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LISTY TEATRU POLSKIEGO 

zeszyt dwudziesty trzeci 
wydany z okazji premiery komedii 

ANTONIEGO CZECHOWA 
«MEWA» 

w przekładzie Natalii Gałczyńskiej 
16.Vll .1959 

Dyrektor Teatru: Stanisław Witold Balicki 

Maria Jasnorzewska-Pawlikowska: 

MEWA 

Tęsknota nade mnq szeleszcze. 
Trqca mnie skrzydłem mewiem. 
Czy wciąż ta sama jeszcze? 
Nie wiem! N ie wiem„. 

Z tomu Pocałunki, r. 1926. 3 



4 

K. I. Gałczyński: 

ROSJA 

Wszędzie tam, gdzie brzoza 
i muzyka w kołach jadącego na jarmark woza: 
„Aj, dierbień, dierbień, kaługa" śpiewa wóz i w słońce 

jedzie„. 
gdzie wiewiórki są królewny, a królowie - niedźwiedzie, 
gdzie kobiety noszą pierś wysoko, a w oczach 

zmrużonych całą słodycz świata, 
gdzie na wędrowca czeka wieczorem herbata 
i mały dom, i sen, i brzęk talerza, 
i głupie, rzeźbione drzwi, dla biedaków otwarte na 

wszedzie tam, 
choćby to było na końcu świata, 
jest Rosja. 

7934 

DWIE GITARY 

Dwie gitary za ścianą 
zagrały równocześnie, 
a ta pierwsza brzdęk! brzdęk! 
a ta druga brzdąk! brzdąk! 
a ta pierwsza o Wołdze, 
a ta druga o Wiśle, 
obie takie podobne 
jak para ludzkich rąk. 

ścieźaj -

Dwie gitary za sc1aną 
zagadały, zabrzękły, 
a ta druga, źe Wawel, 
a ta pierwsza, że Kreml, 
Wawelowi na sławę 
i Kremlowi na sławę, 
czerwień, czerwień - ta pierwsza, 
druga - czerwień i biel. 

Eech, rozlały gitary 
dźwięku pełne po brzegi 
i głos śpiewał, że brzoza, 
a baryton, że klon, 
że„. Adam„. źe„. Aleksander, 
że„. „Farys"„. że„. „Oniegin" 
tajemnica ta sama 
i tęsknota, i ton. 

Tak gadały gitary, 
a pod ścianą w kolysce 
spało dziecko, a ogień 
mruczał w kuchni mru mruu. 
Zakochani w altance 
o pierścionku szeptali. 
Miesiąc świat światłem mościł 
i kołysał do snu. 

1946 
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Ze współczesnego drzeworytu 

Piękny jest Boży świat, jedno tylko jest niepiękne: 
to m y. Jakżeż mało w nas sprawiedliwości! Jak 
źle pojmujemy patriotyzm! Nałogowy pijak i hula
ka kocha żonę i dzieci - ale cóż mają one z tej 
jego miłości? My, jak piszą w gazetach, kochamy 
naszą ojczyznę - ale w czym się wyraża ta miłość? 
Zamiast wiedzy - tupet i zarozumialstwo ponad 
wszelką miarę, zamiast pracy - lenistwo i świr1stwa, 
a sprawiedliwości nie ma... Procować trzeba -
a resztę niech diabli porwą! Grunt - to być spra
wiedliwym ... 

ANTONI CZECHOW 

NAJWALNIEJSZE FAKTY I DATY 
Z lYCIA ANTONIEGO CZECHOWA 

1860 - 30 stycznia*) Antoni Czechow urodził się w Tagan
rogu. Jego dziadek Jegor Czech był chłopem 
pańszczyźnianym, który zdołał wykupić siebie i całą 
rodzinę. Dzieciństwo i najwcześniejsza młodość Anto
niego były bardzo ciężkie. Szukał samoobrony w hu
morze. 

1879 - Ukończył gimnazjum w Taganrogu i przenosi się 
do Moskwy, na wydział medyczny Uniwersytetu 
Moskiewskiego. Wkrótce pierwsze próby literackie: 
humoreski pisane pod pseudonimem Antosza Cze
chonte. Czechow słoje się głównym żywicielem zbied
niałej rodziny. 

1884 - Kończy uniwersytet i rozpoczyna pracę lekarza 
w szpitalach powiatowych miasteczek. Ukazanie się 
w druku pierwszego tomu opowiadań Baiki tv'.eipo
meny. 

1887 - W grudniu w moskiewskim teatrze Korsze pierwsze 
przedstawienie sztuki Czechowa Iwanow, która w dwa 
lata później odnosi duży sukces w Teatrze Ale
ksandryńskim w Petersburgu. 

1888 - Rośnie popularność opowiadań Czechowa. Teat,-y 
grają jego krotochwile Niedźwiedź i Oświadczyny. 
Akademia Nauk przyznaje Czechowowi nagrodę im. 
Puszkina. 

1890-1891 - Podróż na Sachalin i studiowanie życia na ka
tordze; następnie podróż przez Ocean Wielki i In
dyjski. Zwiedzanie Wiednia, Włoch i Paryża. 

1892 - Czechow kupuje mająteczek Mielichowo. Rozwija 
szeroką działalność społeczną i oświatawą. 

1895 - Pierwsze odwiedziny u Tołstoja w Jasnej Polanie. 

1896 - 30 pażdziernika pierwsze przedstawienie Mewy 
w Teatrze Aleksandryńskim w Petersburgu z 'N. Ko
missarżewską w roli Niny. Premiera skończyła się 
niepowodzeniem. Część publiczności mieszczańskiej, 
mylnie poinformowane, że będzie to benefis popu
larnej aktorki komicznej Lewkiejewej, demonstrowa
ła głośno swe niezadawolenie. Zaatakowała też 
Czechowa za nowatorstwo jego dramaturgii nie
przychylna mu część środowiska literackiego i prasy. 
„Doznała niepowodzenia nie moja sztuka, lecz ja 

• Wszystkie daty według kalendarza „nowego stylu"'. 7 



som" - pisał do przyjaciół Czechow. Mimo otoków, 
sztuko grono było nadoi przy nie małym zointereso
woniu publiczności. Ataki osobiste no Czechowo od
biły się znacznie no jego zdrowiu; odtąd wiedzie 
już żywot ciężko no gruźlicę chorego człowieka. 

1897 - Ukazuje się pierwszy jego zbiór utworów scenicz
nych, wśród nich po roz pierwszy Wujaszek Wonio. 

1898 - Czechow opowiada się po stronie Dreyfusa i wal
czącego w jego obronie Zoli. Czechow zrywa oso
biste kontakty z poplecznikami reakcji. Smierć ojca 
Czechowa. Kupno działki w Jałcie. Zetknięcie się 
z Moskiewskim Teatrem Artystyczno-Popularnym 
(późniejszym MCHAT'em). Poznanie artystki Olgi 
Knipper. Wielki sukces Mewy w Moskiewskim Teatrze 
Artystyczno-Popularnym, wystawionej 30 grudnia. 

1899 - Odstąpienie wydawcy A. Marksowi praw autorskich 
i redagowanie zbiorowego wydania. Spotkanie 
z Gorkim w Jałcie. Premiero Wuiaszko Wani w Mo
skiewskim Teatrze Artystycznym. Sprzedaż Mielicho
wa i osiedlenie się na stałe w Jałcie. 

1 S'Ol - Pierwsze przedstawienie Trzech sióstr w Moskiew
skim Teatrze Artystycznym. Malżeństwo z Olgą Knip
per (zmarłą w r. 1959). Wspólne z Gorkim odwiedzi
ny u Lwo Tołstoja. 

1902 - Czechow zrzeka się posiadanego od dwóch lat ty
tułu członka Akademii Nauk, protestując w ten spo
sób przeciwko skreśleniu Gorkiego z listy członków 
Akademii zo jego postawę polityczną. 

1904 - 30 stycznia pierwsze przedstawienie Wiśniowego 
sadu w Moskiewskim Teatrze Artystycznym. Wobec 
woźnego stanu z~rowia Czechow wyjeżdża zo gra
nicę do Badenweiler. W nocy z 14 na 15 lipca na
stąpiła śmierć. Pochowany został Czechow 22 lipca 
na cmentarzu klasztoru Nowodiewiczego w Moskwie. 

Natalia Modzelewska: 

PIEWCA LUDZI ZAGUBIONYCH 

_Początki p_isarst~a Antoniego Czechowa przypadają na 
1eden z na1smutn1ejszych okresów historii rosyjskiej, który 
otrzymał miano „epoki zastoju i bezdroża", na lata osiem
dziesiąte. 
. O ile poprzednie d"."a dziesięciolecia upamiętniły się w ży

ciu narodu rewolucy1nym wrzeniem, rozruchami i buntami 
na wsi, aktywną walką polityczną rewolucyjnych demokra
tów, zwolenników Czernyszewskiego i Hercena, później zaś 
walką rewolucyjną narodników - o tyle po końcowym czy
nie terrorystycznego odłamu narodników, po zabójstwie 
Aleksandra I 1 w roku 1881, wszystkie organizacje rewolucyj
ne zostały przez carat rozgromione i w Rosji na długie lata 
zapanował reżim bezwzględnej reakcji. 

Aleksander 111, przerażony losem swego poprzednika by
najmniej nie zamierzoł kokietować liberalno-demokra

1

tycz
nych ugrupowań; wolał liczyć wyłącznie na pałkę żandar
ma, bagnet żołdaka i psi węch szpicla i cenzora, żeby za
straszyć całe społeczeństwo i utrzymać je w stanie niewol
niczej pokory. Toteż nie tylko nie kontynuował polityki po
łowicznych choćby ustępstw na rzecz swobód burżuazyj
nych, jak to czynił od czasu do czasu pod naciskiem sytua
cji rewolucyjnej Aleksander li, lecz zdecydowanie przeszedł 
do natarcia na osiągnięcia obozu postępowego. 

Osiągnięcia te, z grubsza biorąc, polegały poza reformą 
uwłaszczeniową na tym, że utworzono gubernialne i po
wiatowe instytucje samorządowe, tak zwane zarządy ziem
skie, a także obieralne „wszechstanowe" rady miejskie; 
w sądownictwie zniesiono wreszcie kary cielesne, utworzono 
sądy przysięgłych i sądy pokoju; dano pewną niezoleżność 
uniwersytetom; zreformowano armię, system finansów, 
oświatę, cenzurę. 

W lotach osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych faktycznie 
zniesiono „wszechstanowość" ziemskich i miejskich instytucji 
obieralnych, na wsi postawiono nad nimi naczelnika ziem
skiego z rodowej zamożnej szlachty, a w radach miejskich 
wzmocniono wpływy bogatych kamieniczników; cofnięto tak
że w znacznej mierze reformy w dziedzinie sądownictwa 
i oświaty. 

Szczególnej kontroli poddano słowo drukowane. Cenzura 
szalała upatrując w najniewinniejszych wyrazach aluzje po
lityczne. Zabroniono na przykład pisać żartobliwie o łysych, 
bo Najjaśniejszy Pan miał łysinę. 

Prawa ręka monarchy, ober-prokurator Swiętego Synodu 
Pobiedonoscew, pisał w roku 1882 do Aleksandra Ili: 

„Nie podobna uczynić nic solidnego i trwałego dla usta
lenia porządku, jeżeli gazety i czasopisma będą nadal ko
rzystać z całkowitej, rozpasanej swobody ... " 

Odmiennego zdania o tej „rozpasanej swobodzie" prasy 
był młody humorysta Czechow, który w miniaturce Rozwa
żania czytelnika gazet i czasopism stwierdzał: 9 
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„Prasa rosyjska dysponuje mnóstwem źródeł światła· ma 
ona: S w i a tł o, J u t r z n i ę, T ę cz ę, S w i a tł a i 'c i e
n i e, P ro m i e ń, Pło m y k, S w i t etc. Czemuż jest pogrą
żona w takiej ciemności? Ma ona też Ob ser w at or a, 
I n w a I i d ę, S y b e r i ę ... " 

Mimo całej swej dociekliwości, cenzor się nie domyślił, 
że w _ostatnim zdaniu mieści się odpowiedź na postawione 
pytanie. 
Człowiekowi uczciwemu trudno było żyć i oddychać w tej 

atmosferze wzrastającego ucisku. Wielu zdawało się, że 
zwycięstwo reakcji ,jest ostateczne. A jednak był to jedno
cześnie okres dojrzewania rzeczy wielkich . Oto jak pisał 
o tym Lenin : 

„Nie było przecież w Rosji epoki, o której z taką słusz
nością można by powiedzieć: « Przyszła kolej myśli i rozu
mu », jak w epoce Aleksandra Ili!... Włośnie w tej epoce 
coraz intensywniej pracowała rosyjska myśl rewolucyjna, 
!:"'orząc podstawy światopoglądu socjaldemokratycznego." 
Właśnie w tych martwych latach rodził się w ukryciu no

wy ruch, związany już nie z chłopstwem jak narodnictwo, 
lecz z proletariatem. Najwybitniejsi z narodników: Plecha
now, Akselrod, Wiera Zasulicz - uświadomili sobie, jak 
błędna była koncepcja swoistego „rosyjskiego socjalizmu" 
z pominięciem kapitalistyczne"! tazy rozwoju w kraju i nie
docenianiem rewolucyjnej ro i proletariatu, jak nierealny 
był zamiar „robienia rewolucji dla ludu, ale bez ludu", dra
gą spisków i zamachów. Zerwawszy z programem narod
nickim, 

1
przeszli oni na pozycje socjalizmu naukowego i za

częli zakładać pierwsze rosyjskie kółka marksistowskie. Był 
to, według określenia Lenina, „proces rozwoju zarodkowe
go" socjaldemokracji rosyjskiej . 

Tymczasem na powierzchni życia społecznego, tam gdzie 
wszystko odbywało się pod okiem cenzury i policji, myśl 
polityczna wegetowała, usiłując dostosować się do wąziut
kich ramek tego, co dozwolone 

Oblicze inteligencji - środowiska, w którym obracał się 
Czechow, student medycyny i początkujący autor - w po
równani u z epoką lat sześćdziesiątych zmieniło się nie do 
poznania. Czasy Czernyszewskiego i Hercena wydawały się 
zamierzchłą przeszłością. Teraz główny ton nadawali do
skonale prosperujący fachowcy z różnych dziedzin prze
mysłu, handlu, prawa, którzy „w pocie czoła" pracowali na 
potrzeby ziemiaństwa i burżuazji i którym odpowiadał duch 
nowego reżimu. 

Liberalno inteligencjo nadrabiała miną i starała się za
chować pozory jakiejś niezależnej postawy, powołując się 
na wielkie tradycje lat sześćdziesiątych, z którymi nic wspól
nego nie miała. „Nasze czasy nie są czosomi wielkich czy
nów i szerokich problemów, róbmy to, co się do" - oto 
formułka, która pozwalało libero/om cieszyć się złudzeniem, 
że jednak coś robią na „niwie społecznej". 

Niewiele różnili się od nich narodnicy, którzy zrezygno
wali z aktywnej walki przeciw caratowi i zaczęli dostoso
wywać się do warunków legalnych. Wstąpiwszy no drogę 
ugody, coraz bardziej zatracali swe dawne oblicze i w koń
cu podzielili los wszystkich epigonów : stoli się karykaturą 
ruchu narodnickiego z jego najlepszego okresu. 

Myśląca i uczciwa część inteligencji zdawała sobie spra
wę z własnej klęski politycznej i moralnej, z przerażeniem 
obserwowało rzeczywistość, rozpaczliwie rozglądała się 
w poszukiwaniu nowych ideałów i, nie umiejąc dostrzec na 
horyzoncie żadnych perspektyw, wpadała w depresję i re
zygnację. Jakże często słyszymy z ust bohaterów Czechowa 
bolesne wyznania: „Wolność to dobro, bez niej nie można 
żyć, jak bez powietrza; ale trzeba na nią poczekać ... " Lecz 
„w imię czego trzeba czekać? Czekać, kiedy nie ma sił do 
życia, a tymczasem żyć trzeba i źyć się chce!" (Agrest, Cze
chowa). 

Nuty te zjawiły się w twórczości Czechowa pozn1e1, 
w okresie dojrzałym, kiedy stał s i ę piewcą tragicznego losu 
ludzi uczciwych i myślących, którzy w tej okrutnej epoce 
zgubili się na bezdrożu, skazuj, ąc się na bezczynność i mgli
ste marzenia o lepszym jutrze. Zaczynał zaś od zabawnych 
opowiastek, które som lekceważył, traktując je tylko jako 
środek zarobkowania biednego studenta, mającego na utr7y~ 
maniu liczną rodzinę. 

{F rogment przedmowy do Dz iel Anton iego Czechowo, Czytel
nik, Warszawa 1956, t. I. - Tytuł od nos .) 

GORKI O CZECHOWIE 
LISTY DO AUTORA "MEWY» 

Między 24 poi <lł zi e rnika , o 7 li s topada (6 a 20 lis topodo] 1893, 
N. Nowogród . 

Mirolubow doniósł mi, źe Pan wyraził chęć posiadania 
moich książek. Posyłam je i, korzystając ze sposobności, 
chcę coś Panu napisać, Antonie Pawłowiczu. 
Prawdę powiedziawszy, chciałbym się Panu oświadczyć: 

kocham Pana najserdeczniejszą, gorącą miłością, którą ży
wię dla Pono od najmłodszych lot, chciałbym wyrazić Panu 
mój zachwyt nad pańskim przedziwnym talentem, tęsknym 
i chwytającym za serce, tragicznym i rzewnym, a zawsze tak 
pięknym, subtelnym. Ech, do diabła, ściskom dłoń pańską, 
dłoń artysty i serdecznego, smutnego człowieka, bo tok jest 
chyba, prawda? 

Niech Bóg da Panu długie życie, ku chwale literatury ro
syjskiej. Niech Bóg do Panu zdrowie i cierpliwość ; niech 
Bóg Panu doda hartu ducha! 

Ileż cudownych chwil przeżyłem nad pańskimi książkami, 
ileż razy płakałem nad nimi i złościłem się jak wilk w po
trzasku, a potem śmiałem się długo i smutno 

I Pan rokże uśmieje się może nad moim listem, bo czuję, 
że piszę bzdury, jakieś entuzjastyczne, pozbawione związ
ku, ni to ni owo, ale widzi Pan, wszystko to dlatego jest 
takie głupie, że płynie z serca, o wszystko, co płynie z ser
ca - niestety! - jest głupie, nawet wówczas, gdy jest wspa
niałe. Pan sam dobrze o tym wie. 11 
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Jeszcze raz ściskam dłoń pańską. Talent Pana to duch 
czysty i jasny, ale omotany więzami ziemi, podłyi:ni więza
mi codziennego życia - i dlatego mu smutno. Niech szlo
cha - wezwanie do nieba słychać wyraźnie, nawet poprzez 
łkania. 

A. Pieszkow 

Może zechce Pan do mnie napisać? Po prostu: - Pieszkow 
w Niżnim a llbo do redakcji „Niżegorodskij, listok". 

Między 20 a 30 listopada [3 a 13 grudnia] 1898, N. Nowogród. 

Szanowny Antonie Pawł?wiczu ! . . _. . . 
Serdecznie Panu dz1ęku1ę za odpowiedz na moi list 1 za 

obietnicę, że Pan jeszcze d~ mnie napisze._ Bar.dzo czekam 
na list od Pana, bardzo chciałbym usłyszec pansk1e zdanie 
o moich opowiadaniach. . . . 

W tych dniach byłef!1 na Vi(u1o_s:z;ku. W~:rn1, byłem 1 pła.ka
łem jak baba, choc1az byna1mn1e1 nie 1e~tem człow1ek1em 
nerwowym. Przysze~łem do domu oszołoi:n1?ny! zdruzgotany 
pańsk9 sztuką, nap1scłe.m. do Pana dł~g1 ~1s! 1 - podarłem 
go. ~~1esposób dobrze 1 1asno wypow1edz1ec, co ta sztuka 
wzbudza w sercu, ale patrząc na jej bohat~rów, czu~ei:n t?k, 
jak gdyby mnie ktoś przepiłowywał tęp~ piłą. ~ęby l~I Y:'ze
rają się prosto w serce, a serce ku~czy s.1ę pod ich n.ac1sk1em, 
jęczy, rwie się na strzępy. Pa~sk1 Wuiaszek Wani? to dla 
mnie st;-aszna rzecz, to zupełnie nowa forma sztuki drar:iio
tycznej , to młot, którym Pan wali po pustych łba~h. public~
ności. A ta publiczność jest niepok<?na_na w sw°'1e1 tępocie 
i żle Pana rozumie zarówno w Mewie, 1ak w Wu1aszku. Czy 
będzie Pan jeszcze pisał dramaty? Wspaniale Pon to ro
bi! [ ... ] 

A. Pieszkow 

Po 6 [19) listopada 1898 r„ N. Nowogród. 

Wspaniale Pan do mnie napisał, Antonie Pawłowiczu! 
i trafnie słusznie wytknął mi Pan zbyt wymyślne słowa. Ani 
rusz nie' potrafię pozbyć się ich z mego słownika, a w do
datku przeszkadza mi obawa, że będę ordyna_rny. Poza ~ym, 
zawsze się dokądś śpieszę, nie dość opracowu!ę to, C? pisz~, 
0 co najgorsze - żyję wyłącznie z zarobków l1terack1ch. Nic 
więcej robić nie potrafię. . . . . . 

Jestem samoukiem, mam trzydz1esc1 lat. Nie sądzę, ze
bym poszedł dalej, i, daj Boż~, bym .s i ę utrzy~a.ł na tym 
stopniu, na którym stanąłem'. n1ewysok1 te~ st?p1en, ale dla 
mnie starczy . I w ogól.e, nieciekawa ze ~n1i: figuro .. 

Pan to zupełnie co 1nneg~ - talen.t pansk1 1~st wy1ątkow~ 
mocny. Pańskie oświadczenie, że nie chce się Panu p1sac 
na scenę, zmusza mnie do pow.iedze_ni.a Panu kilku słów, 
czym są pańskie sztuki dla publ1cz~asc1, która . Pa.na rozu
mie. Powiadają, na przykład, że Vo(u1osze_k Wania_ 1 Mewa -
to nowy rodzaj sztuki d_ramaty~zne1, w ktorym r~alizm wzno
si się na wyżyny natchnionego 1 głęboko p_rzemyslan~go syn:i
bolu. Uważam, że mówią bardzo słusznie. Słucha1ąc pan- • 

skiej sztuki myślałem o życiu złożonym w ofierze bóstwu, 
o wtargnięciu piękna w żebracze życie ludzkie i o wielu 
innych rzeczach zasadniczych i ważnych. Inne dramaty nie 
odrywają człowieka od rzeczywistości, nie skłaniają do filo
zoficznych uogólnień, a pańskie to czynią. Ale przepraszam, 
to są zbyteczne słowa. Jeżeli nie będzie Pan pisał sztuk, 
będzie Pan pisał opowiadania i ani ja, ani życie na tym nie 
stracimy. W literaturze rosyjskiej nie było dotąd nowelisty 
równego Panu, a teraz jest Pan dla nas najcenniejszą i naj
wybitniejszą postacią. Dobry jest Maupassant i bardzo go 
lubię, ale Pana wolę. W ogóle nie wiem, jak wyrazić Panu 
moje uwielbienie, nie znajduję słów - i proszę mi wie
rzyć! - jestem szczery. Pan ma potężny talent. Zyczę Panu 
zdrowia [ ... ] 

Do Petersburga r.a stałe nie pojadę. Nie lubię dużych 
miast, zanim wziąłem się do literatury, byłem włóczęgą. 
A w Petersburgu zdechłbym bardzo prędko, bo mnie troszkę 
suchoty trawią. Dłoń pańską ściskam. 

A. Pieszkow 

29 albo 30 grudnia 1898 [11 albo 12 stycznia 1899), N. Nowo
gród . 

Oczywiście wie Pan o triumfie Mewy. Wczoraj ktoś, do
skonały znawca teatru, który zna wszystkich koryfeuszów 
naszych scen, człowiek około sześćdziesiątki, bardzo subtel
ny koneser, obdarzony dobrym smakiem, opowiadał mi ze 
łzami wzruszenia: „Prawie czterdzieści lat bywam w teatrze 
i dużo widziałem! Al'e nigdy jeszcze nie widziałem tak 
zdumiewającej, her ety ck o-gen i a I n ej sztuki jak Me
wa." Głos ten, jak Panu wiadomo, nie jest odosobniony. 
Nie widziałem Mewy na scenie, ale czytałem ją - pisana 
jest potężną ręką. I Pan nie chce pisać na scenę?! Trzeba 
pisać, na Boga! Niech Pan daruje, że piszę tak obcesowo, 
ale jest mi naprawdę dobrze i wesoło i bardzo Pana ko
cham, widzi Pon. Cieszę się z sukcesu Mewy i z miesięczni
ka „Ziźń", i z siebie, że mogę do Pono pisać, i z Pana, z te
go, że Pon jest. 

Zyczę Panu zdrowia, mężnego ducha, wiary w siebie i -
niech żyje życie! Nieprawdaż? 

Wszelkich pomyślności, jeżeli list ten zdąży przed Nowym 
Rokiem. Mocno ściskam pańską dłoń, genialną dłoń. 

A. Pieszkaw 

28 kwietnia [ll moja] 1899 r„ N. Nowogród. 

To coś wspaniałego, żeśmy równocześnie pisali do siebie, 
i list pański jest wspaniały. 

Wie Pan, nigdy się nie spodziewałem, że Lew Nikołaje
wicz tok się do mnie ustosunkuje! Dobrze Pan zrobił, że 
pomówił Pan z nim o Gorkim i że Pan to powiedział Gor
kiemu . Od dawna chciałem wiedzieć, co myśli o mnie Toł
stoj, i bałem się dowiedzieć; teraz się dowiedziałem i połk
nąłem w dodatku kroplę miodu . W beczce smoły, którą wy
piłem, były tylko dwie takie krople - jego i pańska . Więcej 
mi nie trzeba [ ... ] 
Aż mnie serce boli, kiedy pomyślę, że mógłbym przyje

chać do Moskwy i pójść z Panem na Mewę. Za nic na świe- 13 
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cie nie usiadłbym przy Panu! Niech Pon tok zrobi, kon iecz
nie, niech Pon wszystkich przepędzi precz i niech Pon sią
dzie sam i patrzy. Koniecznie sam. I - drogi mój Antonie 
Pawłowiczu! niech Pon napisze mi potem swoje wrażenia 
ze sztuk i, proszę, niech Pan napisze! To nic, że to pańsko 
sztuka, niech Pon napisze, czy się Panu podobało no scenie 
i co, która scena najbardziej się Panu podoba. Bardzo pro
szę! I niech Pan opowie, jak grali. Nie wiem dlaczego, ale 
zdaje mi się, że będzie Pon patrzył no Mewę jak na rze cz 
cudzą i że siln ie Pono chwyci za serce [ ... ] 

A. Pieszkow 

Po 5 [l8J stycznie 1900, N. Nowog ród. 

[.„] Czytałem pa11ską Damę. Czy Pon wie, co Pon robi? 
Zabija Pan realizm . I zabije go Pon już wkrótce - no śmierć, 
no zawsze. Ta formo się przeżyło, to prawdo! Nikt nie 
może pójść dalej tą ścieżką niż Pan, nikt nie potrafi pisać 
to k prosto o takich prostych rzeczach, jak Pon to umie. Po 
każdym najdrobniejszym pańskm opowiadaniu, wszystko wy
doje się ordynarne, jakby nie pisane piórem, lecz polanem. 
I, co najważniejsze, wszystko wydoje się nie proste, to zna
czy nieprawdziwe. To prawdo. (Mieszko w Moskwie pewien 
student Georgii Czułkow, wie Pon, on całkiem udatnie Pana 
naśladuje, słowo daję, zdolny chłopak.) A więc realizmo
wi ukręci Pon łebek. Bardzo się z tego cieszę. Dość tego! 
Niech idzie do diabła! 

Doprnwdy, przyszedł okres potrzeby bohaterstwa : wszys
cy chcą czegoś pobudzającego, barwnego, czegoś, wie Pan, 
co by nie było podobne do życia, lecz było od niego 
wznioś lejsze, lepsze, piękniejsze . Trzeba koniecznie, żeby 
literaturo współczesna zaczęło trochę upiększać życie, 
i z chwilą gdy to zaczn ie, życie stanie się pięknie j sze, to 
znaczy ludzie będą żyć szybciej, barwn iej. A teraz niech no 
Pon no nich spojrzy, jakie oni moją podłe oczy - nudne, 
mętne, zamrożone. 

Tymi pańskimi króciutkimi powiastkami dokonuje Pan 
wielk iego dzieła, budząc w ludziach obrzydzen ie do sen
nego, na pół umarłego życia - niechby je diabli wzięli! [ ... ] 

A. Pieszkow 

LIST DO LENINA 

3 kwietnia 1920, Piotrog ród. 

Drogi Włodzimierzu Ilj iczu! 
Jak Wam już mówiłem, zorganizowaliśmy z Grżebi nem 

skrócone wydanie najwybitniejszych pisarzy dwudziestego 
wieku . Nikt n ie ma czasu no przeczytanie dziesięciu tomów 
Turgieniewa, dwudziestu Hercena albo piętnastu Czechowo, 
ole można dobrze poznać autora przeczytawszy dwa, trzy 
tomy jego na.jlepszych dzieł. 
Dużośmy już zrobili i w tych dniach oddajemy książki do 

druku [ .. . ], 
Zegnajcie! 

M. Gorki 
(Ma ksym Go rk i, Lis ty-Wybó r, tłum . Jadwigo Dmochowska, 
PIW, Warszawo 1957. - Ty t u ł od nas. ) 

Miko/a; Ef ros: 

Antoni Czechow 
Fotogra f ia z r . 1895 

«MEWA » 

t 'f° Mewie bę~zie _się pisać, kiedy pana już nie będzie " _ 
ro nie przepow1i:dz1~ł Czechowowi książe Urusow. 
ni:a~-1:~mo będzie się przyp?minoć i osądzać przedstawie
. t . . }',

1 
kiedy M<?~k1ewsk! Teatr Artystyczny przestanie 

is niec, ? 1.e f?rZ)f~złosc zgotu1e mu ten los, a na je 0 mie 's
~e p rzy1dz1e 1ak1s nowy, wcielający wartości któr~ nie ~ą 
1eszc.ze .znane I.ub których nie da się przewid;ieć Bo rzed 
stawien ie w d~ 1 u 30 wudnia 1898 roku m iało cha~oktef rze~ 
lomowy. Otwi erał się doniosły etap. Podobnie dział~ s ię 15 
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przed kilkudziesięciu laty, na premierze Nie do ?Woich sc:ń 
nie siadai. Wówczas rosyjska scena przyswa1ała sobie 
Ostrowskiego, przyszłą potęgę naszej dramaturgii. Owego 
pamiętnego grudniowego wieczoru Czechow wr_acał _na 
scenę, jego dramaturgia, delikatna i pełna wdzięku 1ak 
kwiaty, zdobywała sobie publicznoś~. . . . 

Rozstrzygały się wówczas losy wielu - nie tylko 1edne1 
białoskrzydłej, przeszytej pięknym smutkien:i Mewy. 'N_szyscy 
oczekiwali rozstrzygnięcia: i powstały niedawno, 1eszcz~ 
chwiejący się Teatr Artystyczno-Popularny - c~y m.a byc 
ocalony, czy się rozlecieć niczego nie dokonu1ąc; 1 Cz~
chow - czy ma być, czy nie być dramaturgiem, osta.teczn1e 
porzucić teatr; i nowa metoda sceniczna - czy ma się oka
zać tylko młodym winem w starym teatralnym bukłaku 
i skisnąć. . . . .. 

W pewnej mierze chyba decydował się tez na1bl1zszy los 
sceny rosyjskiej [.„] . . 

Wiele postawiono na kartę. I wszystkie stawki wygrały, 
wszystkie losy rozstrzygnęły się szczęśliwie, na wszystkie 
znaki zapytania padły odpowiedzi pozytywne: dot)'.czą<;e 
Mewy, jej autora, młodego teatru. To był radosny w1eczor 
ogólnego zwycięstwa. Zwyciężona została uporczywa ruty
na, obawa przed śmiałym krokiem naprzód, wulgarne po-
mieszanie pojęć: zmiany ze zdradą. . 

Na początku przedstawienia Mewy atmosfera teatru, nie 
tylko na scenie i poza jej kulisami, ale i na widown! 
była przesiąkni~tc: _niepokojem. o.czywi~~ie _tam, z_ tamte1 
strony rampy, silnie1 odczuwano n1epoko1, oz do balu. ~a
nował on jednak również w rzędach parteru. Debr.ze pam!ę: 
tom ów szczególny nastrój, jakby to było wczora1. I gdz1es 
daleko, po pokojach jałtańskiej willi, chodził w takii:n sa
mym niepokoju zatroskany autor. ~zęsto kaszlał, zzymał 
się, był nachmurzony, nerwo"'.'o zac1er<;ił r~ce._ By_ł zł"( na 
siebie, zły na innych. Jak ".~g1ś '!przeklinał N.1.?m1row1cza
Danczenkę i Sumbatowa-~uz1na, z~ ".wf?akowal1. go _w ~e
wę, tak teraz nie zostawiał suche1 n1tk1 n.a tymze ~1em1ro
wiczu-Danczence za to, że zakochawszy się w Mewie, prze
konał pisarza, aby ustąpił i zgodził. się j_eszcze: :az .na nużą
cy egzamin. W głowie różne kłębiły się mysl1: niewesołe, 
cierpkie, wyprowad~ające. z ró.wno"':'agi [ ... l .. 

Czechow długo nie chciał w1erzyc w sukces. W wilię na
zywany jeszcze samozwańcem, został uznany za dramatur
ga 

11
z bożej łaski" i koronowan.y. na. kr.óla teatru [ ... ] 

Mewa była napisana latem 1 1es1en1ą 1895 roku w pod
moskiewskiej miejscowości Mielichowo, w małym zbudowa
nym przez Czechowa domku, otocz?nym_ ogro?em. Przy
puszczam, że zdarzenia, które stały się !iJłowną, istotną tre
ścią sztuki i w których częściowo uczestniczył. sam C~echow, 
bezpośrednio poprzedziły lub były bardzo .n1e~ale~1e owe
go okresu. Niektóre jednak zalążki Mewy z1awiły się w du
szv poety o wieie wcześniej. . .. 

Pewnego lata Czechow bawił "'!" guberni ~owgorodzk1e1, 
w majątku wysokiego petersb~rsk1~go u'.zęd~1ka, nc;i br~egu 
dużego jeziora otoczonego kilku 1nnym1 ma1?t~am1. Miesz
kał tu również Lewitan - ten Czechow rosy1sk1eqo malar
stwa pejzażowego. Jezioro było. "czarod~iejskie". - j?k 
w Mewie. Wybuchały romanse. W 1ednym, ktory przy1ął nie-

mal tragiczny obrót, był zamieszany Lewitan. Romans nie 
miał nic wspólnego w fabułą Mewy. Pochodził raczej z utwo
rów Maupassanta. Nie mniej, ten właśnie romans a jeszcze 
bardziej otoczenie, w jakim się rozgrywał: jezioro z sześciu 
majątkami itd„ przypomniał się Czechowowi, kiedy przy
stępował do pisania Mewy ,już pod innym wrażeniem, po
wodowany innymi impulsami życia. Dziwnie się splotły dwa 
nur ty. 

Z Lewitanem bez wątpienia jest związany ten drobny 
fragment - jedna z pereł sztuki - od którego pochodzi 
tytuł. Artysta czy to na Wołdze, czy w podmoskiewskim 
Babkinie zastrzelił mewę nie wiadomo po co, dla myśliw
skiej swawoli; bardzo się przejął bezcelowym okrucień
stwem; przysiągt że więcej nie będzie polowa! i położył 
białego ptaka przed Marią Czechową, siostrą pisarza, ze 
słowami: "Kładę u nóg pani swój zły uczynek". Mimo to 
nie przestał polować. Czechow w jednym z listów opowiada 
analogiczną historię o postrzelonym w jego obecności przez 
Lewitana innym pięknym ptaku. Pisarz przez wspókzucie 
musiał dobić trzepoczącą się ranną ofiarę. 11Zostało mniej 
o jedno piękne, zakochane stworzenie, a dwaj głupcy wró
cili do domu i siedli do kolacji" - kończy list Czechow. 

Oto geneza jednego z wątków sztuki; tu ma niewątpliwie 
źród fo jeden z jej symboli. 

Ale ziarna Mewy trzeba szukać - jak powiedziałem -
o wiele bliżej, w pewnych faktach o romantycznym cha
rakterze z życia moskiewskich kół literackich połowy ostat
niego dziesiątka lat ubiegłego wieku. 

Popularny pisarz, o talencie jędrnym, chociaż nie wiel
kim, który szybko stał się modny i w owym czasie był 
bardzo czytany; wspaniała, żywa, ładna dziewczyna, któ
ra zamierzała zostać muzykiem; ich miłość szybko rozpło
mieniona w pożar nie do ug1aszenia. Dla niego mały epi
zod, przypuszczalnie jeden z wielu, puszczony w niepa
mięć tak samo prędko, jak Trigorin zapomniał o wypcha
ne[ mewie, postrzelonej przez Triep rewa. Dla niej, jak zaw
sze dla czystej, poważnej dziewczyny, stworzonej do poe
tycznej miłości - wszystko. Potem - zerwanie, które nie ka
zało na siebie długo czekać; drobna przykrość dla niego, 
cała skomplikowana tragedia dla niej. „Tragedia niewła
ściwego ulokowania kapitału swego serca w banku cudzej 
egzystencji" - pisał z okazji Mewy do przyjaciółki-beletry
stki pewien wybitny działacz par1stwowy i lite rat spośród 
tych, którzy odrazu zachwycili się dramatem [„.] 
Zresztą fakty o charakterze biograficznym odegra~y 

w sztuce mniejszą rolę niż rysy osobiste, odbicie własnych 
stanów duchowych pisarza. Ten element jest oczywisty i po
za dyskusją. Czasem - aż do szczegółów. 

W drugim akcie Trigorin mówi do Niny: "„.na każdej 
swojej premierze nie mogłem pozbyć się wrażenia, że bru
neci są nastawieni wrogo, a blondyni zimno-oboiętni". Pro
szę otworzyć li tom listów Czechowa; na st r. 276 (list do 
Suworina z okazji Iwanowa) można przeczytać: ,,.Będzie 
mi się wydawało, że wszyscy bruneci, siedzący w lożach, 
są nastawieni wrogo, a blondyni - zimni i nieuważni." By
ło to napisane sześć lat przed Mewą. I to spostrzeżenie 
dramaturga przydało się dla Trigorina [„.] 17 
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Jeżeli uwaznie poszuka się w szesc1u tomach listów 
i w zbiorowym wydaniu dzieł, zgromadzi się nie mało po
dobnych analogii. 

Istoto jednak polega nie na szczegółach, dających się 
łatwo udowodnić, lecz no tym, co się odczuwa, na ich sca
leniu w jeden nastrój obrazu. Ponieważ Czechow jakgdyby 
rozszczepił siebie na obu pisarzy występujących w Mewie. 
Jedne rysy charakteru i uczucia tkwią w znanym, dużo już 
piszącym i uginającym się pod ciężarem własnej twórczości 
Trigorinie, inne w debiutującym Trieplewie. Nie wiem, który 
z nich jest mu bliższy. Cierpienia, spowodowane brokiem 
uznania, nazbyt silne męki debiutów, pragnienie nowych 
form, protest przeciw „rutynistom, przywłaszczającym so
bie pierwszeństwo w teraźniejszości" - są wzięte dla T rie
plewa z nagromadzonego własnego doświadczenia, z wła
snych przeżyć, własnych „uczuć afektu", „skrzyni afektów", 
jak lubi mówić K. Stanisławski. Oczywiście, nie przeszka
dza temu, że Trieplew skłaniał się ku dekadentyzmowi, pod
czas gdy Czechow należał do przeciwników tego nurtu li
terackiego grymasu [ ... ] 

W sensie, który przytoczyłem, nopewno rysy autobiogra
ficzne można odnoleżć i w Trieplewie, i w Trigorinie, cho
ciaż koło literackie widziały kogo innego w drugiej posta
ci - również pisarza. 

Będzie właściwe, sądzę, jeśli się powie, że psychologia 
Czechowa-pisarza odbiło się przede wszytkim w Trigo
rinie, liryka Czechowa-człowieka w Trieplewie. W obu po
staciach z tym ogólnym zastrzeżeniem: ze znacznymi zmia
nami, jakie zachodzą w procesie artystycznego przetwa
rzania [ ... ) 

W listopadzie 1895 roku Czechow skończył Mewę, w któ
rej - według jego słów w liście do Suworino - jest „mnóstwo 
rozmów o literaturze, mało akcji, pięć pudów miłości" 
i „pogwałcenie wszystkich prawideł dramaturgii". Można 
nowel datę uściślić: 20 listopada tego roku. „Wczoraj skoń
czyłem nową sztukę - mówi list z 21 listopada do księcia 
Urusowo. - Mo ptasi tytuł - Mewa. 

W niektórych listach Czechow wyraża się o sztuce iro
nicznie: „nic ważnego" itp. Chyba nie należy dawać wiary 
uwagom i podkpiwaniu z samego siebie i z Mewy. Raczej 
trzeba się tu dopatrywać maniery Czechowa. Napewno 
sztuko była mu bardzo droga, w przeciwnym razie nie od
czułby tak boleśnie katastrofy w Teatrze Aleksandryńskim. 
Pamięć o katastrofie długo nie mijała, jok niezasklepia

jąca się blizna [ ... ) Czechow mógł być zakłopotany, onie
śmielony nową formą, wątpić, czy zostanie przyjęta, jeśli 
się zważy przyzwyczajenia i gusty publiczności teatralnej. 
Przy tym nowa forma nie wypływała z jakiejś teorii estetycz
nej, zasad liternckich, rozmyślne! postawy. Czechow nie był 
świadomym rewo!ucionistą, nawet nie był reformatorem 
w tej dziedzinie. W swej świadomości ciążył jakgdyby w stro
nę starych zasad dramaturgicznych. lstnieią niektóre świa
dectwa, że chciał pisać sztuki, tak iak „oni" - rutynowani 
dramatopisarze, iak Suworin naoisał Tatianę Renin . .Jeszcze 
ściślej, „pisał, nie myśląc o iakiejś formie", dlateoo że „Io 
wypływa samo z ieąo duszy" - mówi Trieplew. Kiedy za
czynał tworzyć - wychodziło inoczei, co innego; to, o czym 

pisał, nie chciało układać się w stare łożysko, a sztuka ucie
kało ze zwykłych, wydeptanych ścieżek w jakiś bezkres. Ku 
zdumieniu autora „powstawały takie dziwne rzeczy". Ale 
ponad tym wszystkim istniała świadomość - może coś mniej 
uchwytnego, instynkt artysty, przeczucie - że prawda jest 
po jego stronie [ ... ] 

(Fragmenty artykułu z r. 1920 w roczniku „Jeżegodnik Mos
kowskogo Chudożestwiennogo Tieotra 1944 r.") 

Z LISTOW CZECHOWA 

Do A. S. Suworina 
Mielichowo, 21 pożdzierniko 1895 

[ ... ] Niech Pon sobie ~obrazi, że piszę sztukę, którą skoń
czę chyba nie wcześnie1, niż pod koniec listopada. Piszę 
ją z dużą przyjemnością, chociaż zupełnie łamię prawa sce
ny. To komedia - trzy role kobiece, sześć męskich, cztery 
akty, pejzaż (widok na jezioro); mnóstwo rozmów o litera
turze, mało akcji, pięć pudów miłości [ ... ] 

Do A. S. Suwarina 

Mielichowo, 21 listopada 1895 

[ ... ) Sztuka skończona. Zacząłem ją forte, a zakończyłem 
pianissimo - wbrew wszelkim zasadom teatralnym. Wyszła 
z tego powieść. Właściwie nie jestem zadowolony ( ... / po 
przeczytaniu całości jeszcze raz dochodzę do przekonania, 
że żaden ze mnie dramaturg. Akty są bardzo krótkie, jest ich 
cztery. To zaledwie szkielet, projekt, który do następnego 
sezonu milion razy się zmieni, ale mimo to zamówiłem ma
szynopis w dwóch egzemplarzach [ ... ] jeden z nich przyślę 
Panu. Tylko niech Pan nikomu nie pokazuje [ ... ] 

Do E. M. Szewrowej 

Jalła, 2 stycznia 1899 

( ... ) Z Moskwy ciągle piszą i bębnią, że Mewa miała duże 
powodzeni~. Ale do teatru w ogóle mam pecha, fatalnego 
pecha, bo 1edna z aktorek zachorowała po premierze i te
raz Mewa nie idzie [ ... ] 
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W. Komissarżewska w roli Niny w Teatrze Aleksandryńskim 
w Petersburgu, r. 1896 

Do W. I. Niemirowicza-Danczenki 

Jałta, 6 slycznia 1899 

[ ... J Załączam list Czecha Prusika, tłumacza Mewy. Mewa 
s~!a w Pra~ze J ... J .Mo~e. P:usik jest w błędzie i gotów ogło
s1c w prasie n1em1eck1e1, ze Mewę wystawiano na scenach 
państwowych, poślij mu więc afisz Teatru Artystycznego [ ... ] 

Do M. P. Czechowej 

Jałta, 9 stycznia 1899 

'[ ... ] Dostałam depeszę od Szalapina, który był na Me
wie[ ... ] 

Do W . I. Niemirowicza-Danczenki 

Jalta, 29 stycznia 1899 

f ... ] Pisze do mnie Just: „Mewa idzie jeszcze l'epiej i gła
dziej niż na początku, chociaż Stanisławski gra Trigorina 

jako fizycznego i moralnego niedolęgę, a sama Mewa mo
głaby być trochę ładniejsza [ ... ] Ale za to Arkadina, Trie
plew, Masza, Sarin, nauczyciel (już jego zgrzebny garnitur 
wystarczy za wszystko) i rządca to pyszne, żywe typy." Oto 
masz małą próbkę recenzji, ja'kie otrzymuję [.„] 

Do M. P. Czechowej 

Jałta , 4 lu tego 1699 

[ .. . ] Czytałem w „Kurierze", że Stanisławski zrobił z Tri
i:iorina jakiegoś paralityka. Co to za idiotyzm? Przecież 
Trigorin musi się podobać, urzekać, słowem, jest interesu
jący i pokazywać go w postaci anemicznego słabeusza mo
że tylko głupi, nieudolny aktor [ ... ] 

Do M. Gorkiego 

Mielichowo, 9 mo ja 1899 

[„.] Mewę widziałem bez dekoracji; nie mogę o nie1 mó
wić ze spokojem, ponieważ sama Mewa grała obrzydliwie, 
bez przerwy szlochała, a Trigorin (beletrysta) poruszał się 
i mówił .jak paralityk; on „nie ma woli", więc wykonawca 
tak to pokazał, że mnie po prostu mdliło. Ale no ogół 
udane, nawet porywa. Chwilami aż nie wierzyłem, że to 
ja napisałem [„.] 

PIERWSZY SUKCES 

PRZYJACIELE CZECHOWA O PREMIERZE «MEWY» W TEATRZE 
ARTYSTYCZNO-POPULARNYM 

Władimir Niemirowicz-Danczenko: 

Czechow pisał Mewę w Mielichowie. Od Moskwy dzieliły 
mająteczek dwie - trzy godziny jazdy koleją i jedenaście 
wiorst leśnej drogi. Dom w majątku był dość duży, jedno
piętrowy. Często przyjeżdżali goście. Czechow bardzo lu
bił, żeby wokół niego było gwarno i wesoło. Ale lubił także 
porzucić wszystkich, pójść do swego gabinetu, by zapisać 
nową myśl, nowy obraz. 

Był ładny sad, jak w Mewie, z prostą piękną aleją, gdzie 
Trieplew urządził swój teatr. 

Wieczorami wszyscy grywali w loteryjkę. Tak sarno jak 
w Mewie. 21 
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W !ych latach. bliskim przyjacielem Czechowa był pisarz 
Potap1enko. l?,e.b1utowa~ ~wierna P?~~ieściami: Sekretarz ;e
go e~scelenCfl 1. Na sluzbie czrnn.e1, I od razu wyrobił sobie 
n~zw1sko. Przy1ec_hoł z prowincp . Był bardzo towarzyski, 
miał. rza?ko pr~y1emny,. bystry i trzeźwy umysł, wszystkich 
zarazał 1 krzepił optymizmem. Wcale nieżle śpiewał. Pisał 
dużo i prędko; nie bardzo cenił to, co pisał sam żartował 
ze . swyc.h utworów. żył szeroko, był szczery,' prosty, o sła
be1 :-vol1. '?o ~~echowa miał s~mtyment, uznawał jego cał
kowitą '!''yzszosc nad sobą . Kobiety go bardzo lubiły . Przede 
wszy.stk1m dlatego, źe on ie lubił i umiał je kochać. 
W1~le os~b uważało, że Trigorin w Mewie iest postacią 

autob1ograf1czną. Nawet gdzieś Tołstoi powiedział coś ta
kie!=Jo. Ale i.a n!gdy nie m.ogłem uwolnić się od myśli, że 
m.odelem Tngonna był na1prawdopodobniei właśnie Pola
p1enko. 

Nina Zarieczna daje Trigorinowi medalion z wyrytym zda
niem z jego opowiadariia: 

„Gdyby ci kiedykolwiek było potrzebne moje życie, 
przyidź i weż ie." 

To zdanie znaiduie się w opowiadaniu samego Czechowa, 
tchnie poświęceniem i prostotą, właściwym dziewczętom 
z utworów Czechowo. Lecz jest to przypadek. Możliwe, że 
Czechow polubil to zdanie za silny i tkliwy wyrnz kobiece
go oddania, i dlatego ie powtórzył. 

Dla charakterystyki Trigorina ważnieiszy iest iego stosu
nek do kobiet, przypominaiący nie Czechowa a Pota
pienkę. 

Ale Tr igo;-in nie jest ani tym, ani tamtym, lecz i tym, 
i tamtym, i trzecim, i dziesiątym. 

Mewa to utwór niezwykle szcze ty, wiele szczegółów mo
g1o doń przeniknąć wprost z życia w Mielichow1e . Wymie
niano nawet dziewczynę, która iakoby miota być modelem 
Niny Za riecznej .Byla to przyjaciółka siostoy Cze chowa. Lecz 
i tu podobieństwa są przypadkowe. Takich dziewcząt by!o 
wiele w tamtych czasach . Dziewcząt, które ma rzyły o tym, 
by wyrwać się z drętwoty, z ponurei powszedniości , zna
leżć cel, któremu można by oddać się całkowicie; gorąco 
i czule poświęcić się „iemu ", człowiekowi talentu, który je 
zbudzi! do marzeń. Dopóki prawa kob iet były u nas mocno 
ograniczone, w szkołach teatralnych pełno było takich pro
w1ncjonci lnych panienek. 

Czechow przysłał mi rękopis, a potem przyjechał, żeby 
wysłuchać mojego zdania . 

r...iie mogę wytłumaczyć, dlaczego tak wryła mi się w pa
mięć jego postać, gdy szczegółowo i długo omawiałem 
sztukę. Siedziałem przy biurku nad manuskryptem, a on stał 
pod oknem, tyłem do mnie, z rękami jak zawsze w kiesze
niach, nie uroniwszy ani jednego słowa i nie odwróciwszy 
się do mnie ani razu chyba przez pół godziny. Nie było 
~ątpliwości, że słuchał z niezwykłą uwagą , a jednocześnie 
1ak gdyby z taką samą uwagą obserwował coś w ogródku 
znajdującym się pod oknami mojego mieszkania . Niekiedy 
nawet p;-zysuwał się bliżej do szyby i nieco odwracał gło
wę . Czy robił to, żebym się mógł swobodniej wypowiedzieć, 
żeby mnie nie krępować zapraszającym spojrzeniem, czy 
też może, przeciwnie, była to samoobrona? 

W domu Czechowa w ogóle nie bardzo lubiano otwierać 
przed kimś duszę. Także wszystkie drugoplanowe jego po
stacie są delikatne, milczące, pełne rezerwy. 

Co mu wtedy mówiłem o swoim pierwszym wrażeniu, 
trudno teraz powiedzieć, a boję się zmyślać. Jednym z naj
większvch wzechów wszelk ich „wspomnień" jest, je ś li opo
wiadający nie trzyma się chronolog1ii wydarzeń i zdaie mu 
się , że wszystko doskonale przewidział. 

Mój dalszy stosunek do Mewy jest dobrze znany. W tym 
okresie byłem zakochany w twórczości Czechowa. Być mo
że jed11ak, że dawałem mu wiele rad dotyczących budowy 
~ztuki, iei formy scenicznej . Uchodziłem za znawcę teatru 
1 zapewne szczerze dzieliłem się z nim wypróbowanymi 
przez siebie metodami. Wątpię jednak, czy te rody byly 
mu potrzebne. 

Pewien szczegół zapamiętaiem bardzo dobrze. 
W początkowej redakcji pie~wszy akt ko11czvł się wielka 

niespodzianką: w scenie Mmzy z doktorem Óornem oka: 23 



24 

Z}'.WOł? się no~I~, że jest ono jego córką. Polem o tej spro
w!e .nie. było 1uz w ~ztuce mowy. Powiedziałem Czechowo
wi.' ze 1edno z ~wo1go: albo ten motyw należy rozwinąć, 
oloo trzeba z niego zrezygnować. Tymbordziej że no nim 
kończy się pierwszy akt. Koniec pierwszego aktu z samej 
natury dramatu musi zaskakiwać widza nagłą zmianą sytua
cji, która się rozwinie w dalszym ciągu sztuki . 

Czechow odrzekł: 
. :- ~rzecież publ,iczność lubi, gdy w końcu aktu podsuwa 
1e1 się przed oczy nabitą broń. 

Zupełnie słusznie - odrzekłem - ale trzeba, żeby potem 
z tej broni padł strzał. 

Zdaje się, że później Czechow nie raz powtarzał to zdanie 
Zgodził się ze mną . Koniec został przerobiony. · 

Tatiana Szczepkina-Kupiernik*: 

W Mieli.chowie C~echow napisał Mewę i tego samego ro
ku czytał 1ą w pamiętnym niebieskim saloniku u Lidii Jawor
skiej. Czecho~o.wi .Jaworska raz się podobało, innnym razem 
n1.e; niewątpliwie .1ednak 1 .nteresowoło go jako kobieto . On 
p~e~wszy polecił 1ą Suworinow1 do teatru, do którego póż
n1e1 przeszła od ~orszo .. Bywał no sztukach, w których grało. 
Nie P.onowoło między nimi to prostoto, jako istniało między 
~ną 1 Czechowem. To był swego rodzaju flirt. Pamiętam, 
1ok Jaworska grało w hinduskim dmmacie Wosontasena, 
którego bohaterko z błękitnymi kwiatami lotosu we włosach 
klęka przed swo!m wybrańcem i mówi: „Jedyny, niepojęty, 
przedziwny„." Kiedy Czechow przyjeżdżał i wchodził do 
niebieskiego saloniku, podało no kolano i wyciągając do 
n1~go ręce, wołało: „Jedyny, wielki, zdumiewający„." Echo 
te1 sceny odnalazłam później w Mewie, kiedy Arkadino klę
ka przed Trigorinem i nazywa go jedynym, wielkim itp. 
W Mewie znolozly odbicie również jej rol.e z Damy kame
/10we1, Czasu życia„. Ale skończyło się r.o powierzchownej 
zbieżności. 

No to czytanie zebrało się dużo osób, nasza zwykła pro
fesoi-sko-literacka kompanio. Był i Korsz, który uważał Cze
chowo za „swego autora", ponieważ u niego wystawiono 
pierwszą sztukę Czechowo Iwanow. I 011, i Jaworska z nie
cier~l!:-vością. oczekiwa!i ~owej, sztuki, liczyli no „sn:oczny 
kąseK . Pamiętam wrazen1e, ktore wywarło . Można 1e po
równać do reakcji Arkadinei na sztukę Trieplewa: „Deka
~e~tyzm„. nowe formy.'.' Sztuka zdziwiło swoją nowością 
! nie mogła podobać się zarówno takim, którzy jak Korsz 
1 Jaworska uznawali tylko efektowne dramaty Sardou i Du
masa, jak i dorobkiewiczowskiej oubliczności na benefisie 
Lewkieiewei w Petersburgu .„ Pa~iętam spory, hałas . nie
szczere zachwyty Lidii, zdurnienie Korszo: „Kochany, to 
przecież iest niesceniczni'! . Każesz człowiekowi <:mtr?:elić 
się za sceną i nawet nie pozwalasz mu pogadać przed 
śmiercią" itp. Pamiętam również ni to stroskaną, ni to su
ro·Nq twarz Czechowa. 

Sztukę te zrozumiał dooiero i pokazał nom prawdę Teati· 
Artystyczny w kilka lat później. 

• Pisarka rosyjska 
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Mewa - egzemplarz reżyserski K. Stanisławskiego 

Moje odczucie też nie było jasne. Już pierwsze zdanie 
monologu Niny wywarło no mnie silne wrażenie: ,„„ sło
wem, wszystkie istnienia zamknąwszy swój tragiczny krąg, 
zgasły." Scisnęło mnie coś za gardło i na chwilę zdawało 
mi się, że przez błękitny salonik powiał z daleko wiatr„. 

Ten monolog mnie wzruszył, o wielu widziało w nim tylko 
„drwiny. z nowej literatury"„. Sztuka podobało mi się, dla
tego - 1ok m1 się zdawało - że nie mogłam być bezstron
na wobec Czechowo. Stosunek mój i z tego względu nie 
mógł być obiektywny, że mąciły go drobne, rozsypane 
w sztuc.e ~zczegóły, wzięte z życia: słowo Jaworskiej, p,-zy
zwyczo1en1e Maszy zażywania toboki i „wychylania kielisz
ka ", sportretowane z naszej wspólnej znajomej, młodej 
dziewczyny. A co najważniejsze, p~zez cały czas byłam pod 
wrażen iem, iż I.os Niny pokrywo się z losem bliskiej mi oso
by, przeżywającej wówczas poważny i żałosny romans 
z pewnym pisarzem. Dręczyła mnie myśl: czyżby jej losy 
miały się potoczyć tok smutnie, jak biednej Mewy. 

[„ .J. Tok się złożyło, że Czechow nie był w Moskwie no 
premierze Mewy. Być może, uczynil to świadomie - zbyt 
boleśnie odbiło się w jego duszy klęsko w Petersburgu . Prze- 25 
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bywał w Jałc i a w tym czasie! kiedy i Teatr Arty~tyczny, 
i wszyscy bliscy przeżywali n1epok~1 w oczek1wan1u prn
miery ... Ja również byłam ni espoko1na . Al e od p1e rws_zych 
chwil, od pierwszych ni eporówn anych słów M'! ~ z y - Lrlin ~1 
i Miedwiedienki-Tichomirowa poprostu zapomniałam, ze 
jestem w teatrze, że to jest sztuka .. Lda:-vało m1 s ię, ze to 
nie scena i nie aktorzy, ale pra wdzi we zyc1 e .- a. my przy
padkowo je podpatrujemy. To wrażenie podz1el a l1 wsz.yscy. 
Po owym słynnym „grobowym mi lczeniu ·', które po p1e r N
szym opuszczeniu kurtyny trwale kilka sekund ( k tóż n1.e. w_1e, 
jak bezlitośnie dłużą się s~kundy n~ sceni e), a uczesrn1kow 
przedstawienia doprowadzdo n:ema1 do rozp a czy - milcze
nie wstrząśniętej do giębi publiczności bowiem poczytC!l1. za 
klęskę - nagle zerwał się huragan zachwytu. Nawet . na1c1 ch
szy w świecie Efros, krytyk i dzi e nnika rz, człowie k n1ezwyk!.e 
opanowany i wiecznie zamyś lony,1 „wystąp10 ł ~ br~e gow, : 
wskoczył na krzesło, krzyczał, sza,ał, . pła!<a 1, ządat wys.w
nia do Czechowa depeszy. Vv te1 chwili teatr go zwyc;ęzył , 
tok jak całą Moskwę z wyjątkiem bardzo 11iei i czny~h : 

W ciągu zimy po premierze .Mewy c1eszyta.m si ę . 1e1 po
wodzeniem. Szła przy przepełnionym tea trze 1. cz.ę s,~o , wra
cając do domu póżnym wieczorem o~ok. „Erm1tozu w Ka
rietnym Riad ie, gdzie wówczas mieścił się Tea~r Artystycz.
ny, widziałam cały plac przed . teatrem wypełniony lud.zm1, 
ałównie młodzieżą : stud entami 1 kurs1stkam1. Gromadz.111. się 
~a całą noc - jedni komfortowo ze s~ładanyin. ta.borec1 k1 em! 
inni czytając książkę przy la~orni! 1eszcze inni urządza l i 
wspólne tańce dla rozgrzewki - zyc1e _wrzało . na placu,
po to, żeby wczesnym rankiem_ złapac b1~et 1 pędz i e 

1 
a.~ 

pracy, nic sobie nie robiąc z n1eprzespane1 nocy. Młoaosc 
grzała i dodawała sił [. „] 

Teatr Artystyczny rehabilitował i na nowo stworzył Mewę, 
ale śm i ało można powiedzieć, że i Mewa stworzyła Teatr 
Artystyczny. Czechow nawet przesadnie oceniał rolę tego 
teatru w powodzeniu jego sztuk. 

Moria Czechowo ': 

[„.] Pewnego razu przyszedł mój brei Iwan i pow i ed z iał~ 
że szuka mn ie Niemirowicz-Danczenko, żeby rn1 wręczyc 
bilet na premierę Mewy w dniu 30 ~rudnia w Moskie';"s!<i m 
Teatrze Artystyczno-Popularnym. Ser~e mi s i ę ~o , e ~ n1e 
ścisnęło . Znowu Mewa!. Bołr:im się pow~orz.en1a pete rsb urs.ue
go fiaska. Zrzekłam s1~ biletu do lozy 1 ~c:iproponowo!am 
go bratu, chociaż nap1sałam Anton!emu, 1z wybi eram s i ę 
na premierę . Wiedząc, że w tym dniu będzie się znów. de
nerwował, zapewniałam go w listach , iż Mewę wystaw1 o n_o 
wspan iale, nie gorzej niż Cara Fiodora Joanno w: cza, kto-
rym się wszyscy zochwycali. . . . 

[ ... ], Wieczorem 30 grudnia pod oknami mego m1e.s zka n1a 
przejeżdżały, turkocząc, doroż.k1, powozy, karety, d qzą ce do 
Ermitażu " . Potem zcoadła cisza ... Dręczył mnie niepokój . 

W końcu nie wytrzym
0

ałam, narzuciłam futro i pos złam wy
badać, co dz ieje s i ę w teatrze. Otworzyłam drzwi do l oży 

• Siostra Antoniego Czechowa 

brata i cichutko usiadłam z brzegu ... uderzyła mnie cisza 
i skupiona publiczność. Zgoła inaczej niż w Petersburgu. 

Szeptem spytałam brała : 
- No i jak? 
Odpowiedział mi równ1ez po cichu: 
- Nadzwyczajnie . . 
Zaczęłam patrzeć na scenę: u1rzałam cudowną grę nie-

znanych mi artystów. Nie znałam jeszcze ani Knipper, ani 
Lil inej, ani Wiszniewskiego, ani innnych aktorów. Publiczność 
przyjmowała przedstawienie z zachwytem, .wywoływano 
autora. Było mi nieskończenie żal, że Antoniego nie ma 
w teatrze i nie jest świadkiem tak hucznej rehabilitacji 
swojej sztuki. Pod koniec przedstawienia, na życze.nie pu
bliczności, wysłano Antoniemu do Jałty gratulacy1ną de
pes zę. . 

Nazajutrz napisalam do brata list pełen zachwytu. Antoni 
przechował wszystkie moje listy i teraz. z. za.int.eresowani~r;i 
odczytuję po raz drugi to, co pisałam p1ęcdz1es1ąt czy szesc
dziesiąt lat temu. Oto list o premierze Mewy w Teatrze 
Artystycznym : . . . . . 

„Wczoraj dawano Mewę . . Wystaw1on.a 1es.t _Przesl1c.zn1e. 
Akt pierwszy minął zupełnie zrozumiale t interesu1ą~o. 
Aktorkę, matkę Trieplewa, grała bardzo, ale to bardzo miła 
artystka Knipper, niezwykle utalentowana. Co za. ro~kosz 
byto widzieć .ją i słyszeć. Doktór, Trieple~, ~auc~yc1~I 1. Ma
s za byli świetni . Nie bardzo podobali m1 się Tngonn 1 sa
ma Mewa. Trigorina grał Stani~ławs~i dość ospale, ? f:Ae~ę 
marna aktorka. Całość wystawiona 1est tak prawdz1w1e, ze 
wprost zapomina się, i ż to jest s~ena . Na wid~wni panowa~a 
cisza słuchano z uwagą. Po pierwszym akcie zaczęto cię 
wyw~ływać, a kiedy Niemirowicz wyjaśnił, że ciebie f!ie ma 
w teatrze, wszyscy, zwłaszcza w k~zesłac~, zawołali: „i:o 
trzeba mu posłać depeszę." Po trzecim akcie zno"."'u ?Wa~1a 
dla artystów i wywoływanie autora. Wówczas N1em1row1cz 
oznajmił: „Wobec tego pozwólcie, że wyślę „depe~zę do 
autora." A z publiczności: „Prosimy, prosimy! Zno1omych 
było bardzo dużo - trochę się wzruszyłam, al.e na<;>gół_ b)'.ło 
bardzo wesoło, wszyscy winszowali powodzenia, mowili miłe 
rzeczy pod twoim adresem„." 

Wasi Iii Łużski* : 

Za życia Antoniego Czechowa występo~ałem w. jego 
sztukach : w Mewie (Sorin), Wu;aszku "'.Yoni (Sere~n.akow) 
i Trzech siostrach (Andrei). Czechow w 1edn")'m z l1stov_v do 
Niemirowicza-Danczenki przeznaczył dla mnie rolę Ep1cho
dowa w Wiśniowym sodzie, lecz nie było mi dane zagrać 
tej roli. 

Czechowowi przedstawiono nas, aktorów Teatru Artystycz
nego, w roku otwarcia, jesienią, w Klubie. Myśliws~im. na 
Wozdwiżence, na próbie Mewy. Przedstc;iw1ł nas ~1em1ro
wicz-Danczenko, który jako reżyser sztuki prowadztł próbę 
teao wieczoru. 

Czechow i ja zajechaliśmy jednocześnie dorożkami przed 
klub. Nie widząc go nigdy przedtem, domyśliłem się, że to 
on, gdyż przypomniałem sobie jeden z jego portretów, które 

• Aktor Moskiewskiego Teatru Arlyslycznego. 27 
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zresztą wówczas nie były tak popularne jak dz i ś. Pamiętam, 
że już w drugim pokoju kl,ubu podszedł do Czechowa mój 
kolega Wiszniewski i, przedstawiwszy mu się, zaczął przy
pominać, że byli kolegami w taganrogskim gimnazjum. 
Czechow, zdaje się, bardzo się tym za i nteresował, w każdym 
razie twarz jego rozbłysła promiennym uśmiechem i obaj 
z Wiszniewskim rozmawiając z wielkim ożywieniem weszli 
na salę, gdz ie zebrali się już uczestn icy próby. Byl i tam 
o ile pamiętam: Roksanowa (Nina), Knioper (Arkadina), Ra
jewska (Szamrajewa), Lilina (Masze), Tichomirow (Nauczy
ciel), Stanisławski (Trigorin), i zdaje się Sudbinin, któ ry miał 
próbować Szamrajewa, ale może już przekręcam - o bsada 
była z początku nie ta, w której szła sztuka . Prócz wymie
nionych osób byli na próbie Suworin i artystka Te atru To
warzystwa Literacko-Artystycznego pani Destom b, małżo nka 
zarządzającego teatru Hennarta, która podczas tej pi·óby 
pomagała lepić amfory do Antygony. O il.e pamiętam, pró
bowaliśmy cały pierwszy akt i część drugiego. Mise en scene 
Stanisławski już przysłał. Potem były jeszcze w tym samym 
klubie dwie próby w obecności autora . O mo jej pracy nad 
rolą Sorina, o czym przedtem naradzałem się z Niemirowi
czem-Danczenko, Czechow wyrażał s i ę pochlebnie, mów i ąc: 
„To u pana wspaniale wypadnie" - a kiedy poru szyłem 
sprawę charakteryzacji Sorina, przypomniał pewną osobi
stość ze świata sądowego, powiedziawszy: „To twarz po
dobna do twarzy Koni, Zawadzkiego ; Zawadzkiego - to 
bardzo dobrze." 

Konstanty Stanisławski : 

[ ... ] Teatr nasz nie mając stałej siedziby chwilowo ulo
kował się w Teatrze Nikitskim. Tam więc miało się odlbyć 
przedstawienie bez publiczności. Tam też przewieźliśmy 
wszystkie dekoracje. 
Wnętrze brudnego, pustego, nieoświetlonego i wilgotne

go teatru, z którego wywieziono meble, nie mogło odpo
wiednio nastroić aktorów ani ich jedynego widza . A jed
nak przedstawienie sprawiło Czechowowi przyjemność. Za
pewne bardzo stęsknił się za teatrem na swoim wygnaniu 
w Jałcie . 

Z jak i mś niemal dziecięcym zadowoleniem chodził po 
scenie i obchodził brudne gard eroby aktorów. Kochał teatr 
nie tylko zza rampy, lecz i od kulis. 

Przedstawienie podobało mu się, niektórych jednak wy
konawców skrytykował... Wśród nich i mnie za Triqorina. 

- Pan gra wspaniale, ale nie moją postać - powiedział. -
Ja teqo nie napisałem . 

- O co chodzi? - dopytywałem się . 
- Przecież on ma na sobie spodn ie w kratkę i podarte 

buty. 
To było wszystko, co mi wyjaśnił w odpowiedzi na moje 

naleqania . 
- Nosi spodnie w kratkę i pali cygaro„. o tak „. w taki 

sposób. 
Poparł te słowa niezręcznym gestem. 
Więcej nie mogłem z niego wydobyć. 
Zawsze tak wyrażał swe zdanie: zwięźle obrazowo. 

Olga Knipper jako Arkadina, K. Stanisławski jako Trigorin 

To było dziwne i wbijało się w pamięć. Jak gdyby za
dawał szarady, od których nie można się było uwolnić, póki 
się ich nie rozwiązało. 
Tę szaradę rozwiązałem dopiero po sześciu latach, przy 

ponownym wystawieniu Mewy. 
Istotnie, dlaczego grałem Trigorina .jako eleganckiego 

fircyka w białych spodniach i białych pantofl.och boin de 
mer? Czy dlatego że kobiety się w nim kochały? Czy był to 
ubiór typowy dla rosyjskiego literata? Rzecz polegała oczy
wiście nie na spodniach w kratkę, zdartych butach i cyga
rze. Nina Zarieczna, naczytawszy się przyjemnych, lecz 
pustych opowiadań Trigorina, zakochała się nie w nim, lecz 
w swym dziewczęcym marzeniu . Na tym polega tragedia 29 
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zranionej Mewy. Tu tkwi szyderstwo i wulgarność życia . 
Pierwsza miłość prowincjonalnego dziewczęcia nie dostrze
ga oni spodni w krotkę, oni zdartych butów, oni przykrej 
woni cygaro. Tę brzydotę życia poznaje się zbyt póżno, kie
dy życie jest złamane, kiedy zostały już złożone wszystkie 
ofiary, a miłość stała się przyzwyczajeniem. żeby żyć, trze
ba nowych złudzeń i Nino ich szuka, wierząc, że znaj
dzie [ ... ] 

Olga Knipper-Czechowa: 
[„.] Zimą 1897-98 roku ukończyłam szkołę dramotycrną. 

Krążyły niejasne, emocjonujące wieści, że w Moskwie ma 
powstać jakiś nowy, „specjalny" teatr. Już zjawiła się. 
w murach szkoły malowniczo postać Stanisławskiego z si
wymi i czarnymi brwiami i obok niego charakterystyczna 
sylwetko Sonino. Już obaj byli obecni na próbie Oberżystki, 
w czasie której serce słodko zamierało ze wzruszenia. Już 
zimą nauczyciel, nasz Niem irowicz-Donczenko głośno po
wiedział Sawickiej, mnie i niektórym innym kolegom, że 
nas przydzielą do tego teatru. Starannie ukrywaliśmy ta
jemnicę [ ... ] 

Zimo się przeciągała . Póki trwały pertraktacje, nadzieje 
to krzepło, to - zdawało się - znikała. l już nasz trzeci 
kurs przejmował się sztuką Czechowo pt. Mewa, już Niemi
rowicz-Donczenko zaraził nas swą gorącą do niej mitością, 
o myśmy nie rozstawali się z żółtym tomikiem, czytając 
i odczytując go na nowo, nie pojmując, jak można b ędzie 
grać taką sztukę, lecz coraz głębiej ogarniało nasze d usze 
subtelnym urokiem, jakbyśmy przeczuwali to, co miało 
wkrótce zespolić się z naszym życiem i stać się czym ś nie
odłącznym, własnym, bliskim. 
Wszyscyśmy lubili Czechowa-pisarza, który nas wzruszał. 

Jednak czytając Mewę wszyscy, powtarzam, mieliśmy wąt
pliwości: czy można ją zagrać? Była tak niepodobna do 
sztuk, które szły w innych teatrach. 

Niemirowicz-Donczenko mówił o Mewie z pełnym wzru
szenia zachwytem i chciał ją wystaw i ć no otwarcie teot;-u . 
Kiedy rozważaliśmy noszą procę, z przekonaniem i przeję
ci e m mówił, że stanowczo musi pójść Mewo. My też byl.iś
my wzruszeni Mewą i pod wpływem Niemirowiczo-Danczen
ki w niej zakochani. Lecz wydawało się, że sztuka jest tak 
krucha, delikatna i pachnąca , iż strach brał zbliżyć się do 
niej i pokazać wszystkie te obrazy na scenie. 

30 grudnia 1898 roku graliśmy Mewę po raz pierwszy. 
Nasz maleńki teatr nie był zapełniony. Graliśmy już Cara 
Fiodora Joonnowicza i Kupca weneckiego i choć nas chwa
lono za inscenizację, za kostiumy nadzwyczaj prawdziwe, 
za tłum grający wyjątkowo dobrze, lecz utarła się op inia „. 
że aktorów na razie nie widać, chociaż Moskwin wspaniale 
i z wielkim powodzeniem zagrał Fiodora. I oto gromy Mewę, 
w której nie mo ani dekoracji, ani kostiumów - a są tylko 
aktorzy. Szliśmy jak do otoku . Nastrój był poważny, unika
liśmy rozmów ze sobą, unikaliśmy wzajemnych spojrzeń, 
milczel,iśmy, przepełnieni miłością do Czechowa i do no· 
szego młodego teatru. Jakby bojąc się strwonić te dwie 

miłości, nieśliśmy je z jakimś lękiem i nadzieją. N_iemiro
wicz-Danczenko tok był wzruszony, że przez cały pierwszy 
akt nawet nie wszedł do loży, ale spacerował po korytarzu. 

Minęły dwa pierwsze .akty ... ~ie ni~ r!Jzumi~liśmY: · · Pod
czas pierwszego czuło się na w1down1 n1edow1erzan1e, n1~
pokój, słyszało się . n~wet_ p~otesty_ -:- wszyst~o "'.'Ydo"'."ało się 
nowe nie do przy.1ęc1a: 1 c1emnosc na scenie, 1 to, ze akt.o
rzy siedzą tyłem do publicznoś.ci, i s~mo sztuko. Czekaliś
my na trzeci akt ... I oto gdy się s~onczył na porę sekun.d 
zapadła ciszo; potem coś się stolo, 1ok gdyby przerwało się 
tama. W pierwszej chwili nie zrozumieli~my,, co t~ był~. 
Zaczął się szał, podczas któ~ego . prze~ta1e się czuc no~1, 
głowę, c i ało ... Ws.zystko stopiło .s i ę w_ 1edno sz~l.one unie
sienie· widownia 1 sceno zlały się w 1edną cołosc; kurty.na 
nie opadała, staliśmy jak pijani, po twc;irzach wszyst~1ch 
płynęły łzy, obejmowa!iśmy się, całov.:ali,. w.śród publicz
ności roz regły się podniecone głosy, cos mow1on~, zą.dano, 
żeby wysłać depeszę do Jałt_y_ ... Zar9wno Mewa, 1ak 1 Cze-
chow-dramaturg byli zrehabil1towan1. . . . 

Czym zwyciężyliśmy~ Jako ?ktorzy. byl1_s~y wszyscy, _procz 
Wiszniewskiego i Stan1sławsk1ego, n1edosw1a~czen1. N!e ta.k 
znów świetnie zagraliśmy Mewę, ale sądzę, ze te dwie mi
łości - do Czechowa i do naszego teatru, które nas prze
pełniały i które wnieślimy z taką czcią n~ s_cenę - nie 
mogły nie przelać się w dusze naszych w1dzow. To one 
dały nam radość zwycięstwa. . . 

Dolsze przedstawienia Mewi:- trzeba było o?łozyc z PC?
wodu mojej choroby. Na p~ei:n1erze wołam . ma1ąc trzydz1es
ci dziewięć stopni gorączki 1 silny bronchit,. o następnego 
dnia musiałam się położyć. Nerwy też nie wytrzymały. 
W pierwszych dniach choroby ni.e ?opuszczano dc;i mnie 
nikogo, leżałam w_e Iz.och, przeklin?1ąc chorobę. Pierwszy 
wielki sukces - o 10 nie mogę grac. . . 

Biedny Czechow, otrzymawszy w Jałc1 .e telegraficzne. gr?· 
tulacje, a polem wiadomość o odło.żeniu .Mewy, sądził, ze 
sztuka znów padło, że chorobo Kn1pper 1est tylkp ~retek
slem, by go jako człowieka niezupe~nie zdrowego nie ~e
nerwowoć wiadomością o nowym nieudanym przedstow1e· 
niu. 

Przed Nowym Rokiem wyzdrowiałam; z niesłabnącym po-
wodzeniem graliśmy Mewę przez cały sezon. . .. 

Na wiosnę Czechow przyjechał do M~skwy. Ch~1el1si:ny 
koniecznie pokazać noszą Mew~ outo_row1, _lecz ... nie n:i1e
liśmy własnego teatru. Sezon się skonczył 1 z początkiem 
wielkiego postu kończyła. się_ dzierża"".'o . Odbyw~l!śm)'. pró
by gdzie się dało, wyna.1mu1ą~ na ul1~y. Bron.ne1 1ok1~ pry
watny teatr. Zdecydowaliśmy się wyno1ąc no 1eden w1eczor 
teatr „Paradys" na Wielkiej Nikitsk.iej, gdzie za-:vsze od
bywały się występy gościnne zagranicznych. aktorow. ~e<;1łr 
nieoqrzewany, dekoracje ~ie nasze, otoczen~e przygnęb1a1ą· 
ce po wszystk im „naszym , nowym, nom bl1sk1m. 

Po czwartym akcie, czekając no pochwa!y autora, nagle 
widzimy: Czechow b lady, poważny wchod.z1 no .scenę z ze
>iarkiem w ręce i bardzo stanowczo pow1odo , ze .wszyst~o 
dob rze ale sztuke moią proszę kończyć no trzecim akcie, 
czwart~q o g

1

:ać n i ~ pozwolę". Nie zgadzał. s i ę z wieloma 
rzeczami, zwłaszcza z tempem; bardzo się denerwował 31 



i ~_apewni?ł, że t~n c:kt nie pochodzi z jego sztuki. Rzeczy
w~s c1e,. cos nom się nie udało tym razem. Stanisławski i Nie
i:n1row1cz-Donczenko dłuflo uspokajali Czechowo, dowodząc, 
ze w~zystko _dlatego, 1z_ dawno nie w_oli.ś my {przez cały 
post) 1 tacy n1edoworzen1 aktorzy zgubili się w obcym, nie
Rrzytulnym! mrocznym teot~ze. Oczy~iście, potem zatarło 
się to wrazen!e. Wszystko_ się poprawiło, lecz wspominaliś 
my wydarzenie zawsze, ilekroć Czechow nieoczekiwanie 
o stanowczo protestował, gdy rnś było nie po jego myś li . 

Pr~ys_zła rodosn.a, cudowna wiosno, pełna wzruszających 
przezyc: powstanie _nos.zego teatru, wyn iki pierwszego se
ZC?n~, powod~en1e 1 niepowodzenie niektórych przedlsto
w1en, nasza n1ez:-vy~ła so_l1darność, przejmowanie się 0 każ
dy spektakl, w1elk1 wy1ątkowy sukces Mewy, znajomość 
z Cz~chowem, radosna świadomość, że morny „własnego", 
drogiego nom outo~a, którego se~decznie pokochali śmy -
wszy_stko le;> wzruszało nos 1 nopełn1cło radością. Fotog rafo
wol1smy_ się z autorem - grupo aktorów występu j ących 
w M:iw1e. o w środku Czechow, niby czytoj1ący sztukę. Już 
mó"'.'1ło się o wystawien iu Wujaszka Woni w następnym se
zonie [ .. . ], 

(F~ogmenty z . tomu Czecho w we wspomn ieniach współczesnych , 
ktory ma byc wydany w „Czyte lniku " - Tytuł od nas .) 

Mewo w Teatrze Wochtangowa w Moskwie, r. 1954. 
Sceno Il aktu 

TRUDNO OPOWIEDZIEC, TRZEBA ZOBACZYC 
LIST NIEMIROWICZA-DANCZENKI 

Drogi Anton i Pawłowiczu! 
Z moich depesz wiesz już o powodzeniu Mewy . .żeby Ci 

dać wrażenie z pierwszego przedstawienia, powiem tylko, 
że po trzecim akcie za kulisami panował jakiś nastrój oszo
łomienia. Ktoś słusznie przyrównał go do dnia wielkanoc
nego. Wszyscy się całowali, rzucali sobie w objęcia, wszyst
kich opanował nastrój wielk iego święto, prawdy i uczc iwe
go wysiłku. Uprzytomnij sobie wszystk ie przyczyny tak iej 
radości: artyści, zakochani w sztuce, no każdej próbie od
najdywali wciąż nowe i nowe perły artyzmu. Równocześ nie 
obawiali się, że publiczność zbyt mało wyrobiono literacko, 
zepsuto tanimi efektami scenicznymi, nie jest przygotowano 
do zrozumienia wyższego stopnia prostoty artystycznej, że
by ocenić piękno Mewy. Włożyliśmy w sztukę całą duszę, 
postawiliśmy na kartę wszystk ie nosze rachuby. My, reży
serzy, tj. ja i Aleksiejew*), napięliśmy całą noszą siłę 
i wszystkie umiejętności , oby oddać w inscenizacji zadz i
wiający nastrój sztuki. Zrobiliśmy trzy generalne próby, za
glądaliśmy w każdy zakątek sceny, sprawdzaliśmy każdą 
żarówkę. Mieszkałem dwa tygodnie w teatrze, w pracowni 
dekoracyj i modelatorni, chodziłem po antykwariatach, szu
kając rzeczy, które by stanowiły plamy kolorystyczne. Zresz
tą, nie ma co mówić. Trzeba znać teatr, w którym brok na 
wet gwożdzia ... 

No premierę zrobiłem wyłączenie jak w sądzie przy
sięgłych, dążyłem do tego, żeby no widowni znoleżli się lu
dzie umiejący ocenić piękno prawdy no scenie . Wierny jed
nak swoim zasadom, nie uderzyłem palcem o polec, aby 
przy!=jotowoć sztuczny sukces. 

Od pierwszej generalnej próby w zespole panował na
strój, który obiecuje powodzenie. Mimo to moje morzenia 
n i g dy nie sięgały tok daleko. Spodziewałem się, że w naj
lepszym razie będzie to powodzenie skupionej uwagi. I na
gle ... nie mogę Ci odtworzyć wszystkich wrażeń ... Ani jed
no słowo, oni jeden dżwięk nie przepadły. Widownio przy
jęła nie tylko ogólny nastrój, nie tylko treść, którą w tej 
włośnie sztuce tok trudno było podkreślić czerwoną linią, 
lecz każdą myśl, wszystko to, co składa się no Cieb ie jako 
artystę i myśliciela, każdy odruch psychologiczny - słowem , 
przyjmowało i było wzięto wszystkim, wszystkim. Zniknęły 
moje obawy, że sztukę zrozumie nie wielu. Nie wiem, czy 
dziesięć osób czegoś nie poięło . Sądziłem, iż zewnętrznym 
wyrazem sukcesu będzie kilko kurtyn po trzecim akcie . 
A dz i ało się tok: po pierwszym aktorów wywoływano p ięcio
krotnie (my nie jesteśmy skorzy do podnoszenia kurtyny), 
widownia było wzięto i zachwycono; po trzecim oni jeden 
widz nie wyszedł z soli, wszyscy powstol.i i brawo zamie
niły się w burzliwą, długą owację. Wywoływano autora ; 
zakomunikowałem, że Ciebie nie ma w teatrze. Roz leg ły 

") Prawdziwe nazwisko K. Stanisławskiego. 33 



~i~śc1'.ost „Posłać ldepes~ę" [. „] Zwróciłem się do public:z-
. ·. " :zy po:zwo ą panstwo wysłać depes:zę2" W d 

w1ed:z! rozległa się burza oklasków i łos . . T k o Pc;>,
Owac1a. powtórzyła się po c:zwart k ~ y . " a ' tak . 

Gral1smy w t k' · b d ym a cie. 
olno Arkacii~a. T~k1~1ięo :z~ała:zi~ : r~lnipf?er -:- wspa~iała, i~e: 
~~~~!{~r~~~a~~r~~ie~ kitork~ anf' w~epd~~r0~~hs 1io~~t n~~~ 
s:ze powodzenie od . I p s w ?1 :za:z rosc1 itd . Najwięk
:z Trieplewem i Trigor~~~s,J s:zocb:zyedgv.:1le. sci::ny trzeciego aktu 
· d k I . , o nie pierwsza 0 ko· I 

~~ęch 0~sZbt p~wl~f:~!~rfchf n\jT1_ą _ odjazdu (be:z :zb~~~~:z: 
niala postać J char kt e e .s1e1i::wa - Mas:za. Wspa-
0,d~i~sla wi~l,ki suk~es~r~s~r~~naK~łu~;k;t~oS~r~:zrG:ałją.ck 
k; 1 elb~:za;~J~y[„ t~~alDej Akleksilejew. Uch~ycił właś~iwie ami~t 
d ' . · os ona e wspaniale mo' ' ł I · rug1ego aktu. W trzeci b ł '1 . w1 mono ogi t1c.h był? Ro~sano:va, któ~ą s :z0~fa;'Ypa~~~i~k~s:z2i!k~~~~~-
. a:zą_c 1e,1 grac głupiutką dziewczynę. Ro:złości/em · 1 · ' 
Za:za:ządalem pr:zywr.óceni!J . poprzedniego, liryc:zn~1ęo n~o~~ą 

~lątała się. W1s:zn1ewsk1 1es:zc:ze się nie :zżył :z de~k t . 
~~ rym, s~ostr:zegawc:zym, wszystko przeżywając ma Cio~: 
go mT ~lf .m;a! dobrą . charakteryzację (podobny doy Alekse
i 1· :zym~~~1ia :zdra°":isyp~~1al~ł :zakończył sztukę. Pozostali pod-

0 . I . . spa_. 
go ny tc:in sp.oko1ny 1 bardzo I i ter ac ki. 

~estcze nigdy zadne1 sztuki tak nie słuchano 
a as V.: Moskwie wielki. W Teatrze Małym. gotowi nas 

ro:zszarpac na kawałki. 

g A~e :zdarzyło _się nies:zc:zęście. Następnego dnia mieliśmy 
rac po ra:z wtory. Zachorowała Knippe T b b ł 

ło~yć i trzec i spektakl, który miał być da~ ::e a . yo od-

~~~~::d:z~.a sztuce się to nie odbije, lec/str~~~i~~ywd:~~ 
_In sce nizacja - achnąlbyś ·1uż w pierwszym 

niem s ól · , a moim zda-, zczeg nie "'! czwartym akcie. 
Trudno opow ! edz.1eć, trzeba :zobaczyć. 
Jestem n1e:zm.1ern1e szczęśliwy. 

Sc1skam Cię 

Twój W . Niemirowicz-Danczenko 
Czy dasz nam Wuiaszka Wanię? 

Korniei Czukowski : 

CZECHOW KOCHAJĄCY ZYCIE 

Był goscinny niczym magnat. Jego szczodrość graniczy/a 
z namiętnością . Zaledwie osiadł na wsi, natychmiast zaczął 
zapraszać do siebie tłumy gości. Wielu mogło się to wy
dawać szaleństwem: człow i ek dopiero co wydobył się :z dłu
goletniej nędzy, ciężką pracą utrzymuje całą rodzinę -
i matkę, i brata, i siostrę, i ojca - nie ma na jutro ani gro
sza, al,e cały swój dom, od dołu do góry, zapycha gośćmi, 
karmi ich, zabawia, leczy! 
Wynajął daczę w zapadłe. j wsi ukraińskiej, jeszcze jej 

nie widział, jeszcze nie wie, jak tam jest, a już zwołuje róż
nych ludzi z Moskwy, Petersburga, Niżniego. 

Kiedy zamieszkał w mająteczku pod Moskwą, dom jego 
przypominał zajazd. „Spano na kanapach, po kilka osób, 
we wszystkich pokojach - wspomina jego brat Michał -
nocowano nawet w sieniach. Pisarze, panny - wielbicielki 
talentu, działacze wiejscy, miejscowi lekarze, ,jakcyś dalecy 
krewni " - proszeni i nieproszeni, tłoczyli się w domu całymi 
tygodniam i. 

Ale jemu i tego było mało . 
„Oczekujemy /wanienki. Przyjedzie Suworin " - komun i

kuje Nacie Lintwariewej z Mielichowa w 1892 roku . 
Równocześnie zapraszał i ją . Z dalszych listów okazywało 

się, że oprócz tych czterech osób zaprosił jeszcze Łazar i e
wa-G ruzińskiego, Jeżowa i Lejkina, i już gości u niego 
Lewitan! 
Dziewięć osób - to nie wszyscy. W domu stale przebywali 

tacy, których nie traktowano jako gości: „astronomka" Olga 
Kundasowa, muzyk Marian Siemaszko, Lika Mi:zinowo, Mu
sino-Puszkino (przezywana Driszką i Cykadą), jcikaś Lesowa 
:z Torżka, jakoś Klara Mamuna, przyjaciele rodziny, stali 
bywalcy i wielu przypadkowych bezimiennych ludzi . 

Nieraz stawał się męczennikiem tego tłumu. „Od wielkie
go piątku do d:ziś mam gości, gości, gości ... i nie napisałem 
ani jednej lin ijki." Ale nawet to nie mogło ukrócić niepo
wstrzymanej gośc i nności . W liście, w którym zamieścił tę 
skargę, zaprasza do siebie panią K. , w następnym Władimi
ra Tichonowa, w na stępnym Lejkina, o z jeszcze następne
go dowiadujemy s ię, że goszczą u niego i Suworin, 
i Szczepkina-Kupiernik, i Seliwanową-Krauze z Taganrogu. 
Zapras z ał zawsze na wesoło, z werwą, swawoln ie, z fan

tazją, jakby odzwierciadlając w samym stylu zaproszeń 
atmosferę radości, jaka go otaczała. 

„A więc, szanowny panie - pisał, na przykład, do redak
tora czasopisma „S iewier" - za to, że zamieśc i ł pan mój 
portret i tym przyczynił się do rozgłosu mego nazwiska, 
składam w darze pięć pęczków rzodkiewki :z własnych in
spektów. Musi pan do mn ie przyjechać (z Petersburga! od
ległego o sześćset wiorst! - uwaga K. Czukowskiego) i zjeść 
rzodkiewkę." 35 
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Antoni Czechow 
Fotografia z r. 7890 

Oto jak zapraszał architekta Szechtla · 
. „Jeśli l?an nie przyjedzie, to życzę, że.by na ulicy publicz

nie rozw1ąza.ły mu się troczki (u kalesonów)." 
. ~o~obne 1est zaproszenie, skierowane do wodewilisty 

Bil1bina: 
„~rób pan tak: ożeń.się i z ~onq wa.I do .mnie„. na daczę, 

na 1ak1~ dwa ty~o.dn1~ . „ Ob1ecu1ę, ze się pan odświeży 
wspaniale ogłup1e1e.„ ' 

Sedno tkwi nie w samej serdeczności, lecz w wielkiej ener
gii życiowej, znadującej wyraz w tej właśnie serdeczności. 
Zwołując do siebie przyjaciół i znajomych, naj.jaskrawszy

mi kolorami malował, jakby parodiując reklamę uzdrowiska, 
czekające ich rozkosze: „Miejscowość zdrowa, wesoła, lud
na, dobrze zaopatrzona." „Sto razy ciepl.ej i ładniej niż na 
Krymie„. Powóz wygodny, konie znośne, droga cudowna, 
lud~i.e wspaniali pod każdym względem„. Kąpiel doskona
ła„. 
Zapraszał natarczywie, nie dopuszczając myśli, że zapro

szony mógłby nie przyjechać. „Sciągnę pana do siebie na
pewno n a a r ka n ie" - pisał do beletrysty Szczegłowa. 
Większość jego zaproszeń istotnie była arkanem, taki czu
ło się w nich nieodparty upór. 

„N i en a w i d z ę pana za to, że sukces przeszkadza mu 
przyjechać" - zwracał się do jednego z przyjaciół. Do inne
go pisoł : „Jeśli nie przyjedziesz, postąpisz tak n i kc ze m
nie, że nie starczy mąk piekielnych, aby cię ukarać." W in
nym jeszcze liście pytał Likę Mizinową: „Jakie męki będzie
my musieli dla pani wymyślić, jeżeli pani d'o nas nie przyje
dzie?" I groził diabelskimi torturami, wrzątkiem, rozpalo
nym żel.ozem. 
Tę nadmierną energię przy zaprosinach i prośbach uży

wał częstokroć bez zastanowienia. Każdego prosił do sie
bie, jak gdyby na gwałt był mu potrzebny, mógł to być nu
żąco hałaśliwy, sprytny Gilarowski czy małoznoczący, wiecz
nie obrażony Jeżow. 

Daremnie przebieramy w pamięci nazwiska starych i no
wych pisarzy - i tak nie znajdziemy choćby jednego obda
rzonego przez naturę taką serdecznością, wielką i szczodrą. 
Byłoby to o wiele bardziej naturalne dla pisarzy jaśniewiel
możnych, władających rodowymi majątkami, niż dla wnuko 
chłopskiego, syna ubogiego sk fepikarzo. loden dwór szla
checki w ciągu dziesięciu lat nie widział pod swoimi stary
mi lipami takiego tłumu różnorodnych gości, jaki był co
dziennym zjawiskiem w „obszarpanym i oberwanym" Mieli
chowie. 

Namiętność gromadzenia wokół siebie ludzi zachował 
Czechow do końca swoich dni. 
Już w ostatnim stadium gruźlicy, „no pół złamany, na pół 

mieszkaniec mogiły", przy.jechał na krótko do Moskwy. W je
go domu zaczęło zjawiać się tyl.e osób, że od rana do nocy 
nie miał wolnej chwili. „W ciągu dnia zawsze ktoś u niego 
przesiadywał - wspomina Niemirowicz-Danczenko i zwraca 
uwagę no niebywałą osobliwość: „To go prawie nie mę
czyło, w każdym bądź razie chętnie godził się ze swoim 
zmęczeniem." 

Jeśli nawet wówczas, gdy wuźlica ostatecznie zniszczyła 
siły Czechowa, prawie nie był zmęczony niekończącym się 
korowodem gości, którzy przychodzili jedni po drugich co
dzień, od rana do wieczora, ze swoimi kłopotami, to cóż 
można powiedzieć o latach młodości, kiedy jak głodny żar
łok rzucał się na nowych i nowych ludzi, wykazując tyle 
towarzyskoci, ile, zdaje się, nie miał nikt. 

Niezwykle skory do zawierania znajomości i przyjaźni. 
zaraz w pierwszych latach pobytu w Moskwie zaznajomił 37 
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się z całą dosłownie Moskwą, ze wszystkimi warstwami 
mieszkańców tego miasta; równocześnie poznał miejsco
wości: Babkino i Czikino, Woskresiensk i Zwienigorod, 
i z apetytem olbrzyma pochłaniał wrażenia otaczającego go 
życia. 

Dlatego w listach z I.at młodości ciągle trafiamy na: „Do
piero co byłem na wyścigach". „Jadłem, spałem, piłem 
z oficerami ... " „Chodzę w gości do mnichów ... " „Jadę do 
huty szkła ... " „Całe lato będę się kręcił po Ukrainie i jeź-
dził na jarmarki jak Nozdriew ... " „Piłem i śpiewałem z dwo
ma operowymi basami ... " „Chodzę do sądu pokoju„." „By
łem we wstrętnej traktierni i widziałem, jak w przepełnionej 
sali bilardowej dwaj oszuści doskonale grali w bilard ... " 
„Drużbowałem pewnemu doktorowi„." „Bohemski zlekka za
leca się do Jadieńki, bywa u Ludmiłoczki ... Lewitan zakręcił 
się w wirze, Olga rozpacza, że nie wyszła za Matwieja itd. 
Przyjechała Neli i głoduje. Baronowej urodziło się dziecko ... " 

Bez tego fenomenalnego zamiłowania do życia towa
rzyskiego, bez tej ciągłej chęci zawierania znajomości z każ
dym, śpiewania ze śpiewakami, upijania się z pijakami, bez 
palącego zainteresowania do biografij, zwyczajów, rozmów, 
zawodów setek i tysięcy osób, Czechow nie stworzyłby 
ogromnej encyklopedii życia rosyjskiego dziewiątego i dzie
siątego dziesiątka I.at ubiegłego stulecia; a taką encyklo
pedią są jego drobne opowiadania. 

Gdyby ze wszystkich tych opowiadań, z wielotomowego 
wydania jego dzieł nagle, jakimś cudem, wysypały się na 
moskiewską ulicę ich postaci, wszyscy policjanci, akuszerki, 
aktorzy, krawcy, aresztanci, kucharze, dewotki, pedagodzy, 
prostytutki, ziemianie, archireje, cyrkowcy (lub jak ich wó
wczas nazywano: komedianci), urzędnicy wszystkich stopni 
i rod'zaiów, chłopi pólnocnych i południowych guberni, ge
nerałowie, łaziebnicy, inżynierowie, koniokrady, żebracy 
klasztorni, kupcy, śpiewacy cerkiewni, żołnierze, swatki, stroi
ciele fortepianów, strażacy, sędziowie śledczy, diakoni, pro
fesorowie, pastuchy, adwokaci - doszło by do strasznego 
ścisku, tak wielkiego tłumu bowiem nie mógłby pomieścić 
największy nawet plac. Utwory innych pisarzy - na przykład 
Gonczarowa - przy utworach Czechowa wydają się pusty
niami, tak mało w nich postaci na każde sto stronic. 

Nie do wiary, że jeden człowiek stworzył ten tłum ludzki, 
od którego aż się roi w książkach Czechowa, że tylko dwo
je oczu, a nie tysiąc, z nadludzką spostrzegawczością pod
patrzyło, zapamiętało i utrwaliło na wieki mnóstwo różno
rodnych gestów, sposobów chodzenia, uśmiechów, twarzy, 
strojów, i nie tysiąc serc, .lecz zaledwie ;jedno wchłonęło bóle 
i radości owej promady. . 

A jak wesoło było mu wśród ludzi! Z tymi, których lubrł. 
Łatwo mu przychodziło polubić kogoś; albowiem mimo że 
kpił bezlitośnie i wszystkich, zdawało się, widział na wy
lot - przy pierwszej znajomości odrazu nabierał pełnego 
zaufania; tak niewyczerpana była jego szczodrość, że wielu 
przypisywał własne bogactwa duchowe. Dlatego w listach 
Czechowa często czytamy: 

„Dobry chłopak", „dusza-człowiek", „wspaniały młodzian", 
„sympatyczny chłopiec i piękny talent", „miły człek, ciepły", 
„rodzina wspaniała, ciepła, mocno się do niej przywiąza-

łem", „cud ne, w najwyższym stopniu dobre i potulne stwo
rzenie", „jest równie ładna jak jej bracia, którzy dosłownie 
mnie oczarowali", „dobry człeczyna i nie bez talentu" 
„sympatyczna kobieta, jakich mało" itd. ' 

Czym są właściciele daczy wynajętej na krótki okres letni? 
~~to przeszło, wracasz d.o miasta i na zawsze o nich zapo
mrnasz. Ale Czechowowi wystarczyło wynająć willę u nie
znanych mu. Lintawie.riewów, a z miejsca uwierzył, iż wszys
cy - a było ich sześcroro - to ludzie bardzo mili, i na długie 
!ata włączył całą rodzinę do kręgu bliskich przyjaciół wedle 
1ego określenia, „zapalił niegasnącą lampkę" przed 

1

nią [ ... ] 
Był. tak dalece towarzyski, iż marzył nawet o pisaniu nie 

w po1edynkę, ale razem z kimś innym, gotów zapraszać do 
współautorstwa osoby najmniej nadające się do tego. 

„Niech pan posłucha, Korolenko. Będziemy razem praco
w_al!; Napiszemy dramat. W czterech aktach. W dwa tygod
nre. 
Chociaż Korolenko nigdy żadnych dramatów nie pisai i do 

teatru nie miał żadnego stosunku. 
A do Bil.ibina: „Napiszemy razem wodewil w dwóch ak

tach! Pan wymyśli pierwszy, ja drugi ... Honorarium po po
łowie ... " Do Suworina: „Napiszemy tragedię Holofornes we
dług opery Judyta i każemy Judycie zakochać się w Holo
fernesie ... Tematów dużo. Można napisać Salomona, można 
wziąć Napoleona Ili i Eugenię albo Napoleona I na Elbie." 
I nawet z Golcewem, profesorem prawa, całkiem nienada · 
jącym się do literatury, chce pisać dramat, „który chyba na
pisalibyśmy, jeżeli chcesz. Ja chcę. Pomyśl, proszę." 

Szczery był zamiar wiei.kiego pisarza wspólnej pracy z każ
dym, nawet najdrobnie.jszym literatem; przy pierwszej na
darzaiącej sie okazji chętnie do niej przystępował. „Szczep
kina-Kupiernik wspomina: „Jakoś Czechow postanowił stwo
rzyć razem ze mną jednoaktówkę: napisał iuż długi pierw
szy monolog." Kiedy Suworin przyjął propozycję Czechowa 
i wyraził zgodę na wspólne pisanie dramatu, Czechow ze 
zwykłą mu energią, zakasawszy rękawy, natychmiast wziął 
się do roboty i w długim liście szczegółowo rozpracował 
wszystkie dziesięć ról przyszłej sztuki. Nie jego wina, jeśli 
wkrótce rzecz się rozleciała [ ... ] 

Wspóln!e pracować, . wspólne odbywać włóczęgi, nade 
wszystko 1ednak wspólnre się weselić, swawolić, śmiać. Cze
chowowi dane było tyle śmiechu, młodego, nieśmiertelnie 
~esołeg?, .że wystarczyło, aby wśró? ciężkiej, pracy znalazła 
srę chocraz godzrna odpoczynku, a ·JUŻ promieniowała z nie
go wesołość i tr~eba było śmiać się razem z nim. Włożył 
szlafrok. buch.arskr, t~arz wymazał sadzą, głowę owinął tur
banem 1 uda1e be.durna; ucharakteryzował się na prokura
tora, ubrał wspanrały mundur wyszywany złotem, własność 
~o~podarza .wi llli, i wygłasza mowę oskarżającą swego przy-
1ocrela, Lewrtana - mowę, która „zmuszała wszystkich do 
homery.cznego. śmiec~u". Oska'.żał Lewita na o uchylanie się 
od słuz.by "."'01skowe_1, o pota1emne pędzenie wódki, pro
wadzenre nrelegalne1 kasy pożyczkowej; wzywał na szel
mowski sąd innego przyjaciela, architekta Szechtla, w cha
rakterze powoda cywilnego [ ... ] W wybitnie dziecięcej skłon-
ności do łobuzerskich mistyfikacji, arlekinad, teatralnych 39 



40 

improwizacji Czechow bardzo przypomina innego wielkiego 
człowieka śmiechu, kochającego życie - Dickensa [.„] 

W owe lata był wysoki, elegancki, sprężysty, bardzo ruch
liwy, o ciemnobrązowych wesołych oczach, jak magnes przy
ciągający wszystkich. 

{Fragmenty eseju, zamieszczon2go w zbiorze szkiców literac
kich Ludzie i książki, wyd. Goslitizdot, Moskwa 1958.). 

POGRZEB PISARZA 
LIST GORKIEGO DO ZONY 

11 albo 12 [24 albo 25] lipce 1904, Petersburg. 

A więc pochowaliśmy Antoniego Czechowa, droga moja. 
Pogrzeb ten tak mnie przygnębił, że nie wiem, czy potrafię 
napisać o tym dorzecznie - chodzę, rozmawiam, nawet się 
śmieję, a w duszy 1akoś szkaradnie, zdaje mi się, że jestem 
cały umazany jakimś lepkim, obrzydliwie cuchnącym bło
tem, które grubą warstwą oblepiło mi mózg i serce. 

Ten cudowny człowiek, ten przepiękny artysta, który przez 
całe życie walczył z pospolitością, który wszędzie ją znajdy
wał, wszędzie jakby z wyrzutem oświetlał jej brudne plamy 
łagodnym światłem, podobnym do światła księżyca, Antoni 
Pawłowicz, którego raziło wszystko, co pospolite i wulgar
ne, został przywieziony w wagonie do „transportu świeżych 
ostryg" i pochowany obok grobu wdowy po Kozaku, Olgi 
Kukaretkinowej. To są drobiazgi, droga moja, tak, ale kie
dy sobie przypomnę ten wagon i Kukaretkinową - serce mi 
się ściska i gotów jestem wyć, ryczeć, bić się ze złości i obu
rzenia. Jemu to wszystko jedno, choćby w koszu na brudną 
bieliznę wieżli jego zwłoki, ale nam, społeczeństwu rosyj
skiemu, nie mogę darować wagonu „na ostrygi". W tym 
wagonie zawarte jest właśnie to prostactwo rosyjskiego ży
cia, ten brak kultury, który tak zawsze oburzał zmarłego. 
Petersburg nie przyjął jego prochów tak, jakby należało -
mnie to nie uraża, wolałbym widzieć na pogrzebie takiego 
artysty jak Antoni Czechow dziesięciu serdecznie go ko
chających ludzi, tymczasem widziałem tłum „publiczności", 
było coś trzy do pięciu tysięcy i cały ten tłum rozpłynął się 
dla mnie w gęstą, tłustą chmurę tryumfującej pospolitości. 

Od dworca Nikołajewskiego do Teatru Artystycznego 
szedłem w tłumie i słyszałem, jak mówią o mnie, żem schudł, 
że jestem niepodobny do fotografii, że mam śmieszne palto, 
kapelusz obryzgany błotem, że niepotrzebnie chodzę w bu
tach z cholewami, mówili, że jest brudno, duszno, że Szala
pin wygl.ąda na pastora i zbrzydł od czasu, jak ostrzygł 
włosy, mówili o wszystkim, wybierali się do restauracji, do 
znajomych, ani s łowa o Czechowie. Zapewniam cię, ani sło-

w_a. Przyt.łaczająca ob_ojętność, jakaś_ niewzruszona, niczym 
n1.ezachw1ana, zakam1en1ała pospolitość, nawet uśmiechy. 
Kiedy stałem przed teatrem podczas nabożeństwa żałobne
go, ktoś za mną przypomniał opowiadanie Mówca - pa
~1ęta.sz? ktoś .wygł.asza nad grobem mówę o zmarłym, a tu, 
1ak stę okazu ie,. n1e~oszczyk stoi obok niego żywy. To je
dyne, co wspominali. 

Spc:idziewano się przemówie1) nad grobem. Nie było ich 
pra"':'1e wcale. Tłum zaczął uparcie żądać, żeby mówił Gorki. 
Gdziekolwiek pokazaliśmy się, ja i Szalapin, stawaliśmy się 
przedmiotem natrętnych oględzin i obmacywań. I znowu nikt 
nie p_1snął o Czechowie. Co to byli za ludzie? Nie wiem. 
Właztl.1 na drzewa, śmiali się, łamali krzyże, kłócili się 
o ~1e1sca, wymyślali, pytali się głośno: „Która to żona? 
A_ siostra? Patrzcie, płaczą" „A wiecie, że nie zostało po 
nim ani grosza, wszystko idzie do kieszeni Marksa '" -
„Biedna ta. Knipper!" „E, nie ma czego żałować - przecie 
ona zarabia w teatrze dziesięć tysięcy!" itd. 

Ws.zys~ko, to. pcha_ło się w uszy gwałtem, natrętnie, b ez
czelnie. Czrow1ek nie chciał tego słyszeć, czekał jakiegoś 
p1ękneg'?, szczei-ego, smutnego słowa i nikt tego słowa nie 
pow1edz.1ał_. Było smutno nie do zniesienia. Szalapin roz
płakał się 1 zac_zął wym~ślać: ,,I ~n ż~~ dla takiej zgrai, pra
cował dla n1e1, uczył 1ą, upominał. Wyprowadziłem go 
z cmen:a~za. Ą kie?y wsiadaliśmy do dorożki, otoczył nas 
t~um, usm1echa1ąc się, _patrząc na nas. Ktoś - jeden na ty
siąc - krzyknął: „Ode1dżcie, moi państwo! To nieprzyzwoi
cie!" - ale tamci, oczywiście, nie odeszli. 

"!!ybacz __ ten list bezładny[ z trucie~ zrozumiesz z niego 
moi nastroi bardzo smętny 1 zły. Napiszę o tym pogrzebie 
artykuł Potw:irność, to ci wytłumaczę, o co chodzi. Zamie
rzar;iy wydać ~siąż~ę poświęconą pamięci Antoniego Paw
low!cza, naraz1e to 1eszcze sekret. Ks:ążkę tę napiszemy tyl
ko 10, Kuprin, Bunin i Andrejew.„ 

• Z~ar,y .wówczas wydawca rosyjski, który zaku pił prawa autorskie na 
wszytk1e dzieła Czechowa. 

(Maksym Gorki, Listy - Wybór, tłum. Jadwiga Dmoc howska, 
PIW, Warszawa 1957. - Tytuł od nas.) 
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PIERWSZE PRZEDSTAWIENIA CZECHOWA 
NA SCENACH POLSKICH 

W ciągu dwu sezonów 1905/6 i 1906/7 zapoznał Ludwik 
Solski, dyrektor krakowskieo Teatru Miejsl<iego (obecnie 
im. J. Słowackiego), polską publiczność z trzema komediami 
Czechowa. Były to (kolejno): Wujaszek Wania (20.1.1906), 
Wiśniowy sad (3.Xl.1906) oraz Mewa, grana pod tytułem 
Czajka. 

Polska premiera Mewy w przekładzie Gustawa Baumfelda 
odbyła się w sobotę, dn. 2 marca 1907 r. (jako 197 przed
stawienie sezonu, a 4.060 od czasu otwarcia tej sceny w r. 
1893). Grano tę komedię cztery razy. Obsada była następu
jąca: F. Krysińska - Arkadina, A. Mielewski - Konstanty, 
M. Jednowski - Sorin, I. Solska - Nina, Maks. Węgrzyn -
Szamrajew, St. Słubicka - Paulina, H. Pawłowska - Masza, 
W. Sobiesław - Trigorin, A. Zelwerowicz - Dorn, S. Stani
sławski - Miedwiedienko, W. Miarczyński - Jakub, W. Boj
norowski - kucharz, B. Janikowska - pokojówka. 

Przedstawienie nie zyskało zbyt pochlebnych ocen. Re
cenzent „Głosu Narodu" (nr. 101, z dn. 4.111.1907) twierdzii: 
„Mniej monotonna, aniżeli inne jego !Czechowa] utwory, 
budzi Czajka także duży sceniczny interes, potrzebuje jed
nak gry niezwykle delikatnej i dokładnego zrozumienia na
stroju i myśli autora. Wykonanie było pod tym względem 
niepewne. Teatr nasz nie posiada obecnie aktorki dla roli 
Ireny, a poprawna gra p. Krysińskiej nie wystarczyło dla 
stworzenia typu psychologi i, tok chorokterystyczne1 i tok 
wyrazistej. P. Mielewski nie uniknął melodramatycznego na
stroju, o p. Sobiesław był zanadto apatyczny. Tylko p. Sol.
ska subtelnie zarysowała postać Niny, o pp. Jednowski i Wę
grzyn stworzyli bmdzo dobre i plastyczne figu1-y. Całość 
była cokolwiek zamazana, a miejscami poetyczna melan
cholia Czechowo przemieniła się w płaską nudę." 

W „Czasie" (nr. 52, z dn. 4.111.1907) ukazała się recenzja 
red. Konrada Rakowskiego (K. R.), który m.i. pisał: 

„Charakterem szczerego nastroju uczuciowego, kolorytem 
delikatnej, subtelnej, chwilami w wyrazie swym prawie nie
uchwytnej poezji; techniką sceniczną wreszcie i sposobem 
kompozycji - jest, wystawiona w sobotę na scenie krakow
skiego teatru „komedia" Czechowa, Czajka nieodrodną sio
strą dwóch jego sztuk granych poprzednio: Wujaszka Wani 
i Wiśniowego sadu 1 .. .l 

Z szyderstwem poddaje mianowicie w Czajce Czechow 
nielitościwej analizie niejako treść swego własnego artyzmu 
i z bolesnym uśmiechem przyznaje, że i w nim nie ma siły 
żywotnej, bezpośredniej, że i w nim brak tego mocnego, 
zdrowego fundamentu, na którym budować można mocne 
i zdrowe życie. 

I dlatego jest Czajka sztuką, w której smutek i rezygnacja 
przemawiają bolesnym wyrazem jeszcze dotkliwiej niż w in
nych utworach Czechowa. Stanowią zarazem ton zasadni-

czy dzieła, ton brzmiący przy tym dziwnie szlachetnie i czy
sto, szczerością, prostotą, niekiedy rzewnością ukrytej w nim 
skargi i wyrywającej się z niego tęsknoty. 

Przy wystawieniu Czajki ton ten w sposobie scenicznego 
ujęcia sztuki obowiązywać winien był stanowczo. Ze zrozu
mienia go zaś wypływać musiała świadomość, że tylko pro
stoita i zupełna szczerość gry zdołają ze sztuki Czechowa 
wydobyć w istotnie artystycznym wyrazie prawdę tego na
stroju, który jest największym jej wdziękiem, w którym roz
brzmiewa cała jej subielna poez.ja. W inscenizacji krakow
skiego teatru zabrakło, niestety, przede wszystkim tej wła
śnie szczerości. Przyczyniła się do tego w pierwszym rzę
dzie niewłaściwa obsada ról. I tak rolę Czajki - młodej, 
budzącej się dopiero do życia i sztuki dziewczyny, grała 
p. Solska. W talencie artystki widoczna jest zawsze wro
dzona instynktowna chęć wypowiadania się za pomocą 
kunsztownej pozy, za pomocą „stylizowania" odtwarzanej 
postaci. Wobec prostoty Czechowa tego rodzaju środki mu
siały oczywiście okazać się zupełnie bezsilne L . .J Tylko więc 
szczerość zupełna i bezwzględna, naiwna w prostocie swo
jego wyrazu, mogła tu zadość uczynić intencjom poety. Rolą 
dla p. Solskiej o wiele właściwszą mogła być w Czajce 
lryna Arkadina, aktorka, w interpretacji której świadoma 
i obliczona na efekt poza miałaby odpowiednie znaczenie. 
Grała ją zaś właśnie p. Krys ,ińska w sposób wielce szablo
nowy i przeciętny. Zasadnicza ta pomyłka osłabić musiała 
odrazu wrażenie całej sztuki, obniżyć skalę i wyraz jej 
nastroju. 

Poza tym jeszcze w tempie reżyserskim Czajki nie było 
swobody w sytuacjach scenicznych, naturalności, niezbęd
nie tu potrzebnej. Poszczególne postacie trafną znalazły 
charakterystykę w wykonaniu p. Zelwerowicza, Mielewskie
go, Sobiesława, Jednowskiego, p. Pawłowskiej - całość jed
nak nie miała tego zharmonizowanego ujęcia, które by na
dawało sztuce wyraz jednolity, artystycznie równy. Jeżeli 
się doda do tego jeszcze występujące na jaw od czasu do 
czasu nieporozumienia (akcent rosyjski!) p. Stanisławskiego, 
jaskrawą „grę do publiczności" i to galeryjnej p. Węgrzyna, 
szarżę komizmu p. Słubickiej, jeśli się przypomni nieładne 
d'ekoracje - wówczas przedstawienie Czajki zaliczyć zno
wu trzeba będzie do tych, których celem jest chyba to tyl
ko, by jako tako zapełnić wieczór premierowy. A przecież 
jest to dzieło wybitne i piękne, dzieło, któremu należało 
i można było poświęcić o wiele w;ęcej staranności." 

Sprawozdawca „Nowej Reformy" red. Władysław Pro
kesch (W. Pr.) w nume1·ze z dn. 3.111.1907 dowodził: „Czajka 
ma być autobiografią autora sztuki, który się zlekka spor
tretował w postaci Borisa Trigorina. To powiększa interes 
sceniczny dzieła, które mimo braku osnowy imponuje głę
bią myśli i wyrazistością charakterystyki, a szerokim malo
waniem nastroju wyróżnia się kmzystnie w całym cyklu 
sztuk Czechowa, przypominając w głównym pomyśle pro
blem Dzikiej kaszki Ibsena." 

Krytyk „Napr2odu" snut nas tępujące rozważania: „Grać 
Czechowa, to znaczy wydobyć ten niemy urok, oczad~ić nie
jako wid za nie tym, co się mówi i czyni, lecz tym czymś 43 
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nieuchwytnym, c.o się przebij_a poza słowami, co się od
czuwa poza znikomym, obo1ętnym gestem człowieka . To 
zmyśl<?na ~zwarta ściana sceny tu rzeczywiście nie istnieje; 
teotr 1est 1edną wielką całością, gdzie dzieło nie roztocza 
się przed nami, ale nas oloczo. Artyści nie Rosjonie dla 
publiczności nie rosyjskiej bardzo trudne mają tu zadanie. 
Pełno lu niedomówień, które uchwycić, zrozumieć i oddać 
potrofi tylko ten, kto środowisko artysty i jego psychikę 
odczuć potrofi całą duszą. Nie można tego żądać od ar
tysty Polaka . On potrafi doskonale uchwycić zewnętrzną 
charakterystkę postaci, dać świetny zamaszysty obraz dy
misjonowanego oficero !Iii Szamrojewa, jak to uczynił p. Wę
grzyn . Potrofi w postać dziewczęcą wlać zapał, wdzięk, urok 
rwącej się do marzeń swych młodości, jak to uczyniła p . Sol
ska . Ale Nina Michajłowna pani Solskiej była już polską 
dziewczyną i inne wróżylibyśmy jej losy, nie te, o których 
nam w akcie IV Kostio Gawryłowicz opowiada [ .. .]" 

Następne z kolei przedstawienia Mewy odbyły się w r. 
1911 w Łodzi i w Teatrze Polskim w Poznaniu (tu na benefis 
Korola Borowskiego, grającego rolę Konstantego) oraz 
w r. 1914 we Lwowie z Leonią Barwińską w roli Arkadliny. 
\/',' recenzji z lwowskiego przedstawienia (na łamach ,Sło
wa Polskiego" nr. 42 z r. 1914) Kornel Makuszyńskim. i. pisał: 

„W wielkim szpita fu rosyjskiej literatury, zatłoczonym 
epidemią smutku, jest obok oddziałów najdziwaczniejszych 
chorób wyłączny oddział dla melancholików; posłem ich do 
świata i wielkich jego scen był Czechow, pisarz bezwarun
kowo pierwszorzędny a przez to dziwny, że niewiadome 
kiedy był prawdziwym, czy kiedy śmiał się, czy kiedy pła
kał [ ... ] 

Szpital Czechowa zbudowany jest pięknie, choroba 
zaś jego smutku jest równie piękna; ponad ściek życia, któ
rym zabłocona, gnuśna i lepka płynie filozofia, wyniosły 
smutek Czechowo poetyckie ma skrzydła . Niezadowolenie 
z życia i istnienia, jadowitość i złośliwość zamieniły się 
u Czechowa, i w Wuiaszku Wani, i w Czaice, na smutek bez 
gorzkiego uśmiechu, na smutek cichy, mający w sobie na
wet jokby męczeńską łoqodność i słodycz . To właśnie wy
no si Czechowa ponad wielu. Beznadziejny jest tak jak i in
ni, w człowieku jak i inni widzi piekło goryczy i otchłań 
smutku, lecz się z tego powodu smuci w cichości [„. ] 

Czaika jest sztuką wzruszającą , bo bl i ską ludzi . Miłość 
z dramatu Czechowa jes t, jak wszystko, niezdrowa, zasmu
cona, niemożl i wych szukająca powi kłań , lecz pos iada w sto
sunku do widza ws zystkie przywileje znacznej teatralnej 
osoby: prawdziwej m iło ś ci. Miłość to nietwórcza od pierw
szego krzyk u, żadne j akcji nie stworzy - rozpoczęło i ękiem 
i jęk.iem ŻY'NOI swó j zakończy, żywot mdły, smutny, bezna
dzie1ny, szo ry, nu d ny i n i eszczęśliwy. Blada twarz je st jed
nakże prnw ie zawsz e piękna, rn i ła 5 ć zoś Czechowa jest aż 
trup io blada." 

W latach międzywojennych Mewa - jak stwierdza znany 
badacz historii teatru prof. Stan. Dąbrowski - nie była gro
na w żadnym z teatrów pol.skich. Przypomniała Mewę do
piero Łódż w r. 1954, gdzie Teatr im. s.~- Jarac~a ~awot 
ją w przekładzie A. Sandauera, z okazp 50-lecia sm1erc1 
Czechowa. 

W Warszawie żaden dotąd z teatrów nie sięgnął po ten 
utwór. Nasze przedstawienie ma więc charakter „premie.ry 
warszawskiej" w ścisłym tego słowa znaczeniu. 

Jedynie scena amatorska Towarzystwa Dramat.ycznego 
przy ul. Erywańskiej 14 (dziś Kredytowa) wystawiła ~.VI. 
191 O r. Mewę siłami amatorów. Notatka w nr. 150 „Kuriera 
Warszawskiego" informuje: „W roli głównej ~kazało się 
Janina Pawlicka, uczennica Knake-Zawadzk1ego; była 
prawdziwym „ptakiem smutku". Nina w improwizacji wy
głoszonej w parku uwydatniła swój szczery liryzm. Smutna 
sztuka Czechowa, przesiąkła pesymizmem, była bardzo do
brze wystawiona przez utalentowanego artystę i reżysera -
Mariana Kotowskiego. Nastrój właściwy uwydatnił s i ę za
równo w uscenizowaniu utworu, jak i trafnym oddaniu po
szczególnych postaci." 



Czechow w Teatrze Polskim 

W i ś n iowy sad , wystaw ion y w rok u 1937, w reżyseri i Zb. Ziemb i ńskiego 
i dekorac jac h St. S l iw i ńskiego . W ro lach g lównyc h : M. Przvbylko- Po tocko 
K. Ju n osza-Stępowski, J . Kurn a kowicz, J . W o szczerow icz, M. Zobczyf,:;ka 1 

L. Frycze, J . Ro land. • 

Wydawca Redakcja: Dyrekcja Teatru Polskiego 
Warszawa, ul. Karasia 2 

Za k ł. Graf. Dom Słowa Pol sk ieg o. Za m. 3706/A. W-37 Nakład : 12 OOO eg z. 

Cena zł 4.-



Czechow w Teatrze Polskim 

Wujaszek Wania, wystawiony no Scenie Kameralnej w r. 1953, w reżyserii 
M. Wiercińskiej, dekoracjach J . Przerodzk1ej. W rolach głównych : 
E. Barszczewska, R. Henin, Z. Molynicz J. Munclingrowo M. Milecki, 

K. Pągowski A. Różycki, J . Swiderski, Z. 2yczkowsko 



TEATR POLSKI 

Warszawa, ul. Karasia 2 

Sezon : 1958-1959 

Dyrektor Teatru : Stanisław Witold Balicki 

W piątek, dn . 17 lipca 1959 r. o g odz . 19.30 

po ra z 2 

Antoni Czechow 

M E w A 
Ko med io w czterech aktach 

Przekład : N a t a I i i G a I c z y ń s k i e j 

Irena Arkadina, po mężu Trieple-
wa, aktorka . 

Konstanty Trieplew, jej syn 
Piotr Sarin, jej brat . 
Nina Zarieczna, córka bogatego 

z1em1anina 
llja Szamrajew, eks-porucznik, rząd-

ca majątku Sorina 
Paulina, jego żona . 
Masza, .jego córka . 
Borys Trigorin, beletrysta 
Eugeniusz Dorn, lekarz . 
Siemion Miedwiedienko, nauczyciel 
Jakub, służący 

Pokojówka 
Kucharz . 

Barba ra Ludwiżanka 
Mieczysław Gajda 
Tadeusz Białoszczyński 

Alicja Pawlicka 

Saturnin Butkiewicz 
Jadwiga Gzylewska 
Ryszarda Henin 
Zdzisław Mrożewski 

Stanisław Jaśkiewicz 

Wiktor Nanowski 
Edward Kowalczyk 
E. Drabik-Witkowska 

* * * 

Reżyseria: Roman Zawistowski 

Scenografia: Zenobiusz Strzelecki 

Plan przedstawień 

Teatr Polski: Soboto, 18 lipca o godz . 19.00: Mewa Czechowa 
(ul. Karasia 2) 

Sceno Kamera/no: Sobalo, 18 lipca o godz. 19.30: Wesele Pono Balzaca 
(ul. Foksa l 16) Iwaszkiewicza 



AFISZ TEATRU POLSKIEGO - WARSZAWA - SEZON 1958-1959 

MAŁA KRONIKA 
WYDARZEKJ TEATRALNYCH W POLSCE 

l.Vll.1814 Bonawentu ra Kudlicz został reżyse rem Teotru Narodowego. 
Funkc ję tę pełnil do 30.Vł.1825. 

7.Vll.1826 Prapremie ra komedii J... Fredry Nikt mnie n ie zna na scenie 
lwowskie j. 

10.Vll.1814 Ludwik Osiński, poeta i tłumacz (np. Cyda Carneille'a) oficjal
nie objął stanowisko on lreprencro Teatru J orodowego w Wa r· 

szowie po swoim teściu, 11za łożyci e lu sceny narodowej " , \Vojciechu Bogu
sławskim. 

11.Vll.1778 Prapremie ra na sconie warszawsk iej „na jpie rwszej oryginalnej 
polsk iej opery w 2 a ktach" pt. Nędza uszczęśliwiona. Teks t 

wg kan ta ty Fr. Bohomolca z inicjatywy i na polecen ie L. Montbruna n ap isał 
W . flog us!awslt i, a muzy kę s komponował M. Ka mie ( ski. 

i4.Vil.1916 Zmorla He lena Hermanówna (ur. 1869) , poczqtkowo artys tka 
bal etu, potem znakomi ta śpiewaczko o pe rO \.V O (m ezzosopra n), 

niezrównana o dt wór~zyni roli 1ylu łowej w operze G. Bizeta Carmen. 

19.V!l.1879 Premie ra Lohengrina R. W agnera w Tea trze Wi e lkim w W ar
szawie. Pub liczność !ta!eczna po raz pie rwszy zc tkncio się 

z twórczośc ią wie lkiogo ko mpo zytora, co by ło zc slugą ówczesnego d yryg nto 
teatrów rządowych , Ceza rego Trombi niego. 

19.Vll.1902 Wznowienie po przesz ła 20 la tach Intrygi i miłości Fr. Sch iil era 
w Teatrze letnim w V/o rszawie w do bo rowej obsadzie: B. lesz

czy ńs ki (Prezydent). J . Sliw icki (Ferdyna nd), M. P rażmow>ki (von Kol b), Wł. 
Szymanowski (Wur!'1), W. Rapacki (Mill a r), W. Mici ńska (Mil le rowa ), T. Tra
pszo ((ludwika), A. ludc (lady Milfort), F. Pichor (Zof ia) i Wł . Kro gub ki 
(Kamerdyner). 

26.Vll.1915 Wł. Burmo n, prezes Dy re kcji Teatró w Rządowych w Warszawie 
wydał rozkaz ewakuacji i czasowego zamkni ę cia teat rów. 

W piśmie do K. Zalewskiego prosił go o przyj ęc ie „na czas n ieobecności 
zarządu warszawskimi teat rami„. i opiek i nad artystami". V/ ten sposób 
„rozpoczql si ę okres wylqcznis po! sei w po ls kich ł«atra c h m. Warsza wy" 
(Ower/Io). · 

29.Vll.1913 Wieczó r molierowski w Teatrze Polskim w Warszawi~. Wy-
stawiano dwie mniej zna ne komedie: Grzegorz Dyndała 

Lekarz mimo woli . 

Opracowa ł : Ryszard Górski 

AFISZ TEATRU POLSKIEGO - WARSZAWA - SEZON 1958-1959 

MAŁA KRONIKA 

WYDARZEKJ TEATRALNYCH W POLSCE 

4.Vlll.1905 1.fo/arszawa pa raz pie r.•1szy zet knęła si ~ z d rama tu rg i ą 

A. Str indberga . Występujący gościnn i e w soli Fil harm onii 
zespół teatcu łódzki ego wystawił Szał z udzia łem W. Brydziń sk i cg o i J . Mrc
zowskiei. 

7.Vlll.1877 Prapremiero Pana Damazego J. Blizińskiego na scenie teatrzyku 
ogrćdkc„.vego „Belle Vue " w \'Varszawi e w wykona ni u ze-

społu poznańsk iego. 

7.Vlll.1877 Prap remiera Króla Leora W. Szeksp ira w Teatrz letni m 
w Wa rszawie w przekładzie J. Pas zkowskiego. G rali m.in.: 

3. Ładnowski (Lear), A. Rak1 ewiczowa (Goneryla), N. Deryng (l<ordelia). 
M. P rażmowski (Ks. Albanii). J . Kotarbiński (Edgar) i W. Rapacki (Błazen). 

2ll.Vll !.1 877 PierY.'szy występ H. Modrzejewskiej na sce nie ame ryka ńskiej, 

w Co! ifo rnia The o: re w Son Francisco, w roli Ad riann y 
Leco uvreu r, którą podbi ła od razu obcą pub l iczno ść i rozpoczęła swojq 
sw i a tową karierę . O en tn jazmie, z jak im ją przyjmowali Am e rykan ie 
i pol"Y emigranci, informował ówcz s ną pra s ę wa rszaws ką na -:iczny św iadek 

friumfu a rty~ ; ki H. Sienkiewicz. 

26.Vlll.1 3?9 Prap remiera Zlotei czaszki S/owackiega w T otrze Mi ejski m 
w Krakowi e . Obsadę s!a now ili: St. Za "Nodzk i (Pan Kon iec· 

polski), L. Solski (Złota Czaszka). P. W oinows ka (Pani Strażn ikowa). M. Przy
byłka (Panna Agnieszka), M. Węgrzyn (Pan Gałązka), Wt. Roman (K si ądz pro
winciał), L. Stępowski (Zak r·'/s tian), M. Przybyłowicz (Jankie l), A. Mie lewsk i 
( S:a nisław), M. Tc ' asi ewicz (Kl eofas ). Parabazę dek lamowa ł J. Kota rb irisk i. 

28.Vlll.1 881 Prapremi era Grubych ryb M. Bału ckiego w teatrzyku og ród
kowym „Belle Vue " w Warszawie. 

31.Vlll.1891 Przedstawienie Konfederatów ba rsk ich Mickiewicza w prze-
kładzi e T. Olizarowski cgo i re żyserii R. Zelazowskiego w Tea

trze Krakowskim z udziałem m.in.: A. Hoffmanowe j (Hrab ina), Wł. Sobi esła

wa (Kaz imierz Pułaski), J. S! iwickiego (De Chaisy), D. Feliksiewicza (Wo je
woda) i E. Rygiera (Ksiądz Ma rek). 

Opracował Ryszard Górski 
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CZYTAJCIE I PRENUMERUJCIE 

Dialog 
MIESIĘCZNIK POSWIĘCONY DRAMATURGII WSPóŁCZESNEJ 

Każdy zeszyt objętości co najmni'ej 160 stron zawiera 
dwa, trzy lub więcej utworów dramatycznych, eseje, ar
tykuły, stałą rubrykę p.n. Rozmowy o dramacie, w której 
zabierają głos wybitni pisarze i ludzie teatru, oraz 

obszerną kronikę zagraniczną. 

W spisie treści numeru 6 figuruje nowa sztuko Ludwiko Hieronimo 
Morstina W słońcu; Sławomira Mrożka Męczeństwo Piotra Ohey'a, 
rzecz odznaczona li nogrodq na konkursie Teatru Telewizji; glośna 

sztuka Jeon Geneta Pokojówki w przekładzie Aleksandra Wola; eseje: 
Jano Błońskiego Wprowadzenie do Geneta, Krzysztofa T. Teoplitzo 
Bohoterska niedojrzalośt; dyskusjo o sytuacji dramatu historycznego 
z udziałem Morii Oqbrowskiei, Joroslowo Iwaszkiewicza, Konstant e
go Puzyny i Andrzeja Słowa ro; artykuły: Jerzego Lobmana Współczes
ny dramat chiński, Tomasza Łubieńskiego Dramaty Karola Capka, re-

cenzje z książek i obszerna kroniko zagraniczna. 

Bezpłatny dodatek do Listów Teatru Polskiego. W oddzielnej sprzedaży 50 gr . 
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