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WŁODZIMIERZ NIEM IROWICZ-DANCZENKO 

CZECHOW PISAŁ „MEWĘ" W MELICHO
WIE. Od Moskwy dzieliło je parę godzin jazdy 
koleją i jedenaście wiorst leśnej drogi. Dom w 
majątku był dość duży, parterowy. Często przy
jeżdżali goście. Czechow bardzo lubił, gdy wo
kół niego było gwarno i wesoło. Ale lubił także 
opuścić wszystkich, pójść do sw ego gabinetu, by 
zapisać nową myśl, nowy obraz. 
W Melichowie był ładny sad z prostą piękną 
aleją, przypominający sad z „Mewy", w którym 
Treplew urządził swój teatr. 
Wieczorami wszyscy grywali \1.' loteryjkę. Tak 
samo jak w „Mewie". („.) Wiełe osób uważało, 
że Trigorin w „Mewie" jest postacią autobio
graficzną. Nawet kiedyś Tołstoj powiedział coś 

takiego. Ale ja nigdy nie mogłem uwolnić się 

od myśli że modelem Trigorina był najprawdo
podobniej Potapienko. 



Nina Zarieczna da je Trigorinowi medalion 
z wyrytym zdaniem z jakiejś jego powieści: 
„Gdyby ci kiedykolwiek potrzebne było moje 
życie, to pnyjdź i weź je". 

To zdanie znajduje się w opowieści samego Cze
chowa, tchnie ono poświęceniem i prostotą tak 
charakterystyczną dla panien z czechowow
skich utworów. Możliwe, że było to przyczyną 
identyfikowania Trigorina z samym Czecho
wem. Lecz jest to przypadek. Możliwe, że Cze
chow lubił to zdanie jako silny i tkliwy wyraz 
kobiecego oddania i dlatego je powtórzył. 

Dla charakterystyki Trigorina ważniejszy jest 
jego stosunek do kobiet, przypominający nie 
Czechowa, lecz Potapienkę. 

A w góle Trigorin nie jest ani tym, ani tam
tym, leC'L i tym, i tamtym, i trzecim, i dziesią
tym. 

„Mewa" to utwór niezwykle szczery, wiele 
szczegółów mogło doń przeniknąć wprost z ży
cia w Melichowie. („.) 

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

Nie mogę wytłumaczyć, dlatego tak wryła mi 
się w pamięć jego postać, gdy szczegółowo i dłu

go omawiałem sztukę. („.) 

Pewien szczegół jednak zapamiętałem bardzo 
dobrze. 
\IV tej redakcji pierwszy akt kończył się wielką 
niespodzianką . W scenie Maszy z doktorem 
Domem okazywało się nagle, że jest ona jego 
córką . Potem o tej sprawie nie było już w sztu-

ce mowy. Powiedziałem Czechowi>wi, że jedno 
z dwojga: albo ten motyw należy rozwinąć, albo 
trzeba z niego zrezygnować . Tym bardziej że 
na tym końC'LY się pierwszy akt. Kc.niec pier
wszego aktu z samej natury dramatu musi za
skakiwać widza nagłą zmianą sytuacji, która bę
dzie się rozwijała w dalszym ciągu sztuki. Cze
chow odrzekł: 

- Prrecież publiczność lubi, kiedy w końcu 

aktu podsuwa jej się przed oczy nabitą broń. 

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

Zda je się, że później Czechow nieraz povv·tarzał 
to zdanie. Zgodził się ze mną. Koniec aktu zo
stał przerobiony. 

Kiedy zaczęliśmy mówić o wystawieniu sztuki, 
powiedziałem, że najwyższy już czas, żeby od
dać ją Teatrowi Małemu. I zacząłem już mówić 
o ewentualnej obsadzie, gdy n agle Czechow po
dał mi list od Leńskiego . 

Leński był najlepszym aktorem Teatru Małego. 
(„.) Był od nas starszy o osiem czy dziesięć lat. 
Znajomość z nim Czechow bardzo sobie cenił. 

List był na temat „Mewy". Okazało się, że Leń

ski już ją przeczytał i oto co napisał do ~cho
wa: 

„Pan w ie, jak bardzo cenię Pański talent i jak 
bardzo w ogóle Pana lubię. I właśnie dlatego 
muszę być z Panem zupełnie szczery. Oto moja 
najbardziej przyjacielska r ada: niech Pan prze
stanie pisać dla teatru. To zupełnie nie dla 
Pana". 



Taki był sens lis tu , jego ton był zupełnie kate
goryczny. Zdaje się, że Leński uchylił się nawet 
od omówienia sztuki, tak bardzo wydała mu się 
niesceniczna. 

Czy Czechow dawał „Mewę" do przeczytania 
jeszcze komuś z Teatru Małego, tego nie pa
miętam. Dalsze jej dzieje rozegrnły się w Pe
tersburgu. 
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Z. 
MARIA CZECHOW A 

\V CZWARTEK 17 PAŹDZIERNIKA 1896 RO
K U w Petersburgu w Teatrze Aleksandryjskim 
miała się odbyć premiera „Mewy", nowej sztu
ki Anton iego. Naturalnie bardzo chciałam być 
,,„ teatrze na pierwszym przedstawieniu i kiedy 
brat odjeżdżał na początku października, umó
wił!śmy się, że przyśle mi pieniądze i w dzień 
przedstawienia przyjadę do Petersburga. 
Ale 12 października niespodzianie napisał z Pc
terbsurga, że nie radzi mi przyjeżdżać : „ ... „Me
wa" nie zapowiada się interesująco . W Peters
burgu nudno, sezon zacznie się dopiero w listo
padzie. Wszyscy są źli, drobiazgowi, fałszywi... 
Przedstawienie będzie nie huczne, ale posępne. 
W ogóle nastrój nieszczególny". Jednak ten list 
nie ostudził mego pragnienia wyjazdu na pre
mierę, przeciwnie, chciałam koniecznie w tym 
czasie być w pobliżu brata. 16 października 



n6'cnyrn pociągiem wyjechałam z Moskwy do 
Petersburga. Rankiem 17 października Antoni, 
pochmurny i p-0nury; przyszedł po mnie na dwo
rzec Moskiewski. Idąc po peronie i po-~słując , 

mówił: 

- Aktorzy ról nie umieją ... Nic nie rozumieją. 
Grają strasznie. Tylko Komissarzewska jest 
dobra. Sztuka padnie. Niepotrzebnie przyjecha
łaś . 

Spojrzałam na brata. W tej chwili, pamiętam, 
wyjrzało słońce i S"Zara, ponura petersburska je
siei1 od i·azu stała się mic~ ·ka, fagodna, wszystko 
uśmiechnęło się po wiosemi _rm. („.) 

Vł przeddzień przedstawienia razem z Liką włó
czyłyśmy si po Peters m·gu. Nie przeszkadza
łyśmy Antoniemt , wiedząc, że do wieczora bę
dzie zajęty w teatrze. A z rana jeszcze na dwor 
cu pawiedział mi, żebyśmy czcl-ały na niego w 
hotelu, przyjdzie po przedstawieniu i zjemy ra
zem kolację. 

Nad&'"Zedł wieczór. Teatr Aleksandryjski był pel
ny. Petersburscy teatromani przyszli zobaczyć 
nową sztukę moskiewskiego pisarza Czechowa, 
który w Petersburgu był bardzo popularny jako 
beleh-yst . Przy tym sztukę tę dano na benefis 
ulubienicy publiczności, komicznej aktorce Lew
kiejewej. Ch ciaż sama bohaterka benefisu w 
niej nie występowała, grała w sztuce „Szczęśli

wy dzień", wystawianej po „Mewie". Tak czę
sto i·obiło się w tych czasach. 

Im bardziej przypatrywałam się tej efektownej, 
wystrojonej, chłodnej publiczności petersbur-

skiej, tym silniejszy opanowywał mnie niepokój 
i przypominałam sobie słowa z listu brata, że 
tutaj „wszyscy są źli, drobiazgowi, fałszywi". 

Zaczął się pierwszy akt. Od pierwszych chwil 
wyczułam roztargnienie publiczności j ironicz
ny stosunek do tego, co działo się na scenie. Ale 
kiedy podniosła się kurtyna nad drugą sceną
estradą i ukazała się owinięta w prześcieradło 

Komissarzewska, która jakoś niepewnie grała 
tego wieCLoru, i zaczęła znany monolog: „Lu
dzie, lwy, orły, kuropatwy ... " wśród publicz
ności rozległ się wyraźny śmiech, głośne rozmo
wy, a gdzieniegdzie sykania. Poczułam we
wnętrzny chłód. W miarę posuwania się akcji 
na widowni rosła wrzawa. Koniec końców na 
sali wybuchł cały skandal. Po pierwszym ahcie 
słabe oklaski utonęły w s kaniu, świstach, w 
obelżywych replikach pod ad1·esem autora i wy

konawców. Klapa była oczywista. Następne 

akty odbywały się w takiej samej atmosferze 
wrogiej posta vy publiczności wobec sztuki. Cał
kmvicic przyb:ta, z ciężkim sercem, ale nie da
jąc tego po sobie po:znać, dofrwałam w loży do 
I-ońca. Po przedstawieniu pojechałam do siebie, 
efo hotelu. („.) Nazajutrz, przyjechawszy do Su
warinów, nie zastałam już brata. Z s::unego ra
na, nie pożegnawszy się z nikim w domu, odje
chał towarowo-osobowym pociągiem do Mos
kwy, a mnie oddano od niego ~ dynie taką kar
teczkę: 

„Wyjeżdżam do Melichowa; będę tam jut.ro 
o drugiej po południu. Wczorajsze zdarzenia nie 



zaskoczyły mnie i zbytnio nie zmartwiły, gdyż 
byłem na nie przygotowany dzięki próbom -
czuję się nie specjalnie podle. („.)" 

W Melichowie brat przywitał mnie słowami : 

„O przedstawieniu już ani słowa". 

Okrutna klęska „Mewy", której byłam świad

ldem, na dlugo pow tała w mojej pnmięci jako 
upiorne wspomnienie. 

OLGA K N IP PER-CZECHOW A 

17 GRUDNIA 1898 ROKU GRALIŚMY „ME
WĘ" po raz pierwszy. Nasz maleńki teatr hv! 
niecałkiem pełny. Grc:.liśmy już i „Fiodora", 
i „Shylocka" i choć nas nie chwalono, jedn3k 
utarła się opinia, że inscenizacja, kostiumy są 

nadzwyczaj prawdziwe, że tłum gra wyjątkowo 
dobrze, ale„. aktorów na razie nie widać. 

A przecież Mo kwin wspaniale i z wielkim po
wodzeniem zagrał Fiodora. I oto gramy „Me
wę", w której nie ma ani dekoracji, ani kostiu
mów - są tylko aktorzy. Wszyscy szliśmy 

wprost jak do ataku. Nastrój był poważny, uni
kaliśmy rozmów ze sobą, unikaliśmy swoich 
spojrzeń, milczeliśmy, przepełnieni miłością do 
Czechowa i do naszego młodego teatru. Bojąc 
się zawieść te dwa ideały, pełni byliśmy lęku 
i nadziei. Niemirowicz-Danczenko ze wzrusze-



nia nawet nie wszedł do loży przez cały pier
wszy akt, lecz spacerował po korytarzu. 

Minęły dwa pierwsze akty... Nic nie rozumie
liśmy... Podczas pierwszego aktu czuło się na 
widowni zdziwienie, niepokój, słyszało się na
wet protesty, wszystko wydawało się nowe, nie 
do przyjęcia: i ciemność na scenie, i to, że akto
rzy siedzą tyłem do publiczności, i sama sztuka. 
Czekaliśmy na tt"Zeci akt ... I oto gdy się skoń
czył, zapadła na parę sekund cisza, a potem coś 
się stało, jak gdyby przerwała się jakaś tama. 
W pierwszej chwili nawet nie zrozumieliśmy, 
co to było. A potem nagle zaczęło się jakieś sza
leństwo, kiedy przestaje się czuć nogi, głowę, 
ciało ... Wszystko stopiło się w jedno szalone 
uniesienie, widownia i scena zlały się w całość, 
kurtyna nie opadała, staliśmy wszyscy jak pija
ni, po wszystkich twarzach płynęły łzy, ściska
liśmy się, całowali, wśród publiczności rozlega
ły się podniesione głosy, coś mówiono, żądano , 

żeby wysłać depeszę do J alty... Zarówno „Me
wa" jak i Czechow dramaturg byli zrehabilito
wani. 
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Trudno o lepsze mreJsce niż to właśnie, aby 

przypomnieć rolę 1\ntoniny Hoffmann w hi

storii aktorstwa krakowskiego i historii na

szej sceny. Odwołam się do opisu tej cie

kawej osobowości aktorskiej znawcy tematu 

Jerzego Gota w książce „Antonina Hoffmann 

i teatr krakowski jej czasów", (PIW, 1958). 

ANTONINA HOFFMANN 

urodzita s~ 15 cze r wca 1S42 r. w Trzebin '. w po
w iec ie wschowskim (Wielkie Księstwo Poznańskie) 

- z ma r 16 c zerwca 1897 w picćdzies"iątą piątą 

rocznice; swoich urodzin . 

Gdy w idz będzie przechodził koło jakiej

kolwiek podobizny tej aktorki „( ... ) i prze

czyta wyryte tam nawisko, przejdzie dalej 

obo~tnie, nie domyślając się nawet, że mija 

podobiznę artystki, która 37 lat swego życia 

oddala teatrowi krakowskiemu, stała się u

osobieniem jeg·o najlepszych tradycji i wzo

rem niedoścignionym dla nadchodzących po

koleń aktorskich. Nie n:ic on zapewne, :i;e 

mija jedną z tych postaci, które zapoczątko

wał„· i zrealizowały wielki przełom w dzie

jach polskiego aktorstwa XIX wieku, naj

oryginalniejszą może polską artystkę tej epo

ki, pierwszą wielką interpretatorkę i wielbi

cielkę dramatu romantycznego. ( ... ) W chwi

li gd~· Koźmian zaczął swoją działalność w 

1860 r., Hoffmannowa była jedyną osobą w 

w nieznanej rou 

teatrze, kłóra jego program realizowała Już 

wcześniej ( ... ) wpływ jej na otoczenie był wi

doczny ( •.. 1 zaczęła na tę scenę wprowadzać 

grę swobodną, wolną od afektacji (.„) akto

rzy zaczęli ją naśladować. ( ... ) Gdyby trzeba 

.iednym słowem określić najważniejsze cechy 

aktorstwa lloffmannowcj, słowem, które wy

.iaśniało by .ie.i wyjątkową rolę w teatrze pol

skim i jej oryginalność trzeba użyć słowa 

„naturalność". 

BEATA 

l JJ „Iiats: ce :? O r. t r 1roga" S:! u j~kiego 

Inny autor tak opisuje sylwetkę Hoffman

nowej: „Piękna, kształtna pos!ać. Niezbyt 

wielkiego wzrostu ( ... ) twarz zmienna, ruch

liwa, tak źc żaden malarz nie potrafił jej 

dokładnie uchwycić, a nieraz nie zdołała fo

tografia, twarz ożywiona słynnymi, dużymi 

czarnymi, południowymi i przepięknymi ocza

mi; włosy cudne, fenomenalnej długosci ( ... ), 

a nade wszystko uśmiech szczery, serdeczny, 

uroczy. Przy tym ba \ V głos:c w chwilach 

czułości lub wzruszeni.i". (Z. Przybylski 

„Z rozwoju polskiego teatru'", s. 12-13). 

O tym wła śnie jej głosie. jednym z naj

ważniejszych środków wyrazu scenicznego 

mamy różne relac je. Jeś li jednak, jak nie

którzy badacze twierdzą g łos miała słaby, to 

posłuchajmy co mówi aktor, kolega i naocz

ny świadek: „To prawda, że mi.da głos ra

czej kameralny, lin·czny, ale słyszałem ją 

BALLADYNA 
w „Ball4dynle" Slowackle~ 

dziesiątki razy -w scenach pełnych ekspresji. 

a nigdy nie odnosiłem wrażenia, by miało jej 

braknąć głosu-. Umiała nim zrentą świetnie 

władać.'' (L. Solski, Wspomnienia, t. I, s. 193) 

Jest i inna relacja, także aktora: „Anto

nina Hoffmannowa, znakomita aktorka kon

wersacyjna, o nikłym jednak głosie, lubiła 

popisywać się w rolach dramatycznych wy

magających odmiennych zgoła warunk6w 

wokalnych. Chcąc uczynić zadość aspiracjom 

pani Anton!ny, Koźmian, reżyseru.iąc sztuki, 

musiał dostosowywać do jej warunków re

sztę zespołu. Sląd, jak mniemam, wziął 

źródło ów umiar, dyskrecja i powściągliwość 

odróżniająca „szkołę krakowską" od brawu

rowej, często przejaskrawionej gry aktorów 

warszawskich." (.J. S!iwicki - Wspomnienia 

z teatru krakowskiego w: Wspomnienia ak

torów 1800--1925, PIW, 1963). 

EWELIN,\ 

w „Epidemii " Net r '?ymskiego 

Oczywiście talent Hoffmannowej był 

ogrnmnie wszechstronny i trud:10 dziś od

tworzyć szczegółowy jego wizerunek, jednak 

in teligencja, intuicja artystyczna i pracowi

tość, a poza tym sta łe obserwowanie swoich 

osiągnięć i praca nad coraz szerszym wachla

r zem środków wyrazu - stawia ją za wzór 

w$ród aktorów krakowskich jej czasów. 

„!\lam nadzieję, że l~raków wystawi ,le.i pom

nik" - pisala w li ście z Ameryki Helena 

Modrzejewska. Pomnika nie wystawił, roli 

Hoffmannowej Kraków chyba dostatecznie 

nie docenił. Jednak w naszym Teatrze, w 

Muzeum tego Teatru nie zabraknie wyczer

pującego wspomnienia o Antoninie Hoff

mann. 

ZDJĘCIE Z LAT 1811-1814 

Posiadamy kilka pamiątek po artystce, jej 

lustro, pudełeczko na znaczki, podobiznę wy

trawioną na porcelanie i oczywiście szereg 

fotografii jej kreacji, z których można by 

ułożyć prawie repertuar bardzo pracowitej 

i wiernej naszej scenie aktorki. 

Opr. Kr1at1na SpleR:cl 


