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FIODOR DOSTOJEWSKI 

Zrozumcie mnie: dobrowolne, zupełnie świadome i przez nikogo nieprzy
muszone samoofiarowanie siebie całego dla korzyści wszystkich jest w moim 
przekonaniu znakiem najwyższego rozwoju osobowośc i, najwyższej jej potęgi, 
najwyższej wolności własnej w oli. Oddać dobrowolnie sw e życie z wszyst 
k ich, pójść za wszystkich na stos, na krzyż może tyl ko człowiek, który posiada 

a jbardzie j rozw"n i ęt ą osobowość. ( ... ) Jest to prawo natury : do tei;o ciągnie 
człowieka w sposób natural ny. 

T rzeba poś\ ·ięcić się właśnie tak, aby oddać wszystko i nic pragnąć ni
zc"o w z:im•an, aby nikt z tw ego pow odu n ie poniósł uszczerbku. ( „.) Jak 

tego dokonać? Jest to n iemożliwe, n ieprawdopodobne, a jednak trzeba, aby 
ię dokonało samo przez się, aby weszło w na.turę, aby zamknęło ię nic'wia

dornlc \ · duszy całego plemienia. Jednym słowem, • by pO\ ·stała brater ·ka 
z:is da miło 'ci - trzeba kochać . T rzeba, a by człowieka instynktownie ciąg-n o 
do braterstwa, wspólnoty, do zgody. Aby ciągnęło go niezale:lnie od ' szyst
ki<'h onwiccznych c;crpicń narodu, niezależnie od b· rbarzyń ·kiego chamstwa 
i c iemnoty, zakorzenionej w narodzie, iczałeżnic od odwiecznego niewolni
ctwa, od napadów obcych plemion. Jednym słowem trzeba, aby braterska 
\,spólncta tk\\ iła w n.i.turze człowieka, aby się z t ym urodził a lbo też aby 
przyswni sobie to przyzwyczajenie przez wicki. 

„Zimov notatki o wrażeniach z lata". 



Adolf Rudnicki napisał kiedyś w Niebieskich kartkach, że Dostojewski 
posługując się mełodą realizmu poszerzył granice świata widzialneg"o. Bardzo 
to lapidarne, trafne określenie. Ten właśnie rodzaj realizmu, drl\Żl\cego w 
cłąb, a nie odnotowującego wszerz, fascynuje mnie w pracy teatralnej. Oczy
wiście teatr uważam za sztukę realistyczną - z natury swej operu,jącą kon
kretem: zawsze na scenie jest żywy człowiek. I właśnie ten podstawowy, 
niezastąpiony element teatru - człowiek interesuje mnie w nim najbardziej. 
I jeśli traktuję teatr jako „zwierciadło natury" - to raczej zwierciadło ludz
kie.i psychiki, niż tylko obyczajów epoki. 

Dostojewski pokazuje, zadziwia, pyta ... Pokazuje często zwykłe losy zwy
kłych ludzi, odkrywając w nich niezwykłość. Zadziwia ukazując niezmierzene 
obszary życia psychicznego w każdym, na kogo zwróci swoje spojrzenie. 
I wreszcie pyta - dlaczego? Nawet jeśli to pytanie nie jest sformułowane 
wprost. Choć często jest tak sformułowane. Przypomnijmy sobie ilość owych 
pytań na przykład w Braciach Karamazow, nawet wśród tytułów rozdziałów. 
Dlaczego? .. 

Wielka. literatura zawsze była i jest literaturą pytań. Ta mniejsza daje 
odpowiedzi. Swym potężnym dziełem budzi Dostojewski wyobraźnie, pyta
niem zaś zawartym w tym dziele budzi sumienia. Tak. Ten najwspanialszy 
powieściopisarz wszystkich czasów jest moralistą, który oczywiście nigdy 
nie pozwoliłby sobie na. moralizatorstwo. Za dobrze zna. ludzi by czynić coś 
tak nieskutecznego. Zresztą wcale nie stara się sugerować, że wie więcej niż 
przedstawia. 

Może brnę w zbyt ogólne rozważania, winienem przecież słów parę o 
Idiocie. 

Ale przecież ten utwór jest cząstką jednego wielkiego dzieła o czło

wieku. 
Chcę tu uprzedzić nieraz ,już stawiane pytanie o sens adaptacji Dosto

jewsk iego na scenę („Dlaczego nic zostawić czytelnikom dzieła pisarza z całym 
bogactwem powieściowej formy. Po co przykrawać i zubażać siłą rzeczy 
utwór, by móc go „zmieścić" w teatrze?"). Owszem, często ,jedynym powodem 
a daptacji scenicznej bywa zadośćuczynienie pragnieniom widza, by skonfron
tował on swoje wyobrażenia wyniesione z lektury z żywymi bohaterami 
przedstawionymi na scenie. Wówczas ambicje teatru ograniczają się do mniej 
lub bardziej udanego zilustrowania tekstu. Z Dostojewskim sprawa ma się 

inaczej. Jest to, moim zdaniem, pisarz par excellance dramatyczny. Tylko, że 
przez teatr przyjęty i zrozumiany mógł się stać dopiero w naszych czasach. 

Wystarczy wziąć jego dialog i proponowane przezeń rozwiązania sytuacyj
ne, inscenizacyjne. A przynajmniej tropy tych rozwiązań. To jest najnowo
cześniejsza dramaturgia ... Tak rozmawiać i tak określać się w dialogu (albo 
raczej niedokreślać) potrafią chyba tylko bohaterowie wybitnych współczes
nych pisarzy dramatycznych, że wymienię Pintera czy Albeego. I może szczc;
śliwie się stało, że Dostojewski nie pisał sam, w swoich czasach, dla teatru 

(to w odpowiedzi tym, którzy naiwnie twierdzą, że przecież gdyby myślał 

o teatrze, mógłby to sam zrobić). Jak wiadomo, wielkość jego pisarstwa nie 
1Jolegała na odkryciu nowych form. Przyjmował zastane, istniejące struk
tury. Poza - może - Braćmi Karamazow wszystkie inne utwory są pisane 
w formie konwencjonalnych dziewiętnastowiecznych powieści czy nowel. Gdy
by Dostojewski napisał coś dla teatru, należy się spodziewać, że ograniczony 
ówczesną konwencją, dałby rzecz uboższą od te.i, ,jaką my jesteśmy w stanie 
dziś wydobyć z jego potenc,jalnie istniejącego teatru - w powieściach. 

Bardzo różne mogą być metody przeniesienia na scenę. Jedno jest pewne, 
adaptator w ybiera, a więc już interpretuje. Ja w swej pracy poszedłem dalej ... 
Rezygnując niejednokrotnie z wierności literze tekstu - chciałem pozostać 

wiern iej;;zy jego istoc ie. Powstawało tJrzecież dla sceny nowe dzieło. I właśnie 

dla.lego, b • b y o t nadal dzieło D ostojews kiego, musiałem interweniować 

znac znie ba rdziej niż ów ada p tator, który tylko wybie ra . Interesowały mnie 
w Id ioc ie ·pr '·y l udzkie. im też dałen pierwsze· two, w la 'ciwic lylk'.> 

one :rczos1.ały. Nie Uo, epoka zy szczegół o yczajowy. Starałem się zrobk 
w~~Y-lko (pr1ynajmn'e .i takie były mo je intencje), b y bohaterowie ·ccniczni 
wyda li · ię vidzowi bliscy, znani. A jeśliby tu 
i. iercia.' la .. . j, kichś swoich spraw czy .·pra' 
t , że mi s. udało. 

i ówdzie odnió ł on wrażenie 
sobie bliskich - znaczyłoby 

. tanisław Brejdygant 



Jei>t 16 kwietnia 1864 roku. Powstają Notatki z podziemia, za trzy lata 
dopiero zostanie napisany Idiota. Dostojewski siedzi przy ciele zmarłe.i 

J'r:ted chwilą żony. Zapisuje w swoim notatniku: Po po jawieniu się Chrystusa 
jako ideału człowieczego obleczonego w ciało, stało się jasne jak dzień ( ... ) 
że największy użytek, jaki może człowiek uczynić ze swej osobowości, ze swego 
w pełni rozwiniętego ja - to zniszczenie go i rozdanie całkowite wszystkirr. 
i każdemu, nierozdzielnie i z samozaparciem. I to jes t największe szczęści'? 

( ... ) Człowiek dąży ( ... ) na ziemi do ideału sprzecznego z własną naturą (.„) 

musi więc cierpieć bezustannie. Cierpienie to jest równoważone rajską roz
koszą, jaką przynosi spełnienie prawa, to znaczy cfiarą. Na tym polega rów
nowaga świ ata. Inaczej istnienie na ziemi byłoby bezsensowne. 

W tych słowach mieści się zapowiedź Idioty. Po paru latach, gdy wizja 
g lu1cca bożego - księcia Myszkina zacznie się już ucieleśniać na ka rtach 
powstającej powieści. Dostojewski napisze w jednym z listów: ... Najcelniejszą 
postacią w literaturze chrześcijańsk iej jest Don Kichot. Jest on przepiękny 
ale tylko dlatego, że jest jednocześnie śmieszny (. .. ) Pojawia się współczucie 

dla piękn a, które jest wyśmiewane i samo nie wie, ile jest warte ... 
J ego książę Myszkin ma być więc uosobieniem marzeń o powrocie idealn 

człowieczego, obleczonego w ciało. Ale uosobieniem tragik amicznym, ho pono
szącym nie uchronne konsekwencje sprzeczności z naturą, wprowa dzony w san 
śro:łek real nych l ud zkich namiętności i konfliktów. T o zatem nowy Don Kichot, 
reżyserujący nieświadomie - stałym faktem własnego istnienia - demaska
to rs k ie widowisko psychologiczne na pograniczu groteski i posępnego <łramatu. 
Sta nowi niebezpieczny „papierek lakmusowy", prowokujący do wydobycia na 
wierzch potencjału przyczajonych namiętności, podłości, czy tęsknot. Jest 
w idmem etyczne.i doskonałości, budzącym zdumienie, lęk, szyderstwo i miłość, 

zmuszającym do samopoznania i samookreślenia. Jego cień odbiera spokój 
jego pojawienie się działa jak dynamit - powoduje wybuch, nieuchronnie 
zapala otoczenie grające dotąd przyziemną komedyjkę pozorów. Ale on tego 
w;,zys tkiego nie wie, patrzy na świat z dobrotliwie naiwnym uśmiechem ślep~a. 

Jerzy Falkowski 
(„Całopalenie", fragm. artykułu, 

„Teatr" nr 12-1967) 

I 

YIRGINI!' WOOLF 

Dm;za jest głównym charakterem w powieści rosyjskiej. Delikatna i le
tlwo uchwytna u Czechowa, mieniąca się niezliczonymi nastro.iami i najsub
tejnieszymi odcieniami, posiada ona u Dostojewskiego większą głębię i więk
szą pojemność. \Vystawiona na gwałtowne choroby i silne ataki gorączki, 

zawsze jednak pozostaje najważniejszą rzeczą. 

Może dlatego właśnie powtórna lektura „Braci Karamazow" lub „Biesów" 
w ymaga od czytelnika angielskiego tak wielkiego wysiłku. Dla czytelnika 
angielskiego, dusza jest czymś obcym, ba, nawet czymś, eo budzi w nim 
o razę. !\fa ona mało p <tezucia humoru, a żadnego zrozumienia dla śmiesz

ności. .Test bezkształtna. Ma słaby związek z intelektem. .Jest ch·1otyczna , 
buja chętnie w nieokreślonych obsza rach, ,jest n iespokojna i wyrażnie nie
v l olna do poddania się kontroli logiki lub dyscyplinie artystyczne i formy. 
PGwie5ć Dost 1>,iewskiego to gwałtowne wiry, to szalejące burze piaskowe, 
to syczące i gotujące się gejzery. \Vbrew naszej woli wciągają nas one w sie
bie, miotają nami, oślepiają nas, pozbawiają tchu, a jednocześnie na.pełnia.ją 

cizi\ · ą błogością. 

Nie ma od tej lektury bardziej podnieca,jącej, Szekspira nie wyłączając. 

Ot wie ramy drzwi i znajdujemy się w pokoju, który roi się od g-enerałów rO·· 
syjskich, od generalskich ochmistrzów, od pasierbic, kuzynek i kuzynów tych 
g e1~erałów oraz od ciżby najróżniejszego rodzaju. \Vszyscy tam możliwie jak 
najgłośniej mówią o swoich najintymniejszych sprawach. Lecz gdzież się 

zn~ .hiujcmy? Bez wątpienia zadaniem powieściopisarza jest poinformowanie 
n.u, czy znajdujemy się w hotelu, czy w prywatnym mieszkaniu, czy teŁ 

w jakimś pensjonacie. Lecz nikt ani myśli udzielić jakiejkolwiek co do tego 
w~kazówki. Jesteśmy duszami umęczonymi, nieszczęśliwymi duszami, których 
.iedynym zajęciem jest opowiadanie o sobie, odsłanianie się i spowiadanie, 
wydobywanie na wierzch tych powikłanych grzechów, które pełzają w głę

binach naszej istoty, choćby nawet przy tym miały powstać krwawiące 

rany, a nerwy zostać potargane na strzępy. Lecz podczas gdy się tcm•1 
w szystkiemu przysłuchujemy, z wolna zamęt uśmierza się w nas. Została. 

ku r1am rzucona lina ratunkowa, chwytamy się jej kurczowo, wgryzamy 
się w nią rozpaczliwie, a fala nas wciąż i wciąż niesie. Dziko, gorączkowo pra
cujemy dalej i dalej, to pod falą, to ponad falą. I bywa, że w jednej 
chwili jasnowidzenia rozumiemy więcej niż przedtem i otrzymujemy objawie
nia, jakich zwykliśmy doznawać tylko pod najsilniejszym naciskiem życia 

w całej jego pełni. 

Tempo, w którym żyjemy, jest tak szybkie, tak szalone, że z naszy::h 
piP,t sypią się iskry. Gdy tak szybkość stale wzrasta i gdy postrzegamy 
zasadnicze n'łaściwośei duszy, nie oderwane od siebie w różnych nastrojach 
radości lub namiętności, jak je nasz powolny umysł angielski przyjmuje, lecz 



nierozerwalnie ze sobą splecione - wtedy odsiania się przed nami nowa 
paaorama ducha ludzkiego. Stare definicje stapiają się ze sobą w jedno. 
Ludzie są zarazem łajdakami i świętymi, ich uczynki są zarazem piękne 
i ohydne, kochamy i ,jednocześnie nienawidzimy. Nic nic pozostało z dokład
nc/:'O rozróżnienia dobra i zła, do którego tak przywykliśmy. Często ci, co 
budzą w nas największą sympatię, są największymi zbrodniarzami, a naj
pn:cw rotnicjsi grzesznicy znicwala.ią do największego podziwu i miłości. 

T r udno .iest czytelnikowi angielsk iemu czuć się dobrze, gdy raz wznosi 
sit; ;:; o n a sam s zczyt fa li, a następnie zr zuca na skaliste dno morskie. Jegr1 
h :_a s 1a lite ra t u ra p rzyzwyczaiła. go d o całki em odmiennego postępowania . 
Gdybyśmy chcieli opowiadać mu o p rzygodach miłosnych jakiegoś generała 
(przede w szystkim z ogromnym trudem zdołalibyśmy powstrzymać się 
przed smi:micm się z generała), z.ac zę libyśmy od jeg o d omu, postaw ilib ys i 

JJajpicn,- c.alc jego tocze nic na jakimś trwałym g r uncie. Dopie r w tedy, gily 
to ~ l>Lyslko zostałoby up rządkowanc , można b y było zająć Sil; samy ge-
1rrak1 l. Prócz t go mamy w Anglii do czynienia z imbrykie m a herbatę, 
a n ie z samowarem, cza jest ograniczon y . miejsce w ypelnio c , d~k !>ię też 
zauważyć ' ' pl:vw poglądów panujących w innyc książkac h, ba, nawet w 
innyc h epokach. połeczeństwo podzielone zos tało n a niższe, 'rednie i wyi, 
_,zc. klas. •, z których każda posia d a swą własną t radycję, własne obyczaj", 
a do pewnego stopnia na·wet własny język. Powieściopisarz angielski, chcąc 
nie chcąc, podlega ui;tawicznemu naci kowi ze trony t ych czynników i musi 
si ę l ic7.yć z owymi zaporami, ·w rezult a cie - działać zgodnie z okrc lonym 

llO fz;~t1 k:.em i z okrei;1on4 formą. 

Właściw ze jest mu raczej satyry czn e spoj rzenie na świat aniżeli "' spół -
czar.ie, raczej dokładna analiza społeczeństwa aniżeli r ozumienie samycli 

i nch w id :ów. 
Onvtojewski nie mW>iał rc>.p ·ktować tego r odza ju ogra nlczeii . Jem u ,;est 

abso~utnie obojętne, czy m a p rzed sobą arystokrację, cz człowieka z l u d u , 
\\ łóczęgę, czy wielką damę. Cz 'mkolwick jesteś, zawsze ;jesteś naczyniem 
d la owc.J osobliwej, zagadk ow e j płynnośc i , d la owe j chmurn e j , wrzącej k o L 

t owncj mat erii, k tóra zowie się duszą. N ie st awia się żadnych za p ó r, ona 
miesza się z innymi d u szami. Prost a historia- o pew nym urzędniku bank ow y m , 
kióry nie może zapłacić za butelkę wina, p rzechodzi, zanim jeszcze dowia ·
d u .icmy się, w czym jest wła-ściwie rzecz, w życie jego te·cia, w życ ic pięc i u 

k och anek ,jego teści a, któ r e t raktu je nikczemnie, w życie gońca p oc .i:t ow eg , 
1>ra czki · księżniczki mieszkających w tym a mym domu, albowiem n ic n ic 
lc1y poza zasięgiem obse rwa cji Dostojewskieg·o, i gdy jest on zmęczony nie 
od poc;r,ywa, lc<:z idz ie dalej. Nie może się ograniczać. Zalew a nas co -- gorą· 

cego, wrzącego, cudownego, straszliwego, przytłaczającego, coś co jest duszlł 

l udzhą. 

(fragment studium 
„Główne T!Jiill powi~ści ros1Jjskiej'') 

MARCEL PROUST 
(fragment powieści „Uwięziona") 

( ... ) Ale żeby wrócić do nowego piękna, które za sprawą Dosto,jewskiego 
przybyło światu, jak Ver Meer tworzy pewną duszę, pewien kolor materyj 
i miejsc, tak on tworzy nie tylko ludzi, lecz i mieszkania. Tragiczny dom 
w „Z brodni i karze" z jego dwornikiem czyż nie jest prawie równie c u d owny 
j a k arcydzieło tragicznego domu u Dostojewskiego, ten ciemny i tak dł ug i, 

i tak wysoki, i taki obszerny dom Rogożyna, gdzie Rogożyn zabi.ia Nastazj1~ 

FiEpownę? To nowe i straszliwe piękno domu, to nowe i złożone piękno 

twarzy kobiecej, oto co Dostojewski przyniósł jedynie swiatu, a zesta wien ia, 
.iakie krytycy czynią między nim a Gogolem lub P a u l d e Koc kiem, są cał

kiem czcze, jako obce tej tajemne.i piękności. Mówiłem, że w różnych powieś
ciach powtarza się ta sama scena: ale także w jednej powie~ci powtarza,ją 

się te same sceny, te same figury, jeżeli powieść jest bardzo długa. MógłbyID 
ci łatwo dowieść, że w „\Vojnie i Pokoju" jest pewna scena w powoz.ic ... 

- Nie chciałem ci przerywać, ale skoro widzę, że porzucasz Dostojew
skiego, boję się, że bym zapomniała. Kochanie, coś ty chciał powiedzieć, kie
dyś mówiąc: „To jest tak jak ów posmak Dostojewskiego u pani de Sevignć". 
Przyznam się, żem nie zrozumiała. Te rzeczy wydają mi się tak różne. 

- Chodź dziewuszko, niech cię uściskam, aby ci podz!ękować, że tak do
brze pami(ttasz to, co mówię; potem wrócisz do pianoli. I przyznaję, że to, 
com wtedy mówił, było dość głupie. Ale powiedziałem t o z dwóch przyczyn, 
Pierwsza - szczególna. Faktem jest, że pani de Sćvignć, jak Elstir, jak Do
s~ojewski, zamiast pokazywać rzeczy w porządku logicznym, czyli zaczynając 
od ich przyczyny, pokazuje najpierw skutek, złudę„ która nas uderza. W ten 
właśnie sposób Dostojewski pokazuje osoby. Ich ·postępki wydają nam si~ 

równie zwodne jak owe efekty Elstira, gdzie morze robi wrażenie nieba, 
Ze zdumieniem dowiadujemy się, że jakiś skryty mruk jest w gruncie prze
za cnym człowiekiem lub odwrotnie. 

- Ale czy Dostojewski zamordował kiedy kogo? Wszystkie jego powieści, 
które znam, mogłyby mieć tytuł „Historia pewnej zbrodni". To u niego istna 
obsesja; to nie jest naturalne, że on wciąż o tym mówi. 



- Nie sądzę, Albertynko, nic znam na tyle jego życia. Pewne jest, że, jak 
wszyscy, i on poznał grzech, w tej czy innej formie, a prawdopodobnie 
w formie wzbronione.i przez prawo. W tym sensie musiał być trochę zbrod
niarzem, jak jego bohaterowie, którzy nie są zresztą całkowicie zbrodniarza
m i, mają prawo do okoliczności łagodzących. A nawet nie było może k•J
nieczne, aby on był zbrodniarzem. Nie jestem powieściopis rzem ; możebne 
jest, iż t vórców pociągają pewne formy życia, których nic doświadczyli oso
biście . Je śli z tobą pojadę do Wersalu, jakeśmy się umówili, pokażę ci portret 
najzacnie jszego czło •ieka , najlepszego męża, Chodcrlos de Laclos, ktÓ ry na·· 
pisał najokropniej · zą, najprzewrotnicjszą k iążkę, a na w p ros niego portre t 
11:ini de Genlis, która pisała opowiastki moralne, ni e tylko zdradzała księż , 
Orleańską, a le zadręczała ją· odciągając o n iej dzieci. Uznaję jednak, że 

u Dostojewskiego ta obsesja morderstwa ma coś szczególnego i czyni m i go 
ki n1ś bardzo obc;;m. Już to mnie zdumiewa, kiedy słyszę w ustach Baudc
laire'a: 

Si le viol, Je poison, le poignard, ł 'incendie 

• 'ont pas encor brod · de Jeurs pia· s ants dessins 
Le canev s banal de nos piteux destins, 
C'est que notre ime, hela!:!! n'est pas assez hardic.•) 

Ale mogę bodaj przypuszczać, że B'l.ude aire nie jest. szczery. P oder s g~y 
Dc;.tojewski... ll'szystko to '1'1-ydaje mi się niesłychanie odległe cde mni , 
chyba że posiadam w sobie tre y, których nic zn m, człowiek bowiem reali 
zuje się jedynie topniowo. U Dostojewskie o znajduję studnie straszliwie 
głębokie , a le poniekąd odosobnione od duszy ludzkiej. Ale to je t wielki h ór
ca. Zresztą ś iat kióry on m a lu je, robi naprawdę wrażenie , że jest stworzony 
przez niego. \Vszystkie t e powtarza ·ące się wciąż błazny, w szystkie t e Lebie 
diew , Karamazowy, Iwołginy Sergiejewy, a la ta niepraw d opodobna zgraja 
to ludzkość fantastyczn iejsza od tej, która zaludnia „Ront nocny" Rembrand
ta. I może jest ona fantastyczna w ten sam sp osób, przez oświ tlenie i ko
stium, a w gruncie jest zwyczajna. \V każdym razie ,jest zarazem pełna 
głębokich i jedynych praw, wlaściwycb tylko Dosto jewskiemu. Te błazny nie · 
mal robią wr:lżenie typu, który już nie istnieje, jak pew ne typy starożytne i 

komedii, a jednak jak one odsłaniają prawdziwe strony duszy! Drażni mnie 
uroczysty sposób, w jaki się mówi, i pisze o Dostojewskim. Czy zauważyłes 
rolę, jaką miłość własna, duma grają u jego figur? Można by rzec, że dla nie
go miłość i najzacieklejsza nienawiść, dobroć i zdrada, nieśmiałość i bezczel
ność to jedynie dwa stany jednej i te.i same.i natury, ile że miłość własna. 
duma nie pozwala Aglai, Nastazji, kapitanowi, którego Mitia ciągnie za brod~, 
Krasotkinowi, wrogowi a zarazem przyjacielowi Aloszy, pokazać się takimi. 
jakimi są w istocie. Ale są tam jeszcze inne skarby. Bardzo mało znam jego 
książek. Ale czyż to nie jest iście rzeźbiarski i prosty motyw, godny najstaro
żytniejszej sztuki, nieprzerwany i powtarzający się fryz przedstawiający 

Zemstę i Ekspiację - ta zbrodnia starego Karamazowa wpędzającego w ciążę 

biedną wariatkę, tajemniczy, zwierzęcy, niewyUumaczony odruch, pod wpły
wem którego matka, stając się bezwiednym narzędziem mściwego losu, po
słuszna, również bezwiednie instynktowi macierzyńskiemu, może mie
szamme urazy i fizycznej wdzięczności wobe.:: gwałciciela, idzie ro
dzić u starego Karamazowa? Oto pierwszy epizod, tajemniczy, wielki, dosto,jny 
jak st worzcnfe Kobiety w rzeżbacb w Orvieto. A jako odpowiednik - drugi 
epizod, o dwadzieścia lat późniejszy : zamordowanie starego Karamazowa, 
ha.ńba spadająca na ród Karamazowych przez tego syna wiariatki, Smicr
d ia owa; a rychło potem ten sam akt tajemniczo monumentalny i niewytłu„ 

maczony, o równie ciemnym i naturalnym pięknie jak urodzone w ogrodzie 
starego Karamazowa - to Smierdiakow wieszający się po spełnieniu zbrodni. 
Co się tyczy Dostojewskiego, nie porzuciłen:i go tak bardzo, j:ik ci się zdawało, 
k iedym wspominał o Tołstoju, który go mocno naśladował. U Dostojewskiego 
.iest w stanie posępnego zagęszczenia wiele z tego, co się rozwinie u Tol
~toja. Jest u Dostojewskiego ta pierwotna chmurność prymitywów, któr<\ 
uczr.iowil! rozjaśnią. 

*) Jeżeli gwałt , trucizna, szty let _i pożar . n ie zahaftowały dotąd swoim 
u c;esznym wzorem bai1alnej kanwy, naszego mizernego istnieni11, to dlatego , 
że dusza nasza nie jest; niestety, dość śmiała. 
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Cena 6,- zł 

W repertuarze: 

Wasilij Szukszyn 
LUDZIE ENERGICZNI 

* 
Henryk Ibsen 

DOM LALKI 
* 

Maciej Z. Bordowicz 
NON-STOP 

* 
Kornel Makuszyński 

SZALEŃSTW A PANNY EWY 

Scena Mała 
Krzysztof Kamil Baczyński 
PTAKI NIEDOROSŁE 

* 
Włodzimierz Majakowski 

Z MAJAKOWSKIM SAM NA SAM 
* 

Jaroslav Hasek 
PRZYGODY DOBREGO WOJAKA SZ\VEJKA 

Zamówienia na bilety zbiorowe prosimy kierować do Dzialu 
Organizacji Widowni - tel. 30-57. 

Przedsprzedaż biletów w k3.sie Teatru. 
Kasa czynna codziennie oprócz poniedziałków w godzinach 

11-13 i 16-19, tel. 30-57. 
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