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w tym opowiadaniu ukryty jest w pomniejszeniu cały barwny 

świat Czechowa. Jest to świat przejmująco mądry, piękny 

i smutny Jego cechą jest wielka tęsknota za innym, lepszym życiem, ale tak

że melancholia, która czasem graniczy z chorobą lub przeistacza się w cho

robę. Czechow tworzy metafizyczną wizję świata, z którego nie ma wyjścia 

i dla którego nie ma alternatywy. Wiarę zderza z niewiarą i nie daje ła

twych supozycji, jak wydostać się z tego „błędnego koła". Śmierć dla niego 

jest pogromcą nadziei, a Bóg - metaforą bez pokrycia. Podopieczni sali nr 6, 

mimo świadomości odrzucenia ich przez tzw. normalną społeczność, tworzą 

własny, wyimaginowany porządek i czują się w nim w miarę bezpiecznie. 

Czasem nawet umieją ozdobić swój świat uśmiechem i głupstwem, aby lepiej 

się odnaleić w zupełnie bezsrnsownej rzeczywistości . Każdy ich uśmiech to 

zapowiedi zwycięstwa nad obłędem - a i ciche wkraczanie nadziei .. 

*** 
Każda z postaci w tym opowiadaniu ma swoją osobowość, wyrainie 

określoną, choć równocześnie naznaczoną jakąś tajemnicą To ona właśnie 

sprawia, że czechowowski świat pełen jest przewrotności i niedopowiedzeń, 

otwierających przed widzem wielość możliwych przeżyć i interpretacji. Ta 

przewrotność sprawia, że nie ma tu wariactwa w sensie realistycznym. Ono 

wynika z pewnych praw ogólnych, jakie rządzą salą nr 6, czyli .. . światem. 

Ten pawilon to coś wiecznego i odnawiającego się, co wciąż istnieje, choć 

granica między światem normalności i „wariactwa" zaczyna się zacierać. 



Panuje tu bowiem inny czas, który kieruje naszą wyobrainię w stronę ko

smosu. Ów czas sprawia, że doktor Andriej Jefrmycz z „normalności ", 
w której panuje „mordercza nuda" i gdzie w ciągu dwudziestu lat spotkał 

„jednego rozumnego człowieka a i to wariata ", przechodzi w „ nienormalność" 

i trafia do sali nr 6, stając się członkiem tej niezwykłej grupy ludzi. Jego 

przeobrażenie jest zadziwiające i metafizyczne. Budzi dreszcz niepokoju. Za

stanawia. 

* * * 
Tekst Czechowa nie jest bynajmniej retoryczny, choć w przeważającej 

mierze oparty został na dwóch dyskursywnych monologach. Pod ich słowa

mi jednak pulsuje żywa dramaturgia, pełna psychologicznych niuansów, 

którą trzeba dopiero odkryć, wydobyć niejako na powierzchnię. Wówczas 

okaże się, że „Sala nr 6" to w czystej postaci dramaturgia, a może coś znacz

nie, znacznie więcej. Każde słowo ma tu swoją moc i wagę . Jest przemyślane, 

celne, istotne, a służy wydobyciu głębokich sensów z rzeczywistości pełnej 
miazmatu i bełkotu . Można chyba powiedzieć, że to opowiadanie kultowe, 

zważywszy, jak wielu wybitnych pisarzy różnych literatur zainspirowało . 

Choćby K Kesey'a i jego „Lot nad kukułczym gniazdem", I Hellera i „Pa- 0 

ragraf 22", czy K Vonneguta i „Rzeinię nr s". W każdej z tych powieści 

obecny jest duch Czechowa i atmosfera jego „Sali nr 6 ". 

Adam Sroka 



Jan Krasicki 

T: k naprawdę wszystko zaczęło się „pewnego w1osenne
o wieczora, w końcu marca, kiedy śnieg zniknął już 
ziemi, a w ogrodzie szpitalnym gwizdały ptaki", kie

dy to po poobiedniej pogawędce doktor Andriej lefimycz-Ria
gin wyszedł „odprowadzić do bramy" swego przyjaciela po
czmistrza Michaiła Awieranycza. To wtedy „wiedziony 
uczuciem podobnym do złości i obrzydzenia" na widok wło
żonych na „bose nogi" kaloszy, wracającego z żebraniny 
Zyda Mojsiejki, doktor lefimycz podążył za nim i zwrócił się 
do stróża szpitalnego Nikity, aby „temu Zydowi wydać bu
ty", bo się „zaziębi", albo „co innego". To wówczas „drzwi 
z sieni" na salę numer 6 były „otwarte", a wsparty na łokciu 
i leżący na łóżku Iwan Dmitricz GromotP usłyszał i rozpo
znał „głos doktora ". I tak zaczęła się rozm o w a. Rozmo
wa, której konsekwencji nie był w stanie przewidzieć żaden 
z jej uczestników, jak z osób postronnych: ani doktor, ani jego 
pacjent, ani Nikita, ani też nikt ze społeczności szpitala, jak 
i z mieszkańców miasteczka. Nie była to wprawdzie rozmo
wa, która by odmieniła losy ludzkości 1 świata, niemniej do 
gruntu zmieniła ona h istorif życia jej uczestników: dok-
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tora Andrieja Jefimycza i jego pacjenta Iwana Dmitricza. Na tle rozmowy 
Sokratesa z sofistami, Chrystusa z Piłatem, czy Giordano Bruno z Trybuna
łem Inkwizycji, była to rozmowa - drobiazg, ziarnko piasku, niepozorny ka
myczek, ale ów kamyczek rzucony jakby mimochodem pociągnął za sobą ist
ną lawinę. Od tej chwili bowiem nie tylko słowa, ale i wypadki potoczyły się 
niemal błyskawicznie, a życie szpitalnej społeczności, jak również szacow
nych obywateli miasteczka, z którego do najbliższej kolei było co najmniej 
„ 200 wiorst", nigdy już nie wróciło do swojego pierwotnego stanu. W wyniku 
tej rozmowy przewróciła się nie tylko szpitalna hierarchia: dzięki niej nie tylko 
czytelnik jednej i tej samej książki (..Najnowsze recepty wiedeńskiej kliniki 
z roku 18 8 2 "),felczer Chobotow zajmie miejsce Andrieja Jefimycza , a służą
ca Dariuszka nie będzie już mu podawać o stałej porze piwa i wódki, itd., ale 
wywróceniu ulegnie cały miejscowy świat wyobrażeń o „zdrowiu" i „choro
bie", o „dobru" i „złu", cały społeczny i pojęciowy porządek miasteczka. 
Okaże się oto, że - co prawda nadzwyczajnym zbiegiem okoliczności, o któ
rych za clJwilę - z lekarza można nagle zostać pacjentem, a z felczera „bez 
grosza przy duszy" - lekarzem naczelnym szpitala psychiatrycznego; trudno 
też będzie określić jednoznacznie, co jest tak naprawdę „zdrowe", a co „chore", 
co jest w naszym życiu rzeczą pewną, a co nie. 

Nigdy również, w najśmielszych swych oczekiwaniach, Andriej Jefimycz 
nie przypuszczał, że to, za czym tęskni przez lata, tj. mądra , filozoficzna roz
mowa („jaka szkoda, jaka ogromna szkoda, szanowny Michaile Awierany
czu, że w naszym mieście nie ma zupełnie ludzi, którzy by lubili i umieli pro
wadzić mądre i ciekawe rozmowy"), toczyć się będzie nie w pokoju jego 
domu , ale w sali nr 6. Tak, to prawda, „mądra rozmowa", dialektyka - ·ak to 
już uczył Platon - to rozmowa, która nie tylko wznosi duszę na wyżynę 
wiecznych wartości i idei, ale także ,,leczy dusze". Czy o takiej rozmowie my
ślał i marzył Andriej Jefimyczl Jeśli tak, to strach pomyśleć o jej konsekwen
cjach, bo aby ją prowadzić, przyjdzie mu odtąd regularnie odwiedzać pacjen
ta z „sali nr 6

11

, a nawet „przesiadywać" z nim na jednym łóżku. Jeśli tak, to 
co powiedzieć także o samym ludzkim rozum ie, który to - wedle Andrieja 
Jefimycza - stanowi jedyną „ostrą granicę dzielącą zwierzę od człowieka "1 

Ba! napomyka o „boskości tego drugiego". Czy jednak rozum istotnie potra
fi obronić nas przed szaleństwem! Jakież przewrotne jest życie; to właśnie ten 
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sam rozum, rozum Andrieja Jefimycza wzniesiony na skrzydłach fi
lozoficznej dysputy na wytyny idei, prawdy, Dobra i Piękna, jego 
„jedyne iródło rozkoszy", z telazną i logiczną konsekwencją dopro
wadzi go, doktora Andrieja Jefimycza, do miejsca i stanu, tv jakim się 
ostatecznie znalazł. 

Na razie jednak, tv imię rozumu i w promieniach jego światła, An
driej Jefimycz prowadzi swoją lekarską praktykę i próbuje wytłuma
czyć Gromowowi, te w jego „zamknięciu" w szpitalu nie ma tadnej 
„moralności i logiki", te nie ma w świecie nic trwałego i pewnego, 
o tyciu nieśmiertelnym nic nie możemy powiedzieć, o Wieczności rów
nież, wszystko jest sprawą „przypadku" i telaznych praw natury. 
Czy więc „przypadkiem "jest i to, te Nikita regularnie bije pacjentów ~ 
i - jak na razie - w szpitalnym szlafroku siedzi na łótku Iwan Gro
mow, a biały szpitalny fartuch nosi Andriej lefimycZ? W świetle wy
padków, które mają za chwilę nastąpić, nie wydaje się to aż tak pewne. 
Katde ze słów, które tu padną i sytuacji, które będą miały tu miejsce, 
przyniosą at nader wymierne skutki, konkretne owoce. Jeśli wszystko 
jest bowiem dziełem „przypadku", to dlaczego wszystko w całej sytua
cji przedstawionej przez geniusz Czechowa zmierza w tak nieubłaga
nym kierunku! Do tak tragicznego Finału! Ale nie uprzedzajmy, na 
razie toczy się rozmowa, która nie jest tylko zwykłą pogawędką znu
dzonego pracą w prowincjonalnym szpitalu lekarza ze swoim pacjen
tem. Za niepozorną wymianą zdań ukrywa się bowiem nigdy nie za
kończona, uniwersalna dysputa dwu antagonistycznych racji i stron: 
rozumu (czy teź mote inaczej „ wiary" w naukę i rozum) i uczucia; te
go co jasne w człowieku, zbadane i rozpoznane przez naukę, z tym co 
jest w nim ciągle wieczną zagadką, ciągłym zaskoczeniem: Otchłanią. 
Trwa zmaganie się jasności rozumu z ciemnościami ludzkiej jaini, czy 
- jak kto woli - „podświadomości". Kiedy teź pięknie wykrojone usta 
doktora powtarzają raz po raz beznamiętnie cytaty dzieł, mamy nie-
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odparte wrażenie, ie nie mówi on od siebie, ie powtarza jedynie 
wytarte ai do granic cytaty z Platona, Sokratesa , a zwłaszcza 
greckich i rzymskich stoików, cyników. Marek Aureliusz, Dioge
nes , Sokrates , Chrystus przesuwają się w tej mowie przed naszy
mi oczami, jak nieme figurki na karuzeli. Widzimy tei, ie to dok
tora pocieszenie i jego recepta na szczęście, którą niczym 
liczmanem filozoficznej, powierzchownej eurydycji próbuje spła
wić psychotyczny niepokój swojego pacjenta, wpisuje się w ciąg 
tych recept, jakie ludzkość przez wieki nagromadziła w archiwum 
myśli, w ten ciąg wypisów z filozofii , które bez konkretnego świa
dectwa nie znaczą nic I ie recepta , którą na poczekaniu wypisuje 
doktor swojemu pacjentowi, jest - o czym jeszcze nie wie on sam -
receptą, którą wypisuje sam sobiei: 01 Gdybyi chociaż tak na 
chwilę mógł przerwać swoją tyradę i zamilknąć. Gdyby mógł 
cofnąć swoje słowa. O, jakai moc i potęga katdego wypowie
dzianego słowa („Na podstawie dwóch słów będziesz uniewinnio
ny, i na podstawie swoich słów będziesz potępiony" - mówi Pi
smo; Ewangelia św. Mateusza 12, 3 7). Jaka i moc i siła tak 
mądrej, jak głupiej rozmowy; słów rozważnych, jak i głupich , 
nieużytecznych („Z katdego bezużytecznego słowa , które ludzie 
wypowiedzą, zdadzą sobie sprawę w dzie11 sądu " - Mt 12 , 96). 

W świetle wypowiedzi Chrystusa doktor nie tylko wie, co 
mówi, ale wie, co czyni. „Pan jest - ciągnął doktor swój wywód, 
zwracając się Iwana Dmitricza - myślącym i dociekliwym czło
w1ekim. We wszelkich warunkach mote pan znaleić ukojenie 
w sobie samym . Swobodna i głęboka praca myśti, dąiąca do ro
zumienia sensu tycia , 1 zupełna pogarda dla głupiej marności 
świata, oto dwa dary, nad które nic wyższego człowiek nigdy nie 
zyskał. I pan je mote posiąść, tyjąc nawet za potrójnymi krata
mi. Diogenes mieszkał w beczce, a jednak szczęśliwszy był od 
wszystkich królów ziemi". I chociaż tyle tu napuszonej „mądra-
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ści", w mowie doktora słyszymy również skrzypiący banał, jak w wytartym kole starego wozu, który przemie
rza w opowiadaniach i powieściach M. Gogola i A Czechowa bezkresne przestrzenie prowincjonalnej, guber
nialnej „mateczki -Rosji". To bowiem, to banalne, skrzypiące przy każdym jego obrocie „gogolowskie" koło 
jest najlepszym chyba komentarzem - tak do tyrady, jak do monotonnego życia Andrieja Jefimycza . I nic dziw
nego, że w tej przerażającej nudzie i głupocie prowincjonalnego miasteczka jedynym ciekawym człowiekim, z któ
rym można prowadzić „mądre i ciekawe rozmowy", jest cierpiący na manię prześladowczą mieszkaniec sali nu
mer 6 - Iwan Dmitricz. Cała ta mowa o „rozumności" okaże się bowiem rychło fasadą, skrywającą prawdę 
życia doktora: bezsensownych, leniwie płynących godzin i dni przerywanych od czasu do czasu pogawędką 
z miejscowym poczmistrzem, ruchem bezmyślnie przewracanych stron gazet, z nieodłącznym piwem i kieliszkiem 
wódki (z zawsze leżącym obok niego na talerzyku, wcześniej przygotowanym przez Dariuszkę ogórkiem J I nic 
dziwnego, że prędzej czy póiniej sam doktor musiał odkryć, że jego postawa to - jak mówi Iwan Dmitricz - „nie 
filozofia , nie myślenie i światłe poglądy, leczfakiryzm, lenistwo": ciągłe odrzucanie i negowanie rzeczywistego 
życia i świata, wynikłe właśnie z lęku przed prawdą rzeczywistego życia i świata, nie tylko prawdą świata filo
zoficznych i lekarskich recept, ale też zwykłych ludzkich nadziei i radości, lęków, a nawet obsesji, myśli samo
bójczych, manii . 

* * * 

Już rychło okaże się, że z każdego słowa będzie już tu, za życia, osądzony sam Andriej Jefimycz, że cena 
słów, nawet rzucanych na wiatr, wypowiadanych tak czy inaczej, jest bezwzględna, że na słowo nie ma ceny, 
bo jest to cena pro wdy. Jest bowiem prawdą, że to rozmowo i następne musiały wywrze( na doktorze 
,,głębokie ~rażenie", bo zaczął odtąd „co dzień chodzić do pawilonu". Widok natomiast, który zaskoczył pewne
go razu felczera Chobotowa (,,Iwan Dmitricz w czapce szpitalnej i doktor Andriej Jefimycz siedzieli obok siebie 
na łóżku"), czyż nie jest znakiem jakiejś totalnej przemiany, znakiem zrównania i pojednania światów, które by
ły dotąd tak odległe i obce, a nawet wrogie? Od tej sceriy bowiem wypadki potoczą się już błyskawiecznie: kole
dzy zaczną doktorowi odradzać używanie „napojów alkoholowych", zaczną go zachęcać do rozrywek, do ko
rzystania „z życia", czy wreszcie „ zaczerpnięcia świeżego powietrza ". Ale kiedy i to nie pomoże, kiedy doktor 
będzie miał dość podłości i tępoty nie tylko gwarnych miejsc tego świata, kiedy we wzburzeniu wyrzuci na „zbity 
łeb" ze swego mieszkania swoich dobroczyńców „przyjaciół'', czy raczej - nazwijmy ich tak - „przyjaciół Hio
ba" („tępi i głupi ludzie"), alternatywa zostanie tylko jedna, ta „przyjacielska": „niech pan idzie do szpitala, mój 
kochany", „ wyzdrowieje pan" 

Pozostaje tylko jedno pytanie: to, które pozostawił w spadku Rosji Lew Tołstoj, tj. czy istotnie jedynym miej
scem dla porządnego człowieka w Rosji nie jest więzienie! , pobyt za kratami! (więzienie czy szpital, cóż za róż-



nica: tu „kraty" i tam „kraty"). Może jest też tak, że istotnie cały świat to jedynie dzieło „przypadku", „gry", 
kt6rej reguł ani wyniku nigdy nie jesteśmy w stanie poznać! 

Może jest i tak, jak pisał w książce Historia szaleństwa w wieku klasycyzmu M. Foucault, że zar6wno 
więzienia , jak szpitale psychiatryczne, to właśnie wynalazek Rozumu podniesionego do „n-tej Potęgi"! Rozumu 
nie znającego granic swych praw. Tego samego Rozumu, kt6ry zbudował nowoczesne państwa, z ich instytu
cjami dobroczynnymi, jak szkoły i szpitale, ale też zbudował więzienia , miejsca kaini i przemocy. Tego samego 
Rozumu, w kt6ry wierzył Tołstoj i w kt6ry zwątpił ostatecznie bohater opowiadania Czechowa . Może w tym 
miejscu warto przytoczyć zadziwiające swoją mądrością zdanie Pascala: „Nie ma nic tak zgodnego z rozmu
mem, jak wyparcie się rozumu". A jak powie nieustępliwy i prawdziwy obrońca racjonalizmu, człowiek, kt6rego 
nie można nawet podejrzewać o skłonności do irracjonalizmu, G. Chesterton: „Szaleńcem nie jest ten , kto postra
dał rozmum, ale kto w życiu chciałby się kierować wyłącznie rozumem ". 

Może więc - o paradoksie! -Andriej Jefimycz przegrał nie przez niedomiar, ale nadmiar rozumu, bo 
kiedy było mu już wszystko jedno, kiedy uderzony ciosem Nikity padł zemdlony, pojął wszystko: granice pomię
dzy zdrowiem a szaleństwem, pomiędzy rozumem a głupotą są umowne i kruche, i zmienne jak ruchome piaski. 
Nie przebiegają wedle tego, jak stanowią to prawa nauki. Granice takie istnieją, ale nikt i nigdy do końca wy
znaczyć ich nie może. Nie jest w stanie. I szaleńcem, głupcem nie jest ten, kt6ry je neguje, ale ten, kto chciałby się 
nimi wyłącznie w życiu kierować. Granica między brzydotą a pięknem, dobrem a złem, rozumem a tępotą , mię

dzy światem a szpitalem jest ciągle przed nami, jest ciągle otwarta, ciągle dla każdego znas dopiero do odkrycia. .. 

Oto w szpitalnej kostnicy na ł6żku leży zmarły na „atak apopleksji" Andriej Jefimycz. Leży, a jednak wę
druje. Przez okno kostnicy zagląda księżyc, światło jego poświaty wpada i oświetla ciało Andrieja Jefimycza. 
Księżyc zagląda też do sali numer 6 . L6żko Jejimycza jest puste, ale wkr6tce się zapełni, bo - jak sam powiedział 
podczas pierwszej rozmowy ze swoim pacjentem (i słów tych już odwołać nie może) - „skoro są " szpitale i więzie
nia, to ktoś musi w nich „siedzieć". Księżyc jest symbolem choroby psychicznej, znakiem obłędu , także znakiem 
poet6w, malarzy, wędrowców i żeglarzy. Nieustannej płynności Wszechrzeczy i ciągłej zmienności wszystkiego. 
Dla mieszkańców celi numer 6 jest on też znakiem ciągłej nietrwałości ich sytuacji, ruchomości granic; a więc 
i tego wyzwolenia, którego dostąpił już Andriej lefimycz. 

Księżyc wędruje po niebie i zgląda nadal do naszych przeciętych okiennicami na „znak krzyża" okien. Za
gląda do naszych domostw, pokoi. Zagląda wszędzie . I ciągle szuka swoi c ń. 

Ian Krasicki 



ROZMOWA Z REŻYSEREM ADAMEM SROKĄ 

JAN NOWARA.: „Sala nr 6" Antoniego Czechowa to przejmujące studium człowieczeństwa, literatura, kt6ra prześwie
tla rozum i odsłania duszę. Czy wierzy Pan, te teatr jest do tego dobrym medium::> 

ADAM SROKA.: Jest wiele znakomitych miejsc służących rozrywce, czasem takim miejscem bywa teatr. Ale teatr 
jest również powołany do wyrażania rzeczy niewyrażalnych. Pomagali mu w tym wielcy pisarze., dramaturdzy, wśród 
nich Antoni Czechow, który nawet w swoich opowiadaniach pozostał wierny swoistej melodii teatru.W jego 
opowiadaniach zawiera się czysta dramaturgia, rozpisana na role i sytuacje, pełna wewnętrznych napięć, które starają 
się wyrazić ludzkie rozterki i marzenia. Taki krajobraz spraw ostatecznych, bez cienia sztuczności. Trzeba przyznać , 

że Czechow umie uderzać we właściwe tony i używać odpowiednich słów. Potrafi ująć istotę rzeczy krótko i celnie, 
zobrazować ją jedną sytuacją, wcielić ją w stworzoną przez siebie postać. Czyni to przy tym z chłodną, analityczną 
precyzją, fenomenalnie. W „Sali nr 6" Czechow rozlicza się ze światem, kreując główną postać Doktora, który jest 
jego alter ego, właściwie jest nim samym. Stawia podstawowe pytanie: o granice ludzkiego poznania, jak je przekro
czyć! 

IN.: A zatem istota rzeczy, esencja rzeczywistości. Czy to Pana wyznanie artystyczno Teatr powinien dać schronienie 
człowiekowi przed zgiełkiem wsp6łczerności i skłonić go do filozof owania, zadawania pytań ostatecznych - wierzy Pan, 
te jest w stanie to uczynić! 

A.S.: Powiem przewrotnie, że nie wierzę, ale zarazem z tej niewiary biorę chęć, żeby to robić. Ciągoty teatru są in
ne, ale nie należy się im poddawać. Zawsze istnieli outsiderzy. W dzisiejszym świecie technokracji i mieszczaństwa 
jest ich być może szczególnie wielu, a teatr może być dla nich specjalnym przytułkiem. Sala nr 6 jest metaforą świa
ta outsiderów. Mieszkają w niej ludzie zbłąkani, ale także obdarzeni celem życia , wiarą, melancholią , wierzący w moc 
sztuki. Czechow portretuje ich i jest w tym potwornie spostrzegawczy. 

IN. : Czy zatem w ousiderstwie, „wariactwie" lokatorów Sali nr 6 tkwi nadzieja na odnalezienie sensu istnienia::> A mote 
jednak mamy do czynienia z prawdziwym tragizmem: z jednej strony stary Doktor - zdystansowany, zgorzkniały, po
godzony z losem, pozbawiony wiary, ostatecznie zdegradowany do roli wariata i unicestwiony; z drugiej - młody Gro
mow, namiętny i zbuntowany, ale zamknięty i ubezwłasnowolniony jako wariat. Obaj przegrani. 



AS.: W istocie sens jest poza nami, trudno go nazwać, nazwany ulatuje. W ,,Sali nr 6" z pewnością mamy do czynie
nia z odwiecznym konfliktem człowieka młodego z człowiekim dojrzałym i przegranym - z wszystkimi podstawo
wymi , a więc biologicznymi , psychologicznymi, emocjonalnymi aspektami. Ale to tylko główny zarys. W istocie dra
mat jest bardziej powikłany Opowiadanie Czechowa wydaje się być realistyczne, jednak ja dostrzegam w nim 
również cechy oniryczne. Dzieje się między snem a jawą, a śniącym jest Doktor. To on próbuje ogarnąć świat i swo
je myśli, chce zrozumieć własne uczucia i emocje, wreszcie dochodzi do kresu swoich możliwości . Na czym polega 
tajemnica Doktora - oto zagadka, która mnie fascynuje , pytanie , na które szukam odpowiedzi A więc jest dramat wi
doczny gołym okiem, ale pod nim skrywa się jeszcze coś bardziej tajemniczego i niezwykłego , coś , co może otwo
rzyć przed nami bramy poznania. 

I.N.: Ale tu wkracza Pan już w swój świat wyobraini, tekst Czechowa go otwiera. Wskazuje Pan na znaki, które chce 
Pan odczytać Słowem : teatralizuje Pan prozę Czechowa, jak rozumiem - przede wszystkim dowartościowując postać Dok
tora . 

A.S. Rzeczywiście. ~wiat sceniczny jest projekcją myśli i wyobraźni Doktora. To przez niego jest on filtrowany, on 
go przeżywa, uruchamia, stwarza. 

I.N.: A w tym świecie, w rzeczywistości Sali nr 6 zamkniętych jest wiele losów, osobistych dramatów, upadłych, albo 
wciąż żywych marzeń. Czy sala nr 6 to metafora świata? W tym kierunku zdaje się iść Pana myśl interpretacyjna. A je
śli tak, to czy trzeba stać się wariatem, żeby odnaleić własny sens życia, żeby zwyciężyć? 

AS.: Tu nie ma przegranych. Przegrani w istocie są wygranymi. Doktor doznaje życiowej klęski, jednak docierając 
do granicy sensu ludzkiego istnienia odnosi duchowy triumf. Zwraca się do Michaiła i Chobotowa: wy nie rozumie
cie niczego, sądzicie, że jestem wariatem, bo oceniam świat takim, jakim go widzę . Otóż mylicie się. Tak bardzo się 
mylicie. Doktor zmaga się z „drobiazgiem ludzkim", utopionym w powszedniości, pogodzonym z losem, pozbawio
nym zdolności przenikliwego spojrzenia w siebie. W ogóle przenikliwość tego opowiadania jest nadzwyczaj dotkliwa . 

I.N.: Przenikliwość jest domeną rozmumu. Czy Doktor nie jest fana tykiem rozumu? 

AS.: Doktor zdobył swoją profesję nieco przypadkowo. Wracając do przeszłości, mówi o swoim ojcu, który mu kazał 
studiować medycynę: gdybym go wtedy nie posłuchał, byłbym dzisiaj w samym ośrodku ruchu umysłowego. Z tych 
słów bije tęsknota niespełnionych marzeń filozofa , myśliciela, twórcy idei. Przenikliwość Doktora bierze się stąd , że 

szuka on ratunku, miejsca dla siebie. 

I.N.: Czy sala nr 6 nie jest właśnie miejscem, gdzie jego światopogląd, filozofia podlegają ostatecznej weryfikacji, a mło
dy Gromow czy nie jest człowiekim, w którym Doktor, jak w lustrze, musi dostrzec własne słabości? 

AS .: Cromow jest alter ego Doktora . To zresztą wspólna cecha wielu tekstów, które przeniosłem na scenę . 

I w adaptacjach „Wilka stepowego" Hermana Hessego, i w Rimbaudzie , i w „Zestawie podróżnym do śmierci" Susan 
Sontag główny bohater spotyka się ze swym alter ego. Doktor mógł być podobny do Gromowa w swojej młodości, 



ale potem stchórzył, czego konsekwencje trwają w nim samym. Niczego nie udało mu się zmienić , zobojętnia!, zdy
stansował się, zszedł w głąb siebie i doszedł do tych granic, w których pozostało mu już stawiać pytania nie o spra
wy doczesne, ale ostateczne. W „Sali nr 6" padają mądre słowa i mówią o nas bez ogródek. Z pewnością ryzykiem 
jest wypowiadać je w teatrze, gdyż Czechow jest prawdziwy do bólu. 

IN.: Doktor i Gromow zatem uzupełniają się. Czy wierzy Pan w pełnię, symbiozę, czy też harmonię, które powstają 
w zderzeniu przeciwstawnych pien.u1astków7 Bo rozumiem, że w takiej konstrukcji dostrzega Pan esencję, znajduje coś, co 
Pana Jascynuje 

AS.: Być może. Zawsze wydaje mi się, że przedstawienie, które robię, jest ostatnie. Brzmi to banalnie, ale jest praw
dziwe . Obcuję w teatrze z literaturą, w której drzemie bogactwo wiedzy o człowieku. Jest to także dla mnie osobi
ście wielka wartość. 

IN.: A zatem Teatr jako studium poznania .. 

AS.: ... przynoszące wiedzę o człowieku, o jego miazmatach wewnętrznych, falach, którym się poddaje. Fale wyo
braźni, emocji , myślenia Teatr na pewno otwiera te obszary. To są nawet nie obszary1 ale odmęty1 które wciągają , 

pochłaniają. 

IN.: W tych odmętac/1 poszukuje Pan kształtów, znaczeń. Inscenizuje Pan proces poznawania człowieka, bohatera wy
wiedzionego z literatury, a zarazem dochodzi Pan do siebie, do głębszego swojego pierwiastka. Tak rozumiem teatr autor
ski, wsparty na tworzywie literatury, który Pan uprawia. 

AS.: Nie pozwalam moim bliskim przychodzić na moje przedstawienia. Czasem oglądają je po jakimś czasie, ale nie 
w chwili zgromadzenia największego ładunku emocji . Wprawdzie nie są to teksty moje, lecz adaptacje przeze mnie 
przetworzone i skomponowane, ale zawsze jest w nich coś szczególnie intymnego. I nie mogę pracować nad nimi 
inaczej, niż otwierając siebie. To nie są przelewki . Dotąd udawało mi się zarażać aktorów. Bo praca na scenie to za
raza , którą zaszczepia się w ludziach.Tych tekstów nie można tylko wypowiedzieć, zagrać. Trzeba je przeżyć, muszą 
nas głęboko dotknąć. Jak zresztą dzieje się w wypadku wielu wybitnych dramatów inscenizowanych w teatrze. Cze
chowowska „Sala nr 6" jest z pewnością metaforą naszego dreptania w miejscu 1 także mojego, przy pomocy kolej
nych przedstawień, monotonnego dreptania w miejscu. Dlaczego w miejscu? Ponieważ zawsze refleksja o sprawach 
ostatecznych, także spektakl teatralny stawiający takie pytania - czy to będą „Dziady", „Nie-Boska komedia", „Elek
tra" - natrafi na tę samą granicę ludzkiego poznania. Próba jej przekroczenia kończy się z reguły porażką. Śmieję się, 
że robię swoje przedstawienia dla „tańczących niedźwiedzi", ale to oczywiście żart, metafora. Myślę o ludziach, któ
rzy z innego świata przychodzą tutaj, do nas 1 do teatru, aby poddać się jakiemuś przeobrażeniu 1 żeby usłyszeć pisk 
starego gramofonu, stare wątki, stare melodie, przywołujące marzenia, pragnienia. Wszyscy chyba tego potrzebuje
my. .. 

Opole, 16 maja 19 9 7 roku 
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ADAM SROKA - urodził się w Krakowie . Ukończył wydział reżyserii 
PWST im. L. Solskiego ( 1988). Jeszcze jako student reżyserii rozpoczął 
realizacje przedstawień w Starym Teatrze im. H. Modrzejewskiej, gdzie 
wyreżyserował takie spektakle jak: „Ptasiek" wg W. Whartona, „Taniec 
śmierci" A. Strindberga, „Wilk stepowy czyli teatr magiczny tylko dla 
obl;.ikanych" wg H. Hessego. W Teatrze Ludowym w Krakowie zreali
zował dwa autorskie przedstawienia: .,Kolejka" oraz „Akt kobiecy 
w świetle"; w Teatrze Dramatycznym w Warszawie „Sezon w piekle" 
wg A. Rimbauda oraz „Ptasiek" wg W. Whartona; w Teatrze „Rozmai
tości" w Warszawie „Zestaw podróżny do śmierci" wg S. Sontag, 
w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie „Wilka stepowego" wg H. Hessego, 
w Teatrze Nowym w Poznaniu „Przemianę" wg F. Kafki. Podczas Fe
stiwalu Artystycznego Kultury Europejskiej w Krakowie zaprezentował 
swój spektakl-panopticum pt. „Piekło Europy" z muzyką Jana Kantego. 
Pawluśkiewicza. Dla TVP wyreżyserował film wg własnego scenariusza 
pt. „Rondo". Był stypendystą Prezydenta Miasta Krakowa oraz Ministra 
Kultury i Sztuki. Wiele z jego przedstawień było nagradzanych na festi
walach w kraju i za granicą. 

KATARZYNA PRO NIEWSKA-MAZUREK - ur. 1970. Absolwentka 

wydzialu rzeźby i scenografii ASP w Warszawie (1996). Dyplom pod kie

runkiem prof. Andrzeja Sadowskiego. Realizacje teatralne: „Ptaszek zielo

nopióry" M. de Ghelderode 'a, re ż. R. Hanin, PWST Warszawa (1993); 

„Faust" J. Goethego, reż. K. Baldwin , Brandenburg '94; „Zestaw podróżny 

do śmierci " S. Sontag. reż. A. Sroka, Teatr „Rozmaitości" w Warszawie 

(1995 , kostiumy); „Makbet" W. Szekspira, reż. A. Tyszkiewicz, Teatr „Lal

ka" w Warszawie (1996); „Pan Cogito" wg Z. Herberta, reż. Z. Zapasie

wic;~: , PWST Warszawa ( 1995); „Rola żony" R. Hymana, reż. M. Wojtyszko, 

Teatr Polski w Warszawie (1997); „Śpiew nocy letniej" wg W. Szekspira, 

reż. M. Wojtyszko, Teatr Montownia w Warszawie (1997). 
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Twórcy przedstawienia „ Wariaci na lodzie czyli Sala nr 6" serdecznie dziękują, za pomoc 
przy realizacji przedstawienia: 

Pani Krystynie Dubik, Pani Szariacie Ficenes i Panu Piotrowi Mrozkowi 
z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Kośnego w Opolu; 

Pani Urszuli Feć ze Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Witosa w Opolu; 

Paniom Irenie Frankiewicz, Iwonie Jędrosze i Krystynie Demichowicz 
z Polikliniki MSWiA przy ul. Krakowskiej w Opolu. 
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