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BRONISŁAW MAJ 

NOTATKI Z DOSTOJEWSKIEGO 

I. 
Dlaczego tak makabryczne a przy tym dro

biazgowo opisywane są morderstwa u Dosto
jewskiego: podcięte gardła, nóż, siekiera czy sam 
fakt zabójstwa nie wystarczyłby do rozważenia 
problemu winy kary sumienia - o to przecież 
chodziło czy krew 
na rękach była istotnie niezbędna. 

2. 
Gdyby nie było wymiotujących na widok 

świeżych ran 
za słabych żeby wziąć zamach siekierą - jeden 

drugi 
gdyby można to załatwiać szybko i czysto -

słowem 
gdyby nie bariery natury technicznej 

3. 
Dlatego bohater z Dostojewskiego nic umarł 
Co prawda ocalało z niego niewiele 
zgodnie z duchem czasu w którym nic pozost.alo 

nic 
prócz strachu drżenia rąk i mdłości 

FIODOR DOSTOJEWSKI 

Fiodor Michajłowicz Dostojewski ur. 11.XI. 
1821 r . w Moskwie, zm. 9.II.1881 w Petersbur
gu, jako syn sztabs-lekarza szpitala maryjskie
go wcześnie zetknął się z biedotą wielkomiej
ską, która stała się potem tematem jego pierw
szych utworów. Wychowany w surowej atmo
sferze domowej, po śmierci matki został przez 
ojca oddany do pensjonatu; lato 1834 spędził 

w mająteczku ojca w tulskiej guberni, gdzie po 
raz pierwszy zetknął się z ludem rosyjskim. 
Następnie wysłano go do szkoły inżynierskiej 

w Petersburgu; w tym czasie ojciec jego został 
zamordowany przez chłopów; pozbawiony środ-
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ków do życia Dostojewski począ tkowo zarabia ł 

tłuma czeniami (przełożył m .in . „Eugenię Gran 
det" Balzaca). 

.Jego pier wsza „powieść w listac h" „Biedni 
ludz ie" (1 845), kontynuująca pozornie trady cje 
gogolowskie, została entuzjastycznie przyj ęta 

przez krytykę (Niekrasow, Bielinski) i postawi
ła młodego autora w rzędzie najwybitniejszych 
pisarzy rosyjskich „szkoły naturalnej ". W n a
stępnych swych utworach („Sobowtór" 1846, 
„Białe noce" 1848, „Nietoczka Niezwanowa" 
1849) oddalił się od dominuj ącego kierunku ów
czesnej prozy rosyjsk iej, pogłębiając psycholo
giczną analizę postaci, zac ierając granice mię

dzy rzeczywistością „zewnętrzną' ' i „wewnętrz

ną", odsłaniając irracj ona lne złoża psych iki ludz
kiej. S zczególnie charaktery tycz ą jes t dla 
tych utworów proble atyka rozd wojenia we
wnętrznego i temat „marzycielstwa". Spotkały 
s ię one z surową oceną kry tyki i przez długi 

okres twórczość Dostojewskiego n ie znala.d 
należytego uznania w R os ji. 

Od 1847 Dosto jewski należał do kółka tzw. 
pietrasz wców (od nazwis ka M. W. Pietraszew
skiego), zajmujących się zagadnieniami sp ołcc:i: 

nym i, zwłaszcza fran cuskim socjalizmem uto
pijnym: zda w ali sobie on i sprawę z konie cz
nośc i dokonania g u ntowne j reformy rosyjsk iego 
sys temu państwowego i us troju społecznego . 

Ar ztowany 22.IV.1849, Dostaje ski z stał 

wraz z inn ymi członkami kółka skazany na 
ś mierć 22.XIl. 1849 ; ułaskawieni carsk ie p r zy
sz ł o w osta tniej ch wili r zed egzekucją (opis 
oczek iwan ia na wykonan ie vyroku w powieści 

„Idiota" 1868). Zgodr ie z nowym wyrokiem Do
s tojewski odbył karę 4 la t ciężkich robót w 

msku na Syberii, następn ie został w cielony do 
jednostki wojs kowej w Semipałatyńsku ; w 1857 
otrzymał ułaskawienie, w 1859 zezwolenie na 
powrót do Rosji europ e jskiej. 

W latach zesłania dotychczasowe poglądy Do
stojewskiego ulegały zm ia nie. P o powrocie do 
przerwanej działalnoś c i pisarskiej potępił swe 
dawne „inteligenckie" id ały, zwracając s ię ku 
chrześcijaństwu , które - jego zdaniem - w 
najczysts zej postaci zachowało się w praw o-
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sławnej w ierze ludu rosyjsk iego. W utworach 
p isanych bezpośrednio po powrocie z Syberii 
„Sielo Stiepanczikow o i jego obitatieli" 1859, 
„Skrzy1vdzen i i poniżeni" 1861, „Wspomnienia 
z domu umarłych." 1860- 2, idee te n ie znala
zły jeszcze pełnego wyrazu. Dostojewski konty
nuował w nich główne motywy swej twórczo
ści la t 40-tych, kładą c szczególny nacisk na 
problemy społeczne. N owe poglądy pisarza wy
krystalizowały s ię ostateczni w okresie reda
gowania przez n iego (wspól n ie z bratem Mi
chaiłem) czasopism „Wriemia" (1861-63) i 
„Ep ocha" (1 864-65); przyczyn ił się do tego 
również wpływ słowianofiló '-' i odbyta w 1862 
podróż do zachodn ie j Eu ropy. , 

Pierwszym ar tys tyczn ym ujęciem nowej pro
blema tyk i są ,,Z<łpiski iz poclpolja" (1864), uka
zujące des tr uk cyj n wpływ indywidua lizmu na 
psych ikę l udzką. W 1865 , po śmierci brata Mi
chaiła, k tóry był wydawcą „Epochi", Dostojew
ski znalazł się w wyjątkowo trudne j sytuacji 
ma ter ia! ej . Na jej poprawę nie wpłynęło wy
da nie nowej powieś c i „Z brodnia i kara" (1866). 
Zmuszony do ucieczk i przed w ier zycielami, Do
s tojewski wyjechał z Ros ji. W 1867-71 przeby
wał k olejno w Dr źnie , Hambur gu, Baden-Ba
den, Genewie, Ve ey, Flor encj i. Kolejną jego 
powieść „Idiota" (1868) k ry tyk a przyjęła mil
czeniem, dopiero wydane \ 1870 „Biesy" zy
sk ły m u popularność na Zachodzie. Do Rosji 
powrócił jak o jeden z na jbardziej znanych za 
gran i cą pisarzy rosyjskich . W nas tępnych la
tach ogłos ił dalsze p o\ ieśc i entuzjastycznie 
przy jmo ;vane przez krytykę rosyjską : „ Młodzik" 

(1875 ) i „Braci.a Karamazow" (1 879-80). Swoi
stym k omentarzem do n ich jest „Dniew nik pi
satiela" , publikowany 1873-81 w r edagowa
nym przez Dostojewskiego konserwatywnym 
czasopiśmie „Grażdanin". Zdaniem Dostojew
skiego współczesna cywilizacja porzuciła drogę 
Chrys tusa, Boga-człowieka , i wybrała w zamian 
drogę Człowieka-boga , drogę ubós twienia 
istoty ludzkiej. Zarówno zachodni kapitalizm, 
jak ideologie socjalistyczne i rosyjski ruch re
w olucyjny („Bies y") były w oczach jego osta
teczną konsekwencją oderwania się człowieka 
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od boga. Zerwanie z tradycją chrześcijańską 
wyzwoliło w człowieku irracjonalne siły nisz
czycielskie, a z drugiej s trony zrodziło tenden
cję do zgubnego racjonalizowania stosunków 
międzyludzkich. Przejawem tych procesów jest 
indywidualistyczna „samowola", prowadząca do 
zbrodni (teoria Raskolnikowa w „Zbrodni i ka
rze") lub samobójstwa (samobójstwo Kiriłłowa w 
„Biesach"), oraz będący jej odwrotną stroną ar
bitralny despotyzm (s zygalows zczyzna" w „Bie
sach", „Legenda o Wielkim Inkwizytorze" w 
„Braciach Karamazow"). Pozytywną przeciw
wagę tych zjawisk upatrywał Dostojewski w 
ewangelicznej prostocie, uosobionej w takich 
postaciach, jak Sonia („Zbrodnia i kara") , ksią 

żę Myszkin („Idi ota"), pielgrzym Makar („Mlo
dzi.k") oraz Alosza Karamazow i starzec Zosi
ma („Bracia Karam azow"). 

Andrzej Walicki 

JERZY HOFFMANN 

TEN BIEDNY KSIĄŻĘ 

Zbliża się już więc do Petersburga, ten ja
dący przez wilgotną i mglistą Rosję pociąg wio
ząc dwóch mężczyzn ku ich przeznaczeniu. Tym 
przeznaczeniem jest piękna kobieta o płonących 
oczach i dwuznacznej przeszłości, a jednym z 
mężczyzn nędznie ubrany człowiek - główny 

aktor tej opowieści, którego ludzie nazywają 

nie bez przyczyny „idiotą". 
Dostojewski jest pisarzem rozrzutnym i za

ludnia powieści niezliczonymi postaciami, z 
których każda zajmuje swoje niezbędne miejsce 
w tworzonym przez pisarza jego okrutnym 
świecie. Swiat ten niekiedy rodem z sensacyj
nej fabuły nagle i niepostrzeżenie przeradza się 
w świat koszmarny. Nie jest tajemnicą, że Do
stojewski lubił zapożyczać fabuły swoich utwo
rów ze znanych mu utworów współczesnej li
teratury przygodowej. 

Leonid Grossman w monografii o Dostoj ew
skim pisał, że: ,„ .. trad11c11jne wzor11 europejskiej 

powieści przygodowej nieraz służyły mu za 
szkicowe wzorce przy konstruowaniu intrygi ... " 
Niespodziewanie z takiej intrygi, z ironicznej 
i pełnej drwiny narracji wyłaniają się jednak 
sceny oświetlone sinawym, niesamowitym świa
tłem. Takimi reflektorami oświetla się w tea
trze sceny z poetyki koszmarnego snu i dziwne 
postaci, których istnienia dotąd nawet nie prze
czuwaliśmy. I już wiemy po co potrzebna była 
pisarzowi ta przygodowa fabuła i już domy
ślamy się, że zaczyna nas on wciągać w świat 

jakiejś swojej idei i że ona będzie najważniej

sza. Jedną z takich idei reprezentuje także „ten 
biedny książę". 

* • * 

„Idiota" jest historią o najstarszym i naj
ba.rdziej banalnym układzie intrygi miłosnej -
o trójkącie. Zmienia się on kilkakrotnie w cza
sie akcji; dwaj mężczyźni walczą o tę samą ko
bietę, dwie kobiety walczą o tego samego męż
czyznę, czy wreszcie mężczyzna i kobieta stają 
naprzeciwko drugiego mężczyzny' nigdy jednak 
istota tego trójkąta nie przestaje być drama
tyczna i okrutna, poprzez nią narasta tragizm 
ludzkiego losu, staje się coraz bardziej roz
paczliwy i beznadziejny. 

Antyczni bogowie z przerażeniem patrzą na 
świat bez bogów, którym rządzi Dostojewski, 
na losy ludzi coraz bardziej uwikłanych w za
gadkę bytu. Nie ma tu ju~ nawet fatum -
człowiek pozostał sam, a ponieważ jak mówili 
egzystencjaliści, przekleństwem człowieka jest 
drugi człowiek, spotyka się i skazuje na siebie 
wzajemnie troje nieszczęśliwych, bezradnych 
ludzi: Myszkin, Rogożyn i Nastazja Filipow
na - kobieta fatalna . 

* • * 

Studium kobiety fatalnej jest w „Idiocie" 
konstrukcją psychologicznie równie precyzyjną, 
co przerażającą. Cytowany już Grossman uwa
ża, że postać Nastazji Filipowny jest „ ... jednym 
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z największych osiągnięć artystycznych powie
ści „Idiota", jak zresztą calej twórcz-ości Do
stoj ewskiego". Nastazja jest bardzo piękna -
„ .. . taka uroda, to potęga, z taką urodą można 

świat przewrócić do góry nogami ... " - powie 
jednocześnie myśl, że należy za wszelką cenę 

o niej Adelaida, ale to piękno Nastazji jes t 
dziwne, naznaczone wewnętrznym cierpieniem 
i zapowiada szaleństwo. W Myszkinie jej uroda 
budzi od pierwszej chwili lęk i współczucie, a 
ratować tę niezwykłą istotę. Według żelaznej 

zasady, ,Jemme fatale" nie można jednak ura
tować, musi ona zginąć zgubi wszy przedtem 
mężczyzn, którzy znaleźli się pod jej urokiem. 
Tak się też stanie tutaj. Zanim to jednak na 
stąpi, każde pojawienie się Nast azji wyznacza 
rytm coraz bardziej n iespokojny i nerwowy, 
zwiastujący nieuchronną katastrofę . Coraz wię

cej w miarę upływu czasu widać w te j kobiecie 
oznak szaleństwa, cor az szybciej ucieka od My
szkina do Rogożyna i znowu do Myszkina i od 
obu gdziekolwiek, coraz głośniej słychać w te
atrze Dostojewskiego odgłos jej k roków i przy
śpieszony oddech, jest coraz mroczniej _ bie
gnie przecież po śmier ć. Dopiero wtedy dogon i 
ją biedny książę . 

„ * * 

Finałowa scena - to osta tnie spotkan ie My
szkina z Rogożynem n ad t rup em N astazji F ili
powny jest na pewno najtrudnie jsza dla teatr u 
i stale wraca się do niej czytają c egzemplarz 
„Idioty". W „Problemach poetyki D ostojew skie
go" pisał Michał Bachtin o tej scenie, że : „ ... to 
jeden z najbardziej zdumiewających obrazów 
w całej twórczości Dostojewskiego ... " maj ąc n a 
myśli nie tylko to n iesamow ite czuwanie p rzy 
umarłej, ale przede •vszystkim najwyższy w y
raz braterskiej miłośc i Mys zkina do Rogoży

na - człowieka, któr y chciał go zabić, a w koń
cu zamordował uko haną przez księcia k obie
tę, bo sam także zbyt bardzo ją kocha ł, aby 
móc z nią lub bez niej żyć dalej . 

Ta niezwykła miłoś ć do rywala wypełn ia 

ostatnie chwile świadomości ks ięcia pr zed na -
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wrotem jego choroby umysłowej , z której jak 
każe przypuszczać Dostojewski , już nigdy nie 
zdoła się Mys zkin wyleczyć. Oto zakończenie 
t ej sceny w powieści: 

„ ... kiedy po wielu godzinach drzwi się otwo
rzyły i weszli ludzie, zasta li mordercę zupeł
nie nieprzytomnego i w gorączce . Książę 

siedział pr:~y nim bez ruchu na pos łaniu i za 
każdym razem, kiedy chor y wybuchał krzy
k iem, albo bredził, §piesznie pr zesitwal rękę 
po j ego włosach i. policzk ach jakby piesz
cząc i uciszając . N ic jednak n i e rozumiał, 

o co go pytano i n i e poznawał ludzi, którzy 
przyszli i otaczali go ze wszystkkh stron. 
I gdyby nawet sam Schneider zjawił się te
raz ze Szwa jcarii by spojrzeć na swego daw
nego ucznia i pac jenta, to i on przypomnia
wszy sobie ten stan, w k tórym książę znaj
dował się w pierwszym roku swojej ku
rac ji , machnąłby t eraz ręką i rzekł tak, jak 
wówczas: „ Idiota"! 

* • * 

Dostoj ewski znał dobr ze demony, które na
wiedzały biednego ks ięcia. Sam dręczony przez 
epilepsję , każe na nią cierpieć także Myszki
nowi użyczając mu w ten sposób wiele ze swej 
osobiste j egzys tencji. Opis jednego z ataków 
padaczki w „Idiocie" w iernie przypomina atak 
pisarza , który opisuje Anna Dostojewska w 
swoich wspom nieniach , będących zadziwiająco 

prostą, n iekiedy naiwną , ale właśnie dzięk i te
mu s ugesty\vną charakterystyką pisarza _ czło-· 

wieka. Dostoj ewski bowiem, jak pisał Grossman 
,,.„ażeby swego bohatera mocniej osadzić w ży

ciu postanowił przydać m u szereg rysów auto
biograficznych, wiążących się z chorobą, po
wierzchownością i poglądami etycznymi pisa
r za ... " 

Wszystko wskazuje więc na to, że Myszkin 
był ulubioną postacią Dostojewskiego ; uważa
ny jest za „idiotę", nie m a jednak człowieka, 

k tóry mógłby się z nim równać „ ... szlachetno
§cią, prostodusznością i bezgraniczną ufno
ścią .. . " - m ówi o nim Aglaja. 
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Piękny i nieodparty urok wywiera „nawie
dzony" Myszkin na wszystkich, z którymi się 

styka. Jest w nim swoiste ciepło i mądrość 

uczucia, jest wiara w ludzi. Tym bardziej prze
rażeni patrzymy, jak nagle mąci się jego wzrok, 
słyszymy wyrzucane chaotycznie i coraz nie
spokojniej bezładne słowa , aż wreszcie rozlega 
się nieludzki, zwiastujący nowy atak, krzyk 
biednego księcia. 

• • • 

„ ... Miesiąc temu przeglądała pani Don Ki
chota i wyraziła się, że nie ma nic lepszego 
od błędnego rycerza ... " - mówi jedna z posta
ci powieści do Agłaji, jedynej istoty, która od 
pierwszej chwili rozumie i właściwie ocenia 
Myszkina, od pierwszej chwili kocha go głęboką 
i piękną miłością . Do niego też adresuje ona 
recytowany przez siebie wiersz Puszkina: „Ził 
na swietie rycar biednyj". 

„Zył na świecie rycerz biedny 
małomówny prosty, twardy, 
Z twarzy chmu.rny był i szpetny 
duchem śmiały i otwarty •.. 

brzmi pierwsza zwrotka tego wiersza, o któ
rym wypowiada Aglaja słowa dające pełny 

obraz i charakterystykę tego, co chciał wy
razić przez Myszkina Dostojewski „ ... w wier
szu tym jest przedstawiony człowiek zdolny do 
posiadania ideału i po drugie taki, co gdy ra.z 
już sobie wynajdzie jakiś ideał, wierzy w nie
go i gotów jest w każdej chwili, bez najmniej
szego wahania poświęcić za niego swoje życie. 

W naszych czasach nie często to się zdarza . 
Tam w tym wierszu nie jest wyraźnie powie
dziane, jaki był ideał biednego rycerza, ale ła
two się domyślić, że był to jakiś promienn·y 
obraz, ksztalt czystego piękna .•. " 

Zarówno Don Kichot jak i „biedny rycerz" 
pojawiają się tu wyraźnie dla pełniejszego 

scharakteryzowania księcia, a przecież Dosto
jewski zafascynowany powieścią Cervantesa 
pisał o niej, że nie zna nic głębszego i potęż
niejszego od tego utworu, twierdził, że jest to 
najpotężniejsze słowo myśli ludzkiej, że „ ... jest 
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to największa i najsmutniejsza książka, ze 
wszystkich, jak ie s tworzył ludzki geniusz." 

Cervantes skazuj e swojego bohater a na 
śmierć, ponieważ w świecie, który otacza Don 
Kichota, nie ma dla niego miejsca. Dostojew
ski skazuje na zagladę bohaterów „Idioty " -
Nastazja umiera, Rogożyn pójdzie na katorgę, 
Myszkina czeka do końca życia los obłąkanego. 
„Swiat uratuje s ię p r zez piękno" - mówi Do
stojewski w „Idiocie'', ale u kresu tej powieś ci 

jest tylko r ozpacz. 

• • • 

Swój artykuł w p rogram ie do krakowskiej 
inscenizacji „Biesów " J a n Błoński zaczął od 
słów: „Strach pisać o D ostojew ski m " . Chciało

by się dodać: strach robić Dostojewskiego w 
teatrze. Naw et j eśli ..,; i adom o, że pisarz ten 
dokonał ogromnej teatralizacji gatunku epic
kiego, nasycił swoje powieści monologami, dia
logami, że niektór e sceny jego ut\ orów są sce
nami dramaturgicznie gotowym i i efektown mi. 

Niepewni i zadumani stajemy \ obec t go 
niezwykłego pisarza , pełn i niepokoju czy i jak 
uda nam się przekazać ze sceny okrutne i tru 
dne losy Raskolnikowa, Wierchowieńskiego, 

Karamazowa, Myszkina... Jaką magią teatru 
zakląć widownię dla Dos toj ewskiego. Już póź
no, JUZ pora wychodzić na scenę, zaczynać. Sło

wa pisarza przynaglają , jest w n ich n iespo
kojny r ytm, jest w n ich gorączkowy pośpiech , 

nakaz, któremu nie w olno s ię opierać , to nie 
zwyczajni ludzie zjawić s ię muszą na scenie, 
lecz, ludzie Dostojewsk iego ... To nie zwyczajny 
świat musi stworzyć t eatr , lecz jego świat.. . 

* • • 

Tak więc zbliża się już do Peter sburga ten 
jadący przez wilgotną i mglistą Rosję pociąg 

wioząc dwóch mężczyzn ku ich pr zeznaczeniu . 
Za chwilę się poznają, za chwilę ... 

Jer zy Hoffmann 
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O DOSTOJEWSKIM 

Dostojewski był pisarzem w ielkim , k lasy Cer
vantesa., Szekspira , Wolter ; był myślicielem 

chrześcijańskim, obrońcą. moralności Chrystuso
wej, można go zestawić n ie tylko z Balzakiem, 
ale ze św. F ranciszk iem z Asyżu lub T omaszem 
a Kempis. Formą pisarską Dostojewskiego był 

romans bu l warowy, coś w rodzaju powieści kry
minalnej, z fałszers twami, nożem, morderst em. 
skradzionymi pieniędzmi etc. Kar ty ks iąg tego 
ojca kościoła ubrane są w grymas przygód Sher
locka Holmesa . Dostoje ski nienawidził kato
licyzmu wra z z „jego sektami"', a „sektami ka 
tolicyzmu" nazywał Dostojews ki wyznania za
łożone przez Lutra, Kalwina i kościół anglikań 

ski. „T o gorsze od a teizmu - pienił s ię p isar z -
Chrystus żyje tylko w cerkwi prawosławnej". 
Dostojewski pogardzał Polakami, brzydził się 

Żydów, nienawidził całej Europy Zachodni j. 

Kocha carów, wśród w ie lkich pisarzy ro · jsk ich 
swego pokolenia on j eden jest monarchistą agre
sywnym. Car kazał go na śmierć przez roz
strzelanie, w drod ze Jaski zesłał go potem na 
katorgę w Syber ii; Dostojewski d o ostatnich 
chwil swego życia pozostawał pod dokuczliw ym 
nadzorem policyjnym . D ostojewsk i stal s ię d u 
chowym ojcem nacjonalizm u rosyjskiego, z pism 
jego czerpali swe polityczn e natchnienia ca r o
wie, k tórzy wstąpili n a tron po jego śmierci, 

tj. Aleksander I li i Mikołaj II. 
STANISLAW M ACKm WICZ 

„ ... to nie tylko największy a r tysta XIX wie 
ku, ale i najwybi tn ie jsze zjawisko w historii 
kultury świata.. . Na swej drodze życia doszedł 
Dostojewski aż do paszkwili przeciw rewolucjo
nistom oraz ide i rewol ucj i i d o n ic olniczych 
listów d o R omanow ych . Było to oczywiście 

obrzydliwe i nikczemne! Był on jednym z tych 
ludzi, którzy walczyli z r wolucją, a więc nie 
pow inien nas interesować. Ale wśród t ych ludzi 
Dostojewski był gigantem wśród liliputów m :r 
śli... w swoi h art1'stycznych obrazach. w sw ej 
publicystyce, w epistolarnej swej spuściźnie ... 
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pozostawił nam system ideowo-filozoficzny, naj
bar dzie j głęboki I na "piękniejszy i t ych wszyst
k ich, które przeciwstawić można socja lizmowi ... " 

ARKADIJ DOLININ 

Rosję wyobrażał sobie jako jedną nieokieł

zaną bezbrzeżną duszę, jako ocean nieogarnio
n ych przeciwieństw. Ale właśnie ta barbarzyń-
ska, niematerialna, lokąca się w ogonie cywi
lizacji krain a P iotrów Wielkich i sekciarskiego 
samopa lenia wydawała m u się n a jbardziej po
wołana do obdarzenia świata czymś nowym, ja
snym i wielkim . Dostojewski wierzył, że właśnie 
Rosja odważy się w mękach sięgnąć po wspa
niały cel - promienną. przyszłość ludzkości. 

ANAT OL ŁUNACZARSKI 

K iedy czyt amy Dostojewskiego, ogarnia nas 
często słrach pr zed jego wszechwiedzą, przed 
wdzieraniem się w cudze sumienie. Spotykamy 
u niego nasze własne tajemne myśli ... 

DYMITR MEREŻKOWSKI 

Co się t yczy D ost ojewskiego, nie porzuciłem 
go tak bard zo j a k ci się zdawało, kiedym wspo
mniał o Tołstoju, który go mocno naśladował. 
U Dostojewskiego jest w stanie posępnego 

zgęszczenia wiele z tego, co się rozwinie u Toł
stoja. Jest u D os t ojewskiego ta pierwotna 
chmurność prymitywów, którą uczniowie FOZ

jaśniają ... 
MARCEL PROUST 

Nic lep iej nie mąci i nie burzy lekarskich po
jęć niż życie t e go człowieka, który był drgają
cym kłębkem n erw ów, co chwila mającym kon
wulsje, „t ak czułym, jakby mu zdzierano sJ>órę 
i na wet powietrze sprawiało mu ból" (Wspo
m nien ia człowieka z lochu). Życie to trwało 

bądź co bą.dź pełne sześćdziesiąt lat (1821-1881), 
czterdzieści zaś lat twórczości zbudowało kolo
salne dzieło pisarskie, niesłychanie nowe i od
ważne, wezbrane pełną ch a rakterów i namięt
ności - dzieło , k t óre przez „zbrodn icze" pozna
nie i szał „zbr odniczych" wyznań rozszerza na
szą wiedzę o człowieku . 

T OMASZ MANN 
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Twórczość Dostojewskiego, wzięta jako całość, 
okazuje się dramatem filozoficznym. Istotą jego 
skomplikowanych powieści jest walka o myśl 

i poszukiwanie jednolitej wiary. Jego powieść 
to filozofia -in actu, to oglądanie idei w działa

niu, w ruchu, w walce, w procesie nieustannych 
przemian i wiecznej odnowy. Nie są to więc 

skończone, nie pozostawiające żadnych wątpli
wości i ogłoszone z bezwarunkową kategorycz
nością prawdy; każda jego powieśc to proces 
poszu kiwania filozofii, przejaw niespokojnej, 
bolesnej miłości do filo zofii... 

LEONID GROSSMAN 

Dostojewski odkrył w dziedzinie psychologii 
t o samo, co De Vries w nauce o przyrodzie: teo
rię m utacji spontanicznej. \V człowieku zacho
dzi n agle m utacja, to znaczy znajduje on w so
bie cechy, których w nim absolutnie priedtem 
nie było ... To właśnie, co w ludzkiej naturze jest 
nieprzewidzian e i nieznane, Dostojewskiego in
teresuje najbardziej... Nie był on ani barba
rzyńcą, ani człowiekiem chorym. Jego powieści 
stanowią wzór k ompozycji. 

PA Ul. CLAUDEL 

Nie ma wątpliwości - jest to król, którego 
wśród współczesnych można porównać jedynie 
z Szekspir em ... Być może jest on, po Aischylosie 
i Szekspirze, człowiekiem, który najgłębiej, naj
wnikliwiej przeniknął otchłanie serc i ciał ... 

LEON DAUDET 

Nikt nie jest w stanie wiedzieć, na ile zbliży
liśmy się d o Dostojewskiego w ciągu pięćdzie

sięciu lat od chwili , gdy pojawiły się jego książ
ki; ile jego przepowiedni, ile jego przeczuć urze
czywistniło się w naszych żyłach, w naszym 
umyśle. Być może, ziemie nieznane, na których 
on pierwszy postawił stopę, stały się już naszą 

ojczyzną. 

STEFAN ZWEIG 

Nasi goście 

JERZY HOFFMANN 

Jerzy Hoffmann ukończył studia polonistycz
ne na Uniwersytecie Poznańskim ucząc się jed
nocześnie sztuki aktorskiej w Studio Drama
tycznym w latach 1948-1951. Przede wszyst
kim interesuje go jednak reżyseria teatralna, 
a także telewizyjna. Będąc przez czternaście lat 
głównym reżyserem Telewizji Poznańskiej zre
alizował ponad trzydzieści widow isk Teatru 
Telewizji. Szereg z nich otrzymało wysokie 
oceny krytyków i widzów. 

W tym czasie współpracuje także Hoffmann 
z teatrami dramatycznymi, szczególnie z Tea
trem im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze. 
Sztuka J. P. Gawlika ,,Portret" w jego insce
nizacji przynosi teatrowi nagrodę Ministra Kul-
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tury i S ztuki na F es t iwalu we Wrocławiu w r 
1962. 

Po uzyskaniu dyplomu r eżyserskiego w r. 
1962 Hoffmann wiąże s ię z Teatrem Polskim 
w Poznaniu realizując także gościnn ie sztuk i 
na scenach teatrów Wrocławia i Krakowa . Z 
tego okresu warto wymienić „Wysoką §cianę" 

.J. Zawiejskiego (Poznań - 1964) z Elżbietą 

Barszczewską w roli głównej, „Marię Stuart" 
Schillera (Poznań 1966) oraz głośną realizację 

sztuki E. Albiego „Kto się boi W irginii Woolf" 
(1967). 

W r. 1967 Jerzy Hoffma nn obejmuje na okres 
pięciu lat dyrekcję teatru w Zielonej Górze da
jąc w tym czas ie szer g przeds tawień , k tór e 
zyskały rangę og · lnopolsk ich wydarzeń tea t ral
nych przynosząc zarówno ich twór cy jak i te
atrowi wiele wyróżnień i nagród a r tystycznych. 
Należy tu wspomnieć. tak 'e inscenizacje , jak 
„Powrót Odysa" S t. Wyspiańsk iego , dwie pra 
premiery sztu k H . P in tera „K olek c ja" - „Ko
chanek", „Krajobraz" - „Lekki ból", „Smierć 

Gubernatora" Kruczkowsk iego (prezen towana 
także w T ca trz Telewizji), „Król Lea r" S1.eks 
pir a, „Turoń" Żeromski go. 

W r . 1972 .Jer zy H off m · nn obej m u je stanow·
sko reżysera w Tea trze Powszechnym w Łodzi. 
Z jego ostatnich prac szcz gólne zain tere, owa 
nie i uznanie krytyk i pols ·iej i zagran icznej 
wzbudziła „Matka Courage" Brech ta ze zna
komitą kreacj ą .Jad wigi Andr ze j wskiej - jak o 
całkowici e nowa i odmienna od dotych zaso 
wych próba odczytani oraz insc nizowan ia te
go dra matu . W ub iegłym . ezonie w Teat rze 
śląskim w K a towicach przygotował Hoffmann 
polską p ra remierę głośnej radzieckiej sztu ki 
„Hutnicy" Bokariewa. J erzy Hoffmann reżysero
wał też gościnnie za granicą wystaw ' ają c 

w .Jugosławii „Heddę Gabler" Ibsena (1970) , a 
w Pradze wspomnianą już „Matkę Courage" 
(1973). Dzisiejsza premiera „Idioty" Dostojew
skiego jest siedemdziesiątą szóstą po zycj ą jego 
teatralnego dorobku. 

.Jerzy Hoffmann uprawia teatr bar dzo wszech
stronny, od kameralnych sztuk psychologicz
nych po wielkie inscenizacje widowiskowe. Tak-
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że w za kresie tema tyki wachlarz j go zainte
resowań twórczych jes t n iezw ykle szeroki. Fra
puje go przede wszys tkim tea tr n iespokojny i 
teatr niepokoją cy, teatr fas cynacji problematy
ką człowieka i j go losów w sk om plikowanym 
i trudnym świec i e, jaki go otacza . Stawianie 
pytań w p łczesnemu widzowi, pytań okrut
nych , bolesnych, a le bardzo ważnych i bliskich 
poprzez różnorodną tema tyk<; i for my teatralne, 
to teatr jaki Jer zy Hoffmann uważa dla s iebie 
za najważniej szy. 

ŁUCJA KOSSAKOWSKA 

Jeszcze przed ukończeniem s tudiów scenogra
ficznych w warsza wskiej ASP Łucja Kossa
kowska pracowała w T eatrze Narodowym jako 
asys ten tk a prof. Władysława Daszewskiego. Po 
uzyskaniu dyplomu w 1955 związała s ię z tym 
teatrem n a wiele lat. Tutaj właśnie zrealizo
wała kilk a ze swych pierwszych p rojektów: do 
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„Marii Tudor" Wiktora Hugo (1959 reż. Wła

dysław Krasnowiecki), „Nigdy nie można prze
widzieć" Bernarda Shawa (1961 reż. Ewa Ba
nacka), „Szkoły obmowy" Wojciecha Bogusław
skiego (1961 reż. Władysław Krasnowiecki). Po
wstały one we współpracy z prof. Daszewsk im, 
k tóry w sp osób decydujący oddziałał na charak
ter twórczości ar tystki. Nie tylko w tym „de
biutanckim" okresie, bo przecież jeszcze wiele 
lat później , z okazji premiery „Wujaszka Wa
ni" (Ateneum 1969 - reż. K azimierz Dejmek), 
pisano o scenografii Łucji Kossakowskiej jako 
o: „czystej w kolorze i rysunku, poczętej z du
cha Daszewskiego". 
Uwrażliwienie na k olor, niezawodny smak 

plas tyczny i poczucie smaku epoki dały o so
bie znać w wielu pracach artystki. Te cechy 
warsztatu Kossakowskiej szczególnie widoczne 
są w projektowanych przez nią kostiumach, np. 
w „Księciu Homburgu" Kleista (Narodowy 
195 8) czy w „Kramie z piosenkami" Leona 
Schillera, realizowanym kilkakrotnie. 

Pierwsze sa modzielne prace scenograficzne 
Kossakowskiej powstawały przede wszystkim 
w Teatrze Narodowym: „Most" Szaniawskiego 
(1963 reż. Marian Wyrzykowski) , „Grube ryby" 
Bałuck iego (1964 reż . Marian Wyrzykows ki) , 
„Namiestnik" Hochhu tha (1966 reż. Kazimierz 
Dejmek), „Człowiek z budki suflera" Rittnera 
(1 967 reż . Wanda Laskowska) . 

Realiza cja „N amiestnika" zapoczątkowała 

współpracę z Kazimierzem Dejmkiem, którą 

kolejno znaczyły scenografie: znów do „Na
m iestnik a", ale w Schauspielhaus w Dilsiel
dorfie (1970) , „Celestyny" Rojasa wystawionej 
w J ugoslovensko Dramsko PozoriSte w Belgra
dzie (1970), „Wallensteina" Schillera i „Procesu 
przeciwko dzi ęwięciu z Catonsville" Berrigana 
w Dilsseldorf ie (1971). 
Łucja Kos ak owska opracowywała scenogra

fię do tak różnorodnego repertuaru, że trudno 
mówić o jakiejś specjalizacji w określonego ty
pu dramaturgii czy też o preferowaniu jednej 
poetyki t eatralnej. A jednak w jej twórczości 

były pozycje doś ć odrębne , jak np. : realizacje 
sztuk polskiego Oświecenia , w których błysnę-
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ła znakomitym wyczuciem stylu epoki: „Szko
ła obmowy" Bogusławskiego, „Zólta szlajmyca" 
Zabłockiego i „Parady" Potockiego. 

Do swych bardziej interesujących prac sce
nografka zalicza projekty do sztuk Tadeusza 
Peipera. Pierwsza z nich to „Skoro go nie 
ma" w Teatrze Polskim we Wrocławiu (1973 
reż. Jerzy Wróblewski), druga zaś to przygo
towana w teatrze kaliskim również przez Je
rzego Wróblewskiego „Szósta! S zósta!. Obie po
zycje są o tyle istotne, że zapoczątkowują te
atralne dzieje utworów zapomnianych. 

Z innych realizacj i warto przypomnieć: 

„Oskarżyciela publicznego" Hochwaldera dla 
Teatru im . Jaracza w Łodzi (gdzie od sezonu 
1971n2 Kossakowska pracuje jako etatowy sce
nograf) i „Powrót Alcesty" Swinarskiego \\" 
warszawskim Tea trze Ludowym (1973). 

B.O. 
Teatr nr 1211974 

Sylwetki 

MIECZYSŁAW BANASIK 

Mieczysław Banasik jes t absolwentem 
PWSTiF im. L. Schillera w Łodz i , którą ukoń

czył w roku 1964. Przez pierwsze 3 sezony po 
studiach pracował kolejno w teatrach im. 
W. Bogusławskiego w Kaliszu, Rozmaitośc i we 
Wrocławiu i Teatrze Dramatycznym w Wałbrzy 

chu. Najbardziej znaczące role z tego okresu to 
Botwel w „Marii Stuart" Słowackiego i Wituś 

w „Skizie" Zapoisk iej. 
Od 1967 do 1972 r . Mieczysław Ba nasik wy

stępuje w Teatrze Dramatycznym im. A. Wę

gierki w Białymstoku . Tworzy tutaj zereg in
teresujących kreacji zar ówno w repertuarze 
współczesnym jak i w sztukach klasycznych, 
ro.in. Kolek cjonera w sztuce Janusza Krasiń

skiego „Wkrótce nadejdą bracia", George'a w 
dramacie Artura Mill em „\Vszyscy moi syno
wie", Zbyszka w „Moralności pan i Dulsk: cj " 
Zapolskiej , Kuzyn a Jęzor ego w sztuce Wilkace-
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go „W ma łym dworku", Ialwol ia w „W ieczo
rze t rzech króli" Szeksp ira i ilifa w „1fa tc 
Cournge" Brechta. W 1972 za rol ę Raskoln iko
wa w „Zbro dni i karz " Dos toj ewskiego otrzy
m uj e nagrodę na Festiwal u Tea tr ów P ols k i 
Pó łnocnej w Torun iu. 

W 1972 r . przenos i sic; do Teatrów Dram a
tyczny ·h w zczccini . Z ważn iejszy ch r ól w 
tym t a trze warto wymienić Micha a J arowego 
w dram acie Treniewa „ ubo · Jo owaja", Wik
tora w „ ytuacji" R azow a i Bukowicza w re
prez -ntowanym na o tatn im fest iwa lu toruńskim 

„Grzech u" Żeromskiego. 

Rola Rogożyna jest d b iu tem Mieczy ława 

Ba na ika \V naszym teatrze. 
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KRONIKA TEATRU 

W okresie od 20 czerwca do 10 wrz ś nia 
przeprowadzony został r emont w idowni i za
plecza teatru. Odnowiona zos tała również fa
sada gmachu i zmieniona podłoga na scenie. 

Projekt nowego wnętrza opracował zespół 

projektantów pod kierunkiem prof. J ózefa Ko
złowskiego. Wykonawcami prac malarskich by
li malarze z firmy Romualda Doma"als kiego, 
zrzeszonej w Spółdzielni Wielobranżowej w To
runiu. Prace ztukatorskie wykonał mistrz ma
larski L udwik Duńczykowski. Całością prac 
związanych z organizacją remontu k ierował 

.Jacek Gaj ewski. Z pracowników teatru wy
różnił się szczególnie tapicer-dekorator Zyg
munt Trzciński. 

Kos zty r emontu wyniosły ok. 1 miliona zło

tych . 

* • * 

Z końcem ubiegł ego sezonu t atr nasz opu
ś c ili aktorzy Hann a Wolicka i Władys ław .J e 
żews ki, którzy przen ieś li s ię do Olsztyna. W 
now ym sezoni zaangażowanych zos tało 5 no 
wych aktorów : Barbara O lszań ka i M iecz s ław 

Banasik ze Szczecina , .Jolanta Werfel i Janusz 
Kapuściński z Łodz i oraz Ada m Gołuńsk i , ab
solwen t PWST w \Va rsza\vie. 

W sczoni > b i żącym ws półpr a cowa · bqdą z 
teatrem reżyserzy .Jerzy Hoffmann i Waldema ' 
Wilhelm z Łodz i oraz scenografow ie Łuc ja Kos
sakowska, E wa ah lik i An drzej Sadowsk i z 
\Vars zawy. 
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