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Beata Przewłocka 
- Szósty sezon podziwia ją publiczność elbląska na dużej i małej sce
nie, zarówno w spektaklach dramatycznych jak i monodramach. Ale 
nie tylko. Obdarzona dużą muzykalnością i świetnym głosem, chętnie 
tworzy własne recitale. 
Przez czternaście lat pracy teatralnej stworzyła wiele postaci. Czy któ
rąś z nich chciałaby wykreować ponownie? 
- Nie lubię grać drugi raz tej samej roli - przyznaje. 
Tych, które wspomina ciepło do dziś jest wiele, choć nie sposób wy
mienić wszystkich: przede wszystkim Klara w „Zemście" bo to była 

pierwsza duża rola, ~lara w „Ślubach panieilskich", Monika w „Fizykach", Waleria w „Ło
trzycach", Emilia w „Swiętoszku", Haneczka w „Weselu", Ewa w „Psychodramie", Waleria w 
„Miłości i gniewie'', Maria Magdalena w „Historii o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pań
skim, Bianca w „Otellu", Leni w „Procesie", Fruzia w „Damach i huzarach" i wreszcie dwa 
wspaniałe monodramy ,,Narkomanka" i „Jordan" oraz wspaniała postać Anny w „Nocach sióstr 
Bronte". 

- Grałam nawet Matkę Boską w „Pastorałce" i to na Jasnej Górze. 
Czego będzie szukała w postaci Soni? 
- Siebie. Bo czegóż innego. W takich rolach wszystko przepuszcza się przez siebie, bo inaczej 
nie jest to autentyczne i nie ma sensu. To będę ja, tylko w innej rzeczywistości. 

Kazimierz Tałaj 
- Pracę aktorską rozpoczął 16 pażdziemika 1958 roku. W elbląskim 
Teatrze Dramatycznym to jego szósty sezon. Czy ma swoje ulubione 
role - owszem, wszystkie z literatury rosyjskiej, która jest mu szczegól
nie bliska. Te, które wspomina najcieplej to Podkolesin i Jajecznica w 
„Ożenku" Gogola oraz Asasello w Mistrzu i Małgorzacie Bułhakowa 
w polskiej prapremierze reżyserowanej przez Andrzeja Marczewskie
go. Jednak generalnie uważa, że dla aktora każda kolejna rola powinna 
być najważniejsza. Jest laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Elbląga 
w ubiegły sezonie teatralnym. 
Jako miłośnik literatury rosyjskiej, o roli Porfirego mówi: 
- Trafiła mi się gratka. Zawsze marzyłem o Porfirym. Oczywiście, kiedy bylem młodszy śnił mi 
się Raskolnikow bo to zabójca, który ma serce, ma duszę. A dziś nie ma zbrodniarzy posiada
jących sumienie. W tej adaptacji „Zbrodni i kary" mam możliwość pokazania jakby trzech 
odsłon w życiu tego człowieka. Nazwałbym je: Szukanie, Stwierdzenie i Pożegnanie. W moim 
życiu aktorskim to szalenie ważna rola. Z wielkim szacunkiem do niej podchodzę i liczę na ... 
„coś". 

• 

Jacek Wojciechowski 
- ukończył PWST w Warszawie. Sześć z dotychczasowych ośmiu lat 
pracy zawodowej spędził na scenie Teatru Dramatycznego w Elblągu . 

Wśród najmilej wspominanych ról wymienia: Klienta w polskiej pra
premierze sztuki Bernarda Marii Cortesa „Transakcja, czyli w 
samotności pól bawełnianych'', Tadeusza w „Panu Tadeuszu", 
w którym to spek taklu poznał swoją żonę, Władzia w „Ślubie" 
Gombrowicza, Wacława w „Zemście", inspektora Porterhausa 
w „Mayday". 

Na pytanie, czego pragnie szukać w postaci Raskolnikowa, odpowiada zdecydowanie: 

- Prawdy. Prawdy o tej walce, którą on ze sobą toczy i przeżywa... · 

Edward Żentara 
- 20 lat temu ukończył Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatral
ną w Łodzi. Na IV roku zagrał główną rolę w „Lękach porannych" 
Stanisława Grochowiaka w teatrze lubelskim. Tam też debiutował w 
„Pastorałce" Shillera. Miał dwie role: świętego i diabła. Tak muijuż 
zostało przez całe życie aktorskie. Grał świętych (ojca Kolbe wl.ftlrnie 
„Życie za życie" Zanussiego, księdza w „Trzech młynach" Iwaszkiewi
cza lub postacie dobre i szlachetne, jak w „Siekierezadzie") albo złych. 
Ostatnio postać zawodowego mordercy w „Ekstradycji III". 
Po roku pracy w Warszawie i roli Tadeusza w „Panu Tadeuszu" poznał 
krakowiankę, która do d? iś jest jego żoną i wyjechał do Krakowa. Po drodze było jeszcze 
„Karate po polsku" z Jerzym Trelą. Podziwiał tego aktora za role w „Dziadach" Swinarskiego 
i Konrada w „Wyzwoleniu". Tak trafił na siedem lat do Teatru Starego. Później został „wol
nym strzelcem". Grai w filmach. Wrócił jednak do teatru i przez dwa lata pracował w warszaw
skim Teatrze Studio Jerzego Grzegorzewskiego. Mile to wspomina choć odległość między 
Warszawą a Krakowem dawała mu się we znaki. 
Wrócił do Krakowa na rok. Jednak w Teatrze im. Słowackiego jakoś się nie zadomowił. I 
wówczas, z Teatru Polskiego w Szczecinie, przyszła ciekawa propozycja głównej roli w „So
laris" Lema. Po tej roli dostał oryginalny angaż, polegający na tym, że bierze udział tylko w 
ważnych zdarzeniach artystycznych. 
- Do dziś jestem aktorem Teatru Polskiego w Szczecinie. W zeszłym sezonie zagraliśmy bar
dzo ciekawą rzecz. Adam Opatowicz zrobił „Ogrody czasu" wg. Lorki a w tym przymierza się 
do „Mistrza i Małgorzaty", w którym powierzył mi rolę Piłata. 
Właśnie w Teatrze Polskim Edward Żen tara zadebiutował jako reżyser, po czym stworzył wła
sny teatr - Stowarzyszenie Teatralne „Dialog" w Krakowie, którego jest dyrektorem. Wygrało 
ono konkurs na prowadzenie, zamkniętego przez wiele lat, Teatru w Grudziądzu. Przez dwa 
sezony postawił ten teatr na nogi. Najbardziej lubi małe kameralne sceny. 
- Na dużych scenach aktor musi grać „na wynos". Przez to jest mniej prawdziwy - mówi. 
W „Zbrodni i karze" na przemian z Kazimierzem Tałajem będzie kreował postać Porfirego. 



Fiodor Michajłowicz 

Dostojewski 
pisarz rosyjski, prekursor 

nowoczesnej literatury światowej, syn 
uszlachconego lekarza, zamordowa
nego przez zbuntowanych chłopów. 
Po śmierci matki oddany do interna
tu . Studiował inżynierię w Petersbur
gu. Był miłośnikiem literatury 
europejskiej, autorem przekładu 
Eugenii Grandet Balzaca. 
Za działalność w kole pietraszewców 
(utopijnych socjalistów) w 1847 r 
aresztowany i skazany na karę 
śmierci. W ostatniej chwili, przed 
egzekucją wyrok zamieniono na 4 
lata katorgi a następnie wojska na 
Syberii. 
Po I O latach zesłania stał się przeciw
nikiem indywidualizmu, rewolucjoni
zmu i liberalizmu. Na świat spogląda 
z pozycji etyki wierzącego. Uważa, że 
zerwanie z tradycją chrześcijańską 
wyzwala w człowieku siły destrukcji i 
zła. 

Wielka pracowitość pisarza i 
publicysty łączy się ze skłonnością do 
alkoholu i hazardu. W 1867 ucieka 
przed wierzycielami na Zachód. 
Wraca po czterech latach jako uznany 
na świecie pisarz. 
Wydal m. in. Biedni ludzie ( 1845), 
Sobowtór (1846), Białe noce ( 1848), 
Skrzywdzeni i poniżeni ( 1861 ), 
Wspomnienia z domu umarłych 
( 1860 - 62), Zapiski z podziemia 
( 1864), Zbrodnia i kara ( 1866), Gracz 
(I 867), Idiota ( 1868), Biesy ( 1870), 
Miodzik ( 1875), Bracia Karamazow 
( 1879 - 80), Dziennik pisarza ( 1873-
81 ). 

(1821-1881) 

Dialog w przestrzeni 

„Człowiek przeskakuje nad przestrzenią i czasem, nad prawami bytu i rozsądku, 
zatrzymując się jedynie na punktach wymarzonych w głębi jego serca" 

Fiodor Dostojewski- „ Sen śmiesznego czlowieka" 

Zbrodnia z gazety 
A może było tak. Jak zwykle, przed południem, Fiodor Michajłowicz Dostojewski 

rozłożył przed sobą strony „Sankt - Petersburskich Wiadomości". Kiedy dotarł do kroniki 
kryminalnej przeczytał w niej : 

„ W dniu„. tego miesiąca oko/o godziny ósmej rano, w kamienicy przy 11!. N.„skiej 
znafeziono zwłoki starej lichwiarki Alony lwanownej ijej siostry Lizawiety. Obie kobiety 
zgi11ęly od ciosów w gfowę zadanych ostrym 11arzędziem. Jak wykazalo dochodzenie, 
prowadzo11e energicz11ie przez sędziego śledczego Ilię Pietrowicza Porfirego, narzędziem 
zbrod11i by/a siekiera. Mordercą dwóch starszych kobiet, okazal się 23-letni student, Rodio11 
Romanowicz Raskolnikow, który sam, dobrowol11ie. przyzna! się do winy". 

- A cóż to za zbrodniarz, co to sam siebie oddaje w ręce sędziego śledczego? -
pomyślał pisarz. - Niewielu takich spotkałem na katordze. Coś w tym być musi! 

I natychmiast zanurzył się w głębiny dusz Raskolnikowa i Porfirego, przydając im 
otoczenie właściwe dla swej epoki oraz jej realiów. 

Bo Dostojewski w przeciwieństwie do Flauberta, Shopenhauera czy Hoffmana nie 
gardził czasopismami i prasą codzienną. Wręcz przeciwnie do nich, czytanie prasy było 
jednym z jego ulubionych zajęć. Pławił się w gazetowych szpaltach i otwarcie ganił 
współczesnych mu pisarzy, za to, że ulegając modom i pozom świadomie omijają te 
„najbardziej autentyczne i najbardziej zawiłe fakty''. 

Zaledwie rok po wydaniu „Zbrodni i kary" zadaje, jednej ze swych korespondentek, 
pytanie: 

„ Czy pani prenumeruje jakieś gazety? Niech pa11i czyta gazety 11a Boga, dziś bez tego 
ani rusz: 11ie dla mody, tylko że widoczna więź pomiędzy sprawami ogólnymi a prywatnymi 
staje się coraz mocniejsza i oczywistsza. " 

Jeden z sekretów Dostojewskiego polega na tym, że był nie tylko pisarzem ale też, 

czynnie uprawiającym zawód, dziennikarzem. Twórczym publicystą patrzącym na wszystko 
przez pryzmat swojej współczesności. Stąd też jego mistrzostwo w odtwarzaniu pełnego 
wizerunku rzeczywistości z okruchów zaledwie, mgnień, każdego mijającego dnia. 

Od „prasówki" do fabuły 
Tak zatem, wyobraźmy sobie Fiodora Michajłowicza jak podekscytowany swym 

odkryciem zaczyna ze zwykłej , kryminalnej notki gazetowej tworzyć fabułę. To ona 
wyznacza miejsca głównym postaciom, tworzy nowe, kształtuje ich wzajemne relacje aż 
wreszcie okazuje się , że fabuła to nie tylko szata ale ich cała istota. Zarówno fizyczna jak i 
duchowa, mogąca objawić się tylko w„ .fabule . Krąg się zamyka, całość zaczyna istnieć. To 
w niej mord dwóch staruszek nabiera zupełnie innego wymiaru. 

Tak jak wielu bohaterów jego powieści, napisanych po powrocie z I O- letniego 



zesłania, Raskolnikow i Swidrygajłow zrywają z Bogiem. Pierwszego, prowadzi to do 
skrajnego indywidualizmu, stworzenia własnej idei sprawiedliwości, w imię której stawia się 
ponad dekalogiem- daje sobie prawo do zabijania. Drugiego, ze1wanie tradycją chrześc i
jaóstwa wpędza w destrukcję i wiedzie do samobójstwa. Kontrapunktem dla wszystkich 
postaci jest uosobienie ewangelicznej prostoty - Sonia M nieładowa. 

l tu mamy do czynienia z ewenementem. Dostojewski, jako jedyny w całej rosyjskiej 
literaturze klasycznej i jednocześnie uznany prekursor nowoczesnej po i eśc i światowej, bez 
skrupułów zapożyczał typowe szablony fabuł z europejskiej literatury popularnej. Korzystał 
z opowiadaó przygodowych, romansów w odcinkach, sensacyjnych opowie tek. Nie ma 
chyba ani jednego scheman1, powieści przygodowej, którego sobie nie pożyczy. y użyć go 
jako składnika w tworzonym dziele literackim . Stąd w jego powieściach nie brakuje 
melodramatu, wędrówek arystokratów po siedliskach nędzy, mniej lub bardii tnje 
zbrodni. Ale to właśnie dzi ęki zapożyczeniu atrybutów z taniego romansu ~ 
pisarz wzbudza w nas sympatię dla wszystkich skrzywdzonych i po~nyc}i.j{(:~~~~ 
przeproszeniem dla prostytutki , Soni w „Zbrodni · karze"). 

Ale tak naprawdę, to te zapożyczenia służylY, Dostojewskiemu zupełu1e<d9pe~ 
innego. To dzięki nim, w ogóle daje się powieśc i Dostojewskiego czytać. A nawet czyta 
je dość żarłocznie . Bez nich utknęlibyśmy zniechęceni i zmęczeni w gąszczu Tozwn~ń 
psychologicznych, filozoficznych , czy w skomplikowanych socjologicznych obrazach Ro ji 
XIX wieku . 

I wreszcie to co najważniejsze, co stanowi o maestrii pisarskiej Fiodora Michajłowi
cza, co jest już tylko jego. Sztuka wtopienia, w gęsn11inę zdarzeń i zjawisk zwyczajnych, 
atmosfery niezwykłości . W krainie literackiej Dostojewskiego nawet absurd czy groteska są 
wzniosłe (co trąci czasem romantyzmem). Al e też ludzie i zdarzenia zwyczajne niepostrze
żenie nabierają znamion metafizycznych, sięgając w obszary fantastyki. 

Od fabuły do polifonii 
Ma zatem pisarz pomysł z gazety. W brulionie tworzy szkic fabuły ,,zbrodni i kary" i 

co dalej? Postaci ożywają, tworzą kolejne syn1acje, zaczynają myśleć, a przede :wszystkim 
mówić. I tu ukazuje się prawdziwa potęga geniuszu. Dostojewski widzi, a przede wszystk' 
słyszy świat, nie jako przyczynowo - skutkowe następstwa zdarzeń, lecz w kategoriach 
współistnienia i wzajemnego oddziaływania . Słyszy i rozróżniania wszystkie głosy jedno
cześnie . Tylko Dante, przed nim, taką zdolność posiadał, choć zapewne nie wiedział jeszcze 
jak całkowicie ten dar wykorzystać. 

Ujmowanie wszystkiego jako współistniejące i równoczesne, było manią prześladow
czą Fiodora Michaj łowicza. Jeszcze silniej ni ż w „Zbrodni i karze" eksplodującą w „B ie
sach", „Idiocie" czy „Braciach Karamazow". W nich właśnie widać upodobanie pisarza do 
upychania (czasem nawet wbrew logice prawdopodobieóstw) multum ludzi i tematów w 
ramy jednej chwili. Budowanie swoistej machiny czasu, mającej ten czas pokonać i pokonu
jącej go. 

Bo Dostojewski wszystko widział jako dziejące sii;, (także we wnętrzu bohaterów) nie 
w czasie, a w ... przestrzeni. 

W tym dramacie przestrzennym postaci wiodą dialogi: ze swymi sobowtórami, z 
Bogiem, diabłem , własnym „drugim ja" a nawet ze swoją karykaturą (jak w „Zbrodni i 
karze" Raskolnikow ze Swidrygajłowem). 

Właśnie dialog stanowi i s to t ę stworzonego przez Fiodora Dostojewskiego dz ieł a, 

będącego początkiem nowoczesnej literatury na świecie, a nazwanego powieścią polifonicz
ną. Czy jest to fortunne określenie? Czy nie nazbyt bardzo kojarzy się z muzyką? - a to już 
inne tworzywo i inna polifonia. Może zatem po prostu powieść przestrzenna? 

Na gorącym uczynku 
Skoro poważyliśmy się już podglądać pisarza pochylonego nad gazetową szpaltą, 

patrzeć jak szuka słów i sytuacji fabularnych dla swoich bohaterów, tworzy kolejnych, 
zmusza ich do repliki i dialogu, to wytrzymajmy w tej niewygodnej pozycji, przy dziurce od 
klucza, do końca. A kiedy pisarz wyjdzie na spacer, zajrzyjmy w jego notatki i bruliony. 

Na stole leży rękopis „Zbrodni i kary". Otwórzmy jej Epilog. Gdyby nie leżał w tym 
miejscu, można byłoby podejrzewać, że albo nie wyszedł spod pióra Dostojewskiego albo 
mistrz zrobił to na kolanie. Bo w kolo czyhają wierzyciele, za chwilę przyjdzie posłaniec 
po, kolejny raz spóźniony, artykuł. Czekają w redakcjach „Czasu", „Epoki" i paru innych. 
Za dużo tych umów, zamówieó, zobowiązaó ... 

„Zbrodnię i karę" koóczy suchy, jeśli nie sądowy to na pewno gazetowy opis procesu. 
Równie proste jakby an ty literackie, płaskie, homofoniczne opowiedzenie losów wszystkich 
postaci na, i po procesie. Raskolnikow, który przed sądem zeznał, że zabił dla pieniędzy, 
podczas gdy świadkowie twierdzili że w chwili niezupełnie normalnego stanu władz 
umysłowych, skazany na siedem lat katorgi. Sonia wyrusza jego śladem i czeka. Ale to już 
materiał na inną bajkę ... ! tak właśnie kwituje to sam Dostojewski . 

Lecz to nie okoliczności spowodowały taki, jakby z innej książki, epilog. Takie 
zakoóczenia miały niemal wszystkie jego powieści. Także czekające na stworzenie: „Idiota", 
„Biesy". Wyjątkiem będą tu „Bracia Karamazow". W nich polifoniczny dialog trwa do 
koóca. I przewrotnie można byłoby powiedzieć , ż_e to właśnie ta powieść jest, w tradycyj
nym rozumieniu, niedokoóczona. 

Bo Dostojewski żył szkicowaniem utworów ich obmyślaniem, rozbudowywaniem i 
komplikowaniem. Dla niego polifoniczny dialog w świecie, który tworzył, trwał nieskoóczo
ność. I dopóki dzieło zostawało wieloplanowe, brzmiał w nim wielogłosowy spór, autor nie 
przejmował się brakiem zakoóczenia. Kropka kończąca powieść oznaczała zawalenie się 
kolejnej, z mozołem stworzonej budowli. 

I jeszcze coś. Wielokrotnie, w wydawnictwach encyklopedycznych komplementuje się 
twórczość Fiodora Dostojewskiego, jego opowiadania i powieści (w tym zwłaszcza „Zbrod
nię i karę") określeniem: społeczno - psychologiczne. Nic bardziej lekkomyślnego. 

Wychodząc ukradkiem z izby pisarza, przeczytajcie, nie napisanąjeszcze notatkę . 

Powstanie ona u schyłku jego życia i po 119 latach jest wciąż brzmiącą donośnie odpowie
dzią, daną tak Czytelnikowi jak i historykowi literatury: 

„ W ramach pełnego realizmu znaleźć w człowieku, człowieka ... Nazywają mnie 
psychologiem; to nieprawda, jestem tylko realistą w sensie wyższym, czyli przedstawiam 
wszystkie głębiny duszy ludzkiej"( z notatek pisarza). 

Marek Kopyla 



Dlaczego tak? 

Rozmowa z reżyserem i aktorem Edwardem Że11tarą 
- „Zbrodnia i kara" to wielka powieść. A tu nagle, w Pana adaptacji, powstala 

miniatura. Odrzucona zostala polifonia, dialogi wewnętrzne ... 
- Zgadza się, ponieważ w teatrze albo powinno się wystawić ,,Zbrodni i karę" pełną 

obsadą i takjak to Dostojewski zapisał w powieści. Albo tak jak uciynil to rze· Wajda, 
ograniczając adaptację do 7-10 aktorów. Czy też w w~rsji 3-osobowej.jak~qtiił (o wu
krotnie Adam Hanuszkiewicz w Teatrze Telewizji. W pierwszej grai Rasko)nlJ<iowa 
drugiej Porfirego a w roli Raskolnikowa obsadził Daniela Olbrychskiego.~e oglądał 
prawda pełnej wersji scenicznej „Zbrodni i kary" Jerzego Treli w Teatrze S'tii)IU!,„. »--:".,..-~.• 
jednak przekonanie, że pełne wersje wcale nie są c ekawsze od tej mało obsadon fi, 
ponieważ ciężko jest uzyskać taką g<;stość emocji przy kilkudziesięciu ab."toracłl ••. ;,.., • ..,,..,111o:•<1ll 

- I pe.wnie latwiej widz się też gubi.„ 
- Tak, widz się łatwo w tym gubi zwłaszcza , że są też różne temperameuty'liktorsk"e 

Jeden aktor tak podejdzie do zadania, drugi .inaczej. l wielokrotnie te tzw. pehie wystawi ia 
„Zbro.dni i kary" kończyły się porażką teatralną. odwrotnie, te kameralne bardziej, jak 
myślę, były wierne duchowi powieści. 

Kiedyś w Szczecinie wystawiłem wersję „Zbrodni i kary" z siedmioma aktorami, ale 
ona się nie sprawdziła. Bo albo rzeczywiście iść na całość albo we trójkę. Wszelkie pośred
nie drogi mogą narazić adaptatora na zarzuty, że dzieło Do~tojewskiego jest za bardzo 
okrojone. 

Tu wyjęta jest wyraźnie sytuacja tylko trojga osób. Właściwie. to może powinien być 
inny tytuł adaptacji elbląskiej. Może „Wina i kara" na motywach „Zbrodni i kary". Ponieważ 
są to sceny wyjęte z powieści. Ale one to jej sedno. Inne wątki są bardzo piękne, cenne i 
ciekawe, lecz są wątkami , mimo wszystko, bocznymi. Najważniejsze jest to. co dzieje się 
między tymi trzema osobami czyli Raskolnikowem, Porfirym i Sonią. 

Dlatego też skupiłem się na jądrze powieści czyli tym co jest najważniejsze. Zbrodni. 
która popełnił Raskolnikow i na znaczeniu Porfirego oraz wpływie Sonina to, aby Raskolni
kow przeszedł tę wielką drogę wewnętrzną, kot1czącą się przyznaniem do zbrodni i poniesie
niem kary. Sądzę, że to oddaje ducha powieści. 

- A dlaczego scena kameralna? 
- Dlatego, że na niej widz ma blisko do aktorów. Mogą grać na dużych emocjach . Jeśli 

uda się uzyskać tę gorączkę wewn<;trznąjaka jest w Soni, Raskolnikowie i Porfiiym, to 
natężenie emocji, uda się przekazać ducha powieści i idea spektaklu stanie się bardzo 
czytelna. 

Zafascynowało mnie, wielkie pisarstwo Dostojewskiego, wspaniałe dialogi, które 
brzmią bardzo współcześnie i wreszcie zderzenie śledczeg.o i mordercy. To jest wręcz 
nieprawdopodobne. Tak jak sytuacja Sani i Raskolnikowa, w której nagle na oczach widzów 
rodzi się ... miłość. 

- Choć to jakby nie pora na miłość„. 
- Zgadza się. A przede wszystkim, wspaniała jest dla mnie wymowa tej powieści. 

Człowiek popełnił zbrodnię i musi ponieść karę. I napi sał to jeden z najwybitniejszych 
pisarzy w historii literatury światowej. Z punktu widzenia aktora - to coś pięknego grać 

Dostojewskiego. Są to tak mądre, tak wspaniałe teksty a zarazem tak niesamowicie dobrze 
napisane dialogi, że sprawia ogromną przyjemność posługiwanie się tym słowem. Oczywi
ście jeśli się wejdzie bardzo mocno psychicznie w daną postać. Bo są to postaci, który nie 
można sobie od tak lekko potraktować. Trzeba je tworzyć na bardzo dużych emocjach. 
Inaczej nie ma spektaklu. 

- A czego Pan szuka w postaci Porfirego? 
- W Dostojewskim najbardziej lubię niejednoznaczność postaci. Podoba mi się to, że 

Porfiry, który wydaje się momentami suchym, oschłym, cynicznym, a nawet okrutnym, 
wręcz diabolicznym, nagle okazuje się człowiekiem bardzo współczującym i czującym. Tak 
samo morderca - Raskolnikow. Dumny, drażliwy, pełen pogardy dla ludzi, przemienia się w 
człowieka czującego, rozumiejącego swój błąd i dążącego do tego, co jest zawarte w 
Dekalogu. 

Rozmawiał: Marek Kopyta 
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