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KONSTANTY PUZYNA 

DALEKIE CZY BLISKIE ? 

Dla widza, któryby z twórczości literackiej A. Afinogenowa 
znał tylko graną w Polsce komedyjkę „Maszeńka", sztuka 
.. Dalekie" może być pewną niespodzianką. Błaha, choć dość 

zręcznie napisana „Maszeńka" nie pozwalała przypuszczać, aby 
jej autora stać było na wielki dramat: dramat postaw filozo
ficznych. Nie zapowiadała też bynajmniej, aby z nazwiskiem 
Aiinogenowa można było związać utwór większej klasy lite
rackiej, nastrojem i wspaniałymi charakterami przywodzący 
na myśl dramaturgię Leonowa, a nawet Czechowa po trosze. 

Nie jedyna to niespodzianka „Dalekiego". Większą może 

jPst fakt, że w tej sztuce z 1935 roku nie zestarzała się ani 
jedna sprawa. Ze pochylamy się dziś z troską nad tymi samymi 
problemam i, jakie przed 17 laty absorbowały zmarłego radziec
ldego pisarza. Nie żyje już zapewne Malko ani Włas ani Maka
row, ludzie pamiętający carski Sybir i białogwardyjską kolbę, 
ludzie la t rewolucji , lat przełomu. Dzieci Żeni przypadkiem 
tylko usłyszeć m0gą o dawnych sekciarzach - mołokanach 

i nie wiele zapewne zrozumieją z jej opowieści o Własie, skoro 
sama Zenia nie rozumiała już tego człowieka, który w życiu 

tylko śmierć dostrzegał. Ale wciąż żywe są ostrzeżenia Maka
rowa, nawoływanie do czujności , organizowanie obrony przed 
\vrogiem zewnętrznym. Wciąż żywe są słowa Matwieja, prze
kreślające zagadnienie ,.prowincji" w kraju socjalistycznym, 
gdzie każdy odcinek pracy jest równie ważny i równie odpo
\Viedzialny. I wciąż żywe jes t zagadnienie, z którego wyrasta 
cały wielki konflikt sztuki, zagadnienie s tare jak człowiek -
zagadnienie śmierci. 

Bo śmierć nie jest „metafizyką". Jest faktem. Faktem nie
zbitym, sprawdzalnym doświadczalnie i - nieuchronnym. Wie 
C· tym n ie tyiko mołokanin Włas Tonkich - wie o tym też 

towarzysz Malko. I on również zmuszony jest zająć wobec n iej 
stanowisko. Ponieważ do niczego nie prowadzi przemilczanie 
tego faktu i ponieważ przemilczeć si<;> go nie da, kiedy pada 
pytanie: po co człowiek żyje na ziemi? Na pytanie to odpowiada 



Włas : „człowiek żyje dla siebie. dla swego szczęścia" - i dla
tego Włas boi się śmierci, Malko spokojnie spogląda śmierci 

w oczy, choć dni już tylko zostały mu do życia - dlatego spo
kojnie, że jego odpowiedź brzmi: „człowiek żyje dla innych, 
w tym jego szczęście". Bowiem wszystko. co w życiu zdziałamy 
dla siebie, ginie wraz z nami, twierdzi Afinogenow, lecz wszyst
ko, co stworzymy dla społeczeństwa, zostaje. I Matwiej Malko, 
nieuleczalnie chory, walczy o każdą chwilę życia, by działać. by 
pracować. Wierzy, że zostanie w swoich dziełach: w farmie 
soboli, którą poprowadzi Luba, w kopalniach złota, którego 
poszukiwać ma Głasza i Lawrentij , w nowych radioodbior
nikach Gienadija. Tak w dzieła swoje wierzył kiedyś Horacy 
1 Giordano Bruno, Kochanowski i Hus. Tak mityczny Pigmalion 
kochać musiał wyrzeźbioną przez siebie Galateę. 

I dopiero w ogniu takiego uczucią i takiej wiary życie 

i praca nabierają wartości, nabierają sensu. Nie jest łatwa filo
;;.ofia towarzysza Malko. Nie zostawia sobie żadnych złudzeń: 
słusznie podobną postawę nazwał jeden z k rytyków laickim 
heroizmem. Jest mater ialistyczna i socjalistyczna zarazem. 
humal').istyczna i - uczciwa. Ona jedna potrafi zwyciężyć nihi
lizm Własa, sekciarza, który się załamał, k tóry jest. jak powiada 
Makarow, „pustym człowiekiem" .. ,A w próżnego człowieka 

wszystko można nalać". Także wrogą propagand~. Dlatego -
Makarow - jedyny z mieszkańców Dalekiego - nie ufa 
Własowi. Wie, że Włas jest zabłąkany, że nie jest wrogiem -
ale wie też, że Włas jest niepewny. Nie wie natomiast - tę 

wiedzę zachowuje autor dla siebie i dla nas - że pokonać 

chwiejność można. tylko pewnością. Mądrą optymistyczną pew
nością generała Malko, której nawet zbliżaj ąca 1siŁ: śmierć nie 
zachwieje. 
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