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Arkadiusz Iwanowicz 
Swidrygajłow 

Człowiek nie pierwszej już młodości, barczysty, o dziwnej twarzy, przypominającej 
maskę. Jak mówił sam o sobie: „ubrany jestem przyzwoicie, uchodzę za człowieka 
niebiednego. Dopiero na wsi schłopiałem." Za długi trafił do więzienia. Wykupiła go 
stamtąd Marfa Piotrowna i mimo, iż była starsza od niego o pięć lat niebawem wziął 
z nią ślub. Przez siedem lat trzymała go obok siebie na wsi, szantażując sfałszowany
mi przezeń wekslami. Niedawno owdowiał - sąsiedzka opinia w nim samym widziała 
sprawcę jej śmierci. Według innego osądu: „jest to najbardziej wyuzdany, upadły, 
w występkach pławiący się człowiek." Ciążyły na nim podejrzenia o sprowokowanie 
dwóch samobójstw - zgwałconej prawdopodobnie przez niego głuchoniemej piętna
stolatki i doprowadzonego do ostateczności jego okrucieństwem służącego. Według 
Tomasza Manna "Przeszłość Swidrygajłowa kryje w sobie kryminalną aferę, pełną 
zwierzęcej, można by powiedzieć fantastycznej dzikości, aferę, za którą najprawdopo
dobniej zesłano by go na Sybir." Zatrudniał, jako guwernantkę w swoim wiejskim do
mu, Dunię, siostrę Raskolnikowa. Musiała ona jednak porzucić tę pracę, uciekając 
przed natarczywością jego zalotów. Przybył do Petersburga, nie tylko by dać upust 
swoim upodobaniom do nieletnich dziewcząt, ale i po to, by przy pomocy Raskolni
kowa zbliżyć się ponownie do Duni. 



Rodion Romanycz 
Raskolnikow 

Dwudziestotrzyletni były student prawa petersburskiego uniwersytetu, „niepospoli
cie przystojny, o pięknych ciemnych oczach, ciemny blondyn, wzrostu więcej niż śred
niego, smukły i zgrabny". Choruje na epilepsję. Wyjechawszy z biednego rodzinnego 
domu, zamieszkał samotnie w nędznej izdebce petersburskiej kamienicy. „Odziany 
był licho. Gnębiło go ubóstwo." Aby przeżyć zadłuża się u odrażającej lichwiarki. Co
raz boleśniej odczuwa swą poniewierkę, a ambicja i wrażliwość nie pozwalają godzić 
się z ograniczeniami przypisanej mu kondycji społecznej. Buntuje się przeciw nie
zgodnemu z rozumem porządkowi świata. Logika doprowadza go do zanegowania 
norm moralnych. Cierpienie własne i bliskich podsuwa pomysł zamordowania starej 
lichwiarki i zdobycia pieniędzy na godne życie. Uczyniwszy to, w stanie postępującej 
psychicznej dysharmonii, rabuje kosztowności i pieniądze, ale zaskoczony zabija sie
kierą również siostrę Alony lwanowny - Lizawietę. Wykryta natychmiast podwójna 
zbrodnia wstrząsnęła dzielnicą, oficerowie śledczy typują podejrzanych. Nerwowa 
niezborność Raskolnikowa, jego prowokacyjne zachowania i rozmowy zaczynają 
wzbudzać podejrzenia. 



Sonia Siemionowna 
Marmieładowa 

Osiemnastoletnia „dziewczyna ubrana skromnie, nawet biednie, bardzo jeszcze mło
dziutka, prawie dziewczynka, o skromnych i przyzwoitych manierach, z twarzą jasną, 
lecz jak gdyby trochę wystraszoną", w której najbardziej wyraziste były ogromne sza
firowe oczy. Córka nałogowego pijaka Marmieładowa i pasierbica pełnej pretensji, 
przedwcześnie postarzałej Katarzyny Iwanowny. Niewykształcona, nie mogąca zna
leźć zatrudnienia, wychodzi na ulicę, by jako prostytutka zdobyć środki na utrzyma
nie własne, ojca, macochy i przyrodniego rodzeństwa. Pełna pokory i dobroci, zawsze 
gotowa do chrześcijańskiego przebaczenia zachowuje w poniżających sytuacjach czło
wieczeństwo i godność. Ujęta dobrocią Raskolnikowa, spotkanego przy łożu umiera
jącego ojca, zaczyna go odwiedzać. 



Awdotia (Dunia) Romanowna 
Raskolnikowa 

Siostra Raskolnikowa „była bardzo ładna: wysoka, nad podziw zgrabna, silna, pewna 
siebie, co przebijało ze wszystkich jej ruchów, wcale jednak nie uszczuplając ich mięk
kiego wdzięku. Z twarzy przypominała brata, lecz wielu nie zawahałoby się nazwać ją 
pięknością. Włosy miała ciemnoblond, nieco jaśniejsze niż brat, oczy prawie czarne, 
błyszczące, dumne, a zarazem chwilami, pełne niezwykłej dobroci. Była blada, lecz 
nie chorobliwie; rysy jej tchnęły hożością i zdrowiem. Wyraz jej bywał zwykle raczej 
poważny i skupiony; za to jak ładnie wyglądał uśmiech, jak ładnie dźwięczał jej 
śmiech, wesoły, młody, niefrasobliwy" Według słów matki:" Dunieczka potrafi wiele 
znieść i w najtrudniejszych nawet okolicznościach zdobyć się na tyle męstwa, żeby nie 
stracić hartu ducha". Bardzo uboga, więcej niż skromnie ubrana, upokorzona „nie
dwuznaczną a haniebną propozycją" przez Swidrygajłowa, a skompromitowana fał
szywymi pomówieniami (dopiero po pewnym czasie odwołanymi) przez jego żonę 
w rodzinnych stronach, przybywa z matką do Petersburga, by, dla ratowania finasów 
rodziny i by pomóc bratu, oddać rękę znacznie starszemu, antypatycznemu ale boga
temu radcy Łużynowi. 



Rysunek postaci Swidrygajłowa wynika 
z całego systemu konstrukcji charakte
rów powieści, wyostrzonych przez spo
łeczną aktualizację. Mamy przed sobą 
zamożnego ziemianina, którego mają
tek i władza osobista zostały już ograni
czone przez reformę chłopską, chociaż 
lasy i załęża pozostały jego własnością. 
Dostojewski wprowadza do jego bio
grafii epizod znęcania się nad chłopem 
folwarcznym( ... ). Najbardziej interesu
jąca jest tu jednak próba przeistoczenia 
tego zakamieniałego łajdaka poprzez 
wielkie uczucie i ukazania, że jest on 
zdolny do wyrzeczeń i altruizmu w imię 
miłości, która po raz pierwszy zawład
nęła nim niepodzielnie. 

Leonid Grossman 

Zbrodnia i kara posługuje się bardzo spe
cyficznym chwytem kompozycyjnym, 
nazwanym przez rusycystę holenderskie
go J.M.Meijera „zrymowaną sytuacją". 

Chodzi tu o dwie podobne, choć nie iden
tyczne sytuacje wzajemnie ze sobą kore
spondujące. Na przykład w drugiej części 
powieści Raskolnikow stoi na moście 
i rozmyśla o samobójstwie. W podobnej 
sytuacji znajdzie się Swidrygajłow w czę
ści szóstej. Meijer zwracał uwagę, że zry
mowana sytuacja potęguje wagę określo
nych motywów czy problemów. W pew
nym sensie wyodrębnia niektóre tematy 
i zwraca na nie szczególną uwagę. Jest 
ponadto specyficzną formą aluzji. 

Ryszard Przybylski 



Idea w dziele Dostojewskiego nigdy nie jest wyspekulo
waną abstrakcją, jest zawsze personifikowana, głęboko 
przeżyta w indywidualnej świadomości, wszechstronnie 
teoretycznie rozważana i praktycznie zweryfikowana. Jej 
nosiciel bywa zwykle inwigilowany przez system luster 
uwydatniających dominującą cechę jej wyraziciela, 
a ujawnioną dopiero w jej praktycznych konsekwen
cjach. Takim odbiciem Raskolnikowa jest cynik i nihilista 
Arkadiusz Swidrygajłow, który w rozmowie z Rodionem 
Romanowiczem rzuca charakterystyczną uwagę: „mię
dzy nami jest coś wspólnego". Raskolnikow jakby prze
gląda się w swym rozmówcy i z przerażeniem musi sobie 
uświadomić - choć tego wprost nie mówi - że łączące ich 
coś to zakwestionowanie norm etycznych, które niezależ
nie od motywacji i pięknych teoretycznych uzasadnień 
zawsze przynosi jeden skutek: duchową pustkę i zbrod
nię. 
Dla Raskolnikowa Swidrygajłow stał się jakby bliźnia
kiem, ( ... ) uwydatnia on sobą rozdwojenie Raskolniko
wa, zabójcy dwóch kobiet, który jednakże swemu roz
mówcy w napastliwym tonie prawi morały o jego „ohy
dzie", „rozpuście" i „nikczemności". 
Postać ta jednakże nie może być zredukowana wyłącznie 
do usługowych funkcji wobec głównego bohatera, jest 
bowiem osobowością żywą w całym skomplikowaniu we
wnętrznych motywacji. 

Józef Smaga 

Parodiowe sobowtóry stały się zjawiskiem dość częstym 
w literaturze skarnawalizowanej. Szczególnie jaskrawo 
przejawiało się to w twórczości Dostojewskiego. Niemal 
każdy z głównych jego bohaterów powieściowych ma kilku 
sobowtórów, a każdy na swój sposób go parodiuje. Raskol
nikow ma Swidrygajłowa, Łużyna, Lebiezatnikowa ( ... ). 
W każdym ze swoich sobowtórów bohater się unicestwia 
(przez zaprzeczenie) po to by się odnowić (tj. oczyścić 
i wznieść ponad siebie). 

Michał Bachtin 

Rzadko który spośród jego (Dostojewskiego] bohaterów 
nie ma sobowtóra, lub kilku sobowtórów, inaczej mówiąc, 
nie naśladuje kogoś lub nie maskuje swej twarzy inną. Wie
le przykładów tego rodzaju przytacza P. Bicilli w artykule 
Problem wewnętrznej formy w powieściach Dostojewskiego. 
( ... ) Posuwa się on jednak zbyt daleko w swej interpretacji 
fenomenalnych zdolności bohaterów Dostojewskiego do 
podświadomych i świadomych metamorfoz. Stwierdziwszy 
podobieństwo Raskolnikowa do Swidrygajłowa i Porfirego 
Pietrowicza, dochodzi do wniosku, że są oni emanacjami sa
mego Raskolnikowa( ... ). Nie zgadzam się z tym stwierdze
niem: los Swidrygajłowa nie ma nic wspólnego z losem Por
firego Pietrowicza, a Raskolnikow to sprawa szczególna. 
Zbieżność szczegółów nie świadczy o tożsamości. Raskolni
kow tylko trochę podobny jest do Swidrygajłowa, ich zasad
nicze cechy są odmienne. 

Borys Bursow 



We wrześniu 1865 roku czterdziestoczterole
tni wówczas Dostojewski pisał do Katkowa: 
„Czy mogę liczyć na umieszczenie w pań
skim piśmie »Russkij Wiestnik« swojej 
powieści ? 

Jest to psychologiczna relacja o pewnej 
zbrodni . Akcja toczy się współcześnie, 

w tym roku. Młody mężczyzna ze środo
wiska mieszczańskiego, wykluczony z uni
wersytetu , żyjący w skrajnej nędzy, na 

skutek lekkomyślności i chwiejności zasad, ulegając pew
nym dziwacznym, niedopowiedzianym ideom, które uno
szą się w powietrzu, postanowił za jednym zamachem wy- . 
dobyć się ze swej straszliwej sytuacji. Postanowił zabić 
pewną starą kobietę, wdowę po radcy tytularnym, która 
pożycza pieniądze na procent... po to ażeby dać szczęście 
swojej matce, która żyje gdzieś na prowincji, aby swoją sio
strę, która jest damą do towarzystwa w jakiejś ziemiańskiej 
rodzinie, uratować przed lubieżnymi zakusami ojca tej ro
dziny, zakusami grożącymi jej zgubą, wreszcie aby skoń
czyć studia, wyjechać za granicę i potem przez całe życie 
uczciwie, twardo i konsekwentnie wypełniać obowiązek 
humanitaryzmu wobec ludzkości, by w ten sposób odkupić 
zbrodnię, o ile można nazwać zbrodnią ten postępek wo
bec staruchy głuchej, głupiej , złej i chorej, która sama nie 
wie po co żyje na świecie , i która za miesiąc umarłaby mo
że sama. 
Mimo, że podobną zbrodnię bardzo trudno popełnić, to 
znaczy, prawie zawsze ślady, dowody rzeczowe itp. leżą 

niemal na wierzchu i ogromnie dużo zdane zostaje na przy-

padek, który niemal zawsze zdradza winowajcę , całkiem 

przypadkowo udaje mu się wykonać swój zamiar szybko 
i zręcznie . 

Spełnia swój czyn i miesiąc mija, zanim następuje ostatecz
na katastrofa. Nikt go nie podejrzewa i nie może podejrze
wać. I tu właśnie odsłania się cały psychologiczny mecha
nizm zbrodni. Przed mordercą stają pytania, na które nie 
może znaleźć odpowiedzi, uczucia, których w sobie nie po
dejrzewał i nie spodziewał się , dręczą jego serce. Boska 
prawda i prawo ziemskie bierze górę i bohater kończy tym, 
że sam musi złożyć na siebie doniesienie. Zdecydowany 
jest raczej zginąć na katordze, byle tylko znowu wejść po
między ludzi. Zadręczyło go uczucie odtrącenia i ode
pchnięcia od ludzkiej wspólnoty, którego doznał bezpo
średnio po dokonaniu zbrodni. Prawda i natura ludzka za
triumfowały. Zbrodniarz sam postanawia ponieść karę, 

ażeby odkupić swój czyn. 
Fiodor Dostojewski" 

Pomysł powieści uformował się ostatecznie, z niezwykłą 
precyzją, jesienią 1865 roku. Wtedy też Dostojewski napi
sał kilka jej fragmentów. Jednak wkrótce miał je spalić 
i opracować nowy plan i zupełnie nową formę dla swego 
dzieła . Nowa idea brzmiała teraz: „Człowiek nie rodzi się 
dla szczęścia. Człowiek może zasłużyć na szczęście cierpie
niem. Tylko cierpieniem. Takie jest prawo naszej planety. " 
Powieść została opublikowana w »Russkim Wiestniku« 
w 1866 roku. W trzy lata później Dostojewski publikuje 
Idiotę, w 1871 Biesy, a w 1880, na rok przed śmiercią, Bra
ci Karamazow. 

Żaden z tych tekstów nie został napisany dla teatru. Do
stojewski nigdy zresztą nie napisał najdrobniejszego nawet 
fragmentu z myślą o scenie. Miał wobec niej jakieś plany, 
nigdy jednak ich nie zrealizował. Za to teatr, szybko do
strzegłszy zalety konstrukcyjne, dramatyczność bohaterów 
i niepospolitość dialogów jego prozy zainteresował się nim 
niemal natychmiast. Żaden chyba z prozaików nie odegrał 
w światowym teatrze tak istotnej, i to zarówno jakościowej 
jak i ilościowej roli, jak Dostojewski. Jak zanotował To
masz Mann" (Jego] epickie pomniki: Bracia Karamazow, 
Idiota, Biesy, Zbrodnia i kara nie są to epopeje, raczej po
tężne dramaty, komponowane scenicznie: akcja stłoczona 
do kilku dni, poruszająca głębie ludzkiej duszy, zamyka się 
w gorączkowych , nadrealistycznych dialogach („.) . Sam 
autor, nie zważając na „nieudane, a w każdym razie niezu
pełnie udane" przeróbki sceniczne utworów niedramatycz
nych pisał: „przyjąłem zasadę , że nie będę przeszkadzać 
w tego rodzaju przedsięwzięciach". Ta zgoda wystarczyła. 
Od czasu kiedy Wieś Stiepańczykowo w inscenizacji Kon
stantina Stanisławskiego trafiła w 1891 roku na scenę, 
przez cały kończący się właśnie wiek Dostojewski nie scho
dził z afisza teatrów na całym świecie. Zrazu widziano 
w nim dostarczyciela wyłącznie atrakcyjnych, kryminalno -
melodramatycznych fabuł, z czasem scena zainteresowała 
się również jego bohaterów „przeklętymi problemami" 
i zapisanym na stronach powieści „teatrem sumienia". 
Polski teatr również nie odstępował od tej reguły. Każda de
kada drugiej połowy dwudziestego wieku może poszczycić. 
się jednym, czasami dwoma wybitnymi, ważnymi, na trwałe 
zapisanymi w dziejach przedstawieniami powstałymi na 

kanwie dzieł rosyjskiego klasyka. Szczę
śliwie dotyczy to każdej z jego czterech 
wielkich powieści: Biesy (w adaptacji 
Alberta Camusa) - prapremierowe 
przedstawienie Janusza Warmińskiego 
w warszawskim Teatrze Ateneum 
z 1971 i w tym samym roku - pozostają

ca przez piętnaście lat na afiszu krakow
skiego Starego Teatru - słynna, również 

w świecie, inscenizacja Andrzeja Wajdy; 
Bracia Karamazow - zaadaptowani na 
scenę warszawskiego Teatru Polskiego 
w 1963 przez Jerzego Krassowskiego 
i krakowskiego Starego w 1990 (ostatnio 
z sukcesem wznowieni) przez Krystiana Lupę; Idiota - od 
prapremierowej inscenizacji w Teatrze Laboratorium 
w 1961 przez poznańską (z 1967 w Nowym) i warszawską 
(z 1968 w Dramatycznym) Stanisława Brejdyganta po legen
darną, z 1977, w Starym Teatrze wersję Andrzeja Wajdy, za
tytułowaną Nastazja Filipowna. Nie sposób pominąć tu gło
śnego, dwukrotnie inscenizowanego przez Lidię Zamkow 
(w 1963 w krakowskim Starym Teatrze i w 1973 w warszaw
skim Studio) Snu wg Snu wujaszka. Z mniejszych utworów 
Dostojewskiego pewną karierę sceniczną zrobiły również, 

w latach stanu wojennego, Notatki z podziemia. 
Ale miejsce szczególne w polskich dziejach scenicznych 
Dostojewskiego zajmuje bez wątpienia Zbrodnia i kara. 
Po pierwsze, ze względu na największą ilość inscenizacji, 
po wtóre zaś ze względu na ich markę: cztery przynajmniej 
zyskały miano dzieł wybitnych. 



Sama zresztą pow1esc iest w Polsce najpopularniejszym 
i najczęściej wznawianym spośród dzieł Dostojewskiego. 
Po raz pierwszy ukazała się w Warszawie w przekładzie 
Bolesława Londyńskiego w 1887, w piętnaście lat później 
opublikowano drugie wydanie w Łodzi. W nowym, anoni
mowym tłumaczeniu ukazała się w 1927, a w rok później 
wyszedł drukiem przekład Andrzeja Stawara. Pierwsze po
wojenne wydanie, na fali przybliżającej się odwilży po 
śmierci Stalina, ukazało się w roku 1955. Wobec ogromne

go zainteresowania nowy przekład Cze
sława Jastrzębca-Kozłowskiego wznawia
no i w 1956, i w 1957, do dziś miał on już 
kilkanaście wydań. 

Sceniczna prapremiera Zbrodni i kary 
miała miejsce w Paryżu w roku 1888, po
tem ta kryminalna melodrama o - jak pi
sał Andre Gide - człowieku „który popeł
nił zbrodnię i został zesłany na Syberię" 
trafiła na sceny niemieckie (1890), wło
skie (1894) , grana była w Islandii (1901) , 

Stanach Zjednoczonych (1907) i Anglii (1910) . W 1899 na 
scenie petersburskiego Stowarzyszenia Literacko-Arty
stycznego odbyła się pierwsza rosyjska prezentacja teatral
nej wersji Zbrodni i kary. Na polską scenę jako pierwsza 
trafiła w 1909 francuska przeróbka J .A.Delera („sztuka 
w dziewięciu obrazach z epilogiem na tle powieści Dosto
jewskiego, w przekładzie z francuskiego Hermana Czer
wińskiego" ). Pokazano ją w warszawskim Teatrze Małym, 
w roli Raskolnikowa wystąpił Leon Bzowski, postać Swi
drygajlowa ta adaptacja pomijała . W rok później grano tę 

wersję we Lwowie, z Karolem Adwentowiczem w roli Ra
skolnikowa, a w roku 1912 w łódzkim Teatrze Popularnym 
z Andrzejem Mielewskim. Najgłośniejszą premierę Zbrod
ni i kary i n ajgłośniejszą ze wszystkich polskich scenicz
nych przeróbek Dostojewskiego pierwszej połowy XX 
wieku w ogóle, dał w 1934 w warszawskim Teatrze Polskim 
(będącym wówczas sceną Towarzystwa Krzewienia Kultu
ry Teatralnej w Polsce) Leon Schiller. O przedstawieniu 
tym, rozpoczynającym w schillerowskiej twórczości okres 
określany neorealizmem lub „realizmem eliminacyjnym", 
z Dobiesławem Damięckim w roli Raskolnikowa, Alek
sandrem Zelwerowiczem jako Porfirym ( „przerażającym 

bogiem logiki") , Kazimierzem Junoszą-Stępowskim - Mar
mieladowem, Ireną Solską - Katarzyną Iwanowną, Jadwi
gą Andrzejewską - Sonią i Zofią Tatarkiewicz - Dunią pi
sał Antoni Słonimski: „ Wiele niedostatków wybaczyć mo
żemy inscenizatorowi, za to, że potrafił zamknąć w trzech 
ścianach sceny powietrze, którym oddychał Dostojewski. 
Być może ucierpiała na tym strona psychologiczna niektó
rych postaci i sama fabula , ale ocalała wizja artystyczna." 
W epizodycznej w adaptacji Schillera postaci Swidrygajlo
wa - o której pisał Słonimski: „niepotrzebna była dla aneg
doty, ale potrzebna była może dla tła tragedii" wystąpił 
Kazimierz Justian . 
Po raz pierwszy Zbrodnia i kara, a tym samym dzieło Do
stojewskiego pojawia się na polskiej powojennej scenie 6 
grudnia 1958 roku. Premiera odbyła się w gdańskim Te
atrze Wybrzeże; autorem adaptacji, inscenizacji i reżyserem 
był Zygmunt Htibner, współautorką adaptacji - Zofia Szczy
gielska. W roli Raskolnikowa wystąpił Edmund Fetting, 

„ 

Porfirego - Tadeusz Gwiazdowski, Sonią zaś była Teresa 
Kaczyńska. Przedstawienie dość znacznie odbiegało od 
swego literackiego pierwowzoru, zrezygnowano z wielu 
wątków i postaci występujących w powieści (Swidrygajlo
wa pominięto), prawie zupełnie znikło tło i realizm miejsca 
wydarzeń, cały rosyjski koloryt. Akcja rozgrywała się 

w niemal pustej przestrzeni (zaprojektownej przez Alego 
Bunscha), organizowanej jedynie przez zbudowane z rur 
i desek rusztowania, pomosty i schody. Postaci aktorów 
zwielokrotniały ich często monstrualne cienie rzucane na 
białe tło horyzontu. Adaptacja ciężar konfliktu przenosiła 
na dialogi pomiędzy Raskolnikowem i Porfirym. Skoncen
trowanie się na tym najistotniejszym problemie pozwoliło 
- jak pisał Józef Kellera - na rozegranie na scenie dramatu, 
a nie na relacjonowanie powieści . Zarzucano Htibnerowi 
jednak, że autorem jego psychologiczno - intelektualnego 
dramatu jest raczej Kafka niż Dostojewski. Jacek Falkow
ski pisał: „jest to par excellence świeckie, laickie odczyta
nie Zbrodni i kary. Stanowi prolog i komentarz do dnia 
dzisiejszego, do czasów, w których nadczłowiek może 

wzbudzić jedynie współczesne reminiscencje". Htibnerow
ski Raskolnikow był „nadczłowiekiem, któremu się nie po
wiodło, który chybił, potencjalnym faszystą, zmagającym 
się ze swoją słabością" . 

W kilkanaście dni po gdańskiej, 17 grudnia 1958, na scenie 
Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, odbyła się 
druga powojenna premiera Zbrodni i kary, w adaptacji 
i reżyserii Bronisława Dąbrowskiego, w scenografii An
drzeja Cybulskiego, ze Stanisławem Zaczykiem jako Ras
kolnikowem, Eugeniuszem Fulde - Porfirym i Haliną Za-

czek - Sonią. Ta inscenizacja próbowała dokładnie zacho
wać porządek, jak i mnogość zdarzeń i osób (w roli Swidry
gajłowa wystąpił Władysław Woźnik) utrwalonych w po
wieści. Pisano jednak, że traciła na tym wyrazistość posta
ci, że , wręcz, była „to Zbrodnia i kara bez Raskolnikowa". 
W miesiąc później, 23 stycznia 1959 odbyła się w katowic
kim Teatrze Śląskim kolejna premiera scenicznej wersji 
dzieła Dostojewskiego. Opierała się ona na radzieckiej 
adaptacji A.S. Radzińskiego, jej reżyserem był Józef Wy
szomirski, scenografem Wiesław 
Lange, w roli Raskolnikowa wy
stąpił Józef Zbiróg, Porfirego -
Zbysław Jankowiak, zaś Sonią 
była Krzesisława Dubielówna. 
Swidrygajłowa zagrał Wacław 

Zastrzeński. Tutaj recenzenci 
byli dosyć zgodni: wybór ada
ptacji, będącej rodzajową ilu
stracją (włącznie z optymistycz
nym epilogiem), przekreślił pra
cę teatru. 
Lektura omówień i recenzji prasowych, często porównują
cych wszystkie trzy premiery pozwala stwierdzić, iż za naj
ciekawszą („myślowa prowokacja") i najlepszą - z zastrze
żeniami - uznano gdańską inscenizację Zygmunta Htibne
ra („to tak, jakby porównywać technikę starych dageroty
pów z techniką nowoczesnego zdjęcia"), z największą kry
tyką spotkało się przedstawienie katowickie. 
Kolejna, czwarta po wojnie na polskich scenach, insceniza
cja Zbrodni i kary okazała się znowu być przedstawieniem 



ważnym i głośnym. 9 kwietnia 1964 w warszawskim Te
atrze Powszechnym Adam Hanuszkiewicz jako współ
adaptator (obok Zygmunta Htibnera) adaptacji, reżyser 
i odtwórca roli Raskolnikowa pokazał swoją wersję. Porfi
rego grał Józef Pieracki (później Seweryn Butrym), a So
nię Zofia Kucówna. Swidrygajłowa nie było. To pokazywa
ne również w Moskwie, Wilnie, Paryżu i Londynie przed
stawienie zebrało szereg pochlebnych opinii, mimo, iż był 
to „Dostojewski radykalnie unowocześniony", stający się 
„współczesnym dramatem politycznym". Chwalono filmo
wo-telewizyjny charakter inscenizacji - przedstawienie 
składało się „nie ze scen, ale z krótkich sekwencji i poje
dyńczych ujęć", skrótowo-symboliczne dekoracje Krzysz
tofa Pankiewicza, pełniące funkcję dramatyczną operowa
nie światłem i kreacje aktorskie głównych wykonawców. 
Z uznaniem podkreślano powodzenie ryzykownego chwy
tu, jakim było włożenie w usta Raskolnikowa partii narra
cyjnych i komentujących, co „odpowiadało bezbłędnie sty
listyce Dostojewskiego". Zdaniem recenzentów przedsta

wienie nabrało cech epickich, „było pa
sjonującą opowieścią o zbrodni i ka
rze". Obejrzała je również kilkumilio
nowa widownia Teatru TV 
Na kolejną, ważną teatralizację dzieła 
Dostojewskiego trzeba było czekać po
nad dwadzieścia lat. Odbyło się w tym 
czasie co prawda z dziesięć premier, 
według różnych adaptacji, ale żadna 
z nich nie zyskała poważniejszego 

uznania; o krakowskiej inscenizacji 

Macieja Prusa w Starym, z 1977, z Jerzym Trelą i Mieczy
sławem Banasikiem w rolach Raskolnikowa i Porfirego 
Marta Fik pisała: „ Melodramatyczna sztuczka o nieintere
sujących losach nieinteresującego zbrodniarza, który po 
głupio dokonanym morderstwie, głupio i ze strachu przy
znaje się do winy". W tymże samym Starym Teatrze 7 paź
dziernika 1984 miała miejsce premiera Zbrodni i kary we
dług Andrzeja Wajdy. Ascetyczna inscenizacja, stanowiąca 
po Biesach i Nastazji Filipownie ostatnią część tryptyku 
według Dostojewskiego, zajmowała się nie tyle społecz
nym podłożem zbrodni, nie wiwisekcją psychologiczną bo
haterów, ale w centrum stawiała problem moralny o zna
czeniu uniwersalnym. Andrzej Wajda pisał: „Dla mnie dzi
siaj [w Polsce, w końcu 1984 roku], a adaptator musi użyć 
takiego zwrotu, ponieważ robi teatr na dziś i w poczuciu 
własnych obowiązków wobec społeczeństwa, Zbrodnia 
i kara opowiada o motywach zbrodni ideowej. Artykuł Ra
skolnikowa na ten temat i jego interpretacja, którą rozwi
ja przed sędzią śledczym Porfirym Pietrowiczem, porusza 
mnie w tej powieści najsilniej. Jakże ja dobrze znam tę ar
gumentację. Od hitlerowskich obozów zagłady do najnow
szych morderstw politycznych." Wajda odrzucił więc nie
mal zupełnie całą rodzajową dostojewszczyznę, całe oby
czajowe i społeczne tło powieści. Skupił się wyłącznie na 
trzech „wielkich rozmowach zbrodniarza z przysłuchują
cym mu się, a potem przesłuchującym go policjantem, 
[w nich) absolutnie cała akcja zbrodni przesuwa się przed 
naszymi oczami bez zbędnych ilustracji; [w nich) Dosto
jewski przeprowadził całą dramatyczność dochodzenia do 
świadomości zbrodniarza i do prawdy komisarza policji". 

Jakby dla zachowania symetrii całość uzupełniały trzy roz
mowy Raskolnikowa z Sonią. Te sześć scen „ wydobywało 
całą aktualność Dostojewskiego. Bezbłędna adaptacja peł
na rygoru, a przecież jasno oddająca węzłową ideę. Pogłę
biona świadomość uniwersalizmu Dostojewskiego i znajo
mość genezy zbrodni politycznej." Scenografia Krystyny 
Zachwatowicz była „opisowa, pokazywała wyraźnie roz
graniczone miejsca akcji.( ... ) Korytarz, gabinet Porfirego, 
jego pokój i biuro. Oddzielone od siebie oszklonymi 
drzwiami, szklanymi ścianami. Przez te ściany-drzwi widać 
wszystko dokładnie. Po bokach, w tyle widowni, brzozy. 
Rosyjskie, ale i nasze, swojskie. A więc teatr. Krzesła wi
downi oddziela od sceny barierka. Przy niej oszklona ga
blota z dowodami rzeczowymi zbrodni. A wiec sąd. Sąd 
jest także teatrem." „Radziwiłowicz gra w sposób mi
strzowski. To samo Stuhr, wręcz brawurowo, w stopniu 
rzadko spotykanym we współczesnym teatrze, z równocze
śnie precyzyjnie wystudiowaną naturalnością". Pierwszy 
grał Raskolnikowa, drugi Porfirego. Sonią w wersji pre
mierowej była Barbara Grabowska - Oliwa. Swidrygajłowa 
rzecz jasna nie było. Jacek Sieradzki z szacunkiem konklu
dował: „Najnowsze przedstawienie Andrzeja Wajdy nie 
jest wypowiedzią publicystyczną( ... ). Nie jest wypowiedzią 
ideologiczną w znaczeniu: formułującą idee czy agitującą. 
Jest przedstawieniem o ideologiach i jest przestrogą bole
śnie aktualną w epoce nieustannego zmącenia serc." 
Przedstawienie Andrzeja Wajdy odbyło ogromne świato
we tournee, zostało zaprezentowane widzom wielu mię
dzynarodowych festiwali teatralnych a także pokazano je 
w Teatrze TV. 

Następne piętnaście lat przyniosło kolejnych dziesięć te
atralnych adaptacji Zbrodni i kary. Ostatnio, w lutym 2000, 
swoją wersję pokazał w poznańskim Teatrze Nowym Eu
geniusz Korin. 
Poza wspomnianymi uprzednio telewizyjnymi rejestracja
mi spektakli Hanuszkiewicza i Wajdy, Teatr TV miał rów
nież kilka własnych adaptacji powieści (m.in. Andrzeja 
Łapickiego, z nim samym i Danielem Olbrychskim, z 1980). 
Najciekawszymi były jednak nie te próbujące ogarnąć ca
łość dzieła, lecz skupiające się na wybranych wątkach, jak 
choćby głośny kreacją Jana Świderskiego Marmieladow 
(z 1971) czy też Dunia Leszka Wosiewicza (z 1993). W tym 
spektaklu doszło do paradoksalnej, choć nie tak znowu 
rzadkiej sytuacji: grającym role: tytułową - Joannie Trzepie
cińskiej i Raskolnikowa - Grzegorzowi Damięckiemu 
ukradł przedstawienie Jan Nowicki. „Zakipiało od wielkich 
namiętności dopiero z pojawieniem się Jana Nowickiego. 
Wirtuozersko buduje on swą postać na cienkiej granicy tra
gedii i komedii, przejmująco oddając dramat człowieka za
wieszonego między nie
bem a ziemią, między 

złem a dobrem, między 
głodem miłości a lękiem 
przed cierpieniem, mię
dzy pustką a wolnością 
bez granic." Jan Nowicki 
wystąpił w tym przdsta
wieniu jako Swidrygajłow. 

Cezary Niedziółka 
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