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Z LISTÓW CZECHOWA 

DO A. SUWORINA 

Chciałaby dusza w szerokie przestwor·y, arc 
cóż, z koniecznoki muszę p dz ić .±ycic 

w ciasnych ramkach, zabiegając o podłe ruble 
i kopiejki. Nie ma nic wulgarniejszego nud 
mienczański żywot - z liczeniem groszy, tro::kq 

o :'.:arcie, idiotyrznumi rozmowam i i nikomu nie
potrzebną umowriq moralnością. Serce krwawi, 
gdy pomyślę, .?.e haruję dla pienięclzy, że pie
t1iądze sq glównum motorem mojej pracy. Ta 
męcząca myśl i głód. sprawiedliwości czyniq mo
ie pisarstwo we własnych oczach zajęciem go
dnurn pogardy, nie szanuję tego, co piszę, gnuś

nieję i sam siebie nudzę. 
Mielichowo, 16 czerwca 1892 

Brak nam „czegoś" - racja, a to znaczy, że 
wystarczy podkasać szatę naszej muzie, a ujrzy 
się puste miejsce. Pan wie, że pisarzy, których 
uważamy za wiecznych czy po prostu dobr·ych 
i którzy nas upajają, lącz11 jedna wspólna i na
der ważna cecha: oni gdzieś dążą i każą nam 
iść za sobq, a my czujem11 nie rozumem, tylko 
całą istotą - że mają jakiś cel, jak ten ducn 
Hamletowego ojca, który przecież nie bez ko
zery przychodzi i niepokoi naszą wyobraźnię. 

Jedni - w zależności od kalibru - stawiają 
sobie cele najbliższe: pańszczyzna, wyzwolenie 
kraju, polityka, piękno albo po prostu wódka, 
jak na przykład Denis Dawydow; inni - cele 
dalekosiężne: Bóg, życie pozagrobowe, szczęście 

ludzkości itd. Najlepsi spośród nich są realista
mi i malują życie takie, jakie jest ,ale że z każ
dego zdania tryska jak sok świadomość celu, 
więc Pan - oprócz życia takiego, jakie jest -
widzi u nich jeszcze życie, jakie być powinno, i to 
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Pana urzeka. A my? M11! Malujemy życie, ja
kie jest - i dalej ani kroku- choćby smagano 
nas batem. Nie mamy ani bliskich, ani dale~
siężnych cel<lw, a w duszy pusto, jak wymiótł. 
Polityki nie mamy, więc w rewolucję nie wie
rzymy, Boga nie uznajem11, duchów się nie boi
my, a ja osobiście nie boję się nawet śmierci 
i ślepoty. Kto niczego nie pragnie, niczego się 

nie spodziewa i niczego się nie boi, ten nie może 
być artystą. Cz11 to istotnie choroba, czy nie -
nie o nazwę chodzi; trzeba się jednak przyznać, 
że nasza sytuacja jest pod zdechłym psem. Nie 
wiem, co z nami będzie za dziesięć czy dwa
dzieścia lat, może okoliczności się zmienią, ale 
na razie byłoby lekkomyślnie spodziewać się po 
nas czegoś do rzeczy, bez względu na to, czy 
mamy talent, czy nie. Piszemy automatycznie, 
tylko na mocy dawno ustalonego trybu, wedle 
którego jedni urzędują, inni handlują, jeszcze 
inni piszą ... Pan i Grigorowicz uważacie, że jes
tem mądry. Owszem, jestem przynajmniej na 
tyle mądry, że nie będę tail przed sobą swojej 
choroby, nie będę się oklamywal i oslanial włas
nej pustki cudzymi lachmanami w rodzaju idei 
lat sześćdziesiątych itd. Nie skoczę ze schodów 
jak Garszyn, ale też nie będę się ludzil nadzieją 
na lepszą przyszłość. Nie ja spowodowałem mo
ją chorobę i nie ja będę ją leczył, bowiem ta 
choroba, jak należy przypuszczać, ma jakieś 

ukryte przed nami dobre cele i dotknęła mnie 
nie na próżno„. „Nie na próżno - nie na próżno 
huzar dziewczę zwodzi" ... 

Mlellchowo, 25 listopada 1892 

Pisze mi Pan „o życiu dla życia". Uprzejmie 
Panu dziękuję. Przecież optymistyczny list Sazo-
nowej 1000 razy bardziej niż mój przypomina 
mogiłę. Napisałem, że brak nam celów i Pan 
rozumie, że ja te cele uważam za niezbędne 

·i chętnie poszedłbym ich szukać, ale Sazonowa 
pisze, że nie należy łudzić obiecankami, które 
nigdy się nie spełnią .•. „ciesz się z tego, co 
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masz". Jej zdaniem cale nasze nieszczęście po-

1.ega na tym, że ciągle szukamy jakichś wyż

szych, dalekosiężnych celów. Jeżeli to nie babska 
logika, to filozofia rozpaczy. Kto szczerze sqdzi, 
że wyższe i dalekosiężne cele są nam tyle po

trzebne, co krowie, że „cale nasze nieszcze.frie" 
właśnie w tvch celach - temu zostaje jedno: 
pić, jeść i spać, a kiedy to wszystko obrzydnie, 
rozpędzić się i walnąć łbem o żelazny kufer. 

Mielichowo, 3 grudnia 1892 

piszę sztukę, którą skończę chyba nie wcze
śniej niż w końcu listopada. Piszę ją nie bez 
przyjemności, ale bezczelnie lamię prawa sceny. 
To komedia, trzy role kobiece, sześć męskich, 

cztery akty, pejzaż (widok na jezioro); mnóstwo 
rozmów o literatur:::e, mało akcji, miłości na pu
dy. 

Mielichowo, 21 października 1895 

N o, sztuka już gotowa. Zaczqlem ją forte, 
a skończylem pianissimo - wbrew wszelkim 
zasadom dramaturgii. Przypomina raczej opo

wiadanie. Właściwie nie jestem zadowolony 
i czytając to moje najnowsze dzielo raz jeszcze 
dochodzę do wniosku, że kiepski ze mnie dra-
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maturg. Akty są bardzo krótkie, jest ich cztery. 
Chociaż to zaledwie szkielet sztuki, zaledw ie 
projekt, który do następnego sezonu jeszcze m i
lion razy się zmieni, już dałem t ekst do prze 
pisani a na r em i ngtonie w dwóch egzemplarzach 
m aszyna odbija dwa egzemplarze na raz) i j e-

d:?n z n ich prze~ lę Panu. Niech tylko Pan niko
m u nie da je do czytania. 

Mielichowo. 21 listopada 1895 
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LITERA TURA I MIŁOŚĆ 

W październiku 1895 roku Czechow donosił li
stownie Suworinowi: „Niech Pan sobie wyobrazi, 
że piszę sztukę, którą skończę chyba nie wcze
śniej niż w końcu listopada" ... 

Czajka to w istocie najbardziej osobista ze 
sztuk Czechowa, utwór „niezwykle szczery", jak 
się wyraził Niemirowicz-Danczenko. Powstała 

w Mielichowie, niewielkim majątku Czechowa, 
blisko Moskwy. Częstymi gośćmi byli tu Suwo
rin, Ignacy Potapienko (on to właśnie posłużył 
Czechowowi jako prototyp Trigornia z Czajki), 
poczytny i niezwykle płodny wówczas pisarz, 
Lidia Mizinowa, eks-nauczycielka gimnazjum, 
kobieta niezwykle piękna, która darzyła Czecho
\Va miłością nieodwzajemnioną i przeżyła póź
niej nieszczęśliwy romans z Potapienką. 
Niewątpliwie zdarzenia, które stały się głów

ną treścią sztuki i w których uczestniczył sam 
Czechow, poprzedziły bezpośrednio ów mielicho
wski okres. Ale niektóre zalążki sztuki zakiełko
wały w umyśle Czechowa znacznie wcześniej, 

kiedy to pewnego lata Czechow bawił w guberni 
nowgorodzkiej w majątku wysokiego petersbur
skiego urzędnika, u którego mieszkał również 
Izaak Lewitan, znany rosyjski malarz-impre
sjonista. 

„Wybuchały romanse - pisze kryty Mikołaj 
Efros - W jeden z nich, który przyjął nieomal 
tragiczny obrót, był zamieszany Lewitan. Ro
mans nie miał nic wspólnego z fabułą Czajki. 
Pochodził raczej z utworów Maupassanta. Nie
mniej ten właśnie romans, a jeszcze bardziej 
otoczenie, w jakim się rozgrywał: jezioro z sze
ściu majątkami, itd., przypomniał się Czechowo
wi kiedy przystępował do pisania Czajki już 

pod innym .wrażeniem, powodowany innymi 
impulsami życia. Dziwnie się splotły te dwa 
nurty". 

Podstawowych elementów genezy Cza;ki szu
kać należy również w pewnych faktach z życia 

-6-

moskiewskich kół literackich połowy ostatniego 
dziesięciolecia ubiegłego wieku. Poza tym fakty 
o charakterze biograficznym odegrały w sztuce 
rolę nie mniejszą niż stan ducha pisarza, który 
jak gdyby rozszczepił się na dwie postacie li
teratów występujących w Czajce - Trigorina 
i Trieplewa. 

Trudno powiedzieć, który z nich jest Czecho
wowi bliższy. Trafnie zauważył Efros, że cier
pienia spowodowane brakiem uznania, pragnienie 
stworzenia nowych form, protest przeciwko ru
tyniarzom przywłaszczającym sobie pierwszeń
stwo w teraźniejszości - wzięte są dla Trieple
wa z własnego doświadczenia autora Czajki, 
z własnych przeżyć, własnej „skrzyni afektów", 
jak mawiał Konstanty Stanisławski. Ale nie 
przeszkadzało to, że Trieplew skłaniał się ku 
dekadentyzmowi, podczas gdy Czechow należał 
do przeciwników tego kierunku. Tak oto rysy 
autobiograficzne odnaleźć można zarówno 
w Trieplewi, jak i w Trigorinie. W tej syntezie 
autobiograficznej tkwi również, rzecz jasna, spo
ro elementów czysto fikcyjnych. 

Niewątpliwie jednak psychologia Czechowa-pi
sarza znalazła odbicie przede \vszystkim w Tri
gornie, literacie cenionym i poczytnym, liryzm 
zaś autora Czajki bliski jest uniesieniom Triep
lewa, dramaturga niezadowolonego z siebie, ze 
swej sztuki, przeżywającego chwile zwątpienia 
w swe możliwości twórcze, dopatrującego się 

źródła swych niepowodzeń na niwie teatralnej 
w 'bra}~u opanowania rzemiosła dramaturgiczne
go, co z kolei - jego zdaniem - wiedzie do 
s chematyzmu, grozi wpadnięciem w szablon .... 

W grudniu 1895 roku Czechow z uko11czo:1ą 
Czajką wyjechał do Moskwy. W niebieskim sa
loniku młodej aktorki Lidii Jaworskiej odczytał 
swą sztukę przed liczr:ie zgromadzonym audyto
rit:m. Czajka zaszokowała zebraną u Jaworskiej 
„profescrsko-literacką kompanię", zadziwiła swą 

nowością i - jak wspomina pisarka Tatiana 
Szczepkina-Kupernik - „nie mogła podobać się 

zarówno takim jak Korsz (właściciel teatru 
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\V Moskwie i Jaworska - którzy uznawali tylko 
efektowne · dramaty Sardou i Dumasa, jak 
i dorobkiewiczowskiej publiczności na benefisie 
Lewkiejewej w Petersburgu. Pamiętam spory 
hałas, nieszczere zachwyty Lidii, zdumienie Kor
sza: „Kochany, to przecież jest niesceniczne. 
Każesz człowiekowi zastrzelić się za sceną i na
wet nie pozwalasz mu pogadać przed śmiercią 
i temu podobne". 

Wieczór ten był zapowiedzią sromotnej klęski, 
jaka spotkać miała Czajkę w rok pófn iej w pe
tersburskim Teatrze Aleksandryńskim . Chłodne 

przyjęcie Czajki zabolało Czechowa. Czyż mógł 
jednak spodziewać się czegoś innego? Już w tra
kcie pisania ogarniały go wątpliwości twórcze, 
które zresztą znalazły wyraz w samej sztuce, 
gdzie pełno „rozmów o literaturze, mało akcji, 
miłości na pudy" ... 

W istocie w Czajce, podobnie jak i w nastę

pnych wielkich dramatach Czechowa, nie ma 
ali:cji w tradycyjnym znaczeniu tego słowa. 

Utwór jes t - przynajmniej z pozoru - niesły

chanie prosty w konstrukcji, choć w istocie na
der złożon '· Początek zapowiada możliwość 

strych konfl iktów i nie mni j gwałtownych 

rozwiązań. Przy końcu pierwszego aktu wszela
ko intryga - w klasycznym rozumieniu tego 
pojęcia - ciągle jeszcze nie jest zawiązana; ko
niec ostatniego aktu nie przynosi żadnego roz
strzygnięcia, a raczej komplikuje, gmatwa sy
tuację, w jakiej się znajdują bohaterowie. Rzecz 
znamienna, ów brak akcji, czy też „rozkład" 

akcji - ongiś ganiony - stał się jednym 
z atrybutów współczesnego teatru poetyckiego. 
Tak oto np. Różewicz wyznał, iż do tego 
„wewnętrznego" kroczy „po ślad ach i znakach, 
które dają Dostojewski, Czechow, Conrad ( ... ) 
To, co się dzieje w dramatach Czechowa - pi
sał - jest rzeczą drugorzędną, nie „intrygi", 
. ,rozwiązania", ale powietrze tych dramatów pa
mięta się zawsze, czuje się zmysłami ich atmo
sferę, pustkę między zdarzeniami, milczenie 
między słowami, oczekiwanie ( ... ) Bezruch, a nie 
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ruch jest tam istotą sztuki (przedstawienia)'". 
Sztuka urywa się nagle, autor pozostawia widzo
wi możliwość dopowiedzenia sobie reszty. „Tak 
kończą się, a rnczej obracają dzieła epickie" -
zauważył Anatol Koni. Istotnie mamy tu do czy
nienia z warstwą specyficznie epicką, którą 

w swych następnych dramatach Czechow roZ\'lli
nie do perfekcji, zachęcony późniejszym powo
dzeniem Czajki, już na deskach Moskiewskiego 
Teatru Artystycznego. 

Rene SUwowski: .• Od Turgieniewa 
do Czechowa, Warszawa 1970 
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ODSŁANIANIE 

CHARAKTERÓW 

Uczono nas, że dramat powstaje z konfliktu 
między dwiema albo więcej czołowymi postacia
mi, przeważnie przerastającymi ludzi spotyka
nych w życiu, niezwykle skoncentrowanymi 
w swych dążeniach i obdarzonymi silną wolą. 

Tego centralnego konfliktu i takich dobrze nam 
znanych ze scen postaci na próżno szukalibyśmy 

u Czechowa; z tego właśnie powodu konwen jo
nalni krytycy i ich czytelnicy przez całe lata 
wyobrażali sobie, że Czechowowi w ogóle nie 
chodziło o napisanie sztuki teatralnej. Posta cie 
kreowane przez Czechowa nie są bardziej skon 
centrov.-ane ani obdarzone silniejszą wolą - niż 
my jesteśmy; są one raczej mniej skoncentrowa
ne i mniej świadome swego celu. Nigdy nie 
zmierzają one ku jakiemuś wielkiemu, rozgło

śnemu starciu i momentowi szczytowego napię
cia. A to nie dlatego - chociaż widzowie z kra
jów Zachodu skłonni byli tak sądzić - że są te 
postacie Rosjanami; Rosjanie bowiem lubują si 
prawdopodobnie bardziej w starciach i momen
tach napięcia niż inni ludzie. Co zresztą nie 
znaczy, że nie ma w dramacie Czechowa żad n. ·eh 
elementów znamiennie rosyjskich. Są, ale trzeba 
ich szukać nie w niekonwencjonalnej i nieteatra
lnej konstrukcji, lecz w szybkich zmianach na
stroju, w owych łzach następujących zaraz po 

śmiechu, w śmiechu następującym zaraz po 
łzach, co tak trudno jest odtworzyć na scenach 
zachodniej Europy, gdzie przez długi czas sztuki 
Czechowa grano powolnie i posępnie, jak gdyby 
ktoś właśnie w sąsiednim pokoju umierał ... 

Unikając ścisłej konstrukcji, utrzymując akcję 
w stanie płynnym, Czechow może pozwolić 

swym postaciom, nie tylko niektórym z nich, 
ale wszystkim, aby odsłaniały swą istotę różny
mi sposobami i na różnych płaszczyznach. Potra-
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fi otwierać perspektywę na zawiłość i bogactwo 
życia, na wszystkie jego współbrzemienia i pod
teks ty. J(' st on rzeciwieństwem tych zręcznych, 
ale bezsilnych dramaturgów, których postacie 
\\;ydają się skłócone ze sobą w pustym świecie. 
Dramat Czechowa, chociaż napisany prozą, jest 
w swej istocie poetycki. Jego poezja jednak, da
leka od sty lu heroicznego i epickiego, tkwi nie 
w jego ludziach i nie w tym, co czynią i mówią , 

ale w głębi i bogactwie atmosfery życia, w któ
rej ludzie ci zdają się poruszać jak ryby w mi
gotlhvej wodzie, zielonej z odcieniem purpury. 
Każda sztuka, a nawet w miarę jak doskonalił 
on i wzbogacał swą metodę każdy akt sztuki 
(jak w owych czterech pięknie skontrastowanych 
scenach Wi§niowego sadu) ma swoją własną, bo
gatą atmosferę. I zamiast tego, co jest zazwy
czaj w dramacie - ostrymi liniami nakreślonęj 
akcji, wywołującej zaciekawienie i podniecenie 
- mamy tu ciągłe, swobodne odsłanianie się 

charakterów, skoordynowany rytm nastrojów, 
wzrastającą bliskość uczuciową wobec ludzi 
przedstawionych w sztuce i pogłębione wzrusze
niem zrozumienie ich świata, jakbyśmy sami 
uczestniczyli w ich doświadczeniach ... 
Łzy u Czechowa nie są łzami słabych. Widze

nie go jako łzawego, półdekadenckiego, senty
mentalnie nostalgicznego pisarza, rozpamiętują
cego klęski, zajmującego się ludźmi nieprzy
stosowanvmi do życifl, bezużytecznymi, jest 
całkowicie nieprawdziwe. Nie wzdraga się on 
wobec straszliwej ironii bezlitosnej prawdy. Jego 
humor ma przenikliwe ostrze. (Młodzi autorzy 
spragnieni popularności i sukcesu powinni prze
czytać demaskatorską mowę Trigorina na ten 
temat w rozmowie z Niną w akcie II Czajki). 
I chociaż jego dramat, którego sceny kompono
wane są jak scherza i nokturny, nie powinien 
być traktowany jako sztuka realistyczna (Bunin, 
który pochodził z rodziny ziemiańskiej, stwier
dza w swych pamiętnikach, że Wiśniowy sad jest 
obłędnie nierzeczywisty, wręcz śmieszny), jego 
utwory tkwią korzeniami w ówczesnej Rosji.., 
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Ale nawet wtedy, gdy to wszystko jest już 

daleką przeszłością, gdy sztuki można wystawiać 
w teatrach skromnie stojących między kamieni
cami i fabrykami wysokimi na dwa tysiące stóp, 
\V murach chroniących od gromu i blasku rakiet 
księżycowych, nawet wtedy - dopóki wszystkie 
umysły nie stępieją, a serca nie zamkną się 

w pancerzach z plastiku i metalu, dopóty ten 
dramat Czechowa, tak bogaty w swej atmosfe
rze, tak odkrywczy i subtelny w zmiennych 
swych nastrojach, tak zabawny i smutny, tak 
mądry i pełen serdeczności będzie i uśmiech wy
woływał, i łzy. 

J. B . PTtestley: „Czechow". „Cze
chow w oczach krytyki świato
wej", Warszawa 1971 
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MOTYWY HAMLETYCZNE 

Literackie echa lub aluzje stosowane przez 
Czechowa stanowią jedną z najbardziej frapują
cych odmian licznych „wywoławczych" chwytów 
tego dramaturga. Takie chwyty, znajdujące się 

poza bezpośrednią akcją w jego późniejszych 

sztukach, mają często znaczenie symboliczne, a 
niekiedy pełnią funkcję komentarza, podobną 

]Cl k chór w tragedii greckiej. Stosowanie przez 
Cz:::chowa aluz ji liter;i.ckich lub fol k lorysty-
znych w jego icóźniejszych sztukach ma zwykle 

charakter eklektyczny i może się zmieniać, prze
skakiwać od autora do autora, od jednej ludo
wej pieśni do innej . Cytaty z Szekspira, a przede 
wszystkim z Hamleta, zdarzają się w innych 
sztukach Czechowa. W Czajce jednak znajduje
my coś więcej niż tylko uboczne drugoplanowe 
urywki z Hamleta. Wydaje się bowiem, że Ha
mlet jest związany z całą budową tej sztuki, 
i można sądzić, że obraz Hamleta jest zgodnie 
z zamierzeniem dramaturga jak najbardziej we
"·n trznie powiązany z :,·tuacjami i postaciami 
C=ajk i „ . 

. Ja k ie są niektóre najbardziej charakterysty
czne' cechy sposobu użycia motywów hamlety
cznych, które przesycają całą Czajkę? Przede 
wszystkim należy zwrócić uwagę na intensywność 
z jaką powracają motywy Hamleta, w prze
ciwieństwie do przypadkowego wykorzystywania 
tych motywów w innych sztukach . Motywy Ha
mletCT rozbrzmiewają jak stały podkład muzy
czny towarzyszący Czajce, a związek z tą trage
dią Szekspira i jej postaciami nie ogranicza się 
tylko do cytatów i krótkich wzmianek, ale wy
:o tępuje w ogólnych układach dramatycznych, 
jak na przykład umieszczenie sztuki w sztuce. 
a ta;;że w pewnych aspektach struktury drama
tycznej sztuki Czechowa. Po drugie, należy 

zwrócić uwagę na częstą identyfikację postaci 
Czajki z postaciami Hamleta. , a zwłaszcza Trie
plc\•;a z Hamletem i Arkadiny z Gertrudą. Iden-
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tyfikacje te nabierają jeszcze więcej siły, kiedy 
są ukazywane na tle innych Hamletycznych mo
tywów. Szczególnie wybija się scena bandażo
wania, w której są wyraźne pogłosy . sceny w sy
pialni pomiędzy Hamletem a Gertrudą. Jednak, 
choć stosunki między Arkadiną a Trieplewem 
wykazują nieco uderzających podobieństw do 
stosunków łączących Hamleta z Gertrudą - nie 
ma między nimi w żadnym wypadku ścisłej 

analogii. Jak dalej zobaczymy, występujące 

w opisie tych stosunków różnice pełnią określo
ną funkcję w planie dramatycznym Czechowa. 
Stosunek Trieplewa do Niny znowu rozbrzmie
wa echem sfrustrowanego stosunku Hamleta do 
Ofelii. Podobieństwo Niny do Ofelii jest jed-nak 
mniej wyraźne niż podobieństwo Trieplewa do 
Hamleta, gdyż - w przeciwieństwie do Trieple
wa - ona sama nie wyraża poczucia identyfika
cji... 

W Hamlecie finałem, zaczynającym się sceną 
na cmentarzu, jest śmierć. Taki sam jest finał 
Trieplewa. Ale jakże różne są te śmierci! 

W śmierci Trieplewa nie ma katharsis występu
jącej w śmierci Hamleta. Hamlet na końcu po
rzucił. myśl o SC'_mobójstwie. Jego dawne nastro
je i wahanie zniknęły i koncentruje się na myśli 
o zemście. Jest wzniosły, choć istnieje w nim 
słaba struna, gdy tymczasem Trieplew jest sła
by, choć nie możemy mu odmówić nuty wznio
słości. 

J. D. Wilson mówi, że dla zamierzeil, jakie 
sobie posta\'.;ił Szekspir, ważne jest, abyśmy za
chowali aż do samego końca współczucie dla 
Hamleta. „Zabierzcie nam szacunek dla bohate
ra, a Hamlet przestanie być tragedią". A prze
cież właśnie to, w całej rozciągłości, Czechow 
zrobił ze swym bohaterem. Nie możemy szano
wać tego samozwańczego Hamleta, choć nie mo
żemy także odmówić mu współczucia. Hamlet 
jest tragedią geniusza, tragedia zaś Trieplewa -
w tej mierze, w jakiej ją możemy nazwać tra
gedią- jest to tragedia przeciętności - prze
ciętności tym ostrzej przez nas widzianej, że 
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łączy się w wyobraźni z wciąż powracającymi 
aluzjami do Hamleta. 

Tak więc motywy Hamleta spełniają w Czajce 
podwójne zadanie. Stanowią ironiczny komen
tarz do uroszczeń Trieplewa. A ponieważ moty
wy te sugerują w pewnym sensie analogiczne 
sytuacje i na skutek tego igrają z naszymi ocze
kiwaniami, Czechow użył ich jako chwytu 
wzmacniającego napięcie, tak sarno jak dopro
wadził, w akcie IV - do wariantu Arystoteleso

wej perypetii. 

Thomas G. Wtne-r: „Czajka Cz"
chowa a Hamlet Szekspira" .. ,Cze
chow w oczach krytyki świato
wej", warszawa 1971 
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Ludzie zawsze się wymykają i my im 
w ymykam y się także; nie mają stałych 
konturów. Z tego punktu widzenia życie 
'jest bez sty lu. Je;.t ono jedynie ruchem, 
ktćry ściga swój kształt, nie znajdując go 
:-igd71. Tak oto rozdzierany czlowiek na 
próżno szuka tego kształtu, który nadałby 
mu granice : w obrębie tych granic byłby 
królem. Niecha.1 choć jedna żywa rzecz 
7'.a świecie ma swó.1 ksztait, a świat z je
dnoczy się wreszcie· 

Albert Camus : Człowiek zbuntc
W'1ny. 

N arze kacie, że moi bohaterowie są snw
tni i ponurzy. Niestet y, nie ~: : ja to wina. 
Przychodzi mi to bezwiednie; pr ując, 
w każdym razie, jestem zaw. ze w do brym 
humorze. I zwróćci e uwagę , że lud.,,ie po
nurz y, melanc il.ol icy, piszą zaw sze na we
soło , a ci, kL ·rzy i e zą,si~ ż11ciem, bud. ze• 
melancholię swoim i u tworami. 

Antoni Czec!1ow "'-V li ·cie do Av.r i
!owej 
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NIEZWYKŁA PROSTOT A 

Jeżelibym miał jednym słowem scharakteryzo
wać sztukę Czechowa, mógłbym jedno tylko 
podkreślić : jej niezywykłą prostotę. Powiedział

bym nawet, że j eś li słowo „sztuka" oznacza 
pewien układ, pewne przekształcenie rzeczywi
stości, to należałoby przyjąć, że w dziele Czecho
wa nie ma wcale sztuki albo - co bez wątpie
nia byłoby dokładniejsze - że cała sztuka 
Czechowa polega właśnie na wytwarzaniu wra
żenia całkowitej spontaniczności, naiwnej szcze
rości, na zupełnym braku wszelkiej przesady, 
wszelkiej sztuczności. Pod tym względem Cze
chow zajmuje zupełnie wyjątkowe miejsce w li
teraturze europejskiej .„ 

Nie ma tu ani śladu romantyzmu, ani śladu 
deklamacji ani pozy; sprawy zawsze przebiegają 
w sposób bardzo prosty, powiedziałbym nawet, 
pospolity. Nie ma też żadnych tendencji morali
zatorskich, filozoficznego czy społecznego teore
tyzowania. 

Andre Gide bardzo słusznie zauważył, w od
niesieniu do Dostojewskiego, że rosyjska litera
tura bardziej się zajmuje stosur.!rnmi zachodzą
cymi pomiędzy ludzką osobmvcścią a Bogiem 
niż więzami · r. oł :c znym i. To samo można po
wiedzieć w odniesieniu do Czechowa: opisy 
środowiska społecznego czy sceny obyczajowe są 
dla niego tylko środkiem umożliwiającym wni
knięcie w wewnętrzne „ja" człowieka. Nagi 
człowiek - oto co stanowi dla Czechowa 
prawdziwy problem. 

Ale skorupa społeczna jest mocna , opiera się 
wszelkim uderzeniom, wszelkim wstrząsom; cza
sem tylko choroba, tylko śmierć mogą ją całko
wicie zniszczyć. Toteż Czechow bywa bezlitosny 
dla swych bohaterów: wolno popycha ich ku 
przepaści , uważnie śledzi wszystkie ich konwul
syjne drgnienia, każe im cierpieć, ile tylko mo
że, bo wtedy tylko, kiedy wszystko stracą, 
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odnajdują czasem ostatnią, niewysłowioną na

dzieję ... 
My, którzy znajdujemy się na ruchomym 

gruncie, my, co widzieliśmy, jak w ciągu kilku 
zaledwie miesięcy rozprzęgło się olbrzymie spo
łeczeństwo i byliśmy świadkami zerwania 
wszystkich więzów społecznych - zyskaliśmy 
przynajmniej dzięki temu nie znaną naszym 
ojcom swobodę ducha, umiłowanie ryzyka, żądzę 
przygód, a także głęboką pogardę dla wszystkich 
formułek, wszystkich ogólnych teorii, wszystkie
go, co usiłuje ograniczyć życie, zamknąć je 
w ciasne ramy. Czechow - ów duch wolny 
i niespokojny, jest jednym z nas, gdyż nam tak
że objawiła się nagość ludzka, brutalnie odarta 
ze społecznych powijaków.„ Niewątpliwie, ów 
nagi człowiek nie jest piękny - jest nawet bar
dzo często odrażający, a niekiedy żałosny - ale 
może to dlatego, że zawsze wystydliwie się 

ukrywał. 

Borys de ScllLoezer: „Antoni Cze
chow. Rozważania aktualne'' .. ,Cze
chow w oczach krytyki świato
wej'', Warszawa ian 

• 
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DAJE KSZTAŁT PRAWDZllE 

Urzekła mnie twórczość Czechowa. Ironiczny 
stosunek wobec sławy, wątpliwości co do sensu 
i wartości swoich poczynań, niewiara w swoją 
wielkość - mają w sobie tyle cichej, skromnej 
wielkości. „Niezadowolenie z siebie - mawiał 

- to podstawa każdego prawdziwego talentu". 
W tym zdaniu skromność zmienia się jednak 
w coś pozytywnego. Znaczy ono bowiem: „Ciesz 
się ze swoj ego niezadowolenia. To dowód, że 

jesteś czymś więcej niż ludzie zadowoleni z sie
bie, może nawet jesteś wielki". Ale to w niczym 
nie umniejsza szczerości zwątpienia i niezado
wolenia, i praca, wierna, niestrudzona praca aż 
do końca, w przeświadczeniu, że nie ma odpo
wiedzi na ostateczne pytania, praca z wyrzutem 
sumienia, że okłamuje się czytelnika - nadal 
wyraża tę osobliwą postawę „mimo wszystko". 
Bo tak też jest: „człowiek bawi historiami ska
zany na zagładę świat, nie dając mu ani śladu 
zbawiennej prawdy". Na pytanie: „Co robić?" 

- odpowiedzieć można tylko: „Szczerze mówię 
- nie wiem". A jednak się pracuje, opowiada 
historie i daje kształt prawdzie, w niejasnej 
nadziei, niemal pewności, że prawda i pogodna 
forma potrafią wpłynąć na dusze wyzwalająca, 
przygotować świat do lepszego, piękniejszego 

i rozumniejszego życia. 

Tomasz Mann: „Esej o Czecho
wie". „Czechow w oczach -krytyki 
światowej", Warszawa 1971 
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w niektórych cytowanych listach i pracach ko

media opatrzona jest tytułem „Mewa''. Przedru
kowując je dokonaliśmy zmiany tytułu na 
„Czajka", pod tym bowiem tytułem sztuka gra
na jest na scenie Teatru im. Stefana Jaracza. 

Malarstwo: Raul Dufy, Narcisse Diaz cle la Pena, 
Charles Daubigny, Eduard Manet, Claude Monet, 

Adolphe Monticelli. 
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Kierownik techniczny: 
EDMUND GIECZEWSKI 

Kiernwnicy pracowni: 

krawieckie.i damsl<i ej: ZOFIA ZIMMER * krawi eckiej mc;skiej: GRZE
GORZ FRANKOWICZ • peruka rskiej: HENRYKA GRUSZCZAK * sto
larskiej: JÓZEF RESZEĆ • ślusarskiej: ALEKSANDER MARKOWSKI * 
malarskiej: RYSZAHD GIECZEWSKI • modelatorskiej: JUSTYNA MA
JEWSKA* tapicerskie.i: WIKTOR .JANKOWICZ * szewskiej: GERHARD 
FOKS " rel;:wizytorski e.i: .JAN SOKÓL * kierownik clziatu akustycznego. 

HENRYK KOZLOWSKI 

K oordy nacja pracy a rtystycznej , 
organi zacji wid owni i reklamy: 
STANISLA \V A RYBCZYNSKA 

SCENA W ELBL1\GU SCENA W OLSZTYNIE 

Kierownik administracji: Kierownik administracji. 
STANISLAW MACIEJAK IRENA KRAWCZYK 

Główny elektryk: Główny e lektryk: 
TADEUSZ GEREJ MIROSLAW SZOSTAKOWSKI 

Brygadier sceny: Brygad ie r sceny: 
ARKADIUSZ BOGDANOWICZ KAZIMIERZ JURGIN 

Orga nizator \Vid o\Vni: Organizalo1· widowni: 
NINA BLESZYNSKA ZOFIA BALKO 

Kie rownik scen.v objazdowej: 
WOJCIECH STACHOWICZ 

Kasa teatru w Olsz tynie czynna w godz. 10-12 i !G-19, LPI. 39-n 

I~asa teatru w E!Ulągu czynna w go<lz. 10.30-14 i 17-19, w dni świ:\tcczn ::- w go!lz. 
16-rn, te 1. 24-oo. 
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W repertuarze: 

Jerzy Walden 

MOJ PRZYJACIEL MINISTER 


