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Scenografia 
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Duża Scena 
Teatr Nowy w lodzi 
SEZON 1971/1972 

OSOBY 
W kolejności ukazywania się na scenie 

Lebiediew RYSZARD DEMBIŃSKI 

Rogożyn BOGUSŁAW SOCHNACKI 

Książę Myszkin. ANDRZEJ MAY 

General BOLESŁAW NOWAK 

Gania STANISŁAW ZATŁOKA 

Generałowa JANINA JABŁONOWSKA 

Aglaja . ILONA BARTOSIŃSKA 

Aleksandra ALEKSANDRA KRASOŃ 

Adelajda ELŻBIETA JASIŃSKA 

Warwara IWONA SŁOCZYŃSKA 

Ferdyszczenko ZBIGNIEW NAWROCKI 

1Watka Go n i CELINA KLIMCZ.4KÓWNA 

Nastaz ja Filipowna IZABELLA PIEŃKOWSKA 

Tocki STANISŁAW SZYMCZYK 

Asystent reżysera Ryszard Dembiński 

A systent scenogra fa Ewa Grnlak 

Przedstawienie protcadzi 

K ontrola tekstu 

Brygadier sceny 

Glówny elektryk 

Kierownik techniczny 

Kierownik biura organizacji 
widowni . 

Teresa Dembińska 

Maria Pilarska 

Marian Antczak 

Ryszard Staniszewski 

Karol Stolarczyk 

Maria Huniewicz 

Kasy Teatru czynne codziennie oprócz poniedzialków w godz. 

od 10.00 do 20.00 bez przerwy 

w repertuarz~ 
DUZA SCENA 

E. Bryll, K. Gartner 
JA:SOSIK CZYLI NA SZKLE 

MALOWANE 

S. Przyb~·szewska 

SPitAWA DANTONA 

L. Budrecki, J. Kanicki 
DZIS DO CIEBIE PRZY JSC 

NIE MOGĘ 

O. Horvath 
OPOWIESCI LASKU 

WIEDEŃSKIEGO 

G. B. Shaw 
ŻOLNIERZ I BOHATER 

MAŁA SALA 

A. Musset 
KAPRYSY MARIANNY 

Al. Scibor-Rylski 
RODEO 

J. Whiting 
URODZINY 

w przygotowaniu 
DUZA SCENA 

J. Andrzejewski 
PROMETEUSZ 
reż. J. Zegalski 

scen. A. Sadowski 

l\'IALA SALA 

A. Mularczyk 
KOCIOL CZYLI KTO NASTĘPNY 

reż. W. Pilarski 
scen. I. Zaborowska 
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Wszyscy boliaterowte Dostojewskiego zapytują sżę o sens życia. Przez to są n owo
cześni: nie boją się śmieszności . Różnica między wrażliwością nowoczesną a wraż
liwośctq klasyczną p olega na tym. że pierwsza żywt stę problemami metafi zycz
nymi , druga zaś moralnymi. W powieściach Dostojewskiego problem postawiony 
jest z taką silą, że może prowadzić tylko do skrajnych rozwiązań. Albo życ!e 
jest klamliw e , albo jest w i eczne. Gdyby Dostojew sk ! p oprzest a! na zbadaniu 
zagadnieni a byl by filozofem. Ale ukazuje skutki, j ak ie ta gra umyslu wywtera 
na życie czlowteka, t tu jest artystą. 

Albert Camus 
fragm . książki ,,Eseje" PIW 1971 

Cena zł 2.-



CAŁOPALENIE 

, Po obja1cieniu się Chry stusa jako idealu człowieczego oble-

zor. ego w ciało, stało się jasne jak dzień ( .. .) że największ11 

uży te , jaki może człowiek uczynić ze swej osobowości, ze 

swego w pcln i rozwiniętego ja - to zniszczenie go i rozdanie 

ca kowite v..:szystkim i każdemu, nierozdzielnie i z samozapar

ciem . I to .iest największe szczęście ( .. .) Człowiek dąży (. . .) na 

z iem i do ideału sprzecznego z własną naturą ( ... ) musi więc 

cierpieć bezustannie. Cierpien ie to jes.t równoważone rajską 
rozkoszą, jaką przy nosi spełnienie pra1va to znaczy ofiarą. Na 

t ym polega róv.:nowaga świata. Ina.czej istnienie na ziemi byłoby 

bezsensowne '. W tych słowach mieści się zapowied.ź „Idioty". 

Po paru latach gdy wizja „głupca bożego" - księcia My zkinc_ 

zacznie się już ucieleśniać na kartach powstającej powieści, 

Dostojeu:ski n apisze w jednym z listów: „ ... Najcelniejszą p o

stacią w lit eraturze chrześcijańskiej jest Don Kichot . Jest on 

przepiękny ale tylko dlatego, że jest jednocześnie śmieszny ( ... ) 

Pojawia si ę współczucie dla piękna, które jest 1-1;yśmiane i samo 

n ie tcie, il e jest warte ... " 

Jego książe Myszkin ma być więc uosobieniem marzeń o po

wrocie „ideału człowieczego obleczonego w ciało". Ale. uoso

bieniem tragikomicznym, bo ponoszącym nieuchronne konsek

wen cje „sprzeczności z naturą", wprowadzonym w sam środek 

rrnln ych I.udzkich namiętności i konfliktów. To zatem nowy 

Don Kichot, reżyserujący nieświadomie - samym faktem tvłas

ri ego istn i.enia - demaskato?"skie widowisko psychologiczne na 

pograniczu grote sk i i posępnego dramatu. Stanowi niebezpiecz 

ny „papierek lakmusowy", prowokujący do gwałtownego wy

dobycia na w ierzch potencjału przyczajonych namiętności, 

podłości., czy tęsknot. Jest widmem etycznej doskonalości, bu

dzącym zdumienie l ęk, szyderstwo i miłość, zmuszającym do 

samopoznan ia i samookreślenia. Jego cień odbiera spokój, jego 

pojawi.en ie działa jak dynamit - powoduje wybuch, nieuchron

n ie zapala otoczenie grające dotąd przyziemną komedyjkę po-. 
zorów. Ale on tego w szystkiego nie wie, patrzy na świat z do-

brotliv.:ie n aiwnym uśmiechem śLepca. 

Jerzy Falkowski 

fragm . art. T eatr Nr 12/1967 

.. . Jedną z cech rewolucji literackiej, jakiej dokonał Dostojewski, 

byla teatra lizacja powieści. Powieść jego została przesycona 

m onologiem i dialogiem, strukturami językowymi stanowiącymi 

istotę dramatu. Akcję powieściową lubił on skupiać w kilku 

efektownych dramatycznych, właśnie ·teatralnych scen ach. Za

sadę tę znali już twórcy wierszowanej i prozaicznej epiki 

romant yczne j, ale dopiero Dostojewski zastosował ją ze świa

domością v;szy stkich jej zalet i konsekwencji. Ta t eatralność 

jego powieści jest widoczna na pierwszy rzut oka i oczywiście 

sta je się pokusą dla ludzi uprawiających zawód adaptatora. 

Ryszard Przybylski 

„Dialog" Nr 511 966 - „Przeróbki sceniczne Dostojewskiego" 

:~Ali 
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OD REŻYSERA 

Adolf Rudnicki napisał kiedyś w „Niebieskich K artkach'', że Do
stojewski po ługując się metodą realizmu poszerzyl granice 

świata widzialnego. Bardzo to lapidarne, trafne określ enie. Ten 

właśnie rodzaj realizmu, drażqcego w głqb, a nie odnotowu.ja_ 

cego w :;zerz , fasc ynuje mnie w pracy teatral ne j. Oczyu·i.'cie 

teatr uważam za sztv kę realistyczną - z natury sttej operu jąc . 

konkretem: zaiesze n a scenie jest żyv y człowiek . I 1daśnic 

ten podstawowy, niezastąpiony element teatru - czlow iek 

interesuje mrie w n i m n ajbardziej. I jeśl i traktu je t eat r jak o 

„zwierciadło n atury" - to ra czej zivierciadlo ludzkie.? psyc11i 
ki, niż tylko ob y czajów epoki. 

Dostojewski pokazuje, zadziwia, pyta„. Pokazu .ie często zwykle 

1osy zwykłych ludzi, odkryivając w nich n i ezwykło ść. Zadziwia 
ukazując niezmierzone obszary życia psychiczn ego 11: k aż

d y m, na kogo zwróci swoje spo jrzenie. I v;reszci e p y ta -

dlaczego? Nawet jeśli to pytanie nie jest sformułowane w prost. 
Choć często jest tak s.formułowane. Przypomnijmy sobie il ość 

owych pytań na przykład w „Braciach K aram azow" .. n aw et 
tnśród tytułów rozdziałów. Dlaczego? ... 

W ielka literatura zawsze byla i jest literaturą pytcn' .. Ta m nie j
sza daje odpowiedzi. Swym potężnym dziełem budz i Dosto

jew ski wyobraźnie, pytaniem zaś zawartym w t ym dziele budzi 

sumienia. Tak. Ten najwspanialszy powieściopi sarz wszy t ·ich 
czasów jest morali'itq, któr y ocz yu iście nigdy nie pozwoliłby 

sobie na moral izatorstwo. Za dobrze zna ludz i , by czynić co .~ 

tak niesk utecznego. Zresz tq 1ccale ni e stara się su gerować , że 

-w ie u;ięcej niż przed ta wia. 

Może brnę w zb11t ogóln e roz1eażania, VYin ien cm przecież slów 
parę o ,,Idiocie". Ale przecież ten u twór jest cząstką jednego 
v;ieikicgo dzieła o cz l o ie i e k u . 

Chcę tu uprzedzić nieraz już stawiane py tan ie o sens adaptad i 
Dostojewskiego na scenę (,,Dlac zego nie zostawić czytel nikom 
dzieła pisarza z całym bogactwem powieściowej .form y . Po co 
przykrawać i zubażać silą rzecz y utwór, by móc go „zmieśc i ć" 

w teatrze?"). Owszem, często jedynym powodem adaptacji sre 
rdczne j bywa zado.§ćuczyn ienie pragnieniom 1cidza by .,kon -

)rontov;ał on swoje wyobrażenia wyn iesione z lek tury z żywy 

-mi bohCTtcrami przedstawion ymi na scenie. W ówcza.<: arnbic.ie 
teatru ograniczają się do mnie j lub bardzie.i u danego z i ustro
wania tekstu. Z Dostojewskim sprawa ma si. ę in acze j . .Te<. t to, 
moim zda n iem, pL arz par exceHence dr am at y c z n y . Tyl 
ko że przez t ea tr przyjęty i zrozum iany mógł sią stać do piero 
1c nasz~1ch czasac h . 

·wystarczy wziąć jego dialog i proponowane przezeń rnz
wiązania sytuacyjne, i n scen i z ac y j n e. A przynajmniej 
tropy tych rozwiązań. To jest najnowocześniejsza dr am a
t ur g i a. I m oże szczę :U u:ie się stało, że Dostojewski nie 
pi sał .~ am, w sicoich czasc. ch, clla tea tru (to w odpowiedzi 
tym, którzy naiwn ie twierdzą, że przecież gdyby myślał o tea
trze, mógłby to sam zrobić). Jak w iadomo, wielkość jego pi
sarstwa n ie pol egała na odkry ciu nowych form. Przy jrnou:al 
zastane, istniejące struktury. Poza - może - „Braćmi Kara
mazow" wsz ystkie inne utivory są pisane w formie konwencjo
nalnych dziewiętnastowiecznych powieści czy nowel. Gdyby 
Dostojewski napisał coś dla teatru, należy się spodzi ewać, że 

ograniczony ówczesną konwencją, dalby rzecz vboższą od tej, 
jaką my jesteśmy w stanie dziś wydobyć z jego potencjonalnie 
istniejącego teatr u - w pov;ieściach. 

Bardzo różne mogą być metody p r z e n i e s i e n i a na scenę. 
Jedno jest pewne, adaptator wybiera, a u;ięc już interpretuje. 
Ja w su:ej pracy poszedłem dalej ... Rezygnując niejednokrotnie 
z wierności literze tekstu - chciałbym pozostać wiernie jszy 
jego istocie. Powstawało przecież dla scen y nowe dzi eło. I właś-
11ie dlatego, by było to nadal dzieło Dostojewskiego, musiałem 

interweniov;ać znacznie bardziej niż ów adaptator, który t y lko 
wybiera. Interesowały mnie w Idiocie sprawy l u dz ki e, im 

też dałem pierwszeństwo, właściwie ty I ko one pozostały. 

Nie tlo, epoka czy szczegół obyczajowy. Starałem się zrobić 

wszystko (przynajmniej takie były moje intencje), by boha
terowie sceniczni wydali się widzowi bliscy, znani. A jeśliby 

tu i ówdzie odniósl on wrażenie zwierciadła ... jakichś swoich 
spraw czy spraw sobie bliskich - znaczyłoby to.. że mi się 

udało. 

Stanisław Brejdygant 


