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1. 
W październiku 1897 roku, roku ogłoszenia Wtefaszka Wani, 
Anton Czechow pisał z Nicei do Lidii Awiłowej: „Pani narzeka, 
że moi bohaterowie są ponurzy. Niestety, to nie moja wina! Tak 
mi jakoś wychodzi mimo woli, ale kiedy piszę, nie wydaje mi s ię, 
że piszę coś ponurego; w każdym razie przy pracy mam zawsze 
dobry humor. Wiadomo, że ludzie ponurzy, melancholicy, za
zwyczaj piszą rzeczy wesołe, a ci tryskający radością życia mogą 
swoimi utworami przyprawić o chandrę. A ja jestem człowiek 
wesoły; w każdym razie pierwsze trzydzieści lat przeżyłem nie 
skąpiąc sobie przyjemności . " 
Te zdania są, być może, tylko niecierpliwą odpowiedzią na niezbyt 
mądry zarzut... Łatwo w nich także odczytać obronny sarkazm 
- zwłaszcza wtedy, gdy pisarz ukrywa się za wyznaniem „A ja 
jestem człowiek wesoły". Ale jest w nich ponad wszystko ton 
serio, odsłaniający jeden z zasadniczych rysów dramaturgii Cze
chowa - oscylację między dystansem wobec pokazywanych 
zdarzeń a współczuciem dla uwikłanych w nie postaci, między 
śmiesznością i strasznością świata, między kreowaniem komedii, 
w której wszystkie motywy postępowania są jawne i podlegają 
skompromitowaniu, a pokazywaniem dramatu, którego źródła 
(zewnętrzne i wewnętrzne) są niedopowiedziane albo tajemnicze„. 
Można to zresztą powiedzieć inaczej: śmieszność jest w świecie, 
o którym tu mowa, czymś zewnętrznym, tragiczność - czymś 

niepełnym, niemożliwym. Zasadnicza jakość, określająca świato
-odczucie dramatów Czechowa tkwi pomiędzy jaskrawością zewnęt
rznych efektów, przynależnych komedii bądź melodramatowi, a nie
określonością metafizycznych pytań i tęsknot, niegdyś pojawiają
cych się w tragedii (czy - „wysokim'' dramacie). Taka pośrednia 
jakość nazywana bywa w XX wieku groteską - i jej specyficznej 
odmiany można się u Czechowa doszukać . Czymże 

w końcu jest kluczowa scena Wrgaszka Wani, moment gdy Iwan 
Wojnicki próbuje bez skutku zastrzelić profesora Sieriebriakowa, jeśli 
nie wcieleniem groteskowego widzenia świata? Trudno o zdarzenie 
śmieszniejsze i bardziej dziwne w swym braku sensu„. Ono też 
najgłębiej odsłania podwójność rzeczywistości Wrgaszka Wani. 

2. 
Wujaszka Wanię łatwo umieścić w konkretnej rzeczywistości. Nikt 
na ogół nie wątpi, iż pokazywane w dramacie zdarzenia roz
grywają się na rosyjskiej prowincji u schyłku zeszłego wieku. 
Wizja Czechowa wypełniona jest szczelnie konkretem: material
nym, społecznym, psychologicznym - potwierdzającym pod
stawową intuicję autentyczności świata i zamieszkujących go 
ludzi. Współcześni Czechowa wiedzieli z pewnością jakie broszury 
czyta wciąż Maria Wojnicka i nie dziwiło ich małżeństwo Heleny 
z Sieriebriakowem„. Być może właśnie konkretność wizji świata, 
pełność iluzji rzeczywistości - były przyczynami scenicznego 
sukcesu dramatu. 
„W całej Rosji grają Wujaszka Wanię" - pisał Czechow w jednym 
ze swych listów w grudniu 1898 roku. Pisał z odcieniem 
zaskoczenia„. które nie powinno dziwić. Dramat odczytywano 
wówczas (jak się zdaje) naturalistycznie i melodramatycznie. 
Tymczasem ani melodramatyczne efekty ani fotograficzna wier
ność wobec wybranego odcinka rzeczywistości (ideał płytko 
rozumianego naturalizmu) nie były dla autora lfliinio1JJego sadu 
autonomicznym celem. Czechow nie pokazuje w Wujaszku Wani 
jakiegoś typowego (czy szczególnego) ziemiańskiego dworu„. 
Przy całej dbałości o konkret nie chodzi mu o prawdziwość 
obyczajową. Jego zamysł jest inny, bardziej ogólny, chce on 
pokazać przestrzeń, która ulega degradacji i wciąga w ten proces 
t? wszystko, co ją wypełnia„. 

Ow proces degradacji przestrzeni, warunkującej zarówno material
ną egzystencję człowieka, jak i działanie jego wyobraźni, jest 
pojmowany w Wujaszku Wani dosłownie. Unaoczniają go plany 
wykonane przez doktora Astrowa, najbardzej chyba wiarygodną 
postać dramatu. Pokazują one, jak naturalny ład okolicy, w której 
znajduje się dwór Sieriebriakowa, ład ogrodu stworzonego przez 
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Boga, ulega stopniowemu zniszczeniu. Przy czym: w miejsce 
ginących drzew i zwierząt przychodzi tylko pustka„. 
Oczywiście, nie tylko dosłowność obrazu pustoszejącej przestrzeni 
jest ważna . Istotniejsze zdaje się to, że ulegającemu degradacji 
miejscu odpowiadają zdegradowane, niespełnione, nieudane eg
zystencje ludzi, którzy owo miejsce zamieszkali. Dramat Czecho
wa jest przecież nie czym innym, jak zwielokrotnionym portretem 
zniszczonego życia. Każdy z bohaterów musi się, rzecz jasna, 
zmagać samotnie z własnym losem, z czasem, który został mu 
dany - wszyscy jednak spotykają się w jednym punkcie, wszyscy 
doświadczają klęski, ruiny marzeń i planów, poczucia braku 
uzasadnienia i usprawiedliwienia dla własnego życia. Jeśli więc 

owi bohaterowie czymś się różnią, to chyba tylko: rodzajem 
klęski, stopniem jej uświadomienia i rodzajem uczuć, jakie 
wzbudza u innych ludzi. 
Najbardziej widoczna jest klęska postaci tytułowej, Iwana Wojnic
kiego, i jego siostrzenicy Soni„. Może dlatego, iż plan życ iowy ich 
obojga realizować miał ideę poświęcenia, a więc wartości nie tylko 
pozytywnej, ale też umieszczonej bardzo wysoko w etycznej 
hierarchii chrześcijaństwa .. Bezużyteczność podporządkowanego 
poświęceniu wysiłku pogłębia klęskę obydwojga; nicość osoby, 
której ofiarowali swe życie, odbiera tej klęsce wymiar tragiczny, 
zabarwia ją (co Iwan zdaje się dobrze rozumieć) groteską. Cóż 
bardiiej absurdalnego, poniżającego niż pracować w nicości? 
W dodatku: groteskowe przekreślenie ich życiowego wysiłku 
odkrywa, iż w decyzji początkowej tkwi ł błąd na miarę wielkiego 
grzechu - bo poświęcać się można wyłącznie wartościom 
absolutnym.„ 
Klęska Sieriebriakowa jest zapewne równie spektakularna, ale 
dotyczy o wiele niższych wartości . Profesor służył nie tyle nauce 
(jak zdawało się jemu samemu i otoczeniu), ile własnej, nadmier
nej próżności.„ U kresu życia usłyszał prawdę o sobie - nie stał 
się wielkim uczonym, nie zdobył prestiżu. Pozostał nikim, mimo 
setek zapisanych przez siebie stron. Ta klęska jest śmieszna i 
tylko śmieszna; nie budzi ona - w odróżnieniu od poprzed
niej - niczyjego współczucia . Nie oznacza to wcale, iż nie
szczęsny profesor nie odczuwa jej rozmiarów, kryjąc się za 

ochronną barierą egoizmu, drobnego sadyzmu, wiecznych preten
sji do świata.„ 

Klęska Astrowa jest inna. Inteligentny, sceptyczny, dostrzegający 
zewnętrzne i wewnętrzne zagrożenia, tkwiące w rzeczywistości, 
mający poczucie winy wobec ludzi, którzy przyjdą i zastaną 
zrujnowany świat - nie potrafi jednak wyjść z zaklętego kręgu, 
coraz bardziej poddaje się codzienności, która pochłonęła Wojnic
kiego i Sonię. I wprawdzie czasem myśli o innym, otwartym 
świecie - ale pewno już niedługo ciężka praca i alkohol stłumią 
niepokój, zamkną go w bezczasowej, przesyconej rozpaczą wege
tacji.„ 
Klęska Astrowa nie jest melodramatyczna, śmieszna ani grotes
kowa. Wydaje się jednak najbardziej rzeczywista - może dlatego, 
iż Astrow próbował sprzeciwiać się światu; może dlatego, iż 

pozbawiony próżności i chęci do ofiarowania własnego życia, był 
jednak wyraźną osobowością, świadomą ryzyka wybranej egzys
tencji, zasługującą na lepszy los? 
Wreszcie: obok niespełnionych egzystencji Iwana i Soni, Sierieb
riakowa i Astrowa - pojawiają się mniejsze, może bardziej 
pospolite klęski Marii Wojnickiej, Heleny, Tielegina„. Tylko 
niania ze swym współczuciem i zarazem obojętnością wobec 
świata nie podlega fatalnemu wpływowi, znajduje się poza 
przestrzenią straconego życia. 

3. 
To, co spotyka bohaterów Wujaszka Wani (ich klęski i niespeł
nienia, niemożność miłości i samotność, obcość i wzajemna 
nienawiść) układa się w jeden wzór - w model życia daremnego. 
Daremne staje się wszystko, cokolwiek zjawia się w obrębie 
pokazywanego w dramacie świata. Bezużyteczny jest materialny 
wysiłek i praca intelektu. Poświęcenie i cierpienie. Próżność 

i najszlachetniejsze uczucia„. Wszystko podlega temu samemu 
mechanizmowi unieważnienia i wyjałowienia. Nawet odsłonięcie 
owego mechanizmu zdaje się daremne. 
Dlaczego tak jest? Próbując odpowiedzieć na podobne pytanie 
Iwan Wojnicki obarcza odpowiedzialnością za swoje zmarnowane 
życie - Sieriebriakowa. Ta odpowiedź jest tylko częściowo 
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słuszna. Nie warto (jak mówiłem) służyć innym ludziom i nijakim 
ideom, nie wolno podporządkowywać się nicości„. Inaczej: kult 
miernoty jest tak w wymiarze osobowym, jak społecznym czymś 
bardzo niebezpiecznym. Skąd jednak pewność, że gdyby Sierieb
riakow był wybitnym uczonym, życie Wojnickiego napełniłoby się 
sensem? Stąd inne pytanie: czy jakikolwiek człowiek (ludzka idea) 
jest w stanie usensownić egzystencję innych ludzi, zapewnić im 
życie pełne, szczęśliwe, wolne od widma pustego czasu? 
Odpowiedzi na to pytanie, kwestionujące sens ofiary na rzecz 
wszelkich wartości względnych, realizujących się w czasie 
- w dramacie Czechowa nie ma. Podobnie jak brak w nim 
ostatecznego rozstrzygnięcia tego, czy źródła daremności egzys
tencji tkwią w duszy doświadczającego tej daremności człowieka, 
czy też w świecie. Obecność tych pytań - jak i pytania o sposób 
zachowania się w obliczu klęski - jest jednak w Wujaszku Wani 
niewątpliwa. I, być może, właśnie owe pytania są najważniejszym 
znakiem przekroczenia granic zdegradowanej i degradującej prze
strzeni, istnienia świata innego niż ten, który jest dany bohaterom 
dramatu. 

4. 
W lipcu 1897 roku Anton Czechow pisał do Aleksego Suworina: 
„Czytam Maeterlincka.(„.) To wszystko dziwne, cudaczne his
torie, ale robią ogromne wrażenie, gdybym więc miał własny 
teatr, koniecznie wystawiłbym Les Aveugles (Ślepców). 
Dla wielu współczesnych Czechowa dramaty Maeterlincka były 
synonimem tajemniczej, metafizycznej głębi. Z dzisiejszej perspek
tywy wydaje się, że tajemnice istotniejsze tkwią w niedopowiedze
niach autora Wiśniowego sadu. Także - w niedopowiedzeniach 
Wujaszka Wani, kierujących w stronę przyczyn daremności życia 
i przeżywania pustki czasu. 
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