




Teatr jest oryg i nalną formą wyrazu, 
wiążącą się po pierwsze i zasadniczo ze sposobem istnienia jednostki wobec 
innych, wobec col ej społeczności, ale też wobec samej siebie: jest zatem for
mą mówiącą rzeczy istotne o naturze społeczeństwa i naturze jednostki 
i o związkach między nimi. 
Teatr mówi przede wszystkim, że jednostka i społeczeństwo są od siebie nie
oddzielne, że jednostka nie może nic wiedzieć ani o sobie, ani o świecie, jeśli 

nie tkwi w kręgu związków z innym i z całym ciągiem uczuć i myśli, które 
z tych związków biorą początek i wytyczają ich bieg. 
Oznacza to, że człowiek zdobywa wiedzę o sobie tom, gdzie się znajduje, w cza
sie, w którym żyje, i wśród ludzi, którzy go otaczają - w grze luster, jaka te 
jego związki z ludźmi tworzy i jaka niejednokrotnie zmienia się w grę iluzji 
i labirynt - a to wobec tego oznacza, że nigdy nie poznaje siebie w pełni. 
To, że jednostce pewno sytuacjo - jej własna - zostaje konkretnie dano jako 
jej naturo, a ponadto jako otaczająca jq rzeczywistość , jako jej środowisko, 
oznacza przede wszystkim istnienie jej losu: mojry Trzeba to słowo pisać ma
lq literą , jeśli chce się ściśle zobrazować jego sens, bo określa ono, jasno i pro
sto mówiąc, .wyznaczoną rolę", jaką człowiek otrzymał. Z punktu widzenia 
stworzenia, klóre jW śmiertelne i któFe jest tego faktu świadome w sposób 
najilt!!n~ziej bezji>0średni, które więc llJilrzytarnnio sobie przemijanie czasu 
i ciągłe umieranie w bieżącej chwil1i przeszłości, sytuacja, w której się znaj
duje, jest ponadto zawsze fa tono w najbardziej prozaicznym sensie tego sło
wa, to znaczy jest nieodwołalna, nieodwracalna i w każdym momencie roz
strzygająca się raz na zawsze. 
Wymowo teatru, który ukazuje człowiekowi wprost i bez obslonekjego sy
tuację, a w niej jego los, więc to, co jest dla niego nieuchronne, daje mu wprost 
odczuć, że trudno o pogląd bardziej uproszczony niż myśl zawarta w łaciń
skim przysłowiu Faber unuquisque fortunae sue*. 
jakże jednostka może być panem swego losu, skoro bezpośrednie doświad
czenie stykania się z . rzeczywistością" mówi jej, że z jednej strony jest, 
jaka jest i nie może być inna, o z drugiej, że nie może nigdy stać się sobą, 
zespolić się z wyobrażeniem, jakie ma o sobie. jeśli się chce być c złowie
kiem „realnym", żyć, zanurzyć się w gąszczu spraw i ludzi, oznacza to 
w gruncie rzeczy ni mniej, ni więcej tylko wyj ś ć na poszukiwanie siebie 
- swego sposobu istnienia - wiośnie gdzieś pozo siebie, znaleźć się wśród 
różnych przypadków i sytuacji, urzeczeń i niedogodności, jakie obecność 
drugiego człowieka, jak też wszystkich ludzi razem, stwarza wobec każ
dego z nos. Przekonanie, że z takich zmagań można wyjść zwycięsko, jest 
niedo rze cznością. 

Nie tylko związki jednostki z rzeczywistością, ole również i przede wszyst
kim związki jednostki z sarną sobą wyłamują się zawsze ze ścisłych rygo
rów. zawsze pozostają nieokreślone i niejednoznaczne. Inaczej to, co przeży-
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warny, nie byłoby życiem, ale mniej c:zy bardziej mozolnym wykonywaniem 
jakiegoś z góry ustalonego planu. 
Słowem, czlowiek nieustannie gra w życiu rolę, z którą nie może się utożsa
mić, nawet jeśli całym sercem jest z nią związany i ze wszystkich sił stara 
się swemu zadaniu sprostać. 
W wyniku podobnych stwierdzeń Pirandello doszedł do pesymizmu tyleż do
tkliwego, co chłodnego: wszystko ostatecznie zmieniał w nicość - gdyż ni
cość nie jest tylko kwestią złudzeń, a człowiek w ciągu swego życia niemo
że nigdy wyplątać się z "rozgrywki ról". 
Ale pesymizm i optymizm to jednak odpowiedzi zbyt bezradne wobec pyta
nia, jakie stawia nam świat. Jeśli zaczniemy to rozważać, a tego powinien 
się podjąć każdy, dochodzimy do wniosku, że w człowieku - w każdym z nos 
- istnieje rzeczywistość, która góruje nad wszelkimi zbiegami okoliczności, 
wszelkimi przypadkami, wszelkimi rozgrywkami ról i wszelkimi niepowo
dzeniami. Tą rzeczywistością jest, mówiąc najściślej, samo ludzkie istnienie. 
Właśnie więc teatr czy też, ściślej, ,Jorma teatralno", mówi o tym, że odczu
wamy swoje istnienie na ziemi wcześniej, niż pojawiaJq się w nas myśli o ja
kiejkolwiek tragedii lub farsie, jako że to odczucie pojawia się w głębi nasze
go indywidualnego ducha. 
To świadomość sprawia, że człowiek, niezależnie od tego, jaki los przypadł 
mu w udziale, ma bezsporne prawo wzywać Boga czy Bogów, czy Wieczność 
na świadków, że to, co go spotyka, jest mu najgłębiej obce, że spotyka go za
wsze niesprawiedliwość, przed którą nie może się uchronić. A nie mogąc się 
przed nią uchronić, będzie nad tym bolał z całą pasją, do jakiej jego istnienie 
jest zdolne. 

Najtrudniejszym zadaniem dla reżysera, 
pow wystawio>nrem tragedii gre€kiej, jest wystawienie Czechowa, o dla ak
torów - grranie w jegosztu!koch. Dlaczego? Dlatego, że Czechow to sama pro
stoto, można by odlpowiedzreć, a prostoty nie da się udawać: albo się ją w so-
1'.M ma, fllt:i© nie. 
Ale prostota Czecl'lowo wcale nie jest tako prosta: uzyskał ją dzięki odrzuca
niu, ~rrzekaniu się, dzięki najprawdziwszym ćwiczeniom ascetycznym i do
piero to pozwoliło mu usunąć ze swego przeżywania i pisania wszystko to, 
co nie jest bezpośrednie, żywe i przejrzyste, wszystko, co nie oddaje wprost 
"prawdziwości". Prawdziwością natomiast dla Czechowa jest mijanie czasu: 
sposób, w jaki ludzki czas zmienia się w prawdę . Prawdę zdobywa się wte
dy, kiedy słowo wydostaje z realności to, co jest jej bezpośrednią ulotnością , 

a sama realność znika, by tak rzec, w przepływaniu czasu, czyniąc to bez naj
mniejszych starań o zapanowanie nad tym znikaniem, o trwanie dłużej niż 
mijająca chwilo, której nadała wyraz, ay raczej, której urodzie się poddała. 
W pnelotności mieści się cala rzeczywistośt natura, przedmioty, ludzie z krwi 



i kości, stosunki społeczne, stany ducha, rzeczy, które wydają się być trwale, 
i rzeczy, które na pewno trwałe nie są, a ponadto przeszłość wszystkiego 
i przyszłość, ku której wszystko dqży, śmierć wszystkiego i życie, które trwa, 
więc całe te powtarzalne i nieprzewidziane dzieje wszystkich istot. Rzeczy
wistość mieści się w niej w pełni i na zawsze. Ale żeby ją ukazać w jej czaso
wej prawdzie, w jej prawdziwym trwaniu i prawdziwym jej przeżywaniu, 
trzeba ją uwolnić od wszystkiego, co jej przelotne istnienie przestania, przy
tłacza i deformuje: od wszystkiego, co domaga się czegoś dla siebie. A czymś 
takim w istocie są słowa. 
Czechow jest pisarzem realistą i może nikt tak dobitnie jak on nie wyraża 
c iąż e n i a rzeczywistości, jej najgłębszej istoty, przygniatającej i nieunik
nionej. Może też jednak nikt. chcąc tego dokonać, nie ogołocił rzeczywistości 
tak doszczętnie z jej zwyklych atrybutów, jakimi są jej roszczenia. Zatem wy
stawianie Czechowa musi jakoś rozwiązać na scenie to nierozwiązywalne 
zadanie: być zarazem materialne i niematerialne, przedstawić nie tylko zmy
słową widzialność rzeczy, ale też prawdę, która spoza niej prześwieca (u Cze
chowa, jak wiadomo, przedmioty, drzewa, slupy telegraficzne, samowary, 
słoneczne popołudnia albo zmierzchy mają swoje sceniczne działanie), a przy 
tym ukazać dokladnie i wyłącznie to, co istnieje w ściśle określonej i jedynej 
chwili, którą należy wyrazić. 
Nie można go bylo zadowolić: chciał, żeby na scenie pojawiło się to wszyst
ko, co sam dokoła swoich postaci widział, i żeby postacie byty jak w rzeczy
wistości (to znaczy jak on sam, człowiek z krwi i kości, a nie jak rwór jego 
wyobraźni), a jednocześnie zależało mu jedynie na atmosferze przedstawie
nia i jego rytmie. Nie można go było zadowolić, ale nietrudno zrozumieć, o co 
mu szlo. Chciał skrajnej prostoty, skrajnej precyzji i domagał się usunięcia 
wszelkiej pretensj onalności. jego dramaty trzeba czytać i rozumieć w stanie 
ewangelicznego „ubóstwa ducha": z uczuciem całkowitego zdania się na to, 
co one chciały ukazać, a więc ni mniej, ni więcej tylko z uczuciem zdania się 
na czas Judzki i jego przemijanie. To jednak wymaga takich samych ascetycz· 
nych ćwiczeń jak te, których świadectwo daje jego sztuka: trzeba się uwol
nić od wszelkich pretensji, wszelkich uprzedzeń, wszelkiego blichtru. Resztę 
uzyska się dzięki temu. 

Z 3 m jer Z am Y t U Q ŚW j 3 d Cl Y Ć ! że Mewa nie jest 
najlepszym z dramatów Czechowa. Ale nie wolno zapominać przy tym słów 
powiedzianych w niej o Trigorinie: .Tu leży Trigorin. Dobry był pisarz, ale pi
sał gorzej niż Turgieniew". Oto epitafium i zurazem streszczenie calej kryty
ki lite rackiej od tamtych czasów do naszych. Tak, Mewa nie jest najlepszym 
z dramatów Czechowa: za wiele w niej scen patetycznych i za wiele nieustan
nego ruchu; no i ten strzał z rewolweru na końcu, ta obsesja rewolwerów 
u Czechowa, ten jedyny sposób, na jaki wpadał , żeby zakończyć dramat za-



dowalając publiczność : roztrzygojąc sprawę hukiem. Dlatego i tu posłużył 
się rewolwerem. choć jego jedyny udany strzał to strzał z rewolweru wujasz
ku Woni, który wypalił w powietrze. W Mewie jest czymś niedorzecznym., że

by miody Trieplew popełnia! samobójstwo z rozpaczy właśnie wtedy, kiedy 
zostaje, zdaniem Czechowa, pisarzem, a więc po Czechowowsku sądząc , kie
dy właśnie zdobywa pozycję sytuującą go poza rozpaczą. 
Wszystko to prawda, ale mimo nierówności Mewa jest dramatem najbogat
szym w tematy ze wszystkich czterech wielkich dramatów Czechowa. jak też 
utworem, gdzie wyraziście dochodzi do g łosu metdnoia (zmiana sposobu my
ślenia - przyp. redakcji), o której wspomnieliśmy wcześniej : to tu artysta Cze
chow opowiada się całkowicie po stronie pokory, a to znaczy: po stronie oca
lającej ironii. Dostosowując się do wymogów Stanisławskiego , który chcia ł , 

żeby akcję dramatu streszczało się przejrzyście w jednej jedynej fonnule, moż

na powiedzieć, że akcja Mewy to .poszukiwanie sensu sztuki". Czy ma to zna
czyć, że jeśli istnienie uznaje s ię za nie do zniesienia, to drogę wyjścia moż
na widzieć w sztuce? Odpowiedź musi zabrlmieć: „nie". Sztuka, przeciwnie, 
jest „drogą wejścia", jest sposobem na to, żeby bez reszty przecierpieć . niedo
statek", jakim jest życie . W tym pytaniu i odpowiedzi mieści się jedność dra
matu, o ile taka jedność istnieje. Nie bez przyczyny w Mewie na dziesięć po
staci scenicznych dwie to pisarze, a dwie - aktorki, przy czym każda z tych 
postaci zostaje przeciwstawiona innej: Trieplew Trigorinowi, Nina Irinie, mon
strum, w jakie się człowiek zmienia - istocie naturalnej, jaką niemal niko
mu nie udaje się pozostać . I nie bez przyczyny dramat rozpoczyna się od przed
stawienia teatralnego, w którym na scenie zostaje ukazana ni mniej, ni więcej 

tylko kosmologia Czechowa: świat po dwu tysiącleciach, kiedy .wszystkie ist
nienia zamknąwszy swój tragiczny krąg , zgasły" ; kiedy więc tym samym 
przerywa się również cały ten przerażająco pomylony bieg, jaki obrało (mo
że na skutek żałosnego nieporozumienia) ludzkość, bieg, no którego końcu 
odnajdujemy ludzi-larwy Samuela Becketta, wyłaniające się jakby wprost 
z tego zdania. 

NICOL A ĆH IAR O M ON TE 

fragmenty trzech esej ów zawartych w tomi e .Granice duszy" 

(Czytelnik Warszawo 1996) w przekładzie Stanislowo Kosprzys1ako 





fo t. Edwaro Hartwig 

Kiedy mówiq mi o artysty znym 
i nieartystycznym, o tym, co sce
niczne, a co niesceniczne, o tenden
cjl realizmie itd., odczuwam zmie
szonie, niezdecydowanie, potakuję 
i odpowiadam banalnymi pół 

słówkami, które niewarte sq na
wet miedziaku. Wszystkie utwory 
dzielę na dwa gatunki: na te, któ
re mi się podobajq, i na te, które mi 
się nie podobojq. Nie mam innego 
kryterium, o j eśli zapytacie, dla
czego podoba mi się Szekspir, a nie 
podoba mi się Zlatowratski, nie po
trafię odpowiedzieć . Być może 

z czasem, kiedy zmądrzej ę, doro
bię s i ę kryteriów, ale chwilowo 
wszelkie rozmowy o »artystyczno
ści« męczą mnie tylko i wydajq mi 
się dalszym ciqgiem tych schola
stycznych dysput, którymi ludzie 
zamęczali się w redniowieczu. 

Antoni Czechow 
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W sty zniu 2003 rozpoczynamy 
drugą edyC] ę cyklu spotkan poświęconych 
współczesnemu t eatrowi europejskiemu. 
Gościem pierwszego spotkania (20 stycznia 2003) 
będzie wybitny dramaturg - Dejan Dulwvski, 
autor głos n ej Beczki prochu. 
Spotkanie poprowadzi Dorota jovanka Ći rl ić . 
Następne seminarium poświęcone będzie teatrowi 
francuskiemu. W dyskusji udzia ł wez.m ą: 

Fabienne Arvers - lcryryk teatru i tańca 
progresywnego tygodnika francuskiego 
.Les Inrockuptibł es " 

oraz Fran~ois Berreur - wydawca dramaturgii 
wspólczesnej , reżyser. 

Zapisy najważniejszych spotkań 
publikuje miesięcznik .Teat r" . 
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