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„Czechow w oczach współczesnych" 
(fragmenty) 

Dwa różne obrazy Czechowa nasuwają się czytel
nikowi i1widzom w zależności od tego, czy zdarzy się 
im przeczytać opowiadania młodzieńcze czy opo
wiadania okresu dojrzałości i obejrzeć jedną z jego 
jednoaktówek czy wodewilów, albo jeden z tych 
dramatów czy komedii, które uczyniły z niego, na 
przełomie XIX i XX wieku, największego odno
wiciela rosyjskiego teatru i jedną z najwybitniej
szych postaci całego teatru współczesnego. To zna
czy, z jednej strony obraz Czechowa humorysty i 
beztroskiego kpiarza, z drugiej Czechowa skupio
nego, poważnego i smutnego, pesymisty wręcz czy 
nawet „pisarza mrocznego" jak zechciał go ktoś 
nazwać, mając na uwadze przede wszystkim atmo
sferę jego teatru. 

Ettore Lo Gatto (przekł. Halina Kra/owa) 

[„.] „Niedźwiedź" i „Oświadczyny" przyniosły Cze
chowowi ogromny sukces, zwłaszcza na scenach 
prowincjonalnych; ale chcielibyśmy zauważyć, że 
był to sukces analogiczny do sukcesu pewnych opo
wiadań, tak zwanych komicznych, w których czytel
nik nie wyczuł zrazu smutku czy nawet tragedii, 
tkwiących za ich komizmem. Coś podobnego przy
darzyło się Gogolowi z przedstawieniami „Ożenku" 
i „Rewizora" interpretowanymi jako farsy. 
Mówiąc o wodewilach, Czechow miał na myśli coś 
poważnego, a pewnego razu powiedział wręcz, że 
napisać wodewil jest zgoła niełatwo, że potrzeba 
do tego specjalnego nastawienia, podniosłości du
cha. Z tego punktu widzenia oczywistym jest, że 
farsowymi nie są nawet postacie i sytuacje z „O 
szkodliwości tytoniu" i „Łabędziego śpiewu'', ani te 
z jednoaktówek napisanych później, „Niedźwie

dzia", „Oświadczyn", „Tragika mimo woli" i .Wese
la". Charakter farsy przyznać można jedynie os
tatniej z jednoaktówek, „Jubileuszowi'', gdzie trud-

niej jest znaleźć tę mieszaninę powagi i wulgar
ności, którą znajduje się w innych, aczkolwiek nam 
takie przedstawienie wydaje się do przyjęcia pod 
tym tylko warunkiem, że słowo wulgarność zastąpi 
się komizmem, lub, jeszcze lepiej, pospolitością. 

Ettore Lo Gatto (przekł. Halina Kra/owa) 

Z takich [„.] wodewilów, jak „Oświadczyny", „Niedź
wiedź" i „Jubileusz'', które wydają się proste, które 
jednak dla Czechowa były w pełni absorbujące, 

czerpał on naukę, jak tworzyć to, co nazwał „jakimś 
specyficznym rodzajem nastroju'', a mówiąc wy
raźnie: „nastrojem pełnym uniesienia". Są to sztu
ki od początku do końca sytuacyjne, komiczne w 
oparciu o jawny bezsens. „Oświadczyny" to opowia
danie o jegomościu, który przychodzi oświadczyć 
się o rękę, zanim się jednak obejrzał, już wdaje się 
w sprzeczkę. „Niedźwiedź" opowiada o innym jego
mościu, który przychodzi upomnieć się o należny 
rachunek, a zamiast tego się oświadcza. I tak dalej. 
Pełno w nich świetnej zabawy, gry mimicznej i hu
moru, wiele nonsensownego na pozór dialogu i „za
łatwiania interesów". Ale kiedy przychodzi do ode
grania którejś z tych sztuk, wprędce się okazuje, że 
nic w nich nie ma zbędnego i że wiele pomniejszych 
absurdów zastosowano dla wzmocnienia zasad
niczej sprzeczności, wokół której cała sztuka się 
obraca. 

J.L. Styan (przekł. Ewa Życieńska). 
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