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Grafowa analiza sztuki “Wujaszek Wania” Antoniego Czechowa 
 
 
Streszczenie. Tekst jest pseudo-recenzją sztuki teatralnej w formie pseudo-artykułu 
naukowego napisaną z punktu widzenia Grafo-mana. Słowo grafoman w tej pracy powinno 
być pisane jako: grafo-man, a nie grafoman. Tekst nigdy nie został opublikowany  
w nieistniejącym czasopiśmie, które jednak czeka na wpis na tzw. listę astralną. Prace  
i strony internetowe ujęte w spisie literatury są prawdziwe. W tekście mówi się o grafach, ale 
autor dołożył starań, aby był zrozumiały dla każdego. 
 
 
 

1. Teoria grafów jako dziedzina wiedzy 
 

Wyżej wspomniany grafo-man to profesor ATH prowadzący wykłady z teorii grafów np. 
Algorytmiczne ujęcie teorii grafów. Teoria grafów wiąże się z innymi dziedzinami matematyki 
takimi jak matematyka dyskretna czy kombinatoryka. Nazwa matematyka dyskretna jest 
urocza, bowiem nie ma matematyki niedyskretnej. Oczywiście w nazwie dziedziny 
matematycznej „dyskretność” nie ma związku z plotkami, czy zachowaniem tajemnicy. 
Chodzi o obiekty odosobnione, oddzielne. Natomiast niedyskretny może być matematyk 
uprawiający matematykę dyskretną, gdy opowiada o szczegółach pożycia małżeńskiego.  

Graf to obiekt składający się z wierzchołków (węzłów czy po prostu punktów) 
połączonych krawędziami (czyli liniami) – Rys. 1. Na przykład grafem można modelować sieć 
połączeń kolejowych czy sieć dróg, a także układy mechaniczne [7,8]. Graf G zapisujemy  
w matematyce jako G(V,E), para dwóch zbiorów: V – wierzchołków, E – krawędzi. Grafami 
analizuje się także problemy „społeczne” np. twierdzenie Halla o kojarzeniu małżeństw [3, 5, 
14]. Podobnie kombinatoryka nie wiąże się z kombinowaniem drobnego oszusta czy 
spryciarza, w dziedzinie tej chodzi np. o analizę możliwości ułożenia lub rozmieszczenia 
pewnych obiektów np. w plecaku. Rozważa się zatem problem plecakowy. Kombinatoryka 
może także być zastosowana do analizy małżeństwa. 
 

2. Co ma wspólnego Teatr Polski w Bielsku-Białej z Teoria Grafów 
 

W sztuce „Humanka” granej w Teatrze Polskim graf został wykorzystany jako obudowa 
futurystycznego wideo-fonu – gadżetu – którym posługują się bohaterowie sztuki do 
wzajemnej łączności. Rozpoczęcie połączenia w tym urządzeniu związane jest  
z transformacją rysunku grafu polegającą na zmianie położeń wierzchołków grafu. Wydaje 
się, że każdy student uczestniczący w wykładach przedmiotów związanych z grafami 
powinien zobaczyć tę sztukę. 
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 Czemu zatem nie pójść dalej i nie przeprowadzić analizy przedstawienia teatralnego 
za pomocą teorii grafów. Jako przykładowa sztuka do analizy wybrano „Wujaszka Wanię”. 

 
3. Przegląd literatury 

 
Trudno jest dostać egzemplarz tekstu sztuki Czechowa w Bielsku-Białej. W bibliotece ATH 
oraz w Książnicy Beskidzkiej są w zbiorach po 1 (słownie: jednej) sztuce [1,2]. Warto 
zapoznać się z opracowaniem [4] dostępnym w czytelni ATH. René Śliwowski (1930-2015) 
[12] to profesor literatury, który przepięknie pisze o Czechowie. Egzemplarz w czytelni ma 
osobistą dedykację  Profesora. Autor podaje wiele źródeł, zamieścił wiele zdjęć Czechowa i 
jego rodziny.  

Warto przeglądnąć recenzje realizacji Wujaszka Wani w innych teatrach – Gdańsku [11], 
Warszawie [18] oraz Krakowie [10]. Łukasz Maciejewski (z Polskiej Gazety Krakowskiej) tak 
pisze w 2012 roku o spektaklu w Tatrze Bagatela: „Sam spektakl, niestety, nie dorównuje 
poziomowi aktorstwa. Jest co najwyżej przyzwoity. Organizująca przedstawienie myśl 
reżysera jest niemal niewidoczna, interpretacja tekstu w zasadzie szkolna i czytankowa.”  
Krytykuje zatem Reżysera Waldemara Śmigasiewicza. Podobnie czyni to krytyk z Poznania 
[19]. Spektakle w Poznaniu i Krakowie reżyserował właśnie Pan Waldemar Śmigasiewicz! 
[21]. Przecież jest to jeden z najwybitniejszych Polskich reżyserów. Warto zobaczyć jak 
„wypadł” u Nas. Opinie o Bielskiej realizacji można przeczytać na stronach [16,17], a na 
stronie [15] jest wywiad z Reżyserem dotyczący Bielskiej wersji „Wujaszka Wani”.  
 

4. Grafy modelujące związki między bohaterami sztuki Czechowa 
 
W sensie matematycznym graf jest równoważny „relacji” pewnemu pojęciu 

matematycznemu, które może być skojarzone po prostu z relacjami międzyludzkimi. Byłem 
dwa razy na spektaklu „Wujaszka Wani” raz w sobotę (3.12.2016) po piątkowej premierze, 
drugi raz na tzw. premierze studenckiej w środę (7.12.2016). Po spektaklu środowym aktorzy 
spotkali się z widownią. W sztuce gra 8 postaci przy czym, w zasadzie, nie ma głównego 
bohatera. Tytułowy Wujaszek Wania jest jakby równorzędny innym bohaterom, którymi są: 
Profesor Aleksandr Sierebriakow, jego żona Heleną, Lekarz Michał Astrow oraz Sonia – córką 
Siostry Wani. Skład postaci uzupełniają: Maria Wojnicka, mama Wani, Ilia Tielegin 
mieszkaniec majątku oraz Maria Timofiejewna - niania. 

O czym jest sztuka? Różne są opinie w opracowaniach krytyków. Aktorzy zapytani na 
spotkaniu mówili albo o uczuciach albo niemożności spełnienia albo o nudzie, którą cechuje 
życie bohaterów. 
 

TABELA 1. Postacie i odpowiadające Im wierzchołki grafu 

Przypad-
kowa 
kolejność 

Postać  Aktor (Teatr 
Polski  
W Bielsku-Białej 

Wierz-
chołek 
grafu 

Rodzaje 
ról 

1 Aleksander Sieriebriakow, emerytowany 
profesor 

Jerzy Dziedzic P  
 
 2 Helena, żona profesora Oriana Soika H 
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3 Sonia, córka profesora z pierwszego 
małżeństwa 

Daria  
Polasik-Bułka 

S  
główne 

4 Iwan Wojnicki (wujaszek Wania), syn 
Marii 

Michał Czauderna W 

5 Michał Astrow, lekarz Piotr Gajos A 

6 Maria Wojnicka, wdowa po radcy 
tajnym, matka pierwszej żony profesora 

Brygida Turowska 
(gościnnie) 

M  
drugo-
planowe 7 Ilja Tielegin, zubożały ziemianin 

 
Grzegorz Sikora I 

8 Maryna, stara niania 
 

Jadwiga 
Grygierczyk 

N 

 

Rzecz rozgrywa się na wsi, w majątku ziemskim, do którego przyjeżdża po długiej 
nieobecności Profesor z piękną drugą żoną.  

Za pomocą grafu można przedstawić bohaterów w sposób widoczny na Rys. 1a. 
 

 
(a)                                                                                (b) 

Rysunek 1. Graf G0 – reprezentuje on sytuację – każdy z bohaterów zna się z każdym innym, 
związki silne – linie ciągłe, związki słabe – linie kreskowe (a), graf G1 powstaje z grafu G0 

poprzez usunięcie krawędzi kreskowych poza jedną 
 
Graf G0 nazywa się kliką K8 (ang. clique) gdyż klika to grupa ludzi gdzie każdy zna każdego, w 
naszym przypadku 8 bohaterów sztuki. Połączenia między wierzchołkami grafu nazywa się 
krawędziami. Wierzchołki to kółka z inicjałami Aktorów-Postaci sztuki. Graf, w którym 
krawędzie mają przyporządkowane pewne oceny, przywieszki (ang. weights) nazywamy 
ważonym. Naszymi ocenami są siła, czy intensywność więzi pomiędzy poszczególnymi 
bohaterami. Silne więzi przestawiono liniami ciągłymi niebieskimi, a słabe liniami 
kreskowymi. Wierzchołki grafu reprezentują Osoby według zasad podanych w Tabeli 1 np. 
Helena ↔ H,   Sonia ↔ S,   Michał Astrow ↔ A itd., tak aby oznaczenia były unikalne. 
 Możemy dokonać transformacji grafowej [6] usuwając połączenia słabe, prawie 
wszystkie. Wtedy graf przyjmuje postać przedstawioną na rysunku 1(b). Graf G1 jest w sensie 
teorii grafów niespójny, czyli w języku normalnych ludzi rozpadł się na trzy oddzielne 
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kawałki. Ilia i Niania są postaciami drugoplanowymi. Z Ilią prawie nikt nie rozmawia lub nie 
podejmuje wątków podjętych w Jego wypowiedziach.  

Dalszą analizę można przeprowadzić dodając łuki zamiast krawędzi, które na rysunku 
mają postać strzałki z grotem. Graf G1 został także zmieniony na graf skierowany G2.  Na 
przykład strzałka W→P oznacza, że Wania darzy Profesora uznaniem, ceni Go za jego 
osiągnięcia naukowe. Profesor nie odwzajemnia tych uczuć – nie ma zatem strzałki P→W. 
Nigdy nie zaproponował Wani podwyżki, w swoim planie po sprzedaży domu i majątku 
zupełnie nie ma dla Wani miejsca, zapomniał o Nim. Poszczególne odniesienia osób do siebie 
opisano w Tabeli 2. Ponadto można też usunąć w kolejnym kroku powiązania P-H (P→H, 
H→P). Wydaje się to dziwne, przecież Profesor i Helena  są małżeństwem. Jednakże, 
właściwie ze sobą nie rozmawiają. Oprócz sceny gdzie profesor próbuje objąć żonę, a ona się 
od takiego kontaktu wykręca. Obiecuje jednak się przy Nim powoli zestarzeć. W ataku 
choroby – Profesorowi pomagają wszyscy tylko nie Helena.  

 
 

 
(a)                                                                               (b) 

Rysunek 2. Graf G2 tzw. graf skierowany (a) oraz wydzielone silne składowe spójności (b) 
 
 

 
 

Rysunek 3. Graf G3 z pętlami przy wierzchołkach 
 
Pojęcie silnej składowej jest trudne do wytłumaczenia [9]. Ogólnie oddaje ono sytuację „coś 
jest połączone, ale nieudolnie (w niepełny sposób)”, gdy chodzimy po grafie wzdłuż łuków 
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jeśli z takiej składowej wyjdziemy to nie ma do niej powrotu, z innych w ogóle nie można 
wyjść. Na przykład Profesor na nikogo nie zwraca uwagi, ciągle odchodzi do swojego pokoju, 
aby pracować. W momencie niedyspozycji wszyscy Go obsługują. Na grafie strzałki idą do 
Niego. Z kolei na  Marię nikt nie zwraca uwagi, to Ona oddaje uczucia Profesorowi (otacza się 
jego książkami) oraz Wani (napomina Go), aby słuchał Profesora we wszystkim. Zatem do 
dalszej analizy można wybrać tylko największą składowa spójności grafu. 

Graf G3 (Rys. 3) uzyskano z G2 przez usunięcie dwóch składowych spójności oraz przez 
dodanie pętli. Pętle wyobrażają odniesienie się osoby samej do siebie. W sztuce oznacza to iż 
wygłaszają one monolog, w którym mówią o swoich uczuciach, swojej sytuacji – wyjaśnienia 
na podstawie tekstu sztuki podano w Tabeli 3. 
 

TABELA 2. Znaczenie łuków lub par łuków w grafie 

Lp. Para w relacji Znaczenie łuków grafu 
Graf równoważny relacji, relacja to zbiór par 

1 

 

Para (A,H) czyli Michał Astrow i Helena, cała sytuacja to 
„afera miłosna”; Michał proponuje sex Helena po walce 
wewnętrznej początkowo ulega, na końcu rezygnuje 

2 

 

Para (A,W) Astrow i Wania to dobrzy znajomi, 
rozmawiają ze sobą, Wania wierzy, że lekarz potrafi 
zaradzić dolegliwościom Profesora 

3 

 

Para (H,S) początkowo obie mają do siebie uczucia 
negatywne, z inicjatywy Heleny następuje pojednanie, 
Helena deklaruje, że mimo różnicy wieku małżeństwo 
zawarła z miłości 

4 

 

Para (S,A) Sonia kocha Michała, ten nie zwraca na Nią 
uwagi 

5 

 

Para (W,H) Wania deklaruje miłość do Heleny, ta z kolei 
to zupełnie ignoruje 

 
Grafy zatem dobrze nadają się do przedstawienia zależności między Bohaterami dramatu. 
Nie wiem czy zachowały się notatki Czechowa związane z pisaniem sztuki, ale podejrzewam, 
że bez grafów trudno by Mu było prowadzić akcję sztuki. 

 
4.1. Pętle grafu – monologi bohaterów 
 
Główni bohaterowie mówią coś do siebie, gdy przez chwilę zostają sami na scenie. 
Zestawienie monologów podano w Tabeli 3. 
 

TABELA 3. Pętle w grafie ogólnym i ich znaczenie 

 Pętla grafu Monolog Uwagi 

1 

 

Sonia mówi o miłości do Michała, 
że ludzie uważają Ją za brzydką 

Wiemy dlaczego 
pragnie zbliżenia 
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się do lekarza 

2 

 

Michał mówi o nudzie, o tym, że życie na 
prowincji doprowadza do karlenia ludzi; 
pacjent zmarł mu pod chloroformem  

Ewentualnie, 
rozumiemy 
dlaczego pije 

3 

 

Wania mówi o straconym życiu, wierzył w 
wielkość Profesora, ale okazuje się ,że to były 
złudzenia, samotnie pokazuje wściekłość z 
tego powodu 

Ewentualnie, 
rozumiemy 
dlaczego strzela  

4 

 

Profesor mówi o sławie Można by dodać 
tę pętlę 

5 

 

Ilia o małżeństwie i dzieciach Formalnie w 
obecności 
innych, ale nikt 
nie rozmowy 

6 

 

 Helena nie ma 
monologu 

 
Informacje o monologach zebrano dodatkowo w Tabeli 3: Wania – o zmarnowanym życiu, 
Sonia – o tym, że uważana jest przez znajomych za brzydką, Profesor – o powodzeniu, o 
sławie, karierze, Astrow – o nędzy ludzi oraz nudzie w swoim otoczeniu. Zatem z czwórki 
głównych bohaterów 3 ma monologi, z których słuchająca ich publiczność uzyskuje 
wskazówki dlaczego tak, a nie inaczej się zachowują 
 
 

4.2. Co oznacza brak pętli przy Helenie w grafie bohaterów 
„Wujaszka Wani”? 

 
Co ciekawe, Czechow jedynie Helenie (z grupy głównych bohaterów) nie daje 

porozmawiać samej z sobą. Dlatego Jej rola jest znacząco inna od pozostałych postaci z tej 
grupy bohaterów. Aktorka grająca Helenę musi zatem bez słów pokazać co myśli. Aktorka 
Pani Oriana Sojka jest nastolatkowo-piękna, ma jakąś dziecinny optymizm rysujący się na jej 
twarzy, ale oczywiście to nie wystarcza, aby zagrać piękną i młodą Helenę, żonę Profesora.  

Wydaje się, że Jej zasób środków aktorskich nie ma końca. W „Humance” jest robotką 
i to bez śrubek oraz bez hełmofonu oddaje „robotyczność” tej postaci. Podobno Robotki 
mają jedną śrubkę gdzieś na szyi, ale aktorki tego nie pokazują (Daria Polasik-Bułka też gra 
robotkę). Warto, aby studenci Robotyki i Automatyki zobaczyli jak się robi roboty bez 
żelastwa. Wracając do „Wujaszka Wani”, Aktorka musi zagrać ciałem, ruchem scenicznym 
przesłanie do widza. Na początku gra pewną siebie, luzacką żonę profesora. Siada na leżaku, 
zdejmuje but, gładzi się po nodze jakby but był dla niej za ciasny. W sobotę myślałem, że to 
przypadek, ale w środę się to powtórzyło, a zatem to zabieg planowany, podkreślający luz, 
swobodę. Oczywiście Pani Oriana nie jest robotem i w każdym przedstawieniu gra inaczej. 
Wydawało mi się, że w scenie pogodzenia się z Sonią, przy gąsiorze z winem bardziej ciepło  
i serdecznie grały Obie wzajemne pojednanie w środę.  
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Helena staje się obiektem zainteresowania dwóch męskich bohaterów Wani  
i Michaiła. Obaj stwierdzają, że jest niestety wierna swojemu mężowi. W scenie sam na sam 
z Wanią, Ten mówi o swej miłości do niej. Na deklarację Wani o Jego miłości Helena 
odpowiada natychmiast, stanowczo, żeby dał jej spokój. W sztuce Czechowa formalnie 
Wania ma 48 lat, a przedstawieniu w Bielsku-Białej ma 28 lat. Oferta 48 letniego faceta jest 
bez sensu – po co Helena ma zamieniać jednego zaawansowanego wiekiem na podobnego. 
Ale w sytuacji gdy Wania ma 28 lat mogłaby się dłużej zastanowić. 

Natomiast, doktor Astrow proponuje jej po prostu „przespanie się” z nim. Propozycja 
jest chamska, wstrętna,  wręcz ohydna, czy nawet absurdalna. Jak to - bez żadnego podrywu, 
bajeru – po prostu obcowanie płciowe. Pierwsza odpowiedź Heleny „jak śmie Pan Mnie nisko 
oceniać”. A jednak Bohaterka po pierwszym bezczelnym obmacywaniu zaczyna przeżywać 
pokusę ulegnięcia tej propozycji. W utworze „Klub wesołego szampana” wykonywanym  
przez  „Formacja Nieżywych Schabuff” mamy dialog: Mężczyzna pyta „I gdybym przyszedł z 
teczką do łóżka i twego ciała?[…] To co byś powiedziała?” - Kobieta zaś odpowiada 
„Chciałabym, chciała, chciałabym, chciała.” Ponieważ nie tej pętli w grafie (pętli przy 
wierzchołku H), czyli aktorka nie mówi do widzów co czuje – zatem nie wiemy „czy by 
chciała”. Czechow nie daje szansy swojej Bohaterce słownie wyrazić stanu Jej ducha . Zatem 
(po wtóre) w intencji Czechowa ma jakoś pokazać Swoje uczucia. Aktorka Pani Oriana Soika 
robi to ciekawie i przekonująco. Po początkowym luzie. Po natarczywych umizgach 
mężczyzn, zaczyna chodzić nerwowo, wypręża swoje ciało, niby poprawia biustonosz. 
Ubrana jest w tej części sztuki w obcisłą wzorzystą koszulkę. Dotyka także rękami warg, jakby 
przypomina sobie pocałunek. Pamiętam, że robiłem to samo po moim pierwszym pocałunku 
w życiu. Czytelnikowi mogłoby się wydawać, że taka scena mogła by być wulgarna, ale w 
wykonaniu Pani Oriany Soiki taka być nie może i nie jest. 
 Oczywiście jest to niezwykle ciekawa obserwacja Czechowa, że chamusie mają jakąś 
dziwną magię dla kobiet. Znane są z gazet historie gdy tacy brutale po kolei uwodzą 
nauczycielki, urzędniczki czy emerytki. Przy czym oprócz seksu kradną lub wyłudzają 
ogromne sumy pieniędzy. 

Na końcu kuszenia oraz walki wewnętrznej – Helena ulega i w drugim zbliżeniu oboje 
z Dr Astrowem są równie entuzjastyczni. 

 
5. Synteza sztuk 

 
5.1. Cyrk w teatrze 

 
W sztuce jest ciekawa scena: Helena przechadza się po barierce oddzielającej scenę od 

widowni. Barierka pokryta jest pluszem, jej powierzchnia nie jest równa. To pozostałość po 
miejscu pod sceną na orkiestrę. Przejście to musi być niezwykle trudne. Aktorka dokonuje 
tego na boso. W piątek siedziałem w pierwszym rzędzie po prawej stronie. Nie wiedząc co 
jest grane, położyłem na barierce program oraz klucze i ogromny brelok z szatni – oba ze 
smyczami. Aktorka idąc od prawej do lewej musiała zaczynać trasę tuż przede mną, nie chcąc 
przeskakiwać przez przeszkodę. Mogłem zatem obserwować Jej stopy z odległości 1 m. 
Wygląda jakby szła po linie w cyrku. Aktorka w pewnym momencie upada, na szczęście 

http://teksty.wywrota.pl/formacja-niezywych-schabuff/
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upadłą kobietę chwyta w ostatniej chwili usłużny Wujaszek Wania. Co ma znaczyć ta scena? 
Kto ją wymyślił? Czy ma ona być ona alegorią [13] sytuacji życiowej Heleny? Przecież, tylko 
wtedy ma sens. Takich barierek nie ma w innych teatrach czyli musi to być tylko Bielska 
perełka przedstawienia. 
 

5.2. Wystawa zdjęć 
 

Przy okazji spektaklu warto zobaczyć wystawę kolorowych zdjęć Rosji z epoki Antoniego 
Czechowa. 

 
6. Wania – Rosyjski czy nie? 

 
Scenografia i stroje są bardzo ciekawe, ale nie ma w nich związku z Rosyjskością. Nie ma 

ikony czy samowara, nie ma ludowych wyszywanych spódnic lub rubaszek. Jest to zamysł 
Twórców. Nie szkodzi on przedstawieniu, przez to podkreślona jest uniwersalność utworu 
Czechowa. 

 

 
 
Rysunek 4. Szklanki z podstawkami w sleepingu pociągu relacji Moskwa – Iżewsk 
[Źródło: zdjęcie wykonane przez Autora, gorąca herbata się przydała, było -40°C] 

 
Jednak nie udało się Autorom realizacji teatralnej całkowicie „odruszczyć” scenografii. Dla 
mnie jedynym gadżetem Rosyjskim są szklanki do herbaty z podstawkami, jak na Rys. 4. Jest 
to tzw. podstakannik (po Rosyjsku: подстака́нник), który ma nawet swój wpis w Wikipedii 
[20]. W Poznaniu ta sama ekipa twórców teatralnych zostawiła jeszcze samowar! 
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7. Absurd, absurd – nie warto czekać na Godota 
 

Ciekawe jest uświadomić sobie, że w sztuce oprócz - wspomnianych na początku - opisu 
uczuć czy przedstawienia stanów niespełnienia, niemożliwości spełnienia – po głębszej 
analizie można znaleźć szereg sytuacji absurdalnych: 
(i) pomysł na sprzedaż majątku przez Profesora – przecież nie jest On właścicielem, 
(ii) strzelanie Wani – jak można dwa razy nie trafić z bliska? 
(iii) opowiadanie Ilji o pomocy dzieciom żony, które miała z nowym partnerem, zwykle 

ludzie nie utrzymują ze sobą żadnych kontaktów, mówi o tych dzieciach jakby były 
Jego, 

(iv) scena Matka z Wanią. Pani Wojnicka śpiewa mu frazę z kołysanki, a Wania ma 28 lat (w 
wersji Bielskiej), Aktorka na spotkaniu mówiła, że to absurd (innymi słowami), 

(v) ostatnia scena to szczyt absurdu. Aktorzy powtarzają wyjechali, wyjechali, wyjechali 
(Profesor z Heleną) i wszystko powróci do poprzedniego stanu. To przecież  
niemożliwe: 
- Wania stracił wszelkie złudzenia co do wielkości i uczciwości profesora, nowa 

umowa jest już bez uczuć, na zimno, 
- Sonia dowiedziała się, że jest formalną właścicielką majątku, 
- Sonia dowiedziała się, że dr Astrow to cyniczny babiarz, przecież w przedostatniej 

scenie wszyscy „nakryli” Go na zbliżeniu z Heleną. Wprawdzie, Helena biegnie do 
męża i nie pozwala Mu na rozmowę z doktorem i roztrząsanie tej sprawy, ale 
wszyscy wiedzą o co chodzi; 

(iv) Mapa. Absurd czy nie?  Dr Astrow pokazuje Helenie mapy, na których przedstawione 
są procesy zmian środowiska w okolicy, zmiany powierzchni lasów i występowania 
zwierząt. Helena mówi, że nie zna się na mapach. Pod koniec pobytu prosi jednak 
Doktora o jedną mapę – niby bez sensu – jeśli się nie zna na tym  to po co Jej taka 
mapa??? Niezwykle ciekawa jest prośba Heleny – grana przez Aktorkę. Helena do tego 
momentu grana jest jako kobieta dystyngowana, chodzi w sposób elegancki. W scenie 
prośby Helena robi ruchy jakby ulicznicy, sposób wypowiedzenia prośby jest po prostu 
genialny (zupełnie inna intonacja niż jakakolwiek wcześniej) – za tą jedną scenę 
Aktorka powinna dostać nagrodę Prezydenta Bielska-Białej (i wiele innych), a co 
dopiero za cały sezon. No to o co chodzi z tą mapą? Chodzi (według mnie) o fetysz 
(coś), cosik co by Helenie przypominało ewentualnego przyszłego kochanka. W piątek 
Aktorka zostawia mapę, w środę tak samo. Czyli Bohaterka sztuki po prostu nie bierze 
fetysza. Razem z naciskiem na męża, aby nie „grzebał” przy tej sprawie oraz propozycji 
natychmiastowego wyjazdu może to świadczyć, że Helena nie wróci już nigdy to tego 
romansu – który prawie się nie zaczął. 

 

8. Podsumowanie 
 

Wszyscy aktorzy grają z pełnym oddaniem jakby na „102”. Na spotkaniu Panowie Gajos  
i Czauderna opowiedzieli, że wymienili swoje odczucia po premierze, że Obu im wydawało 
się pracowali po 8 godzin, a sztuka trwa niecałe 2 godziny. Rewelacyjne są role 
drugoplanowe. Ilia z jabłkiem, poczerwienionymi policzkami, gitarą bez strun i tryskają 
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pogodą ducha. Poważnieje raz - komentując  opinię: „szkoda że Helena jest wierna 
Profesorowi”. Według Niego w zdaniu tym słowo „szkoda” powinno być wykreślone. Niania 
jest jakby tylko dobrym duszkiem podającym herbatę. Na spotkaniu z widzami Pani 
Grygierczyk ujęła to, że stanowi jakby chór z tragedii greckiej – komentujący wydarzenia na 
scenie. Matka Pani Wojnicka jest zagłębiona w książkach, jakby nieobecna, dystans od reszty 
bohaterów podkreślony jest nerwowym tikiem. Oczywiście na spotkaniu nie ma żadnego 
tiku.  

Profesor w swojej egzaltacji jest rewelacyjny. Kretyński plan sprzedaży majątku oraz 
pseudo-wyliczenia korzyści przedstawione są tak, że zaciekawiają widza. 

Kilku aktorów gra równoczasowo np. w Humance: Panie Soika i Bułka oraz Panowie Gajos 
i Czauderna. Porównanie ról w obu realizacjach pozwala dodatkowo docenić klasę naszej 
Załogi teatru. Pani Bułka jako Sonia gra często trochę pochylona – jakby zapracowana. 
Oczywiście Jej robotka nie jest pochylona. Pan Czauderna – osiłek z Humanki ćwiczący 
pompki to nie Wania. Pan Gajos chyba trochę schudł przez półtora miesiąca od mojej 
obecności na Humance. Na spotkaniu z widzami mówił o jakiś osobistych kłopotach. Życzę 
Mu rozwiązania wszelkich problemów.  

Warto obejrzeć Bielską realizację jeśli chce się trochę zastanowić nad własnym życiem, co 
sugeruje szczególnie recenzja [16]. 

Wydaje mi się, że reżyser Waldemar Śmigasiewicz wyjechał z wrażeniem, że pracował 
z najlepszym zespołem aktorskim z jakim miał okazję się spotkać w swoim życiu. Ten 
„Wujaszek Wania” nie jest już niewyraźny! [10]. 
 

9. Outlook 
 
Wydaje się, że miasto Bielsko-Biała powinno otworzyć nowy rozdział w swojej historii. 

Obecnie istnieją światowe tendencje do rozwoju miast poprzez kulturę. Innym pomysłem 
jest idea miasta inteligentnego – tzw. smart city. Bielsko-Biała z dwoma teatrami i wydziałem 
humanistycznym, muzeum w kilkoma oddziałami, bibliotekami, centrami sztuki, kinem 
studio, szkołą muzyczna i plastyczną  ma dobre podstawy do wyeksponowania sztuki jako 
swojego oblicza równego przemysłowi – to jedyna droga dalszego ROZWOJU!!! Hasłem 

miasta mogłoby byś: Fuzja sztuki i inteligencji: FUSION OF ART AND SMARTNESS,  

a nawet właśnie sztuka powinna być w tym haśle na pierwszym miejscu. Również miasto 
inteligentne – powinno być celem mieszkańców Bielska-Białej.  
 

Podziękowania 
Dziękuję bardzo Aktorom oraz Dyrekcji (całej Załodze) Teatru Polskiego w Bielsku-Białej za 
wrażenia artystyczne, poruszenia i piękno jakiego dostarczają widzom. 
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