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Aleksander Pusz kin 

.. BIESY 

Wol{ól mrol<, choć wykÓI oczy; 
Co tu ro bić ? Będzie · · zie! 
Bies nas, widać, w polu toczy 
I kolujc nami w mgle. 

Biesy l<ręcą się szalone. 
Jalrn liś c ie w slotny dzień. 
Sl<ącJ ich tyle? Dol{ąd pędzą, 
Zawodzące straszną pieśń? 
Czy to czart się żeni z jedzą? 

pr lPloiy1 Julian Tuwim 

Thomas Stearns Eliot 

PRÓŻNI LUDZIE 
P"n Kurh ... on umnflć. 

A. penny 101 tho Old Ouy 

My rr67nl lud71P. 
My wypch;ini ludzie 
PodpiPrarny się wrnjPm 
Niestety w glowar.h sloma 
KierJy do siphie szerrzerny 
Ciche i bez znaczenia 
Są nasze głosy 
Jak wiatr dmący rirzpz osty 
Jak szemrze łapki na rozbitym szkle 
W nas1ej suchej piwnicy 

l\s zt;ilty lle1 formy cienie hez koloru 
Z;istygła siła i gesty bez ruchu 

Ci łctór1y wes1li nie sriuszcrnjijc oczu 
W inne Królestwo !imierci 
Wsriomnil jeżPli wspomnij 
Nie dusze gwałtowne 
Lecz ludzi wydrażonych 
Lecz wypchanych łudzi 

Ił 
Oc111 narotkcić w sn;ich się nie odwilżę 
W SP.nnyrn l~rółPslwiP. !imłercł 
Nigdy się nie ukil7<j 
farn oc1yrnil IJęc11ie 
8/ask slo1"ica w kalP.kiej kolumnie 
fam drzewo w kolysanłu 
I głosy tarn IJędą 
Jale wi<itr w liści szumie 
Bard1łej odłegłP b;irdzlej uroczyste 
Niż gwi;izd;i co tr;ir.i hli!Sk 

Obym nlP. stał bliż<'] 
Sennego śmierci królestwa 
Nier.h wr11ieje jale ws1yscy 
Tal<ic wyrn~lne przf'branie 
S ierść s1czurzą krucze pióra 
P;i tykl jak w pniu str;ir.h 
Niech Ch)~ę się jal< wieje wi<1tr 
Nie bllżej 

Niech się odrlali osl<ttnie spotlrnnie 
W mrocmym kr ółcstwle 

Oto kr<'lina rn;irtwa 
l\r ;:i Ina kaktusów 

Ili 

Gdzir rrZPd wzniesionymi 
Posag;imi 1 karnieni;i 
Dlo(1 um;irlego W7ywa łasld gla7u 
rod migot;iniem Sf1'1ÓiJjijCej gwi;izrJy 
I czy jest tale wlilśnie 
W Innym kró/f'qwlf' ~młercl 
hurlzimy się silmotnł 

W chwili kiPdy ci;iło 
Pr1Pnika crnło~f. 
I wMgl co chca pocCłłunków 
Do strzask anego modłil się ki!rnłPnła 

Tu nie Sil or.7y 
Ocnr tutaj nie mil 

IV 

W mrocrnej r1ołinle gwl;izd umieraj11cych 
W tej rfołłnle próżnej 
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Złamanej szczęce n;iszych dawnych królestw 

W tym ost;itnlm młejsr.u sriotk;inlil 
Szuk;imy się no om;icku 
I słów unlki!Jąc 
SIR)emy w pł<isku n<id rzeką obrzmiałą 

Niewidomi zanim 
Oc1y nie 1jawią się mowu 
Jak gwlazr1;i nleustf'łfąca 
Stullstnf't róża 
Mrocznego lcrólestw;i śrniPrcl 
Nadzlej;i tylko 
rust)'Ch lurtzl 

V 
I okrąiRmy kolczasty kią/i 
Holczasly klą/J kolczasty kłąb 
I okrąi11my lwlc1Rsty kląl1 
O piątej godzinie r;mo 

Pomiędzy m~ł<i 
A rzeczywistością 
Pomłęrtzy rnmi:irem 
A czynem 
Kłfld71e sle CIP(1 

/ltbawicm rwnje jr.51 Krótcsl•u 

Pomiędzy riomY$1em 
A dziełem 
Pomiędzy wzruszeniem 
A odczuciem 
KladzłP. się Cleń 

Pomlec1zy ż;ir11;i 
A spazmem ro7.ł<oszy 
Pomiędzy możnością 
A istnieniem 
Pomled7y Istotą 
A jej zast<irleniem 
Kładzie się Cień 

Mhnwiem fo'Oj" jf'SI /(róle5two 

Albowiem TwojP. jest 
Ż)de jest 
Albowiem Twoje jest 

Oto }111< ko1lczy się ś1'1at 
Ola }Rk ko1lC7y się ~1'1R1 
Oto }i1k kni1r1y si'! .~111nt 
Nie l' tr1Rskiem /pcz 1e skomlrnlf"'rll 



fragmenty anlcicty przygotowi.lnej puei Zbigniewa Podgórca w miesięczniku ·Zn<:1k• 
(Nr 1-2, 1981r.) wydanym z okazji stulecia śmierci Dostojewskiego. 

CZY DOSTOJEWSKI JEST TERAPEUTĄ I Z JAKICH KOMPLEKSÓW MOŻE 
WYLECZYĆ? 

JERZY ANDRZEJEWSl<I (pisarz) 
Myśli;, ze liter dh11 d, 11dwet ld najwir.;kszego formatu, nie leczy lwmplel<sów. 

WITOLD BENEDYl\TOWICZ (duchowny Kościoła Metodystów) 
Nie j.::st ler apeut4, nie może leczyć, może najwyżej pomóc w diagnozie. 

STANISLAW BREJDYGANT (aktor, reżyser, pisarz) 
Pue"onalcm się, ie demon nazwany (rzecL napisana) przestaje być groźny, przes
taje nunowc.Jć, prześłddow<Jć.() 0<.lnioslem takie wrażenie obcuj4c z Jego dLiełern. 
by pote111 same111u lego doświadczyć.(-) 

PAWEL HERTZ (pisarz, eseista, krytyk literacki) 
KdlLły wiełl<i pisdrz jest spowiednikiem świLJla, ale idlłna ksążl<a nie może nilcogo 
1 1111:11 ·1:11 "''" · '\"~. M11i1: llill<Hnlu:;I t.pr11wit., łt: li ~ plc:j I glt;llł1 : j .l1h:.l11ic111y pnj11111w.i t. 
sw1dl 1 ::.1eti1e, cJ 11ude wsiy::.lko l11nych lu<.lil. Doslojew:;k1 11le moze 11as z niczego 
ulecz)'{:, choroba liowien1, o której traktują jego ksiąild, jesl nieuleczalna. Tą chorobą 

je:;t 11iedoskonalość naszej natury, a nade wsąslko puekonanie, że okropne skutki 

lej 11ieuusku11LJlości rnożna usunąć w sposób r<:ICJonalny naszymi jedynie rękami. bez 
kdlhilrsis. 

MARIA JANION (historyk literatury) 
Nie jest Dostujewski terdpeutą i z iad11ych lwmpleksów nie może nas wyleczyć. Może 
Jedy11ic przerazić swoimi sposollarni ukorzenia i upokorzenia buntu i buntowników; 

poti:pii.:11ie111 inteligenta jako człowieka, który ·w ojczystą glebę i jej ojczyste sily 
nie wierzy·; jadowitą l<rytyl<ą inteligencji jako warstwy ouerwanej od rodzimycłl pier
wiastków rosyjskiego życia; swoim niewolniciyrn ·kultem prawdy ludu rosyjsldego"; 

utopią "Zjednoczenia się pows1ech11ego· w państwie teokratycznym, utopią, która 
tkwi u pothtaw wielu jego dziel. 

JAN ANDRZEJ KLOCZKOWSKI (dominikanin, autor prac z dziedziny lilozofii religii) 
Dostojewski nie jest dla 111nie terapeutą, jest przede wszystkim diagnostykiem. Jego 
wiellwść jest wiellrnścią lrngoś, klo ujilwn1a clrnrollę, nie zaś wiellwścią lekarza, 
który koi ból.(-) 

JERZY LITWINIUK (poeta, tłumacz) 
Sza111<:t11i byli lei eprlcptykaml. SzanHin po ataku (transie) Llyl zupelnie normalny, 
llldlo li.:go, "Lwracdl dusLc.;"pacjentowi, wyclQgal ją , lub wyluadal z kraju umarlycli. 
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CZESL/\W MILOSZ {poeta, pisarz, eseista, tłumacz) 
Przez swój opór wobec wlerze1'l Inteligencji rosyjskiej XIX wieku Oostojewsl<i leczy 

z pr7yzwyczajeń kłaniania sh~ światu. Zarm:em wbrew swojej woli ler.1y ze sklon
ności do mirodowego mesjanizmu, pol<awjąc do jaldch samo · za~lepie1i może pro

warlzić mllość własnego kraju. 

JERZY NOWOSIELSKI (członek Kościoła Prawoslawnego, malarz związany 
z Grupą Krakowską . ) 

Na pewno byl terapeutą. Pozwala nam uleczyć się z komrilel(SU ricrfel<r.jonirn1u, 

z kompleksu człowieka porząc1nego. 

Ks. JANUSZ ST. PASIERB (historyk sztuki, poeta, eseista) 
Tal<, ale osobiście niczego mu w tym wzglęclzie nie rnwrlzlęcn1m. 

MAfłlAN PILOT (prozaik, scenarzysta filmowy) 
(-)Cnle dzieło Dostojewskiego to wiellrn spowledż duszy luc11kiej świ;ido1m~j cza
jąr.ego się w niej zła, udręczonej ziem; duszy clerriąr.P.j I srnmor.7ąr.ej się 

w heroicznych i beznadziejnych zmaganiach ze ziem . Czytanie Dostojewskiego 
jest al<tem wspól-poznania I wsp61-spowledzi. Poznanie prnwdy, najstras71iws1flj 
n;iwet i wyznanie tej prawrly przynosi ukojenie I oczyszc7.enie. 

RYSZARD PRZYBYLSKI (historyk literatury, eseista, tlumac1) 
Mam glęboki uraz do ps~hiatrii.(-) Dlatego wolałbym nie kojarzyć Do5lojewsl<ie
go z Lą ciemną plamą ·naszych crnsów". nostojewski jest Rozmówcą. Romia · 

wia z nami w obliczu Boga. Ps~hoterapla zaś uczyniln z rozmowy rionury lrnbaret. 

TADEUSZ RÓŻEWICZ (poeta, dramaturg, prozaik) 
Dostojewski jP.sl przede wszystkim artyst;i, czasem rutJllcystą; nns, l11dzi XX 
wielrn nie ·może" z nlc1ego wyleczyć.„ wprost przer.iwnie, mo7e rrns rric1ej 

wpędzić w różne ·choroby· . 
Nies1lwclliwy jest tyll<o dla C7ytclnll<ów powicszcliownych Itp. 

JAROSLAW MAREK RYMKIEWICZ (poeta, dramaturg, eseista, tlumacz) 
Ooslojewsl<i jest diagnostą. LltP.rntura nie lec7y. 

STANISŁAW STOMMA {prawnik, polityk, historyk i publicysta) 
Nici Dziwiłbym się bardzo slysząc czyjeś stwier<1zenle, że Dostojewski leczy 

psyr.t1icznle. 

WLADYSLAW TERLECKI (pisarz) 
Osobliwe riyt;:rnie. Nie, nie jest terapeutfj z pewnościq z 7mlnycll l<amplel<sów. 

(·) Dostojewski nas nie wyleczy. 

ZDZISLAW UMIŃSKI (pisarz) 
Pytanie bardzo istotne jeśli choc1zl o twórczość i znacrnnie tego pisarza . fal< 
gotów l.Jylhym uznać autora Biesów rn terapeutę. Wyprzedrn on rrawie o pól 
wieku ldiniczne badania Freuc1a !(-) 

Z131GNIEW ŻAKIEWICZ (prozaik, rusycysta) 
Jeśli już mówić o ternpeutyr.e to chyn;i w lrntegori;ir.h pogtęhl:mln S71ul<i :1\l(r) 

annlizy, wr.hoclzcnia w mroki świac1omoścl z nAdzlęjiina 11rorzrirlkowr111le nrt· 
mięlno<';r.i i wrrnwar:lzenle larlu w chaosie l11<1zldel r<:yr.hP.. 



G JAl\I MUHAL WYCIĄGAM Z LEKTUHY DOSTOJC:WSl<IEGO? 

JERZY ANDRZEJEWSl\I (pisarz) 
(-) z lektury Dostojewskiego nie wyciągam żadnego maralu z tej prostej przyczyny, iż 

Dostojew:;kiego nie czytilm. 

WITOLD BENEDYKTOWICZ (duchowny Kościoła Metodystów) 
Nie poddawać się wlórnochrześcijańskiej moralistyce. 

STANISLAW BREJDYGANT (aktor, reżyser, pisarz) 
W jego twórczości nie znajduję żadnego morału, żadnego pouczenia. To dLieło wie

lkiego mor i:llisty a nie żałosnego moralizatora_ 

PAW EL Ił ERTZ (pisarz, eseista, krytyk literacki) 
Na to pytanie odµowiem, parafrazując słynne zdanie z Biesów: Jeżeli nie ma Boga, 
to wszystko wolno_ Ale Jeżeli jest Bóg? 

MARIA JANION (historyk literatury) 
l:lu ja wie111, cą morna to nuzwać morałem? Haczej chyba antymorałem: że droga 

prawo si awneJ ·prawdy ludu· i "serca ludu·, którą przeciw Biesom Rewolucji propo

nuje Dostojewski, jest równie niebezpieczna. 

JAN ANDRZEJ l<LOCZKOWSl<I (dominikanin, autor prac z dziedziny filozofii religii) 
Tr Lynwć na uwięzi biesa, który we mnie mieszka. 

JERZY LITWINIUK (poeta, tłumacz) 
Platon mówil, że orJwaga jest wiedzą o tym, czego należy się bać. Dostojewskiego 
należy czytać_ Czyty-Nalem go rzadko - mając lat dwCJdzieścia I pięćdziesiąt, zawsze 

odrabiając Jakąś Zilleglość. Do śmierci odrcibia11iy zaległości. 

CZESLAW MILOSZ (poeta, pisarz, eseista, tłumacz) 
CzylaJqC DostOJL!wSkiego jestem skłonny przypuszczać, że każdy geniusz musi za

płacić cenę skażenia. Zarazem myślę, ie wszell<ie •realizmy" są dziecinne tam, 
gdzie nie ma potężnej myśli filozoficznej, jak to jest u Dostojewskiego_ 

JERZY NOWOSIELSKI (czlonek Kościola Prawoslawnego, malarz związany z Grupą Krakowską) 
W ogóle nigdy nie wyciągam morałów. Nie jestem moralistą. 

Ks. JANUSZ ST. PASIERB (historyk sztuki, poeta, eseista) 
Szacunel< dli:l prostego, pdnego miłości ctirześcijonstwa. 

MARIAN PILOT (prozaik, scenarzysta filmowy) 
Ze literatura jest rzeczą najwyzszeJ wagi i powagi; że na jej ołlszaracti rozstrzygać 

się mogą kwestie najbardziej dla CLłowieka istotne; ie jest narzędziem dociekania 
prawdy o czlowiełrn i upowszechnienia tej prawdy; że wymaga skupienia wszystkicl1 

sił duchowych i bezwzględności wobec siebie samego; ie wtedy, tylko wtedy słowo 

może 1nieć 111oc nawet ocalenia innego CLlowieka„. 

RYSZARD PRZYBYLSKI (historyk literatury, eseista, tłumacz) 
ran poLwoli,ie nie odpowiem na to pytilnie. 

TADEUSZ RÓŻEWICZ (poeta, dramaturg, prozaik) 
... że zbrodnię można i trzeba odkupić pokutą, karą.„ ie trzeba kochać bliźniego ... 
Nic poza "morałami• z Nowego Testwnentu i puyhazanlaml Bożymi. 
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JAROSLAW MAREK RYMKIEWICZ (poeta, dramaturg, eseista, tłumacz) 
Żadnego.(-) W dziele Dostojewskiego znajduję natomiast ula siebie pewien mo

rał z zał<resu etyki pisarskiej. Dułby się on sformułować lilie nie bój się żad

nej z twoich myśli; jeśli jakaś twoja myśl cię przeraża, to znaczy, że jest to 

myśl wartil wypowiedzenia. 

STANISLAW STOMMA (prawnik, polltyl<, historyk I publicysta) 
"Mord!", to słowo nieodriowiednie_ Dostojewsld pol<aLujt~ gl.-;llię clirześcijaństwa 

i silę zla_ 

MICHAL STRZEMIŃSKI (autor szkiców z dziedziny l<Ultury i filozofii) 
Co tu odpowieLILieć? Chyba nie jestem pouolrny uo żaunej l r:iostuci L clLiel 

tego riisarza_ Wszystl<ie ji:go riostacie to "gieroi nie mowgo romana"(llohatero
wie nie mojej powieści). to osol1y nie z rnojegu towarzystwa_ A więc morału 

clła sieliie nie wyciągam_ 

WLADYSLAW TERLECKI (pisarz) 
Że praca_ którą uprawiLim, jest polrnlą_ 

ZDZISLAW UMIŃSKI (pisarz) 
(-) w każdym z 11as istnieje jak gdyhy dwoch ludLI, a nasLe życie - to spór, jaki 
ci dwaj prowd<lzą ze sobą,(-) ... lel1lury ks1ążel1 Dosto1ewsl<1ego prowadzą mnie 
wprost do takiegq wltiśnie stwięrqzęnia, qo tegq c() naLwułllym ttihże pesymi
stycznym stos1irlkiern do iyci9 ; : niifo9 ~IJ _ i (lwcj zie pojawiaj<1cej sit; wizji rnisty

uncgo spolecze1'istwu. 

ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ (prąią!k;: ~ Vi;'$ycysta) 
.· ' ' ... „' . ' . .... ;:! .. 

Zaden, na szczęście. :::: .· :· :·: :.::::i·; ;!··: :':-• 
:: ·::··:-'?::·: „. "•' 

... „ .. ·.: :: :-:·· ···· 

CZYM TLUMACZĘ TAK WIELKI!: ZAINTERESOWANIE DOSTOJEWSKIM 
W NASZYCH CZĄ$ACll?'. : : '. :: . ·- --· . . . 

<· . : . : . ' '. - ~ .„ : : . ~ .. :_:.:-,.. 
JERZY ANPRZEJE\lv'§IH (pi$ąr~) , · - _ _ • .. 
(-) Dostojewski krzyczy;'. miot<:i _Si'.fi v/ 6góle -rnc lwwujt: Sit; (ouywiścit~ w swo

ich książkach), jakl)y ina! v/'Ó\'ły~ e w<J hg~licLnym SlildLie r1ilwiccJzonycl\ wie 

przów_ Odnoszę wrażenie, iż wi6tu wspólqzosnym nieolicc są podollne stany, 

innych epatuje "mroczność• ros~~kiego pis<'.1r la. PoJt:CiLi natomi<ist nie mam, 

w JaldcJ mierze nwżnLl mówić o poczytności OosloJewsldcgo 

WITOLD BENEDYKTOWICZ (duchowny Kościoła Metodystów) 
Czy tylko w naszych czasacl)? Dostojewski bucJLll fascynacje już w XIX wiel<u. 

U nas jest to rnoże odrabianie zaleglości. 

STANISLAW BREJDYGANT (aktor, reżyser, pisarz) 
Mó(.(lllylll odpowiedLiet., ie jest to najllar<JLiej wsriólczesny Le rnanycll rni pisa
rzy, ale oliaw1;Jin się, że llylliy to lwmu11ill.() 

PAWEL HERTZ (pisarz, eseista, krytyk literacki) 
CLasy, w których 11n111 wyriadlo żyt., uoflLily sit; L cic:rpicn i ldi;sl, r1it!10wnie 
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dolkliwszycll, ;i nndc ws1yslko niP.rńwnic rlotkliwiej odcwwanych nrzez ogrorn
ne rzes7c ludzkie ni7 cicrpicniri i l<lr,sl<i enol< minionycłi.( - ) Cale to Zlo, 

które w dziejach C71owiec7yr.ll rnwszc towarzyszy Dobru, jest przedrzeźnia 

jącą jr. i srir7criwini'ICCJ sic mu mi'JIP'l. riozostaje jal< gdyby poza rarhubą 
cz;::isów ol!ecnych. Ale Oostojewsld wlnśnie ten najważniejszy spór Dobra 
i Zła. Boga i Sznlnnn, uczynil przedmiotem swoich rozwnżań. Gardzo wyra
ziście uki'Jzuje 11i1m ów lJój [)ohrri i Zin i nowiacli'l, że jego piacern jest serce 
człowielw.(·) Ulrnzujc l<lki świat, w l<tórym motorem dzialar1 ludzkich są 
UC7Uria wotH: c sichir.. wobec innych, wobec Boga. Zanclnia wicć nustke, 
klór<J powst;::it0 w l<Ulłur7c i w świmlomości europejskiej w wyniku uroszczer1 

oświeceniowych i urojeń pó.lnicjszycl1.( -l 

MARIA JANION (historyl< literatury) 
Myślę, 7.c 7;-1i11tcr0srwmnie Dostoj0wsld111 zn;:1c:rnie już dzisi;-ij oslalJlo. Prze 

de wszys łl<i111 cllnlq~o. że Dostojewski prwstill być tajemniczy. Gowiem to. 
co wiP.llJ n<Jjli;1rd1irj Im niPmu pociilgrito. dilłoby się ol<reślić wlaśniP. jal<o 
"lajemnicn f)ostoj0wsl1iP.go". 

JERZY LITWINIUK (poeta, tlurnncz) 
Olntcgo jest i'llduntny w wieku misternym "OSt<'ltccznych rozwiąn1ń" 

i re;iti7ow<1nych utopii. f)ollro i 7ło trnl<townl serio, hołała go również cu
drn skóra. 

CZESLAW MILOSZ (poeta, pisarz, eseista, tłumacz) 
Doslojcwshi jc;,I jr<l ynym riowieściopisnrzem XIX wiclw, l<lóry rn swój te 
nrnl świ;i<lomir~ ohrnl nc1cisl< świritorioglądu naukowego mi wyobrC1źnię l\J
dzl«1. Pr1ewid 1in l, 7r Io llyl dopiero pocz<1lel<. NapisCJł: "Wszysll<o zależy 

od naslt:pnego sl•lłrria". 

JERZY NOWOSIEI SKI (członel< kościoła Prawosławnego, malarz związany 

z Grupą l\ral<owsk<i) 
Glodem d11chowy111 n;iszej epoki. Niczym innym nie mog0 sobie tego llumm:zyć. 

Ks. JANUSZ ST. PASIERB (historyk sztuki, poeta, eseista) 

W jr:-~~o liol1ill r;rnc ll orlnnjd11jcmy nns7e ciemności, udręki i poszutdwanie 

świaln. I zh;iwicni<1. 

Mi\Rli\N PILOT (proznik, scennrzysta filmowy) 
(·) M;-i Oosloj<~wsl<i w dw1JCl 1ies!owif'C7llej litcr;:it1ir1e swoich naśladowców, 
konlynunlorów. nd111i1 a torów. ma także przeciwników; w każdym jednal~ przy. 
pad Iw j ceo cl;ir.lo jest m1jistotnicjsLyrn punl<tcrn odnicsieniCJ. Niczyja bowiem 

wi1jn lucl 1kif'go lo<;u nic dorównuje wi1ji nu\ora 7brodni i l<ary, nił<t nic do· 
kom1ł b;:ir<l7if'j prwnildiwej analizy nat11ry ludzkiej i niczyja "boi o czelowiekiP." 

(j;:ik to ol<rP.śtol Dohrolubow) nie hy1a równie glęl.Jol<a i wszechol.JejmlJj~ca . ( · ) 

RYSZAl"łD PRZYOYLSKI (historyk literatury, eseista, tłumacz) 

Hnmr.r Io nnjwy/q:i m;idrnl;t: "ni1"7yr:h onsów"J)iNwolnyr:h. Doslnjf'wski Io 
n<Jjwy7 ;,7;i mi')drol;r< "nnc;1yr.1 1 r:n1sr1w··now0:i"y1n)'r:tl.(·) T)11w nicl<l6r1y 1rinoini
ni'ljci. :i"r> rln 1.-1!< wi1!ll<i0j r<unwwy tr101Jri nr1ygntnwric; 7;ir(1wnn swój 1m1ysł, 

j<.1k i swoje ł>iedn e , zhrukanc r.ouziennością s1~rc..:1! () 

TADEUSZ 11ÓŻEWICZ (poeta, drnmaturg, prozaik) 
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Brnldem wiary, tesknotą clo wiary, nadziei i milośe;i nicdosl<0nulością Koś 

ciołów (w tym prawoslilwnego, proleslanck iego i r ąlllslw - hatolickiego), 
plytkością "teologii" na lal< zwany użytek codzienny, sentymentalim1em, powierz

chownością i zbyt speldakularną forrrn.J wiary. LudLie współcześni tesknią 
eto Chrystusa Syna CLlowiecLcgo, nic do Clirystusa KrólcJ. Oostnjcwsld jest 
bliski ludziom współczesnym, l>o mówi o Chrystusie i.l nic o "lHZęclzie" nau 

czycielskim.(-) Dostojewski "OCZyścil" Chrystusa i Ltiliiyl Go <10 CLlowieka -
- lal< do wicr zącego jC!I< i do niewierząr.egn . () 

JAROSLAW MAfłEK RYMl<IEWICZ (poeta, dramaturg, eseista, tlumacz) 

(·) Dostojc;wski, j ak napisalem, polwrnjc, jallic są slrntld puyjr;cia l11li odr w
ce ni a li:!Sld. A lutliie naszej kultury iatdiy wlaśnie sir; wal1al1 (olł clość uawna 
zresLlą), jal<lly chcieli coś wylirać. WiGc CLylnj<J Lego, ldóry 111ówi o skutkach 
wyboru i uzmyslawia im, ie ten wybór jest nieuniłrniony : lJO klo nie chce 
wybiernć, ten tym samym wylir<ll.(-) 

JACEK SALIJ 

(-) Ten prorol< nrzecrnl nasz unudet<, ale nuedc ws1ystld111 Gl(JSI 11;:1<.Jzicjq. 
Dostojewsl<i nic lyllw opis11je LrnrclLiej naSLiJ epoh(.! 11i.i swojq, ale wLywa 

nas rlo pokuty, w ł<ażdym raLie na pierwsLY jej stof)ie1): do poLnania naszego 
n;.1jwi t:ks2ego gr7e c lH1, j <i ldm jest twor:tcnie Z<JS<1cf nHHcJlnyc lt nie ty1c n1e2god 
11yt: l1 L cicf<ill01_'.it°:11\, iii<: · CO ddichO Cll1 :; L <~, llo ldlWlt:j 111 ll Li1Slt:pit~ rliC 

- nie calldem z nim zgodnych .() 

STANISLAW STOMMA (prawnik, polltyl<, hlstoryl< I pulJlicysta) 
Po pierwsze : urcyclzielo litcracllie aiwsze powst<.ije nrcydLit:lern, wrnca się 

do niego na różnyc h etanach. Po drugie: L arcy<lLiel Dostojcwsl<iego uderza 
glęl>i<J i autentyzm przeżycia. lrnponuj<1ca sila przc2ywa111u. Po trzecie: zma 
ganie dobra i zla ukazane w gigilntycrnych wymiarach. UtkrLilji)Cy kontrast 
z dominującą na Zacl10d2ie mentalnością. 

MICHAŁ STRZEMIŃSKI (autor szkiców z dziedziny lwllury i filozofii) 

(-) Chcemy poznawać geneaologię terainiejsLości i ucuywistość. Dostojewski, 
wiell<i znawca szalani:l i clcmonów wl<ruuCJjc-1c:ycl1 się do d11 s2y 1l1CJZl<i<:J. t>ardzo 
nam w tym pomaga.(·) Dostojcwsld łlyl Wielldrn rroroldcm! 

WŁADYSLAW TEfłLECKI (pisarz) 
(·) Epol<a, l\lóru stworzyła Dostojewsk iego, JCSt dziś z.i1nlrni t.: tym ctoświducze· 

niem historycznym, które podlegać może każdej wi.lrtościujncej refleksji. 
Pytania.które Dostojcwsld stawia! swoim wspólCZf!S11y111, riosiadaj<'I i dla 
nas ten sCJrn sens. Oto czym, rnoi111 zrli.lni<.:111, tłurnnuyć można Laintereso 
wanie Lyrn pisarzem dzisiaj. 

ZDZISŁAW UMIŃSKI (pisarz) 
To OCLywis!e. Oo przecież Do s tojcwsld jdl,o jecJen L pierws1yc ł1 ziluwużyl 

i stwierd1il, ie nas La cyvvili1acja zdrodLa 10, r.o w rwc; n.ijl1!p~Le, mianowicie 
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wrtości rfucllowc Wol;1I nawet. że po7lJyl;1 sie Boga. I spraw;i ta rlo r17iś 

po10st;1jc olwart;i i jnlci:e nlepol<Oj'lca. (-) 

ZBIGNIEW Ż/\KIEWICZ (prozaik, rusycysta) 
Prol llcmy 111ctnfizycz11c s\CIJ'l sie prolllernrimi epoki. Prołllern wolności, ucieczka 

od wolności - to n as za troska mic zelna . A któż jeśli nie Dostojewski dał 
ternu najr>elniejszy wyrnz? Ciemności natury ludzl<iej, przed l<tórą wzdrygał 

sie cz lowiek XX stuleci;i, rnajrlują u Dostojewskiego sugestywne i gl ę l.io

kie odzwicrcicctlcnic Bohilter7y u Oostojewsldcgo rzuceni są w egzystencję , 

świ<Jl µozn<Jj(J nrzez cezystcncję, Cl rirzeci eź nad tyrn światem otwiera się nie

skończony lwzrn i;:i r /\hsolutu. 

11 
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Asystent reżysera 

Inspicjent 
MAŁGORZATA ABRAMOWICZ 

ANNA POPLAWSICA 

. ALINA POKORZYŃSKA 
HANNA GAlUSZEWSKA (fortepian) 

.. GRZEGORZ WIŚNIEWSKI (gitara) 

.. TOMASZ KAMIŃSKI (skrzypce) 

Sufler 
Gra 

Gra 

Gra 

Premiera 2 maia 1993 roku 
Spektakl grany jest z jedną przerwą. 

Dyrektor i kierownik artystyczny 

ICRYSTYNA MEISSNER 

Wicedyrektor 

ZENON BUTICIEWICZ 

Kierownik literacki 
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Kierownik techniczny: JACEK GAJEWSKI 
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Kierownil< pracowni krawieckiej damskiej -

KRYSTYNA GAJEWSKA 

Kierownil< pracowni krawieckiej męsl<iej 

JANUSZ MALEK 

Kierownil< stolarni - TADEUSZ KAMIŃSl\I 

Projekt graficzny okladki 

EDWARD SALIŃSl<I 
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