto ten list z 25 marca 1899 roku: 

„Przed chwilą byl u mnie Włodzimierz Niemirowicz-Danczenko 
w następującej sprawie. Chociaż jest członkiem teatralnego komite
tu, ale dawno tam nie był. Słyszał tylko od Wiesiołowskiego i Iw. Iwa
nowa, że Twoją sztukę »Wujaszek Wania« komitet przyjął do wysta
wienia w Teatrze Małym z cym, żebyś zmienił niektóre partie 
w sztuce, a potem przedstawił ją znowu do aprobaty. Ponieważ Teatr 
Artystyczny byl rozżalony, że sztuka pójdzie w Teatrze Małym, więc 
Niemirowicz zadecydował tak: przerabiać sztuki nie będziesz , on 
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w swoim teatrze wystawi ją bez przeróbek, gdyż uważa ją za wspa
niałą. Stanisławskiemu podoba się ona więcej niż »Mewa<<. 

Pismo w sprawie przerabiania »Wujaszka Wani« dostaniesz je
szcze nieprędko, dlatego Włodzimierz Iwanowicz prosi Cię , żebyś za
pytał telegraficznie komitet, czy sztukę zaaprobowano i na jakich wa
runkach. A potem, jeżeli zgadzasz się na wystawienie jej w Teatrze 
Artystycznym, to również jak najprędzej depeszuj do Wł. Iwanowi
cza, bo repertuar i rozdanie ról muszą przygotować na wiosnę. 

Jak bardzo artyści Teatru Artystycznego martwili się, że sztuka pój
dzie nie u nich, widziałam , kiedy byłam u Fiedotowej na wieczornym 
przyjęciu. 

Niemirowicz prosił mnie bardzo, żebym natychmiast do Ciebie na
pisała, bo wydaje mu się, nie wiem dlaczego, że to będzie skuteczniej
sze. Proszę Cię, odpowiedz mu.Jest bardzo zdenerwowany. " 

Jak wiadomo, Antoni tak właśnie wówczas postąpił, jak mu radził 
Niemirowicz-Danczenko. Aktorzy Teatru Artystycznego niewymow
nie cieszyli się ze sztuki, z ogromnym entuzjazmem przygotowali 
spektakl i odegrali go po raz pierwszy na scenie 26 października 1899 
roku. 

Nie udało mi się być na premierze „Wujaszka Wani". Byłam wów
czas w drodze z Jałty do Moskwy i o powodzeniu sztuki dowiedzia
łam się dopiero w wagonie z gazet. Brat tym razem denerwował się 
znacznie mniej niż rok przedtem przed premierą „Mewy". Zresztą 
w Jałcie nawet nie wiedział o dniu premiery. O tym zresztą sam pisał 
żartobliwie do Olgi Knipper: 

„Pyta Pani, czy będę miał tremę? Ale przecież o tym, że »Wujaszek 
Wania« idzie 26, dowiedziałem się właściwie dopiero z Pani listu, 
który otrzymałem 27. Depesze zaczęły przychodzić 27 wieczorem, kie
dy już byłem w łóżku. Przekazywano mi je telefonicznie. Za każdym 
razem budziłem się i biegłem do telefonu w ciemności , boso, bardzo 
zziębłem, potem zaledwie zaczynałem zasypiać, znowu telefon. Po raz 
pierwszy nie dawała mi spać moja własna sława. Nazajutrz idąc spać 
położyłem przy łóżku i pantofle, i szlafrok, ale depesz już nie było ". 

Im częściej bywałam na „Wujaszku Wani", tym bardziej podobało mi 
się przedstawienie. Za każdym razem aktorzy grali lepiej. W jednym 
z następnych listów pisałam do brata: „nawet szkoda, że są tylko czte
ry akty, można by i dziesięć takich wysłuchać z wielką przyjemnością." 

Popularność tego spektaklu w Moskwie była tak wielka, że nawet 
Lew Tołstoj, który wówczas rzadko chodził do dramatycznych teatrów, 
przyszedł na tę sztukę. Jak wypada z moich listów do Antoniego, było 
to 24 stycznia 1900 roku. Przybycie Lwa Nikołajewicza wywołało 
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w teatrze straszny popłoch . „Wszyscy poszaleli „ - donosiłam w liście 
bratu. Reżyser teatru , Szenberg-Sanin, dwa razy przybiegł do mnie do 
domu , żeby opowiedzieć o bytności Tołstoja i o cym, co sądzi o „Wuja
szk u Wani ". Obecność Lwa Nikołajewicza zdenerwowała też Niemiro
wicza-Oanczenkę. A Wiszniewski, kiedy go wywoływano , kłaniał się 

ciągle tylko gubernatorskiej loży, którą oddano Tołstojowi. 
jeżeli w jednym z przytoczo nych listów radzilam Antoniemu „bez

warunkowo napisać jeszcze sztukę", to łatwo można sob ie V.')'obrazić, 
jak go prosili o to, jak nalega li kierownicy i wszyscy artyści teatru. 
I wtedy Antoni wspominał o tym, „że wlaściwie nie zna Teatru Artystycz
nego". Is totnie, pozbawiony możliwości bywania w Moskwie zim<!, nie 
widział, jak grane są jego sz tuki na scenie Teatru Artystycznego. W je
go lis tach do teatru coraz częściej zjawiają się prośby o przyjazd na go
ści nne "')'Stępy do Jałty, groził nawet żartem , że nie będzie pisał żad
nych sztuk, dopóki nie zobaczy przedstawień Teatru Artystycznego. 

Teraz widzę, że już 15 stycznia 1900 roku po raz pierwszy donosi
łam w liście Antoniemu, że Teatr Artystyczny postanowił przyjechać 
do ]alty: 

„„.Przed chwilą byłam w Teatrze Artystycznym. Widziałam się ze Sta
nisławskim, Niemirowiczem, Wiszniewskim i Knipper. Wszyscy jedno
cześnie orzekli, że na pewno w pierwszych dniach maja przyjadą do 
Jałty, ale tylko z dwiema Twoimi sztukami, specjalnie żeby je Tobie po
kazać. Mają zamiar grać i w Sewastopolu. Wiszniewski krzyczy natural
nie więcej niż inni". 

W kwietniu 1900 roku Teatr Artystyczny w pelnym s kładzie przy
j echał do Jałty do Antoniego , co prawda nie z dwiem a, ale z czterema 
sztukami, wśród których główne miejsce zajmowała „Mewa" i „Wuja
szek Wania". 

jak wypadły przedstawie nia, jak minęły te czarujące dwa tygodnie 
obcowa nia Antoniego z artysrami teatru - to znane jest ze wspomnień 
K. Sta nisławskiego, Wł. Niemirowicza-Oanczenki i innych.ja dodam tyl
ko, że chyba się nie omylę, jeśli nazwę te dni gościny Teatru Artystycz
nego najlepszym okresem pobytu Antoniego w Jałcie.jak niegdyś w Mie
li chowie, był pelen radości życ ia, wesoły, dowc ipny, żartobliwy 
i zapominalo się zgoła nawet o chorobie, która zmusiła go do zamieszka
nia na Krr,mie. Serdeczna i głęboka przyjaźń złączyła go teraz z całą tru
pą Teatru Artystycznego, a ożeniwszy się po roku z najbardziej utalen
towaną aktorką O. Knipper, z którą ja już przedtem zaprzyjaźniłam się 
w Moskwie, Antoni niejako spokrewnił się z teatrem. 

Nie jest rzeczą przypadku, że resztę swoich sztuk napisał już specjal
nie dla Teatru Artystycznego, znając teraz siły twórcze i właściwości 
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każdego aktora. Tych sztuk było nie tak wiele - „Trzy siostry" i „Wiśnio
wy sad". Ale były bardzo głębokie w swej ideowej treśc i i godne uwagi 
dzięki wołaniu o nowe, lepsze życie , wołaniu tak charakterystycznemu 
dla ostatnich utworów Antoniego. 
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