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„Niezadowolenie z siebie to podstawa każdego prawdzi
wego talentu". 

ANTONI CZECHOW 

„Wziął pan temat z dziedziny oderwanych idei. To słuszne , po
nieważ dzieło sztuki koniecznie powinno wyrażać jakąś wielką 

myśl! Piękne jest tylko to, co poważne [ ... ] Każdy utwór powinien 
zawierać jasno sprecyzowaną myśl, musi pan wiedzieć, po co pan 
pisze, bo jeśli pan pójdzie tą malowniczą drogą bez określonego 
celu, na pewno zabłądzi pan i własny talent pana zgubi. " 

[„Mewa", akt I, Dorn] 



KLĘSKA I SUKCES ARTYSTY 

PRAPREMIERA 

17 października 1896 r._ w P etersburskim Teatrze Aleksandry j
skim odby ła się prapremiera Mewy zakoi1czona głośną klęską. 

Przyczyną ni epow odze nia było słabe przygotowanie przedstawie
nia , nieudolna reżyseria, zła gra aktorów (nawet Komissarzewska 
tego wi eczoru grała słab o) oraz wrogie nastawienie public zności. 

Recenzen t czasopis m a „T ea t roman" : Pierwsze przedstawienie 
nowej komedi i Ant. Czechowa IHewa yło jedynym w swoim ro
dza ju wydarzeniem w annałach sceny Aleksandryjskiej. To było 
jakieś znęca nie się nad autorem i aktorami, jakiś szał złośli waści 

wśród pewnej części widowni - zdawało się, że niemal połowa 
sali składa ł a się z zaciekłych wrogów Czechowa. Przedstawienie 
odbywało się dosłownie przy akompaniamencie syczenia, gwizdania, 
wybuchów śmiechu, okrzyków: „Dosyć, dosyć!", ironicznego pod
powiadania a k torom, a wszystko to mieszało się z kwestiami wy
konawców [„.] Bezecei1stwa te rozpoczęły się już od pierwszych 
słów sztuki [„.] Z każdym aktem publiczność zachowywała się 

coraz okropniej, najwyraźniej wpadła w pasję. 

Prasa o „Mewie" w październiku 1896: „Jest to sztuka bardzo 
źle pomyślana i nieudolnie skomponowana, o treści nader dzi
wacznej, a raczej całkiem Qez treści. Każdy akt pełen beznadziej
nej nudy, fałszu, nieznajomości życia i ,uczuć. Mewa to jakiś 

galimatias w kiepskim kształcie dramatycznym". 

„W sztuce Czechowa aź roi się od głupstw, truizmów i pas
kudztw". 

„Sztuka Czechowa sprawia przygnębiające wrażenie, we wszyst
kich postaciach wyczuwa się dekade:1cką degenerację". 

„Komu, jaką krzywdę mógł zrobić Czechow, kogo obrazić, 

komu wejść w drogę, żeby zasłużyć na całą tę zapamiętałą złość, 

która znienacka wyszła z ukrycia? Czyżby starczyło to, że ma 
talent, jest lubiany i sławny?" 

Lejkin do Czechowa 

Jakże my, przyjaciele Pana, byliśmy oburzeni na recenzentów! 
Od razu po pierwszym akcie zaczęli sykać, biegać po foyer, wołać 
z tupetem „gdzież tu akcja?, gdzież typy? Woda, sama woda!", 
i wprost przygotowywali klapę urabiając opinię bywalców pre
mier. Na premierze Pańskiej sztuki zebrała się niemal cała brać 
dziennikarska i literacka, a zagadując tego i owego, stwierdziłem, 
że prawdziwych przyjaciół ma Pan wśród nich niewielu. 

Lejkin w diariuszu 

Dziś wszystkie gazety z wyjątkiem „Nowych Czasów" uro
czyście komunikują o klęsce Czechowowskiej Mewy, właśnie uro
czyście i przy tym z jakimś szczególnie złośliwym triumfem. Tak 
jakby złapano wilka, który, zanim dał się złapać, zarżnął wiele 
bydła. Jakże mogła pozwolić na podobny ton wobec Czechowa 
„Gazeta Petersburska" - temu już się dziwię. Jej recenzent tea
tral ny [„.], Kugel, po prostu zachłystuje się z radości i autoryta
tywnym tonem wymyśla autorowi. 

Czechow do A. Suwor ina, Petersburg 18. X. 1896 

Wyjechałem do Mielichowa [ ... ] 
Proszę wstrzymać drukowanie moich sztuk. Wczorajszego wie

czora nie zapomnę do końca życia, ale mimo to spałem dobrze 
i wyjeżdżam w nastroju zupełnie znośnym. 

Czechow do A. Suworiny, Petersburg 18. X. 1836 

Wyjechałem bez pożegnania. -[„.] Chodziło o to, że po przedsta
wieniu moi przyjaciele bardzo się zaniepokoili: ktoś po pierwszej 



w nocy szukał mnie u Potapienki, szukali też na dworcu l\'Iikoła

jewskim, a nazajutrz zaczęli mnie nachodzić już od dziewiątej 

rano, tak że obawiałem się, że lada chwila zjawi się Dawydow 
z wyrazami współczucia i dobrymi radami. Wszystko to jest, 
owszem, wzruszające, ale nie do zniesienia. Zresztą, z góry po
stanowiłem, że nazajutrz wyjadę, niezależnie od powodzenia czy 
klęski [„.] słowem ogarnęła mnie nieprzeparta chęć ucieczki. 

Czeclrnw do A. S u worina, Mielichowo, 22. X. 1896 

W ltście z 18 X trzykrotnie przezywa mnie Pan babą i mówi, 
że s tchó rzy łem . Za co takie zniesławienie? [···] Gdybym istotnie 
stchórzył , to l a tałbym po redakcjach , nachodzi ł aktorów, ze zde
ne rwowania błaga ł bym o wyrozumiałość, ze zdenerw owania wno
siłbym d o tekstu niepot rz b ne poprawki i utkwiłbym n a parę 

tygod ni w Pe tersburgu, oglądając swoją „Mewę" , szarpiąc się, 

o blewaj ą c zim nym potem i lamentując [„.] gdzież to moj e tchó
r zostwo? Zach o vałcm się rozsądnie i s poko j nie jak człowiek, który 
się oświadc zył , n ie zo ta l przy jęty i zrozumiał, że n ic innego mu 
nie pozosta je , jak wyj ec hać. [ ... ) Dostałem t elegra m od Potap ienki : 
,.Kolosalne pow odzenie". Nadszedł list [ ... ) wyraża mi swoje w pół
czucie w t a kim tonie , jak gd ybym strac ił kogoś z najb liższe j ro
d zi ny - to ju:i:. jest zupełnie n iesmaczne. A zre z tą ws zystk o to 

lu pslwa. 

Po premierze„Mewy" w r. 1898 

Niem irowicz-Danczcn ko do Czechowa 

W tej eh vil i sl O!'lczyl o się przeds tawien ie Mew y. Powodzenie 
fan ta ty czne [„.J Wciy:~ wywoływano w yk onawców i autora . ( ... ] 
Publi czno sć zażądała , :i:. eby do ciebie wysłać depeszę. S zalejem y 
ze s zczqscia . 

Gorki do Czechowa 

P an oczywiście wie o triumfie Mewy. Wczoraj pewien znajomy 
[ „.] koneser o wyr fi .owany m smaku - opowiadał m i ze łzami 

wzr uszenia : „Prawie od n:terdzieslu lal chodzę d o teat ru i \Vid zia
łem niejedno Ale nigdy ie widzi ałem sztu ki tak n iezwykłej, tak 
heretycka genia lne j jak Mewa . - I w ie pan - to nie jes t głos 

odosobniony . 

Czechow do O. Knipper , Ja.Ila 1. XI. 1899 

... należy raz na zawsze przestać przejmować się pow odzeniem 
czy ni epowodzeniem. To nie powinn Pani obchodzi ć . P ani musi 
tyl ko p racować - skromniutko, odziennie, cie r pliwie, będąc przy-



gotowana na błędy, które są nieu nikr,ione, na klęski , słowem 

wspinać się swoim szlakiem aktorskim , a oklas ki niech liczą in n i. 
Pisać czy grać i równocześnie wiedzieć , że robi się nie to , co 
trzeba - jakież to normalne. 

Czechow do L. Awiłowej, jesień roku 1901 

A co to jest szcz ście? Któż to wie ? W każdym r azie ja oso
biście, gdy wspomi nam swoje życie , bardzo wyra inie u p rzy l m
niam sobie, że byłem szczęśliwy właśnie w ty ch chwilach, kiedy, 
jak mi się wówczas zdawało, najwięc j c ierpiałem. 

[A. czecho w, Dzil!!a, t. XI, Wars :r.a wa 1962! 

PORTRET CZECHOWA 
Podobizny Czechowa przedstawiają smukłego mężczyznę 

w stroju z końca XIX wieku. W sztywnym kołnierzyku, w bino
klach na sznurku, ze spiczastą bródką; rysy miał regularne, trochę 
naznaczone cierpieniem, troc hę melancholijne . Rysy te wyrażają 
mądrą uwagę, bezpretensjonalność, sceptycyzm i dobroć. Jest to 
twarz, postawa człowieka, który nie ma przesadnego prze świad

czenia o sobie. 
Czechow dawał się fot ografować, j eśli tak być mus i a ło, i są to 

dokumenty absolutnej bezpretensjonalności. Nie świadczą o roz
wichrzonym życiu wewnętrznym - wydaje się, jakby ten czło

wiek był zbyt skromnym, aby przeżywać namię tne uczucia. W ży

ciorysie Czechowa brak wie lkich romansów i b iografowie odnoszą 
wrażenie, że jakkolwiek umiał opowiadać o mi ł ości, sam nigdy 
nie oszalał dla kobiety. W Mielichowie, na wsi, zakochała się 

w nim śmiertelnie ładna, pełna temperamentu dziewczyna, ba
wiąca tam często w gościnie, Lidia Mizinowa, i Czechow zac zął 
z nią nawet korespondować. Lecz jego listy miłosne były podobno 
utrzymywane w tonie ironicznym i zdradzały lęk przed każdym 
głębszym uczuciem, lęk wypływający może z jego choroby. Piękn;:i 
Lidia sama wyznała, że dwa razy odtrącił ją, po czym zadowol iła 

się innym, żonatym zresztą bywalcem Mielichow a , Potapienką . Nie 
mogła sobie dać rady z Czechowem, on natomias t poradził sobie 
z całą sprawą - wplótł ten epizod do najczęściej grywanej u nas 
sztuki - Mewa. 

TOMASZ MANN 
[Eseje, Warszaw a 1964! 

DRAMAT ARTYSTY 
Ważniejsze od prawd, jakie artysta może sformułować, wydaje 

się samo jeg o docieranie do prawdy , przedzierac1ie się ku sponta
niczności i szczerości, przez wszystkie kłamstwa nagromadzone 
przez innych i przez siebie. Dlatego tak istotna jest jego ob ee
n ość w świecie sztuki, jego przykład (choć nie wzór) osobis ty. 

Historie o a rtystach to trochę jak opowieś c i hasyd ów o cady kach : 
zaw ier a się w nich cała mądrość systemu, mimo że chod zi częs to 

o w ydarzenie drobne, mało istotne. 
Sztuka, która nie może się obyć bez fonn , nie może się też do 

życia form sprowadzać. Dewaluują s ię one, łatwe do powtarzan i-.1 
- oka z ują się bezbronne wobec tych ma l vers cj i, prz z kt óre 
sztuka z salonów artys tycznych jest d ziś tak pus la. Arlys ta jest 
potr zebny także i do tego , by sztukę odnawiał swym boha ter
st\ em. Dra ma t ar tys ty jest t y m, co najtrudniej w sztuce sfałszo

wać . 

* 
Trzeba wreszcie w sposób najbardziej kategoryc zny sp rzeciwić 

s ię r ozpuszczaniu nor.sensownych sloganów: każdy może być ar
tys tą , w przyszłości każdy będzie arty:; tą . 

B rzmi to sie lsko, -demokratycznie i szalenie niby po ludzku, 
ale naprawdę - oznacza likwidację artysty i likwidację sztuki. 
Nie oszukujmy się : jaką sztukę zdolny jest tworzyć każd y ? 

Może nawet sympatyczną w swej naiwności i prostocie, ale v.r za
sadni czy sposób ogran iczoną: pozbawioną tych fun damen talnych 
nadziei , które ze sztuką zwykł wiązać artys ta . Bez artysty nie
możliwa jes t sztuka, która powstaje z cierpien ia, z niepoko ju. 

Kto chce być ar tys tą w pełnym rozu m ieniu s łowa, wliczaj ąc 

w to całe ryzyko niepewności, kto chce połączyć się ze sztukł 

swą osobą, musi l ic zy ć się z tym, że ja k van Gogh będzie mus ia ł 

„stracić połowę rozumu". Jeżeli sztuka ma być odkryciem, przy
godą, a nie tylko czymś w rodzaju malowania pisanek na Wielka
noc - możliwe są w niej także pomyłki, klęski. A już całki em 

pewne są wszystkie niebezpieczeństwa związane z ujaw nieniem 
osobowoś ci. 

ANDRZEJ OSĘKA 
[Mitol o gie artysty , W arszawa 19781 



ARTYSTA I PUBLICZNOŚĆ 

„. rozbieżności między poglądem artysty a poglądem od bio rcy 
na sztukę i twórczość sięga ją dość głęboko. Zródłem ich jest 
z jednej strony odmiennie ukształtowana osotowość jednego i dru
giego [ ... ], z drugiej zaś czynniki tę osobowość i wrażliwość este
tyczną kształtujące (··l 

[···] jedni ludzie sami dzieła produkują, inni je tylko konsu
mują, korzystają z nich, co wiąże się ze sprawą odmiennej wraż
liwości es tetyczne j twórcy i odbiorcy. Odmienna Jest tu nie tylko 
wrażliwość wrodzona, lecz także droga jej kształtowania się: 

u twórcy - aktywna, u odbiorcy - bierna, konsumpcyjna ; w inny 
sposób funkcjonuje u artys ty i u odbiorcy. 

[· ··] mogłoby się wydawać. że celem wzajemnego porozumienia 
zarówno artysta jak odbiorca powinien by s ię zgodzić na częściowe 
ustępstwa. Takie rozwiązanie nasuwa jednak zastrzeżenia. Gdy by 
ar-tysta miał zrezygnować z czc;ści swoich poglądów, musiałby wy
rzec się zarazem sobie tylko właściwej wrazliwości estetycznej 
i już nie ona bezpośrednio kierowałaby jego pracą twórczą . Mu
siałby postępować niezgodnie ze swym znawstwem sztuki, znan ych 
sobie od strony warsztatu i techniki tajemnic twórczych zmag ań 

z materią. A czyniłby to, aby przypodobać si ę od t iorcy, k tóreg o 
wrażliwoś ć este tyczna z natury rzeczy jest mniej wysubteln iona . 
Gdy by znów odbio rca miał zr zygnować ze swoic h żądań, musiałby 

urnać, że nie m a prawa do sztuki takiej , jaka jest mu bezpośrednio 
1 a jba rdziej potrzeb .a: sprawiają e j radość i pomagając ej w sp ł 

nian iu jego wł snych trudr yc h zadań ż 'c iowych. Rezygnow3J by 
po to, aby artys ta mógl swobod,1ie two rzy ć - ale przez to odci
nałby sob ie dos tęp do jego twó rczo.ki, akc ptu jąc ją w b rew sob ie, 
jako osobiśc i e n i potrzebną mu , bo niezrozumiałą. 

[· ··] artysta rezygnujący ze -wych uprawnień pon osi zazwycza j 
artys tyczną klęsk , d bior ra zaś, rezygn · j ąc ze swoich w ymagat'1 
pod adresem ztuki , rezygnuje c zęs to z n ie j samej: przyznc je, że 
jest nowa torska i wielka, powtarzając to jako „pog ląd d la inn h · , 
w r z.e z ywislośc i st je się coraz ba rd ziej ob o j ętny wobec dzieł , 

które są m u obce, i u h i rdza się w da wnych upodoban iac . [···l 
Jeś li się uzna, że odmi en ność po rl ądów na sztukę i twórcwść 

u artysty i u od iorcy jest uzasadniona . a t u rą rzeczy , nasu nie s ię 

postula t przystosowa n ia s ię do tej sytuacj i, wysuucia sk1d odpo
wied nich wniosków . Gdy u ' w iadomimy so' ile wi elo rnkość i z o żo

ność przy zy n omawianego zjawi. ka i l:ogac two jego pr zejawów, 
a zwłaszcza fa kt, że jest ono c zymś i rwalym i n ie da s ię sprowa 
dzić do ch wi lowego s tan u ł onili ktoweg o, który sam orzutnie się 

rozładuje - d jdziemy do p rzekonan ia, ż oma w ia na sytu ac ja może 
być korzystna dla rozwoju szt uki. 

MARIA GOŁASZEWSKA 
/Otlb!o rco sztuki Jnl<o 1crytyl<. Kra k ów 1967! 

ESEJ O CZECHOWIE 

.. . Długoletnie niedocenianie Czechowa w Europie zachodniej, 
a nawet w Rosj i, sipowodowane zosta ło jego własnym, w najwyż
s zym stopniu krytycznym i sceptycznym stosunkie m do siebie nie
zadowoleniem, z jakim spoglądał na swoje dzieło, krótko mówiąc -
jego skrom n ością; cecha ta choć niezwykle ujmująca, nic:
przyczyniła się jednakże, by wzbudzić szacunek świata i s3m Cze
chow dał nią światu, że tak powiem, zły przykład . Albowiem ·opi
nia, jaką mamy sami o sobie, nie pozo~ tajc bez wpływu na obraz, 
który tworzą sobie o nas ludzie, zabarwia go i może go niekiedy 
sfałszować . Ten autor krótkich nowel zbyt długo był przekonany 
<> błaho~l:i swego talentu , o swojej artys tycznej nieważności· bard w 
powoli i :.c trudem zyskiwał wiarę w siebie, wiarę, której ' nie po
winno nam braknąć, jeśli inni mają w nas uwierzyć· aż do korica 
nie miał w sob ie nic z literackiego grand seigneura,' a tym mniej 
z mqdrca i proroka jak Tołstoj, który spoglądał nań życzl i wie, 

widząc w nim - według relacji Gorkiego - „wspan iałego, cichego, 
skromnego człowiek a''. 

„Czy n ie okłamuję czytelni! a - zas ta nawia i~ [Czechow] 
skoro n i um iem odpowiedzieć na na jważn i ejsze py tania ?" 

Te słowa uderzyły m nie najbardziej ; one to spowodowały, że 

:>:ająiem s i ę dokładniej biografią Czechowa . . Jest to jedna z ll3j 
ardzie j wzruszających, naj ba rdzie j uj mujących biog rafi i, jak ie 

znam. 

* ... • 

K to zna Di mi trija Wasilij ew a Gr igorowicza ? Ja nie. Przyznaję 
otwarcie, że zanim zają łem s ię b iografią Czecho\ a , n igdy o li im 
n ie słyszałem . A jed nak był to wówczas twórca ogólnie ceniony, 
lu m in a r z sztuki pisar kiej, który swoimi powieściami z życia 

pańszczyźnia nych chłopów zas ka rbił sobie du ży szacu nek. Od niego 
to przychodz i do młodego doktora Cz chowa w Wo kr iesieńsku pod 



Moskwą list z Petersburga r„.] „Ma pan prawdziwy talent... T alent , 
wynoszący pana wysoko nad literatów nowego p okolenia. Jestem 
p rzekonany, że jest pan powołany do tego, aby napis ać njejeden 
utwór doskonały, prawdziwie artystyczny. Zgrzeszy pa n ciężko, 

jeśli nie ziści tych nadziei. Żeby zaś ziścić je, t rzeba m ieć szacu
nek dla talentu, k tóry r zadko komu przypada w udziale". Antoni 
Pawłowicz czyta to czarno na b i ałym , podp isane sławnym nazwis
kiem. Był tak zaskoczony, w zb ur zon y, wstrząśnięty, jak prawdo
podobnie już nigdy potem. „O małom się nie rozpłakał, a teraz 
czuję, że list wyrył niezatarty ślad w mej duszy". 

* * „ 

Dane mu było tylko krótkie życie. Miał dwadzieścia dziewięć 

lat, gdy wystąpiły objawy gruźlicy. 

And my ending is despa.i r: te ostatnie słowa Prospera wciąż 

na nowo przychodzą m i na myśl przy wyznaniach starego, sław

nego Nikołaja Stiepanycza [z opowiadania Jl{ i eciekawa historia], 
który mówi: „Nie lubię , grzech wyznać, swego popularnego naz
wiska, wciąż zdaje mi się, że ono mnie jakoś oszukało, zawiodło ... " 
Antoni Czechow nie był stary; był młody, gdy kazał mu wyrzec 
te oraz poprzednie słowa, miał jednak żyć niedługo. 

* * * 

:?ytanie: „Co robić?" stale się powtarza z nieokreślonością we 
wszystk ich utworach Czechowa; bywa niemal śmieszne wskutek 
dziwnego i bezradnego sposobu, z jakim postacie jego kładą na
cisk na nim, na zasadniczym problemie życia. Nie wiem już, 

w której noweli tego autora, w chodzi do pokoju dama i oświadcza: 
„Życie jakoby przes ącza s ię przez p ryzmat, czyli innymi słowy 
należy je w świadomości rozłożyć na elementy najprostsze i każdy 
z nich badać oddzielnie. „Od takich rozmów roi się w jego opo
wiadaniach i sztukach teat ralnych. Częściowo jes t to po prostu 
satyra na występującą u Rosjan bezgraniczn4 i bezpłodną na
miętność filozofowania i dyskutowania, uprawianą również przez 
innych autorów. Ale u Czechowa majc1 one całkiem osobliwe tło, 

szczególną - boleśnie-komiczną funkcję artystyczną [„.] 

Prawda życia, która przede wszystkim obowiązuje twórcę, de
precjonuje idee i poglądy. Jest z n at ur y ironiczna i stąd 

łatwo o zarzut, że twórca, który ponad wszystko ceni prawdę, nie 
ma własnego punktu widzenia, że jest obojętny na dobro i zło, 

że brak mu ideałów i idei. Czechow zastrzega się przeciwko takim 
zarzutom. Jest przekonany, jak powiada, że czyteln ik sam uzupełni 
brakujące w opowiadaniu, wyeliminowane z niego momenty „su
biektywne", tzn. oceny, wyraz postawy moralnej. Skąd zatem jego 
lęk, niechęć wobec sławy, uczucie, iż z talentem okłamuje swoich 

czytelników, ponieważ nie umie odpowiedzieć na najważniejsze 
pytania? [ ... ] 

Jeśli prawda życia jest z natury nihilistyczna? A jest przy tym 
tak pracowita! Sztuka jest jak gdyby pracą w stanie chemicznie 
czystym i jej kwintesencją, paradygmatem wszelkiej pracy, jest 
samą pracą, pracą samą w sobie. Nikt nie oddawał się pracy tak 
jak on [ ... ] 

Pracował nieustannie i niestrudzenie, wbrew swojej wątłej kon
stytucji, nie zważając na zżerającą siły chorobę, pracował codzien
nie, aż do końca. Co więcej, wykonywał tę bohaterską pracę mimo 
stałych wątpliwości co do jej sensu, mimo poczucia winy, że brak 
jej centralnej, „ogólnej idei", że na pytanie: „Co robić?" nie znaj
duje odpowiedzi, a obrazując życie i bawiąc, odwodzi jedynie 
uwagę od tego pytania. „Rysujemy życie tylko takim, jakim 
jęst - i dalej ani rusz". Albo: „tak jak rzeczy stoją, życie artysty 
nie ma żadnego sensu, im więcej zaś ma talentu, tym dziwaczniej
szą i tym bardziej niezrozumiałą staje się jego rola, gdyż praca 
jego służy tylko zabawianiu nieczystego, drapieżnego zwierzęcia, 
wspierając tym samym istniejący porządek". 

, Istniejący porządek to nieznośne stosunki lat dziewięćdziesią- · 



t ych w Rosji , stosunki, w których żyje Czechow. Ale ból, wątpli
wości co do swojej pracy, wyczucie dziwaczności i niezrozumia
łości swo jej roli jako artysty są ponadczasowe [ ... ]. „Stosunki" -
to znaczy złe stosunki, takie, które ujawniają beznadziejną prze
paść między prawdą a rzeczywistością, istnieją zawsze, i Czechow 
także dzisiaj ma towarzyszy niedoli , którzy nie czują się dobrze 
ze swoją sławą, ponieważ „bawią świat ginący, nie podając mu 
ani kropli zbawiennej prawdy" [ ... ] na pytanie: „Co robić?" -
muszą pozostać dłużni odpowiedzi, nie umieją określić sensu swo
jej pracy, a mimo wszystko pracują, pracują do końca. 

To dziwne „mimo wszystko" musi mieć jakiś sens [ ... ] może 
właśnie w tym [ ... ] tkwi coś moralnego, przydatnego, społecznego, 

co w końcu prowadzi do tej „zbawiennej prawdy", po którą wy
ciąga dłonie bezradny świat. 

* * * 

Urzekła mnie twórczość Czechowa. Ironiczny stosunek wobec 
sławy, wątpliwości co do sensu i wartości swoich poczynań, nie
wiara w swoją wielkość - mają w sobie tyle cichej, skromnej 
wielkośc1. .. Niezadowolenie z siebie to podstawa każdego prawdzi
wego talentu. " 

* *' * 

Na pytanie: „Co robić" - odpowiedzieć można tylko: .,Szczerze 
mówię - nie wiem". A jednak s ię pracuje. opowiada histone 
i daje kształt prawdzie , w niejasnej nadziei, niemal pewności . że 

pra wd a i pogodna forma potrafią wpłynąć na duszę wyzwalająca, 

przygotować świat do lepszego, piękniejszego i rozumniejszego 
życia. 

TOMASZ MANN 
[E • e ] e, W <l! Szclw;i 1964, przel< ł a d : I. Czerm ako w :J I 
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