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Choroba jest krzyżem, ale może też k::ifl ar em bezpie

czeństwa. Ideałem byłoby zabrać jej S'iłę i odrzucić 

jej s łabość. Niech będzie schronieniem, które czyni 

;ilniejszym, gdy się te g o c h ce. I jeśli trzeba 

taplacić za to cierpieniami i wyrzecz"niam i - płaćmy . 

(Albert Camus., fragm. Notatników) 

Wszy cy bohaterowie Dostojewskiego :pytają s.ię o sens 
życia . Przez to są nowocześni: nie boją s ię śmiesz

rwści. Różnica między wrażliwością nowoczesną a 
wrażliwością klasyczną polega na tym, że pierwsza 
żywi się problemami metafizycznymi, druga zaś mo
ralnymi . W powieściach Dostojewskiego problem po
s tawiony j t z taką si lą, że może prowadzić tylko 
do skrajnych rozwiązań . Albo życie jest kłamliwe , 

a 1 b o jest wieczne. Gdyby Dostojewski poprze·sta ł 

na zbadaniu zagadnienia, byłby filozofem. Ale ukazu
je skutki, jakie ta gra umys łu wywiera na życ·iu 

człowieka„ i tu jest artystą. Wśród skutków - uwa
gę jego przyciąga ostateczny; ten, który w „Dzienni
ku pisarza" nazywa samobójstwem logicznym. W od
cinku z grudnia 1876 przedstawia rozumowanie do
tyczące „samobójstwa log·icznego". Przekonany, że 

egzystencja ludzka jest całkowicie absurdalna dla ko
goś , kto nie wierzy w nieśmierte lność, dochodzi do 
następujących wniosków: 

SkDTo w odpowiedzi na moje pytania dotyczące 

szczęścia dowiedzialem się, za pośredni.ctwem mego 
sumienia, że nie mogę być szczęśliwy inaczej aniżeli 

w harmonii z tym wielkim wszystkim, którego nie 
pojmuję i nigdy pojąć nie potrafię, jest oczywi.ste ... 
Skoro wreszcie w porządku świata występuję w roli 
skarżącego i poręczyciela, obwinionego i sędziego, 

i skoro uważam tę komedię za glupią ze strony na
tury, z mojej zaś strony uważam za upokarzające, 

abym zgodził się ją grać„. Jako skarżący i poręczy

ciel, sędzia i obwiniony, potępiam tę naturę, która 
z tak wielkim bezwstydem wydala mnie na świat, 

abym cierpiał - i skazuję ją na unicestwienie wraz 
ze mną. 

(.„) Wśród postaci Dosto jewskiego n ie ma ani jednej, 
w której nie tkwiłby ten cierń, ani jednej, która nie 
jątrzy łaby tej rany, nie szukała ratunku w uczuciu 
a lbo w rozpuście. Ot o dz ie ło, gdzie w światłocieniu, 

przenikliwszym niż blask dnia, oglądamy walkę czło
wieka z jego na dziejami. 

(Albert Camus, fragm. eseju Kiry!ow) 

na motywach powieści Fiodora Dostojewskie~o 

w przekładzie Jerzego Jędrzejewicza 

OSOBY: 

Nastazja - Bożenna Stryjkówna 

Aglaja - Małgorzata Pritulak 

Lizawieta - Halina Machulska, 

Małgorzata Prażmowska 
(gościnnie) 

V Adelajda - Ernestyna Winnicka 

Myszkin - Zdzisław Wardejn 

Rogożyn - Joachim Lamża (gościnnie) 

V Gania - Tomasz Mędrzak 
;f aenerał - Tadeusz Bogucki 

Tocki - Ryszard Barycz (gościnnie) 

4/ Lebiediew - Jan Machulski 

VFerdyszczenko - Jan Kulczycki 

adaptacja i reżyseria 

Magdalena Bączewska 

scenografia i kostiumy - Anna Rachel 
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Dwulicowość, p<>dszewka, maska - to rzecz 
brzydka, zgoda, ale gdyby w danej chwili 
wszyscy się ukazali tacy, jacy są w samej rze
czy, to jak mi Bóg miły, byłoby gorzej. 

* 
Naszym zdaniem -zdrów i cały jest naród ko
chający naprawdę swoją chwilę obecną, w któ
rej żyje i umiejący ją zrozumieć. Taki naród 
może żyć, a żywotności i zasad wystarczy mu 
do końca świata. 

• 
Oszczerstwo, nawet bezpodstawne, zawsze zo
stawia jakiś ślad. 

Ideał jest również rzeczywistością, tak samo 
prawowitą, jak rzeczywistość faktyczna. 

• 
Co może być fantastycznie}sze i bardziej nie
oczekiwane od rzeczywistości? 

• 
Tylko pracą i walką osiąga się samoistność 
poczucie godności osobistej. 

• 
Każda zakazana myśl zostaje natychmiast po
stawiona na piedestale przez tych, którzy jej 
zakazali. 

• 
Zły to znak, gdy przestają rozum1ec ironię, 
alegorię, żart. Upadek wykształcenia, rozumu, 
oznaka głupoty. 

Tragedia i satyra to dwie siostry, które idą 
obok siebie, a imię ich obu, razem wziętych, 
jest p r a w d a. 

• 
Fantastyka w sztuce ma granice i reguły. Fan
tastyka powinna tak się stykać z realizmem, 
żebyśmy w nią n ie om a 1 wierzyli. 

• 
Nawet nauka nie zdoła połączyć coraz bardziej 
się oddalających od siebie ludów. 

• 
Jeśli nie ma Boga, to wszystko jest dozwolone. 

• 
Piękno jest nie tylko straszną, ale i tajemniczą 
rzeczą. To Diabeł z Bogiem walczą, a polem 
bitwy jest ludzkie serce. 
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