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J 111w DostojffJ.!·si'a 

Tr:cn'it'.f!..O pai d;:.iemi/.:a,ja/.: ;:.&:.Jo/de, ol:olo siódmęj &:.·ieczorem przys:dm11 do 
S;:.ós!(r;o Gi11111a:::ju111 .lfrsl:it'f!/J. gd;:. ie pnru:.·r1d;:.i/ .rn."o)t' le/.:rjr &:.:vJ:lado&:.·m stmo
gn~fii P. .li. Oklti11. 7.tl){'ria jes-::cr-:::,e sit 11ie ro;:.por;:.tfr. r·zd·r1110 1111 .1pói11io11yrk 
l '.iit1dlr1111 11t1 s&:.·oim ;:.~Jllr111 mirjsm i 11ie zdr;żylt1111 11au:·t1 mdoż}/ ;:.fs;:.ytó·u:·. 
:;dr pods;:.edl do 11111i!' Ok!ti11. 11si(ld/ oho/: 11a lr1r;:·re i /HJ~'it'd;:. ial: 

- . I 11110 G1~r;o!'i1·~·110, r'Z.\' 11ir -;,ffhtirt!al~l' pa11i por/jr;/ sit pmrv stmogra
.f/r-:::;11tj! P11/em110 mi u::vs;:.11/:r111if s!mogmfa i po111yHr1k111, -ie moif 'ida.foit• pa11i 
·a:';:.itlahy lf praq. 

- { · l.'ogo s;:.y/.:t(jl' sit la pram stmogn1(irz11a? - .wtiel.·11-
&:.'i la 111 sir 

- { • pist11-:::,r1 /)os!rljr·C;~ ·shtgo . Prm·ąje lrraz nad 
11o~·ą po&:.·iekią i po.i!a11o';;!·il pis({('jt/ przy pomory 
ste11ografa. Dostojr.~:s/;i p1'Z.J'j>11s;:.r-za. Żf po&:.·ic.I'/ 
htdzir mia/a ololo sied111i11 ad.'11.c::y dr11h11:1'1.-ir!t 
~·irl:s:::tgo .fom1r1111 i propo1111ie ;:.({mir; prart 
Pitldzirsit;! m h/i &:.y11r1gror/;:.mir1 . 

Po.l'pir's;:.11if sit zgodzi/am . ,\ 'azz.."isl:o Do
s/r~jtu."shrgo ::mala111 od d;:.ini1!sl fi."tt. Br! 011 
11/11/Jio11y111 pisr11-:::,r111 1111go rijm. Sama r.:·zm
szala111 sit ;:.l!'sztr;.it'f!.O 111r;:·orr1111i i plflht!t1111 
11f!d „ I Lpo11111imifll11i-::, do11111 1111/(/rlyr!t „ . 

.\'a my.I'/ o /\'///, Żt' 11ir !yl/.:o htdt mia/(/ moż -

110.l't' po.-::cl/f111ia 11trt!r'11/o&:.'fll/l'f!,O pisr11-:::;a, alt 
jts;:.1-::cr htdt 1111r pomagrt!a Z<'' pnuy, bd(//// 11i1'
;:.&:.:vHt' poddsry/or;:·r111t1i11mdoz.."a11t1. 

Ok!ti11 ~'1tr-:::;rf mi mrt!l'ilh;. z..: ·1' r'Zfi."01·0 :do:io-
1/f/ l:r111t't'Zl.'f', 1111 l.·1r)1~j hr/o //ftpisfllll': „7.r111/d: 
Stola my. rr~e:. l/alrj. li ies;:.r-:::,m/shej, t/0111. \/rJ111:i11a, 
111ir's;:.la11i1' 1111111er 13, py!flr' o Doslr~jtu:·sl:it'f!:O" - i po
&:.'iedzial: 

- Pros.-::ct pr~/{r' do J)os!ojcll!'sl:iegoj111m "~pól do dz.."1111r1s1ęj; 

„11it ll!'f'Zt'.ótięj i 11ir pói11itj'',jrt/.' sam d;:.i.I' 11.i!alil. 
(.'z z."rll1t'KO paid-::cirmil:a &:.' pm11itl11r t/;:.iC1! pil'm·s;:.tgo .1po1h111ia z moim 

p1"Zys;:.(v111111r-ir111 olmd-::ci/11111 sir t'Zt'.aa.;:. mdo.wr; my.l'lr; o tym. Ż1' r/;:.i.( 111:;:,e1--::,y
~·is111i sit od drtll!'llf/ pidt:!;llOU!'t11/1' 111r11"Zf'lli1':::: 11r--::,r1111in, r;:.y l.·11nis1h .i/tlll{' sit 
sa111od;:.id11r; pmmr;:·11irr; &:.' ohrr111y111p1-z1';:.t'11111it' zm::od;:.ie. 
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Michał Bachtin 

[ ... ] P rzedstawiono rn życic „Rosjan za granic•( - bardzo osobliw<.:j kate
gorii ludzi, k t(Jrcj D osrojcwski przyglądał sic,: bacznie. 

s,1 ro lu dzie oderwan i od k raju i narodu, życi (.: ich już nil: u k łada si c,: 
w norma lny rryb, jak i obowiązywał \\' ojczyźn ii.:. a zachowanie nic ul ega ka
no nom Z\\ i<izan) rn z ich syruacj<) rrwah) . :\ie S<) on i osad zeni w swej sforze. 
Generał, korepetytor jego dziec i (bohater opowieśc i), hochsztapler dl:s 
Grieux, Polina , kurtyzana Blanche, angie lsk i dżentelmen Asrky i inni. kró
rYc h los sprowadził do niemieckiego miasteczka Ru krc nburg, ru zamien iaj<) 
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s i ~ ponick<jd \\" zespół karnawałowy. który 
czuje sic,: w pewnej micrze poza nawiase m rn
rej szych norm i obyczajów. Ich wzajemne sto
sunki i zachowania srają sic,: nicz\\)CzajrK, 
cksrrawagan<.:k ic, ska ndaliczne (oni stałe żyj<} 
\\' atrnosfc rzl: skandal u). 

Po d ru gie , przcdsrawioni.: w powieści Ż)

cic sku pia sic,: wokół rulet ki, co ma pod stawo
we znaczenie i nadaje karnawalizacji utworu 
odci<.:ń szczególn y. 

\\'szelka gra (w kości, \\' kany, w ruletki; 
itd .) z samej swej isrory jest zalxl\q karnawa
łow<i. Wyraźnie zdawano sobie z rcgo sprawi; 
\\'sra ro~.; rności, \\ ' średniowieczu i w epoce 
odrodzenia. S-;.mbolc gry nieodmiennie sta
nowił) czc,:ść składową symboliki karna\\ ało -

\\'CJ . 

(,udzie h.1rdzo rc'iŻn) eh pozycj i hil:r.ir
chil:znych, gdy s ic,: gromadz<1 \1 ·okół rulcrki, 
zosrają zr(rn nani wobec reguł gr\· i "obce 
pra\\ JHZ) pad ku. Ich z.ach<J\\ anie prz) stole 
gr\ nic mieści sic,:" roli. jaką'') konuj') na co 
dzicil. Panuje ru aura ha1.ardu, g\rałrm' nych 
odmian losu, bh ska\\ iczn)ch wzlotów i upad-
kc'm, cz;. li aura koronacji-detronizacji. 

Sta\\ ki S<) podob ne kr1z1 som, czło'' ick czuje sic,: za każdym razem u pro
gu . I czas gr1 jest osobli\\): minuta r(m na sic,: tu larom. 

Karna\\alizuj<)C) "Pł;." ruletki emanuje na \\'szysrko ''około, bodaj na 
całe ż.~cic miasteczka, krc'ne Dosrojewski nic bez kozer) naz\\ał Ru le renhur
g1cm. 

-~ 
I 

\\'rej zagęszczonej au rze ka rnawałowej od s ła nia.i•! się charaktery głów
nych bohaterów - Aleksego i Poliny; sq ro cha rakrc ry ambiwalentne, kryzy
sowe, skazane na stan niedopełnienia, ekscentryczne, zdolne do wsze lkich 
niespodzianek. \\' jednym z listów z roku 1863 pisarz rak określa koncepcję 
postaci Aleksego (która ' ' osra recznym wariancie z 1866 roku uległa znacz
nym zmianom ): 

„\\\brałem narurę sponran icznq, ro człow iek o szerokim oczyraniu, lecz 
pod każdym względem nicdokoilczony, krór1· stracił wiarc,:, a nic ś mie być 
niewierzącym, który ta rga się na autorytety i zaraze m się ich ! ~ka ... Główny 
zaś szkopuł, że ca ły zasób swych sok{l\\ życiowych, sił, buntown iczych zapc,:
dów. odwagi. zużył on na rulerkę. T o gracz, ale n ic po prosru gracz, podob
nie jak skąpy ryce rz Puszkina nic jest po prosru sk,)pcem ... " 

\\'we rsji osrarccznej posrać Alcks<.:go dość daleko odbiega od rej koncep
cji, jednak zaznaczona wówczas am bi\\·alencja ch arakteru n ic tylko ocalała, 
ale bardzo sic,: wzmogła, z kolei zaś ,.niedokoilczcnie" bohatera konsekwe nt
nie zm i<.:ni a sic,: " nicuni knion) sran nied opełnienia . Poza rvm, charakter bo
hatera" yjawia się nic ty lko pop rzez grc,: hazardowq, ska ndale i ck sc<.:n rr1-cz
nc "yskoki w duchu karnawałowym, lecz także poprzez głc,: boko ambi\\·a
lc nrną i kryzysmq namiętność do Pol iny. ! ... ] 

\ I i chał Bachti n, Pm/J/('111y pol'fyh Dostojro::shego, 
Przekład '\aralia l\lodzclcwska, P l\\' 1970 



Stanisław 1vlackicvvicz-Cat 

.+lipca 1867. Dostojc,,·scy późnym \\·icczorem przyjechali do Badenu. 
S lipca Do~rojewski wziął 1:i napoleondorc)w od Ani, u której picni ~idze b\"ły 

na pr1.echowaniu, i poszedł na ruletki; . \\'rócił, pO\riedz iał, że przegra ł 

wszystko. ,, Zostało jeszcze 50 napoleondoró\\· - pisze An i<l - manw wiirc 
za co i. yć." Było post<111owionc. Że Dosrojc\\·ski chodzi na ruletki; tYlko rai. 
na dzie11. Ale tego picrn·szego dnia Dostojewski zechc iał pokazać Ani dom 
gry, mieszcZ<!CY siir na stacji kolejo\\'cj , i przegrał znowu piirC:· napoleondo
rÓ\\' . Zostało 45. 

6 lipca Ania jest chora, Dostojc\\'ski pocz<itkmrn ma zamiar zosraC:-, aby j:) 
pielc;gno\\ ać . Idzie jednak na pół go(łl.in ki na rulet kir. \\'raca dop iero o 11 
\\" tl!IC\", bardzo przygnirbiony . „Bicdn ~ Fied ia - pisze .\nia - bardzo mi go 
ża l. Lcd\\'o mogłam go uspoko ić. Oba\\' iam sic,: araku. " Zostało jui. tYlko 2:) 

na pole ondorÓ\\'. 
7 lipca, niedzie la. Dosrojc\\'ski \\·z iął:) napo leondorów, przcgrał, wrócił. 

oświadczył Ani, że nic jest jej wart. Ania pros iła go, alw \\" m,· śl przez siebie 
samego ustalonej reguły nic wracał tego dnia na rul e tkc,: . . \ le Dos roje \\·ski 
wz i<ił dwa napoleondor\' i prosił, alw go nic u waża ła za łajdaka, kt<'>rY brzc 
micnncj żonie zabiera ostatni kc;s chleba. Zostało 18 napol eondor(i\\·, ale Do
stojewski jcszczc trzv razy wraca po picni:idzc do domu. \\'icczo rc m lwło jui. 
tvl ko 12. 

8 lipca Dosrojcwski przegrał S napoleondorc'm·, porem je odcgrał . Jest 
znowu 12. 

9 lipca . Dostoje\\·ski przegrał 7 napokondorc'i\\·, zastawił obqczki;, ,,·vgrał 

16, jest raze m 21, sytuacja rrochc; lepsza. 
I O lipca Dostojewski wygrał 46 napoleondorów. Razem z picniirdzmi 

u Ani maj:i S 1. Tego dnia Dostojews ki odwiedza Turgieni ewa, z krórYm po
kkicił sic,: śmiem:lnic. 

11 lipca. Dostojewski kilkakrotnie \\ygrym1 i pr1.e gry,,·a ,,. ci:igu dnia, 
ciągle odwicdzaj<ic Anie; ro z r01, p~1czy , to ze szczc;ścia. Dosrojcwsc\" ro maj~) 
p ie ni ądze, ro S<! nl;'.dzar1.a m i ,, · śrc'id obcego mias ta , bez możli\\'ości i.adnej zni
kąd pomoc\'. \\'icczorcm maj:) znó\\ SO napolcondon'l\r. 

12 lipca. Podobn a wścickb h11śrawka przez całv dzic11, ale wieczorem 
Ania ma jeszcze.+.+ napoleondory. 

1.) lipca Dostojewski \\ 'Yg r<tł 61 napolcondor{i\\·. Razem maj <) 91. ,\n ia na
ma\\'ia go na natychmi us rm1·,· \\'\'jazd z Badenu. 

14 lipca. Picniądzc kurczył\' siir po piirć lub dzicsiyć napolcondon'l\\·. 
\\' reszc ie zostało t\'lko 32. Porem Dosrojc,,·ski wygrał .f.). 

1 S lipca. Dosrojcwski nic \\'faCa przez cah· dzieri, wieczorem OŚ\1 iadcza 
Ani. że przegrał wszystko. „N ie n ie szkodzi'' - mc'l\\ i zre zygnm,·ana Ania. 
Ale ro tylko miły i.a rt z jego strony. Dostoje wski ''~grał du~.o. \ L!j:) tcra z 166 
na polcon do n'iw, cz \'li 3120 frankc),, ·. Jest w kwora zapc,,·ni aj<ica spokojn e Ż\' 

cic na rok. Ania błaga o'' yjazd 1. Badenu . 

17 lipca Dostojewscy ma.i ~! ju ż ty lko 20 na poleondorów. 
18 li pca Dostojc,,·ski w1iął od Ani S napo leondorów, potem wróc ił jesz

cze po S. zostało sic,: I O. porem wz i ął jeszcze 5. porem 1. Zostało -t. Ob iad 
Dostojc\\"Sl'\ 1.jcdli smutni, jak p isze ,\ni :l. Po obied z ie Dostnjc\\'ski wz i ął 

jeszcze.) napolcondo n ·. Został siir t\ !ko 1. Ania chodzi zdcncnrowan a po 
alei przed domem gry. Dos roj e\\ sk i poja\\ ia s iir i prosi o kolcz' ki i hrosz kir. 
ah: je 1.asta\\'ić. „ lhło m i bardzo sm 11tno - pisze ,\ni a - ho przedmioty te 
miałam od n iego. " „Z rozpau.ą n1'ślałam. że mie l iśmy 160 napoleondorów 
i nic\\ Yj cchali ~m\' . " Dosrojc\\sk i do do mu '' rócił dopiero o 11 " noc~ . Za 
k(JkzYk i i broszkc,: otrzymał 6 napo leondorów. a le przegra ł \\ V\ -;rko. D osto
jc,, · ~c, · siedzie li objc,:c i k il ka godz in . :\nia go poc i eszała i dobrze im h~ ło ra
ze m. /'. o~ta ło posLlllO\\ ionc. że n ~11.ajutrz Dostojc\\ sk i 'ip róh ujc szczc,:~ci a 
z osram im pozo~ rah mu ,\ ni na poleondore m. 

19 lipca Dosrnjc\\sk i ''zi~ił oh
r~iczky Ani . ab: pójść na ru lctky. Po 
jego\\ ,·jśc iu .\ni a zaczirła s ic,: modl ić. 

DostojC\\ ski \\ róci ł \\ icczorcm. od-
11 i<'>sł d'' ie ob r<iczk i. opo,,·icdziat. że 
'''grał aż 180 fran k(l\\, pote m ;.osta ło 

m u tylko z rcgo 7 fr~1 n k<'l\\· , potem 
zn{m \\\grai 150 franków. p(l tc m 
zn{m przegrał \\SZ\ 'itko i zostało m u 
t~ !ko .) fr~lllki. i z t~c h 3 frankó\\ do

szedł do 180, i povcdł wY k u P' '' ać 
obr:iczk i. '\: ic m icc, u którego je za 
st:rn ił , p o\\' icd1.i a ł mu : „ . ' iech pan 
przes tan ie graC:-, p:lll \\ ~;sstko p rze-
gra . " 

.20 li pca ,\nia płac i dług 1.a miC.'iZ
kan ic. ale nic zdąż~ ła od daC:· za o b ia
d '. ho Dostoje\\ sk i jui. \rn'>c ił z rule t
k i i zabra ł jc j rcsztir. k tl.ir<J na t~c h

m ias t p rzcgry\\' ~l do os tatniego grosz~l. 
\\' raca do domu i p r1cg l ąda rzeczy, 
któ re możn a zasta \\'ić lub s p rzedać. 
Bierze futcrko ,\ni , n iesie do kuśn ic; 

rza, ale ten nic chce k upiC:" Dosroje\\'
sk i \\Taca po eh ust<,: koron kO\q 
i obiega z n i ą całe miasto. a le n ikt n ic 
chce jej pfZ\·j:)Ć. 

.2 1 lipca. D os tojc\\ sk i r~1no zasta-
\\'i~t" koi1c11 chu st<,: u pani E ricnnc za 60 frank<°l\\' i b iegnie na rulcą. gdz ie 
momcncal ni c przcgrv\\'a \\'Sz\'stko . . \n ia p isze do marki li'it z błaganiem 
o picni:)dzc. 

22 li pca D os roj e,,·sk i idzie na ru lc rc,:, p rz\' r\' m sta\\ iajqc pie ni:)dzc po'' t:1-
rza so bie\\ duc h u: „To d l<! Ani na chich. w d la n iej na chleb" - i,,. re n 
sposób przegrywa c~t łc trzy dukaty Gonczar<m a, które mogły sra rcz\'Ć Ani na 
pcłn t: urrzymanic na d obre d \\'a tYgod nic. \\' raca do dom u i 1.nó\\' biega z fu
terkiem . \ n i po mic~cic, 



n lipca Doswjc\\·ski s p rzed ał fum> ,\ni ;,a H frank Ó\Y, zosta\\' ia jej dwa na 
obiad , ale przegra \\'SZ\ 6, ''raca i ;,ab icra jej re d\\·a, i znow ll je pr;,egrywa. 
Ania licz\ j uż gros;,e , które jej rnsrały . :\a marki do li stÓ\\';, błagan iami 

o pien iqdzc wydała 2H krcjccn),,·. Zostało jej k ilka micdzi akÓ\\. 
2.+ lipca D ostojewski sprowad;,i ł d(J domu człow ie ka kup uj<Jl:Cgo ~rarc 

ubran ia. Zad\\ ie sukie nk i An i Dosroje\\ sk i chc iał SO fr<rn kó\\. Przek upień 
'' z rm;,ył r<tm iona mi. Do-;cojc'' sk i go ''\ gna ł. :\ie maj<)C .in i grosza na rnlerc; 
DosrojC\\ sk i post.cd! z żon '} na spacer. 

2.) lipca .\nia pivc błagającv list do '>iosrry o pien i ądze. Dosrojc\\·ski spa
ceruje z n i<) clł~ uzidi. 

.26 lipca Dosrojc,,·sk iemu udaje ~i<; ;,ast<l\\ ić li \"cissmanna d,,·ie sukien 
ki Ani ;,a 30 frankc'm . T ego dnia Dosroje\\·sk i nic gra . 

.27 lipca Dosrojc\1·sk i pr1cgr'''a IS fra nkÓ\\. \nia 7api'> ujc: „D;, i ś jes t 
rc'm no p ii,: ć mies ic;cy od naszego ~lu b11 .' ' 

2 sierpnia .\ nia orrzrnrnjc od matki 17 2 fra nki, ale już 7 sie rpnia, gth 
. \ ni a ICŻ\ całkiem chora, Do'm>jc\1 ski sprzedaje S\1·ój frak , bo jest zgra n~ do 
nitk i. 

1 O sie rpnia .\nia pisze : „'.\adcszła narcvcic ra srra-,;,na sobota, gdy rr1.cba 
płaci<'.· rachunek, a mv nic mamy gros;,i." Dostojewski niesie reszri; rzecz~ 
do\\ eissmanna, ale ;,a miast od n ieś<'.· pie ni <J dzc do dom 11 pr1cgr' ·'rn je po 
drodze na ruletce . 

U sierpnia '>i ostra An i p11\''I\ ta jej 1.'i6 tl orc n{m, Dos roje\\ ski przcgry\1 a 
od rau1 czc;ś<'.· rej sum~ i zdcncnnrn an~, ma\\ icczorcm ara k ep ilepsj i. 
16 sierpnia .\nia pis;,c: „Dzi~ b~ł dzień ni cszc1i,:śli\1 \', F icdia przegrał 
\I s1~ stko", <tl e zapiski jej, jak 1.\1 vklc, zako11czai•1 sic; serdecznościami pod 
adresem Ficdi. JH sie rpnia J)osrojc\\ski już d\1a dni gnic\1a si~· na żon<; ;,a 
ro, że rozpłakała sic; nad li stem od matki, donoV<)C') m. ie nic ma pi cni<;d1:~ 
na\\\ kup zasta\1·ionych mebli .\ni i i.c te mć!Jlc pr1cpadn<1 . Dosrojc\1·ski 
k.r;,\czał: „Przcklpe meble !" .20 ·icrpnia .\nia otr/\ mujc z domu jeszcze 
I .~ O rubli. \\'dniach nasri,:pn\'ch l )ostoje\1 sk i ;, tych pic nic;d;,v \I\ gr~ m1 ja
k<)Ś k\1 orc;, porem ;,nów prze gr . ·wa i zrni\1 "~ gry\1 a, i jt.: szczc ra;, pr1cgn ''a, 
i pr1cgr,\\'a na\1Ct picni<)dzc, które mu daje :\nia na \\\'kup s\1oich sukie
nek. Pr;,cpras;.a j<), a An ia .2 2 sierpnia z \da ... ncj ini cjat\\n 1.ach<;ca go , all\ 
poszedł na rnlcrk<; z .+o fra nkami, które Dostoje\\ sk i pr;,cgr\ '' a. \\' rcs1.l:ic 
n sierpn ia rndem udaje sic; Ani namó\1 i ć I )osrnje11 skicgo na \I ,·jazd z Ba
den u, do os tatn icj jednak clrn iii nic jest pc \1 na. CZ') r1.ccZ\'\1 · i ścic wyjachj . 

Dom>jC\\ SC\' prz\jcchali do c;e nC\\\ z lK frankam i\\ kieszen i . . \le .\nia 
jest ll'Csoła, n<1jgorszc jui. po;,a nią. Po pc\1 Il\ m ci.asie sama nama\\ ia Do ... w
jc\\ skicgo na \I \ jazd, all\\\ ')jechał do .\ i'\ lcs Bains na ru lctk<;. \\'spaniah·m 
j ak i mś imt~ n kre m odgadła mcrodi,: ''alki z dcmoncm gr\. \( (')\\i mc,:Żo\\ i: 
„Jcdi, r01crnij o;ic; , przc;,nac;, sobi e pieni<1d1c na pr1.cgranic, bo nic \\\gras;, 
na pc\1 no." .\nia k ilk•1 raz\ pm1 ra r;,ała ten ck'>pcr~ mcnr, a pora;, O'>tami 
\I k\\ ictniu 1 K71 roku, \I c;asic podróż~ pm' rorncj do Rosji. \nia nam<rn ia 
\1·rcch J)ostojc\1 skicgo, al1\' pojechał n<I ruletki; do \\'isbadcn u. ()ostoje\\ ski 
jcd;,ic, pr;,cgr\\la rno ralarÓ\\ i od { c_!~() cza'>ll ai do ~micrci nic b~ł jui. \\do
mu gr'). 

Sranisł.rn \lackie\\ ie;-( :ar. /Jo.1/ojr <i..".l'/:i, P.\ '\ 1979 

'L1dcusz Róże\\' i cz 

Splunięcia 

A jednak nic bi,:dę robił tego Gmr;:,a .. . „gch b\ nawet po,1· icdzi~.ita w żarrcm, 
;, pogardą, ;,e splun ięciem" ... (Gracz o Pol ini e) „O;, jak•) radością rwc iłabym 

mu w jego podh1 t\\ar;, re pi <;ćdzicsiąr r~ si<;c~ i plunc; łabym ... i rozdepta ła 

plwocin<;!" ... (Polina o de G rieux ) - jeś l i ko nie z pcmozcm koszrowały 

\l'tcd: SO t ysi ęcy fran kc'm (\1 Pan·żu ). \1 ic;c su ma ofiaro,1ana Po li nic, żeby jq 
rwciła ' 'm arz de Gricu x, l l\ ła d uża! („Drogo pan płac i -\\yrzckła 

u śmiechając się - kochanka de Gricu'\ nic jest mma p i ęćdzic sic;ciu r ~ si ęcy 

fra nkó\1 "). .. Cz' pan sąd;,i, i.c nHmo;ignorc dla pana odejdzie od '>\\ej k<rny? '. 
- „ \\'icdzże pan, że ja pl uje; na k<rn <; pa11skicgo mon signora" (Grau 
'' posclsn1ic \\'at\ kan u " Paryżu) ... 
:\ie. nic bc;dę robił tej adaptacj i. T o jest opel\\ ic~ć o namiętnej miłośc i. ale 
przede wszvs rkim o nami<;tności do Gr\' . . \ja rcj namiętnośc i G racza nic 
znam .. ' igdy nic poznałem . C hoć czasem gry\1ałcrn" kart\ (\1 dziccińst\1 · ic 

i młodości; jako dorosły nigdv). \I ilość do Pol im , znwsłcm y poci•ig 
Blanche ... rn mógłbym próbmrnć zrckon~trll(l\\ a<'.· uc;,ucia Grac1.:1. . · ies tcty 
jego najw i<; ksza n arnic;rnoś <'.· - do gr\· - jest mi obca. \\'ięc zrcz\ gnujc; 
- po tylu larach „podej ść" do tego tekstu, eh\ ba od dzicsiF iu lub pip nas
tu lar myślałem, a n<l\H~t „ marzdcm" , chciałem nawet sam reżyserować re; 
'iaukc; \\'teatrze ... \1 i działem " . roli Poli n\' aktorkc; !3it1!1go maknism·a. 
Ch yba - z ża le m, ale zrczygnujc;. 

15. „Gracz" 
2 lipca 1982 1·. 

Czy tam :\' anar ila Si'hiwphrmie 1111d Spmrńe (wr PsYchologic der Dichwng). 
:\lyślc; jednak o Graczu . Rozmcrn y z Poliną ,,. pokoiku („omchitcla") 
nauczvciela ... „,,·icczorcrn - jak zwyklc - udało mi si<; z k\1·adra ns poroz
m<rn i ać z Po l iną" ... G rncz kocha Polin ę: „r<;skn iłcm jak \1·iarr". „by\\'ał\· 

ch\\'ile , że oddałb\ rn poło\1 · c; żvcia , żcb\' j<) zadus ić" ... gch b\ na 
Szlangenbergu, na mod1wm szczycie , r1.Cl:Z\ \1 · iście plm icdziała mi ,.ni ec h 
pa·n sic; rwc i \I d ół" , nat\ ch miasr I)\ m sic; rwc ił , n<rn et z rozkosz•/ itd. 
Poci ~iga mnie praca nad Graczem, u>fam sii,:, to znÓ\1· ruszam, nrn m \1 · icl ką 

ch <;ć ro ... rCŻ\'scro\\'ać?! Czvraj ~ic tekst, m\·śl<; o aktorce , która może zagrać 

Polinc; (przy pisa niu moicl1 szmk nic m\śli,: o poszczególnych aktorach, 
ro lach itp .). Po połu dniu ogh1d ałcm pięknY mecz Brazylia-\\'łoch) . \\'ło si 

lwi i gors i, ale w~gral i ... ' ' ic;c b\' li lepsi. Burza przechodzi boki em. Luidor\ ? 
'L1 la rY? Franki? Guidem·? Ruble ? Fricd ri chsdcm ? \\'~mość t\'ch moncr, 
pic nic;dzv ,,. czas.ich Dosrojc\\·skiego. (S pr<rn dzić) .. -\l e p raca nad Craf'.':::1'111 
jest tr ud na, pr<l\\ ie n ic możli,1 a. lh<'.· moi.c „duch c za ~u " istnieje 
rzcc;,v\1 · iścic ... I rak pewnie ktoś ro zrobi . T r;,cba da<'.· spok<>j (,'mf'zo~·i. 
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12. Poranek 5. 8. 1984 
l\loje ciało pełne jest jeszcze sn(m· błysk~m ie wc1.orajszcj ktniej ulewy 
patrzę na znieruchomiałe drze\\ a za oknem dzicil powoli podpływa przede 
mną ksi ążka rozłożona na stronic 312 (tu przerwałem nocne czytanie) 
., Dziś wstałam dość wcześnie i natychmiast nabrałam ochory, by skończyć 
pikowanie płaszcza Fiedi" ... 
i czemu ja od tylu ju ż lat martwic; sic;, że geniusz przegrał ostatnie :SO 
fran ków, ktc'>re należało zachować na wykupienie obn1c1.e k i płaszcza , 

przcpadn ~) tó kolczyki i bros1.ka ... to było tak dawno, \\ roku 1867! 
powicdziakm do siebie i roześmiałem sic;. Przecież jest rok 198-ł, i num 
inne zmartwienia. \lyś lę o Grar;;:,11. „ Idź sobie i więcej nic wracaj'' 
powiedziała do Fiedi jq~o żona ... a mnie zrobiło sir,: przykro. Zawsze 
przeżywakm zmartwienia moich ulubionych twórców, Prusa i Żeromskiego, 
C onrada i Dostojewskiego, i stu innych, którzy nic potrzebują mojego 
współczucia, bo są wielcy i martwi (zmarli, umarli). '.\lic br,:dc; przerabiał mo
jego opowiadania, Ficdia, powiedziałem do siebie, drc;czy mnie od dwudzi
estu łat, a ja jestem już stary ... i tak przebudzony wchodzc; w nowy dzień. 

Tadeusz Różewicz, P1vza, tom Il, \VL 1990 

t.«J~.,,r._; _,,} '/. ,,,, , ~ 
( 

vFwJ~ ~dJ~ Je~~ . 
- ~.,ui ~~~ J~ 
- ~&Il/u~ 
{J~~ )y~ak.%r,„t>, 

J0i n~ a.«<> /tJ h.rl;',-
~ 0<-<1 J -'I;( P~ ... ~ .... 

ZaS[(;pcy dyrekrora: 
CECYLI A SYNAL, KAZ IMIERZ BUDZAl\'0\VSKI 

Kicrownicrwo techniczne: 
ZBIGNIEW JĘ:DRYCH , BARBARA KOTYS, 
ADAl\ I SAD RA, JADWIGA ZIH ll 1· SKA 

Główny re kwizyror: JERZY LAS KOWSKI 

Brygadi e r sceny: 1'. IAREK STAP KI E\\llCZ 

Ki e rownicy pracowni: 
krawi eckiej damski ej: KAZ lf\ ll ERA KI ER\\llAK 

krawieckiej męskiej : GRZEGO RZ RAGAN 
szewskiej: JERZY PORZY ZE K 

pe rukarski ej: KRYSTYNA ZB ROSZCZYK 
mode larskiej: AND RZEJ GEM BORYS 

srola rskiej: JERZY DO IŻALSK I 

ma larski ej: 1\ IARIA 1 Kl\ ll EC IAK 
tapicerskiej: WŁODZIMI E RZ POf\ lORSKI 

ś lu sa rs ki ej : LESZE K OWAK 
e le kuoakusrycznej: TOl\IASZ ZABORSKI 
e lc krrorechnicznej: KAZ ll\llERZ PIĄTE K 

Kierownik Działu Marke tingu i Sprzedaży : ALICJA KLlf\.I CZYK 
In fo rm acje i za mówi e nia na bilery zbiorowe i indywi du aln e 

w godz. 9- 16, re i. 387-89 oraz 386-53 w.26 1 
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<p 
Casinos Poland 

Kasyna gry to także szczęśliwy 
traf dla kultury . 

Kultura i sztuka, takjak wizyta 
w kasynie, wzbogacają naszą 
codziennoś{ o nowe przeżycia. 

To powód, dla którego 
naszafirma wspiera 

znaczące wydarzenża kulturalne w kraju. 

WROCŁAW • WARSZAW A • POZNAŃ• KRAKÓW 


