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 Antoni Czechow

TRZY SIOSTRY
Spektakl

Natashy Parry, Krystyny Zachwatowicz i Krystyny Jandy

Przek∏ad
Bronis∏aw Dàbrowski

w opracowaniu  
Barbary i Lucjana Âniadowerów

Scenografia Krystyna Zachwatowicz
Choreografia Zofia Rudnicka

Praca nad ruchem Carmen Salvatierra Capdevila
Opracowanie muzyczne Marta Broczkowska-K´dzierzawska

Aran˝e muzyczne Adam Âwita∏a
Polskie teksty piosenek Ernest Bryll

Âwiat∏o Edward K∏osiƒski
Wizualizacje Adam Grad

Asystent re˝ysera Pia Partum
Asystent scenografa Ma∏gorzata Domaƒska

Producent wykonawczy i inspicjent Ewa Ratkowska
Konsultacje merytoryczne Lucjan Âniadower

Realizacja Êwiat∏a Piotr Pawlik, Adam Czaplicki
Realizacja dêwi´ku Micha∏ Cacko

Projekcje Tadeusz Perkowski, Adam Tarasiuk
Solo na akordeonie Rafa∏ Grzàka, Marcin Maroszek
Solo na skrzypcach Marta Orz´cka, Piotr Szabat

Premiera
3 grudnia 2006 r., Du˝a Scena Teatru Polonia
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KoLysan ka ko zac ka

Âpij mój ma∏y, Êpij mój Êlicz ny
Ba ju szki ba ju

Ksi´˝yc zaj rza∏ do ko∏yski
Cie kaw twe go snu

Chcesz, za nuc´ ci pio senk´
Al bo bajk´-cud

Za mknij oczka, za Ê nij mi´kko
Ba ju szki ba ju

Do znasz ty ko zac kiej s∏awy
Na ca lut ki Êwiat

Gdy wy ru szysz na wy pra wy
Daj choç r´kà znak

Ty le ∏ez wy le wam gorz kich
Nad brze ga mi snu

Âpij mój ma∏y, Êpij mój s∏od ki
Ba ju szki ba ju

Tekst polski Ernest Bryll

W spektaklu wykorzystano utwory muzyczne:

Pory roku op. 37-bis cz. 6 Barkarola, Piotr Czajkowski, aran˝acja N. de Swett
Fragment Arii Gremina z Eugeniusza Oniegina, Piotr Czajkowski

Berceuse cosaque, pieÊƒ z XVIII w., s∏. i muz. tradycyjne, polski tekst Ernest Bryll
Ach ty sionko, moja sionko, folklor rosyjski, s∏. i muz. tradycyjne

G∏´boka noc oraz Na sopkach Mand˝urii, Ilja Szatrow
Wspomnienie, Archibald Joyce

Melancholia, N. R. Bakaleinikow
Fale Amuru, Maks Kjuss (w wykonaniu Orkiestry 

Ministerstwa Obrony Rosyjskiej Federacji pod dyr. Wiktora Afanasiewa)
Fale Dunaju, Josif Ivanovici, aran˝acja Edrich Siebert

TA-RA-RA BOOM DE-AY, (marsz), muz. i s∏. Henry J. Sayers
Modlitwa dziewicy, Tekla Bàdarzewska-Baranowska
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Na naszà pierwszà rozmow´ o scenografii do Trzech sióstr pani Natasha
Parry przynios∏a album rosyjskich fotografii z koƒca XIX w. Sta∏y si´ one
inspiracjà naszej wspólnej pracy. Pokazywa∏y Êwiat zatrzymany w obiekty-
wie, Êwiat na zawsze utracony. Âwiat obyczaju, który po 1918 r. zniknà∏
bezpowrotnie. Czechow, na szcz´Êcie, nie doczeka∏ okropnoÊci bolszewizmu,
ale w swoich sztukach ukazywa∏ l´k przed nadchodzàcym czasem.

W postaciach takich jak Natasza w Trzech siostrach narysowa∏ „bohaterów”
Êwiata, który nadciàga. Stàd pomys∏, aby pokazaç jà jako postaç destruk-
cyjnà, brutalnie wkraczajàcà w ˝ycie domu trzech sióstr i rozbijajàcà ten
pe∏en melancholii, harmonijny Êwiat. Jej stosunek do m´˝a, do starej pias-
tunki, jej s∏owa o wyci´ciu drzew by∏y dla nas wskazaniem, jak ten charak-
ter przedstawiç, a dla mnie – jak go pokazaç.

Te stare rosyjskie fotografie podsun´∏y te˝ pani Natashy Parry pomys∏
na wykorzystanie scen opisanych w Trzech siostrach. Zdj´cia robione w sztuce
przez Fiedotika, fotografa-amatora, postanowi∏a pokazaç na ekranie
w trakcie spektaklu.

Pomys∏ ten doprowadzi∏ nas do ograniczenia scenografii do kilku
koniecznych elementów. Pozwoli∏ te˝ na ukszta∏towanie spektaklu, który
skupia si´ na tym, co najwa˝niejsze – na aktorach.

Krystyna Zachwatowicz
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Autobiografia

Autobiografia? Mam patologiczny wstr´t do autobiografii. Posy∏am Panu na osobnej
kartce kilka dat ze skàpym komentarzem, na nic wi´cej zdobyç si´ nie mog´.

Ja, Antoni Czechow, urodzi∏em si´ 17 stycznia 1860 r. w Taganrogu. Nauk´
pobiera∏em poczàtkowo w greckiej szkole przy cerkwi Króla Konstantyna, potem w gim-
nazjum taganroskim. W 1879 r. rozpoczà∏em studia na wydziale medycyny Uniwer -
sytetu Moskiewskiego. O kierunkach wy˝szych studiów mia∏em wówczas blade poj´cie
i nie pami´tam ju˝, z jakich wzgl´dów wybra∏em medycyn´, ale póêniej wyboru nie
˝a∏owa∏em. Od pierwszego roku zaczà∏em drukowaç w gazetach i tygodnikach; na
poczàtku lat osiemdziesiàtych moje zaj´cia literackie przybra∏y charakter sta∏y,
zawodowy. W 1888 r. przyznano mi Nagrod´ Puszkinowskà. W 1890 r. pojecha∏em na
Sachalin, ˝eby napisaç póêniej ksià˝k´ o katordze i koloniach dla zes∏aƒców. Nie liczàc
sprawozdaƒ z procesów sàdowych, recenzji, felietonów, notatek tudzie˝ wszystkiego, co
dostarcza∏em z dnia na dzieƒ do prasy i co teraz ci´˝ko by∏oby odszukaç i zebraç,
napisa∏em i wydrukowa∏em w ciàgu 20 lat pracy literackiej ponad 300 arkuszy
wi´kszych i mniejszych opowiadaƒ. Pisa∏em te˝ sztuki teatralne.

Fragment listu Czechowa do Grigorija Rossolimo, z 11 paêdziernika 1899 r.

Piszàc t´ notatk´ dla kolegi lekarza, Czechow mia∏ przed sobà jeszcze
pi´ç lat ˝ycia. Zaawansowana gruêlica zmusi∏a go do wyjazdu z Moskwy
i przeniesienia si´ na Krym, do Ja∏ty. Nowo otwarty Teatr Artystyczny
w Moskwie wystawi∏ w∏aÊnie z wielkim powodzeniem Mew´ i Wujaszka
Wani´. Na specjalne zamówienie tego teatru Czechow napisze wkrótce
Trzy siostry (1901 r.) i WiÊniowy sad (1903 r.).

Premiera WiÊniowego sadu w styczniu 1904 r. zbieg∏a si´ z 25-leciem
jego pracy pisarskiej. Nied∏ugo po tej premierze Czechow wyjecha∏ do
niemieckiego uzdrowiska Badenweiler, gdzie zmar∏ 2 lipca 1904 r. Zosta∏
pochowany na cmentarzu Nowodiewiczym w Moskwie.

Daty sà podane wed∏ug starego kalendarza, który obowiàzywa∏ w Rosji do rewolucji 1917 r.
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Ty tu∏ Trzy sio stry po raz pierw szy po ja wi∏ si´ w liÊ cie Cze cho wa do Nie mi -
ro wi cza-Dan czen ki pod ko niec 1899 r.: Mam te mat: Trzy sio stry, ale nie wezm´
si´ do pi sa nia, za nim nie skoƒcz´ tych opo wia daƒ, które od daw na le˝à mi na ser cu.
W przysz∏ym se zo nie te atr obej dzie si´ bez mo jej sztu ki, to ju˝ zde cy do wa ne.
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Lo sy te a tru te˝ za pew ne le˝a∏y mu na ser cu, bo po tej za po wie dzi Cze chow
do da wa∏: W Two im liÊ cie brzmi ja kaÊ le dwo uchwyt na p∏acz li wa nu ta, jak w sta rym
dzwo nie – gdy pi szesz o te a trze, o tym, jak Ci´ m´czà dro bia zgi ˝ycia te a tral ne go. Oj,
nie pod da waj si´, nie zniech´caj! Te atr Ar ty stycz ny to Two ja chlu ba, to je dy ny te atr,
który ko cham, cho cia˝ ani ra zu je szcze w nim nie by∏em. Gdy bym mie szka∏ w Mo skwie,
po sta ra∏bym si´ do staç do Wa szej ad mi ni stra cji na wet ja ko stró˝, ˝eby choç troch´ po móc
i w miar´ mo˝li wo Ê ci nie daç Ci si´ zniech´ciç do te go sym pa tycz ne go przed si´wzi´cia.

Cze chow pi sa∏ ten list z Ja∏ty. Post´pujàca cho ro ba unie mo˝li wi∏a mu na wet
obej rze nie wy sta wio nych w Te a trze Ar ty stycz nym Me wy i Wu ja szka Wa ni.
Teatr zro bi∏ jed nak dra ma tur go wi nie spo dziank´: wiosnà 1900 r. ca∏a tru pa
zje cha∏a na wyst´py do Se wa sto po la i Ja∏ty. Mi´dzy ak to ra mi i au to rem na -
wiàza∏y si´ wów czas sto sun ki nie mal ro dzin ne. A z Olgà Knip per, z którà
Cze chow ju˝ od ro ku wy mie nia∏ ˝ar to bli we li sty – po∏àczy∏o go g∏´bo kie
uczu cie (ich Êlub odby∏ si´ rok póê niej).

Jej pierw szej opo wie dzia∏ za mys∏ Trzech sióstr. – Pisz, na li toÊç boskà, sztuk´,
nie dr´cz nas wszy st kich, jest ju˝ prze cie˝ pra wie go to wa – pi sa∏a Olga Knip per,
wra cajàc po wa ka cjach z Ja∏ty w sierp niu 1900 r. Ale Cze chow by∏ je szcze
da le ki od ukoƒcze nia utwo ru, o czym Êwiadczà je go li sty i wspo mnie nia
Sta nis∏aw skie go.

Wie lo krot nie po na gla ny, pi sarz zja wi∏ si´ pod ko niec pa ê dzier ni ka w Mo s -
kwie z brud no pi sem Trzech sióstr. Pod czas prób w te a trze wno si∏ po praw ki do
te kstu: skra ca∏ mo no lo gi An drie ja, zmie nia∏ re pli ki Wier szy ni na i Tu zen ba -
cha, do pi sy wa∏ dla So lo ne go cy ta ty z po e zji. Z∏owró˝bne py ta nie: Dla cze gó˝
to ba ro no wi wol no, a mnie nie? i fla ko nik z per fu ma mi, który mi skra pia so bie
r´ce So lo ny, te˝ zo sta∏y do da ne przez au to ra pod czas prób.

Z∏e sa mo po czu cie zmu si∏o Cze cho wa do wy ja zdu z Mo skwy. W gru dniu uda∏
si´ do Ni cei, gdzie za bra∏ si´ do dal szej pra cy nad te kstem Trzech sióstr. Wy -
sy∏a∏ stamtàd prze ro bio ne dia lo gi i uzu pe∏nie nia, da wa∏ re˝yse ro wi wska -
zów ki in sce ni za cyj ne. Pre mie ra sztu ki odby∏a si´ 31 stycz nia 1901 r.

Cze chow zo ba czy∏ przed sta wie nie do pie ro we wrze Ê niu 1901 r. Trzy sio stry
gra ne sà do sko na le, olÊ nie wajàco, znacz nie le piej, ni˝ wy ni ka∏oby to z te kstu sztu ki –
pi sa∏ z w∏aÊ ciwà mu au to i ro nià do ko le gi le ka rza w Ja∏cie. – Za ba wi∏em si´
troch´ w re˝yse ra, zro bi∏em te mu i owe mu par´ uwag au tor skich i te raz spek ta kle sà
po noç lep sze ni˝ w ubieg∏ym se zo nie.
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Z listÛw Czechowa     

Pisz´ sztuk´, ale goÊcie okropnie przeszkadzajà. [...] Wszystko plàcze mi si´ w g∏owie,
z∏oszcz´ si´, popadam w z∏y nastrój i codziennie musz´ zaczynaç prac´ od nowa. JeÊli
goÊcie nie b´dà mi psuç nastroju i jeÊli nie b´d´ si´ z∏oÊci∏, to do 1–5 wrzeÊnia skoƒcz´
ca∏à sztuk´ [...]. A potem pojad´ chyba do Moskwy.

do Olgi Knipper, 17 sierpnia 1900r., Ja∏ta

Nie wy bra∏em si´ je szcze do Mo skwy, bo by∏em nie zdrów, in nych po wo dów nie ma, za -
pew niam Ci´ s∏owem ho no ru, Ko cha na. [...] Je˝eli te raz nie je ste Ê my ra zem, dzie je si´
to nie z mo jej wi ny ani z Two jej, tyl ko te go diab∏a, który za szcze pi∏ mi bak cy la, a To bie
– mi∏oÊç do sztu ki.

do Olgi Knip per, 27 wrze Ê nia 1900 r., Ja∏ta

Ach, jakà rol´ dostaniesz w Trzech siostrach! Jakà rol´! Je˝eli dasz dziesi´ç rubli, rola
b´dzie Twoja, je˝eli nie, dostanie jà inna aktorka. W tym sezonie nie dam Trzech
sióstr, niech sztuka pole˝y troch´, niech skruszeje albo, jak mówià gospodynie o cieÊcie,
niech podejdzie.

do Olgi Knipper, 28 wrzeÊnia 1900 r., Ja∏ta

W Ni cei jest wspa nia le, po go da cu dow na. Po Ja∏cie tu tej sza przy ro da i po go da wy dajà
si´ po pro stu nie biaƒskie. [...] Wczo raj wys∏a∏em do Mo skwy trze ci akt sztu ki, ju tro wy -
Êl´ czwar ty. W trze cim tyl ko coÊ nie coÊ zmie ni∏em, za to w czwar tym do ko na∏em grun -
tow nych zmian.

Do Olgi Knip per, 17 gru dnia 1900 r., Ni cea

Pisze pan, ˝e w III akcie Natasza, snujàc si´ po nocy po domu, gasi Êwiat∏o i szuka
z∏odziejów pod meblami. Ale wydaje mi si´, ˝e b´dzie lepiej, je˝eli Natasza przejdzie
przez scen´ po linii prostej, na nic i na nikogo nie patrzàc, ze Êwiecà w r´ku ∫ la lady
Makbet – to krótsze i groêniejsze.

do Konstantego Aleksiejewa (Stanis∏awskiego), 2 stycznia 1901r., Nicea

Opisz mi choç jednà prób´ Trzech sióstr. Czy nie trzeba czegoÊ dodaç albo ujàç? Czy
dobrze grasz, Mój Skarbie? Oj, uwa˝aj! Nie rób smutnej miny w ˝adnym akcie. 
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Gniewnà, owszem, ale nie smutnà! Ludzie, którzy od dawna kryjà w sercu jakàÊ zgry-
zot´ i ju˝ si´ z nià oswoili, tacy ludzie tylko gwi˝d˝à po cichu i cz´sto si´ zamyÊlajà.
Ty równie˝ zamyÊlaj si´ cz´sto na scenie w czasie rozmowy. Rozumiesz? 

do Olgi Knipper, 2 stycznia 1901r., Nicea

Odpowiadam na Paƒskie pytania.
Irina nie wie, ˝e Tuzenbach idzie na pojedynek, ale si´ domyÊla, ˝e wczoraj sta∏o si´ coÊ
z∏ego, coÊ, co mo˝e mieç wa˝ne i jak najgorsze nast´pstwa. A gdy kobieta czegoÊ si´
domyÊla, to mówi: „Wiedzia∏am, wiedzia∏am”. 

do Josafa Tichomirowa, 14 stycznia 1901r., Nicea

No, jak tam Trzy sio stry? Sàdzàc z li stów, wszy scy ro bi cie nie stwo rzo ne g∏upstwa.
W III ak cie ha∏as. Dla cze go? Ha∏as s∏ychaç z da le ka, za scenà, ha∏as przyt∏umio ny, nie -
wy ra ê ny, a na sce nie wszy scy sà zm´cze ni, pra wie Êpià. Je˝eli ze psu je cie III akt,
ca∏a sztu ka b´dzie diab∏a war ta, a mnie na sta re la ta wy gwi˝d˝à. [...] A mówi∏em prze -
cie˝, ˝e przez scen´ nie trze ba prze no siç za bi te go Tu zen ba cha, ale Ale ksie jew [Sta -
nis∏aw ski] upie ra∏ si´, ˝e bez trupa ab so lut nie nie mo˝na. Pi sa∏em mu, ˝eby tru pa nie
prze no szo no, nie wiem tyl ko, czy do sta∏ mój list. Je Ê li sztu ka zro bi klap´, po jad´ do Mon -
te Car lo i zgram si´ do ostat nie go grosza.

do Olgi Knipper, 20 stycznia 1901 r., Nicea

Pu∏kownik przys∏a∏ d∏ugi list, skar˝y si´ na Fiedotika, Rodego i Solonego; skar˝y si´ te˝
na Wierszynina, pot´pia go za amoralnoÊç: rany boskie, có˝ za wstyd – uwodziç cudzà
˝on´! Mam jednak nadziej´, ˝e ów pu∏kownik spe∏ni to, o co go prosi∏em, czyli ˝e
wojskowi b´dà ubrani tak, jak przysta∏o na wojskowych. Nawiasem mówiàc, bardzo mu
si´ podobajà wszystkie trzy siostry i Natasza. Tuzenbach zresztà te˝.

do Olgi Knipper, 24 stycznia 1901 r., Nicea

Moja Kochana, nie czytaj gazet, nie czytaj wcale, bo ca∏kiem mi zmarniejesz. [...]
Mówi∏em Ci przecie˝, uprzedza∏em, ˝e w Petersburgu b´dzie niedobrze – trzeba by∏o
pos∏uchaç. OsobiÊcie ˝egnam si´ z teatrem na zawsze, nigdy ju˝ nie b´d´ dla teatru pisa∏.
Sztuki mo˝na pisaç w Niemczech, w Szwecji, w Hiszpanii nawet, ale nie w Rosji,
gdzie nie szanuje si´ dramaturgów, lecz depcze i nie wybacza si´ im zarówno sukcesów,
jak i pora˝ek.

do Olgi Knipper, 1 marca 1901 r., Ja∏ta

Antoni Czechow, Listy, Kraków 1988 r.
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Konstanty StanisLawski 

o Trzech siostrach

Od poczàtku sezonu Czechow cz´sto pisy-
wa∏ do któregoÊ z nas. Prosi∏ o wiadomoÊci
z ˝ycia teatru. A my wcià˝ namawialiÊmy
go do pisania sztuk. WiedzieliÊmy z jego
listów, ˝e pisze o jakimÊ tam pu∏ku, który
dokàdÊ odchodzi. W listach, tak samo jak
w swych utworach, skàpy by∏ w s∏owa. Te
oderwane zdania, te strz´pki zamys∏ów
oceniliÊmy dopiero potem, kiedy poznali -
Êmy samà sztuk´.

A tymczasem albo jemu nie sz∏o
pisanie, albo przeciwnie, sztuka dawno
by∏a gotowa, lecz on nie chcia∏ si´ z nià
rozstawaç i pozwala∏ jej odle˝eç si´
w biur ku. Tak czy owak zwleka∏ z jej przy -
s∏aniem. PisaliÊmy do niego b∏a galne listy,
˝eby jak najpr´dzej przys∏a∏ sztuk´,
ratowa∏ nasz teatr itp. Nie ro zumieliÊmy
wtedy, ˝e dopuszczamy si´ gwa∏tu na
twórczoÊci wielkiego artysty.

[...] Nareszcie Czechow nie tylko zgo -
dzi∏ si´ daç nam swà sztuk´, lecz sam
jà przywióz∏. OczywiÊcie korzysta liÊmy
z obecnoÊci autora, ˝eby ustaliç wszystkie
niezb´dne dla nas szczegó∏y.

[...] Czechow by∏ z natury cz∏o wie -
kiem teatru. Kocha∏, rozumia∏ i czu∏ teatr,
lubi∏ opowiadaç, jak w m∏odoÊci gra∏
w ró˝nych sztukach, przytacza∏ ró˝ne
zabawne szczegó∏y z tych ama tor skich
przedstawieƒ. Lubi∏ pe∏en nie po koju na -
strój próby i przedstawienia, lubi∏ oglàdaç
prac´ techników na sce nie, lubi∏ przypa-
trywaç si´ szczegó∏om ˝ycia teatralnego
i jego podszewce. [...]
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Bywa∏ na prawie wszystkich próbach swej sztuki. [...] Tak w Wujaszku
Wani, jak i tu obawia∏ si´ przesady i karykatury w obrazie ̋ ycia na prowincji.
Nie chcia∏ robiç z wojskowych zwyk∏ych teatralnych manekinów z
brz´czàcymi ostrogami, chcia∏ ich pokazaç jako prostych, mi∏ych i poczci-
wych ludzi, [...] których zadaniem jest nieÊç kultur´ do najbardziej odd-
alonych i za pad∏ych dziur.

Czechow nie doczeka∏ si´ próby generalnej Trzech sióstr, gdy˝ z powodu
pogarszajàcego si´ stanu zdrowia wyjecha∏ na po∏udnie do Nicei. Stamtàd
otrzymywaliÊmy polecenia: w takiej a takiej scenie, po takich a takich s∏o -
wach dodaç takie a takie zdanie. Z Nicei na przyk∏ad przys∏a∏ s∏owa:
„Balzak wzià∏ Êlub w Berdyczowie”.

KiedyÊ przys∏a∏ z zagranicy nast´pujàce polecenie. W czwartym akcie
Trzech sióstr Andriej, rozmawiajàc z Fierapontem, jako ˝e ju˝ nikt inny nie
chce z nim rozmawiaç, opisuje mu, czym jest ˝ona dla prowincjonalnego
podupad∏ego cz∏owieka. By∏ to monolog zajmujàcy dwie strony. Nagle dosta-
jemy kartk´ z poleceniem, ˝eby ca∏y ten monolog usunàç i zastàpiç s∏o -
wami: „˚ona to ˝ona”.

By∏o to charakterystyczne dla Czechowa, który dà˝y∏ zawsze do formy
krótkiej i treÊciwej. Ka˝de jego s∏owo budzi∏o ca∏e gamy ró˝norodnych nas-
tro jów i myÊli, których nie wypowiada∏, ale które same powstawa∏y w g∏o -
wach s∏uchaczy. I w∏aÊnie dlatego nie by∏o ani jednego przedstawienia,
chocia˝ sztuka sz∏a setki razy, ˝ebym nie poczyni∏ nowych odkryç w dawno
znanym tekÊcie i wielokrotnie prze˝ywanej roli.

Czechow we wspomnieniach swoich wspó∏czesnych, Warszawa 1960 r.

13

trzy_siostry:3_siostry  7/13/10  3:36 PM  Page 13



Maria, siostra Czechowa, nauczycielka gimnazjalna i malarka. Ja∏ta 1901 r.

Masza

Masza, jak jà nazywano w rodzinie, m∏odsza od Czechowa o trzy lata, by∏a
bardzo oddana bratu. Sekretarzowa∏a mu i pomaga∏a w sprawach bytowych,
a po Êmierci Czechowa sta∏a si´ stra˝niczkà jego spuÊcizny. Dzi´ki jej
staraniom w Ja∏cie powsta∏o muzeum Czechowa, które przez lata
prowadzi∏a. Zapytana kiedyÊ, czy imi´ Maszy w Trzech siostrach by∏o nadane
na jej czeÊç, wyjaÊni∏a, ˝e imiona wszystkich trzech sióstr zwiàzane sà
z aktorkà Olgà Knipper. Latem 1900 r., kiedy Czechow pisa∏ Trzy siostry, by∏
bardzo zakochany w Oldze, i rol´ Êrodkowej siostry pisa∏ z myÊlà o niej. Ale
nie móg∏ jej nazwaç Olgà, bo by∏oby to zbyt dos∏owne, wi´c imi´ Olgi da∏
najstarszej siostrze, m∏odszej zaÊ da∏ bardzo rozpowszechnione i mi∏e jego
sercu – równie˝ z powodu siostry – imi´ Masza.

14
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Irina

Imi´ najm∏odszej siostry wià˝e si´ z pierwszym spotkaniem Czechowa
i Olgi Knipper. We wrzeÊniu 1898 r. Czechow by∏ w Moskwie na próbie sztu-
ki Aleksego To∏stoja Car Fiodor – Olga gra∏a tam rol´ carycy Iriny. Pod
wra˝eniem tego spektaklu Czechow napisa∏ w jednym z listów z Ja∏ty:
Wzruszy∏ mnie kulturalny ton przedstawienia, ze sceny powia∏o prawdziwà sztukà,
chocia˝ nie gra∏ ˝aden wielki aktor. Irina, moim zdaniem, Êwietna. G∏os, szlachetnoÊç,
serdecznoÊç – wszystko jest tak wzruszajàce, ˝e a˝ w gardle Êciska. Gdybym zosta∏
w Moskwie, zakocha∏bym si´ w tej Irinie...

Olga

Olga Knip per by∏a uczen nicà Nie mi ro wi cza-Dan czen ki i od poczàtku zwià -
z a∏a si´ z Te a trem Ar ty stycz nym. Jej gr´ ce cho wa∏a szla chet noÊç wy ra zu,
po wÊ ciàgli woÊç i ab so lut ny brak sen ty men ta li zmu. Gra∏a Ar ka din´ w Me -
wie, He len´ w Wu ja szku Wa ni, Masz´ w Trzech sio strach, Ra niewskà w WiÊ nio -
wym sa dzie – w tych wszy st kich ro lach jej part ne rem by∏ Sta nis∏aw ski.

Po Êlu bie z Cze cho wem w 1901 r. nie zde cy do wa∏a si´ na po rzu ce nie sce -
ny, a po nie wa˝ cho ro ba nie po zwa la∏a pi sa rzo wi na opu szcze nie Ja∏ty, ich
ma∏˝eƒstwo sk∏ada∏o si´ z roz staƒ na d∏ugie mie siàce i krót kich spo tkaƒ
(Cze cho wo wi jed nak nig dy nie przysz∏o na my Êl, by po pro siç jà, aby po rzu -
ci∏a dla nie go te atr). Wy mie ni li w la tach 1899–1904 po nad ty siàc li stów i de -
pesz. Ich ko re spon den cja sta∏a si´ kro nikà ostat nich lat ˝ycia Cze cho wa,
a tak˝e cen nym êród∏em wie dzy o pierw szych la tach Mo skiew skie go Te a tru
Ar ty stycz ne go.

15
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WoskriesieNsk

Te mat ro dzi si´ z przy pad ku – na -
pisa∏ kie dyÊ Cze chow w liÊ cie
z Wo skrie sieƒska (dziÊ Istra),
pod moskiew skie go mia stecz ka,
w któ rym po ukoƒcze niu stu diów
me dycz nych odby wa∏ prak tyk´
szpi talnà. Brat pi sa rza, Iwan, by∏
tam na u czy cie lem w szko le pa ra -
fial nej, i ro dzi na Cze cho wów
sp´dza∏a u nie go wa ka cje.

Nie o po dal sta cjo no wa∏a jed -
no st ka ar ty le ryj ska. Jej ofi ce ro -
wie, zgo dnie z ów cze snym zwy -
cza jem, by wa li sta∏ymi goÊçmi
w naj lep szych do mach.

OÊ rod kiem ˝ycia w Wo skrie -
sieƒsku by∏ dom ro dzi ny Ma jew -

skich. Cze chow ze tknà∏ si´ tam po raz pierw szy z ˝yciem woj sko wych. Sio -
stra Cze cho wa, Ma sza, stwier dzi∏a po la tach, ˝e at mo sfe ra te go do mu zo -
sta∏a od two rzo na w Trzech sio strach, w go Ê cin nym do mu ge ne ra∏a Pro zo ro wa. 

Dzieci Majewskich, Ania, Sonia i Alosza, zosta∏y sportretowane przez
Czechowa w opowiadaniu Dzieciarnia, natomiast ich ojciec, pu∏kownik
Majewski, najprawdopodobniej pos∏u˝y∏ Czechowowi jako pierwowzór
Wierszynina.

Bo les∏aw Ma jew ski po cho dzi∏ z pol skiej szlach ty. Mia∏ za sobà do Ê wiad -
cze nie wo jen ne, bra∏ udzia∏ w woj nie ro syj sko-tu reckiej. Je go ener gia (i za -
ra zem de li kat noÊç) uj´∏y za pew ne pi sa rza, gdy˝ Czechow po zo sta wa∏ z nim
przez la ta w przy ja ciel skich sto sun kach.

Wier szy nin ma wie le wspól ne go z Ma jew skim: imi´ oj ca (Igna tie wicz),
wiek (po czter dzie st ce) i wy kszta∏ce nie (kor pus ka de tów). Obaj majà sto -
pieƒ pod pu∏kow ni ka ar ty le rii, obaj sà do wód ca mi bry ga dy w pro win cjo nal -
nym mie Ê cie. Oby dwu ce chu je g∏ód wie dzy, sza cu nek do pra cy, a tak ̋ e
sk∏onnoÊç do dys ku sji i fi lo zo fo wa nia.

W mu zeum Cze cho wa w Ja∏cie, wÊ ród pa miàtek w zwiàza nych z pi sa -
rzem, znaj dujà si´ zdj´cia Bo les∏awa Ma jew skie go i je go ˝ony.

16
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Stara fotografia

Wier szy nin: Pa mi´tam trzy ma∏e
dziew czyn ki. [...] Pa mi´tam, ˝e oj ciec
paƒ, pu∏kow nik Pro zo row, mia∏ trzy
ma∏e córecz ki.

Trzy sio stry Akt I, t∏um. B. Dàbrow ski

W do mu Cze cho wa w Ja∏cie,
w je go biur ku za cho wa∏a si´ fo -
to gra fia trzech dziew czy nek, je   d -
na ko     wo ubra nych w su kien ki
w krat k´, z du˝ymi bia∏ymi
ko∏nie rzy ka mi-pe le ryn ka mi.
Najm∏od sza ma mo ̋ e trzy la ta,
a star sze pi´ç i sie dem lat. Nie
wia do mo, kie dy fo to gra  fia zna -
laz∏a si´ u Cze cho wa (czy przed
na pi sa niem Trzech sióstr, czy ju˝
póê niej) ani te˝ czy je to sà dzie ci. Nie ule ga jed nak wàtpli wo Ê ci, ˝e sà to
t r z y  s i o s t r y i ka˝da z nich ma w∏asny cha rak ter...

BAczek
W ja∏taƒskim muzeum znajduje si´ równie˝ dzieci´ca zabawka, nakr´cany
bàczek. Jest to pamiàtka z ostatniego „wyst´pu” teatralnego Olgi Knipper.
Kiedy w 1958 r. obchodzono w teatrze jej dziewi´çdziesiàte urodziny i za -
razem 60-lecie pracy scenicznej, po uroczyÊcie sk∏adanych ˝yczeniach na
scenie pojawi∏ si´ aktor w z bàczkiem. Nakr´cajàc zabawk´, Fiedotik zwró-
ci∏ si´ do siedzàcej w lo˝y jubilatki: „A tu prosz´, taki bàczek... kapitalnie
buczy”. W ciszy, która zapad∏a na widowni, s∏ychaç by∏o dêwi´k wirujàcego
bàka, zaÊ Olga Knipper niespodziewanie odpowiedzia∏a s∏owami Maszy
z Trzech sióstr: „ Jest nad zatokà dàb zielony”. PublicznoÊç urzàdzi∏a jej
wielkà owacj´, a prezent pozosta∏ dla Olgi do koƒca ˝ycia drogà pamiàtkà.

Wed∏ug Czechowiana: Tri siestry – 100 liet, Moskwa 2002 r.
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Afisz do drugiego spektaklu Trzech sióstr w Teatrze Artystycznym w Moskwie, sobota 3 lutego 1901.
Rol´ Maszy gra∏a Olga Knipper, Wierszynina – Stanis∏awski, a w roli Nataszy wystàpi∏a ˝ona
Stanis∏awskiego, Maria Lilina. Czebutykina gra∏ znany aktor Artiom, a barona Tuzenbacha
– Meyerhold. Przedstawienie re˝yserowali Stanis∏awski i Wasilij ¸u˝ski, ten ostatni zagra∏ tak˝e
rol´ Andrieja Prozorowa.
Premiera odby∏a si´ 31 stycznia 1901 r. Teatr nosi∏ wtedy jeszcze poczàtkowà nazw´ Artystyczno--
Powszechny.

18
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MChAT
W 1898 r. Czechow zetknà∏ si´ z nowo otwartym Teatrem Artystycznym.
Ten zespó∏ m∏odych entuzjastów-aktorów, kierowany przez m∏odych entuz-
jastów-re˝yserów Stanis∏awskiego i Niemirowicza-Danczenk´, wy sta wi∏
z ogromnym powodzeniem Mew´, a w roku nast´pnym Wujaszka Wani´.
Teatr Artystyczny zwalcza∏ starà manier´ gry, teatralnoÊç, fa∏ szywy dekla -
matorski patos i gwiazdorstwo, rozbijajàce gr´ zespo∏owà. Wpro wa dza∏
nowe zasady sztuki teatralnej, tak bliskie stylowi Czechowa: prostot´ 
i dyskrecj´ Êrodków scenicznych.

Nowatorstwo dramaturgii Czechowa pomaga∏o teatrowi w jego zmaganiach
ze zrutynizowanà tradycjà i wypracowaniu w∏asnej estetyki scenicznej.
Pisarz wiele zawdzi´cza∏ MChAT-owi, ale i MChAT zapisa∏ si´ na trwa∏e
w historii Êwiatowego teatru dzi´ki Czechowowi.

Wspó∏praca autora z teatrem nie zawsze si´ uk∏ada∏a sielankowo. Meyer -
hold, który bardzo sobie ceni∏ wskazówki inscenizacyjne Czechowa, odno-
towa∏: Wiele by∏o w teatrze rzeczy, z którymi si´ nie zgadza∏, które jawnie krytykowa∏.
Nie pochwali∏ jednak mego odejÊcia z Teatru Artystycznego. Pisa∏ mi, ˝e powinienem
by∏ zostaç i wyk∏ócaç si´ o to, co mi si´ nie podoba.

Teatr Artystyczny goÊci∏ w Warszawie w 1906 r., prezentujàc Wujaszka Wani´
i Trzy siostry.

Do MChAT-owskiej tradycji nawiàzywa∏ spektakl Trzech sióstr z 1949 r.
w krakowskim Teatrze im. S∏owackiego – m.in. z Rysiównà, Miko∏ajskà,
Opaliƒskim. Re˝yser Bronis∏aw Dàbrowski wyraênie wzorowa∏ si´ na
Stanis∏awskim, a scenograf Andrzej Stopka obudowa∏ scen´ ramà z brzo-
zowych konarów. Widz mia∏ wra˝enie, ˝e oglàda starà fotografi´ (po
Krakowie krà˝y∏y nawet ˝arty, ˝e spektakl Trzech sióstr to Mchata wuja
Bronia).

19
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O Trzech siostrach

Ca∏y do ro bek Cze cho wa pe∏en jest re fle ksji na te mat rze czy wi sto Ê ci ro syj -
skiej. Ta w∏aÊ nie rze czy wi stoÊç znaj do wa∏a si´ w ja skra wej, ude rzajàcej
sprzecz no Ê ci z uspo so bie niem pi sa rza. [...] Cze chow, cz∏owiek roz mi∏owa ny
w pi´knie i har mo nii, od czu wa∏ bo le Ê nie wszelkà nie nor mal noÊç rze czy wi -
sto Ê ci, re a go wa∏ nie mal cho ro bli wie na ka˝dy prze jaw fa∏szu, ob∏udny gest
czy s∏owo nie zgod ne z praw dziwà in tencjà. [...] Takà po staw´ prze ka za∏
w wy po wie dzi dok to ra Astro wa z Wu ja szka Wa ni: W ogóle ˝ycie ko cham, ale na -
sze ˝ycie, pa ra fiaƒskie, ro syj skie, po spo li te – to jest coÊ, cze go nie cier pi´ i czym po gar -
dzam ze wszy st kich si∏ du szy.

Bo ha te ro wie Cze cho wa, choç nie zdol ni do osiàgni´cia szcz´Êcia, o którym
marzà i ty le roz pra wiajà, nie upa dajà zu pe∏nie na du chu: po zo sta je w nich
cieƒ wia ry, choçby ilu zo rycz nej – ˝e to, cze go nie po tra fi li do ko naç sa mi, in -
ni zro bià ju tro. Tak jest w Trzech sio strach, tak b´dzie w WiÊ nio wym sa dzie, przy
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czym z jed nej stro ny Cze chow uka zu je aspi ra cje ludz kie prze wy˝szajàce
mo˝li wo Ê ci je go bo ha te rów, z dru giej – wy ra˝a prze ko na nie, ˝e ludz koÊç
w spo sób po wol ny, lecz pew ny kro czy drogà post´pu. [...]

W Trzech sio strach Cze chow da∏ przyk∏ad ma ksy mal ne go oszcz´dza nia ak cji
ze wn´trznej, kon cen trujàc si´ na we wn´trznych prze˝yciach bo ha te rów.
Ak cja roz wi ja si´ jak po e mat, ka˝da sce na sta no wi za ska kujàce od kry cie dla
czy tel ni ka, wi dza, dra ma tur ga. Dla te go za pew ne Trzy sio stry sà sztukà kto
wie czy nie naj tru dniejszà do wy sta wie nia w∏aÊ nie z uwa gi na jej po zornà
an ty dra ma tycz noÊç. Dla te go jed no cze Ê nie sztu ka ta jest tak te a tral na, po -
bu dza do co raz to no wych od kryç.

Cze chow g∏´bo ko wspó∏czu je ro dzi nie Pro zo ro wów, trzem sio strom, marzà-
cym o po rzu ce niu pro win cji, gdzie we ge tujà, o wy je ê dzie do Mo skwy. Ale
jed no cze Ê nie przyglàda si´ scep tycz nie nie po rad nej krzàta ni nie ro dzi ny: nie
wie rzy, by ten wy jazd mia∏ kie dy kol wiek nastàpiç. Nie przy pad ko wo bo ha te -
ro wie Trzech sióstr ty le roz pra wiajà o przysz∏oÊ ci, pra cy, do której t´sk nià. [...]
Ale te˝ i na roz mo wach o pra cy spra wa si´ koƒczy. Bo ha te ro wie Cze cho wa
nie po tra fià uczy niç ja kie go kol wiek re al ne go, sku tecz ne go wy si∏ku, by zmie -
niç stan rze czy, który sta no wi êród∏o ich udr´ki.

René Âliwowski, Czechow, Warszawa 1965
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Inni o Czechowie

Czechow potrafi∏ przekazaç magi´ chwili. Popatrzcie na Wujaszka Wani´,
histori´ nies∏ychanie prostà. Czasami nic si´ tam nie dzieje. Ludzie roz-
mawiajà, rozmawiajà. A z tej gadaniny wyp∏ywa wielka lekcja o rezygnacji.
Gdyby jakikolwiek autor stara∏ si´ iÊç wiernie tropem Czechowa, [...] znu -
dzi∏by publicznoÊç. [...] On potrafi∏ stworzyç nastrój, tchnàç ˝ycie w nu d´
powszednioÊci. Nigdy nie myÊl´ o Czechowie, ale jestem nim przesiàk ni´ty,
jego sztuki tkwià we mnie. To dzi´ki niemu zrozumia∏em, ˝e mo˝na budziç
Êmiech widowni, pokazujàc smutnych bohaterów, ˝e rozpacz ma tak˝e
swoje miejsce w komedii.

Woody Allen

To, co si´ dzieje w dramatach Czechowa jest rzeczà drugorz´dnà, nie intry-
gi, rozwiàzania, ale powietrze tych dramatów pami´ta si´ zawsze, czuje si´
zmys∏ami ich atmosfer´, pustk´ mi´dzy zdarzeniami, milczenie mi´dzy
s∏owami, oczekiwanie.

Tadeusz Ró˝ewicz

Mija ˝ycie i wczeÊniej czy póêniej – czasem wczeÊniej, a czasem póêniej
– cz∏owiek zaczyna postrzegaç miniony czas jako wartoÊç, której nie potrafi∏
wykorzystaç. Ulega z∏udzeniom innego, nieprze˝ytego ˝ycia. W tym innym
bycie spe∏niajà si´ najskrytsze marzenia, ziszczajà wszystkie pragnienia,
urzeczywistniajà najs∏odsze fantazje. Cz∏owiek z pasjà pali przesz∏oÊç,
odrzuca teraêniejszoÊç i z zapami´taniem oddaje si´ temu innemu, co si´
nie zdarzy∏o, nie zosta∏o prze˝yte. Im wi´kszà wartoÊç ma dla niego ˝ycie,
tym boleÊniej odczuwa to rozerwanie, sprzecznoÊç, która stopniowo prze -
kszta∏ca si´ w tragedi´. P∏ynie czas i cz∏owiek powoli dojrzewa do wyboru
– ca∏kowicie zrezygnowaç z istnienia albo znaleêç w sobie odwag´, by ˝yç
tym ˝yciem, które dostaje si´ od Boga, losu, i które w jakimÊ stopniu tworzy
si´ samemu, dzi´ki sile w∏asnej osobowoÊci. 

Âmiertelnie chory doktor Czechow dobrze zna∏ ten konflikt i analizowa∏
go z ogromnà subtelnoÊcià i pe∏nà rozpaczy wytrwa∏oÊcià.

Lew Dodin
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Ksià˝ki Czechowa sà smutnymi ksià˝kami dla ludzi obdarzonych poczuciem
humoru, co oznacza, ˝e tylko tacy czytelnicy potrafià naprawd´ do ce niç ich
g∏´boki smutek. RzeczywistoÊç by∏a dla niego jednoczeÊnie Êmieszna i smut-
na, ale nie dostrze˝emy ˝adnego z tych jej aspektów bez uwzgl´d nienia
drugiego, sà one bowiem ÊciÊle po∏àczone.

Vladimir Nabokov

Pozytywista – przez skromnoÊç, zwyczajny s∏uga prawdy, który ani przez
chwil´ nie roÊci∏ sobie prawa do wielkoÊci. [...] Czechow zawsze czu∏ po -
trzeb´ dope∏nienia pracy literackiej praktycznà, socjalnà dzia∏alnoÊcià
w spo∏eczeƒstwie, mi´dzy ludêmi, w ˝yciu. Literatura by∏a, by u˝yç jego
w∏asnych s∏ów, jego kochankà, a nauka, medycyna, jego prawowità
ma∏˝onkà. Przed tà drugà czu∏ si´ winnym zdrady, jakiej dopuszcza∏ si´
z pierwszà. [...]

Tomasz Mann

Czy naprawd´ Êmieszne sà sztuki Czechowa, które sam pisarz okreÊla∏
mianem komedii? Có˝ to za dziwne komedie, których bohaterowie koƒczà
samobójstwem albo ginà w pojedynku. A jednak sà to komedie – komedie
w takim sensie, jaki mu nadali Dante i Balzak.

Aleksandr Zinowiew

Czechow wzià∏ na swoje barki niezrealizowanà rosyjskà demokracj´. Droga
Czechowa by∏a drogà rosyjskiej wolnoÊci. A my poszliÊmy innà drogà. [...]
On wprowadzi∏ do naszej ÊwiadomoÊci ca∏y ogrom Rosji, ludzi ze wszystkich
klas spo∏ecznych, w ró˝nym przedziale wieku. [...] Ma∏o tego! Wprowadzi∏
te miliony jak prawdziwy demokrata, rosyjski demokrata. Powiedzia∏ coÊ,
czego przed nim nie powiedzia∏ nikt, nawet To∏stoj: ˝e przede wszystkim
jesteÊmy ludêmi [...]. I powiedzia∏ to w Rosji, w kraju, gdzie nikt przed nim
tak nie mówi∏. Powiedzia∏: najwa˝niejsze, ˝e ludzie sà ludêmi, a dopiero
potem sà archijerejami, Rosjanami, sklepikarzami, Tatarami czy robot-
nikami. [...] Ludzie sà dobrzy albo êli nie dlatego, ˝e sà archijerejami czy
robotnikami, Tatarami czy Ukraiƒcami – ludzie sà równi dlatego, ˝e sà
ludêmi.

Wasilij Grossman (˚ycie i los)
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