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Podniosłem ją: długi nos, wielkie czarne oczy 
i przepiękne upierzenie . Patrzy na mnie ze 
zdziwieniem. Co z nią robić? Lewitan marszczy 
się . zasłania oczy i prosi drżącym głosem: „Ko
' hany, uderz jq główką po lufie.„" Ja mówię: 
„Nie mogę". On w dalsz ym ciągu nerwowo 
wzrusza ramionami, pot rząsa głową i prosi. 
A słonka nadal patrzy ze zdziwieniem. Trzeba 
było posłuchać Lewitana i zabić ją . Ubyło jed
nego pięknego zakochanego stworzenia, rz dwóch 
durniów wróciło do domu i zasiadło do kolacji.. 

z lis tó w Czechow . r o k 1892 



Z LISTÓW 
CZECHOWA 

Do A. Suworina 

Chciałaby dusza w szerokie p-rzest w ory, a l e cóż, 
z konieczności muszę pędzić życie w ciasnych ramkach, 
zabiegając o podłe ruble i kopiejki. Nie ma nic wul
garniejszego nad mieszczański żywot - z Liczeniem 
groszy, troską o żarcie, idiotycznymi rozmowami i ni
komu niepotrzebną umowną moralnością. Serce krwa
wi, gdy pomyślę, że haruję dla pieniędzy, że pieniądze 
:;ą głOwnym motorem mojej pracy. Ta męcząca myśl 

i głód sprawiedliwości czynią moje pisarstwo we wła
snych oczach zajęciem godnym pogardy, nie szanuję 
tego, co piszę, gnu&nieję i sam siebie nudzę. 

Mielichowo, 16 czerwca 1892 

Brak nam. „czegoś" - racja, to znaczy, że wystarczy 
pod1wsać szatę naszej muzie, a ujrzy się puste miejsce. 
Pan wie, że pisarzy, których uważamy za wiecznych 
czy po prostu dobrych i którzy nas upajają, łączy jed
na wspólna i nader ważna cecha: oni gdzieś dążą i ka
żą nam iść za sobą, a my czujemy nie rozumem, tylko 
rnlą istotą -- że mają jakiś cel, jak ten duch Hamle
wwego ojca, który przecież nie bez kozery przychodzi 
i niepokoi naszą wyobraźnię. Jedni w zależności od ka
libru - stawiają sob :e cele najbliższe: pańszczyzna, 
wyzwolen ie kraju, polityka, piękno albo po prostu wód
ka, jak na przykład Denis Dawydow; inni - cele da
lekosiężne: Bóg, życie pozagrobowe, szczęście iudzko
~ci itd. Najlepsi spośród nich są realistami i malują 
zycie takie, jak ie jest, ale że z każdego zdania tryska 
jak sok świadomość· ce,u, więc Pan - oprócz życia ta
kiego, jakie jest - widzi u nich jeszcze życie, jakie 
być powinno, i to Pana urzeka. A my? M y! Malujemy 
życie, jakie jest - i dalej ani kroku ... choćby smagano 
nas batem. Nie mamy ani bliskich, ani dalekosiężnych 
celr'.w, a w duszy pusto, jak wymiótł. Polityki nie ma
n;y, więc w rewol ucję nie w i erzymy, Boga nie uznaje
m y, duchów się nie l oim y, a ja osobiście nie boję się 
nawet śmierci i ś lepot?J. Kto ni ·zego nie pragnie, ni
czego się nie spodziewa i niczego się nie boi, ten nie 
może być artystą. Czy to istotnie choroba, czy n i.e -
n·ie o nazwę chodzi; trzeba s ię jednak przyznać, że na
sza sytuacja jest pod zd echl.ym psem. Nie wiem, co 
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z nami będzie za dziesięć czy dwadzieścia lat, może 
okoliczności się zmienią, ale na razie byłoby lekko
myślnością spodziewać się po nas czegoś do rzeczy, bez 
względu na to, czy mamy talent, czy nie. Piszemy auto
matycznie, tylko na mocy dawno ustalonego trybu, we
dle którego jedni urzędują, inni handlują, jeszcze inni 
piszą.„ Pan i Grigorowicz uważacie, że jestem mądr?J. 
Owszem, jestem przynajmniej na tyle mądry, że nie 
będę taił przed sobą swojej choroby, nie będę się okła
mywał i osłaniał własnej pustki cudzymi łachmanami 
w rodzaju idei lat sześćdziesiątych itd. Nie skoczę ze 
schodów jak Garszyn, ale też nie będę się łudził na
dzieją na lepszą przyszłość. Nie ja spowodowałem moją 
chorobę i nie ja będę ją leczył, bowiem ta choroba, jak 
należy przypuszczać, ma jakieś ukryte przed nami do
bre cele i dotknęła mnie nie na próżno.„ „Nie na próż
no - nie na próżno huzar dziewczę zwodzi"„. 

Mielichowo, 25 listopada 1892 

Pisze mi Pan o „życiu dla życia". Uprzejmie Panu 
dziękuję„. Napisałem, że brak nam celów i Pan ro
zumie, że ja te cele uważam za niezbędne i chętnie 

poszedłbym ich szukać, ale Sazonowa pisze, że nie na
leży łudzić obiecankami, które nigdy się nie spełnią ... 
ciesz się z tego, co masz". Jej zdaniem cale nasze nie

~zczęście polega na tym, że ciągle szukamy jakich.§ 
wyższych, dalekosiężnych celów. Jeżeli to nie babska 
logika, to filozofia rozpaczy. Kto szczerze sądzi, że wyż
sze i dalekosiężne cele są nam tyle potrzebne, co kro
wie że całe nasze nieszczęście" - właśnie w tych 
celdch _:_•temu zostaje jedno: pić, ;esc i spać, a kiedy 
to wszystko obrzydnie, rozpędzić się i walnąć łbem 

o żelazny kufer. 
Mielichowo, 3 grudnia 189~ 

Piszę sztukę, którą skończę chyba nie wcześniej niż 
w końcu listopada. Piszę ją nie bez przyjemności, ale 
bezczelnie łamię prawa sceny. To komedia, trzy role 
kobiece, sześć męskich, cztery akty, pejzaż (widok na 
jezioro); mnóstwo rozmów o literaturze, mało akcji, 
miłości na pudy. 

Mielichowo, 21 października 1895 

No, sztuka już gotowa. Zacząłem ją forte, a skończy
łem pianissimo - wbrew wszelkim zasadom drama
turgii. Przypomina raczej opowiadanie. Właściwie nie 
jestem zadowolony i czytając to moje najnowsze dzieło 
raz jeszcze dochodzę do wniosku, że kiepski ze mnie 
dramaturg. Akty są bardzo krótkie, jest ich cztery. 
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Chociaż to zaledwie szkielet sztuki, zaledwie projekt, 
który do następnego sezonu jeszcze milion razy się 
zmieni, już dałem tekst do przepisania na remingtonie 
w dwóch egzemplarzach (maszyna odbija dwa egzem
plarze na raz) i jeden z nich prześlę Panu. Niech tylko 

Pan nikomu nie daje do czytania. 

Mielichowo, 21 listopada 1695 

Do Wł. Niemirowicza
Danczenki 

Tak, moja „Czajka" na petersburskiej premierze po

niosła sromotną klęskę. Widownia tchnęła wrogością, 
powietrze stężało od nienawiści i ja - zgodnie z pra
wami fizyk i - wyleciałem z Petersburga jak bomba. 
Winę za wszystko ponosicie Ty i Sumbatow, bo to wy
ście mnie podbechtali do napisania sztuki. 

Rozumiem twoją ciągle rosnącą antypatię do Pe
tersburga, ale j ednak ma on swoje dobre strony; choć
by na przykład Newski w słoneczny dzień albo Ko
missarzewską, ktćrą uważam za wspaniałą aktorkę. 

Zdrnwie mi właściwie dopisuje, humor też. Boję się 
jednak że to n ie na długo: Ławrow i Go!cew uparli 
się, że by „Czajkę" drukować w „Myśli Rosyjskiej" -
i teraz zabi erze się do mnie również krytyka literacka. 
A to przecież ohydne, zupelnic jakbyś jesienią wpadł 
do kałuży. 

Mie licho wo, 20 lis topa d a 1&9G 

WSPOMNIENIA 
O CZECHOWIE 

C zechow pisał Czajkę w Mielichowie. Od Moskwy 
dzieliło je parę godzin jazdy koleją i jedenaście 
wiorst leśnej drogi. Dom w majątku był dość du

ży, parterowy. Często przyjeżdżali goście. Czechow bar
dzo lubił, gdy wokół niego było gwarno i wesoło. Ale lu
bił także opuścić wszystkich, pójść do swego gabinetu, 
by zapisać nową myśl, nowy obraz. 

W Mielichowie był ładny sad z prostą piękną aleją, 
przypominający sad z Czajki, w którym Trieplew urzą
dził swój teatr. 

Wieczorami wszyscy grywali w loteryjkę. Tak samo 
jak w Czajce. 

W tych latach bliskim przyjacielem Czechowa był 
nowy pisarz Potapienko. Pisał dużo i szybko, nie bar
dzo cenił to, co pisał, sam podkpiwał ze swoich utwo
rów. Był rozrzutny, szczery, prosty, miał słabą wolę. 

Do Czechowa czuł semtyment, uznawał jego bezwzględ
ną wyższość nad sobą. Kobiety go bardzo lubiły. Prze
de wszystkim dlatego, że on je lubił i umiał kochać. 

Wiele osób uważało, że Trigorin w Czajce jest posta
cią autobiograficzną. Nawet kiedyś Tołstoj powiedział 
coś takiego. Ale ja nigdy nie mogłem uwolnić się od 
myśli, że modelem Trigorina był najprawdopodobniej 
właśnie Potapienko. 

Nina Zarieczna daje Trigorinowi medalion z wyry
tym zdaniem z jakiejś powieści: „Gdyby ci kiedykol
wiek potrzebne było moje życie, to przyjdź i weż je". 

To zdanie znajduje się w opowieści samego Czecho
wa, tchnie ono poświęceniem i prostotą tak charakte
rystyczną dla panien z czechowowskich utworów. Mo
żliwe, że było to przyczyną identyfikowania Trigorina 
z samym Czechowem. Lecz jest to przypadek. Możli
we, że Czechow lubił to zdanie jako silny i tkliwy wy
raz kobiecego oddania i dlatego je powtórzył. 

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

A w ogóle Trigorin nie jest ani tym, ani tamtym, lecz 
i tym, i tamtym, i trzecim, i dziesiątym. 

Czajka to utwór niezwykle szczery, wiele szczegółów 
mogło doń przeniknąć wprost z życia w Mielichowie. 
Wymieniano nawet pannę, która jakoby miała być mo
delem Niny Zariecznej, była to przyjaciółka siostry 
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Czechowa. Lecz i tu podobieństwa są przypadkowe. 
Takich panien było przecież w tymtych czasach tak 
wiele. Panien, które marzyły o tym, by wyrwać się 

z zapadłego kąta, z ponurej powszedniości, znaleźć cel, 
któremu można by oddać się całkowicie, gorąco i czule 
poświęcić się jemu, człowiekowi talentu, który je po
budził do marzeń. ( ... ) 

Czechow przysłał mi rękopis, a potem przyjechał, 

żeby wysłuchać mojego zdania. 
Nie mogę wytłumaczyć, dlaczego tak w1 yła mi się 

w pamięć jego postać, gdy szczegółowo i długo omawia
łem sztukę. Siedziałem przy biurku nad manuskryptem, 
a on stał pod oknem, tyłem do mnie, z rękami jak 
zawsze w kieszeniach, nie uroniwszy jednego słowa 
i nie odwróciwszy się do mnie ani razu najmniej przez 
pół godziny. Nie było wątpliwości, że słuchał z nie
zwykłą uwagą, a jednocześnie jak gdyby z taką samą 
uwagą obserwował coś w ogródku pod oknami mojego 
mieszkania, niekiedy nawet przysuwał się bliżej do 
szyby i nieco odwracał głowę. Czy robił to dlatego, 
żebym mógł się swobodnie wypowiedzieć, żeby mnie 
nie krępować zachęcającym spojrzeniem, czy też może, 
przeciwnie, była to samoobrona? 

W domu Czechowa w ogóle nie lubiano otwierać 

przed kimś duszę i wszystkie udane postacie w jego 
sztukach są delikatne, milczące i pełne rezerwy. 

Co mu wtedy mówiłem o swoim pierwszym wraże
niu, trudno mi teraz powiedzieć. Jednym z najwięk
szych grzechów wszelkich wspomnień jest to, że opo
wiadający nie pamięta, kiedy rzecz się działa, i zdaje 
mu się, że wszystko doskonale przewidział. 

Mój dalszy stosunek do Czajki jest dobrze znany, 
w tym okresie byłem zakochany w twórczości Czecho
wa. Być może jednak, że dawałem mu wiele rad doty
czących budowy sztuki, jej formy scenicznej. Ucho
dziłem za znawcę teatru i zapewne szczerze dzieliłem 
się z nim wypróbowanymi przez siebie metodami. Wąt
pię jednak, czy rady te były mu potrzebne. 

Pewien szczegół jednak zapamiętałem bardzo dobrze. 
W tej redakcji pierwszy akt kończył się wielką nie

spodzianką. W scenie Maszy z doktorem Dornem oka
zywało się nagle, że jest ona jego córką. Potem o tej 
sprawie nie było już w sztuce mowy. Powiedziałem 
Czechowowi, że jedno z dwojga: albo ten motyw na
leży rozwinąć, albo trzeba z niego zrezygnować . Tym 
bardziej, że na tym kończy się pierwszy akt. Koniec 
pierwszego aktu z samej natury dramatu musi zaska
kiwać widza nagłą zmianą sytuacji, która będzie się 

rozwijała w dalszym ciągu sztuki. 
Czechow odrzekł: 
- Przecież publiczność lubi, kiedy w końcu aktu 

podsuwa jej się przed oczy nabitą broi1 . 

(i 

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

Zdaje się, że później Czechow nieraz powtarzał to 
zdanie. 

Zgodził się ze mną . Koniec aktu został przerobiony. 
Kiedy zaczęliśmy mówić o wystawieniu sztuki, po

wiedziałem, że najwyższy już czas, żeby oddać ją Te
atrowi Małemu. I zacząłem już mówić o ewentualnej 
obsadzie, gdy nagle Czechow podał mi list od Leń
skiego. 
Leński był najlepszym aktorem Teatru Małego. Ju

żyn dopiero niedawno zdobył podobne stanowisko. Był 
to jeden z najbardziej czarujących rosyjskich aktorów. 
Urok jego będzie się kiedyś porównywać tylko z uro
kiem Kaczałowa. 

List był na temat Czajki. Okazało się, że Leński już 
ją przeczytał i oto co napisał do Czechowa: 

„Pan wie, jak bardzo cenię Pański talent i jak bar
dzo w ogóle Pana lubię. I właśnie dlatego muszę być 
z Panem zupełnie szczery. Oto moja najbardziej przy
jacielska rada: niech Pan przestanie pisać dla teatru. 
To zupełnie nie dla Pana". 

Taki był sens listu, jego ton był zupełnie kategorycz
ny. Zdaje się, że Leński uchylił się nawet od omówie
nia sztuki, tak bardzo wydała mu się niesceniczna. 

Czy Czechow dawał Czajkę do przeczytania jeszcze 
komuś z Teatru Małego, tego nie pamiętam. Dalsze 
jej dzieje rozegrały się w Petersburgu. 

Włodzimierz Niemirowicz-Danczenko 



W sierpniu 1889 r. Czajka weszła do repertuaru. Nie 
wiem, jakim sposobem Niemirowicz-Danczenko 
załatwił tę sprawę. 

Wyjechałem do charkowskiej guberni, żeby pisać mi
se en scene. Było to trudne zadanie, ponieważ - wstyd 
mi się przyznać - nie rozumiałem sztuki. I dopiero 
podczas pr acy wżyłem się w nią i sam nie wiem, kiedy 
ją polubiłem. Taka jest właściwość sztuk Czechowa. 
Uległszy ich czarowi, pragnie się wciąż na nowo wdy
chać ich aromat. 

Wkrótce dowiedziałem się z listów, że Czechow nie 
wytrzymał i przyjechał do Moskwy. Przyjechał za
pewne po to, żeby śledzić próby Czajki, które już się 
wtedy rozpoczęły. Był bardzo niespokojny o swą sztu
kę. Gdy wróciłem, już go nie było w Moskwie. Zła po
goda wygnała go z powrotem do Jałty. Próby Czajki 
na razie przerwano. 

Po moim powrocie zaczął się trudny okres otwarcia 
Teatru Artystycznego i pierwszych miesięcy jego ist
nienia. ; ,j 

Z teatrem nie było dobrze. Z wyjątkiem Cara Fio
dora nic nie przyciągało publiczności. Całą nadzieję 

pokładano w sztuce Hauptmanna Hannele, lecz me
tropolita moskiewski uznał ją za niecenzuralną i zdjął 
z repertuaru. 

Nasze położenie stawało się krytyczne, tym bardziej, 
że nie liczyliśmy na dochód z Czajki. 

Wszyscy rozumieli, że od tego, jak wypadnie premie
ra, zależy dalszy los teatru. 

Ale nie dość na tym. Przybyła nam jeszcze większa 
odpowiedzialność. W przeddzień przedstawienia zja
wiła się siostra Czechowa, Maria. 

Była bardzo zaniepokojona złymi wieściami z Jałty. 

Możliwość ponownej klęski Czajki przerażała ją ze 
względu na ówczesny stan zdrowia Czechowa, toteż nie 
mogła pogodzić się z ryzykiem, jakie podejmowaliśmy. 
· Przestraszyliśmy się i zaczęliśmy mówić o zawiesze
niu przedstawienia, co równało się zamknięciu teatru. 
Niełatwo skazać na śmierć własne dzieło, a zespół 

na głodówkę. 
A udziałowcy? Nasze zobowiązania względem nich 

były aż nadto jasne. 
Następnego dnia punktualnie o godzinie ósmej roz

sunęła się kurtyna. Publiczności było niewiele. Jak mi
nął pierwszy akt, nie wiem. Pamiętam tylko, że od 
wszystkich aktorów zalatywało walerianą. Pamiętam, 
że było mi jakoś strasznie siedzieć w ciemnościach, 

tyłem do publiczności, podczas monologu Zariecznej 
i że ukradkiem przytrzymywałem nogę, która mi drga
ła nerwowo. 
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Dorn w Mielichowie, w k tórym Czechow pisal 
„Czajkę" 

Wydawało się, że zrobiliśmy klapę. Kurtyna zsunęła 
się wśród grobowego milczenia. Aktorzy trwożnie zbili 
się w gromadkę i nasłuchiwali odgłosów widowni. Gro
bowa cisza. Z kulis wychyliły się głowy robotników, 
oni też nasłuchiwali. Milczenie. 

Ktoś zapłakał. K nipper tłumiła histeryczny szloch. 
W milczeniu cofnęliśmy się za kulisy. 

W tym mom en cie wśród publiczności wybuchły 
westchnienia i oklaski. Rzuciliśmy się do kurtyn y. 

Podobno staliśmy n a scenie na wpół zwróceni do 
widowni, podobno mieliśmy okropne miny, podobno 
zapomnieliśmy się ul łonić publiczności, podobno ktoś 
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z nas nawet nie wstał z m1eJsca. Najwidoczniej nie 
zdawaliśmy sobie sprawy, co się dzieje. 

Zachwyt publiczności był ogrom ny, a na scenie n:i
stało istne święto. Wszyscy się całowali, nawet obcy 
ludzie, którzy wtargnęli za kulisy. Klcś dost.: ł at;.ik u 
histerii. A w ielu ---- między innymi i jd - z radości 

i przejęcia wykonało jakiś dziki taniec. 
Pod koniec przedstawienia publiczność wżądała, żeby 

wysłać depeszę do autora. 
Od tego wieczoru między nami i Czechowe:n nawią

zały się stosunki niemal rodzinne. 
Przedstawienie Czajki podobało mu się, lecz niektó

rych wykonawców skrytykował... Wśród nich mnie za 
Trigorina. 

- Pan gra wspaniale, ale nie moją postać - powie-
dział. - Ja tak nie napisałe:n. 

- - O co chodzi? - dopytywałem się. 

- Przecież on nosi spodnie w kratkę i podarte buty. 
To było wszystko, co rzekł w odpowiedzi na moje 

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

taki sposób. 
I niezręcznym geste:n poparł te słowa . 
Więcej nie mogłem z niego wydobyć. 
Zawsze tak wyrażał swe zdanie, zwięźle i obrazowo. 
To było dziwne i wbiło mi się w pamięć. Jak sza-

rada, od której nie można się uwoln ić , póki się jej nie 
rozwiąże. 

Rozwiązałem je dopiero po sześciu latach, przy po
nownym wystawieniu Czajki. 

Istotnie, dlaczego zrobiłem z Trigo:-ina elegar ta w 
spodniaci1 i pantoflach bain de mer? Czy dlatego, że 
kobiety się w nim kochały'? Czy był to ubiór typowy 
dla rosyjskiego literata'? Rzecz polegała oczywiście nie 
na spodniach w kratkę, podartych butach i cygarze. 
Nina Zarieczna, naczytawszy się miłych, ładnych, lecz 
płytkich opowiadań Trigorina, zakochała się nie w nim, 
lecz w swym dziewczęcym marzeniu. Na tym polega 
tragedia zranionej Czajki, w tym tkwi ironia i wulgar
ność życia. Pierwsza miłość prowincjonalnego dziew
częcia nie dostrzega ani spodni w kratkę, ani zdartych 
butów, ani przykrej woni cygara. Tę pospolitość po
znaje się zbyt późno, kiedy życie jest złamane, kiedy 
już wszystko zostało poświęcone, a miłość stała się 
przyzwyczajeniem. Żeby żyć, trzeba trochę nowych złu
dze!l i Nina szuka ich, chce w coś wierzyć. 

' Konstanty Stanislawski 
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N igdy nie zapomnę ani tego dreszczu wzruszenia, 
który owładnął mną jeszcze poprzedniego dnia, 
kiedy przeczytałam kartkę Niemirowicza-Dan

czenki, że jutro, 9 września, Czechow będzie obecny na 
próbie Czajki; ani tego niezwykłego nastroju, w któ
rym szłam tego dnia do Klubu Myśliwskiego w Woz
dwiżence, gdzie odbywaliśmy próby, zanim nie ukoń
czono gmachu naszego teatru przy ulicy Karietnyj Riad; 
ani tego momentu, gdy po raz pierwszy stanęłam twa
rzą w twarz z A. Czechowem. 

Wszyscy znaleźliśmy się pod niezwykle subtelnym 
urokiem jego osobowości, jego prostoty, jego bezrad
ności, gdy miał „uczyć", „pokazywać". Nie wiedzie
liśmy, co i jak mówić. A on spoglądał na nas to 
z uśmiechem, to znów z wielką powagą, w zmieszaniu 
skubiąc bródkę i podrzucając pince-nez, a po chwili 
już uważnie przyglądając się antycznym urnom przy
gotowanym na przedstawienie Antygony. 

Na pytania Czechow odpowiadał jakoś zaskakująco, 
jak gdyby nie na temat. Nie wiedzieliśmy, jak rozu
mieć jego uwagi - czy traktować je serio, czy uważać 
za żarty. Ale było to tylko pierwsze wrażenie. Już po 
chwili czuliśmy, że ta jakby od niechcenia rzucona 
uwaga przez podkreślenie jakiegoś ledwie uchwytnego 
rysu pomaga pojąć całą istotę danej postaci w sztuce. 
(„.) 

I od tego spotkania zaczął się zwolna zawiązywać 
subtelny i zawiły węzeł mojego życia. 

Olga Knipper-Czechowa 

~erzy Koenig 

CZECHOW CIĄGLE 
WSPÓLCZESNV 

Bardzo niewielu jest dramatopisarzy, których „te
atr" byłby równie trudny do zdefiniowania jak 
teatr Czechowa. Których „teatr" równie silnie 

broniłby się przed jakąkolwiek jednoznaczną formułą, 
równie szybko zmieniał swoje znaczenie i wymowę, 
popadał z jednej skrajności w drugą. I to wielokrotnie 
w ciągu paru zaledwie dziesięcioleci. Dzisiaj to tylko 
możemy powiedzieć z niejaką odpowiedzialnością za 
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słowo: w gruncie rzeczy niczego o tym teatr ze nie wie
my „na pewno". Odpowiedź na najbardziej elementar
ne pytania wprawia nas w kłopot. Jaki to jest teatr: 
śmieszny - czy łzawy; okrutny - czy pełen wyrozu
miałości w stosunku do swoich bohaterów; teatr oder
wanych, samotnie wygłaszanych monologów - czy har
monijnie zinstrumentowanych dialogów; mocno osa
dzony w rzeczywistości ówczesnej reportaż obyczajo
wy - czy studium paraboliczne zuniwersalizowanego 

człowieka ; mgiełką sentyment u zasnuta elegia - czy 
pełen bohaterskiego patosu hymn o „nowym życiu" ... 
że jest to fascynują cy, niepokojący wiele pokoleii 
teatr - o tym wiem y na pewno. Ale niewiele więcej. 
I chyba nie bardzo możemy więcej wiedzieć : każda jed
noznaczna odpowiedź będzie fałszywa i każda jest jed
nocześnie możliwa. 

Łatwo pogodzić s i ę z tym krytyko\Vi; jest to nawet 
dla niego dosyć efektowna sytuacj a, może bezkarnie 
i z niejakim powodzeniem rewidować sformułowane 

wnioski i formuły ogólne. Ale co ma robić t ea tr? Aby 
grać Czechowa, musi '.Viedziec'.: mniej lub bardziej do
kładnie, j ak i e go Czechowa i w j a k i s p os ó b 
chce pokazać. Teat r m usi znać konkretną odpowiedź. 

Od niej właśnie będz ie zależało, czy w ogóle zagra Cze
chowa, a jeżeli t al , to jaką wybier ze do swojego przed
stawienia scenografię, w jakie kostiumy ubierze akto
r ów, komu powierzy pos zczegól ne r ole, w jakim tem
pie i z jakimi akcentami logiczn ymi będzie podawał 

tekst. Kto ma dat: teatrowi tę odpowiedź? 

Oczywiście, teatr może spróbowac'.: posłuchać autora. 
z tego będzie miał jed na k niewielk i pożytek. Odwoła

nie się do tekstu niewiele wyj aśni, Czechow dał dialog, 
dał trochę tradycyjnych didaskaliów , sprawą interpre
tacji nie interesował się, albo uważał ją za absolutnie 
oczywistą. W efekcie z teks~u naprawdę trudno jest się 
dowiedzieć , czy powtarzające się w Tr::ech siostrach 
jak refren słowa „Do Moskwy, do l\'Ioskwy!" są krzy
kiem tragicznym, efektem humorystycznym , albo też 
nic nie znaczącym, wytartym wskutek wielokrotnego 
powtarzania frazesem. A przecież o rozstrzygnięcie wła
śnie tego rodzaju wątpliwości idzie nam w wypadku 
Czechowa. Zwracanie się z t ym p ytaniem do autora 
ponad tekstem poszczególnych sztuk także nie ma wiel
kiego sensu. Czechow udzielał w tej m aterii bardzo 
dziwnych odpowiedzi. Że sztuk i jego to „komedie" 
a nawet „fa rsy", ale s mutne ; p isa ne z pasj ą krytyczną, 

ale i głębokim współczuciem ; że „lrnżdy akt kończy się 

jak opowiadanie: akcję prowadzę cały czas cicho i spo
kojnie, aż w reszcie pod koniec daj ę widzowi po mor
dzie"; że „scen<:l wym aga pewne.i umowności, ( ... ) scena 
to sztuka, scena wyraża kwintesencj ę życia, nie wolno 
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wprowadzać na scenę niczego zbędnego". Najczęściej 
zaś wykręca się wskazaniem na jakiś szczegół ubioru 
(Stanisławskiemu grającemu Trigorina w Czajce pole
cił założyć dziurawe trzewiki i spodnie w kratkę, wu
jaszkowi Wani wiązał pod szyją jedwabny krawat), 
albo każe usunąć jakieś zbędne efekty teatralne (do 
pasji doprowadzały go wprowadzone w Teatrze Arty
stycznym kumkanie żab, brzęczenie ważek, szczekanie 
psów), albo prosi o dwukrotne powtórzenie „dźwięku 
pękniętej struny" (w didaskaliach Wiśniowego sadu). 

Znaczyło to tak niewiele, że teatr musiał zwracać się 
pod odpowiedź gdzie indziej. Do kogo? Zanim spróbu
jemy na to odpowiedzieć, przypomnijmy sobie dzieje 
„kariery" scenicznej Czechowa. 

Najpierw moskiewski teatr Mały, specjalizujący się 

w graniu Ostrowskiego, odrzucił bez wahania tekst 
Platanowa (lata osiemdziesiąte). Ocenił go miarką bli
skich sobie sztuk o kupcach i właścicielach ziemskich; 
przekona! się, że sztuka ta jest „inna", że grana jako 
obyczajowy dramat być nie może, i machnął lekcewa
żąco ręką. Imperatorski Teatr Aleksandryński w Pe
tersburgu, który grał Sudermanna, operowego Szekspi
ra i Goethego, obyczajowego Ostrowskiego i trakto
wany z całą powagą i atencją bulwarowy dramat 
mieszczański, położył z kretesem Czajkę. Dwa lata póź_ 
niej, w 1898 roku, tę samą Czajkę wystawił triumfal
nie Moskiewski Teatr Artystyczny, który przeszedł do 
historii jako teatr Czechowa. I jako pierwszy nowo
czesny teatr rosyjski, inaugurujący swoją działalnością 
dwudziestowieczną epokę odnowy sztuki teatralnej. 
Zwróćmy uwagę na pewną prawidłowość: odrzucił 

Czechowa teatr zwrócony swoim repertuarem i ideała
mi estetycznymi w głąb minionej epoki pańszczyźnia
nej, położył carski teatr nadworny, odkryl i zrehabili
tował młody teatr moskiewski, który mial się stać try
buną tragicznie zaplątanej w swoją epokę inteligencji 
rosyjskiej. 

Spór o Czechowa był od początku sporem o kształt 
teatru współczesnego. MChaT oparl na nim swój sece
syjny model teatru „mgiełki i nastroju". Rewolucyjny 
teatr radziecki lat dwudziestych najpierw w ogóle od
rzucił Czechowa,* - później próbował heroizować po_ 
stać Pieti Trofimowa i jego monologi o gwieździe prze
wodniej, o tym, że cala Rosja stanie się pięknym, kwit
nącym sadem, w końcu zaczął szydzić z „liberalnego 
gadania" Pieti, wyśmiewał zdegenerowanego Gajewa 
i zbankrutowaną Raniewską, „przedstawicieli klas od
chodzących". Każdy inscenizator próbował narzucić 

Czechowowi „swój" teatr. I każdy stara! się dowieść, 
że właśnie j ego Czechow jest prawdziwy. Tragicz-
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Rękopis Czechowa 

ny, podany w sosie obyczajów Czechow Stanisławskie
go, heroizowany Czechow Biersieniewa, szyderczy Cze
chow Łobanowa w studio Simonowa. 

Zaczynamy podejrzewać, że to tak różne „czytanie" 
Czechowa układa się w jakiś ciąg logiczny. Że to nie 
Czechow narzuca wzory estetyczne teatrowi, ale od
wrotnie: teatr tak gra jego sztuki (dramaty? komedie? 
farsy? tragedie?), jak każde mu to współczesny styl 
teatralny. I współczesna epoka. Na serio, gdy teatr 

chce pol}azać tragedię inteligencji rosyjskiej; z patosem, 
gdy szuka potwierdzenia haseł rewolucyjnych; szyder
czo, gdy wyśmiewa „przeżytki mm10nej epoki" ; 
z mgiełką sentymentu, gdy rehabilituje dzieje własne
go narodu. Za każdym razem Czechow jest lustrem, 
w którym szuka się odbicia własnych spraw. 

Dzieje się tak nie tylko w Rosji. Kariera Czechowa 
w krajach anglosaskich cl.a się wyjaśnić n ie tyle zafa
scynowaniem rosyjskością (choć niewątpliwie efektow-
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ny był przez pewien czas teatr „a la russe"), ile odnale
zieniem w pisarzu rosyjskim czegoś, co jest wspólne 
z własnymi doświadczeniami i własną literaturą. Pani 
Mansfield i Maugham, Saroyan i - częściowo Tennes
see Williams byli łzawo-sentymentalną kliszą Czecho
wa, Sylvain Dhomme wystawiając w 1957 roku Wi
śniowy sad jako komedię poddawał się nastrojom pa
ryskich bulwarów. Nasze własne tęsknoty za komedio
wym Czechowem są po prostu odbiciem zaintersowa
nia groteską jako stylem i poetyką teatralną. 

Teatr Czechowa nie mieści się w żadnej szufladce, 
ponieważ przeglądało się w nim i będzie się przeglą
dało parę kolejnych epok teatralnych. żadna nie na
rzuciła mu na trwale swojej własnej wizji, dla każdej 
byl żywym materiałem dramatycznym, i w każdej byl 
pisarzem współczesnym. Rejestrował „wiarę i przesą

dy" swojej epoki. Oto i odpowiedź na postawione na 
początku pytanie: do kogo ma się teatr zwracać, kiedy 
chce wiedzieć, jaki jest Czechow. Czechow zawsze 
współczesny. 

.* „Epok~ re\volucy,ina domaga się namiętnego zaangażo\va
ma, heroizmu; sztuki Czechowa są ponoć przeniknic:tc do 
cna nastrojami rozkładowymi". - A. Kugiel. 
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LITERATURA 
I MILOŚĆ 

W p~ździerni~u 1~95 r~ku Czechow _donosił listow
nie Suwormowi: „Niech Pan sobie wyobrazi, że 
piszę sztukę, którą skończę chyba nie wcześniej 

niż w końcu listopada ... " 

Czajka to w istocie najbardziej osobista ze sztuk 
Czechowa, utwór „niezwykle szczery'', jak się wyrazi! 
Niemirowicz-Danczenko. Powstała w Mielichowie, nie
wielkim majątku Czechowa, blisko Moskwy. Częstymi 
gośćmi byli tu Suworin, Ignacy Potapienko (on to wła
śnie posłużył Czechowowi jako prototyp Trigorina 
z Czajki), poczytny i niezwykle płodny wówczas pi
sarz, Lidia Mizinowa, eks-nauczycielka gimnazjum, ko
bieta niezwykle piękna, która darzyła Czechowa mi
l:ością nieodzwajemnioną i przeżyła później nieszczęśli
wy romans z Potapienką. 

Niewątpliwie zdarzenia, które stały się główną tre
ścią sztuki i w których uczestniczył sam Czechow, po
przedziły bezpośrednio ów mielichowski okres. Ale nie
które zalążki sztuki zakiełkowały w umyśle Czechowa 
znacznie wcześniej, kiedy to pewnego lata Czechow 
bawił w guberni nowogrodzkiej w majątku wysokiego 
petersburskiego urzędnika, u którego mieszkał również 
Izaak Lewitan, znany rosyjski malarz-impresjonista. 

„Wybuchały romanse pisze krytyk Mikołaj 

Efros - w jeden z nich, który przyjął nieomal tra
giczny obrót, był zamieszany Lewitan. Romans nie 
mial nic wspólnego z fabułą Czajki. Pochodził raczej 
z utworów Maupassanta. Niemniej właśnie ten romans 
a jeszcze bardziej otoczenie, w jakim się rozgrywał: 
jezioro z sześciu majątkami, itd. przypomniał się Cze
chowowi kiedy przystępował do pisania Czajki już pod 
innym wrażeniem, powodowany innymi impulsami ży
cia. Dziwnie się splotły te dwa nuDty". 

Podstawowych elementów genezy Czajki szukać na
leży również w pewnych faktach z życia moskiewskich 
kół literackich polowy ostatniego dziesięciolecia ubie
głego wieku. Poza tym fakty o charakterze biograficz
nym odegrały w sztuce rolę nie mniejszą niż stan du
cha pisarza, który jak gdyby rozszczepił się na dwie 
postacie literatów występujących w Czajce - Trigori
na i Trieplewa. 
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Trudno powiedzieć, który z nich jes l Czechowowi 
bliższy. Trafnie zauważył Efros, że cierpienie spowo
dowane brakiem uznania, pragnienie stworzenia no
wych form, protest przeciwko rutyniarzom przywłasz
czającym sobie pierwszeństwo w teraźniejszości -
wzięte są dla Trieplewa z własnego doświadczenia 

autora Czajki, z vvłasnych przeżyć, własnej „skrzynki 
afektów", jak mawiał Konstanty Stanisławski. Ale nie 
przeszkadzało to, że Trieplew skłaniał się ku deka
dentyzmowi, podczas gdy Czechow należał do przeciw
ników tego kierunku. Tak oto rysy autobiograficzne 
odnaleźć można zarówno w Trieplewie, jak i w Tri
gorinie. W tej syntezie autobiogra ficznej tkwi również, 
rzecz jasna, sporo elementów czysto fikcyjnych. 

Niewątpliwie jednak psychologia Czechowa-pisarza 
znalazła odbicie przede wszystkim w Trigorinie, lite
racie cenionym i poczytnym, liryzm zaś autora Czajki 
bliski jest uniesieniom Trieplewa, dramaturga nieza
dowolonego z siebie, ze swej sztuki, przeżywającego 
chwile zwątpienia w swe możliwości twórcze, dopa
trującego się źródła swych niepowodzc11 na niwie tea
tralnej w braku opanowania rzemiosła dramaturgicz
nego, co z kolei - jego zdaniem - wiedzie do sche
matyzmu, grozi wpadnięciem w szablon„. 

W grudniu 1895 roku Czechow z ukończoną Czajką 
wyjechał do Moskwy. W niebieskim saloniku młodej 
aktorki Lidii Jaworskiej odczytał swą sztuki: przed 
licznie zgromadzonym audytorium. Czajka zaszokowala 
zebraną u Jaworskiej „profesorsko-literacką kompa
nię'', zadziwila swą nowością i - jak wspomina pi
sarka Tatiana Szczepkina-Kupernik - „nie mogła po
dobać się zarówno takim jak Korsz (właściciel teatru 
w Moskwie) i Jaworska - którzy uznawali tylko efek 
towe dramaty Sardou i Dumasa, jak i dorobkiewi
czowskiej publiczności na benefisie Lewkiejewej 
w Petersburgu. Pamiętam spory hałas, nieszczere za
chwyty Lidii, zdumienie Ko1·sza: „Kochany, to p1·zecież 
jest niesceniczne. Każesz człowiekowi zastrzelić się za 
sceną i nawet nie pozwalasz mu pogadać przed śmier
cią i temu podobne". 

Wieczór ten był zapowiedzią sromotnej klęski, jaka 
spotkać miała Czajkę w rok później w petersburskim 
Teatrze Aleksandryńskim. Chłodne przyj ęcie Czajki za
bolało Czechowa. Czyż mógl jednak spodziewać siQ cze
goś innego? Już w trakcie pisania ogarniały go wątpli
wości twórcze, które zresztą znalazły wyraz w samei 
sztuce, gdzie „pełno rozmów o literaturze, malo akcji, 
miłości na pudy"„. 

W istocie, w Czajce, podobnie iak i w następnych 

wielkich dramatach Czechowa, nie ma akcji w trady-
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cyjnym znaczeniu tego słowa. Utwór jest - przynaj
mniej z pozoru - niesłychanie prosty w konstrukcji, 
choć w istocie nader złożony. Początek zapowiada mo
żliwość konfliktów i nie mniej gwałtownych rozwią
zań. Przy końcu pierwszego aktu wszelako intryga -
w klasycznym rozumieniu tego pojęcia - ciągle jesz
cze nie jest zawiązana; koniec ostatniego aktu nie przy
nosi żadnego rozstrzygnięcia, a raczej komplikuje, 
gmatwa sytuację, w jakiej się znajdują bohaterowie. 
Rzecz znamienna, ów brak akcji, czy też „rozkład" ak
cji - ongiś ganiony - stał się jednym z atrybutów 
współczesnego teatru poetyckiego. Tak oto np. Róże
wicz wyznał, iż do tego „wewnętrznego" kroczy „po 
śladach i znakach, które dają Dostojewski, Czechow, 
Conrad (. .. ) To, co się dzieje w dramatach Czecho
wa - pisał - jest rzeczą drugorzędną, nie „intrygi", 
„rozwiązania'', ale powietrze tych dramatów pamięta 
się zawsze, czuje się zmysłami ich atmosferę, pustkę 

między zdarzeniami, milczenie między słowami, oczeki _ 
wanie... Bezruch, a nie ruch jest tam istotą sztuki 
(przedstawienia)". Sztuka urywa się nagle, autor po
zostawia widzowi możliwość dopowiedzenia sobie 
reszty. „Tak kończą się, a raczej obracają dzieła epic
kie" - zauważył Anatol Koni. Istotnie mamy tu do 
czynienia z warstwą specyficznie epicką, którą 

w swych następnych dramatach Czechow rozwinie 
do perfekcji, zachęcony pozmeJszym powodzeniem 
Czajki, już na deskach Moskiewskiego Teatru Arty-
stycznego. 
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ODSLANIANIE 
CHARAKTERÓW 

Uczono nas, że dramat powstaje z konfliktu mię
dzy dwiema albo więcej czołowymi postaciami 
przeważnie przerastającymi ludzi spotykanych 

w życiu, niezwykle skoncentrowanymi w swych dą

żeniach i obdarzonymi silną wolą. Tego centralnego 
konfliktu i takich dobrze nam znanych ze scen po
staci na próżno szukalibyśmy u Czechowa; z tego 
właśnie powodu konwencjonalni krytycy i ich czy
telnicy przez cale lata wyobrażali sobie, że Czecho
wowi w ogóle nie chodziło o napisanie sztuki teatral
nej. Postacie kreowane przez Czechowa nie są bar
dziej skoncentrowane ani obdarzone silniejszą wolą -
niż my jesteśmy; są one raczej mniej skoncentrowane 
i mniej świadome swego celu. Nigdy nie zmierzają 
one ku jakiemuś wielkiemu, rozglośnemu starciu 
i momentowi szczytowego napięcia. A to nie dlate
go - chociaż widzowie z krajów Zachodu skłonni 

byli tak sądzić - że są te postacie Rosjanami; Ro
sjanie bowiem lubują się prawdopodobnie bardziej 
w starciach i momentach napięcia niż inni ludzie. Co 
zresztą nie znaczy, że nie ma w dramacie Czechowa 
żadnych elementów znamiennie rosyjskich. Są, ale 
trzeba ich szukać nie w niekonwencjonalnej i nie
teatralnej konstrukcji, lecz w szybkich zmianach na
stroju, w owych łzach następujących zaraz po śmie
chu w śmiechu następującym zaraz po łzach, co tak 
trudno jest odtworzyć na scenach zachodniej Europy, 
gdzie przez długi czas sztuki Czechowa grano powoli 
i posępnie, jak gdyby ktoś właśnie w sąsiednim po
koju umierał... 

Unikając ścisłej konstrukcji, utrzymując akcję 

w stanie płynnym, Czechow może pozwolić swym po
staciom, nie tylko niektórym z nich, ale wszystkim, 
aby odsłaniały swą istotę różnymi sposobami i na róż
nych płaszczyznach. Potrafi otwierać perspektywę na 
zawiłość i bogactwo życia, na wszystkie jego współ
brzmienia i podteksty. Jest on przeciwieństwem tych 
zręcznych, ale bezsilnych dramaturgów, których po
stacie wydają się skłócone ze sobą w pustym świe

cie. Dramat Czechowa, chociaż napisany prozą, jest 
w swej istocie poetycki. Jego poezja jednak, daleka 
od stylu heroicznego i epickiego, tkwi nie w jego lu-
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dziach i nie w tym, co czynią i mow1ą, ale w głębi 
i bogactwie atmosfery życia, w której ludzie ci zda 
ją się poruszać jak ryby w migotliwej wodzie, zie
lonej z odcieniem purpury. Każda sztuka, a nawet 
w miarę jak doskonalił on i wzbogacał swoją meto
dę każdy akt sztuki (jak w owych czterech pięknie 
skontrastowanych scenach Wiśniowego sadu) ma 
swoją własną, bogatą atmosferę. I zamiast tego, co 
jest zazwyczaj w dramacie - ostrymi liniami na 
kreślonej akcji , wywołującej zaciekawienie i podnie
cenie - mamy tu ciągłe, swobodne odsłani nie się 
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charakterów, skoordynowany rytm nastrojów, wzra
stającą bliskość uczuciową wobec ludzi przedstawio
nych w sztuce i pogłębione wzruszeniem rozumienie 
ich świata, jakbyśmy sami uc-zestniczyli w ich do
świadczeniach .. . 
Łzy u Czechowa nie są łzami słabych . Widzenie go 

jako łzawego, półdekadenckiego, sentymenalnie nostal
gicznego pisarza, rozpamiętującego klęski, zajmującego 
się ludźmi nieprzystosowanymi do życia, bezużytecz

nymi, jest całkowicie nieprawdziwe. Nie wzdraga się 

on wobec straszliwej ironii bezlitosnej prawdy. Jego 
humor ma przenikliwe ostrze. er łodzi autorzy spra
gnieni popularności i sukcesu powinni przeczytać de
maskatorską mowę Trigorina na ten temat w rozmo
wie z Niną w akcie II Czajki.) I chociaż jego dramat, 
którego sceny komponowane są jak scherza i noktur
ny, nie powinien być traktowany jako sztuka reali
styczna (Bunin, który pochodził z rodziny ziemiańskiej, 
stwierdza w swych pamiętnikach, że Wiśniowy sad 
jest obłędnie nierzeczywisty, wręcz śmieszny), jego 
utwory tkwią korzeniami w ówczesnej Rosji ... 

Ale nawet wtedy, gdy to wszystko jest już daleką 
przeszłością, gdy sztuki można wystawiać w teatrach 
skromnie stojących między kamienicami i fabrykami 
wysokimi na dwa tysiące stóp w murach chroniących 
od gromu i blasku rakiet księżycowych, nawet wtedy -
dopóki wszystkie umysły nie stępieją, a serca · nie za
mkną się w pancerzach z plastiku i metalu, dopóty 
ten dramat Czechowa, tak bogaty w swej atmosferze, 
tak odkrywczy i subtelny w zmiennych swych nastro
jach, tak zabawny i smutny, tak mądry i pełen ser
deczności będzie i uśmiech wywoływał, i łzy. 

J . B. Priestley : .. Czechow··. \V ton1ie 
,.Czecho\v \V oczach l<rytyki ~wlatowej", 
Warszawa 19il. 



NIEZWYKLA 
PROSTOTA 

J eżelibym miał jednym słowem scharakteryzować 
sztukę Czechowa, mógłbym jedno tylko podkre
ślić: jej niezwykłą prostotę. Powiedziałbym na-

wet, że jeśli słowo „sztuka" oznacza pewien układ 
pewne przekształcenie rzeczywistości, to należałob; 
przyjąć, że w dziele Czechowa nie ma wcale sztuki 
albo - co bez wątpienia byłoby dokładniejsze - że 
cała sztuka Czechowa polega właśnie na wytwarzaniu 
wrażenia całkowitej spontaniczności, naiwnej szczero
ści, na zupełnym braku wszelkiej przesady, wszelkiej 
sztuczności. Pod tym względem Czechow zajmuje zu
pełnie wyjątkowe miejsce w literaturze europejskiej ... 

Nie ma tu ani śladu romantyzmu, ani śladu deklama
cji ani pozy; sprawy zawsze przebiegają w sposób ba r
dzo pr.isty, powiedziałbym nawet, pospolity. Nie ma 
też żadnych tendencji moralizatorskich, filozoficznego 
czy społecznego teoretyzowania. 

Andre Gide bardzo słusznie zauważył, w odniesieniu 
do D-0stojewskiego, że rosyjska literatura bardziej się . 
zajmuje stosunkami zachodzącymi pomiędzy ludzką 
osobowością a Bogiem niż więzami społecznymi. To sa
mo można powiedzieć w odniesieniu do Czechowa: opi
sy środowiska społecznego czy sceny obyczajowe są dla 
niego tylko środkiem umożliwiającym wniknięcie w 
wewnętrzne „ja" człowieka. Nagi człowiek - oto co 
stanowi dla Czechowa prawdziwy problem. 

Ale skorupa społeczna jest mocna, opiera się wszel
kim uderzeniom, wszelkim wstrząsom; czasem tylko 
choroba, tylko śmierć mogą ją całkowicie zniszczyć. 
Toteż Czechow bywa bezlitosny dla swych bohaterów: 
wolno spycha ich ku przepaści, uważnie śledzi wszy
stkie ich konwulsyjne drgnienia, każe im cierpieć, ile 
tylko może, bo wtedy tylko, kiedy wszystko stracą, od
najdują czasem ostatnią, niewysłowioną nadzieję ... 

My, którzy znajdujemy się na ruchomym gruncie, my, 
co widzieliśmy, jak w ciągu kilku zaledwie miesięcy 
rozprzęgło się olbrzymie społeczeństwo i byliśmy świad
kami zerwania wszystkich więzów społecznych - zy
skaliśmy przynajmniej dzięki temu nie znaną naszym 
ojcom swobodę ducha, umiłowanie ryzyka, ż~zę przy
gód, a także głęboką pogardę dla wszystkich formułek 
wszystkich ogólnych teorii, wszystkiego, co usiłuj~ 
ograniczyć życie, zamknąć je w ciasne ramy. Czechow -
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ów duch wolny i niespokojny, jest jednym z nas, gdyż 
nam także objawiła się nagość ludzka, brutalnie odarta 
ze spolecznych powijaków... Niewątpliwie, ów nagi 
człowiek nie jest piękny - jest nawet bardzo często od
rażający, a niekiedy żałosny - ale może t-0 dlatego, że 
zawsze wstydliwie się ukrywał. 

Borys de Schloezer: „Antoni Czechow. 
Rozważan1a aktualne". w tomie „cze
ehow w oczach krytyki światowej", War
szawa 1971. 

DAJE KSZTALT 
PRAWDZIE 

U rzekła mnie twórczość Czechowa. Ironiczny sto
sunek wobe,' sławy, wątpliwości co do sensu 
i wartości swych poczynań, niewiara w swoją 

wielkość - mąją w sobie tyle cichej, skromnej wielko
ści. „Niezadowolenie z siebie - mawiał - to podstawa 
każdego prawdziwego talentu". W tym zdaniu skrom
ność zmienia się jednak w coś pozytywnego. Znaczy ono 
bowiem: „Ciesz się ze swojego niezadowolenia. To do
wód, że jesteś czymś więcej niż ludzie zadowoleni z sie
bie, może nawet jesteś wielki". Ale to w niczym nie 
umniejsza szczerosc1 zwątpienia i niezadowolenia, 
i praca, wierna, niestrudzona praca aż do końca, w 
przeświadczeniu, że nie ma odpowiedzi na ostateczne 
pytania, praca z wyrzutem sumienia, że okłamuje się 
czytelnika - nadal wyraża tę osobiiwą postawę „mimo 
wszystko". Bo tak też jest: „człowiek bawi historiami 
skazany na zagładę świat, nie dając mu ani śladu zba
wiennej prawdy". Na pytanie: „Co robić?" - odpowie
dzieć można tylko: „Szczerze mówię - nie wiem". 
A jednak się pracuje, opowiada historie i daje ksztalt 
prawdzie, w niejasnej nadziei, niemal pewności, że 

prawda i pogodna forma potrafią wpłynąć na dusze 
wyzwalająca, przygotować świat do lepszego, piękniej
szego i rozumniejszego życia . 

Tomasz Mann: „Esej o Czechowie". \V 
tomie „Czechow w oczach krytyki świa
towej'', Warszawa 1971. 
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W niektórych cytowanych listach i pracach komedia 

opatrzona jest tytulem „Mewa". Przedrukowując je do
konaliśmy zmiany na „Czajka'', pod tym bowiem tytu
lem sztuka grana jest na scenie Teatru Polskiego. 
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