
Wujaszek 
Wania 

·an 



Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu 

Sezon 2005 I 2006 

Anton Czechow 

Wujaszek 
Wania 

(Dadia Wania) 

Przekład : Jarosław Iwaszkiewicz 

Spektakl współfinansowało 

Stowarzyszenie „Loża Patronów Teatru" 

Premiera 1 kwietnia 2006 roku 



2 

Waldemar Śmigasiewicz 

Od reżysera 

Zawsze mnie ciekawiła przestrzeń wewnętrzna dramatów Czechowa 
choć nigdy nie miałem odwagi podjąć się ich realizacji. Nie ukrywam, ż~ 
do Teatru Nowego ciągnął mnie sentyment. Byłem tu szesnaście lat temu 
przygotowywaliśmy Ferdydurke Gombrowicza i bardzo dobrze mi si~ 
pracowało z tym zespołem, a poznańska Ferdydurke była jedną z pierw
szych moich realizacji. Reżyseria jest jak samotność długodystansowca 
i trzeba mieć bardzo mądrego partnera w postaci autora, żeby wytrzymać 
w tym zawodzie. A reżyserią, cóż, zajmują się już tylko pasjonaci, garstka 
ludzi, udająca albo brutalistów, albo klasyków, albo awangardzistów -
w co ja nie bardzo wierzę - pasjonaci, którzy prowadzą jakąś prywatną 
walkę ze sobą, z czasem. Gombrowicz, Czechow - to są partnerzy do 
rozmowy. Partnerzy stawiający głębokie pytania, które warto podejmować 
nawet za cenę nie znalezienia na nie odpowiedzi. 

* * * 

Czechow podoba mi się coraz bardziej, ale jestem też coraz mocniej 
onieśmielony ogromem możliwości tej poetyki, ogromem rozwiązań sce
nicznych. Czechow ma tę właściwość typową dla wielkich dramaturgów, 
że otwiera wiele możliwości i aby dojść do pełni, każdą z tych dróg 
należałoby z aktorem przejść, nie zamykać żadnej ze ścieżek. Przy pracy 
nad Wujaszkiem Wanią nieustannie następują zmiany, a zmiana w jednej 
scenie pociąga za sobą zmiany w kolejnych, jakby się szło po ruchomych 
piaskach. Oczywiście, można zrobić Czechowa ściśle według jego dida
skaliów, i jest to chyba najlepsza droga, tylko że ja zawsze byłem prze
korny i zawsze interesowało mnie, co jest „za tym murem". Zmieniły się 
czasy, zmienił się sposób widzenia świata i nie można postaci z Wujaszka 
Wani trzymać w zamknięciu . Kto dzisiaj wie, jaką kulturę mieli ziemianie? 
Bo przecież ta sztuka to „obrazek z życia ziemian" . Przekładam ten punkt 
ciężkości, tę synkopę na bohaterów, bo tak naprawdę nieważna jest 
historia, opowieść, fabuła . Ważni są ludzie, to, co się z tymi ludirni stało, 
jak sobie „są" wobec upływającego czasu. 

* * * 

Teatr dla mnie jest robieniem czegoś bezinteresownego i w gruncie 
rzeczy niepotrzebnego. Teatry i kina mogłyby przecież nie istnieć, ale 
właśnie w tej „niepotrzebności" jest coś olśniewająco niebywałego. Ta 
bezinteresowność wytwarza pewną płaszczyznę porozumienia, którą 
powinna formułować współczesna kultura, opowiadając o sposobie po
rozumiewania się w przestrzeni bezinteresownej. Jeżeli będziemy umieli 
rozmawiać w pewnym stylu o rzeczach nieistotnych, to ten styl może się 
przenieść - może, ale nie musi - na nasze konkretne życie. Dramat dzi
siejszych czasów to dramat formy. Nie mamy klasy, stylu, sposobu. Nasz 
świat składa się z awersu i rewersu. Nie można patrzeć na Czechowa 
tamtymi oczami, trzeba wziąć pod uwagę realia współczesnego świata . 

Na przykład Astrow chwyta kobietę za rękę, całuje ją w rękę i mówi, że 
w tym momencie doznał olśnienia. Ja to szanuję, ale mój szacunek polega 
na tym, żeby zachować rdzeń, a nie wpasować się w pewien sposób 
dziewiętnastowiecznego myślenia. Chcę osadzić tę formę w dzisiejszym 
świecie, bo ludzie od razu zauważą nieprzystawalność i kłamstwo. Czło
wiek organizuje się w różnych przestrzeniach, na różnych piętrach i uchwy
cenie go jako całości jest niemożliwe. Można być wiernym tylko myśli, że 
wszystko się zmienia. 

* * * 

Chciałbym zrobić przedstawienie o przenikaniu się świata teatru ze świa
tem realnym. Każdego dnia podejmujemy próbę, żeby dowiedzieć się, kim 
tak naprawę jesteśmy - bo nie wiemy tak do końca, czy jesteśmy dobrzy 
czy iii. To właśnie próbujemy pokazać w Wujaszku Wani. Chcemy być 
szczerzy, lecz nieustannie ukrywamy się w „języku", którym wyrażamy 
siebie. Tak jak w teatrze, gdzie ten nieustannie przenika się z życiem . 

Mam na myśli dychotomię znaku. Czechowa też nie można grać dosłownie . 

Trafiłem u niego na przestrzeń, która jest nie do ogarnięcia . Konieczność 

dokonania wyboru odczuwam jako ubezwłasnowolnienie. Jedna droga 
nęci. A druga jest fantastyczna. A jeszcze są aktorzy, z którymi usilnie się 
zmagam w pracy. Zaproponowałem im inną grę, pozabierałem im ich 
sprawdzone środki wyrazu, nie dając czasami nic w zamian, zmuszając 
do szukania. Bo nie da się Czechowa uczciwie zagrać, jeżeli nie zrezygnuje 
się ze swoich stuprocentowych chwytów, które zawsze wychodzą . 
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* * * 

Praca ta jest szalenie ciekawa. Wszystko w spektaklu dzieje się przy 
stole, czyli w domu, czyli w rodzinie, bo wszystko, co dzieje się z człowie
kiem, ma swój początek w rodzinie. W Wujaszku Wani mamy destrukcję 
rodziny, mamy pytanie, co się stało z naszym 9omem? Kto będzie uważny, 
ten będzie mógł odczytać z tego spektaklu wiele znaczeń. Nieustannie 
staramy się, by wszystko w tym przedstawieniu „było i znaczyło" . Nie ma 
sceny, która by tylko „była" ; każda scena musi nieść ze sobą pewien 
rodzaj znaczeń. U Czechowa, w Wujaszku Wani, trzeba się zatopić, za
nurzyć w świat. Na pierwszych próbach siadaliśmy z aktorami, rozmawia
liśmy, jedliśmy, żeby przygotować się do bycia przy stole. Wierzę i czuję, 
że może istnieć coś takiego, jak przenikalność sztuki. 

* * * 

Od jakiegoś czasu interesuje mnie w teatrze już tylko „wielki błękit" . 

Nie jestem zwolennikiem rzeczywistości, w której żyję. Nie będę ani jej 
akceptował, ani się jej podlizywał, ani walczył stosując brutalny język, bo 
ci, w których jest wymierzony brutalny język teatru, do teatru nie przycho
dzą, bawią się we własne uliczna-domowe gry. Kiedy mówię o „wielkim 
błękicie", to myślę o tym, że kiedyś „skakałem w teatr" i wynurzałem się, 
a teraz schodzę coraz głębiej i coraz mniej mi się chce wynurzać. Nie 
będę się wynurzał na powierzchnię, żeby ją cytować, bo powierzchnia 
jest tylko powierzchnią. 

* * * 

Ogromny wpływ na moje myślenie o człowieku, który przyszedł do 
teatru, wywarły spotkania z Gombrowiczem i z profesorem Tischnerem. 
Profesor Tischner - to jest dla mnie fenomen - kiedyś określił mi dwoma 
zdaniami, czym jest teatr. „W teatrze jest bardzo łatwo roztoczyć przed 
ludimi horyzont rozpaczy, a w tym horyzoncie szalenie trudno zarysować 
perspektywę nadziei. Mając świadomość, że wokół ciebie jest egzysten
cjalna rozpacz, bieda, niesprawiedliwość, niewspółmierność, niedouczenie, 
poszukaj i roztocz przed widzami perspektywę nadziei". To jest trudne. 
To bardzo trudne. 

* * * 

Prawdopodobnie na widowni Wujaszka Wani będą siedzieć repliki 
postaci granych przez aktorów. Co to znaczy „być repliką"? Postać i replika 
oddziałują na siebie, postać musi być zbudowana z elementów znanych 
widzom: z goryczy, śmiechu , z miłości, niespełnienia. Literatura musi być 
metaforą życia, uwiązaną na „mądrym pasku kłamstw" . U Czechowa jest 
Tischnerowski horyzont rozpaczy i jest nadzieja, ale to jest ta jedna 
z tajemnic spektaklu. Każdy tutaj w coś wierzy. Wujaszek Wania, Astrow 
i Sonia wierzą, że gdyby Sieriebriakow i Helena wyjechali, to ich świat 
wróciłby do normy. Sieriebriakow wierzy, że młodość dałaby mu nową 
szansę. Lecz wielkiej nadziei już nie ma, bo i tak czas weryfikuje wszystko. 
jedyną nadzieją staje się sposób, styl , w jakim „jesteśmy". Im dłużej obser
wuję świat , tym bardziej mi się wydaje, że niesamowicie ważny jest styl, 
w jakim żyjemy. 

Poznań, 7 marca 2006 
Wysłuchała: Izabela Przyłuska 
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Sergiusz Sterna-Wachowiak 

Przy stole w alei) 
pod starą topolą 

Jedna z najtrafniejszych charakterystyk tej dramaturgii pochodzi od 

Jewgienija Wachtangowa, który w 1921 roku pisał: „U Czechowa nie 

ma liryki, jest za to tragizm. Gdy człowiek strzela do siebie - nie ma 

w tym nic lirycznego. Jest to albo Banał , albo Bohaterstwo. Ani Banał, 

ani Bohaterstwo nigdy nie były liryką . I Banał, i Bohaterstwo mają 

swoje tragiczne maski". 

Nie ma więc sensu pytać, w jakiej proporcji owe arcydzieła - Czaj

ka (1896), Wujaszek Wania (1897), Trzy siostry 0901), Wiśniowy sad 

(1904) - są komediami, farsami, dramatami nostalgicznymi, teatrem 

przemijania i teatrem nadziei. W stulecie śmierci Antona Czechowa 

(1860 - 1904) największy polski znawca dramatu rosyjskiego, Jerzy 

Koenig, nadał jego wizji miano „teatru bez przymiotników" . Czyta

liśmy wówczas: „Na tym właśn ie polega problem grania Czechowa -

ważny jest nie sposób, ale sens. Wielkość jego literatury dramatycznej 

bierze się z tego, że od stu lat czasy współczesne wpisują w niego 

coraz inne znaczenia. Jest to teatr bezprzymiotnikowy. Podobnie jak 

elżbietański Szekspir" („Rzeczpospolita", 15 VII 2004). W szkicu Sztu

ka „ biletu kolejowego"? inny współczesny znawca klasycznej literatury 

rosyjskiej, Czesław Andruszko, zwięźle podsumował trafne rozpozna

nia krytyki i historii literatury, długo nie potrafiących uporać się 

z nowatorstwem piszącego rosyjskiego lekarza ze schyłku XIX wieku . 

„Czechow rezygnuje nie tylko z klasycznej jedności czasu, miejsca 

i akcji, lecz także z tradycyjnej budowy dramatu opartej na uzewnętrz

nionym konflikcie, wprowadzając w to miejsce konstrukcję niespójną 

i fragmentaryczną, w której akcent dramatyczny rozłożony zostaje 

na wszystkie bez wyjątku postacie. Mówi się obrazowo, że wielką 

i potężną rzekę, zwaną dramatem klasycznym, rozbił Czechow w nie

skończoną ilość małych strumyków. W rezultacie zanika różnica 

między postaciami i zdarzeniami głównymi i epizodycznymi: wszyst

ko u Czechowa staje się w równym stopniu istotne i ważne". Inny 

badacz dzieła i życia autora Płatonowa (1881), Antoni Semczuk, ujął 

to jeszcze inaczej: „W wielowątkowych dramatach Czechowa posta

cie są nosicielami nie wypowiedzianego głośno konfliktu, akcji zaś, 

opartej o sferę zjawisk codziennych, towarzyszy podskórny nurt, ów 

słynny czechowowski ·podtekst• - psychologiczny, moralny i obycza

jowy". 

Sam Czechow jak ognia unikał objaśniania swego dramatopisar

stwa, a konieczność wypowiadania się na temat teatru wprawiała go 

w panikę. Może dlatego, że źródłem stylu i poetyki jest tu zupełnie 

szczególna, wewnętrznie sprzeczna i antagonizmami niezwykle bo

gata, mówiąc uczenie: menippejska osobowość autora Iwanowa (1887)? 

W każdym razie wiele literackich portretów Czechowa, malowanych 

z autopsj i czy imaginowanych pod wpływem lektury dzieł, listów 

i biografii, to czyste menippeje. Jak u bohaterów Rabelais'go i postaci 

z kart dzieł Dostojewskiego, ludzka małość i komizm są u Czechowa 
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jednoczesne z tragizmem i wzniosłością egzystencji, co prowadzi 

pisarza do wyrozumiałej ironii. Według Aleksieja Suworina: „Dwukrot

nie razem byliśmy za granicą. Wszędzie interesowały go cmentarze 

i cyrk wraz z clownami, w których dostrzegał prawdziwych komików. 

Określało to dwie cechy jego talentu: smutek i komizm, troskę i humor, 

płacz nad ludźmi i sobą samym - i śmiech". Według Thomasa Manna: 

„Ożenił się dopiero na trzy lata przed śmiercią, wybranką była utalen

towana aktorka Olga Knipper. Zachowały się pisane do niej listy, 

lecz i one odznaczają się najwyższą ostrożnością w wyrażaniu uczuć 

i utrzymane są w tonie żartobliwo-ironicznym". Według Petera Brooka: 

„Świadomość śmierci i drogocennych chwil życia była źródłem jego 

zmysłu względności, to znaczy dystansu, który wystarcza, aby nie 

przeoczyć śmieszności dramatów". W Teatrze bez przymiotników, 

lakonicznej, celnej nocie Jerzego Koeniga na stulecie śmierci pisarza 

znalazło się miejsce na inny jeszcze, wymowny opis jednej z przy

krych przygód Czechowa, który zawdzięczamy Iwanowi Buninowi. 

Cytuję wraz z komentarzem: „".Jadł w skromnym towarzystwie bliskich 

mu osób śniadanie w restauracji w Ałupce, był wesoły, żartował. Wtem 

od sąsiedniego stołu wstaje mężczyzna z kielichem w ręku. - Panowie, 

proponuję wam wzniesienie toastu za obecnego tu wśród nas Antona 

Pawłowicza, dumy naszej literatury, piewcę nastrojów pełnych świa

tłych nadziei. Czechow zbladł, wstał i wyszedł·. Pewnie bardziej natural

nie przyjąłby do wiadomości przebieg swojej ostatniej, przed stu laty, 

podróży do Moskwy. Ciało w trumnie obłożonej lodem dojechało 

w wagonie towarowym z napisem •ostrygi•" . 

W dramatach Czechowa przemijanie i śmierć czynią ludzkie istnie

nie tyle nieważkim i w jakiś sposób śmiesznym, groteskowym, ile 

w tym samym momencie najważniejszym i bezcennym, poważnym 

i wzniosłym. W Wujaszku Wani (przekład Jarosława Iwaszkiewicza) 

każdy z bohaterów dramatu jest figurą innej, osobnej, bezdennej opo

wieści o przypadkach i losach człowieczych, których tak lubimy 

słuchać i z których nie do końca wiadomo, czego chcielibyśmy się 

nauczyć. I niewiele się, niepoprawni, najwidoczniej uczymy, skoro 

opowieści o ludziach i nawet własne doświadczenia nie uczyniły jak 

dotąd ludzkości lepszą . Czechow nie tyle opowiada, ile demonstruje 

rozmaite wzory egzystencji, figury losu czy przypadki biografii, 

unikając z góry założonych tez, wykoncypowanych idei i wydestylo

wanych morałów. Porażająca siła jego dramaturgii bierze się z bez

pośredniego przywołania do istnienia całej żywej, obiektywnie 

istoczącej się rzeczywistości ludzkiej w panoramie konkretnej czaso

przestrzeni. 

Zostaje ona wysnuta jak pajęcza nić i misternie spleciona w ma

terię, w tworzywo dramatu z samych w sobie bytów człowieczych, 

z ich dziejami istnienia, życiem wewnętrznym, przypadłościami, 

namiętnością, ograniczeniami, z ich przeszłością czyli pamięcią , teraź

niejszością, i przyszłością, czyli marzeniami. Przedziwnymi księgami 

są na równi emerytowany profesor Sieriebriakow i jego żona Helena 

Andrejewna, jego córka z pierwszego małżeństwa Sofia Aleksandrow

na i wdowa po radcy tajnym, matka pierwszej żony profesora, Maria 

Wasiliewna Wojnicka, jak też jej syn Iwan Pietrowicz, lekarz Michał 
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Lwowicz Astrow, zubożały ziemianin Tielegin, a nawet stara niania 

Maryna. Czechow czyta z ludzi jak z ksiąg, ale jego pochyleniu się 

nad każdym z osobna towarzyszy nieustanna ciekawość konfronto

wania wszystkich ze wszystkimi. W Wujaszku Wani każdy ma relacje 

z każdym, snuje się z tego ciąg indywidualnych opowieści, lecz na ich 

osnowie z wolna klaruje się wątek dramatu. Historia rozgoryczenia, 

zawodu starzejącego się mężczyzny, który żyjąc w złudzeniu i niewie

dzy poświęcił pracę i dorobek swego życia nie wartemu tego szwa

growi. Ta banalna, a jednak rozdzierająca dla bohaterów dramatu 

historia zarządcy i gospodarza majątku, który owoce swych wysiłków 

przeznaczył na utrzymanie i karierę miernoty, chociaż profesora 

historii sztuki - nie jest jednak tragifarsą czy melodramatem o na

iwnym samarytaninie i bezczelnym pasożycie. Geniusz Czechowa, 

unikając tak trywialności, jak patosu - przeprowadził bowiem niepo

strzeżenie tragifarsę i melodramat, którym nie pozwolił nawet się roz

winąć, w głęboką, doniosłą przypowieść . 

Nie po to rodzimy się i żyjemy, aby nie cierpieć. Paradoks Arthura 

Schopenhauera o człowieku żyjącym czyli cierpiącym, jednoczesność 

wolnej woli i niemożności jak z Dostojewskiego i chyba jeszcze 

zakład Blaise Pascala o Bogu ukazują świat Wujaszka Wani w per

spektywie tragizmu egzystencji. Sam tytułowy bohater „scen z życia 

ziemian w czterech aktach", Iwan Pietrowicz Wojnicki zwany przez 

Sonię wujaszkiem Wanią , zdradza świadomość owej perspektywy, ale 

jej nie nadużywa. Wybiera aluzję i ironię. „Przepadło moje życie! Mój 

talent, rozum, odwaga ... Gdybym żył normalnie, wyszedłbym może 

na Schopenhauera, Dostojewskiego . .. ". Posłuchajmy też, co mówią 

i jak wiedzą inni. Doktor Astrow opowiada, jak z czasem pojął kondy

cję człowieka, zamienianego przez życie w perspektywie tragizmu 

w „dziwadło, słomianą kukłę" . Osobliwość, której genialne studium 

poświęcił ksiądz Józef Tischner w eseju o chochole melancholii. Tak

że słowa e~erytowanego profesora Aleksandra Władimirowicza 

Sieriebriakowa zdradzają w nim mędrca, ale dopiero wówczas, gdy 

pod koniec sztuki wyznaje Wojnickiemu: „Po tym, co się stało w tych 

kilka godzin, przeżyłem tak wiele i tyle przemyślałem, że zdaje mi się, 

iż mógłbym napisać dla nauki potomnych cały traktat o tym, jak trzeba 

żyć". Perspektywa tragizmu egzystencji rzuca zresztą dziwne światło 

na wszystkich bez wyjątku uczestników rozmów w ogrodzie, przy 

stole, w osobliwym miejscu, przy wciąż psującym się samowarze, na 

I .,. 

tle drzwi prowadzących do sieni domu, w alei pod starą topolą. Czyli 

tam, gdzie słowniki symboli dostrzegają przejście do innego świata. 

Rzeczywistość Wujaszka Wani filuje na progu zaświatów. Na po

graniczu pozornie bezsensownej, trywialnej codzienności i ciemnej, 

zasłoniętej tajemnicą wieczności. 

Jak w metafizyce życia i śmierci według Schopenhauera, jak u Do

stojewskiego i Pascala - rzeczywistość ta nie miałaby ani sensu, ani 

życiowej wagi, ani zaświatowej nadziei, gdyby w jej centrum „nie było" 

Boga. W Wujaszku Wani tylko „nieobecny" Bóg ocala i zbawia życie, 

nawet to życie trawione na czczych rozmowach przy samowarze, na 

rozpamiętywaniu wypalonych namiętności i osypanych w proch ambi

cji. I rzecz nie w tym, kto i kiedy chodzi tu do cerkwi. W Wujaszku 

Wani codzienna egzystencja bohaterów jest życiem w perspektywie 

tragizmu, podszytym wszakże jednym wielkim głodem nieba. Czyli tak, 

jak pragnienie wędrowca na pustyni jest dowodem na istnienie wody, 

tak tęsknota bohaterów dramatu Czechowa jest dowodem na Istnienie. 

Zagubionym gdzieś, zapomnianym, utopionym w ludzkim banale 

i spleenie, w niespełnieniu, chocholej niemożności czy wódce. 

„Przeżyjemy długi, długi szereg dni, wlokących się wieczorów; 

- mówi Czechow ustami biednej Soni - cierpliwie zniesiemy doświad

czenia, jakie nam los ześle; będziemy pracować dla innych i teraz, 

i na starość, nie zaznamy spokoju, a kiedy nadejdzie nasza godzina, 

umrzemy pokornie i tam za grobem powiemy, żeśmy cierpieli, żeśmy 

płakali, że było nam gorzko, i Bóg zlituje się nad nami, i zobaczymy, 

wujaszku, kochany wujaszku, ujrzymy jasne, dobre, piękne życie, i na 

dzisiejsze nasze biedy spojrzymy z rozczuleniem, z uśmiechem - od

poczniemy. (. . . ) Posłyszymy, jak śpiewają aniołowie, ujrzymy niebo 

całe w diamentach, ujrzymy, jak całe ziemskie zło , wszystkie nasze 

cierpienia utoną w miłosierdziu, które napełni cały świat, i życie na

sze stanie się ciche, łagodne, słodkie jak pieszczota" . 

Zapewne, autor Wujaszka Wani jest w każdym z bohaterów dialo

gów przy stole, pod starym drzewem, w alei, na progu światów, przed 

domem, do którego się w końcu wchodzi i w którym się umiera. 

Skoro tak, jest on także w Soni, która szepcze: „ja wierzę" . 

Suchy Las, 26 marca 2006 roku 

i 
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Arthur Schopenhauer 

Metafizyka życia i śmierci 
(f ra g men t y) 

* * * 

Na mocy formy poznawczej: czasu, człowiek (to jest afirmacja woli 

życia na jej [afirmacji] najwyższym stopniu obiektywizacji) przedstawia 

się jako rodzaj stale od nowa rodzących się i potem umierających 

ludzi. 

Owo jestestwo, które przy śmierci jednostki pozostaje niezakłócone, 

nie ma za formę czasu i przestrzeni: ale wszystko dla nas realne jawi 

się w czasie i przestrzeni; stąd też śmierć przedstawia się nam jako 

zniszczenie. 

* * * 

Jak można więc - na widok śmierci jakiegoś człowieka - mniemać, 

iż tu rzecz w sobie obraca się w nicość? Bezpośrednie intuitywne 

poznanie podpowiada każdemu, że to raczej tylko zjawisko w czasie, 

tej formie wszelkich zjawisk, znajduje swój kres, rzecz zaś w sobie jest 

przez to nienaruszona; stąd starano się zawsze wyrazić to poczucie 

w najróżniejszych formach i zwrotach. Wszystkie one jednak - wywie

dzione ze zjawiska - odnoszą się w swym właściwym sensie tylko do 

niego. Każdy czuje, że jest czymś innym niż stworzoną niegdyś przez 

kogoś innego z nicości istotą . Rodzi się w nim wskutek tego ufność, iż 

śmierć może wprawdzie położyć kres jego życiu, lecz nie jego jestestwu. 

* * * 

Człowiek jest czymś innym niż ożywioną nicością: i zwierzę także. 

Kto wobec tego sądzi, że jego byt ogranicza się do jego obecnego 

życia, uważa się za ożywioną nicość: gdyż przed trzydziestu laty był 

niczym i za trzydzieści lat będzie znów niczym. 

* * * 

Im dobitniej uświadamiamy sobie kruchość, nicość i zakrawający 

na marzenie senne status wszystkich rzeczy, tym wyrainiej jesteśmy 

też świadomi wieczności swej własnej wewnętrznej istoty. Właściwie 

bowiem tylko w opozycji do niej poznaje się ów status rzeczy; tak jak 

szybkie płynięcie statku postrzegamy tylko w odniesieniu do stałego 

lądu , nie zaś patrząc w sam statek. 

* * * 

Teraźniejszo!fć ma dwie połówki: obiektywną i subiektywną. Jedy

nie ta obiektywna ma za formę wyobrażenie czasu i toczy się przeto 
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niepowstrzymanie dalej; subiektywna trwa nieporuszona i jest zatem 

wciąż ta sama. Stąd ż.ywy w naszej pamięci obraz dawno minionych 

dni, stąd też świadomość naszej nieprzemijalności, mimo uznania prze

lotności naszego istnienia. 

Z mego początkowego zdania: „Die Welt ist meine Vorstellung" 

wynika w pierwszym rzędzie: „Najpierw jestem ja, potem zaś świat". 

Trzeba to w sobie dobrze ugruntować, jako antidotum na pomieszanie 

śmierci z zagładą. 

Każdy sądzi, że jego najwewnętrzniejszy rdzeń jest czymś, co za

wiera teraźniejszość i się z nią obnosi. 

Kiedykolwiek byśmy żyli, zawsze stoimy ze swą świadomością 

w centrum czasu, nigdy w jego punktach końcowych; moglibyśmy 

z tego wnosić, iż każdy nosi w sobie nieporuszony punkt środkowy 

całego nieskończonego czasu. I to daje mu w gruncie rzeczy ufność, 

z którą żyje z dnia na dzień bez odczuwania stałego dreszczu śmierci. 

Kto jednak, wskutek intensywności swych wspomnień i imaginacji, 

może sobie jaskrawo uprzytomnić dawno minione epizody własnego 

żywota, ten staje się -wyraźniej niż inni - świadomy tożsamości „teraz" 

we wszelkim czasie. Być może zdanie to jest nawet bardziej prawo

mocne na odwrót. W każdym jednak razie taka wyraźniejsza świado

mość tożsamości wszelkiego „teraz" jest istotnym warunkiem uzdolnień 

filozoficznych. Za jej pomocą ujmuje się to, co najbardziej przelotne, 

jako jedynie trwające. Kto więc w taki intuicyjny sposób dostrzega, że 

teraźniejszość, będąca przecież jedynie formą wszelkiej realności 

w najściślejszym sensie, ma swe źródło w nas, a zatem wypływa 

z wewnątrz, nie zaś z zewnątrz, ten nie może wątpić o niezniszczalności 

swej własnej istoty. Pojmie raczej, że w chwili śmierci ginie dlań wpraw

dzie obiektywny świat, wraz z medium jego (świata) przedstawiania, 

intelektem, to jednak nie nadwyręża w niczym jego istnienia: tyleż 

bowiem realności było wewnątrz, co i na zewnątrz. (. . . ) 

Kto się na to wszystko nie godzi, musi twierdzić coś przeciwnego 

w rodzaju: „czas jest czymś czysto obiektywnym i realnym, istniejącym 

całkiem niezależnie ode mnie. Jestem weń wrzucony tylko przypad

kowo, zawładnąłem małą jego cząstką i tym samym osiągnąłem pewną 

przemijającą realność - tak jak przede mną tysiące innych, którzy już 

są nicością, i także ja wkrótce obrócę się w nicość. Czas natomiast, 

ten jest realny: biegnie dalej beze mnie". Sądzę, że kategoryczność tej 

wypowiedzi daje nam odczuć zupełną opaczność, a nawet absurdal

ność tej opinii. 

Stosownie do tego, życie można w istocie uważać za marzenie 

senne, śmierć zaś za przebudzenie. Wtedy jednak osobowość, indy

widuum przynależą do śniącej, nie zaś czuwającej świadomości; dla

tego też śmierć jawi się jednostce jako zagłada. W każdym bądź razie 

nie można jej (śmierci) z tego punktu widzenia uważać za przejście 

do stanu dla nas całkiem nowego i obcego, lecz raczej za powrót do 

najbardziej nam własnego, pierwotnego stanu, którego krótkim tylko 

epizodem było życie. 

* * * 
Jakkolwiek często więc zmieniają się na scenie świata sztuki i ma

ski, to przecież aktorzy pozostają w tym wszystkim ci sami. Siedzimy 

wespół, mówimy i denerwujemy się nawzajem, oczy nam świecą 

i głosy rozbrzmiewają; i dokładnie tak siedzieli przed tysiącem lat 

inni. Działo się to samo, i byli to ci sami ludzie; i tak też właśnie 

będzie za tysiąc lat. Urządzeniem, mocą którego sobie tego nie uprzy

tamniamy, jest czas. 
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* * * 
Każdemu biegowi zdarzeń naszego życia przynależy tylko na jedną 

chwilę „jest"; potem już na zawsze „był". Co wieczór jesteśmy ubożsi 

o jeden dzień. Na widok nieustającego przemijania tego krótkiego 

wyznaczonego nam żywota mogłaby nas zdjąć wściekłość, gdyby 

w najskrytszej głębi naszej istoty nie tliła się tajemna świadomość, iż 

należy do nas nie wyczerpywalne nigdy źródło wieczności, z jego 

możnością ciągłej odnowy czasu życia. 

* * * 
Istnienie nasze nie ma żadnego niewzruszonego oparcia poza umy

kającą wciąż teraźniejszością. Stąd też wypełnia je w istocie stały rnch 

ku osiągnięciu formy - bez możliwości spoczynku, do którego wciąż 

przecież dążymy. Podobne jest do biegu pędzącego w dół człowieka, 

który, gdyby chciał przystanąć, musiałby upaść, i utrzymuje się na 

nogach jedynie dzięki nieprzerwanemu biegnięciu. Da się ono porów

nać do tyczki, balansującej na czubku palca, jak też do planety, która 

spadłaby na swe słońce, gdyby tylko przestała pośpieszać niepowstrzy

manie po swej orbicie. Tak więc niepokój jest typem istnienia. 

W takim świecie, gdzie niemożliwa jest jakakolwiek stabilność, żadna 

trwałość, lecz wszystko jest ogarnięte bezustannym wirem zmienności, 

wszystko pędzi, leci i tylko dzięki stałemu stąpaniu i balansowaniu 

utrzymuje się na linie - szczęśliwość nie da się nawet pomyśleć. Nie 

może zamieszkiwać tam, gdzie panoszy się jedynie platońskie „ciągłe 

stawanie się bez obecności bytu". Przede wszystkim: nikt nie jest szczę

śliwy, lecz przez całe swe życie dąży do rzekomego szczęścia, które 

rzadko osiąga i to tylko po to, aby się rozczarować; z reguły jednak 

każdy zawija w końcu jako rozbitek na połamanym statku do portu. 

Wtedy zaś jest już obojętne, czy było się szczęśliwym czy nieszczęśli

wym, w życiu, które składało się po prostu z momentalnej teraźniej

szości, a teraz się kończy. 

* * * 
Sceny naszego życia podobne są do obrazków w masywnej mozaice, 

które z bliska nie robią wrażen ia; trzeba stanąć od nich z dala, aby 

ocenić ich piękno. Stąd też osiągnąć coś upragnionego znaczy to 

wykryć, iż to tylko marność - żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu 

czegoś lepszego, i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minio

nym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczaso

wo ci, uważając je za nic innego, jak tylko drogę do celu . Dlatego to 

ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz stwierdzają zazwyczaj, 

że całe ich życie upłynęło pod znakiem ad interim, i ze zdziwieniem 
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widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak nie docenione i mdłe, 

stanowiło właśnie ich życie - było tym właśnie, w czego oczekiwaniu 

żyli. I tak z reguły przebiega ludzkie życie - człowiek, mamiony na

dzieją, pląsa wprost w objęcia śmierci. 

* * * 
Jeśli spróbujemy ogarnąć jednym spojrzeniem całość świata ludz

kiego, ujrzymy wszędzie nieustanną walkę, przemożne zmaganie się 

- z wytężeniem wszystkich sił cielesnych i duchowych - o życie 

i istnienie, w obliczu zagrażających i wciąż godzących w nas niebez

pieczeństw i nieszczęść wszelkiego rodzaju. I jeśli rozważymy cenę, 

której to wszystko dotyczy, samo istnienie i życie, to znajdziemy kilka 

sporadycznych miejsc bezbolesnej egzystencji, na które przypuszcza 

zaraz szturm nuda, i którym szybko kładzie kres nowa niedola. 

Fakt, że za niedolą bezpośrednio kryje się nuda, która owłada 

nawet mądrzejszymi zwierzętami, jest następstwem tego, iż życie nie 

ma żadnej prawdziwej wartości, lecz jest utrzymywane w ruchu jedynie 

przez potrzeby i złudzenia; skoro tylko ruch ów ustaje, wychodzi na 

jaw cała marność i pustka istnienia. 

Jeśli od rozważania biegu świata w ogóle, a zwłaszcza uderzająco 

szybkiej sukcesji ludzkich pokoleń i ich efemerycznego pozornego 

istnienia zwrócić się ku szczegółom ludzkiego życia, jak choćby przed

stawia je komedia, to sprawiane przez nie wrażenie można porównać 

z widokiem, którego - za pośrednictwem mikroskopu słonecznego -

użycza rojąca się od wymoczków kropla, lub skądinąd niewidoczna 

kupka molików, których usilna działalność i walka przywodzi nas do 

śmiechu. Jak bowiem tu w wąziutkiej przestrzeni, tak też tam w naj

krótszej chwilce czasu intensywna i poważna aktywność sprawia ko

miczne wrażenie. 

żaden jeszcze człowiek nie czuł się w teratniejszości całkiem szczę

śliwy; musiałby chyba być pijany. 

* * * 
Szlachetny charakter nie będzie się pochopnie żalił na swój własny 

los, raczej odnosi się doń to, co Hamlet mówi na pochwałę Horacego: 

„ For thou hast been As one, in suffering all , that suffers nothing" 

(„Byłeś jedynym, który umiał przyjąć każde cierpienie jak gdyby bez 

cierpień '). 

Można to zrozumieć z racji faktu, iż taki człowiek, rozpoznając 

własną istotę także w innych i stąd uczestnicząc w ich losie, widzi 

prawie zawsze wokół siebie doświadczenia losowe jeszcze cięższe 

niż jego własne; dlatego też nie może wnosić skargi na swój los. 

Natomiast nieszlachetny egoista, który ogranicza wszelką rzeczywi

stość do samego siebie uważając innych za zwykłe maski i fantomy, 

nie będzie w ogóle uczestniczył w ich losie, lecz zakrzątnie się wy

łącznie wokół własnego; czego następstwem są częste lamenty i wielka 

drażliwość. 

Właśnie to rozpoznanie siebie w obcym zjawisku, z czego wypły

wają przede wszystkim sprawiedliwość i miłość bliźniego, prowadzi 

w końcu do wyrzeczenia się woli; zjawiska bowiem, w których się 

ona przedstawia, tak wyraźnie znajdują się w stanie cierpienia, że ten, 

kto rozciąga swe „ja" na nie wszystkie, nie może nadal go („ja") chcieć 

- niczym ktoś, kto wybierając wszystkie bilety loteryjne musi z ko

niecznością ponieść wielką stratę. Potwierdzenie woli zakłada ogra

niczenie samoświadomości do własnego indywiduum i bazuje na 

możliwości korzystnego biegu życia z ręki przypadku. 

Przekład: Józef Marzęcki 
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Poznań 

Fotografie krajobrazów i drzew w programie: JANUSZ NOWACKI. 

W programie wykorzystano fragmenty Metafizyki życia i śmierci (Parerga und Paralipomena) 
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1995. 
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Karla Stauffera według 2 tomu Deutsche Dichtung von Gottsched bis zur Gegenwart Oskara 

Walzela, Wildpark-Potsdam 1930; anonimowej fotografii Lato na rosyjskiej daczy według 

katalogu Idea Thqneta, Nurnberg 1989; fotografii z kolekcji Paula Uldace, Nowy Jork oraz 

reprodukcje ilustracji z The Victorian Catalogue of Household Goods, London 1991. 
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