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Antoni Pawłowicz Czechow 
rosyjski nowelista i dramatopisarz urodził się w 1860 r. 
w Taganrogu, mieście portowym nad morzem 
Azowskim, w rodzinie kupieckiej. Po ukończeniu 
miejscowego gimnazjum w roku 1879 wyjechał do 
Moskwy, gdzie kilka lat wcześniej przeniosła się jego 
rodzina. W Moskwie ukończył medycynę i praktykował 
jako lekarz, ale już w czasie studiów zaczął 
współpracować z moskiewskimi czasopismami. Karierę 
pisarską rozpoczął od beztroskich humoresek 
ogłaszanych pod pseudonimami (głównie Antosza 
Czechonte) w pisemkach humorystycznych. 
Debiutował w 1880 humoreską List do ucwnegosąsiada. 

Bardzo szybko stał się filarem popularnego tygodnika 
„Odpryski". W latach 1883-1885 powstały m.in . 
opowiadania Śmierć urzędnika, Gruby i cienki, Kameleon, 

Jt/aska, Kapral Priszybiejew uważane za arcydzieła sztuki 
satyrycznej. W następnych utworach osłabił akcenty 
l)omiczno-satyryczne, wzmacniając pierwiastki liryczno
refl eksy j ne. Żywo reagował na tendencje epoki , 
występując przeciwko biernej postawie wobec 
rzeczywistości, np. w Nieciekawej historii (1889). 
W 1894 r. wydaje dzieło o charakterze publicystyczno
naukowym Sachalin, jedyny utwór, w którym wystąpił 
zarazem jako lekarz, naukowiec, badacz i pisarz, a które 
było efektem jego podróży na Sachalin, gdzie udał się 
by zebrać materiały o życiu przebywających tam 
katorżników. W 1892 r. nabył majątek Mielichowo, 
niedaleko Moskwy, gdzie pracował jako lekarz, jako 
kurator szkoły wiejskiej, radny ziemstwa i oczywiście 
pisał. Tam powstał cykl opowiadań „ wiejskich" , m.in. 
Chłopi, W parowie. Z powodu zaawansowanej gruilicy 
w 1897 r. udał się na kurację do Nicei, a po powrocie 
w 1898 r. zamieszkał w Jałcie, na Krymie, w nabytym 
przez siebie dornu, w którym obecnie jest muzeum 
pisarza. W 1901 r. ożenił się z Olga Knipper, aktorką 
Moskiewskiego Teatru Artystycznego. Antoni Czechow 
zmarł w 1904 r. w niemieckim kurorcie Badenweiler, 
dokąd wyjechał dla poratowania zdrowia. 



Czechow wcześnie myślał o twórczości dramatycznej 
i teatrze, bo jeszcze w gimnazjum w Taganrogu pisał 
żartobliwe miniatury sceniczne (Nie przypadkiem kura 
fpiewała, Trafiła kosa na kamień). Pierwszy jego dramat 
powstał w latach 1880-1881, był co Płatonow (Bez 
ojcowizny, Sztuka bez tytułu). Utwór został odrzucony 
przez teatr. Na scenie zadebiutował dopiero w 1887 r. 
sztuką Iwanow. Następnie ogłosił szereg komedii 
scenicznych, m.in.: Niedźwiedź, Ofwiadci:,yny. W łatach 
1895-1903 powstały najgłośniejsze dramaty: Mewa 
(Czajka), Wujaszek Wania, Trzy siostry, Wifniowy sad. 
Niebagatelną rolę w prezentacji sztuk Czechowa 
odegrał Moskiewski Teatr Artystyczny i jego 
założyciele: Włodzimierz Niemirowicz-Danczenko oraz 
Konstanty Stanisławski. Czechowowskie premiery 
w MchAT-cie zapisały się ·w historii światowego teatru. 
Dowodem fascynacji sztuką teatru są także felietony 
teatralne Czechowa, które stanowią odrębny epizod 
w jego pisarskiej działalności, i w których znajdujemy 
wiele uwag dotyczących warsztatu aktorskiego. Jako 
dramatopisarz Czechow należy do klasyki światowej, 
a jego sztuki zajmują trwałe miejsce w repertuarze 
teatrów. 

Bohater, nie bohater? 

Pytanie o to, kim jest Michał Płatonow, dręczy Ge
nerałową już w pierwszych scenach dramatu Czecho
wa. I nie bez powodu, skoro nad tą kwestią głowią się 
od lat także y,rybitni znawcy twórczości rosyjskiego dra
matopisarza. W dodatku pytanie o Płatonowa nie doty
czy y,ryłącznie charakteru tej postaci, ale wiąże się tak
że z jej miejscem pośród innych, a tym samym z tytu
łem sztuki. Zgodnie bowiem z funkcją, jaką wobec ca
łości utworu spełnia tytuł, umieszczenie w nim imienia 
postaci jednoznacznie wskazuje na to, że mamy do czy
nienia z niekwestionowanym bohaterem. Tak jest 
w przypadku Hamleta, Makbeta, Kordiana, Heddy Cab/er 
i wielu, wielu innych. O cóż więc chodzi Generałowej 
i znawcom Czechowa? 

Przede wszystkim o to, że Płatonow to tylko jeden 
z możliy,rych tytułów pierwszego zachowanego dramatu 
Czechowa (powstał prawdopodobnie w łatach 1878-
1881). Nie opatrzony tytułem maszynopis y,rydano już 
~ śmierci pisarza, najpierw właśnie jako Sztukę bez 
tytułu, a potem jako Bez, ojcowizny. I choć Płatonow miał 
kilka premier przed II wojną światową, do kanonu sztuk 
Czechowa wszedł dopiero w 1956 rok u za sprawą 
inscenizacji Jeana Vilara Cefou Platonov (Ten szaleniec 
Płatonow). Z innych pomysłów na tytuł warte> 
wspomnieć Don Juana po rosyjsku, Skandal na wsi, 
Komedię rosyjską i- bodaj najtrudniejszy do uzasadnienia 
- Miód dzikich pszczół. Skąd ta inwencja teatralnych 
twórców? Pierwszy dramat Czechowa jest tak obszerny, 
że znacznie przekracza długość przeciętnego spektaklu 
teatralnego. Nie dość więc, że każda inscenizacja 
y,rymaga wcześniejszej adaptacji, to jeszcze oznacza ona 
usunięcie mniej więcej dwóch trzecich tekstu. Materii 
staje zatem na różne kroje i stroje. Najczęściej jednak 
inscenizatorzy - zgodnie z obowiązującymi 

konwencjami i oczekiwaniami widzów - kroili tak, by 
w centrum znal azł się Płatonow. Płatonow-bohater. 

Dramat publikowany i grywany w Polsce jako 
Płatonow rzeczywiście przypomina ogród nieplewiony, 
w którym co krok znaleźć można postacie, wątki, 
motywy tematyczne i strukturalne, jakie Czechow 



następnie wykorzystał w swoich dojrzałych sztukach -
od Iwanowa do Wifniowegosadu. Nie znaczy to wszakże, 
aby jego pierwszy sceniczny tekst nie został poddany 
żadnej nadrzędnej idei i organizacji. W uważnej lekturze 
spod - nie zawsze jeszcze udanych - prób oddania na 
scenie miałkości i nudy codziennego dnia wyłania się 
podwójny kształt tego, co rosyjscy badacze pomysłowo 
nazwali „krugovorot", czyli karuzela. Jedną z tych 
„karuzel" tworzą kobiety poruszające się w orbicie 
Płatonowa, drugą zaś mężczyźni zabiegający o względy 
Generałowej. Młoda, atrakcyjna wdowa na włościach 
to przecież smaczny kąsek, tak dla utracjuszy 
szukających sposobu podreperowania swoich finansów, 
jak dla nieuleczalnych romantyków. W odniesieniu do 
wątków Płatonowa skupionych wokół Generałowej 
jeden z tytułów daje się czytać wręcz w sposób 
symboliczny. Bez ojcowiznyto bowiem nie tylko możliwa 
aluzja do utraty majątku ziemskiego przez Wojnicewów, 
ojcowizny Sergiusza. Przecież zauważalny brak ojca 
sprawia, że układ postaci wokół Generałowej staje się 
nowoczesną odmianą tradycyjnej intrygi komediowej. 
Od wieków pokazywała ona posażną córkę, o której rękę 
ubiega się preferowany przez rodzica majętny łajdak 
i cieszący się względami panny kawaler wszelkich cnót, 
lecz biedny. Tego właśnie rodzica brakuje w Płatonowie, 
więc Generałowa w trosce o zadłużony majątek stara 
się wydać za mąż sama. W tym też punkcie - opozycji 
uczucia i pieniądza - przecina się tor „karuzeli" wokół 
Generałowej i Płatonowa. I ona przecież należy do 
ścisłego kręgu jego wielbicielek, tracąc szansę na 
ocalenie majątku. Nic dziwnego zatem, że tak 
najczęściej adaptowano dramat Czechowa, że wokół 
Płatonowa skupiały się główne wątki akcji. 

Płatonow to pierwsza sceniczna postać Czechowa 
świadomie ukształtowana jako bohater z kręgu ludzi 
bez właściwości Musila. Często kojarzono go też 
z Szekspirowskim Hamletem, którego Czechow i jego 
postacie tak lubią cytować. Lecz to Hamlet przeczytany 
przez pryzmat Goethego, popularny w rosyjskiej 
literaturze 2 połowy XIX wieku. Hamlet bez charakteru, 
który nie potrafi stawić czoła życiowym wyzwaniom, 
więc pozorowanymi gestami i decyzjami próbuje 
w nieskończoność odsuwać moment ostatecznej 

konfrontacji - kabotyński aktor na scenie codziennej 
komedii. W takiej interpretacji kobiety deklarujące 
swoje uczucia dla tytułowego bohatera zdają się ledwie 
zmieniającymi się dekoracjami, na których tle tym lepiej 
prezentuje się jego podstawowa słabość i życiowe 
niezgulstwo. Lecz na konstelację postaci wokół 
Płatonowa można spojrzeć nieco inaczej. Nadal 
pozostanie on w centrum kręcącej się „karuzeli", ale 
będzie jej centrum negatywnym. Nie postacią 
oświetlaną przez innych, lecz reflektorem tak 
ustawionym, by to właśnie on rzucał światło na krążące 

dookoła kobiety. 
Jedna z licznych zagadek Płatonowa to widoczny 

brak jednolitości stylistycznej. Gdzieś do połowy Il aktu 
akcja przypomina obrazek obyczajowy budowany z tro
ską o realizm szczegółu i międzyludzkich relacji. Nato
miast poczynając od namiętnych wyznań Generałowej 
przed domem Płatonowa aż do finału , w którym pada 
fatalny strzał z pistoletu, narasta lawinowo dramatyzm 
zdarzeń w wyniku nagromadzenia efektów melodrama
wcznych, nie zawsze najwyższej próby. U ich źródła 
znajduje się niewątpliwie Płatonow, jego bierność i brak 
zdecydowania. Nieschematyczność jego reakcji i jaw
nych samooskarżeń, które dają się wykładać jako nie
zręczne czy świadomie dwuznaczne deklaracje miło
snych afektów. Lecz Płatonow gra przede wszystkim 
sam dla siebie. Toteż jak wypolerowana powierzchnia 
odsyła wszystkie gesty i deklaracje uczuć, które - po
zbawione interakcji, nieodwzajemnione - wracają do 
punktu wyjścia, potęgują się - żywiąc samymi sobą- aż 
do paroksyzmu histerii. Więc to nie kobiety w sposób 
konieczny służą za zmienne dekoracje jego bezsilne
mu hamletyzowaniu. Już raczej on stanowi specjalnie 
dobrane tło, na którym wyraziście rysuje się kobiety 
współczesnej Czechowowi portret czterokrotny. 

Najpierw wcielony anioł męskich marzeń - Sasza. 
Idealnie niemal dopasowana do roli tradycyjnej żon~; 
zapewniającej mężczyźnie „ bezpieczną przystań 
rodziny. W kulisach czuwa nad występami męża na 
środku salonu, rumieniąc się za każdą jego pomyłkę 
i przesadę w gestach. Nie ma nań żadnego wpływu: 
Potrafi tylko cierpliwie czekać, a cierpienie zdradzonej 
żony skierować przeciwko sobie, nawet w liście 



samobójczym przypominając, gdzie leży klucz do jego 
komody. 

I wcielony diabeł męskich marzeń - Sonia. 
Zdradliwa żona i (nazbyt) wierna kochanka. Nie tyle 
może nawet klasyczny typ femme fatale, co przykład 
kobiety, która dostrzegła pierwsze ślady przemijania na 
swojej twarzy (naganne pudrowanie się, o którym 
wspomina Płatonow) i niemal magicznym zabiegiem 
powrotu do kochanka z młodości próbuje unieważnić 
upływ czasu. Sonia nie ma już naiwnej wiary Saszy w to, 
że rola żony to pełne sensu wypełnienie kondycji 
kobiety. Nie bez powodu postacie w Płatonowie kilka 
razy - z mniejszym lub większym przekąsem -
wspominają o emancypacji. Sonia należy do tych kobiet, 
które dostrzegają umowność rodzinnych więzi, tak 
naturalnych jeszcze dla Saszy. Dlatego najpierw 
daremnie próbowała odwrócić zależność i sens roli żony 
zakotwiczyć w uczuciu do męża, a następnie nadzieję 
na nowe życie związała z Płatonowem. Jej kulminująca 
śmiertelnym strzałem histeria wydaje się więc bardziej 
zemstą za rozwiane złudzenia niż owocem miłosnego 
rozczarowania. 

Generałowa nie potrzebuje wsparcia i gwarancji 
mężczyzny choćby dlatego, że jako wdowa dysponuje 
majątkiem i cywilną wolnością. A jednak już określający 
jej pozycję społeczną tytuł urobiony od funkcji męża 
sygnalizuje, że Anna Wojnicewa stanowi jedynie odbicie 
nieobecnego mężczyzny. I wyłącznie ten chwilowy brak 
sprawia, że uzurpuje sobie zastrzeżone przed kobietami 
prerogatywy. „Nie wzięłam perswazją, wezmę siłą ... I to 
dziś!" - postanawia po męsku przekonać Płatonowa do 
swojego uczucia. Jego bezsilny opór sprawia, że -
podobnie jak w pozostałych przypadkach - symulowana 
„męskość" Generałowej sama sobą się potęguje, 
wyrodniejąc w karykaturę. 

Taką karykaturą wyemancypowanej panny jest od 
początku Maria Grekow, jakby wyszła spod pióra 
zajadłego przeciwnika usamodzielnionych kobiet -
Strindberga. Jej niezależność od początku odsłania się 
jako maska, która podstarzałą pannę chronić winna 
przed kpiną innych i wewnętrznym poczuciem 
mniejszej wartości. I to nie przypadek, że właśnie ona 
w najbardziej farsowych rejestrach fałszywie 

interpretuje zachowanie Płatonowa. „To albo wariat, 
albo ... " - konkluduje uczucie do siebie na podstawie 
jego kpin i złośliwości, bo najbardziej zdaje się 
spragniona miłości. 

Cztery kobiety z brakiem miłofci w tle- taki tytuł można 
by dorzucić do tych, z pomocą których próbowano 
dookreślić, ujednoznacznić sens pierwszego 
zachowanego dramatu Czechowa. Jak Iwona 
Gombrowicza Płatonow nie tyle bowiem ucieleśnia 
pewną społeczną chorobę, ile raczej funkcjonuje jako 
papierek lakmusowy, który ją ujawnia. Chorobę lekce 
sobie ważącą ograniczenia czasu i przestrzeni. O jej 
konkretnym wyrazie decydują zaś w każdej inscenizacji 
Płatonowa aktorki, które pochwyci mechanizm 
nakręconej przez Czechowa karuzeli. 

MAŁGORZATA SU GIERA 



ANTONI CZECHOW 

O kobietach 
Kobieta od początku świata uważana była za istotę 
wstrętną i złośliwą. Stoi ona na tak niskim poziomie 
rozwoju fizycznego, moralnego i umysłowego, że do 
potępienia jej i wyśmiewania rości sobie prawo każdy, 
nawet nie mający żadnego prawa łajdak i używający 
cudzych chustek do nosa pyskacz. 
Jej budowa anatomiczna stoi niżej wszelkiej krytyki. 
Kiedy jakiś stateczny pater familias widzi obraz kobiety 
au naturel, to zazwyczaj krzywi się z obrzydzeniem 
i spluwa. Postawienie takiego obrazu na miejscu 
widocznym, a nie w ukryciu, w biurku czy w kieszeni, 
uważane jest za zły ton. Mężczyzna jes t o wiele 
piękniejszy od kobiety. Cnoćby był nie wiem jak żylasty, 
obrośnięty i krostowaty, choćby miał jak najczerwieńszy 
nos i jak najniższe czoło - zawsze pogardliwie traktuje 
piękność kobiecą i żeni się tylko po dokonaniu 
najstaranniejszego wyboru. Nie ma takiego Quasimodo, 
który by nie był głęboko przekonany, że pasuje do niego 
tylko bardzo piękna kobieta. (. .. ) 
Kiedy diabłu przychodzi do głowy zrobić jakieś 
świństwo czy też podłą intrygę, to zazwyczaj posługuje 
się kobietą . Przypomnij sobie, czytelniku, że z powodu 
pięknej Heleny wybuchła wojna trojańska. Messalina 
sprowadziła z drogi cnoty niejednego skromnisia. Gogol 
powiada, że urzędnicy biorą łapówki tylko dlatego, że 
zmuszają ich do tego żony. Jest to najprawdziwsza 
prawda.( .. . ) Kobiety są niemożliwie rozwydrzone. Każda 
bogata kobieta jest zawsze otoczona szeregiem młodych 
ludzi pragnących jej służyć w roli alfonsów. Nieszczęfoi 
młodzieńcy! (. .. ) 
Jednym słowem kobieta jest fałszywa, gadatliwa, 
próżna , obłudna, kłamliwa, interesowna, tumanowata, 
lekkomyślna, zła ... Jeno jest tylko w niej sympatyczne, 
mianowicie to, że wydaje na świat tak miłe, wdzięczne 
i przedziwnie mądre istoty, jak mężczyini. Za to 
dobrodziejstwo darujemy jej wszelkie grzechy. (. .. ) 

Dzido, tom 5, fragmenry 
Warszawa 195 7 

przekład: Irena Bajkowska 

DUCHY PRZESZŁOŚCI 

Czechow w naszym Teatrze 

Czechowa w polskich teatrach grywa się od prawie 
stu lat. Tak - to już niemal sto lat scenicznych tęsknot, 
westchnień, cierpień z powodu egzystencjalnej pustki, 
bezlitośnie upływającego czasu, przegranego życia i le
dwie tlących się nadziei. Prawie sto lat skrywanych łkań, 
długich chwil ciszy, zapatrzenia w dal, niespokojnej 
drzemki na wiklinowym fotelu i opuszczonych na ko
lana rąk. Do tego filiżanka z herbatą i nieprzeczytana 
gazeta, a w niej daleki świat - Paryż albo chociażby 
i Moskwa, inni, szczęśliwi ludzie, spełnione nadzieje 
i mnóstwo, mnóstwo zrealizowanych planów. Słowem 
- wymarzone, niedostępne, prawdziwe życie. 

Po raz pierwszy na ziemiach polskich po jego twór
czość sięgnął krakowski „Czas", drukując w roku 1898 
opowiadanie Człowiek w futerale. O Czechowie - dra
i-Aaturgu wspomniano po polsku dopiero w 1901 roku, 
w wychodzącym w Petersburgu „ Kraju", w relacji z go
ścinnych występów w tym mieście Moskiewskiego 
Teatru Artystycznego - MChT (po roku 1920 znanego 
jako MChAT) Konstantego Stanisławskiego. Autor ar
tykułu wspomniał m.in. o granych przez ten zespół 
Trzech siostrach - sztuce do tego stopnia nietypowej, że 
sprawiającej kłopot rosyjskim krytykom. 

W latach 1901i1902 polska publiczność miała oka
zję oglądać przedstawienia dramatów Czechowa w wy
konaniu trzech rosyjskich zespołów występujących go
ścinnie w Warszawie. Pokazano Trzy siostry, Wtljaszka 
Wanię, Iwanowa, Niedźwiedzia i Czajkę - tę ostatnią ze 
słynną, tytułową rolą Wiery Komisarżewskiej. Spekta
kle zostały przyjęte chłodno, co nie powinno zaskaki
wać. W tamtych czasach występy Rosjan, choćby naj
lepsze, z góry skazane były w Warszawie na niepowo
dzenie. Patriotycznie nastawiona publiczność jawnie 
bojkotowała imprezy organizowane przez zaborcę. Po
lityczno-patriotyczny bojkot dotknął wkrótce samego 
Stanisławskiego, gdy odwiedził wraz ze swoim teatrem 
Warszawę w drodze powrotnej z Wiednia i Berlina 
w maju 1906 roku. Goście grali wówczas m.in. Wiljasz-
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ka Wanię. Na widowni zasiadła zaledwie garstka polskich 
widzów (podobna sytuacja powtórzyła się sześć lat póź
niej, podczas występów MChT w 1912 roku). 

Polscy artyści byli w trudnej sytuacji. Z jednej stro
ny - co oczywiste - podzielali antyrosyjskie nastroje. 
Z drugiej- legenda Stanisławskiego, a przy okazji i Cze
chowa - przyciągała jak magnes. Jego nowatorskie me
tody pracy miały wkrótce zaważyć na światowym ak
torstwie dwudziestego stulecia. Ich podstawą był- naj
krócej rzecz ujmując - głęboko rozumiany realizm. Ak
tor Stanisławskiego niemal stawał się graną przez sie
bie postacią. Miał ją przeżywać, a nie odtwarzać, rozu
mieć i odczuwać, a nie pokazywać jedynie jej zewnętrz
ność. Miał wreszcie ukazywać na scenie nie nakreślony 
kilkoma kreskami charakter, ale całe skomplikowane 
wnętrze swojego bohatera, Czechow dostarczał do tych 
zadań idealnego materiału literackiego - z jego świa
tem pełnym skrzywdzonych przez los, kruchych i wraż
liwych ludzi, z których każdy ma swoją własną, bolesną 
historię i własną, głęboko skrywaną tajemnicę - jak 
w prawdziwym życiu. Wkrótce - już w pierwszych la
tach XX wieku - czechowowskie inscenizacje kojarzyły 
się w całej Europie właśnie ze Stanisławskim. Czechow 
stał się pisarzem MChT, a symbolem słynnego teatru 
był wizerunek czajki z rozpostartymi skrzydłami. 

Podczas, gdy Warszawa niejako z patriotycznego 
obowiązku przyjmowała Stanisławskiego z demonstra
cyjnym chłodem, Kraków był wolny od wielu oporów 
pozaartystycznej natury. Tutejsi artyści interesowali się 
Stanisławskim i Czechowem szczególnie intensywnie, 
z uwagą śledząc doniesienia na temat głośnych w całej 
Europie inscenizacji. Do najwcześniej (już w połowie 
pierwszej dekady XX wieku) zafascynowanych Stani
sławskim należeli Ludwik Solski i Aleksander Zelwe
rowicz. Wkrótce nie było już polskiego aktora czy reży
sera, na którego metoda Stanisławskiego nie wywarła
by wpływu. Lista jest bardzo długa, a otwierają ją twór
cy, których wielkie kariery zaczynały się w Krakowie: 
Stanisława Wysocka, Juliusz Osterwa, Stefan Jaracz, 
Leon Schiller. 

Pierwsze polskie przedstawienia Czechowa pojawiły 
się właśnie w Krakowie, na scenie Teatru Miejskiego -
dzisiejszego im. J. Słowackiego. Nie było w tym nic 

z przypadku. Czechow po polsku niejako musiał naro
dzić się na tej właśnie scenie. W teatrze, w którym kró
lowała wielka literatura romantyczna i młodopolska, 
i gdzie już od kilku lat na Maeterlincku, Ibsenie, Wy
spiańskim czy Przybyszewskim jeden z najlepszych 
polskich zespołów aktorskich do mistrzostwa doprowa
dził umiejętność stwarzania poetyckiego nastroju, po
kazywania wewnętrznych drgnień duszy i budowania 
„naturalnych", „ prawdziwych" postaci o niezwykle zło
żonej psychice. Tu bardziej niż gdzie indziej wiedzia
no, jak łączyć realizm z poezją, dosłowność z natchnio
ną zwiewnością uczuć. Czechow bardzo pasował do 
wyrastającego z najlepszych wzorów realizmu i moder
nizmu krakowskiego aktorstwa. I choć pierwsze zma
gania z tym nadzwyczaj wymagającym autorem były 
trudne i nie zawsze udane, do historii wpisał się na trwa
łe fakt, że właśnie w Teatrze Miejskim w Krakowie 
odbyły się aż cztery polskie prapremiery sztuk Czecho
wa. We wszystkich zagrał i prawdopodobnie wszystkie 
wyreżyserował (być może przetłumaczył też jedną z nich 
;·Cz.aj kę) Aleksander Zelwerowicz - twórca pierwszych 
wielkich czechowowskich ról w polskim teatrze. 

li' li' li' 

Najpierw pojawiła się jednoaktówka Niedźwiedź 
w anonimowym przekładzie, odegrana tylko raz, za dy
rekcji Józefa Kotarbińskiego , J 6 marca 1903 r. Spek
takl odbył się w ramach wieczoru artystycznego połą
czonego z rautem i loterią fantową, zorganizowanego 
przez komitet młodzieży akademickiej UJ na dochód 
polskiego gimnazjum w Cieszynie. Urozmaicony pro
gram obejmował występy orkiestry teatralnej i solistów, 
wykonujących m.in . utwory Noskowskiego, Griega 
i Liszta, recytacje Michała Tarasiewicza i Zelwerowi
cza, a także „żywy obraz" w układzie Jacka Malczew
skiego i Wojciecha Kossaka przedstawiający jedno 
z dzieł Jana Matejki. Niedźwiedź był niewątpliwie gwoi
dziem programu. Młodą, ponętną wdówkę zagrała Ja
dwiga Mrozowska, obywatela ziemskiego usiłującego 
wyegzekwować od niej dług - Zelwerowicz. Niestety, 
nie wiemy, czy przedstawienie się podobało ani jak było 
grane - prasa nie poświęciła mu zbytnio uwagi. Taki 
epizod nie mógł nikogo zajmować w sezonie, który miał 
się okazać jednym z najbardziej owocnych w dziejach 



krakowskiego teatru. Był to czas wielkich, historycz
nych prapremier: Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasiń
skiego (29 XI 1902), Wyzwolenia (23 II 1903) i Bolesła
wa Śmiałego (7 V 1903) Stanisława Wyspiańskiego, ostat
nich gościnnych występów Heleny Modrzejewskiej 
w kwietniu 1903 i wielu innych ważnych teatralnych 
wydarzeń. 

Niedźwiedź był zatem zaledwie nieśmiałą 

zapowiedzią „właściwych" polskich prapremier trzech 
najważniejszych utworów Czechowa - Wujaszka Wani, 
Wiśniowego sadu i Czajki. Wszystkie zostały wystawione 
za dyrekcji Solskiego. Prapremiera Wujaszka Wani 
w przekładzie krakowskiej aktorki Lety Walewskiej 
odbyła się 20 stycznia 1906 r., a więc zanim jeszcze 
Stanisławski pokazał ten dramat w Warszawie i zanim 
Solski i Zelwerowicz obęjrzeli występy Rosjan. Mało 
kto wie, że sztuka była gotowa do wystawienia 
w Krakowie już trzy łata wcześniej! Na zachowanym 
egzemplarzu teatralnym widnieje adnotacja cenzury 
z 25 marca 1903 r., zezwalająca na realizację utworu. 
Dlaczego mimo to dyrektor Kotarbiński Wujaszka Wani 
nie wystawił, dlaczego zrobił to dopiero jego następca, 
trudno dziś dociec. W 1906 r. obsada była znakomita: 
Helenę grała Stanisława Wysocka, starą Wojnicką -
Bronisława Wolska, Sonię - młoda Sylwia Jurkiewicz, 
Astrowa - Józef Sosnowski, a tytułowego Wanię -
Zelwerowicz. 

Zespół krakowskiego teatru mógł mówić o sukce
sie - opinie recenzentów były bardzo przychylne. Pisa
no, że dyrekcja teatru może wpisać przedstawienie na 
listę swych największych osiągnięć. Najbardziej przej
mujący okazał się sam Czechow. Konrada Rakowskie
go szczególnie poruszała „delikatna a głęboka obser
wacja psychologiczna [ .... ] wzruszająca próba, serdecz
ne tchnienie współczucia i istotnego zrozumienia, z ja
kim autor ten patrzeć może na siebie i cierpienia swych 
mistrzowsko kreślonych postaci". Od razu zauważono, 
że Czechow stawia przed aktorami szczególnie trudne 
zadania. „ Wujaszek Wania jest utworem tak skondenso
wanym, tak bogatym w charakterystyczne postaci, tak 
psychologicznie subtelnym, tak pełnym uczucia nastro
ju, że ledwo się zdoła pomieścić na scenie" - pisał Lu
dwik Szczepański. Mimo niezwykle wysokiej poprzecz-

ki, znakomitym krakowskim aktorom udało się jednak 
zagrać pierwsze polskie czechowowskie role w sposób 
świadczący o świetnym warsztacie, wrażliwości i inteli
gentnym wyczuciu „prawdy". Wysocka według recen
zentów grała z wdziękiem i naturalnością, „doskonale 
uwydatniła wahający się i apatyczny charakter kobiety 
oczekującej z fatalizmem dokąd ją popchną wypadki 
i temperament". Sosnowski -Astrow przekonywał „siłą 
i męską szorstkością", unikał schematów. Najwięcej 
pochwał zebrał Zelwerowicz. Pisano, że aktor grał 
w ogromnym skupieniu, a postać Wani „oblał takim cie
płem, takim blaskiem wewnętrznego cierpienia, że 
publiczność sercem mu towarzyszyła". Był to pierwszy 
wielki sukces w karierze aktora. „Na krakowskiej sce
nie - wspominał po łatach - dane mi było [ ... ] zagrać 
pierwszą wielką dramatyczną rolę i po raz pierwszy za
znać cierpień i rozkoszy tworzenia pełnowartościowe
go, żywego, współczesnego człowieka[ ... ]. Wieczór pre
miery był w mojej karierze wydarzeniem epokowym. 
Nieszczęśliwy, beznadziejnie zakochany w swej kuzyn
fe, poczciwy, zapracowany wujaszek Wania obudził we 
mnie wszystkie doznane tęsknoty i cierpienia, jakie 
przeżywałem w najwcześniejszej młodości. [ ... ] wypro
wadził mnie na szerokie i czyste wody, po których wart
ko już popłynęło moje aktorstwo". 

Następne krakowskie prapremiery nie były już -
niestety - udane, mimo doborowej obsady aktorskiej. 
W Wiśniowym sadzie (granym pod tytułem Sad wiśniowy 
- 3 XI 1906) wystąpili m.in.: Wysocka jako Raniewska 
(rola ta niejednokrotnie miała się potem pojawić w re
pertuarze wielkiej aktorki), Zelwerowicz - Łopachin, 

Andrzej Mielewski - Trofimow, Solski - stary lokaj Firs. 
W Czajce (2 III 1907) krakowianie oglądali m.in. Irenę 
Solską w roli nieszczęśliwej aktorki Niny Zariecznej 
i Zelwerowicza w roll prowincjonalnego lekarza Dorna. 
Tym razem krytycy byli surowi. „Przy największej wy
rozumiałości niepodobna by było mieć na chwilę choć
by złudzenie, żeby to, co widzieliśmy na krakowskiej 
scenie przybliżone chociaż dawać mogło pojęcie o rze
czywiście pięknej sztuce Czechowa - napisał w „Cza
sie" Rakowski - [ ... ] Z Wiśniowego sadu pozostał tylko 
brutalnie przedstawiony kształt zewnętrzny, pozostała 
anegdota zewnętrzna bez treści i znaczenia, przygnę-



biająca nudą i obojętnością". Podobne głosy odezwały 
się po premierze Czajki. „„.jest Czajka sztuką, w której 
smutek i rezygnacja przemawiają bolesnym wyrazem 
jeszcze dotkliwiej, niż w innych utworach Czechowa. 
[„.] Tylko prostota i szczerość gry zdołają ze sztuki wy
dobyć prawdę jego nastroju" . Stawiano zarzuty pod 
adresem nieudolnej reżyserii. „N p. w scenach zbioro
wych, na których Czechow tak wielki kładzie nacisk, 
w których stopniować umie z prawdziwą delikatnością 
skalę, ton, wyraz nastroju [„.} panowała li tylko martwa 
sztywność bez życia" - pisano o Wiśniowym sadzie, w któ
rym „tępy i brutalny mechanizm sceniczny" zabił „sub
telną muzyczność" sztuki. „Nie można tak wystawiać 
dzieł wybitnych" - stwierdzał Rakowski. Mimo niepo
chlebnej oceny przedstawień , wysoko oceniono pracę 
aktorów - zgodnie chwało.no m.in. Zelwerowicza i Wy
socką . Jednak tym razem Czechow okazał się niebez
pieczną pułapką dla tych artystów, którzy próbowali 
powielać doświadczenia nabyte w sztukach autorów 
młodopolskich. Boleśnie musiała to odczuć jedna znaj
wybitniejszych aktorek modernistycznych - Solska. 

W talencie artystki widoczną jest zawsze wrodzona in
~tynktowna chęć wypowiadania się za pomocą kunsz
townej pozy, za pomocą stylizowania odtwarzanej po
staci. Wobec prostoty Czechowa tego rodzaju środki 
musiały okazać się całkowicie bezsilne" - ocenił jej rolę 
Zariecznej, nieszczęsnej, tytułowej „czajki" Rakowski. 
„Pióra z niej lecą - to wszystko" - podsumował. 

Sukcesy i porażki związane z pierwszymi realizacja
mi Czechowa pokazały, jak wymagający jest to autor, 
jak łatwo demaskuje wszelkie teatralne chwyty i sche
maty i jak obficie nagradza, gdy traktować go delikat
nie i z umiarem. Dla krakowskich aktorów zetknięcie 
z nim było doświadczeniem . tyleż interesującym, co 
otwierającym nowe możliwości artystycznych poszuki
wań. A co najważniejsze - dającym też zwykłe, ludzkie 
wzruszenie. Solski, grający jedną z najtragiczniejszych 
czechowowskich postaci - służącego Firsa - wspomi
nał : „Artyzm wielkiego pisarza tak silnie działał na na
szą wyobraźnię, że gdy pod ciosami siekier padały 
pierwsze drzewa wiśniowego sadu, odczuwaliśmy to 
niemal jako osobistą sprawę". 

• • • 

Paradoksalne - mimo, że teatr przy placu Św. Ducha 
dał początek polskim inscenizacjom Czechowa, 
wystawiał później rosyjskiego autora stosunkowo 
rzadko. Przed pierwszą wojną światową grywano jedynie 
wznowienia Wujaszka Wani, z niewielkimi zmianami 
obsadowymi (w sezonach 1907/08 i 1909/10). 
W dwudziestoleciu międzywojennym, jeśli nie liczyć 
występów gościnnych, autora Wifniowego sadu w Teatrze 
im. J. Słowackiego zupełnie pomijano. Powrócił na tę 
scenę po drugiej wojnie światowej. Najwybitniejsza 
była z pewnością głośna w całej Polsce inscenizacja 
Trzech si6str w reżyserii Bronisława Dąbrowskiego , ze 
scenografią Andrzeja Stopki (prem. 15 I 1949) 
i znakomitymi rolami m.in. Zofii Niwińskiej, Haliny 
Mikołajskiej, Zofii Rysiówny, Tadeusza Białkowskiego, 
Tadeusza Burnatowicza, Eugeniusza Fuldego, 
Kazimierza Opalińskiego, Władysława Sheybala. 
Ponadto Czajkę (Jllewę) wyreżyserowali: Roman 
Niewiarowicz (prem. 14 V 1960) i Krystyna Skuszanka 
(31 VIII 1980), Wujaszka Wanię - Jerzy Krasowski (I O 
III 1979), Wiśniowy sad-Mikołaj Grabowski (14V1994). „. Raz tylko grano w Teatrze im.]. Słowackiego rzad
ko wystawianego Płatonowa - w reżyserii Jerzego Go
lińskiego, ze scenografią Barbary Stopki (prem. 29 VI 
1971), z udziałem Tadeusza Huka (Płatonow), Haliny 
Zaczek (Wojnicewa), Urszuli Popiel (Sonia), Moniki 
Niemczyk (Maria Grekow), Haliny Wyrodek (Sasza), 
Romana Stankiewicza (Głagolew) i innych. W tym gorz
kim, niewesołym przedstawieniu pokazani zostali lu
dzie, którzy już dawno nawzajem się skrzywdzili i któ
rym już dawno rozpadł się świat. Taka duchowa kondy
cja niezbyt pasowała do wczesnogierkowskiego hurra
optymizmu. Krytyka - z wyraźnym niesmakiem - przy
woływała więc przy okazji spektaklu „hippisowskie 
deklaracje" i zachodni liberalizm seksualny, pisała o „za
lewaniu chandry" i degrengoladzie. Nikomu z recen
zentów nie przyszło wówczas do głowy, że u Czecho
wa, po prostu, życie zawsze jest, jakie jest. 

DIANA POSKUTA-WŁODEK 

Cytaty pochodzą z prasy krakowskiej z lac 1906-1907 ; 
A. Zelwerowicz, Gawędy starego komedianta , Warszawa 1958, s. 70; 
L. Solski, Wspomnienia 1855-1954, Kraków 1981, s. 246. 
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