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Czemu, czemuż to od samego po
czątku milczeliśmy? Ona stale, pa
miętam, jakoś ukosem patrzyła na 
mnie, a znów ja, kiedy to spostrze
głem, wzmagałem milczenie. To 
prawda, że to ja je pogłębiłem, a nie 
o n a. 
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Obok swoich wybitnych dzi ł t kich jak 
„Zbrodnia i kara", „Idiota", „Biesy", „Bra
cia Karm azow" i szeregu utworó rob
niejszych pozostawił Dostojewski dzie~mik 
pisany przez wiele lat. Obok codziennych 
obserwacji umieszczał w nim ta że nie
wielkie samodzielne utwory. J edn n z nich 
była nowela „Łagodna", napisana w roku 
1876. 

Bodźcem do na pisania „Łagodnej" stały 
się informacje prasowe o epidemii samo
bójstw, która ogarnęła w tych czasach 
Rosję. Jedno z nich szczególnie pisarzem 
wstrząsnęło; popełniła je młoda dziewczy
na, udręczona ciężkimi warunkami życia 

wyskakując przez okno z ikoną - obrazem 
atki Boskiej w ręku. Ten motyw połączył 

Dostojewski z wcześniejszym pomysłem 
o mężu wyładowującym swoje krzy dy 
życiowe na żonie. Pisarz wybrał formę kla
sycznej noweli, w której wszystko winno 
być skoncentrowane wokół jednego, pod
stawowego wydarzenia, obejmować nie
wielką li czbę bohaterów, z zachowaniem 
jedności miejsca. 

(„ .) W „Łagodnej" szczególne znaczenie 
ma m nolog prowadzony przez bohatera. 
Nie jest b jednak jednolita wypowiedź. Zo
staje ona rozłoż:na na szereg stwierdzeń 
i replik skierowanych ku nieobecnej i nie
słyszącej rozmówczyni, której, przywoły
wana obecność, podważa poszczególne 
stwierdzenia bohatera. Jednolitość monolo
giczna jest ustawicznie rozbijana denerwu
jącymi go wątpliwościami, które stara się 
za każdym razem odeprzeć. Monolog st~je 
się wyrazem ustawicznej polemiki bohatera 
z samym sobą (.„). 

(wyk. fragm. eseju Ryszarda 
Przybylskiego pt. , Przeróbki 
scenicZ'ne Dostojewskiego" 
DIALOG 1966/5, str. 121) 
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Ogromnie mnie ciekawi: czy mnie 
szanowała? Nie wiem: gardziła mną, 
czy nie? Nie sądzę, żeby gardziła. 

Nader to osobliwe: dlaczego ani 
razu nie przyszło mi do głowy, że 
o n a mną pogardza? 

Zamówienia na bilety przyjmuje codziennie z wyjąt
-iem niedziel, świąt i dni wolnych od pracy w godz. 
-1 5 IMPRESARIAT Teatru, ul. Marii Curie-Skło -

dowskiej 2, tel. 233-35, w wolne soboty ekretariat 
Teatru, tel. 222-67. Kasa Teatru, ul. P . Findera 12. 
czynna na godzinę przed spektaklem. 

Ósma premiera sezonu 1990 / 91 

zaprasza do swoich sklepów 


