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BOLESŁAW 

SU RÓWKA 

TRAGIZM 
CODZIENNOŚCI 

T 
ak zwykle określa się istotną treść 
zawartą w sztukach Antoniego Cze
chowa. Faktycznie bowiem w utwo
rach tych nie dzieją się żadne nad-

zwyczajne rzeczy. Swiat ukazywany tam. 
jest banalny, zwyczajny, codzienny - a 
sprawy, którymi żyją bohaterowie owych 
sztuk, są również banalne, zwyczajne, co
dzienne. Tyle, że bardzo często tragiczne. 
Ale ten tragizm wynika właśnie z owej co
dzienności, oraz jej szarości i bezbarwnoś
ci. Mówiono ongiś, że w sztukach Czechowa 
„nie się nie dzieje". Naturalnie nonsens. 
Dzieje się bardzo wiele, z tym tylko za
strzeżeniem, że to dzianie się dotyc'ZY 
spraw małych, prostych, zwyczajnych, ta
kich jakich setki, zdawałoby się, można 
spotkać na każdym niemal kroku. Przy
najmniej można spotkać było w współczes
nej Czechowowi Rosji. 
Na tym więc właśnie polegał wielki ar
tyzm Czechowa, że potrafił on wydobyć z 
tej szarej i niemal powszechnej codzien
ności świata, który go otaczał„ wielką jej 
dramatyczność i wielki jej tragizm. i\le 
rzecz jasna Czechow nie pisał swych sztuk 
jedynie po to, aby ukazywać czyjeś tam 
osobiste małe ezy nie małe dramaty, tylko 
po to, aby ukazywać również pewną bardzo 
głęboką zresztą, syntezę ówcźesnej r zeczy
wis tości r osyjskiej. A tej syntezie było na 
imię - beznadziejność. Wszyscy niemal 
bohaterowie sztuk czecbowowskich są jakby 
produkt m owej beznadziejności. Nie-.. ąt 
pliwie bowiem w warunkach, jakie wów 
czas reżim carski stwar:i:al w całym swoim 
olbr zym im imperium, istnieli Indzie, L t 
niały nawl' całe wars w y społeczne, klól'C 
w tych warun ach czuły ię dobrze, ko
rzystając z takich czy ino •eh uprawnień, 
j kimi je trój obdarzał. Ale dla mnó
s tw a innych. w;;ród nieb dla ludzi obda
rzonych intellgencją i r ozumem, już sama 
k onstatacja p rzygn bia jącej rzeczywistośc i 
. tawał„ się czymś n·e do zniesien·a. Ażeby 
więc ten :'tan rzeczy zmieni ć. jedni wy
bie rali dro"'ę rewol ucyjną, inni jednak -
tymi łównle Czechow . ię zajmuje -
nin"ej b ntowniczo nastawieni tkw· i w te.I 
zarej codzienności, skazani, o il tak 

inożna się wyrazić, na powszechną nt moż
ność. N emożność wyrwania się ze swego 
śr d o'\.vlsk , niemożność zmian y otoczenia, 



nieiro~ność ukształtowania tej codziennoś
ci jakoś inaczej i lepiej, niemożność 
wreszcie przekształcenia swego charak
teru czy w oi:-óle swojej osobowości . Cze
chow zatem ukazując ten świat powszech
n ej niemożności spełniał rolę nie tylko 
malarza realistycznych obrazów ludzkich, 
lecz również wnikliwego demonstratora 
rcsyjsk lej rzeczywistości w jej szarej, smu
tnej i faktycznie nieraz beznadziejnej co
dzienności. 

„Mewa" napisana w r. 1896 jest pierwszą 
z tych sztuk „obrazowych•. Następnymi 
były nie tylko, jeśli chodzi o ten sam kli
mat. lecz przede wszystkim o tę samą 
skalę artyzmu „Wujaszek Wania" 
(1897), „Trzy siostry" (1901) oraz „Wiśnio
wy sad" (1904). I choć Czechow napisał 

jeszcze kilka innych dramatów, jak np. 
„Iwanow" czy „Płatonow", to jednak te 
cztery wyżej wymienione utwory sceniczne 
zallczane są słusznie do czołowej twórczo~
ci dramaturgicznej Czechowa i też grywa
ne są najczęściej po dziś dzień, na wszy
stkich niemal scenach świata. 
Co do „Mewy" to z jej tytułem są u nas 
ciągle pewne n ieporozumienia. Ponieważ 
po rosyjsku mewa nazywa się „czajka", a 
„czajką" nazywa się również nasza czaj
ka, więc dość często tłumaczy się tytuł 
owej czechowowskie j „Mewy" jako „Czaj
ka". I wtedy mamy do czynienia ze sztuką, 
posiadającą nie tylko błędny tytuł, lecz 
również i błędną jej symbolikę. Bo clla
czegóż Czechow nazwał swą sztukę „Me
w "? o•o dlatego, ponieważ występuje tam 
r. · ~„n <> .nło :1 bohaterka Nina, która sym-

- Hzt: , w' aśnie mewę. Czyli ptaka, który 
żyje nad jeziornymi (jak w sztuce) czy 
morskimi szerokimi wodami, posiada pięk
ną sylwetkę, a ponieważ ludziom nie szko
dzi i nie ma dla nich praktycznego zna
czenia, więc nie jest zwierzyną, na którą 
się poluje. W sztuce tymczasem trafia się 
sytuacja taka: właśnie jeden z bohaterów 
„Mewy", Konstanty zabija wystrzałem z 
fuzji jakąś mewę. Zabójstwo zupełnie nie
potrzebne i całkowicie bezsensowne. Me
wa nie jest ptakiem łownym, gdyż z niej 
nie ma się przecież żadnego pożytku. Mię
so jej jest niejadalne, pióra też się na nic 
nie przydają, a ewentualnie co można zro
bić z taką zabitą mewą - która jako isto-

ta żywa dawała przecież ludzkim oczom 
niejedno estetyczne przeżycie - to tylko 
ją wypchać. Co też zresztą w sztuce się 
dzieje. Los zaś Niny jest podobny. Była 
niejako uosobieniem poezji i piękna nad 
ewym jeziorem, gdzie się akcja rozgrywa,, 
później jednak uwiedziona przez innego 
bohatera sztuki, literata Borysa, staje się 
życiowym rozbitkiem i tylko jakąś remi
niscencją tej istoty, którą była dawniej. 
Podobnie jak owa wypchana mewa. Jasną 
jest tedy rzeczą że w tego rodzaju kon
tekście tytuł sztuki „Mewa" całkowicie od
powlada tej symbolicznej treści, jaką sztu
ka miała wyrazić. Natomiast tytuł „Czaj
ka" staje się zupełnym nieporozumie11icm. 
Po pierwsze czajka jest ptakiem łąkowo
- błotnym, nie zaś jeziornym czy morskim. 
Następnie jest jadalna (tak jak i jej jaja) 
i dlatego na nią ludzie polują. Nota bene 
w Polsce czajki jak i w wielu innych kra
jach, znajdują się obecnie pod ochroną. 
Zabicie więc czajki w epoce Czechowa nie 
byłoby - przynajmniej z punktu widzenia 
myśliwskiego, jakimś bezmyślnym pozba
wieniem życia owego ptaka, lecz raczej 
czymś mającym swe praktyczne znaczenie. 
No i skończyłoby się ewentualnym zjedze
niem owej ptasiej ofiary, nie zaś jej wy
pchaniem. I z tego też właśnie powodu 
symbolem l\'ICHAT-u, gdzie „Mewa" zo .. 
stała po raz pierwszy wystawiona, i gdzie 
również odbyły się premiery późniejszych 
innych wybitnych sztuk Czechowa, stał 
się emblemat mewy, nie zaś żadnej czajki. 
Tyle by więc było na ten temat mewowo
-czajkowy. 
Jak już się wyżej rzekło „Mewa" zapocząt
kowała serię owych czechowowskich sztuk, 
mających za swój główny temat - tragizm 
codzienności. Tu także, choć może nie tak 
dobitnie, jak później w „Trzech siostrach" 
czy w „Wujaszku Wani" przejawia się u 
poszczególnych bohaterów owa jakaś po
wszechna niemożność, mianowicie niemoż
ność zmiany swojej egzystencji na inną, 
lepszą, czy też zmiany w ogóle istniejących 
warunków i stosunków. Wprawdzie matka 
Konstantego, aktorka Irena jest zadowolo
na ze swego losu, ale to jej zadowolenie 
objawia się w formie niezwykle zachłan
nego egoizmu. Wskutek tego egoizmu syn 
Konstanty nie może szerzej rozwinąć 



skrzydeł, co staje się przyczyną jego nie
udałej miłości do Niny, zaś w dalszej kon
sekwencji przyczyną dramatu Niny no i 
własnej swojej tiagedii. Inne postacie 
tkwią również w tejże niemożności pora
dzenia sobie z losem. Tkwi w niej samo
lubny i biedny hipohondryk Sorin, jak i 
niezaradny nauczyciel Miedwiedienko, któ
rego poślubia inna jakby „mewa" czyli 
Masza, tyle że ucząca się szybko wykorzy
stywać innych, nie wicie albo nic nie dając 
z siebie. Dalej mamy lekarza Dorna, który 
już zrezygnował z jakichkolwiek dążeń 
obrazoburczych, jakie być może kiedyś go 
ożywiały, następnie Paulinę, żonę tępaka 
Szcmrajewa, coraz bardziej nieszczęśliwą 
w swym bardzo prowincjonalnym roman
sowaniu z Dornem no i wreszcie Trigori
na, sprawcy upadku Niny, lecz też godzą
cego się bez protestu na dosyć uciążliwy 
-dlań związek z super-zachłanną Ireną. 
Tragedia, jaką się „Mewa" kończy staje 
się w tej ogólnej sytuacji jakby jedynym 
z niej wyjściem. Bo tragizm codzienności 
musi się kończyć tragicznie. Choć nie dla 
wszystkich w jednakowym stopniu. I w 
tym rozmaitym stopniu będzie on na pew
no udziałem dalszych losów tych, którzy 
przeżyli Konstantego. 
Czechow żył krótko. Wszystkiego czter
dzieści cztery lata. Zaczął jednak pisać 
bardzo wcześnie, pierwsze bowiem jego 
humorestki zaczęły się ukazywać gdy miał 
19 lat. Potem zdołał dać swemu krajowi, 
a później właściwie całemu światu, wielce 
obfity plon swojej pisarskiej twórczości, 
na którą złożyły sit: nowele, opowiadania, 
humoresk i, eseje, powieści, śmiała publi
cystyka, reportaże, a nade wszystko dra
maty będące prawdziwym ukoronowaniem 
tego bardzo bogatego, choć tak krótko
trwałego dorobku literackiego. 

BOLESŁAW SURÓWKA 
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ANTONI 
CZECHOW 

Ur. 29.1.1860 r. w Taranrora. 
Studiował medycynę w Mo
skwie, zarobkując pisaniem 
humoresek do pism codzien
nych. Po studiach podjął prak

tykę lekarską, poświęcając wiele czasu działalności społecz
nej. Wiele też pisał, co przyniosło mu dość znaczny rozgłos. 
W pierwszym okresie twórczości - 1880-86 - pisze wiele 
zabawnych obrazków obyczajowych z życia chłopów, miesz
czan, urzędników, cyganerii. Jego nowele „Kameleon", „Zło
czyńca", „Kapral Priszybjejew" należą do arcydzieł satyry 
politycznej. W następnym okresie twórczości Czechow od
chodzi od tematów humorystycznych · ku smutnym I drama
tycznym stronom życia. Pisze wówczas swoje najlepsze 
utwory dramatyczne, jak „Mewa" (1896), „Wujaszek Wania" 
(1897), „Trzy siostry" (1901) i „Wiśniowy sad" (1904). Cze
chow, zaangażowany społecznie, opowiadał się za koniecz
nością przemian rewolucyjnych, szczególnie w ostatnim okre
sie życia, kiedy jako korespondent miał okazję zwiedzić 
miejsce zesłania na Sachalinie. Napisał wówczas dzieło nau
kowo-publicystyczne ,,Sachalin" oraz nowelę „Sal11. nr 6". 
Chorował na gruźlicę, dlatego też przeniósł się na Krym. Dla 
celów dalszej kuracji źona wyw'.ozła go do uzdrowiska Ba
denweiler, gdzie zmarł 15.7.1904 r. Antoni Czechow jest Jed
nym z najwybitniejszych pisarzy rosyjskich. 


