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Ada ptacja powieści „Gracz" Fiodora Dostojewskiego 
w przekładzie Władysława Broniewskiego. 

ZUP w-wa, ul. Zygmuntowska la. z a m. 41 /88 n . 3.000 . D -21. 

„Dostojewski był pisarzem wielkim, klasy 
Cervantesa, Szekspira, Woltera, był myślicie

! "'!TI chrześcijańskim, obrońcą moralności Chry
stusowej, można go zestawić nie tylko z Balza
kiem, ale i ze św. Franciszkiem z Asyżu lub 
Tomaszem a Kempis. Formą pisarską Dostojew
skiego był romans bulwarowy, coś w rodzaju 
powieści kryminalnej, z fałszerstwami, nożem, 

morderstwem, skradzionymi pieniędzmi etc. 
Karty ksiąg tego ojca Kościoła ubrane są w gry
mas przygód Sherlocka Holmesa. ( ... ) Dostojewski 
pogardzał Polakami, brzydził się Żydów, niena
widził całej Europy Zachodniej . Kocha carów, 
wśród wielkich pisarzy rosyjskich swego poko
lenia on jeden jest monarchistą agresywnym. Car 
skazał go na śmierć przez rozstrzelanie, w dro
dze łaski zesłał go potem na katorgę w Syberii. 
Dostojewski do ostatnich chwil swego życia po
zostawał pod dokuczliwym nadzorem policyj
nym. Dostojewski stał się duchowym ojcem na
cjonalizmu rosyjskiego, z pism jego czerpali 
swe polityczne natchnienie carowie, którzy 
wstąpili na tron po jego śmierci tj. Aleksander 
III i Mikołaj II. W przedmowie do wydania li
stów Dostojewskiego Dolinin w ten sposób pisze 
o Dostojewskim: 

„ .. . to nie tylko największy artysta XIX wie
ku, ale i najwybitniejsze zjawisko w historii 
kultury świata ... Na swej drodze życia doszedł 

Dostojewski aż do paszkwili przeciw rewolucjo
nistom oraz idei rewolucji i do niewolniczych 
listów do ~omanowych. Było to oczywiście 
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obrzydliwe i nikczemne. Był on jednym z tych 
ludzi, którzy walczyli z rewolucją, a więc nie 
powinien nas interesować. Ale wśród tych ludzi 
Dostojewski był gigantem wśród liliputów myśli .. . 
w swoich artystycznych obrazach, w swej publi
cystyce, epistolarnej, swej spuściźnie... pozosta
wił nam system ideowo-filozoficzny najbardziej 
głęboki i najpiękniejszy z tych wszystkich, któ
re przeciwstawić można socjalizmowi ... " 

Chrześcijański moralista Dostojewski stał się 

źródłem pojęcia „dostojewszczyzna". Tak dziś 
nazywamy postawę ludzi stojących na granicy 
obłędu, nie umiejących opanować swych namięt
ności szaleńczych lub dziwacznych. Dostojewski 
uprawiał swoją analizę psychiczną jak gdyby za 
pomocą mikroskopu: przywary ludzkie, aby im 
lepiej się przyjrzeć, lepiej je poznać i lepie j je 
wytłumaczyć, wyolbrzymiał do rozmiarów fan
tastycznych. Czy widzieliście oko muchy w mi
kroskopie? Powieści Dostojewskiego to stały 

krzyk i skandal. Jest to skutek obserwacyjnej 
metody Do~tojewskiego , który nawet ciche, za
ta jone zazwyczaj przez człowieka uczucia głośno 
wykrzykuje na zewnątrz. Na tym te ż polega 
charakter fantastyczności metody Dostojewskie
go. (. .. ) Objaśnijmy, że postacie z powieści Do
stojewskiego to nie ludzie-symbole, lecz ludzie 
żywi, cali, to nie ludzie-fragmenty, lecz arty
stycznie wykończone indywidualności ludzkie . 
Dostojewski, ten Goya literatury powieściowej, 

ten Goya rosyjski, portretował ludzi w sposób 
niesłychanie skomplikowany. Bohaterzy jego nie 
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dzielą się na ludzi dobrych i złych, na „typy" 
skąpców, tchórzy, prostytutek oraz rycerzy, fi
lantropów i bogobojnych matron. Wręcz prze
ciwnie! Dostojewski jest przekonany, że natura 
ludzka, że istota natury ludzkiej to bezgraniczne 
sprzeczności moralne, które wewnątrz człowieka 

z sobą walczą, które w duszy człowieka staczają 
ustawiczny, wściekły ból. Dr Jekyll i Mr Hyde 
narodzili się ze świadomego czy półświadomego 
natchnienia dziełami Dostojewskiego. Twórczość 
to nie tylko dynamiczna i dramatyczna walka 
różnych czynników i haseł moralnych, o które 
walczy autor dzieła w formie polemiki i przeko
naniami swoich czytelników, to jednocześnie za
wzięta, bolesna walka różnych wartości moral
nych w duszy każdego z bohaterów powieści . 

Jeśli Dostojewski tworzy typ skąpca, strasznego, 
bezgranicznego, apokaliptycznego skąpca, to ten 
skąpiec jest nam przedstawiony w chwili furii, 
rozrzutności i marnotrawstwa. Jeśli Dostojewsk i 
tworzy typ nieustraszonego rycerza, to tylko 
dlatego, abyśmy zobaczyli, że rycerz nieustra
szony może się zachować jak tchórz śmierdzący. 
Dostojewski nie zna, nie rozumie, nienawidzi 
wreszcie pojęcia ludzi-monolitów, ludzi z jednej 
bryły. Dla Dostojewskiego natura ludzka to ma
gazyn sprzeczności moralnych, to postać o psie j 
peszczęce, skrzydłach anioła i ogonie wieloryba. 
Cnoty i podłości walczą zawsze wewnątrz czło

wieka i o panowanie nad tym człowiekiem. Dwo
istość, troistość, wielojakowość charakteru ludz
kiego - oto najbardziej dominująca cecha do-
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stojewszczyzny. Jeden z bohaterów Dostoje\v
skiego, który dzień w dzień potrafi być i naj
szlachetniejszym bohaterem, i dopuszczać się 

·czynów plugawych i łajdackich, chwyta w przy
stępie namiętności i obłędu świętą ikonę Matki 
Boskiej i rzuca ją o kant pieca. Święta ikona 
pęka i rozpada się na dwie równe połowy. I oto 
cały Dostojewski. 

Życie Dostojewskiego wskazuje, że nieobca 
była jemu samemu ta \Vewnętrzna gra i wew
nętrzna walka skłonności dobrych i pięknych 

i złych i nikczemnych. Anioł i szatan walczyli 
także w nim i o niego. 

Stanisław Mack iewi cz Cat 

„DOSTOJEWSKI" 



„Drogi Apołłonie Nikołajewiczu wiem, że mogę uczy

nić Pana swoim sędzią. Spowiedź przed Panem nie bę

dzie dla mnie bolesna·. Będąc w pobliżu Badenu posta„ 

nowiłem tam się udać. 

Diabeł zabawił się ze mną następująco. W ciągu 

trzech dni wygrałem 4000 franków w sposób niebywale 

łatwy. Z jednej strony owa wygrana, która przyszła 

ła two: ze stu franków w ciągu trzech dni zrobiło mi się 

cztery tysiące. Z drugiej strony długi, groźba więzienia, 

lęk i niemożność powrotu do Rosji. Wreszcie - to, co 

najważniejsze - sama gra. żeby Pan wiedział jak to 

\\·ciąga. Nie chodziło mi, przysięgam Panu, jedynie o 

zysk, choć na początku przede wszystkim zależało mi 

na pieniądzach. Anna Grigoriewna błagała mnie, abym 

poprzestał na owych 4000 franków i natychmiast wy

jechał. Lecz owa pok4sa łatwego poprawienia swojej 

sytuacji winna jest wszystkiemu. Czy są przykłady? 

Oczywiście, oprócz własnej wygranej codziennie widzi 

się ludzi, którzy wygrywają po 20.000 lub 30.000 fran

ków (tych, co przegrywają się nie ogląda). Dlaczego 

miałbym być gorszy od nich? Przecież pieniądze są mi 

bardziej potrzebne niż im. Zaryzykowałem dalszą grę 

i przegrałem. Zacząłem zgrywać się do ostatnich pienię

dzy, ogarnęła mnie gorączka - wciąż przegrywałem. 

Zastawiłem swoje ubranie. Anna Grigoriewna zastawiła 

wszystkie swoje suknie, co do jedn.ej. Cóż to za anioł. 

Wreszcie przegrałem wszystko. Trzeba się było ratować 

uciekać z Badenu. 

W piekle tym, spędziliśmy siedem tygodni". 

Genewa, sierpień 1967 

(w) F. Dostojewski: „ LISTY" PiW 1979 
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Tylu miałem przyjaciół 

no ilu? kochałem kocham 
życie mi gra na nosie 

sloiice odwraca się tyłem 

nigdy nie grałem w karty 
to chyba straszne zgrać się 

do ostatniej koszuli 
patrzeć jak biorą to 

co było najbliższe ciału 

zostaje przecież jeszcze 

cała reszta w środku 

wiara nadzieja milość 

postawisz taką stawkę 

ażeby się odegrać 

a tu się rozpoczyna 
najokrutniejsza gra 

bo grasz we własne kości 

do ostatni.ej wiary 

do ostatniej nadziei 

do ostatniej miłości 

patrząc jak biorą to 

co bylo najbliższe sercu 

„Pieśń o hazardzie" 
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Przyjrzeliśmy się sposobowi, w jaki Dostojewski 

przedstawia świat, który zatracił swoje sensy ( ... ) 

W świecie lanego żelaza i pozytywistycznej myśli nie 

ma już miejsca na idealizm. Człowiek nie czuje się 

już cząstką wielkiego łańcucha bytu, pięknej i har

monijnie splecionej całości. Przeciwnie, jest zasadniczo 

zagr.ożony i zmuszony pogodzić się z rozczarowaniem 

i brakiem poczucia bezpieczeństwa ( ... ). Dostojewski 

widz.i swoją epokę raczej jako epo-kę apetytów niż 

wartości, epokę ludzi łaknących natychmiastowych 

wrażeń i natychmiastowych spełniei'i, wolą oni odczu

wać cokolwiek niż nic, w rezultacie czego ich zdolność 

do uczuć ulega jako taka stępieniu. Wyrazem tej po

stawy jest rosnąca obojętność moralna, którą, jak wi

dzieliśmy, Dostojewski uwypukla jako szczególnie 

charakterystyczną cechę swoich czasów. Jego bohater 

chętnie godzi się poświęcić wartości moralne w zamian 

za za.streyk nark,otyku. 

Widzimy, jak bohater zmuszony jest uciec się do 

swoich zmysłów jako jedynego źródła przeżyć. Za ich 

pomocą usiłuje zaspokoić swoje idealistyczne prag

nienia, ale przyjemność, jaką stąd czerpie, jest śmiesz

nie mała i trwa krótko. Z czasem intensywność prze

żyiCia ·Staje się sama dla siebie usprawiedliwieniem. 

Niestety, jak każdy nałóg, pociąg do intensywnych 

przeżyć wymaga coraz silniejszych dawek. ( ... ) Nało

gowiec dochodzi do tego, że akceptuje każde inten

sywne przeżycie, bez względu na jego moralne zna

czenie i degradację siebie oraz innych, do której może 

ono doprowadzić. 
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Zmysłowe doznanie staje się samo dla siebie uspra

wiedliwieniem, gdyż nałogowiec stara się żyć wyłącz

nie zmysłami . Kończy się to wszystko katastrofą, w 

miarę jak ból, samo zniszczenie i wreszcie potępienie 

stają się źródłem przeżycia. 

„Niech tam, cokolwiek się teraz stanie - za jedną 

chwilę cały świat oddam". 

(Bracia Karamazow) 

Albowiem świat stał się miejscem, gdzie nie utrzy

ma się żadna wartość, żaden sens, gdzie nic już nie 

może mieć najmniejszego znaczenia. (.„) Jedyna droga 

ucieczki z nie kończącego się stanu apatii to sztuczny 

bodziec w postaci narkotyków, alkoholu lub czegokol

wiek, co na tyle zniekształca rzeczywistość, że wydaje 

się ona bardziej podniecająca niż jest naprawdę. (.„) 

Swiadomość j est przeciwieństwem intensywności 

przeżyć. Swiadomość u Dostojewskiego, ta „choroba" 

Człowieka z Podz.iemia i źródło potw.omej obojętności, 

jest wytworem nowego umysłu. Intensywne przeżycia 

sygnalizują, że chwilowo całkowitą władzę przejął 

stary umysł. Pod ich w.pływem człowiek w ekstazie 

wymyka się spod kontroli własnej świadomości i osią

ga raj ski stan - świat paradis artificiel. 

To, że celem intensywnych przeżyć jest utrata świa

domości, widać w GRACZU. Kiedy główny bohater, 

z kieszenfami wypchanymi złotem opuszcza ka·syno, 

wówczas widzimy, że to, co przeżył, unosi go poza 

świadomą myśl: 
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„Aleja była tak ciemna, że własnej ręki nie można 

było dojrzeć. Do hotelu było około pół wiorsty. Nigdy 

nie bałem się ani złodziei, ani bandytów, nawet jako 

malec; nie myślałem o nich i teraz. Nie pamiętam 

zresztą o czym myślałem przez całą drogę; nie mia

łem żadnych myśli. Odczuwałem tylko jakąś straszli

wą rozkosz - powodzenia, zwycięstwa, potęgi - nie 

wiem, jak to naizwać". 

Przywołując w pamięci to przeżycie, gracz opisuje 

je jako wicher. Jego zasadniczą cechą jest jakaś żywa 

bezpośredniość. Znika zupełnie wszelkie poczucie rac

jonalnych ram, jakiegokolwiek kontekstu dla tego 

przeżycia, gdyż jego intensywność wyrwała bohatera 

spod kontroli „nowego umysłu": 

„.„zamiast obmyślać najbliższy swój krok pozostaję 

pod wpływem tylko co minionych wraże11, pod wpły

wem świeżych wspomnień, pod wpływem tego niedaw

nego wichru, który mnie porwał wtedy w ów kołowrót 

i znowu gdzieś odrzucił. Zdaje mi się niekiedy, że 

wciąż jeszcze krążę wśród tego wichru i że lada chwi

la znowu nadciąj1inie burza i zagarnie mnie mimocho

dem swoim skrzydłem, a ja znowu, tracąc poczucie 

porządku i miary, zakręcę się, zakręcę, zakręcę„.". 

Wicher intensywnych przeżyć zostaje przeciwsta

wiony świadomości, normalności i umiarowi. Odrywa 

on gracza od „porządku i miary", od świata Trzeciego 

Jeźdźca uporządkowanej rzeczywistości, w której 

żyje. („.) 

Dla wzorca intensywnych przeżyć jest to moment 

przełomowy: moment nurkowania, kiedy bohater po

stanawia się zaangażować i nie oglądając się na nic 

skoczyć w to, co go czeka. Intensywne przeżycie nie 
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Daniel Chodowiecki: Gra o wielką stawkę 

(XVIII w.). 

składa się po prostu z szeregu ekstatycznych chwil 

Każda taka chwila jest oddzielną częścią cyklu. Roz

poczyna się on narastającym uczuciem wyczekiwania, 

które dochodzi do zenitu, kiedy człowiek angażuje się 

uczuciowo i skacze. Ekstaza, która teraz przychodzi 

ustępuje z kolei miejsca straszliwemu nastrojowi roz

czarowania. ( ... ) 

Przyszły „gracz" przewiduje przypływ intensyw

nych uczuć, których lada moment dozna; zaraz podda 

się im bez reszty, ale wciąż jeszcze zachowuje dość 

przytomności, żeby smakować to, co przeżywa. Wła

ściwy skok przynosi z sobą odrzucenie wszelkiej sa

m okontroli, wszelkiej świadomości. Jest to absurdalna 

zemsta, jakiej „stary umysł" dokonuje na zdrowym 

rozsądku. 

„ ... jutro spadnę z obłoków, ponieważ jutro życie 

skończy się i rozpocznie. Czy czułeś, czy widziałeś we 

śnie, jak z góry leci się yv przepaś ć? Otóż ja tak lecę 

na jawie. I nie boję się i ty się nie bój. Właściwie 

boję się, ale jest mi słodko. Właściwie nie słodko lecz 

zachwyt ... " 

( ... ) U sedna twórczej koncepcji Dostojewskiego leży 

pewna niejasność, niezdolność do rozróżniania pomię

dzy dobrem a złem. ( ... ) Swiat Dostojewskiego jest do

p rawdy tragiczny. Jest to świat, w którym zwycięst

wo staje się niemożliwe. Tak wszechwładne jest prag

n ienie intensywnych przeżyć, że Z \\·ycięstwo trzeba 

op isywać za pomocą języka i wartości klęski. 

Alex de Jonge : 

„Dostojewski i w iek intensywności" 
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„Niekiedy jednak pojawia się oślepiające światło, 

nieznany nam jeszcze przebłysk duchowej czystości. 

I to właściwie wszystko, co u Dostojewskiego znajdu

jemy. Równocześnie jest to też wszystko, co można 

powiedzieć o człowieku jego ziemskiej wędrówce. 

Reszta jest za grobem, reszta jest w oczekiwaniu, re

szta jest w nadziei. Czyż w swej przemijającej po

włoce cielesnej, w ziemskich warunkach moglibyśmy 

długo znosić tę oślepiającą światłość? Umrzeć dowie

dziawszy się o sobie ostatecznej prawdy to równie 

naturalne, co konieczne. Po cóż ma trwać życie, skoro 

warunek jego spełnienia został osiągnięty?" 

Wasyli Rozanow: 

„Czyta.iqc Dostojewskiego. Przedmowa 
do dziel Dostojewskiego wydanych w 1894". 

„Weźmiecie sobie do serca i poznacie, 
że najbardziej podły i ostatni 
człowiek jest także człowiekiem 

i nazywa się waszym bratem". 

Fiodor Dostojewski 
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Serdecznie dziękujemy 
za pomoc przy realizacji spektaklu: 

p. Grażynie Barłóg 

p . J oannie Węgrzyniak 

p. Andrzejowi K riegelowi 

Dyrekcji 
Profilaktycznego Domu Zdrowia 
im. Tytusa Chał ubit'lskiego 

uczniom 
Liceum Sztuk Plastycznych 
im. Antoniego Kenara. 

Zespół Teatru „Witkacego" 

Opracowanie graficzne progra mu - Elżbieta Wernio. 
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ZESPÓŁ TEATRU „WITKACEGO" 

KIEROWNIK ARTYSTYCZNY Andrzej Dziuk 

KIEROWNIK TECHNICZNY Beata Wodecka 

REŻYSERZY Julia Wernio, Andrzej Dziuk 

AKTORZY Dorota Ficoń, Karina Krzywicka, 
Marta Szmigielska, Piotr DąbrO\vski, 
Andrzej Jesionek, 
Krzysztof Łakomik, 
Krzysztof Najbor, Piotr Sambor, 
Lech Wołczyk 

KIEROWNIK MUZYCZNY Jerzy Chruściński 

PLASTYK 

SEKRETARIAT 

DZIAŁ LITERACKI 

Ewa Dyakowska-Berbeka 
Elżbieta W ernio 

Brygida J esionek 

Bar bara Jaskólska 
Iwona Romanówna 

PRACOWNICY TECH. Dorota Brajerska 
Maciej Bielawski 
Stanisław Ziemianek 



W REPERTUARZE NASZEGO TEATRU: 

-Np. EDYP 
Misterium 
na podstawie „Króla Edypa" Sofoklesa 

-MACONDO, MACONDO 
wg. ostatniego rozdziału „Stu lat samotności" 
G. G. Marqueza 

- „SIC ET NON" 
Misterium 

- Fiodor Dostojewski 
„GRACZ" 

- „CABARET VOLTAIRE" 
Seans dadaistyczno-surrealistyczny 

- Pedro Calderon de la Barca 
„WIELKI TEATR ŚWIATA" 

- Christopher Marlowe 
„DR FAUSTUS" 

- Witold Gombrowicz 
„HISTORIA" 

- „ WITKACY-AUTOPARODIA" 
Niesmaczny góralsko-ceperski skecz 
Zakopiańczykom prawdziwym(?) poświęcone. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
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„Ktokolwiek jest wynalazcą 
rulety, ten stworzył skończone 
pod każdym względem i głęboko 
przemyślane arcydzieło. 
Konstrukcja maszyny samej, sposób 
uruchamiania jej, podział numerów, 
kombinacje, zasada i sposób 
obliczania wygranej - wszystko to 
razem nosi cechy genialności 
i jest podziwu godne ... " 

Z broszury 
reklamującej ruletkę. 
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Ht1CHST- UND MINOESTEINSJ{TZE 

Bei einem Mlftlmum von 
betrAgt do• Mnlmum •uf 
Einf•che Chanccn . 
Dutzonde und Kolonnen 
Tr1nsvereale simple 
C•rr6 . . . . 
TrRnsveraa le ple ine 
A choval 
Ple in 

4o -- ---- --- o 

2 

s 

s 20,-

S 24 000.-
S 12 OOO,-
s 4 000,-
s 3 OOO ,-
s 2 200 ,-
s 1 400,-
s 700,-

3• 

6 , 

s 50,- s !('(' . 

S 60 OOO.- S 11~ OOO .-
S 30 OOO.- S 60 OO". 
S 12 OOO.- S 24 rol .-
s 7 500,- s 1~ O<X1 . 
s 5 500 .- s 11 ()()(' 

s 3500 - S 7 'Y'r. 
s 1 700.- " 3 ~'~ 

----
- - - 2 ,_ --

·9 ----- ł·j 3 - • • 12 

13 14 15 

16 17 18 
7- --

-- 4 I·~ 19 20 21 -----tf E-
21 23 24 

t+·- 25 26 27 
5- - -

28 29 30 
7-. - 31 32 33 

34 JS 36 

n • 
' I 

~6 

1. Eine Nummer (Pl e in) z. 8 . 3 . ... .. . 
2. Zwoi Nummern (Cheval ) z. 8 . B, 9 . . . . . -
3. Dre i Nummern (T r1 nsve rs1le p lei ne) z . . B . 

10. 11 , 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
4. Vior Nummern (Carr6). z. 8 . '.IO , 21, 23, 24 
"41 . D ie ersten 4 Nummern (Ouałre prem iers) 

O, 1, 2. 3 ........ . 
5. Soch• Nummern (Tronsvoroale aimple) z. 8 . 

Z,W,V,W, ~ . 30 ..... . .. ... . 
B. ZwOlf Nummern (Colonne oder Dutzen d) 
7 , Einfoche Chancen : 

Ro t (Rouge\ - Sc" warz (No ir) 
Gcrode (Pair) - Ungerade (l mpa ir) .. 
M .in ~u e (1 - 18) - Pa ss o (19-36) . . . 

De• Einsalz gohOrt dem Gew inner 

-

- •• 6 

351acner Ei n„ Iz 
1711cher Einsa l z 

11 faen er Einul z 
81acher Einsalz 

Blacher Einsa1z 

5facher Eins•tz 
2fac:her E1n!a lz 

1 foche r Einsat1 
llacher E i„c:. ~l l 
1 fnchP.r E" ~-: <11 






