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Z listów Czechowa 

Lito.ści godzien byłby los Literatury (i tej wielkiej i t ej ma
łej), 9dyby odda ć j c1 pod samowla cl z:ę cz yich.~ osobistych za11a 
tn1wań. To p o pie r w.~:::e . Po drugie ·---- nie ma takiej policji, któ
ra mo9łaby uwużać· się za kompetentną w sprnwach li.terat·ury. 

(du M. Kisiclcwej, 14. I . 1H87) 

B1użurizjn. bard:::o lub i lak : wa11e „pozytywne" typy i por 
wieści ze szc:::ęśliwy rn końcem, jako :.c t.o pozwala jej rozko
szować się myślą, ze możo:i i kapitał zbić i zachować niewin
no:ić, być bestią i jedrwcze:śnie s ycić się szczęściem ... 

(do A. S . Suworina, 13. IV. 1895, Melichowo) 

Przełożył Jerzy Pomianowski 



Czechow stworzył nowy typ komizmu, organicznie związanego 
z dramatem . W jego sztukach pierwiastki komiczne i dramatycz
ne występują nie kolejno po sobie, lecz j e d n o c.: ze śnie, jako 
dwie dialektycznie sprzeczne właściwości jednego zjawiska. Nie 
jest to komizm, który uwypukla tragedię, r.ni taki, który po 
tragedii przynosi widzowi odprężenie. Jest to komizm, który 
t kw i w sam y m d ram ac ie, podobnie jak d ram at 
t k w i w s a m y m k o m i z m i e. 

Trudno u Czechowa znaleić sytuację lub charaktery wyłącz
nie śmieszne albo budzące wyłącznie podziw, współczucie, smu
tek. Dramaturgia jego, szczególnie z ostatniego okresu, ujawnia, 
jak wiele aspektów może miel· zdarzenie ponure lub śmieszne, 

jak rzadko tragizm i komizm są jednoznaczne. Ukazując.: na sce
nie wypadki w całej różnorodności subiektywnych ujęć ich 
uczestników i świadków, Czechow daje przewagę pierwiastkom 
komicznym albo dramatyc.:znym, w zależności od swojej kon
c.:epcji. Rzeczą teatru jest tę koncepcję autora wiernie odc :cytać 

znaleźć dla jej realizac ji odpowiednie środki sceniczne. 

Gorki, który twórczość Czechowa rozumiał głęboko, jak nikt 
inny ze współczesnych, w tej sprawie również wypowiedział 

słowa mądre i ważkie: 

„Czechow, wedle mnie, stworzył zupełnie oryginalny typ 
sztuki: komedię liryczną. Kiedy jego. lekkie, pełne gracji sztuki 
wystawia się jako dramaty, stają się one przyciężkie i wiele 
tracą". 

Przed teatrem współczesnym stoi zadanie trudne, lecz jakże 

szczytne: zrezygnować z ubrtej interpretacji sztuk Czechowo
wskich jako melanchołijnycli dramatów „z łezką", przeniknąć 

je spojrzeniem świeżym, śmiałym, odkrywczym, wydobyć i roz
stawić w sposób vvłaściwy wszystkie satyryczne akcenty - i uka
zać prawdziwe oblicze autora „Wiśniowego sadu". Dopiero wów
czas przekonamy się, jak zdumiewająco nowoczesny, a nawet 
nowatorski jest jeszcze dziś ten dramatopisarz sprzed półwiecza. 

(Ze wsLępu d.o wydania „Dziel" , „Czyt el nik " , W-wa 1956) 
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ANTONI CZECHOW 

(„Czajka") 

komedia w 4 aktach 

Przekład Artura Sandallera 

Osoby: 

1 

Rzecz dzieje siG w posiadłości Sorina. Mi<;dzy trzecim a czwartym aktem upływa .iq dwa lata. 

Al{ t uu lna oll~ad .J na tablicy w !w llu. 



Artyści i krytycy radzieccy o Czechowie 

„Wujaszek Wania" i „Czajka" - to nowa forma sztuki dra
matyczne.i, w której realizm wznosi się do natchnionego i głę

boko przemyślanego symbolu.„ Słuchając pańskiej sztuki myśla
łem o życiu złożonym w ofierze fałszywemu bóstwu, o wtargnię
ch: piękna do nędznego życia ludzkiego i o wielu innych spra
wach zasadniczych i ważnych. 

Dramat Czechowa to konflikt człowieka nie z losem jak w 
dramacie antycznym, ani z innym człowiekiem (konflikt charak
terów - cechujący dramaturgię poszekspirowską), ale z życiem. 
Rozwój dramatu determinują czynniki leżące niejako poza samą 
akcją. Używając terminologii zapożyczonej z fizyki: wykres roz
\Voju postaci w dramacie przed-czechowowskim można było 

oprzeć na klasycznej teorii rozchodzenia się fal; chcąc spróbo
wać tego w odniesieniu do dramaturgii Czechowa, trzeba by 
sięgnąć do „kwantowej" teorii dramatu. Czechowowski rodzaj kon
fliktu zapanował niemal powszechnie w literaturze Zachodu. 
Literatura współczesna to już nie starcie Otella i Jagona, ale 
człowieka z życiem. Przykłady można mnożyć bez końca; od 
filmów Chaplina po nowelistykę Hemingway'a ze „Starym czło
wiekiem i morzem" na czele („.) Przedostatni utwór dramatycz
ny Czechowa to dramat-monolog „O szkodliwości palenia tyto
niu", napisany bezpośrednio przed „Wiśniowym sadem". Dalej 
nie można było już pójść: jeden bohater - Niuchin i Życie. 

Literaturze współczesnej nie udało się w zasadzie wyjść poza 
Czechowa, jej bohater przypomina nieodmiennie bohaterów jego 
dramatów. 
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Wsłuchajcie się uwazme w brzmienie dramatów Czechowa, 
a doznacie zaskoczenia: wszystkie postacie mówią tylko o sobie 
i do siebie. Częściej rozmawiają ze sobą czy z nami, widzami 
i słuchaczami, niż z partnerem na scenie, z bezpośrednim roz
mówcą, z kimś, kto znajduje się równocześnie na scenie. Liryzm 
Czechowa to przede wszystkim właśnie monolog postaci na sce
nie, postaci tragicznie samotnych. Właściwie nikt nikogo nie 
słucha i nie rozumie. (.„) Banałem stało się już powtarzanie, że 

Czechow to „piewca cierpień inteligencji rosyjskiej". Ale nawet 
truizmy nabierają z biegiem. czasu nowego znaczenia. Czechow 
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5ako pierwszy w Rosji pokazał na scenie inteligencję. Na Zacho
dzie pojęcie to było nieznane. Określa ono jako osobną grupę 

społeczną ludzi żyjących z pracy umysłowej, ludzi z określonym 
wykształceniem. Czechow oglądał ich w chwili, gdy znaleźli się 

na rozdrożu, gdy w swej masie nie potrafili się zdecydować, do 
kogo się przyłączyć. Eklektyzm poglądów, mieszanina postaw, 
frazes, który miał zagłuszyć pustkę. Czechow stworzył ich portre
ty, których sens wykracza poza ową epokę. Jego bohaterowie 
towarzyszą nam co dziei1, są nam bliscy, będą nam bliscy jesz
cze przez wiele pokoleń. 

(„.) Za każdym razem, gdy któraś z postaci Czechowa staje 
wobec konieczności dokonania ważnego, decydującego czynu, 
gdy zbliża się kulminacja, Czechow z uśmiechem na poły gorz
kim, na poły ironicznym, podpiłowuje szczeble drabiny, na którą 
bohater ma się wspiąć w celu dokonania czegoś heroicznego. 
Pada, cofa się, jest bezsilny. Czechow przekłuł balonik. Nikomu 
z jego bohaterów nie jest dane stać się bohc.terem. Znowu mu
szą „tylko jeść, pić, spać, później umierać". Zresztą Czechow nie 
zachowuje się obojętnie w stosunku do swych postaci. Każe nam 
je przecież kochać. Dlaczego? 
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(. .. ) U Czechowa w pierwszym akcie zawsze przyjeżdżają, 

albo dopiero co przyjechali ci, którzy zamącą codzienne, nor
malne życie. W ostatnim akcie wy jeżdża.ią, albo już wyjechali. 
Przyjeżdżaj ą po to, by zwykła codzienność: uległa dalszemu zgę
szczeni.u, by tym j aśnie.i ujrzeć jej nic'oś l', wyciągnąć na światło 
dzienne prawdę o życiu człowieka, który chętnie poddaje się 

iluzjom. Czechow robi to gwałtownie, ostro, bezwzględnie. Jest 
to jak uderzenie. 

W!dać: tu jeszcze r dz, jak wielka jest miłość Czechowa do 
człowieka . Widzi lud źmi ta ldmi, jakimi są w rzeczywistości, po
kazuj e ich takimi, jakimi o~lqda ieh w życiu , kocha ich za to, 
kim mogliby być - kim nie potrafili być . 
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Dwie cechy dramaturgii Czechem.a s tanęły na [Jrzeszkodzie 
w przyswojeniu jej prze:r. nową epokę, jak Io się s ta ł o :r. drama 
topisarstwem Gogola, Gribojedowa. Suchowo-Kobylina . Pierwsza 
to pozornie prywatny charakter tych sztuk . C:r.echow, wydawało 
się, był ;:iutorem piszącym o swoich zna jomych; na tym mnie 
maniu oparł się ;:vrCHAT. Tymczasem „prywatność:" ta wynik a ła 

jedynie z zasady pog lą dowości , do czego Czechow zawsze dążył 

w swoich sztukach. Cech~ druga to subiektywizm. Czeehow , 
pierwszy w dramaturgii światowej, połączył w nowej formie 
dramatycznej bezosobowoś ć: , obiektywność dramatu, z osobo
wością poety. Czechowowskie postacie nie interesują s ię widzem, 
nie zwrac;iją s i ę bezpośrednio do widza . Pomimo to , zaw sze . w 
każdym słowie . czujemy osobę autora. jego nastrój , poe;:ję . 

Czechow „rozkłada sil{" na w szystlde postaei s ztuk i. rozszczepia 
swą osobowość na kil ka przeciwstawnych obrazów . .. Jeżeli w jego 
sztuce toczy si ę spór, wiemy, że ra cje au tor a są po obu stro
nach. Oto Trieplew i Trigorin w „Czajce" s pierają s i ę o i totę 
sztuki: osobę autora i jego poglądy znajdujemy raz u jednego, 
raz u drugiego . Kiedy w „Trzech siostrach " iVIasza mówi o „sen
sie życia" - o tym, ż.e „albo wiedzieć po co si ży j e, albo wszy
stko to funta kłaków nie warte" --- to przemawia sam Czechow. 
Słowami Tuzenbacha, powiadającego co ś wręcz przeciwnego: 
„Sens ... Ot, śnieg pada. Jaki \\' t ym sens ?" -- mówi również 

Czechow. Poznajemy tu zdanie z listu do Knipper; na jej py
tanie, co to jest życie, odpowiedział : „Co to jest marchew? Mar
chew to marchew". Humor Maszy, Tuzenbacha, Czebutykina . 
Wierszynina , nawet Andrzeja, to ów cienk i humor Czechowa 
lekko tylko podcieniowany dla nadania mu charakteru indywi
dualnego. 

Czechow zawsze jest obecny na scenie. miesza się z posta
ciami dramatu . Trudno więc rządzić: się w jego sztukach jak we 
własnym domu, trudno go wyprosić. Nie opuści swego domu , 
albo wyjedzie zabierając wszystko ze sobą. Dlatego też w przed
stawieniach czechowowskich nie można nie żyć życiem Czecho
wa. Dlatego nie można wystawiać: sztuk Czechowa jako obiek
tywnego obrazu życia , skreślając postać samego autora. 
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Stąd owe „niebezpieczeństwa i pokusy" na jakie narażony 

jest w każdej chwili teatr wystawiający Czechowa. Więc próba 
„obiektywizowania" dramatów Czechowa, przydawania im nutki 
fałszywego optymizmu, zapominanie o delikatności Czechowa, 
o owym programowym niemal założeniu jego działalności lite
rackiej. 

Albo też, przeciwnie, dopatrywano się w dramatach Czecho
wa sentymentalizmu i zmiękczano, zacierano cechy niektórych 
postaci (cynizm, okrucieństwo, głupota); albo dopowiadano Cze
chowa do końca, preparowano schematy, przeinaczano filozofię 

Czechowa. 

14 

Przedstawienie prowadzi: 
Barbara Dąbrowska 

Sufler: 
Renata Pilawska 

Brygadier sceny: 
Ignacy Dabkiewicz 
Tadeusz Kołkowski 

światło: 
Konrad Lemke 

Henryk Draheim 

Rekwizytor: 
Halina Majer 

Kierownik techniczny: 
Stanisław Matysik 

Główny e:ektryk: 
Tadeusz Kubacki 

Kierownicy praco w in krawieckiej: 
Olga Ludmerowa 

Tomasz Szwajkowski 

K:erownik pracowni stolaTskiej: 
Maksymilian Kitowski 

Kierownik pracowni malarskiej: 
Edmund Nowakowski 

K:erownik pracowni tapicerskiej: 
Stanisław Włodkowski 

Kierownik pracowni perukarskiej: 
Nina Polonis 

Kierownik pracowni szewskiej: 
C z es I aw B ar a n o wski 

Kierownik pracowni mechaniczno-ślusarskiej: 
S t a n i s la w Pa r f im c z u k 

i\'l•odelator: 
Marian Kujawski 

Główny rekwizytoT: 
Stefania Kujawska 

Kierownicy administracyjni scen: 
Ha 1 i n a Ciec hoc ińska (Gdańsk) 

H a 1 i n a Zemło (Sopot) 

GDA-71'3. 15.3.68. 5000. - E-9 



Z wyjątkiem paru satyryków cala nasza dzisiejsza li
teratura wydaje rni się nie literaturą, lecz swego rodzaju 
chalupnictwern. Wśród wszystkich nowości liternckich. 
które przeczytałem w ciągu ostatnich kilkunastu lat, nie 
ma ani jednej wybitniejszej. W yrachowanie, ostrożność, 
jakiś ukryty cel, ale nie rna ani wolności, ani odwagi pi
sania tak, jak się chce, a zatem nie ma i twórczości. 

(Czechow - „Nudna historia") 


