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Biorąc się za Platanowa trzeba - nie ma rady - ciąć tekst 
bez I itości. 
Bo i aegoż tu nie mamy! Złośliwy portret rosyjskiej 
inteligencji z drugiej połowy XIX wieku, aarna komedia 
z życia prowincjonalnego lowelasa, okrutny obrazek „stra
conego pokolenia", tragikomedia o paradoksach ludzkiej 
miłości, krwawy melodramat z dwoma trupami w finale, 
sceniany żart o zachłanności erotyanej kobiet, a może 
i nawet- jeśli się kto uprze - „aeski film" w stylu Hrabala. 
Ale pod tą tragikomianą awanturą z życia „wielożeńca" 
można dostrzec ważne doświadaenie duchowe, które 
- już kiedy przeaytałem Płatonowa 
po raz pierwszy - zabrzmiało mi 
całkiem współaeśnie . 

OBlECYWANIE 

I 
będziemy 

Paradoks Płatonowa - stwarzający 

zresztą wielkie możliwości dla aktora 
- polega na tym, że jest to niezwykle 
wyrazisty „alowiek nieokreślony", 

unoszący się na falach życia bez steru 

n ilii spodnie 
- ci póki sił nam ·tarczy! 

i wewnętrznej busoli. Powiedzieć, 

kim jest naprawdę, dość trudno. 
Studiów nie skończył, kariery nie 
zrobił. Poglądy ma osobliwe, intencje 
niejasne. Nie wiemy, kiedy mówi 
serio, kiedy błaznuje, pajacuje, gra. 
A na dodatek pije na okrągło. Iluż to 
takich p!ąae się po świecie? Coś 

zaaynają, nic nie końaą. W coś się 
angażują, a po chwili machają ręką . 

I jeszae na dodatek pakują się w - jak 
to mówimy - głupie historie z kobie
tami. Ktoś złośliwy powiedziałby : 

psychiczna galareta z koślawym 
życiorysem. 

Oczywiście mamy tu satyryczny 
portret - jak to się kiedyś mówtto - przedstawiciela 
pewnego pokolenia inteligencji rosyjskiej, żyjącej w dość 
nieciekawyoh czasach Aleksandra Ili, jak pisali niektórzy 
- pokolenia ,,zbędnych ludzi", skazanych przez despo-

Stefan CHWIN 

Marcin ŚwieWcki 

tyczny system na dość jałowe życie na margine
sie dziejów. Ale gdyby Płatonow był tylko tym, 
byłby zaledwie dokumentem historii. Tak jednak 

nie jest. 
Bohater Czechowa to nie tylko sfrustro
wany inteligent bez grosza przy duszy, 
który zawiódł społeane oaekiwania, 
to także człowiek „żyjący bez sensu", 
tak przynajmniej odauwa swoją obec-
ność na Ziemi. Dramat Czechowa 
powstał podobno już w 1878 roku, był 
więc - jeśli wierzyć historykom 
- debiutem dramaturgianym sławne-

.„ Wina w nas-..e mik:.enie, brak 
powagi i 11Wirl1eresujqcy 
clwrakter Tllll<J't:h ro.unńw, nie 
obciąiJJj ani iebi , ani mnie, 
ale obciq~jak m6wi krytyka „q10kf': 
-:Jói. to np karb klima/Il 

p~1r.,mi, co tylkD cllcesz i wstaw 
okolil:vwści ich 

własnem11,fatalncm11, 11iwbłaga11e111u 

biegowi, licuµ: 1lil lefJSZll Pf"lJ'sW 'Ć... • 

go później pisarza, choć zastanawia fakt, skąd tyle okrut
nej wiedzy o człowieku mógł mieć osiemnastoletni chło
piec. Postać Płatonowa - i nie powinna nas mylić tragi
komiana'tonacja sztuki - wyrasta z „przeklętych pytań" 
wielkiej literatury rosyjskiej drugiej połowy XIX wieku, 
które, niestety, nie przestały być pyta-
niami aktualnymi. Bohaterowie dra-
matów Czechowa wciąż pytają: „Co 
robić?" Tomasz Mann nazwał tę kwestię 
„zasadniczym problemem życia", 

z którym zmagała się rosyjska kultura. 
Wciąż szuka się tu jakiejś „ogólnej idei", 
która nadałaby sens codziennemu 
bytowaniu. Ale idei jakoś nie widać, 

a raczej może i kiedyś była, najpewniej 
w czasach młodości, tyle że dzisiaj 
niewiele już z niej zostało, poza egzalto-
wanymi marzeniami o „nowym życiu", 
które bohaterowie snują na ruinach 
egzystencji obecnej. 
Z pewnością Płatonowa nie byłoby, 

gdyby nie tacy sławni bohaterowie li-
teraccy jak Oniegin Puszkina, Obłomow z powieś
ci Gonczarowa z 1859 roku, Czacki z Mądremu 
biada Gribojedowa czy Stawrogin z Biesów 

i oświadcvny wprosi, iJ! na tym Swi«ie 
nic się wyrozµmieć nie da. 
W.szystko wiedUl i w.szystko rozumieją 
tylko dumie i suulatani. * 

• fragmenty listów Antoniego Czechowa 
w przekładzie Jerzego Pomianowskiego 



Dostojewskiego (1872). Ale stosunek do wielkiej literatury rosyjskiej miał Czechow wielce 
ironiany, aego dowody odnajdujemy w tekście co chwila. Duch parodii unosi się nad 
opowieścią o miłosnych kłopotach nau-
czyciela z Płatonówki. Czechow, który 
mógł aytać Annę Kareninę już w roku 
1875, nie oszaędza nawet wielkiego Lwa 
Tołstoja, gdy każe choćby Soni ucieakę 
od męża nazywać „zmartwychwstaniem" 
i „wskrzeszeniem" do nowego życia. Nie 
dziwi też ironiana aluzja do spo
łeanikowskich rojeń Raskolnikowa, bo
hatera Zbrodni i Kary (1866), pojawiająca 
się jako wzmianka o tym, jak to 
w młodości szlachetny student-Płatonow 
wykupywał prostytutki z niewoli„. za 
składkowe pieniądze swoich uniwersy
teckich kolegów. Dzieła Dostojewskiego 
z ich moralnym patosem uważał zresztą 
Czechow za po prostu pretensjonalne. 
Życie Płatonowa rozpada się na dwie 
niepodobne do siebie aęści, jak życie 

wielu ludzi, którzy „zmarnowali się". 

Pokolenie ojców wypomina mu, że 

przekreślił romantyzm; zarzut podejrzany, 
bo samo jakie jest? Forsa, weksle, dyba
nie na cudzy majątek plus wódka Gest to 
też bardzo zabawna sztuka o rosyjskiej 
sztuce picia w wieku XIX, aego nie 
uważam bynajmniej za temat bagatelny). 
Sonia dziwi się, że został tytko wiejskim 
nauczycielem, „niczym więcej" . Kiedyś się 

znali i pewnie kochali. Ale ona kochała 
w nim młodego romantyanego entuzjas
tę, kogoś w rodzaju Oniegina, czy rosyj
skiego Byrona, on zaś widział w niej 
ideową pannę z ambicjami. Teraz Sonia 
chce by Płatonow powrócił do swojej 
dawnej postaci jako - dobre sobie! 
- działaa społeany walaący o wolność 
i emancypację kobiet. Zresztą drwin 
z dziewiętnastowieanych feministek 
pojawia się w tej sztuce wcale niemało„ . 

DELIKATNIE 

nzbyt sentymentalny 
je. te.m n kacu. 
To slynny stnn, kiedy byle reklama 
zmusza do płavu. 
'kor • mam cicns.z·1, 
ręce dclikatmcj~ze 

sp Jjrzenie łat,:otlnicjc 
i malc;e serce 
Zwinięty w k<1Nąk 
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I S\Yiatło chodzi 
jak I pka pszaoł;J 
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Ale na chce cieplej 
le ona chce ładniej 

Ale na chci:, żebym hit 
ją jak naj ublclmcj. 

A potem m1iana 
i ogi n wstaje. 
i :.Jońce biel~jc, 
i głowa ognia 
nad wszystkim góruje .. 
A potem zmiana. 
p knięte akwarium 
i czrny pok j . 

Marcin wietlicld 

Już na wstępie Płatonow 

wypowiada jednak zadzi
wiające zdanie: „Ludzkim mięsem pachnie. Rozkoszny zapach!". 
Zamiary ma zaś- jak o nim mówią ludzie - dość brutalne: „Unurzać 

w błocie i kobietę, i siebie". 
Własnym ojcem demonstra
cyjnie pogardza jako naiw
nym romantyanym poaciw
cem. Chce być nowoaesny 
- to znaczy cyniany w duchu 
trzeżwego - jak uważa 

- materializmu. Ten malow
niczy, rozchełstany osobnik 
pozwala sobie na rozmaite 
wyskoki, a na wszystko znaj
duje usprawiedliwienie w mi
cie „straconego pokolenia", 
do którego, oaywiście, jak 
wciąż powtarza, przynależy. 

Ileż to i dzisiaj takich Płato

nowów, którzy z mitu „stra
conego pokolenia" lubią 

korzystać w nadmiarze, kun
sztownie łąaąc biadanie nad 
przegranym życiem, ducho
we rozregulowanie, wódkę, 
pijacką filozofię i miłość. 
Ale równoaeśnie ten przeg
rany bajroniany „oryginał", 

inteligent dosłownie bez 
portek (ściślej - tego szae
gółu nam Czechow nie osz
aędza - z jedną tylko parą 
portek „letnich") chce wyr
wać się z życiowego maraz

mu, w jakim ugrzązł„ „Co pana boli?" - pyta go Maria. „Bołi mnie 
Płatonow" - brzmi sławna odpowiedź. Ni to skarga, ni to wyznanie 
kogoś skazanego, oaywiście, na „przeklęty los". I tak. bezwolny. 
poddaje się wpływom zewnętrznym i chaotyanej grze uauć. 

Cóż to za zabawne - i okropne - poplątanie! Prawdziwy post
modemistyany kolaż duszy sklejonej z niezbornych kawałków, cu
dzych słów, frazesów, pijackiego małpowania. Rzea dzieje się zaś 



w środowisku o dość rozluźnionych obyaajach, pośród 
ogólnej moralnej dezorientacji. To prawda, wszyscy tu 
szukają miłości, mało kto wszakże - zauważmy - zapomi
na o palących kwestiach pieniężnych Gest to także sztuka 
o finansowej ruinie, polowaniu na majątek i bolesnej utra
cie domu). 
Sam Czechow był lekarzem-społeanikiem owładniętym 
„ogólną ideą" pracy dla dobra wspólnego. W roku 1890 
- chory na gruźlicę! - wybrał się na katorgę na Sachalinie, 
by poprawić los więźniów, w 1891 roku organizował 

pomoc dla głodujących guberni, w 1897 brał udział 

w spisie ludności Rosji, zakładał wiejskie szkoły i bibliote
ki ... Ale rzea ciekawa: ten prawdziwy rosyjski Judym, 
który z góry powinien potępić kogoś takiego jak Płatonow, 
bohaterów swoich dramatów i opowiadań lubtt obdarzać 
aarnymi myślami Schopenhauera, bronił światopoglądu 

materialistyanego, równoaeśnie stwierdzając, że taki 
światopogląd odbiera ludziom poaucie sensu życia! Jeśli 
więc był Judymem, to Judymem, którego musnęło skrzydło 

Buri:um,ja, lubi tak zwane 
„pozytywne" typy i powieści ·q 
razfŚliwym końcem, jo.ko że IO 

pozwalaj~ rozkoswwać się 

myślą. i.o mWia i kapitałr.bić. 
i :JU:liowat niewi111WŚĆ, 
być bestiq ijednl>a.eS11ie 
sycić ię ~ściem ... • 

zwątpienia . Jak tu zachować impet pracy dla dobra wspólnego, skoro ma się w sercu 
Schopenhauera, a ludzkie szaęście na Ziemi 
niemożliwe? 

„Gdy w człowieku brak tego, co wyższe i sil
niejsze od wpływów zewnętrznych, to 
- doprawdy - wystaray porządny katar, by 
utracić równowagę" - pisał Czechow 
w Nieciekawej historii. I właśnie Płatonow taką 
równowagę traci. Odrzuca drogi, które pro
ponuje młodemu człowiekowi nowoaesne 
społeaeństwo: karierę. wytrwałą pracę dla 
dobra wspólnego i rewolucyjną kontestację, 

a także nie bardzo się stara o dochody. Co mu 
pozostaje? 

Młody Czechow, jak piszą biografowie, miał skłonność do aktorskich 
popisów, błaznowania i mimianej karykatury wiedział więc sporo, 
aym jest błaznowanie w towarzystwie i co się za takim błaz

nowaniem w duszy kryje. W Płatonowie drwi z ze swojego boha
tera, szydzi, kpi, ale - nie da się ukryć- trochę go lubi, a nawet - kto 
wie - trochę go rozumie. Bawi go, ale i fascynuje fenomen 
życiowego przegrańca z „lost generation", który jest z pewnością 
dosć podejrzaną figurą, ale swoim urokiem przyciąga kobiety, 
a serce, kto wie, ma być może gołębie. Fenomen oczarowania ludzi 

Płatonowem jest jednym z tematów tej 
sztuki, bo chodzi nie tylko o zakochane 
w Płatonowie panie. Ten „zmarnowany" 
inteligent, chociaż nie ma nad sobą pra
wie żadnej władzy, posiada - to nic, że 
mimowolnie - prawdziwą władzę nad 
ludźmi, którzy chcą przebywać w jego 
towarzystwie, a rozmowę z nim poaytują 
sobie za zaszayt, chociaż co parę chwil 
mu wypominają, że jest marnym 
człowiekiem. 

Bolesne, błyskotliwe, pijackie pajacowanie 
Płatonowa ma pod spodem całkiem 

poważny ból skrachowanego życia 

i ssącą, duchową pustkę „nowooesnego 
świata". Tragizm przechodzi w bufonadę, 

bufonada w tragizm. Dziki śmiech zdarza się z katastrofą. A finał prawdziwie 
brawurowy: inteligencki „oryginał" w stanie nietrzeźwym staje się ofiarą 

burleskowej serii zbiegów okolianości, na której końcu dwa trupy i jedno nie
udane samobójstwo. Dramat miłosnych namiętności zmienia się w ironianą 
opowieść o bezwolnym, bezradnym cyniku, który nawet nie potrafi w hisz
p/ńskim stylu - to znaay z miłości - „zabić" prześladujących go kobiet, chce więc 
w końcu tylko świętego spokoju, ale błaznować nie umie przestać aż do ostat
niego tchu. 

Wszyscy wiemy, 
czym jest postępek 
bezcmny, ale czym 
jest enola - nikt z nas 
nie wie.* 

Paradoks na paradoksie! Czechow drwi, z niego 
niemttosiernie, ale też nie może oderwać od niego 
oau. Bezideowiec - ale o dosyć silnym instynkcie 
moralnym, bo przecież - choć zachowuje się paskud
nie i tchórzliwie - nie chce nikogo skrzywdzić i bardzo 
cierpi z powodu klęsk, które ludziom ściąga na głowę. 
Choroba wo'li to jego specjalność. Błyskotliwa 

inteligencja przy galaretowatej duszy, aar duchowych 
aromatów „straconego pokolenia" (plus, ooywiście, 
fizyana atrakcyjnośc1 - więc to właśnie przyciąga 

kobiety jak magnes? Ach, ten Płatonow! Nie on pier
wsty, nie on ostatni. Głupota, mądrość, dobro, 
podłość, urok osobisty, agresywność, bezsilność 

tworzą w nim zadziwiającą mieszaninę. Bezczelny, 
odważny, niemoralny, niebe2pieany, tchórzliwy, 
paskudny, bezradny, biedny, słaby, pociągający, zach
wycający! 

Jest co grać. 
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