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Hazard jest siłą niszczącą i obezwładniającą. Towarzy
szą mu silne emocje, bezwzględność, w końcu nie
możność podejmowania racjonalnych decyzji . Każ

dy hazardzista przechodzi cztery fazy, które determinują jego 
postępowanie : fazę zwycięstw, fazę strat, fazę desperacji i fazę 
utraty nadziei. 

Tym samym mechanizmom podlega człowiek beznadziejnie 
zakochany. Kocha, zdobywa, traci, walczy, traci nadzieję . .. 

Czym jestem dzisiaj? Zerem. Czym mogę być jutro? futro mogę 
zmartwychwstać i na nowo zacząć żyć. - ta kwestia wypowiada
na przez tytułowego bohatera jest mottem wszystkich graczy. 

Co jednak, jeśli jeden człowiek, jeden mężczyzna jest równo
cześnie hazardzistą i nieszczęśliwym, niespełnionym kochan
kiem „. ? 

Co jeśli gra, aby ją zdobyć, albo ją zdobywa, aby przestać grać? 
Co, jeśli gra dla niej lub przez nią? 

- Na co mi pieniądze pyta pani? Jak to na co? Pieniądze to 
wszystko. Posiadając pieniądze stanę się dla pani innym czło
wiekiem, nie niewolnikiem - mówi bohater „Gracza". 

Fiodor Dostojewski (1821 - 1881), wybitny rosyjski pisan, nie
ocenionyznawca ludzkiej duszy i mistrzowski portrecista namiętno
ści sarn nie był wolny od dreszczu, jaki towarzyszy najskrajniejszym 
emocjom. Kochał i grał, wraz ze swoją wielką miłością - Apolinarią 

Susłową zgrywali się do ostatnich rubli uzyskanych pod zastaw jej 
biżuterii, bo w ruletce widział Dostojewski możliwość lepszego ży
cia. Taka diabelska gra to jak topiel. Widzę i rozumiem ohydę całej 
tej potwornej namiętności, a przecież tak mnie to kusi, tak wciąga. -
pisał do swoich przyjaciół, a w usta bohatera wkładał słowa: Żyję tu, 
rzecz prosta, w bezustannym niepokoju, gram najmniejszymi stawka
mi i na coś czekam, obliczam, stoję całymi dniami przy stole i obser
wuję grę, nawet we śnie widzę grę, ale przy tym wszystkim wydaje mi 
się, że jestem jakiś drewniany, jak gdybym ugrzązł w jakimś biocie. 

W 1865 roku jego wydawca wypłacił mu 3000 rubli zaliczki na po
czet nowej powieści, którą pisarz zobowiązany był w krótkim cza
sie dostarczyć. Ryzykując utratę praw do wszystkich swoich dzieł 
(gdyby Dostojewski nie dostarczył powieści na czas - wydawca 
przejmował prawo do wydania wszystkich jego utworów, tych już 
napisanych, ale także tych mających powstać w przyszłości) autor 
natychmiast pnegrał wszystkie pieniądze, ale - po niespełna mie
siącu złożył tekst „Gracza", powieść o sobie samym, w której z wła
ściwą sobie wnikliwością i sugestywnością portreruje mężczyznę 
owładniętego pasją gry i zniewolonego przez miłość do bezwzględ
nej kobiety Poliny Aleksandrowny (jej prototypem była Apolinaria 
Susłowa, z którą rozstał się na trzy lata przed napisaniem dzieła). 

Czy w istocie jestem nienormalny, czy zboczyłem z wytkniętej dro
gi i szaleję dopóki mnie nie zwiążą? - pyta siebie bohater - Cza
sem wydaje mi się, że wpadam w obłęd. A czasem, że jestem jeszcze 
dzieckiem, że siedzę w szkolnej ławce i po prostu okropnie dokazuję 
jak uczniak. To Po/ina, wszystko Po/ina! Może obeszloby się bez do
kazywania, gdyby nie ona. Kto wie, może ja to robię z rozpaczy ... 

Dostojewski nie pisał swoich dziel z zamiarem '.'.')'Stawiania ich 
na scenie, uważał nawet, ie tego rodzaju zabiegi raczej kończą 
się niepowodzeniem. Nie zdawał sobie spra-
'ł.')', że ich adaptacje na dobre zagoszczą 
na teatralnych deskach. 

Filip Frątczak „Graczem" zaintereso
wał się na trzecim roku studiów: Za
czytywałem się wówczas w powie
ściach Dostojewskiego, a „Gracz" 
jest o człowieku dokonującym 
ekstremalnych wyborów. Emo-
cje, namiętności młodego 
bohatera, który wciąż igra 
ze swoim losem, stały się 
dla mnie pokusą nie 
do odrzucenia. 
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„Gracz" według Dostojew
skiego to opowieść o namiętnościach: 

miłości i hazardzie. Filip Frątczak prowadzi rolę 
tak, aby widać było, jak przypadkowy, wynikający z zauro-
czenia kobietą, kontakt z ruletką nieuchronnie staje się ważniejszy 

od wszystkiego ... 

Andrzej Churski, Nowości 

Monodram Filipa Frątczaka to jedno z poważniejszych i ciekawszych 
przedstawień. Dobrze s łucha się aktora, który potrafi szanować sło
wo i myślą i narzędziem mowy. Artysta ma świadomość, że kreowany 
przez niego bohater znalazł się w parszywej sytuacji. Daje z siebie tyle, 
jakby chciał chwilami udowodnić, że zna swój fach . Nie musi. To wi
dać. Prawdziwi hazardziści namiętność zamieniają w subtelną katato
nię. gdyż już sztos na stole widzą ... 

Janusz Milanowski, Gazeta Wyborcza 
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