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Rene Śliwowski 

DEBIUT TEATRALNY.ANTONA CZECHOWA 

Czechow wszedł do historii literatury nie tyl

ko jako prozaik. lecz również jako dramaturg
-nowator. który zrewolucjonizował teatr. wniósł 

do nielJo · wieże wano
scL otworzy! przed te

atrem nowe perspekty
wy Rzecz znamienna 

- już na samym począ tku 
swej działalnosci pisar

skiej Czechow sięl,lnąl po 
dramat. Miał około dwu

dziestu lat. l:?iedy na pisał 

t sztukę. którą zaniósł 

do przeczytania al:?tor
c moskiewsl< ielJO Tea tru 

MalelJo. Marii Jermoło

w j. w nadziei. że zosta
nie wystawiona. Nie wiadomo, jaką młody au
tor otrzymał wtedy odpow iedż. Wiadomo tyll:?o, 

że sztul<ę mu zwrócono. Czechow zaś ni!Jd)1 wię

cej o niej nie wspomnial. przeżywszy widać bo
i nie to niepowodzenie. Dopiero w roku 1923 

natra fi ono przypadkowo na ręl:?op is sk łada j ący 

s i ę z jedenastu zeszytÓ\\' szl<oln)och zszrtych nić-

mi. bez tytułu i nazwiska autora. Po żmudnych 
badaniach ustalono. że jest to sz tul<a Czechowa 
napisana w larach studenckich. W radziecl<im 

wydaniu dzieła Czecho

wa w rol<u 1933. opubli
l<owana została pt. „Bez 
ojcowizny". w wydaniu 
z lat 1944-195 ł jal<o „Sztu

ka bez tytułu" . W Polsce 
ukazała się w roku l 960 

na lamach „Dialrn;iu" pt. 
„Płatonow" i pod rym ty

tułem lJrywana była na 
naszych scenach. Po raz 
pierwszy wystawiona zo
stała w roku 1928, nie 

w ojczyżnie pisa rza. lecz 
w Gerze. w rol<u następnym w Pradze. ale sta
ła się lJlośna od rol<u 1956. kiedy ro na festiwalu 
tea tralnym we Francji. w Bordeaux. zaprezen
towa ł j ą znany francusl< i al<tor i reżyser Jean 
V'ilar. Jej polsl<a prapremiera odbyła si w ro
l<u 1962 w warszawskim Teatrze Dramat cz
nym w reżyse rii Adama Hanuszk iewi za, z Gu-



raw m HoloubRiem w ro li !Jlównej. \\7idz0\\' ie 

zaś radziec y zo ac yli „Plac nowa " po raz 

pierwszy \\7 PsRO\\' ie niespelna ro l< po francu

SR iej prapremierze Dopiero w roR u J 960 mlo

dzień cza sz rul<a zcchowa trafila na de: ki te

arralne miasta. \Idz ie p wsrala. CZ)' li fosi<wy 
(w Tea trze Wach tan>Jowa) 

Inscenizacja „Plaronowa" jest zresztą spra
wą nieslychanie trudną. 

Rzecz w tym. iż sztuRa 

przeRracza znacznie ob

j ę tosć przeciętn e>,;o dra

matu. Toteż jej adaptacja 

sceniczna \ ymaQa bar

dzo znacznych sRrótów 

- usunięcia mniej wi 

dwóch trze ich te i<sru. 

Larwo więc o wypacze

nie intencji aurorskich. 

o zubożenie jej treści 

i \\7)'mowy ideowej. To

też w zal żności od cha

rakteru i il ośc i poczyniony h si<rótów ... Pla
tonow·· 011 l ądany na scen ie może b)-C: sztu ką 

coraz to inną o we11 !Ują ce j . obżera jące j si ę 

i zapijaczon j prowincji ro_yjsi<icj poc zą t ku 

lar osiemdzi iątyc h dziewięrnaste~o wi Ru; 

o rozpaczliw j nudzie (wsza!< jedno z plerw-

zych slów. jaRi pada na poc ą t ł<u pierwsze-

1JO al<tu .. Pla tonowa" to wlasn ie: „nudno··). 

rej chorobie t oczącej nie tylRo dawną pro

wincj ę : o przy~odach milosnyc h rosyjsi<ie!Jo 

Don Juana; o rozpijaczon)' m. filozofują cym. 

pe łnym żółci Hamlecie. błazeńskim i qnicz

nym. Może to b)'Ć ta kże sztuka o uwspółcze

śn ionym CzacRim z Romedii Gribojedowa 
„1\1\ądremu biada··. zbuntowanym przeciwko 

srodow isł<u. do ł<t ó re

\10 sam należy i Rtóre 110 
mierzi swym ubóstwem 

duchowym i próżniac

twem. marazmem. w ja

kim tkwi i z Rtóre120 nie 

plltrafi się otrząsnąć 

\\7 isroc ie wszystkie te 

I menty mieszczą s ię 

w „ Płatonowie" . potraR

towane wszelaRo przez 

Czech wa w sposób nie
jednoznaczny Czechow 

wkłada b wiem w usta 
„Ptatonowa " wiele trafnych slów prawd)? 

o ówczesnej rzeczywistości . jej n rmach oby

czajowych i m raln)1ch. o postawie poszcze

Gólnych jednostek i całyc h zbior \'Ości. faRt. 
że słowa te wypo\1 iada pozer i kabotyn czło 

wiel< rozlożon)7. niepoważny prz i ż. relaty

wizuje jeqo tyrady. przydaje im wielozn aczny 

sens. Płatonow jest przy tym postacią prawdzi

wie tra!Jiczną : obdarzon)7 umysłem ostrym i ja

snym. doskonale zdaje sobie sprawę ze swej sy
tuacji. wie dobrze. że nie wystarczy mu woli .' b)' 

wydżwiQnąć się ze stanu . w jał<im jest po>Jrążo

ny - on i je!Jo środowisko. Pozostaje mu tylł<o 

ne11acja i drwina ze wszystkie!Jo. co 110 oracza. 

Te110 rodzaju postaci skomplił<owanej w swych 

relacjach psychicznych 
i intelektualnych. niejed

noznacznej. choć i zara

zem bardziej ol<reslonej. 

nie znała dorąd drama

tur11ia ros)1jska. Pierw

SZ)' raz Czechow z iaką 

maestrią pokazał w dra

macie brak prawdziwe

!JO l<ontal<tu duchowe!JO 

między ludżmi żyjącymi 

prz cież w 11romadzie. 
ni emalże nie rozstający

mi s i ę ze sobą( .. ). 

J st to w istocie jedno z wiei Rich od l<ryć dra

maturl)icznych Czech wa. Ten brak sryczn ' i 

zrozumienia międ zy ludźm i Czechow zade

monstruj \X różnych ' ar ianrach w póź ni ej

szych swych dramatach - ..Iwanowie" . .. Me

wie·'. „Wujaszl<u \\lani" .. .Trz eh sios1rach". 

. .'\ i śniowym sadzi ·· i ul !Ja bowiem wą t-

pliw ści. że bez „Pła tonowa". l<tóre110 nowa

torstwa T atr Maly nie rozumiał. ni byloby 

Czechowa dramaturqa. W „Płatonowie " od

najdujemy bowiem nie tylko wszystl<ie niemal 

problemy. wątl<i. motywy. posracie występujące 

w sztuł<ach dojrzale!Jo Czechowa - drama!Ur-

11a. lecz tal<że wiele cech wlaściwych je!Jo póź

niejszym dramatom. jak słynne czechowowsl<ie 

pauzy. chaotyczne roz

mowy. l<ied)1 ro nil<t ni

kO\IO nie słucha. Rażdy 

mówi niejako !Jlośno do 

siebie. padają rzucane 

ni stąd ni zowąd uwa11i. 

zdania ukr)?\Vające wła

ściwą myś l czy intencję. 

tyrady o .. rozpoczęciu 
no'l qo życia ". 

... Już w „Platonowie" 

ważnym elementem 

lwnstrukcyjnym sztuki 

byla powszedniość . sza

ra codziennosć . która służyć będzi zechowo

wi za !J łówny bud ul c w przyszłyc h j qo drama
wch . Tal< oto. bez znajomości „Płatonowa" nie 

sposób doQ lębn ie zrozumi · dro!Ji Czechowa 

do póżni j zych je!Jo wiell<ich dramatów. 



Stefan Chwin 

„Co PANA BOLI? - BOLI MNIE PŁATONOW" 

Paradoks Pia tonowa - pole>Ja na 1ym. że jest nieciekawych czasach Alel<sandra Ili (. .. ) Ale 

to niezwykle wyrazisty „czlowiel< nieol<reślo- Qdyb)' Platonow byl tyll<o tam. bylby zaledwie 

ny"', unoszący się na falach życia bez steru i we- dokumentem historii. Tal< jedna!< nie jest. 

wnętrznej busoli. Powie- Bohater Czechowa to nie 

dzieć, !<im j st naprawdę. t)7 ll<o sfrustrowany inteli-

dość trudno. Srudiów 

nie skończy!. kariery nie 

zrobi!. Poglądy ma oso

bliwe. intencje niejasne. 

1 ie wiemy. l<iedy mówi 

serio. l<iedy blaznuje. pa

jacuje, 1ira A na doda teł< 

pije na okrą11lo. Ileż to ta

kich plącze ię po świe

cie? Coś zaczynają. nic 

nie kończą. W coś się an

Poażują. a po chwili ma

chają ręl<ą . I jeszcze na dodatd' pal<ują się w -
jak to mó v imy - (J iu pie hi torie z l<obietami. 

Ktoś zlośliwy powiedzialby: psychiczna \lalar -

ta z koślm,ym ży iory m. 

Oczywi ści mamy tu sa tyryczny portret - ja!< 

to się ł<iedyś mówiło - prz dstawiciela p wnego 

pokolenia inteli11encji rosyjsl<iej. ·.yjące j w d ść 

gent bez grosza przy du

szy. l<tóry zawiódl spo

łeczne oczekiwania. to 

tal;>że czlowiel< „żyją

cy bez sensu „, tal< przy

najmniej odczuwa swoją 

obecność na Ziemi(. .. ) 

Postać Płatonowa -

i nie powinna nas mylić 

traQikomiczna tonacja 

sztuł<i - \\~)-rasta z „prze

klętych pytań „ wiell<iej 

literatury rosyjskiej dru>Jiej połowy XI wiel<u, 

które. niestety. nie przestały być pytaniami al<

rualnymi. BoharerO\\-ie dramat w zech \Va 

wciąż py ta j ą : „Co robić'?" Tomasz Mann nazwał 

t l<we tię .. za_a nicz)7m problemem życia". 

z którym zma52ala s ię ro jsł<a l<ultura Wciąż 

szuka się tu j a kie j ś .. o~ lnej idei". Rtóra nadalc-

by s ns codziennemu bytowaniu. Ale idei jal<oś 

ni widać. a raczej może i kiedyś była. najpew

niej w czasach młodości. tyle że dzisiaj niewie

le już z niej zostało. poza e>Jzaltowanymi ma

rzeniami o .. nowym życiu "' . l<tóre bohaterowie 

snują na ruinach e>Jzystencji obecnej (. ) 

Życie Płatonowa rozpada się na dwie nie

podobne do siebie części. ja!< życie wielu ludzi. 

którzy „zmarnowali się'". 

Polwlenie ojców wypo

mina mu. że przekreślił 

romantyzm; zarzut po

dejrzany. bo samo jal<ie 

jest? forsa. weksle. dy

banie na cudzy majątek 

plus wódl<a (jest 10 też 

bardzo zabawna sztuka 

o ros)1jsl<iej sztuce picia 

w wiel<u XIX. cze>JO nie 

uważam bynajmniej ZiJ 

temat ba>Jatelny). Sonia 

dziwi się. że został tyll<o 

wiejskim nauczycielem ... niczym więcej" . Kie

d)1ś się znali i pewn ie l<ochali. Ale ona kochała 

w nim mlodeQO roman ty zn qo ntuzjastę. l<o

\l ś \\7 rodzaju Onie~ina, czy rosyjsl<ie>Jo Byro

na . on zaś widział w niej ideową pannę z ambi

cjam i. Teraz Sonia eh by Plat0n w powró il 

do swojej dawnej postaci jako - dobre sobie -

działacz społeczny walczący o wolność i eman

cypację kobiet. Zresztą drwin z dziewiętnasto

wiecznych feministek pojawia s ię w tej sztuce 

niemało .. 

Już na wstępie Płatonow wypowiada jedna!< 

zadziwiające zdanie .. Ludzkim mięsem pach

nie. Rozkoszny zapach'"'· Zamiar ma zaś - ja!< 

o nim mówią ludzie - dość brutalny .. Unurzać 

w biocie i l<obietę . i sie-

bie" . Własnym ojcem de

monstracyjnie po>Jardza 

ja!< naiwnym roman

tycznym poczciwcem . 

Chce być nowoczesny 

- to znaczy cyniczny 

w duchu teraźniejszego 

- ja!< uważa - materia

lizmu. Tal< malownicz)1. 

rozchelstany osobni!< 

pozwala sobie na rozma

ite wysRoRi. a na wszyst

RO znajduje usprawie

dliwienie w micie .. straconqio pokolenia··. do 

Rtóre(JO. oczywiści . jak wc i ąż powtarza. przy

należy Il eż to dzisiaj tak ich Platonowów. którzy 

z mitu .. s1raconeqo poł<oleni<i°' lubi ą korzystać 

w nadmiarze. kunsztow nie łą cząc biadanie nad 

przeqranym życiem. duchowe rozre>Julowa nie. 

wódł<ę. pijacl<ą fil zofię i mił ość. 



Ale r · wnoczesme ten prze>Jrany ba jronlcz

n)' .,or 'qinal", int ILg nr chce wyrwać się z ży
ci we

0
0 marazmu . w jaRim uqrząz ł. „Co p na 

boli? - pyta >JO Maria „Bol i mnie Pła tonow" -

brzmi s ławn a odpow i ed ź. l i to sRar\la. ni 1 W)7-

znanie. 1<015oś sRazane>Jo. OCZY\łJ i śc i e. na „prze
l<l ę ty los". I ta l< , bezwolny poclclaje s i ę wp ływom 

zewnętrz nym i chaot)•cznej 15rze u cz u ć. 

Cóż to za zabawne -

i ol<ropne -poplą tanie ! 

Prawdziwy postmoderni

styczny l<o l aż duszy sl<le

jonej z niezbornych l<a

' a ł l<ów. cudzych s łów. 

frazesów. pij acl< ie>,;o ma ł

powania. Rze z dzieje s ię 

zaś w śr dowisl<u o cl ośc 

rozl uż ni onych obycza

jach. pośród O>Jólnej mo

ralnej dezorientac ji . To 

prawda. w zys y tu szu

Raj ą miło ci. ma ło Rto 

wszal<że - wuważmy - zap mina o pa l ą eh 
kwestiach pi niężny h (jest to raRże sztuR o fi

nanso\vej ru inie. polowaniu na maj ą r el< i bole

snej utracie d mu) ( .. ) 

ut rac i równowaq • - pisa ł Czechow w „ ie

ciekawej" historii. I w ł aśnie Płatonow taRą 

równowal.(ę trac i. Odrzuca dro\? i. Rtóre propo
nuje młodemu czlowieRowi nowoczesne spo

ł eczeń s two: Ra ri e rę. wytrwa łą pracę dla dobra 

wspólne>,;o. a taRże nie bard zo s i ę stara o do

chody Co mu pozostaje? 

Młody Czechow. jaR piszą bio>Jrafowie. miał 
sl< łonność do al<torsl<ich 

pop1sow. błaznowania 

i mimicznej RaryRatu

ry. wiedz iał w ięc spo

ro. czym jest błaznowa

nie w towarzystwie. co 

s i ę za tym błaznowa ni em 

w duszy !?ryje. W „Pła to
nowie" drwi ze sw jeiJo 

bohatera . szydzi. !<pi. ale 

- nie da s ię ul<ryć - tro

chę QO lubi. a nawet - Rto 

wi - t rochę SJO rozumie. 
Bawi QO. al i fascynu

je fenomen życ im SJO prze11ra nca . l<tóry iest 

z pewnośc i ą dość podejr aną fi SJurą. ale swoim 
ur kiem przyc i ą g l<obiery. a serce. kro wie. ma 

byc może ~dębie. fen . men ocza rm\7ania ludzi 

„Gdy w zlowieku b ra ł< re1,10. co wyższe. Pł a tonowem jest jednym z tematów t j sztul<i. bo 

sluszn iejsz od wplywm\0 zewnę trz ny h, 10 chodzi nie tyllw o zako hane w P ł a to now ie pa-

- doprawdy - wystarczy porząd ny ka tar. by nie. Ten „zm I w ny inreli>Jent ". choc iaż nie ma 

nad sobą prćl\ ie ż dnej w ładzy. po iacla - to nic. 
że mimowolnie - prawdziwą wł adzę nad l udż

rni. RtórZ)' eh ą p rzebywać x j · 120 towarzystw!e. 
rozmowę z nim poczyt u j ą sobie za zaszczyt. cho

c i aż co pa rę ch\\' il mu wypomina j ą . że jest mar

nym człow ie l<i em . 

Bolesne. blys l< otliwe. pij ac l<ie pajacowanie 

Pła tonowa ma pod spodem ca ll<iern poważny 

ból sl<rachowa nego życ i a 

i ssącą. d uc hową pust

Rę „nowoczesne>,;o św i a 

ta .„ Tra SJ izm przechodzi 

w bufonadę. bu fonada 

w tra SJizm. Dzil<i śmi ec h 

zderza s i ę z Ra r as t rofą. ln

teliQent „orySJ inal" w sta

nl nierrzeżwym staje s i ~ 

o fi a rą burles l<owej serii 

z bie~ów ol<oli cznośc i. na 
Rtórej lw ncu są dwa tru

py i jedno nieudane sa

m bójstwo. Dramat rni 
ł osn )0c h n a mię r nosc i zm ienia s i ę w ironiczną 

opowies · o bezwolnym. bezradnym cynil<u , 

Rróry na\ et nie potrafi w hiszpansl<im stylu -

to znaczy z mił ośc i - „zab i ć" p rześ l a duj<JC) eh >JO 

l<obiet. chce więc w l<ońc u tylRO sw i ę teiJO spo·
l<oju, ale błaznować nie umie przesrać a ż do 

osta tni fJO tchu. 

ParacloRs na paradoRsie1 Czechow drwi z nie

go niemilosi rnie. ale też nie moż odenrnć od 

nieq oczu. Bezideowiec - ale o dosyć silnym 

instynRc ie moralnym. bo przec i eż - choć za

chowuje się pasRudnie i tchórzli\ ie - nie chce 

niRo>,;o sRrzywdz ić i bard zo cierpi z powodu 

l<l ęsR . l<tóre ludziom śc i ą>Ja na >,; I owę . Choroba 

w li to jeiJo specjalność. Błyskotliwa intelii2en
cja przy 11a laretowatej 

duszy. czar duchOW)' Ch 
aromatów „straconego 

pokolenia" (plus. oczy

wiśc i e . fiZ)'Czna atraRcyj
nośc) - więc to w łaś nie 

przyc i ąlfla Robiety ja!< 
magnes? Ach. ten Pla

tonowi Ni on pierwszy. 

nie ostatni . Głupo ta . mą 

drość. dobro. podlość. 

uroR osobist)7• a>,;resyw

nosć. bezsiln ość tworzą 

w nim za dz iw iającą mie-

sza n in ę. Bezczelny. odważny. niemoralny. bez

pieczny. tch órzliwy. pasRudny. bezradny. bied

ny. s ł ab)7, poc i ąga j ący zac hwyca jący. 



Małgorzata Sugiera 

CZTERY KOBIETY Z BRAKIEM MIŁOŚCI W TLE 

Najpierw wcielony aniol 

męst<ich marzeń - SA

SZA. Idealnie niema l 

dopasowana do roli 

tradycyjnej żony za

pewniającej mężczyźnie 

„bezpieczną przysran 

rodziny. W t<ulisach zu

wa nad występami męża 

na środt<u sa lonu . ru

mieniąc s ię na t<ażdą 

je\10 pomyłt<ę i prze adę 

w i:Jesrach. ie ma nań 

żadne wpływu Po

trafi rylt<o cierpliwie cz t<ać . a cierpienie zdra

dzonej żony st< i erować prz iwt<o sobie. naw r 
w liscie sa mobójczym przypomina jąc . qdzie 

l eży t<lu cz do je(?o t<omody. 

I w ielon;.o iab I m st< ich marzen - ONJA 
Zdradli\1Ja ż na i (nazbyt) wierna t<ochan-

t<a ie tyle może na

wet t<lasyczny ryp fem

me farale. co przyt<lad 

t<obiery, t<róra dostrze

(? la pierwsze ślady prze

mijania na swojej twarzy 

(naganne pudrowanie 

s i ę. o Rtór)1m wspomi

na Płatonow) i niemal 

mal}icznym zabiegiem 

powrotu do t<ochan

t<a z młodości, próbuje 

unieważni ć upl)'W cza
su. Sonia nie ma już na

iwnej wiary Saszy w to. że rola żo n)o to pelne 

sensu wypelnienie t<ondycji t<obiery Nie bez 

po odu \\7 „Plaronowie" Rilt<a razy - z mniej

szym lub więt<szym przeł;>ą em - wspominają 

o emancypacji. Sonia należ)' do r::?ch kobiet. 
R!óre dosrrz ~ają umownosć rodzinnych wl -

zi. rat< naturalny h jeszcze dla Saszy. Dlar \I 

najpierw daremnie próbowala odwrócić zależ

ność i sens roli żony. zat<otwiczyć w uczuciu do 

męża. a następnie nadzieję na nowe życie zw!ą

zala z Platonowem. Jej kulminująca śmiertel

nym strzałem histeria. wydaje się więc bardziej 

jego uczucia . JeQo bezsilny opór sprawia. że 

- podobnie jaR w pozostalych przypadt<ach 
- symulowana „ męskość'" Generałowej sama 

sobą się potęguje. wyrodniejąc w t<aryt<aturę. 

zemstą za rozwiane złudzenia niż owocem mi- Karyt<aturą wyemancypowanej panny jest od 

losnerJo rozczarowania. początt<u MARIA GREKOW. jaRb)' wyszła spod 

GENERAŁOWA nie po

trzebuje wsparcia i \?Wa

rancji mężczyzny choćby 

dlateQo. że jako wdowa 

dysponuje majątkiem 

cywilną wolnością. 

A j dna!< już określają

cy jej pozycję społeczną 

tytuł urobiony od funk

cji męża sygnalizuje. że 

Anna Wojnicewa stano

wi jedynie odbicie nie

obecne\10 mężczyzny 

I wylącznie ten chwilo

wy brak sprawia. że uzurpuje sobie zastrzeżo 

ne przed Robietami prerrnJatywy. „ ie wzięlam 

perswazją. wezmę silą .. . I to dziś"' - postana

wia po męst<u przekonać Płatonowa do swo-

pióra zajadłego przeciwnit<a usamodzielnio

nych t<obiet - Strindber

i:Ja. Jej niezależność od 

początt<u odstania się 

jako mast<a . Rtóra pod

starzałą pannę chronić 

winna przed t<piną in

nych i wewnętrznym 

poczuciem mniejszej 

wartości. I to nie przy

padek. że właśnie ona 

w najbardziej farsowych 

rejestrach fałszywie in

terpretuje zachowanie 

Pia tonowa .. .To albo wa
riat. albo .. • - t<ont<luduje uczucie do siebie na 

podstawie jego t<pin i zlośliwości. bo najbar

dziej zdaje się spraQniona miłości . 




