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Grzegorz Przebinda 
Rechot Rogożyna czy katharsis? 

Gdy w 1950 roku Kurosawa filmował z pasją idiotę 
Dostojewskiego, przeniósł akcję tego utworu , toczącą się 
w schyłkowo-imperatorskim Petersburgu drugiej połowy 
XIX stulecia, do cesarskiej Japonii po ostatniej wojnie 
światowej. W powieści widzimy więc rosyjską stolicę nad 
Newą, która po następnym pórwieczu przemieni się w og
nisko światowej rewolucji. W filmie zaś oglądamy mrowisko 
japońskie, nie potrafiące jeszcze zagoić ran zadanych sobie 
przez udział w „osi zła" Tokio-Berlin-Rzym, a potem przez 
Hiroszimę ... Kto i w Polsce zanurzy się dzisiaj w przestrzeń 
tej powieści , będzie tak samo jak jej dawniejsi admiratorzy 
zaurocz ny okrutną aktualnością idei, wydarzeń i charak
terów ludzkich ... De te fabula nan-atur, czyli - o tobie 
mowa człowiecze, zupełnie niezależnie od faktu, czy żyłeś 
w b zlitosnym XIX wieku Dostojewskiego, czy też byłeś 
świadkiem jeszcze bardziej okrutnego XX stulecia Kurosawy, 
czy też może zostałeś zmuszony do budowania swego losu 
w zagadkowym świecie po 11 września 2001 roku. 

Obniżmy jednak ton rozważań i odpowiedzmy 
na pytanie, po co ta powieść została w ogóle napisana 
w okresie 1867- 1869- a powstawała, nadmieńmy, wcale 
nie w Rosji, lecz w Genewie, Berlinie, Hamburgu, Dreźnie, 
Baden-Baden, we Florencji. .. - żeby potem stać się drugim 
ogniwem cyklu metafizycznego, zwanego niekiedy 
Pięcioksięgiem Dostojewskiego?*1 Jej bohaterem miał być 
Książę-Chrystus przybywający do Petersburga ze Szwajcarii, 
aby ratować od niechybnej zagłady to „nierosyjskie" - jak 
mówi wielu Rosjan - miasto nad Newą, nurzające się w mo
ralnej otchłani. Dostojewski w Idiocie-jak to zresztą i gdzie 
indziej u niego bywało - chciał godzić wielką ideę z drama

tem życia. Dlatego jego utwory stają się tak często obiektem 
zainteresowań reżyserów teatralnych i filmowych ... 

to młody książ wychowany w sielskiej Szwajcarii, leczo
ny tam - bezskutecznie, jak się potem, niestety, okaże -
z ,,idiotyzmu'', czyli z epilepsji, przyjeżdża pociągiem 

petersbursko-warszawskiej kolei żelaznej do stolicy nad 
Newą. KsLiżę, biedny jak mysz kościelna, choć przecie ze 
starego rosyjskiego rodu, podróżuje wśród ludzi pospolitych 



w wagonie trzeciej klasy. Już jednak tam spotyka na swej 
drodze kogoś „oryginalnego" - Parfiena Rogożyna, peters
burskiego hulakę o ponurej twarzy i zbójeckich oczach, 
syna bogat go kupca, spieszącego w gorączce nad Newę, 
aby zagarnąć i przepić milionowy spadek po zmarłym ojcu ... 
Książę Lew Myszkin - a podkreślmy oksymoroniczno tego 
połączenia: lwie męstwo, a zarazem mysia wrażliwość i po
kora - rzeczony Parfien Rogożyn, potem Nastasja Filipowna 
Baraszk w jako femme fa tale o niespotykanej poza Rosją 
urodzie, wreszcie -Aglaja Jepanczyn, „osó bka tak piękna, 
że aż strach na nią patrzeć", i równie inteligentna co 
złośliwa ... Oto właśnie cztery główne dramatis personae 
w Idiocie ... Zakochany w Nastasji aż do samozatracenia 
Rogożyn brata się z Myszkinem i nienawidzi go zarazem 
z okrutną szczerością, a w zazdrości o wsporrmianą kobietę 

chce go zakłuć nożem w mrocznym zaułku Petersburga. 
Tragiczna astasja, osoba o bujnej przeszłości i wątpliwym 
dziewictwie, zako huje się ze swej strony lekkomy lni 
w niewinnym Myszkinie ... Agłaja jepanczyn, także nim 
zauroczona, jako pierwsza umie dostrzec nadziemskie rysy 
tego prostolinijnego księcia. Ale panna Aglaja potrafi także 
zauważyć, a nawet opisać w poemacie ironicznym, jak ten 
sam książę przekształca się z „Chrystusa cierpliw go" 
w komiczno-tragicznego Don Kichota, który „samotnie 
umrze w obłędzie" „. 

Dopełnienie tego czworoboku osób, uczuć i idei 
może stanowić postać Lukiana Lebiediewa. To z j dnej 
strony czytelnik i komentator Apokalipsy, „profesor 
Antychrysta", głoszący bliską Dostojewskiemu myśl po
trzebie jednej „dobrej i piękn j idei' która sc mentuje, 
czyli „zbawi świat". jednakże ów Lebi di w w życiu jest 
pospolitym łajdakiem i liczykrupą, który dla „miłego grosza" 
nie cofnie się przed czynem ohydnym ... Sam zresztą ma 
tego świadomość: No, to ja tylko księciu jednemu wyjawię 
prawdę, bo książę widzi człowieka na wylot: i słowa, 
i czyny, i kłamstwo, i prawda - wszystko jest we mnie 
razem i wszystko najzupełniej szczere. Prawda i czyn 
polegają u mnie na istotnej skrusze, niech książę wierzy 
albo n ie wierzy, przysięgam, że tak jest: a słowa i kłamstwo 
polegają na piekielnej (i zawsze obecnej) myśli: jak by i tu 
kogoś ocyganić, jak by i na tych swoich łzach, i na tej 

swojej skrusze coś zyskać! Daję słowo, tak to jest! Komu 
inneniu nie powiedziałbym tego- wyśmiałby mnie alboby 
splunął,· ale ksiqżę oceni sprawę po ludzku ... *2 

A więc ideał Madonny znów się spotyka u Dos
tojewskiego oko w oko z ideałem Sodomy. .. 
Dobry Myszkin potrafi czytać z twarzy każdego człowieka, 
bywa śmieszny w towarzystwie, jako że nigdy nie kłamie, 
ani też nie posiada ukrytych celów, nie wstydzi się mówić 
o swych uczuciach. Łzy, jeśli się pojawiają, oznaczają tu 
smutek, śmiech jest wyrazem radości, a dobre słowa nie są 
niczym więcej - ale i niczym mniej - niż właśnie słowami 

dobrymi„. Jednym celnym zdaniem potrafi książę ocenić 
umiejętnie każdego spotkanego człowieka i jego postępek. 
Bez wahania osądza czyny złe, ale nigdy się nie posuwa do 
potępienia konkretnego złoczyńcy, ufając heroicznie w jego 
przyszłe nawrócenie i zbawienie. W tym sensie „metoda 
Myszkina" zachowała swą aktualność w XIX, XX i XXI 
stuleciu. Można ją stosować zarówno przed Oświęcimiem 
i przed Kołymą, jak i po 11 września 2001 roku. 

Książę nawet potrafi przewidywać przyszłość. 
O Rogożynie w kontekście Nastasji mówi więc niedługo 
po ich poznaniu: Myślę, że ożenić by się mógł, bodaj nawet 
jutro; ożeniłby się, a po tygodniu, kto wie, czyby jej nie 
zamordował ... I zamordował. .. Tak samo więc jak 
prostolinijny heroizm księcia jest dzisiaj „aktualna" i jego 
klęska, opisana przez Dostojewskiego w finale powieści. .. 
Odbijający si . echem przez stulecia re hot Rogożyna nad 
trupem za bitej Nastasji podkreśla dramatyczną nie
uchr nność klęski Myszkina ... 

Gdzież wi c tu mi jsce na katharsis? A moż kathar: i 

owo kryje . ię jednak w zbawiennej konstata ji - widza albo 
czytelnika - że świ te pragnienie sprawiedliwości nie musi 
wcale ciągnąć za sobą my li o zbaw ieniu świata hic et nunc? 

• 1 Zbrodnia i kara. Idiota, Biesy, Młodzik, Bracia 
Karamazow 

* 2 Cytaty w przekładzie Jerz ego Jędrzejewicza 



Krzysztof ZAWADZKI jako Lew N ikołajewicz Myszkin 

Dominika BEDNARCZYK jako Aglaja lwanowna Jepanczyn 

Pierwsze wydanie Idioty Fiodor Dostojewski dedykował 
Zofii Aleksandrownie Iwanowej, swoje j krewnej, z którą 
łączyła go wi łoletnia przyjaźń. Pisał do niej w czasie pracy 
nad powie cią: 

13 stycznia 1868 roku 

Główna myśl powieści - to ukazanie prawdziwie dobrego 

człowieka. j est to rzecz najtrudniejsza na świecie, z cze

gólnie teraz. Wszyscy pisarze, nie tylko nasi, lecz nawet 

wszyscy eu ropejscy, którzy się w ogóle z abierali do uka

z ania po z y ty w n ego piękna - z awsze kapitulowali. 

jest to bowiem bezkr, sne zadanie. Dobro, absolutne dobro 

jest ideałem, a ideał- ani nasz, ani cy wilizowanej Europv 

- nie jest jeszcze bynajmniej ustalony.jest na świeci tylko 

jedna absolutnie pozy tywna, piękna postać - Chrystus, 

tak że już sam pojawienie się tej bezkreśnie, nieskoń

czenie pięknej postaci j est niewątpliwym cudem (cała 

Ewangelia f ana ma ten właśnie sens: on cały cud widzi 

w samym ucieleśn ieniu, w samym zjawieniu się piękna) . 

Ale za daleko się posunąłem. Wspomnę tylko, że z pięknych 

postaci w litera turz e chrześcijańskiej jako najbliż. za 

doskonat ki z arysowuje się Donkiszot. A le on jest piękny 

tylko dlatego, że jednocześnie śmieszny. Pickwick Dickensa 

(bez porównan ia słabsza myśl niż Donkisz t, lecz j ednak 

ogromna) też śmieszny i tym (ylko ujmuje. Zjawia się 

współczucie dl.a wyśmianego i n ie doceniającego siebie 

piękna - a więc zjawia się sympatia u czytelnika . Otóż 

wzbudzenie :y mpatiijest właśnie tajemnicą humoru . Jean 

Valjean też j est mocną próbą wzbudzenia symp atii, ale 

on ją budzi swoim strasznym nieszczęs~ciem i n iespra

wiedliwosbq społeczeństwa w stosu nku do niego. U mnie 

n ie ma n ic p od obnego, absolu tn ie n ic, i d latego się 

strasznie boję, że będzie z decydowane fiasko. Może 

niektóre szczegó~y wypadną nieźle . Obawia m s ię, że 

w sumie będzie nudne. Powieść j est długa . 

Fiodor Dost jewski O literturze i sztuce, Kraków 1976, s. 326 
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Fiodor Michajłowicz Dostojewski (1821 - 1881) był 

wybitnym rosyjskim prozaikiem, m i trzem pow ie: ci psy

chologi znej. Syn 1 karza, wy howany w surowej atmos

ferze domowej, po śmierci matki zosta ł oddany do pen

sjonatu dla chłop ów, a nast pnie do Wojskowej Szkoły 

Inżynie1yjnej w Peter. burgu, którą ukończył w 1843. Bardziej 

jednak interesowała go literatura. 

Od 1844 p święca się wyłącznie pra y literackiej. Zapozna

je się z li te raturą zachodnioeuropejską, tłumaczy na język 

rosyjski powieść H. Balzaka Eugenia Grandet, w 1845 Vvy

da je pierwszą powieść Biedni ludz ie, w następnym roku 

ukazują się Sobowtór i inne opowiadania, w 1848 Białe 

noce. Od 1847 działa w ko le p ietrasz wców, w którym 

zajmuje się sprawami społecznymi w duchu francuskiego 

socjalizmu utopijnego. Za tę działalność zostaje w 1849 

aresztowany i skazany na śmierć. 

Prawie sto lat późni j, w roku 1946, nap isze o tym, 

w przedmowie do jego opowiadań , Tomasz . 1ann: Trudno 
wątpić, że podświadomość, a nawet s"'wiadomość Dostojew

skiego obarczona była zawsze poczuciem zbrodni. Po
czucie to nie miało 1ia p ewno n ic wspólnego z p rz e

wrażliwieniem: wiązało się z chorobą, która była chorobą 
„świętą ",par exellence mistyczną, a mianowicie- epilepsją . 

Cierpiał na nią od młodości, ale pod wpływem procesu, 
jaki mu w roku 1849 (miał lat dwadzieścia osiem) najnie-

sprawiedliwiej wytoczono, oskarżając o współudział 

w spisku politycznym, oraz wstrząsu spowodowanego wy 
rokiem śmierci (stał już pod słupem i patrzył śmierci 

w oczy, gdy w ostatniej chwili nadeszło uła ka wierzie, 

skazujące go na cztery lata ciężkich robót na Sy berii) -
choroba wzmogła się fa tal nie i według mniemania samego 

Dostojewskiego musiała się skończyć całkowitym wyczer

paniem sił ducha i ciała, śmiercią lub obłędem. Napady 

występowały przeciętnie raz w miesiącu albo częściej, 

czasem nawet dwa razy w zygodniu. Opisywał j e Dostojew

ski często, zarówno bezpośrednio, jak też przypisując to 
cierpienie najciekawszym psycholog icznie postaciom 

swoich powieści: straszliwemu Smierdiakowowi, księciu 

Myszkinowi, bohaterowi ,,Idioty'~ nihiliście i opętańcowi 

Kityłowowi w „Biesach ". Padaczce, 11iówił Dostojewski, 
właściwe są dwie cechy: nieporówna ne uczucie z achwytu, 

wewnętrznej światłości, harmonii, najwyższej rozkoszy, 
poprzedzające przez kilka chwil atak drgawek, który 

występuje wśród nieludzkiego, nieartykułowanego krzyku, 

po czym przychodzi stan okropnej depresj i i głębokiego 

smutku, duchowej pustki i rozprężenia, zamykający na

pad choroby. 

Dopiero w 1859 wrócił do Petersburga. Przeżycia na 

Syberii spowodowały zmianę jego poglądów. Z utopijnego 

socjalisty przekształcił się we wroga wszelkich d;:1żeń re

wolucyjnych i liberalnych. Zwrócił się ku chrześcijaństwu, 

któ re w najstarszej postaci zachowało się, w dług nieg , 

w prawosławnej w ierze ludu rosyjski go. Stał s ię rzeczni

kiem chrześcijańskiej pokory i posłuszeństwa carski j 

władzy. Doświadczenia tego okresu oraz rozmyślania o m -

tywach postępowania człowieka i tajnikach natu ry ludzkiej 

za owoc wały utworami literackimi: Wspomnienia z domu 
umarłych (1860 - 1862) , Skrzywdzeni i poniżeni (1861), 

Notatki z p odziemia (1864). W 1862 wyjechał za granicę, 

zwiedzał i iemcy, Paryż, Londyn, ale p rzede wszystkim 

in t r s wali go ludzie. Podróż utwierdziła go w przekona

niu, że cywilizacja zachodni europej,'ka to duchowy cmen

tarz. W 1864 zmarła jego żona i brat Michał, z którym od 

1860 wydawał czaso pismo „Wremia". 

Rozgłos i sławę przynosi mu Zbrodnia i kara (186 ), 

powieść o problemie granic wolności , poddająca krytyce 

skrajny indywidualizm prowadzą y do zbr dni. Wielki 

wpływ na jego twórczość miały także o obiste słabości 

i przypadło ci, takie jak alkoholizm, hazard i kłopoty mate

rialne. Mimo sukcesu Zbrodni i kary musiał uciekać przed wie

rzyci lanli za granicę, gdzie przebywał w latach 1867 - 1871. 

Pisze również o tym Toma z M nn: Swe epickie pom-

1ziki: „Braci Karamazow", ,Idiotę ", ,Biesy ", „Zbrodnię 

i karę " nie są to zresztą epopeje, raczej potężne dra

maty, komp onowane scenicznie: akcja tłoczona do kilku 

dn i, poruszająca głębie ludzkiej duszy, zamy ka się w go
rączkowych, nadrealistycznych dialogach) tworzył nie tylko 
pod b iczem choroby, ale także wśród dotkliwy ch, 



Krzysztof ZAWADZKI jako Lew Nikołajewicz Myszkin 
Radosław KRZVŻOWSKI Parfien Rogożyn Siemionowicz 

upokarzających kłopotów finansowych, które kazały mu 
pracować z nienaturalnym pośpiechem: napisał raz na 
termin trzy i pół arkusza druku, to jest pięćdziesiąt sześć 
stron, przez dwa dni i dwie noce. Przed niedostatkiem 
chronił się za granicę, uciekał przed wierzycielami do 
Wiesbaden i Baden-Baden. Szukał ratunku przy rulecie, 
co kończyło się na ogół zupełną ruiną. Pisał wtedy żebracze 
listy, które przypominają tonem i słownictwem najbar
dziej upadłą postać jego powieści, Marmieładowa. Namięt

ność hazardu była drugą chorobą Dostojewskiego, będącą 
może w związku z pierwszą - prawdziwą pasją. Zaw
dzięczamy jej cudowną powieść „ Gracz", której bohater 
udaje się do niemieckiego zdrojowiska o nieprawdopo
dobnej i niewybrednej nazwie „Roullettenburg';. odsłania 
w niej Dostojewski z niesłychaną prawdą psychologię 
namiętności oraz opętania przez demona hazardu. 
Arcydzieło to powstało w roku 1867, a więc między „Zbrod
nią i karą'' a „Idiotą" (1868 - 1869); mimo swej wspa
niałości było dla pisarzajedyrzie wytchnieniem. 

W czasie pobytu za granicą oprócz Gracza i Idioty 
powstają Biesy (1871), które przynoszą mu światowy 

rozgłos. Po powrocie do Rosji pisze powieść Młodzik (1875), 

o tajemnych motywach ludzkich postępków raz p wi ść 

Bracia Karamazow(l 879 - 1880), w której stanowczo op -

wiada się przeciwko at izmowi przeciwstawiając mu war

tości fo·ześcijańskie i zajmuje się sprawą odpowiedzialności 

za zło . Sw oistym kom ntarz m do tych problemów jest 

Dziennik pisarza (1873 - 1881). Rozwinął w nim sw j ą 

koncepcję h i storiozoficzną ujmującą dzieje ludzkości jako 

zmagan ie s ię trze h ide i: ka t lickiej, p rotestanckiej i p ra

wosławnej. Głosił też t z o rosyjskim po.łannictwie histo

rycznym i re ligijnym łącząc to prze wiadczenie z ni chęcią 

do Zachod u, rewolucji i socjalizmu. 

W ostatnich latach życia mógł spokojnie pra ować dzię

ki zapobiegliwoś i i konsekwencji swojej drugiej żony Anny 

Grigotjewny Snitkin, młodszej d si bie o 25 lat stenografistki . 

Cytaty z: Tomasz Mann „Dostojewski - z umiarem i inne 
eseje' , Warszaw a 2000, s . 224-5; 232-3 
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Elżbieta Wójtowicz-Gularowska 

Koordynator Pracy Artystycznej 
Kinga Głowacka 

Kierownik archiwum 
Diana Poskuta-Włodek 

Kierownik Dziafu Promocji 
Magdalena Cllacaga 

Skład i przygotowanie do druku Bożena Groborz 



Kierownik techniczny dis eksploatacji 
Ryszard Starobrański 

Brygadier sceny 
Bogusław Wójcik 

Rekwizytor 
Stanisław Nocoń 

Kierownik pracowni elektrycznej 
Janusz Zielonka 

Kierownik pracowni akustycznej 
Krzysztof Adamek 

Kierownik pracowni perukarskiej 
Bożena Rybak 

Kierownik techniczny dis produkcji 
Zdzisław Jarosik 

Kierownik pracowni krawieckiej damskiej 
Maria Szczypczyk 

Kierownik pracowni krawieckiej męskiej 
Leszek Wyżga 

Kierownik pracowni malarsko-modelatorskiej 
Maria Hodur 

Kierownik pracowni stolarskiej 
Stanisław Nieć 

Kierownik pracowni ślusarskiej 
Adam Rojek 

Kierownik pracowni tapicerskiej 
Michał Rzepka 



Teatr im. Jul iusza Stowackiego, pl. św. Ducha 1, 31 -023 Kraków 
www.slowacki.krakow.pl 

Rezerwacja bi etów 
tel ./fax (12)422 40 22 4 2 45 75 w. 25 

Kasa biletowa 
tel. (12) 423 17 OO, 422 45 75 w. 26 
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