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/'róf>a syt11ac11jna aktu 11; Od lewej: Irena Remisze.::ska 
(Hefe11a Andreje•rna), Jan Daszewski (.prof. Sjeriebrta· 
ko;~1), Rajmund Fleszar (wujaszek \\7ania), Janina Traczy-

kówna (Sonia). 

Zczwórki klasyków rosyjskiej dramaturgii trzech tylko 
.J-: . Gogol, Ostrowski i Gorki - przemawiało ze szcze

cmskICJ sceny. Teraz zob :iczymy Antoniego Czechowa. 
Czechow jako jeden z pierwszych przeczuł nad-

ciągającą burzę. W jego 37czupłej liczebnie, choć 
tak dla rozwoju dramatu i teatru doniosłej, twórczości dra
matycznej słychać JVŻ p(•Ezum wielkiej wichury dziejowej; 
w gqstniejącym mroku widać jeszcze sylwetki ludzi po
dobnych g:-.ącym się w przedburzowy czas do ziemi drze
wom. Gromów jeszcze nie słychać. W blasku pierwszych 
błyskzw!r stanie dopiero t ·•·órczość Gorkiego. 

„S1>0Jrzyjcie t:vlko ila życie: bezczelność I nieróbstwo 
możnych, ciemnota i bydh;ce otę1>ienie słabych, naokoło nas 
nędza niewysłowiona. ciasnota, tlegeneraeja, pijaństwo, fał
sz!', lgar!·two... prawdopodobnie szczęśliwy tylko dlatego 
C'.;:uje si1: dobrze, że nieszczr;śliwi dżwigają Clęźar swego ży
cia w miirzcniu ... i g<lyb~· nie istniało to milczenie, szczęś· 
cie bylol:iy niemożliwe . .Jest to hipnoza zbiorowa. Trzeba. 
by, żeby V\ tlrzwłaml każdego zadowolonego, szczęśliwego 
r:d nwicl1a st.i.I ktoś z mlotk1em i bez przes ta nku przypomi
n:il mu [llh{anirtn, że s4 nie<zczęśliwi„." 

Tak pisał Czechow w opowiadaniu „Agrest". W rok 
póżni0; te game myśli. choć innymi słowami, wyraża 
Astrow, wla , ciwy boha1i:r sztuki „Wujaszek Wania". 

Sani· i Wania to ludzie milczący, nieszczęśliwi. żyjl\ 
i pc<icui;:i . odmawiajac s0bie wszys tkiego. Dzięki nim 
szcz~?sliwy jest pro!c·scr Sjeriebriakow - symbol pasożyt
!'Jict\•·a kln5 uprzywi lejC'w~ nych. W kręgu tego szczęścia nu
d".i ~ię śndl•rtelrnf' ieg•. żona, Helena, piękna „puszysta la• 
sicR". Jeden tyko / , :, trow m;i świadomość, że człowiek nie 
mo1.e i n i<? powmien żyć w futerale („Człowiek w futera
le" - tyt.u: jedr.e)i,0 z opowiadaó Czechowa), sklejonym 
z szorzyzo:r. pe~ymizmu. martwoty, służalczości i bezrad
nosci. którymi ui,trój c<ir~k1ej Rosji tak skrępował ludzi, 
że „bali ~!~ glośno mowić, pisać listy, zawierać znajomości, 
czytać kslą%.ki pom<::gaA biednym, uczyć czytać i pisać". To 
życie przy i:;ięln Astrowa aż do ziemi. Choć stoi nad prze
p~.ścią cyr>izmu, jest nam ten człowiek bli ski, gdyż n!e 
zga~la ~ nim iskierka wi&r_x w przyszłość, przekonarua 



S7.CZl?~liwy jE'st profc,scr Sjeriebriakow ;_ symbol p<>sożyt
!:"lict\•·a kla& uprzywilejcwanych. W kręgu tego szczęścla nu
chi ~ię ś1nJertelrnP 1eg„ żona, Helena, piękna „puszysta ła
sicc1". Jeden tyko /,otrow ma świadomośl:, że człowiek nie 
moze i ni~ powmien ży..! w futerale („Człowiek w futera
le" - tyt.u; jedr.e140 z opowiada11 Czechowa), sklejonym 
z sz;:;rzyzo;.r. perymizmLl. martwoty, służalczości i bezrad
nosci. którymi ur.trój c&r:,k1ej Rosji tak skrępował ludzi, 
że „bcili sh glośno mo\vić, pisać listy, zawierać znajomości. 
czytać książki pomagało biednym, uczyć czytać i pisać". To 
życie przygięło Astrov.:a aż do ziemi. Choć stoi nad prze
p<,ścią cypizmu, jest nam ten człowiek bliski, gdyż nie 
zga~la w nim iskierka wj&ry w przysziość, przekonania 
o Wcrto.3ci pr;··cy d 1a przyszłości. 

Mnrzc1't /,strowa 0 pięknej ojczyźnie, o twórczej pracy 
woluep.o człowieka, uji;rzmiającego przyrodę, słuchamy 
z ')elnyrn> wz1 uszenia ucz11ciem radości, że oto minęło za
ledwie pół wil!ku i runął świat Sjeriebriakowów, a marze
nia jego st<lły się rzcc:i.ywistością. Bogatsi i mądrzejsi 
o znajomość „dalszego ciągu" historii patrzymy dz~ na 
rozpaczliwe miotanie si~ Astrowa, na bezpłodny bunt wu
jaszka Wani, na wcią!(<1Jącą ich - zdawałoby się, bez ra
tunku - omzgłą otchł<m 7ycia bez jutra. W rodzinie Woj
nickich wszystko wróci do pierwotnego stanu. A przecież 
jednak pochylony nad Sonią, która dopiero w zaświatach 
spodziewa się znaleźć nagrodę za zmarnowane życie, wu
jaszek Wania prostuje sie w milczeniu, jakby chciał rzu
.cić widzom pytanie: „W imię czego trzeba czekać, kiedy 
nie ma sił do zycla, a żyć trzeba i żyć się chce?" 

Wujaszek Wania niP miał jeszcze całkiem jasnej odpo
v1iedzi na to pytanie. Nie miał jej i Czechow. Tragedią je
go twórczości było to wlaśnie, że widząc straszliwe zło gi
nącego świata, nie dostrzegał sił, zapowiadających nową 
erę ludzkości Nadejści'I jej był jednak pewien. Wszak to 
on w „Trzech siostrach" śmiało patrzył w nadciągającą bu
rzę, która „wymiecie z naszego społeczeństwa wszelkie le
ni~two, obojętność, uprzedzenie do pracy, zgniłą nudę ... Za 
.)akii',; dwadzieścia pieć, trzydzieści lat pracować już będzie 
'.ażd:v człowiek. Każd~·:" To on, Czechow, przykładał bez-
1 itosną siekierę do „Wiśniowego sadu", którego czas już 
minął, bo sfore życie nieuchronnie chyLlło się ku zagładzie. 
N'nwy sad sadzić' będą Ania i Trofimow, ale ich przewod
r.ikiem życiowym stanie ~ię już Gorki. 

Piewcą pracy i wi;iry w przyszlość był Antoni Czechow. 
Szlak współczucia człowiekowi, szlak buritu przeciw ludz
kiej krzywdzie dopro,.l\laclzil go do wielkiego skrzyżowania 
czasów. z którego bi<>gł w prz:''"łość tr,1~·t \"J.l:d o \volne 
życie dla wolnego człowieka. Tam, dokąd wiodła ta droga, 
Czechow nie doszedł, ale mógł pow1edzieć, że „wskazywał 
drogę innym". 

Wprowadzając na ~cer1ę sztukę Czechowa, teatr nasz 
chciał nie tylko urzcić 50-lecie śmierci pisana, którego ca
ła twórczość służyła narooowi i człowiekowi - przyszłości, 
którc. je~t nnszą leraźniejs1oś:ią. Teatr nasz, dodając br~
kuj11ce ogni\;o do naszei znajomości dramaturgii rosyJ
skiej, poddair-> się pewnc!?,r, rodzaju próbie· czy sprosta wy
mogom stav ianym· wykonawcom przez Czechowa. „Wuja
szek Wania". jak cała twórczość dramatyczna Czechowa, 
wymrga od aktora szczególnie suht!'ln2go wyrażania prze: 
i.~·ć post<>-:i ~cenicznych. wydobycia z mgły nastrojowości 
głębnko filozrificznej, hum:mi:-lycznri i op(ym'stycznei my
śli autora, zm•lezieni:i hkirh śronków wyrazu, by ukazać 
r.owatorstw0 cłram;itnrgii Czenhowa. w któr0 j „realizm -
jak to świetnie określi! Gorki - y;;>:no~i się do poziomu 
udurhowionego i pn:emy~lane~o symbolu". 

Ocenę pracy młodego rPż:·sera, Marii Straszewskiej, 
ze~rołu, w którym obok dojrz1lych aktorów zobaczycie 
n::i;zą mlorizi.eż - zostawl:i;ny widzowi. 

Zos1'.lwiamy w przekon:i11i11. że jnk dla teatru praca nad 
n111kn Czecho,, a była dalszym kro!dcm w dążeniu do doj
rzało§ci artystycznej, tak dla wc:s przeżyciem będzie spot
kanie z dziełem pi~arza, r-ragnącego przyb'iżyć narodziny 
człowieka, w którym „wszystko 11owin110 być piękne: twarz 
i ubr:mle i dnsza i myśli."; pisarza, który czytał i trafnie 
o~er1iał 

0

Sien1d'?'Nic7.a, Orze·zkowej posyłał książki do czy
tc Jni publicznej, którego postaciami pnsługiwali się Lenin 
i ~t&lm w 'lh rl::e o sz~ZE:Ście i wolność ojczyzny; pisarza, 
1· t:)ry w swym notatniku zanotował nroste a najlepiej okreś
J;;jące całą jeg0 twórcz·)ŚĆ słowa: „Jaka to rozkosz szano
wać ludzi!" 


