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... A teraz wszystko się zbudziło się we mnie 
I pierwszy raz krew gna przez żyły żwawiej ... 
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Z prasy rosyjskiej o sztuce 
Mołczanowa „Zabójca" 

Tekst Mołczanowa przepełniony powściągliwym 
humorem, bogaty we frazy, sformułowania, które 
chce się powtarzać, u swoich podstaw jest tekstem 
buntowniczym. Kontynuującym tradycje Dosto
jewskiego. Jego bohater należy do grupy tych ro
syjskich chłopaków, którzy urządzają Bogu histerię 
z powodu łezki dziecka. Ten dzisiejszy, nie może 
zrozumieć, czy Bóg go kocha, czy nie? Czy Bóg jest 
dla niego sprawiedliwy? Dlaczego trzeba Go prosić, 
a nie da się z nim dogadać jak równy z równym? 
I najważniejsze pytanie, nie zadane głośno, ale ze 
względu na które Mołczanow według mnie napisał 
„Zabójcę": czy człowiek posiada wolność wyboru, 
czy wszystko jest z góry przesądzone? [„ .] Dramat, 
według mnie przekonuje: Bóg dał człowiekowi wy
bór, jaką drogą podąża. I jeśli bohater był choćby 
w myślach gotów zabić, będzie całe życie płacić za 
tę decyzję. N iezależnie od tego, że na pozór szczęś
liwie układałoby się jego życie. 

ej Zenzinow. 

Być albo zabić? 

W sztuce Aleksandra Mołczanowa można rozpo
znać oczywiście aluzje do Dostojewskiego i jed
nego z jego bohaterów o nazwisku Raskolnikow. 
Przecież podobnie jak Rodion Raskolnikow, współ
czesny chłopak Andriej w wieku dwudziestu lat 
próbuje odpowiedzieć na dręczące pytanie: na ile 
uzasadnione jest zabójstwo człowieka, jeśli ono do
prowadzi do szlachetnego celu. Co prawda ducho
wa bitwa Dostojewskiego na skalę światową tutaj 
zostanie zamieniona nieco drobniejszymi proble
mami: jak zabiję tego „kolesia': to nie trzeba będzie 
zwracać długu karcianego. Przy tym zachowane 
zostają bezpośrednie zwroty do samego Boga, ale 
o nader niepewnym, a nawet komicznym charakte
rze. [ ... ] Bohaterowie spektaklu to współcześni pro
wincjusze, studenci, już usunięci albo bliscy usu
nięcia z listy studentów. Wszyscy oni zostają sam 
na sam ze swoimi problemami. A te jedynie osobie 
postronnej mogą wydawać się drobne i banalne. 
Dla tych niedawnych dzieci, które w końcu nie 
zdążyły dorosnąć wszystko to jest całkowitym kra
chem, kiedy rodzi się odwieczne pytanie: być albo 
nie być? Albo jak w naszej sytuacji: być albo zabić? 
Dlatego Andriej, który przegrał w kraty z głupoty, 
ucieka do mamusi na wieś, żeby uratować się przed 
grzechem. Dlatego Oksana, jeszcze jedna „wieśnia
ra': marzy o pięknym życiu w charakterze sekretarki 
bogatego szefa. Ale na razie tym życiem dysponuje 
nijaki Sieka, koleś wyjątkowo konkretny. I mama, 
zupełnie nie przypominająca typowej„obrończyn , 
już nauczyła się trzeźwo patrzeć na nowe okrutne 
realia życia . 

Irina Ałpatowa 
przekł. Agnieszka Lubomira Piotrowsk 



Fiodor Dostojewski 
Coś niecoś o młodzieży 
/fragment/ 

Doprawdy, u nas teraz niektórzy nawet się modlą 
i chodzą do cerkwi, ale w n ieśmiertelność duszy nie 
wierzą - ba , co tam nie wierzą - ot, po prostu nigdy 
w ogóle o tym nie myślą.( ... ) A przecież tylko z tej 
jednej wiary wypływa cały wyższy sens i znaczenie 
życia, wypływa pragnienie, chęć do życia. ( ... ) ży
wię w duchu przekonanie, że młodzież nasza cierpi 
·tęskni u nas z braku wyższych celów w życiu. W na
szych rodzinach o wyższych celach życia prawie się 
nie wspomina.( ... ) 

„A leż my w ogóle nie mamy rodziny" - zauważył 

niedawno oponując mi jeden z naszych najlep
szych pisarzy. Cóż, częściowo to prawda: przy na
szym powszechnym indyferentyzmie wobec wyż
szych celów życia, być może w pewnych warstwach 
społeczeństwa już rozpadła się nasza rodzina. Jas
ne przynajmniej, wprost oczywiste, że nasze młode 
pokolenie skazane jest na samodzielne szukanie 
ideałów dla siebie i wyższego sensu życia. I właśnie 

to jego odosobnienie, to zdanie na własne siły jest 
straszne. Jest to problem o ogromnym znaczeniu 
w danej chwili, w danym momencie naszego życia. 
Nasza młodzież jest w takiej sytuacji, że stanowczo 
nigdzie nie znajduje żadnych wskazań wyższego 
sensu życia. Od naszych mądrych ludzi i w ogóle od 
swych przywódców może zapożyczyć w obecnych 
czasach, powtarzam, raczej satyryczne spojrzenie, 
ale z pewnością nic po z y ty w n ego - to znaczy 
nic, w co można by wierzyć, co można by szanować, 
uwielbiać, do czego dążyć - a przecież to wszystko 
jest tak potrzebne, tak niezbędne dla młodzieży, 
tego wszystkiego pragnie i zawsze pragnęła, w każ
dej dobie i wszędzie! 

i'iMSif pisarza, tom 2, przekł. Maria Leśniewska 
PIW Warszawa 1982 
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