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EWA MORO~: Stulełllla alemalle o~ "Wujaszka waa1• 
aa 8l:eaadl teatralaycll /utwór opublikowaay I wystawloay zoatal 
w Nlłalm Nowa:orodie w rok• 1897, a w rok póf.alej - aa 8Cellle 
•oUleWlklea:o MCHAT-a/ ..,wmtowala jui pewlai a:hemat 
laterpreta&:yjay. Tytalowy wujaszek Waala - lwu Wojnicki 
•pmqdl cmle noje tyde, eaera:tł po to, by amo~llwłć spowłaowa
co-• z Jea:o romaa. profe90l'Owł Sleriebrlakowowł l-·1 beztro11-
kle zllkcle „, praq •akow• [ ••• 1 Cale Jca:o tycie apł)'Dęlo w pracy 
dla koa:o6 obcqo, Die zazaal oa ul rlldoKI, ani oclpoczyaku. l--1 
I w pewmej cllwłli Jea:o Uazje pryskaj,. - pl8ze w przedmowie do 
wydaala dramatów Czecllowa Reai SUwowskl. 
Pu z-lerza spojneć aa anrór aleco laacuj, odmleDDle teł 
zlaterpretowllĆ po11tawy bolaatcrów._ 
JERZY ZEGAISKI: W tym, co słyu.ałem i czytałem na lemat 
-Wujaszka Wani• profesor Sieriebriakow jest w gruncie rzeczy 
takim człowiekiem, jakim go widzi w sztuce wujaszek Wania. 
Jednak kiedy już Z&CZllłem pracę nad sztukll, narzucała mi się 
myśl, że jest ona o czymś innym. 

Z poczlllku wydawało mi się, że jest to sztuka o ludziach, 
którzy czujll lęk przed odpowiedzialnościll za swoje życie. 
Uciekajll od życia- gdzieś na prowincję, stwarzajll sobie różnego 
rodzaju parawany, za którymi próbujll ukryć niepowodzenia 
życiowe i słabości charakteru. Ta ucieczka jednak w gruncie 
r7.CCZ)' im nic nie daje i przegrywaj, jeszcze wi~j. Zadałem sobie 
wi~ pytanie: kim jest profesor Sieriebriakow? 
EM: Dlaczea:o postllĆ profe80ra ipl'OWokow• Paaa do rozpo
cącla aaalizy poaaw bohaterów widnie od jea:o osoby? 
J .Z.: Wujaszek Wania ma do profesora straszliwe pretensje: o to, 
że jako syn diaka uzyskał jakieś stypendia, potem inne honory, 
wreszcie tytuł ekscelencji. Należy slldzić, że jego druga żona też 
jest cór kil jakiegoś senatora. W ogóle, to życie miał ·jak l wierdzi 
Wania - ~liwe, bo wszystko mu się udawało. 

Zapytałem więc: dobrze, ale czy istnieje jakikolwiek powód, 
jakił argument w sztuce, który mówiłby o tym, że Sieriebriakow 
nie jest autentycznym naukowcem, że nie jest profesorem 
z prawdziwego zdarzenia. Że, mówillC o tym, iż przyzwyczaił się 
do audytorium, do sławy i kolegów, mówi o czymś niepraw
dziwym. 

Przecież jedynie wujaszek Wania zarzuca mu, że jego prace, 
jego myśli na temat historii sztuki, na temat naturalizmu, 
symbolizmu, Sil bzdur,. No dobrze, alejaki ma tytuł ten 47 letni 
mężczyzna, który od dwudziestu paru lat siedzi - powiedzmy 
sobie otwarcie - na wiejskim, ukraińskim zadupiu, do oslldzenia 
wartości prac profesora, historyka sztuki z Petersburga. Przecież 
nie ma żadnego. 

Wszystkie jego zarzuty Sil gołosłowne i - jak słusznie mówi 
Astrow - wynikajll z zazdrości o młodll żonę profesora. Z zazdro
ści o to, że rzekomo lat temu dziesi~ on sam widział swojll szansę 
w pozyskaniu Leny - z czego wtedy zrezygnował. 

No tak, ale wujaszek Wania zrezygnował ze wszystkiego. 
EM: Teraz jedaak ze awej azamy nie cbce zreznaować ••• 
J.Z.: Teraz nie, bo nagle spostrzegł, że życie mu prawie umknęło. 
Dobiega pięćdziesilltki, ma jeszcze kilka lat przed sobll i nie 
zyskał nic. 

No dobrze, ale przecież nie usiłował zyskać! 
Po studiach - bo z tekstu sztuki możemy się domyślać, że 

studiował na uniwersytecie - nie robił nic. Został rzlldcll majątku 
po siostrze. Niby poświęcił się po to, żeby jego brzydka 
siostrzenica Sonia miała posag. Poświęcenie - w porządku. Ale 
on sam sobie zarzuca, że życie poświęcił, aby ten majątek 
wyciunlłĆ z długów. 
EM: Kddorazowe pojawleale „, profC80ra zakłóca od dawoa 
ańaloay rytl8 łyda wuystkłcll miC11zhWw_. 
J.Z.: Bo jest dla nich papierkiem lakrnusowyro. Sieriebriakow, 
jeden jedyny, syn prowincjonalnego diaczka, został profesorem 
na uniwenylecie. Coś aobll reprezentuje, wydaje ksi!łŻki, jest 
uznawanym autorytetem, cieszy się szacunkiem kolegów. Mało 
tego, z tekstu sztuki wynika, że - gdy był trochę młodszy - jego 
wykłady wzbudzały entuzjazm wśród słuchaczy. Sam Wania 
mówi o tym, że kobiety się w nim kochały ..• 
EM: Mloclzlutka Leaa równie!. •• 
J.Z.: Rzuciła dla niego konserwatorium. Jeszcze teraz potwier-

dza, że wówczas wydawało się jej, iż kocha go naprawdę, choć 
dzisiaj dochodzi do wniosku, że była to miłość trochę sztuczna. 
Mówi: kochałam jego sławę, kochałam jego pozycję. 

Zaraz - sztucznll pozycję czy prawdziwll? 
Sieriebriakow na tej prowincji czuje się źle. Ale kto z nas nie 

czułby się źle, opuszczajllC metropolię, w której zajmował 
szncunku godne stanowisk.o naukowe, cieszył się poważaniem 
studentów, kolegów, władz i społeczeństwa. Mówi, że jest 
głęboko nieszczęśliwy - i jest. 
EM: Rozpocql Pu •woje rcOeksje od profe80ra Slerlebrłakowa 
I wldciwłe cala Dall'Za rozmowa koncentruje „, wokół tej poatad. 
Powolutku pruaosl Paa d1łar interpretacji sztuki w lltronł hme10 
ali tytułowy bohater. 
J.Z.: Otóż w wykazie postaci na POCZlllku Czechow wpisał 
nie wujaszka Wanię a profesora Sieriebriakowa. To o czymś 
świadczy. 

Oczywiście ja nie chcę robić z profesora żadnego herosa. To 
jest stary, chory człowiek, z powodów materialnych wyrzucony 
ze swej normalnej egzystencji i rzeczywistości. 

Jeżeli natomiast zadaję sobie pytanie: o co do siebie i świata ma 
pretensje wujaszek Wania - bo przecież je ma - to muszę 
stwierdzić, że on zniklld nie został wyrzucony. Sam się skazał na 
taki typ egzystencji. 
EM: Pomy„ aprzcdaala majrttku wyzwala w wujaszku Waal 
bardzo sllue poczucie za1roieaia ••• 
J.Z.: Ależ nie ... On jeszcze o tym nie wie, że profesor chce 
sprzedać majlltek, a już czuje się człowiekiem głęboko nieszczęś
liwym. 
EM: A inul bohaterowie 11Ztuk.1? "Wujasz.ek Wania• pmtrzea:aay 
jest przecie! 11Zerzej. WrłCZ jako próba zanallzowaala poliltaw 
intell1cncji na rosyjakłej prowincji u achylku ablea:Jeao wieku. 
J.Z.: Spójrzmy wobec tego na Astrowa, postać pozornie pozyty
WDll. On też w gruncie rzeczy uciekł przed odpowiedzialnościll. 
Zobaczmy na co się skarży, co jest powodem jego wielkich 
rozterek? 
Otóż to, że czasami nie udaje mu się operacja. Dobrze, ale 

przecież każdemu chirurgowi czasem się operacja nie udaje. 
Chciał pomóc, nie udało mu się. Nie należy nad tym przechodzić 
do porzlldku dziennego. Ale jeżeli od operacji ucieka do 
hodowania drzew, to jest to dla mnie również ucieczka od 
właściwego życia. 

Jego pasjll staje się hodowanie brzózek a nie leczenie ludzi. 
O ludziach, o chłopach mówi z obrzydzeniem: że są brudni, 
chorujll na tyfus, majll wszy. Przecież sam wybrał sobie ten 
zawód. Nie mamy powodu slldzić, że ktoś mu go narzucił - i też 
jest nieszczęśliwy. Czy dlatego, że do tego niby spokojnego 
domeczku przyjechał wyrzucony przez życie profesor? 

Reszta bohaterów - może za wyjlltkiem Tielegina, bardzo 
dziwnej postaci w tej sztuce - znalazła się tutaj z własnej chęci. 
Przynajmniej dwoje z nich - Astrow i Wania. 
EM: Profesor Sleriebriakow rzlldko pojawia „, aa aceale, jednak 
bez wza:lłdu aa Je10 obecno6ć, wazystkłe rozmowy I dzlalaala 
koncentru,K sił wokół aiqo I jea:o wny._ 
J.Z.: Z wypowiedzi Leny wynika, że studiowała w konser
watorium. Możemy się jednak domyślać, że jej małżeństwo też 
było jakllś ucieczkll od życia. Nie słyszymy ani razu, że na 
przykład siadła do fortepianu w auli konserwatorium, zagrała 
koncert dyplomowy i poniosła klęskę. Nie, ona nawet nie podjęła 
tej próby. Co więcej, widzimy kobietę, która zasłania się poZll. 
wymyśliła sobie sposób na życie takie, jakie sobie wybrała. 
Jednak to, co niejednokrotnie mówi na serio, nie ukryta za 
maskil, świadczy o jej inteligencji i głębokości przeżyć. To 
dowodzi, że świat widzi g~biej niż typowa lalka. 
EM: Kim jest wobec tea:o bohater tytułowy? 
J.Z.: W moim pojęciu jest oo typowym nieudacznikiem, pewnym 
rodzajem inteligenta, nie tylko rosyjskiego, który potrafi trzeźwo 
patrzeć na świat i spostrzega w nim wiele, ma wszelkie możliwo
ści działania, a mimo to rezygnuje. 

Ucieczka przed życiem. To wydaje mi się tematem tej sztuki. · 
EM: Czyta.Kc "Wujaszka Waa11• na aowo pomyślałam 80ble, t.e 
jest to rzecz o ludzkim Icku przed podj1Ciem jakiejkolwiek próby. 
J.Z.: No tak, przecież życie will:i:e się ze stałll koniecznościll 

podejmowania prób i wcale nie jest powiedziane, że osill&niemy 
sukces. Bardzo często ponosimy klęskę. Odwaga życia jednak 
widnie na tym polega. Co wi~j. możliwość osillgnięcia sukcesu 
wymaga ryzyka. 
EM: Tak włłC aalu:a bywa -• Dleaduaych prób. 
J.Z.: Zarzuty pod adresem profesora, wypowiadane przez 
Wanię, wydajll mi się śmieszne, za to jego samoocena - bardzo 
trafna. To jest człowiek, który widzi już w swoim życiu tylko 
zmierzch. Ma prawie SO lat - to nam od czasów Czechowa 
granica wieku niezmiernie się przesunęła. 
EM: Czy bolaaterowle a.tuki włdz•llalllł aajak~ołwlek zmiuał? 
J.Z.: Profesor przedstawia rozslldny projekt: sprzedać majlltek, 
pienilldze umieścić w papierach wartościowych, za resztę kupić 
willę w Finlandii i żyć w dużym mieście w sposób godziwy. 

Tego projektu nikt nie atakuje z punktu widzenia jego 
nierealności czy nieprawidłowości . Atak wujaszka Wani jest 
obronił siebie w tym miejscu, siebie, matki, Soni ... 
EM: Pomijaj~ wz1łłdy emocjonalne, choćby Czecbowowskl 
aeatymeat do •rodzi.noea:o a:nlazda•, byłoby to dla bohaterów 
kolejae wyzwaale.-
J .Z.: Wujaszek Wania nie używa na przykład argumentu: że tu 
dochód może byłby większy. W końcu wiemy o tym majlltku 
tylko to, że przed dwudziestu paru laty kosztował sto tysięcy 
rubli, a dom ma 27 pokoi; jest to więc spora posiadłość ziemska. 
Jedynym argumentem wujaszka jest to, że poza tym majlltecz
kiem ~zie nieszczęśliwy. 
EM: W O.ale reapje jednak z peł„ determinacj •• 
J.Z.: Ta sprawa stawia go w tragicznej sytuacji. On rzeczywiście 
chce profesora zastrzelić. Chciał zastrzelić i nie udało mu się. 
W ostatnim akcie mamy do czynienia z człowiekiem, który - jak 
sam mówi - nie rozumie, dlaczego nikt nie stawia go przed slldem, 
nie woła prokuratora. Przecież on chciał zabić .•• 

Jeżeli teraz spojrzymy na wujaszka Wanię jako na człowieka, 
który chciał zabić drugiego człowieka tylko dlatego, że miał inny 
projekt ułożenia dalszych losów rodziny, to postać ta staje się 
moralnie Wlltpliwa. Poza tym przez cały czas próbuje profesora 
szkalować, zarzucajllC mu nieuctwo i społecznll nieprzydatność, 
wcześniej jeszcze zamierza uwieść mu żonę. Wreszcie - kiedy nikt 
nie wycillga wniosków z jego działań - sam usiłuje popełnić 
samobójstwo wykradajllC morfinę. 
EM: Czy był jak1' uc:r.e161ny powód dla które&O zdecydował sic 
Paa aa wyrel)'łlel'Owaale tej a.taki widnie teraz? 
J.Z.: To bardzo trudno określić, ale nie chodzi mi o łatwy 
dydaktyzm. Po prostu wydaje mi się, że żyjemy w społeczeństwie, 
w którym olbrzymia ilość wartościowych ludzi - zamiast podej
mować walkę z życiem - wycofuje się. Nie podejmuje decyzji. Nie 
usiłuje próbować żyć na serio. Potrafi jedynie różnych profeso
rów Sieriebriakowów obrzucać błotem tylko dlatego, że ich 
system wartości jest inny, a program działania mniej wygodny. 
Kiedy sami majll zmierzyć się z życiem, nie stać ich na to. 

Przełom tamtego wieku przypomina mi schyłek naszego. To 
również skłoniło mnie do poszukiwania ksztahu dla tego utworu, 
który wydaje mi się ważnym w literaturze światowej. Tylko, jak 
do wszystkich ważnych utworów, nie należy podchodzić do 
niego z gotowymi receptami interpretacyjnymi. 

Jeżeli uda mi się zrobić przedstawienie w miarę żywe i porusza
jllCC widzów, to decyzja wystawienia tej sztuki lu i teraz może się 
okazać trarn,. 
EM: Dziłku.lł za rouaow1. 
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Duża Scena 
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JERzy ZEGALSKJ 
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=i~ CIOSEK 
Muzyka: 
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Bajka dla dzieci 
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Reżyseria: 
JERzy ZEOALSKJ 

Andrzej Zator 
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Sławomir Mrożek 
• AMBAMDOR • 

•DEKAMERON" 

Scenografia: 
BARBARA STOPKA 

Przysc>towanie wokalne: 
zyQMUNT ANTONIK 

Sceooiualia: 
WACLAW KULA 

według Giovanni Boccacia 
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ANNA FRANTA 
Muzyka· 
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-WUJASZEK WANIA• 

Reżyseria: 
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JERzy MILIAN 
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Sławomir Mrożek 
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Scenografia: 
BARBARA PTAK 
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Scenografia: 
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