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Czytam „Sztukę bez tytułu" 

- o ludziach, co się w sobie nie mieszczą; 
- o tych, co obwiniają los za nieudane życie; 
- o obdarowanych przez ojców poczuciem winy za istnienie; 
- o tych, co nie znajdują ładu w sobie i - nie godząc się na to kim i gdzie są -

niezmiennie bezradnie tkwią w martwym punkcie; 
- o jałowości buntu i kabotynizmie idei; 
- o słabości, wstydzie i lęku Jako sile napędowej ludzkich poczynań; 
- o parszywych kompromisach i kompromitaCJi gonienia za marzen iem. 

Agnieszka Glińska 

OSOBY: 

ANNA WOJNICEW- MONIKA KRZYWKOWSKA 
młoda właścicielka nemska. wdowa pa generale 

SERGIUSZ - GRZEGORZ DAUKSZEWICZ (AT) 
syn generaJa, jej pasierb 

SONIA - KATARZYNA DĄBROWSKA 
jego żona 

GŁAGOLIEW - LEON CHAREWICZ 
PIETRIN - DAMIAN DAMIĘCKI 

SZCZERBUK - PIOTR GARLICKI 
wlaśc1ciele ziemscy. sąs1edzr 

CYRYL GŁAGOLIEW - PRZEMYSŁAW KACZYŃSKI 
syn wlasciciela ziemskiego 

MARIA GREKOW - MONIKA PIKUŁA 
panna 20-ietma 

TRYLECKI - JANUSZ MICHAŁOWSKI 
pułkownik w sianie spoczynku 

MIKOŁAJ - WOJCIECH ŻOŁĄDKOWICZ 
1ego syn, miody lekarz 

WENGIEROWICZ-OJCIEC - KRZYSZTOF KOWALEWSKI 
bogaty kupiec. Żyd 

WENGIEROWICZ-SYN - MATEUSZ GRYDLIK 
student 

BUGROW - DARIUSZ DOBKOWSKI 
kupiec 

MICHAŁ PŁATONOW - BORYS SZYC 
nauczyciel w1e1sk1 

SASZA - DOMINIKA KLUŹNIAK 
jego zona, córka T ryleckiego 

OSIP - ANDRZEJ ZIELIŃSKI 
koniokrad 

MARKO - JACEK BURSZTYNOWICZ 
wożny sądowy 

WASYL - WIKTOR KORZENIEWSKI 
JAKUB - RAFAŁ ZAWIERUCHA (AT) 

KATARlYNA - NATASZA SIEROCKA 
sluzba w domu Wojmcewów 
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Sufler: Andrzej Konarzewski 



Rękopis ostatniej strony sztuki 
A. Czechowa „Bez ojcowizny" 

Michaił Gromow, Igor Twierdochlebow 
Uwagi do „Sztuki bez tytułu" 

Zachowany autograf sztuki - to jedenaście własnoręcznie wykonanych (zszytych n ićmi) zeszy
tów. W pierwszym zeszycie zaginęły dwie kartki: początkowa , gdzie najprawdopodobniej zaznaczo
ny był tytuł sztuki 1 dwunasta - z pokaźną częścią sceny 4 aktu pierwszego. Zgodnie z autorskimi 
didaskaliami w scenie czwartej na scenie znajduje s ię Anna Wojn1cew, Gtagoliew, Wengierowicz, 
Sergiusz 1 Bugrow. W ocalałym tekście pozostał jedynie niewielki dialog Bugrowa z młodym Wojni
cewem i w zaden sposób nie związana z tym dialogiem końcowa replika Weng1erowicza. 

Rękopis jest przepisany na czysto. ale następnie zostaly do niego wprowadzone duze popraw
ki autorskie - przede wszystkim wykreś lenia niebieskim, czerwonym, dalej czarnym ołówkiem 

i w końcu wyblakłym atramentem. W kilku przypadkach w miejsce wykreślonego tekstu został 
dopisany nowy, doklejone pojedyncze kartki; poprawki byty prowadzone w kilku ratach i w róż

nym czasie. 
W efekcie wykreśleń powstała pewna niezgodność: w pierwszym akcie opuszczony został ko

niec sceny 14 wraz z początkiem sceny 15 i dwie sceny potączy ly się w jedną Jednak kolejnych 
scen autor nie przenumerowat, stąd dalej znajdowały się dwie sceny z j edną cyfrą: '20. 

Na zachowanej pierwszej czystej kartce autografu - znajduje się wpis ołówkiem dokonany rę
ką Czechowa, niemal j uż wytarty, skierowany do Marii Jermotowej '. Można jedynie odczytać po
jedyncze słowa : „Wysyłam Pan i [ ... ] Mario N ikołajewna. Proszę się nie wystraszyć . Potowa wykre
ślona W wielu miejscach [„.] potrzebna jest jeszcze[ ... ] Z poważaniem A. Czechow. " 

Należy podkreś lić ważn ą oso bliwość: to jedyny rękopis Czechowa, przechowywany przez dłu

gie lata w sejfie. Wszystkie pozostale jego rękopisy w zasadzie w ogóle nie byty strzeżone. 
Po raz pierwszy informacje o dużej sztuce autorstwa młodego Czechowa pojawiły s i ę w druku 

znacznie wcześn iej niż został odnaleziony sam tekst. 
W 1907 roku M1cha1t Czechow' opub l ikował wspomn ienia, gdzie opowiedział o ki lku utraco

nych sztukach: „ Będąc uczniem VII klasy Anton napisał ogromną sztukę „Bez ojcowizny" i po· 
twornie śm i eszny wodewil ,.Nie przypadkiem kura zapiała" i przysłał je nam do Moskwy do lektu
ry. Długo strzegłem tych utworów, ale kiedy Anton przyjechał do Moskwy zdawać na uniwersy
tet odebrał m1 je i podarł na st rzępy ... " Mówiono o jeszcze jednej sztuce, napisanej j u ż nie w Ta
ganrogu, lecz w Moskwie i równiez zn iszczonej: „Na drugi rok po przyjeździe do Moskwy Anton 
napisał jeszcze jeden w1elk1 dramat z koniokradem, strzela.1iną, kobietą rzucagcą się pod pociąg 
itp. Przepisywałem ten dramat i z emocji robiło mi się zimno na sercu. [.„] Dramat ten (wówczas 
byt studentem drugiego roku) osobi śc i e zaniós ł Mari i Jermotowej do przeczytania i bardzo pra
gnął, żeby włączyła go do swojego repertuaru. Nie wiem, co odpowie działa bratu pani Jermoło

wa, ale mój wysiłek, by dokładnie przepisać sztukę poszedł na marne: tekst wrócił z powrotem 
1 autor porwał go na drobne kawałk i . Ocalało z niego tylko jedno nazwisko „Wojnicki" , które zo
stało z czasem wskrzeszone w „Wujaszku Wani". 

Zatem Michaił Czechow sądzi ł, że istniały dwie ogromne sztuki młodego Czechowa zniszczo
ne przez samego autora: „Bez ojcowizny" i jeszcze jedna, którą Michaił przepisywał, ale jej tytu
łu nie zapamiętał. Kiedy w 19'23 roku została opublikowana „Sztuka bez t yt ułu " Michaił Czechow 
poinformował, ze właśn i e tę sztukę przepisywał. W ostatniej redakcj i swoich wspomnień wyda
nych w 1933 roku, które ukazały się jednocześn ie z Xll tomem „Pełnego Wydania Dzieł Anto
niego Czechowa", gdzie sztuka była wydrukowana pod tytułem „Bez Ojcowizny"', Michaił usunął 

ze wspomnień akapit o zn iszczeniu przez autora obu sztuk. 



Pierwsze wiarygodne św1adec o o sztuce znajduje się w li śc ie Aleksandra Czechowa• 
z 14 pażdzierni ka 1878 roku, vvyslanym z Moskvvy do Taganrogu: ,Przypominasz o .,bez 01cow1-
zny". Umyślnie m ilczałem . Wiem z autopsji, 1ak drog ie iest autorowi jego dziecko, dlatego też ... 
Jeśli chcesz w1edz1eć , w „bez OJCOwizny" dwie sceny są dopracowane genialnie, ale w calośc1 iest 
to nievvybaczalne, c hoć n1ew1nne kłamstwo. Niewinne dlatego, bo pływa z n iezmąconej głęb i 

wewnętrznego światopoglądu . Ze twój dramat to kłamst o - sam czułeś , chociaz słabo 1 nie
świadomie . a Jednocześnie pośw1ęc ileś mu tyle energ11, sil , miłośc i i męki , ze następnego w1ęce1 

nie napiszesz. Opracowanie i talent dramaturgiczny godne są (a twoim przypadku szczegól
nie) potęzniejszych działań 1 szerszych ram. Jeśli b ędzie s z chciał , to k i edyś napiszę bardziej rze
czowo 1 powaznie o twoim dramacie, a teraz proszę 1ę t lko o vvybaczenie mi tych kilku ostrych 
stów Wiem, ze 1est to dla ciebie niemiłe - ale co poradzisz - zapytałeś, to odpowiedziałem , a nie 
moglbym ap1sać niczego innego, bo nie mógłbym c ię okłam ac, J eśli rzecz dotyczy najlep
szych porywów twojej duszy". 

Z listu jasno wynika. ze Czechow wysłał z Taganrogu dramat, w którym odzwierciedli ł „najlep
sze porywy swojej duszy", któremu poświęcił t le „energ11, si ł , m iłośc i i męki" , ze na et Aleksan
der vvyraz1ł wątp l iwość , czy Czechow będzie w stanie napisać coś podobnego raz jeszcze. Sam 
zwrot - bez ojcowizny - w autografie Aleksandra Czechowa został napisany małą literą, ale ubra
ny w cudzysłów, co vvyraźn ie oznacza tyt uł . W następnych listach Aleksander j uż nie wspomina 
„Bez 01cowizny'. W 1879 roku Czechow po u kończeniu gimnaz1um przenosi s ię do Moskvvy. 

Badania wszystkich faktów biograficznych, analiza zachowanych rę kopisów pozwalają tw1er
dz1ć, że przesłana z Taganrogu sztuka „Bez ojcowizny" i sztuka bez strony tytułowej - to ten sarn 
dramat. 

Przy zestawieniu wszystkich autografow Czechowa z lat 1877-1 879 z rękopisem sztuki żad

nych znaczą ych różnic w charakterze pisma nie u dało się zauważyć. Natomiast cały szereg cha
rakterystycznych grama ycznych, językowych 1 innych ubo znych cech kaze uznać, że sztuka 
w swoim podstawowym kształc ie (napisany atramentem) była ukończona w Taganrog . Co 
prawda zachowany autograf iest autorską kop i ą nieznanego nam oryginału (mogła być przygo
towana JUZ po przeprowadzce Czechowa do Moskwy). 

W autografie jest dość sporo dialektyzmów pochodzących z połud nia kra1u , również niektóre 
fakty umieszczone w tekście sztuki pozwalają J ą odnieść do okres taganrogsk1ego Ocz iście 

daty i owe vvydarzenia rne mogą lać się podstawą dokladnego dopasowania chronologicznego 
wczesnej sztuki Czechowa. Ale nie ma w n1e1 tez wydarzen, które miały miejsce po roku 1878. 

Trudno przypuszczać , żeby Czechow w c iągu czterech lat móg ł n apisać dwa całkowi cie różne 

dramaty, gdzie ten, który zachował się do naszych czasów równy 1est ob1 ętośc1ą dwóm potężnym 
sztukom. W tym czasie kończył on g1mnaz1um, egzaminy końcowe z pewnością zab ierały mu 
sporo czasu i s ił , zaczynał już n ukę na medycynie, najbardziej p racochłonnym kierunku studiów 
tamtych czasow. A w końcu - 1 to na1wazniejsze - konstrukcja ideowa, sens sztuki, mate ri ał ż -
c1ovvy. na którym si ę opiera, ca! owicie korespondują z tytułem „Bez ojcowizny''. Didaskalia mó
wiące , iz ,.akcja toczy się w jednej z połu dniowych gubern i". Cała fabuła dramatu związana jest 
z Taganrogiem, 1ego okol1cam1 1 uwarunkowana jest doświadczen iem życiovvym Czechowa -
g1mnazialisty. Świat, w którym żyją bohaterowie dramatu, to świat Taganrogu konca lat siedem
dziesiątych XIX wieku: południowa prowinqa ROSJ I, kopalnie węgla , na wpół zrujnowani ziemia
nie, kupcy i karczmarze , władza pieniądza , „świat głupców„. skończonych , beznadz1e1ny h głup

ców ... ". Z tym światem gimnazjalista Czechow zderza się w czasie swo1e1 podróży po guberni , 



okolicznych miejscowościach. W Jednym z ofiqalnych dokumentów tamtych czasów - spisie po
datkowym miasta Taganrog z 1880 roku można zobaczyć nazwiska, które znalazły się w sztuce. 

W sztuce toczy się równ i eż zaciekły spór OJCÓW i dzieci: Płatonow z gene rałem wspomina 
zmarłego OJCa, pełne cynizmu są stosu nki młodego G łag ol iewa z bogatym Ojcem, dzieci Trylec
kiego wstydzą się własnego ojca; Szczerbuk nienawidzi swoich córek. Dz1ec1 nie są zadowolone 
ani szczęśliwe, bo nie mają ojców, których można byłoby szanować. 

W zachowanym rękopis i e można zauwazyć kilka warstw autorskich poprawek. Zmiany odby
wały s i ę na trzech płaszczyzn ach. Przede wszystkim została skrócona o bjętość niezmiernie ob
sze rnej sztuki. Znacząca część tekstu: pojedyncze słowa, frazy w dialogach i monologach, całe 
epizody, sce ny i nawet postaci zo stały po prostu wycofane. Czechow wykreślił około dwóch ar 
kuszy autorskich. 

W kilku przypadkach Czechow w miejsce wykreśleń napisał nowe warianty konkretnych scen: 
tekst stawał się krótszy, zmieniały się postaci 1 ich wzajemne stosunki (szczególnie wyrazisty 1est 
przykład sceny 9 aktu trzeciego - gdzie młody WoJnicew przychodzi nocą, aby zabić Płatonowa). 

I w końcu trzeci rodzaj poprawek - skróty i zmiany wyraźnie biorące pod uwagę możliwość 
problemów z cenzurą w przypadku inscenizacji bądź druku sztuk i. Można przypuszczać, że cała 

redakCJa sztuki odbyta się po przyj eździe Czechowa do Moskwy, w latach 1879 - 1881 
Autorskie poprawki, przy ich ogólnej pokaźnośc i, nie stworzyty nowej redakcji całego drama

tu; można 1ednak mówić o różnych redakcjach poszczególnych scen. Zdecydowana większość 
zmian m i ała na celu nie tylko skrócenie tekstu. Usunięte zostały płaskie dowcipy, wulgarne zwro

ty, żargony zydowskie Niektóre zmiany dotyczyły też charakterów postaci (np. usunięty został 
namiętny monolog Sergiusza, zwrócony do starego Głagoliewa, ale adresowany do wszystkich 
„Ojców"). W kolejnej warstwie autorskich zmian znikły niektóre postaci, a z nimi wiele dialogów 
1 monologów ich dotyczących Wykreślone też zostały odważne ostre słowa Płatonowa o ojcu, 
czy wspomnienia Tryleckiego z wojny, czy tez dość wulgarne wypowiedzi Anny WoJnicew. 

Praca autorska nad sztuką trwała długo, aż do etapu, w którym Czechow pisał do JermołoweJ, 
że „połowa została wykreślona" . 

Michaił Czechow pisał o sztuce w roku 1924: „Na ile rozumiem, napisał ją według wzorca fran
cuskich melodramatów, obf itowała w dialogi i kiedy będąc chłopcem ją przepisywałem w dwóch 
egzemplarzach, to pod jej wpływem aż mi dech zapierało i czułem chłód w sercu. Maria Jermo

łowa była niezadowolona ze sztuki i autor poddał Ją przeróbce, ale nawet w zmienionej postaci 
sztuka nie uvzała światła dz iennego az do roku 1923". 

Anton P Czechow, Polnoje sobranije soczm1en1J i p1s1em w 30 tomach, 
Pjesy 1878 -1 888, tom 11, Moskva 1986 r. 

lłumaczenie Agnieszka Lubomira Piotrowska 

RosYJska aktorka ( 1853-1928). zasluzona artystka teatrów 1mpera1orsk1ch 
' Brat Antoniego, prawnik. lderat, autor wspomnien o Czechowie 

Stowrnk Języka rosy1skiego z 1903 roku Władimira Dala .TolkC>WyJ słowar z1wogo wiehkorusskogo 1ęzyka" poda1e następuiące 
znaczenie słowa .b1ezotcowszczyna·. zna1du1ącegl) się w tytule sztuki: s1emctwo. bycie si erotą W ięzyku polskim utarli) się tluma
czeme tytulu ,Bez ojcoWJZny' 

' Brat Antoniego. pisarz i dziennikarz. pozostawi! wspommerna o mlodosci Antomego. 



Kw1ec1eń, me wcześniej niż 5. 1879 r. Taganrog 

Kochany bracie! Misza! 

Twój list otrzymałem akurat w szczytowym momencie najpotworniejszej nudy, ziewa

jąc przy bramie, stąd możesz wnioskować, że ten wielgachny list przyszedł wyjątkowo 

w porę. Charakter pisma masz dobry i w całym twoim liście nie znalazłem ani jednego 

błędu gramatycznego. Nie podoba mi się jedno: czemu ty nazywasz swoją osobę „nędz

nym i niedostrzegalnym braciszkiem'" Zdajesz sobie sprawę ze swo;e; nicości? Bracie, 

nie każdy Misza musi być ;ednakowy. Wiesz gdzie mozesz sobie uświadamiać swoją ni

cość? Wobec Boga, powiedzmy, wobec rozumu, piękna, natury, ale nie wobec ludzi. 

Pośród ludzi należy odczuwać swoją wartość. Przecież nie jesteś oszustem, tylko uczci

wym człowiekiem. No i szanuj w sobie uczciwego chłopa i wiedz, że uczciwy chłop to 

żadna nicość. Nie mieszaj 11 korzyć się" z 11 uświadamiać sobie swoją nicość". 

Gieorgij wyrósł Dobry z niego chłopiec. Często gram z nim w kości. Otrzymał twoje 

przesyłki. Dobrze robisz, że czytasz książki. Przywykaj do lektury. Z czasem docenisz 

ten nawyk Madame Beecher Stowe' wycisnęła Izy z twoich oczu? Kiedyś ją czytałem, 

przeczyta/em też pól roku temu w celach naukowych i poczułem po przeczytaniu nie

przyjemne wrażenie, które odczuwają śmiertelnicy, kiedy najedzą się ponad miarę ro

dzynków. 

Obiecany grubodziób uciekł i mie1sce 1ego obecnego pobytu jest mi nader mało zna

ne. Postaram się przywieźć ci coś innego 

Przeczytaj następujące książki. 11 Don Kichot" (w całości, 7 czy 8 częśC!). Dobra rzecz 

Utwór Cervantesa, którego stawia;ą niemal w 1ednym szeregu z Szekspirem. Radzę 

braciom przeczytać Qeśli jeszcze nie czytali) artykuł 11 Don Kichot i Hamlet'" Turgienie

wa. Ty, bracie, tego nie zrozumiesz. Jeśli chcesz przeczytać nienudną powieść podróż

niczą , polecam ci „Fregatę Pallada" Gonczarowa itd 

Przekaż ode mnie szczególnie serdeczne pozdrowienia dla Maszy. Nie martwcie się, 

że późno przyjadę Czas szybko płynie, jakby się nie zasłaniać nudą. Przywiozę ze sobą 

pensjonariusza, który będzie płacić 20 rubli miesięcznie i znajdować się pod waszą 

osobistą kuratelą. Jadę targować się do jego mamusi. Módlcie się'! Jakbyście się nie 

modlili, to 20 rubli da. Zresztą, 20 rubli też mało, jeśli wziąć pod uwagę moskiewską 

drozyznę i charakter mamy - karmić lokatora jak Bóg przykazał. Nasi nauczyciele bio

rą po 350 rubli, a biednych chłopaków karmią, jak psy, zlewkami po pieczeni. 

A Czechow 

tłumaczenie Agnieszka Lubomira Piotrowska 

' Harroet (Elizabe h) Beecher Stowe - pisarka •merykanska. 1811 1896. 



Nikołaj Rubakin 

Zniechęcony inteligent 

Dzień za dniem obiad jem, 
Czy jest w tym sens - nie wiem. 
Dzień za dniem też czytam, 
Po co to - wciąż pytam! 
Nie mogę pojąć tego, 
Jaki Jest sens snu mego. 
Dzień za dniem chodzę i siedzę 
Po co - chcę zgłębić tę wiedzę. 

Niczego mi wcale nie trzeba 
Ni piekła ni czystego nieba. 
Nudzą mnie nie do zniesienia 
Aniołów i diabłów nęcenia. 
Z myśli i z serca wymiotłem 
Uczucia i idee wzniosłe. 
Do śm ierci mi się nie spieszy 
Lecz życie też mnie nie cieszy. 
I nawet już nie wiem sam 
Czy żyję ja czy umieram. 

Tłum. Agnieszka Lubomira Piotrowska 

ikołaJ Rubakin, 1862-1946, bibliograf, wydawca, 
załozycie l wielu bibliotek, autor 280 książek 1 350 artykułów 

poświ ęconych kwestiom bibliotekarstwa 1 ks ięgarstwa. 



Sztuki trzeba pisać źle i bezczelnie. 

Antoni Czechow 

* * * 

Mieszają z błotem nasze pokolenie, mówiąc, że nic nie jest warte, ale i nasi 

ojcowie też byli dobrzy! 

Anton i Czechow 

* * * 

Tylko taką młodzież uznać można za zdro wą, która nie godzi się ze starym 

ładem i - głupio czy mądrze - walczy z nim: wymaga tego jej natura i na tym 
opiera się postęp. 

Antoni Czechow 



Miłość. Może to pozostałość po czymś, co było kiedyś wielkie, może część 
tego, co w przyszłości rozwinie się w coś wielkiego, w teraźniejszości zaś nie 
zadowala, daje znacznie mniej, niż się oczekiwało. 

Antoni Czechow 

* * * 

Związać się z kobietą łatwo (.„], wystarczy rozebrać ją, ale potem, jakie to 
wszystko męczące, jakie bzdurne. 

Anton i Czechow 



Czemu ludzie robią zawsze nie to, co trzeba? (.„} Po co w ogóle ludzie prze

szkadzają żyć jeden drugiemu? (.„} Dlaczego na świecie jest taki dziwaczny 

porządek, że życie, dane człowiekowi raz tylko, mija bez żadnego pożytku? 
Antoni Czechow 



Gdyby wszyscy ludzie umówili się i nagle stali się zupełnie szczerzy, wszyst

ko by się przewróciło do góry nogami. 

Antoni Czechow 

* * * 

Pisarz nie powinien być sędzią swoich postaci ani tego, co mówią, lecz tylko 

bezstronnym świadkiem. 

Antoni Czechow 

Aforyzmy w tłumaczeniu : 

Natalii GalczyriskieJ. Zońl Kaczorowsk1e1. 
Marii Mon91rdowe1 i Rene Śliwowskiego 



Gimnazjalista, student, kongenialny obserwator Antosza Pawłowicz Cze
chow, pisząc swój dramat „Bez ojcowizny" dostrzeże coś , czego nie zobaczył 

nikt dotychczas: przemiana, przeistoczenie się dworiaństwa w inteligencję 
nie zapewni jej po metamorfozie powrotu do dawnego świata. Tamten świat 
umarł. 

Co więcej: stwierdzi, że próby takiego powrotu są tylko śmieszne, więc 
i ostatecznie tragiczne! 

Tak się w dziejach składa, że inteligencja zawsze ponosi klęskę. 
Inteligencja jest duchem sprawczym idei politycznych, ale nie ma realnych 

podstaw bycia polityczną siłą. Owa sprzeczność to pułapka , w którą wpada
ją kolejne pokolenia. [„ .] 
Już pisząc „Płatonowa" programowo apolityczny pisarz został pisarzem 

drapieżnie politycznym, a sama sztuka pełni rolę szkła powiększającego, 

przez które oglądamy nie tylko świat sam siebie poddający unicestwieniu, 
lecz także poprzez które dokonujemy rozpoznania całego pisarskiego dzieła 
Antoniego Czechowa. 

Andrzej Turczyńsk i, Płatonow albo zmęczenie Rosją , 
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