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ARDZO nię lubię rocznic ł
jubileuszy, które są przekleń
stwem naszego życia kulturalnego. Czasami nawet wpadam
w ponurą rozpacz. Czyżbyśmy
rzeczywiście nie mieli wspólczesnej sztuki aktualnej - to zr,aczy atakującej aktualne problemy, a tylko sztukę okolicznościo
wą, napędzaną parlcinsonowskim
biurokratycznego
mechanizmem
kola, które podporządkowuje życia
kalendGJrzowi stojącemu na biurku, a nie na odwrót i nie dba, ab11
współczesna dzialalność odciskala się znaczącym piętnem na przeciekaj11icym pnzez niezcLarne pal·
ce .czasie?, Jl,,,. .
datach nłe
bez wzruszenia.
Zbliża się m.in. rocznica, jedna
z tych wieLkich, rzeczywiście godnych zauważenia i glębszych refleksji a nawet międzynarodowych
sesji naukowo-krytyczno-literackich. filmowych czy teatral!nych.
Myś!ę o 150 rocznicy urodzim Fiodora M i kolajewU:za Dostojewskiego, którą będ zi emy obchodzić
11 listopada. Wlaściwie slowo
„obchodzić" nie jest tu dobrym
slowem, lączy się z nim caly ten
zgiełk,
jarmarczna-jubileuszowy

i''.A: 'jicfua~ .o 1Pewnych

mogę

mvślec

"' 'f<l~rvm fonq '1JTC.tW1/ naprawdę

Przychodzi od f'azu na my§l obowiązująca w czaisa,c h Dostojewskiego konwencja teatralna: mieszczańska scena pudebkowa, oddzielona od widza szczelną choć
nie istniejqcą czwartą ścianą,
wieLkie gwiazdy rozbijające caiość przedstawienia. Ta.kim byl
teatr, jaki mógl widzieć Dostojewski. No i dyskusje na temat
tego, oo jest teatralne, a co nie.

za.razem odrębnego twórczo jak
Camus. Znaieźli się godni siebie
partnerzy. Aie nawet wielkiemu
Francuzowi nie udało się w pełni
ująć w teatralne karby tej powieści, od której z,ticzęla się europejska sława Dostojewskiego. Epika
staje się nieodzowna w ptirtia.ch
Narratora.
~rzy wszelkich adaptacjach Uterockich ma.m11 do cz11nienia

!"ÓW trafnie. Tak słę odbłera pow• erzeni e roli Stawrogina Krz11sztofow1 Chamcowi czy Piotra
Marianowi
Wiffchowieńskiego
Kociniakc•wi, starego profesora
Janowi Swiderskiemu !ub roti
w!adczej a zarozem bardw kobiecej matki Siawrogina - Hannie
Skarżnnce. Już sam trafny dobór
aktorów wpl11-nąl chyba decydująco n.a sukces przedstawie.nta,

fa.kim Jest be'% wątpienia Albert
Camus. Przy ok.aziji mamy do czynienia z jMzoze jedną rocznicą.
„Biesy" ulva.2ialy się 100 lat te-mu.

Wówczas nawet dramaty naszych
wielkich romantyków u.znaw<lno
za nie nadaJące się do wystawiania. Nic może zatem dziwnego, że
Dostojewski nie mógl odnaleźć
klatce, arsię w takim teatrze tystycznej ciasnocie. I zapewne
przemożny żywiol epicki, sklonność do tworzenia w i elkich panoram lud zkich typów, decyzji
nie ulatwial. Diatego Dostojewski
„sceniczny", to niej.ako Dostojewski ,,z drug;ej ręki", pośredni,
przekazywany przez kogoś, przez
czyje§ widzenie jego twórczości i
teatru. W wypadku „Biesów"
przez widzenie kogoś tak nieba\ gatelnego oraz indywidual!nego a

Jeszcze z jednq subtelną kwestią.
Otóż w pr:ypadku powieści reży
serem jest czytelnik, który po
swojemu wyobraża sobie przebieg
akcji, wyg!qd bohaterów, scenerie itp. W teatrze czy filmie musi podporządkować się wyobraź
ni reżysera, jego doborowi aktorów. Często czytelnicy-widzowie nie zgadzają się z realizatorami. Warto wspomnieć choćby
ostatnią publiczną dyskusję typu
burza nad powierzeniem Danielowi Dibrychskiemu roli Kmici·
ca w fHmowej wersji „Potopu".
W „Ateneum" nie ma chyba tego rodzaju zgrzvtów. Reżyser Janusz Warmiński poobsadzal akto-

Jeśli chodzi o aktorstwo , w tvm
spektaklu zadziwia jesz.cze jedno
- takie nagromadzenie Nazwisk,
różnych indywiduabvości, a tak
jed>io'ity ton przedstawienia. Jest
to jt?szcze jedno osiągnięcie Warmińskiego, JUŻ nie ty!ko jako rekierownika art11żyseT't, a!e i
stycznego placówki.
Dzięki temu sprawnemu mechanizmowi aktorskiemu reżyse
rowi udaje się stworzyć tak precyzyjny i przejmujący obraz koń
ca pewmej epoki, świata w stanie rozkladu, a zarazem wypunktować echa nadchodz<(,cego prze·
lomu. Ten ton prawdy o postawach ludzkich. wobec dezaktua-

a pozór przyobleka się w
szatę prawdy. Aby więc uniknąć
calego tego tumuitu wspo111An.am
tego rosyjskiego ojca nowoczeanej powieści już tera.z. Zresztą
okazja ku temu jest też nie b11!e
poi.ska prapremiera w
jaka warszawskim teatrze „Ateneum"
„Biesów" w ~ daptacji innego
wieLkiego człowieka literatur11,
ważne,

Przedziwną Z1'esztą sprawą

jest

rela.cja Dostojewski - teatr. Pisarz ten nigdy nie napisał żad
nej sztuki. Pisarza tego gra się
w 1'ÓŻnych kraja.eh tak często,
ja,k by. należal do najslawniejszych
dramaturgów świata. Ciekawe,
dlaczego nie pisa~ d!a teatru myś/,alem oglącLając ponury, przedziwny, klębiący się pejzaż psychiki czlowieczej na warszawskim
przedsta.wieniu „Biesów". Co za
kapitaLny temat do rOtZWażań dla
literaturoznattoców i teatrologów.

lizowania się obowiązująceJ hierarchU wartości, miotanie Ilię,
schodzenie na manowce w poszu·
kiiwaniu nowej jest czynnikiem
spajającym ciąg dramatyczn11ch
obrazów, z któr11ch skladają się
„Biesy".
Lecz warszawskie przedsta1nie•
n.ie wcale nie jest latwe w odbiorze, szczegó!nie dl.a siedzących. z
prawej strony wic:Lowni. Dlaczego
zap11tacie /
akurat z prawej? zdumieni. A to dzięki osobliwej
koncepcji operowania światlem.
Ryszard X.owalski, jej autOT, do1zedl do pozornie oczywistego
wniosku, że skoro atmosfera psychiczna „Biesów" jest mroczna,
to i na scenie mu.si być mroczno.
Błąd oczywisty, poniewa.ź aby ten
nastrój dotarl do widza, musi on
u•idzieć aktorów. którzv go odtwarzają. W przeciwnym razie na ·
scenie po P"'Ostu jest ciemn.o i maio co w1dać. W warszawskim
przedsUiw\eniu w zbyt wielu scenach panuje szczetny mrok, tylko skąpe punktowce oświetlają
twarze aktorów z lewej strony,
często zresztą niecelnie. Diatego
zapewne w i dzowie siedzący po
lewej stronie z przedstawienia
więaej w11nie§li niż siedzqcy z
prawej. Gdyby nie światia, „Bie·
sy" b11lyby jeszcze bardzie cz11-

telne.
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