


Myszkin nie musi stepować 
Mówi Wojciech Kościelniak, autor adaptacji i reżyser 

Co na scenie teatru muzycznego robi Książę Myszki n? 

Z podobnymi wątpliwościami zetknąłem s ię już przy innych moich realiza
cjach, choćby „Procesu" czy „Ferdydurke". Czy teatr muzyczny ma prawo 
robić użytek z wysokiej literatury7 A czy pytano Henryka Tomaszewskiego, 
dlaczego robi pantomimę z „Gilgamesza" czy „Płaszcza"? W Teatrze Lalek 
wystawiano przecież „Proces" afki, udany spektakl, doceniony na świecie. 
Nie ma powodu, żeby i teatr muzyczny miał się nie rozw ijać. Oczywiście 

nie neguję przy tym, ba, sam uprawiam główny nurt teatru muzycznego, 
służący rozrywce, zabawie, show. Al e można też pokazywać na scenie mu
zycznej wielką literaturę, ważne tematy. Podstawowym pytaniem, które 
się wtedy rodzi, jest naturalnie pytanie o środki, jakimi buduje się spektakl: 
o aktorstwo, o muzykę ... Myślę, że muzyka ma prawo dotknąć każdego te
matu, może interpretować każdą wartoś ć duchową. Na styku słowa i mu 
zyki jest w teatrze dość miejsca, również na adaptacje wysokiej literatury. 

Muzyka w tym spektaklu to niezwykłe bogactwo dźwięków. I cerkiew, 
i tango, i muzyka ludowa.„ 

Piotr Dziubek jest wirtuozem akordeonu, więc warto było te jego fanta
styczne umiejętności wykorzystać . Skojarzenie akordeonu z Rosją jest 
proste, zresztą to instrument melodyczny i rytmiczny, daje ogromne moż
liwości brzmieniowe. W spektaklu zagrają dwa akordeony, muzycy - kom
pozytor we własnej' osobie i towarzyszący mu Jacek Berg - cały czas obecni 
są na scenie . 

Nie przenosisz na scenę ani realiów XIX-wiecznej Rosji, ani też całej 
akcji powieści. 

Chc iałem , żeby postaci, konflikty między nimi, rozważania - o tym, czy 
szczęście jest możliwe, czy w ogóle istnieje, refleksje o śmierci, umieraniu, 
o Bogu - były zakorzenione w dzisiejszej rzeczywistości. Na przeczytanie 
powieści mamy wiele godzin, spektakl trwa najwyżej dwie, trzy. Czytel
nik, usadowiony wygodnie z książką na kolanach, swobodnie przenosi się 
w czasie i może nurzać się do woli w relacjach właściwych dla XIX wieku, 
widz niekoniecznie ma ten komfort . Bo co na przykład oznacza dziś to, 
że N astazja wysyła Gawrile swoją fotografię7 Wtedy rzecz była jasna, dzi 
siaj - wątpię, czy taki symbol ktoś by właściwie odebrał. Co innego ozna
czał skandal w XIX wieku, czym in nym jest dziś, inaczej w naszych czasach 
objawia się neuroz.a ... 

Piosenki do spektaklu napisał Rafał Dziwisz, z którym nie pierwszy raz 
współpracujesz-to teksty absolutnie nowoczesne. Takie było założenie? 

W zależności od fragmentu, którego dotyczy piosenka, jej tekst konstru
owaliśmy jako dalszy lub bliższy oryginałowi - nie było jednej recepty. 
Czasem warto było oddać głos Dostojewskiemu, czasem dyskutować 
z nim, a czasem tylko przy bliżyć jego sensy i emocje do roku 2009 . 
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Dostojewski zderzył w książce świat Zachodu, z którego wraca Myszki n, 
ze Wschodem. 

Jednym z ciekawych wątków w powieści jest spotkanie tych dwóch świa 

tów, to jak się ścierają i próbują na siebie wpływać. Dziś, tak sądzę , wszyscy 
jesteśmy „z Zachodu", więc o wiele ciekawsze wydało mi się inne spojrze
nie: pojaw ia się oto człowiek, który niesie w sobie coś na kształt szlachetne
go ducha polskich lat 80. Mieliśmy wtedy wszyscy wzniosłe cele i marzenia, 
jednoczyliśmy się wokół wartości wyższych niż własny talerz, miały sens 
pojęc i a takie jak honor, poświęcenie. Mieliśmy w sobie piękno , za którym 
dziś tęsknimy, bo gdzie ś nam przepadło, zgubiliśmy je jak złoty róg , na
szymi idolami są dziś postaci wulgarne, brzydkie i nieciekawe. Do takiego 
naszego świata przybywa Myszkin, człowiek o niezwyklej czystości serca, 
w ielkiej dobroci i szczerości. 

I spotyka się z grupą ludzi przerażająco zagubionych, nieszczerych, 
chciwych ... 

Tak, choć trudno nie zau ważyć za Dostojewskim, że mimo całego tego ba
gażu są oni w dziwny sposób powabni . Zło , które kiedyś miało w sobie ja
kieś szatańs ki urok, dziś wydaje się zwykłym chamstwem. Tego typu relacje 
występują u nas w jakichś półprzestępczych kręgach, w prymitywnych do
łach, które wypłynęły w górę, zaczynają być gwiazdami mediów i biznesu. 
Gdyby jednak bi iżeJ się przyjrzeć, znajdziemy te same szatańskie namiętno
ści i to dziwne piękno. Prawda-nie ma ono już takiego piedesta łu , do Jakiego 
się przyzwyczailiśmy, czytając powieści Dostojewskiego, ale mimo to Jest 
trafnym odpowiednikiem . Bardziej nas to dotyka, niż nam się na pierwszy 
rzut oka wyda Je. 

Twoja inscenizacja jest klarowna i czysta, punktowana znakomicie przez 
dyskretną, ascetyczną niemal scenografię Damiana Styrny. 

Szukam kwintesencji: co myślisz, patrząc na czerwoną lodówkę, głów
ny, właściwie prawie jedyny rekwizyt w spektaklu7 Jest piękna. Lśniąca, 
czerwona, zimna jak Rosja - a wewnątrz jest Jedzen ie, które chcemy mieć , 

życie, którego potrzebujemy. Wszystko w tej inscenizacji obraca się wo
kół pożerania: postaci próbują zdominować się, pochłonąć wzajemnie. 
I my przecież poże ramy tak rzeczywistość , Jakbyśmy s i ę bali, że ktoś nam 
ją zabierze. 

Rozmawia/a Joanna Kiszkis 

Idiota i inni 
Po długim pobycie na kuracji za granicą wraca 
do Petersburga książę Lew Nikołajewicz Myszkin . 
W pociągu spotk a Parfiona Siemionowi cza Rogoży
na, porywczego kupca, zakochanego do szaleństwa 
w NastazJI F1lipownie Baraszkow, kobiecie pięknej 
i nieobliczalnej , będącej przedmiotem pożądania 
mężczyzn. Wokół Nastazji, osieroconej w dzieciń
stwie, podopiecznej -a póżniej utrzymanki i kochan
ki zamożnego AfanasiJa Tockiego -toczy się fabuła 
powieści i spektaklu . 

Myszkin odszuka swoją daleką krewną , Jelizawi etę 

Prokofiewnę, żonę bogatego przedsiębiorcy Iwan a 
Jepanczyn a. Pozna trzy córki Jepanczynów: Aleksan 
drę, Adelajdę i AgłaJę, z którą połączy go wzajemna 
fascynacja. W kręgu postaci, które otoczą Myszkina, 
znajdą się Gawriła (Gania) Ardalionowicz lwolgin, 
młodzieniec chorobliwie ambitny, skłonny przyjąć 
ogromną sumę pieniędzy za małżeństwo z NastazJą, 
której nie kocha; oslizgły intrygant Lebiediew; 
Hipolit, śmiertelnie chory na grużlicę syn utrzymanki 
starego lwołgina i przyjaciel brata Gawriły; Ferdysz
czenko, alkoholik i dureń, lokator lwołginów . 

Dla nich wszystkich Myszki n, człowiek wielk iej 
dobroci i szlachetnoś ci , będzie po prostu „idiotą", 
w Jednych budząc czułość, w innych - niechęć . 

Piosenki ze spektaklu na płycie CD 

IDIOTA 

Wydawnictwo Luna Music wydało płytę CD 
z piosenkami ze spektaklu . Płyta zawiera 
kilkanaście znakomitych utworów z akordeonową 
muzyką Piotra Dziubka i słowami Rafała Dziwisza, 
w wykonaniu aktorów biorących udział 
w przedstawieniu. 

Krążek można kupić w Capitol u, w internetowym 
sklepie Luny www.luna .music.pl i w dobrych 
sklepach muzycznych. 
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