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Obchodzimy w roku bieżącym osiemdziesiątą piątą rocz
nicę śmierci Dostojewskiego, jednego z najwybitniejszych 
i najbardziej skomplikowanych pisarzy XIX wieku, który 
wywarł ogromny wpływ na współczesną powieść. 

Przecież udowodnionym faktem jest, że pod ogromnym 
wpływem rosyjskiego pisarza znajdowali się tak wybitni 
twórcy, jak Zweig czy Kafka, Oscar Wilde, Kellerman oraz 
wielu innych z Żeromskim i Tomaszem Mannem na czele. 

Dostojewski wszedł do literatury rosyjskiej mając zaledwie 
dwadzieścia kilka lat, lecz już obarczony dużym zasobem 
smutnych wrażeń życiowych. 

Oto garść faktów biograficznych niezbędnych dla bliższego 
poznania sylwetki pisarza. 

Pochodził ze starego rodu szlacheckiego. Już w roku 1506 
przodek Dostojewskiego dostał od rządu na własność wieś 

Dostojewo w powiecie Pińskim. W tamtych burzliwych cza
sach granica moskiewska-polska kilkakrotnie się zmieniała 

i rodowy majątek Dostojewskich znajdował się to po jednej, 
to po drugiej stronie. Kroniki XVI-XVII w. niejednokrotnie 
wymieniają marszałków, sędziów, chorążych, nawet biskupów 
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o tym nazwisku. Jednak na przełomie wieku XVII-XVIII ród 
podupadł i już dziadek pisarza był tylko popem w małym mie
ście na Podolu. Jego młodszy syn Michał, ojciec przyszłego po
wieściopisarza, nie chciał iść w ślady ojca, samowolnie opuścił 
seminarium duchowne i po ukończeniu moskiewskiej aka
demii medyczno-chirurgicznej, został lekarzem dla ubogich 
w Moskwie. 

Warunki, w których minęły lata dziecięce Fiodora Michaj
łowicza Dostojewskiego, były trudne. Rodzina lekarza mie
szkała przy szpitalu dla biedoty w jednej z najuboższych 
dzielnic Moskwy. Głowa rodziny - to prawdziwy tyran dla 
żony i dzieci. Był to człowiek chorobliwie skąpy, wybu
chowy, zazdrosny, a jednocześnie ponury i zarozumiały, po
nadto nałogowy alkoholik. Zona jego natomiast należała do 
natur poetyckich, pogodnych, uczuciowych i otaczała dzieci 
i męża miłością i czułą opieką. 

Przeżycia dzieciństwa znalazły późniejszy oddźwięk 

w twórczości pisarza, co szczególnie uwidocznia się w stałym 
przeciwstawieniu: tyran dręczyciel - pokorna łagodna ofiara. 

Sam powieściopisarz często podkreślał również, że do 
swoich utworów czerpał materiał wyłącznie wprost z życia. 
Swoją metodę twórczą określał jako „realizm najwyższego 

stopnia" - rozumiejąc pod tym określeniem tworzenie dzieła 
liternckiego na prawdziwych i konkretnych fakbch aktualnej 
rzeczywistości. Fakty te jednak powinny być poddane szero
kiej filozoficznej ocenie. 

Karierę literacką rozpoczął Dostojewski jako tłumacz. Po
wieść Balzaka pt. Eugenia Grandet ukazała się w naprawdę 
wspaniałym tłumaczeniu Fiodora Michajłowicza. 
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Z własnym utworem Dostojewski wystąpił w roku 1844. 
W tym okresie głównym tematem postępowej literatury staje 
się los człowieka współczesnego, w pierwszym rzędzie chłopa 
pańszczyźnianego oraz miesz,kańca dużego miasta, człow:eka 

gnębionego przez ówczesne stosunki społeczne. Kontrasty 
socjalne, władza pieniądza , nędza „tłumu" i luksus samo
lubnej „śmietanki", tragiczny los kobiety, która w warunkach 
kapitalistycznego miasta staje się towarem - oto tematy naj
częściej występujące na łamach postępowych pism literackich. 

Czołowe miejsce w literaturze rosyjskiej zajmuje Mikołaj 
Gogol, autor słynnych „powieści petersburskich'', niezaprze
czalny ojciec nowego kierunku literackiego znanego pod 
nazwą „szkoły naturalnej" (oznaczało to po prostu początki 

realizmu krytycznego). 

W tymże duchu napisał swoją pierwszą orygin:.łlną po
wieść Dostojewski. O jej treści mówi już sam tytuł - Biedni 
I.udzie . .Jest to korespondencja dwu biedaków, zagubionych 
wśród obojętnego otoczenia, połączonych czystą i wzniosłą 

p;· zyjaźnią. W odróżnieniu od Gogola , na tle obrazów spo
łecznej niesprawiedliwości - Dostojewski pokazał głęboki 

dramat psychologiczny, jeden z tych, których tak wiele w na
stępnych jego utworach. 

Zainteresowanie zagadnieniami socjaHzmu utopijnego za
prowadziło młodego pisarza w środowisko młodzieży, która 
zgrupowała się około wybitnego działacza - Butaszewicza
Pietraszewskiego. W tym gronie czytano ostatnie nowości 

z dziedziny polityki, filozofii i literatury, prowadzono długie 
i gorące dyskusje nad utworami, które przynosiły nowy po
wiew myśli politycznej . 
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Wiosna Ludów spotęgowała czujnosc policji carskiej. 
W kwietniu 1849 roku zaaresztowano trzydziestuczterech 
uczestników zebrań u Pietraszewskiego a wśród nich Dosto
jewskiego. Skazano ich na karę śmierci, lecz w ostatniej 
chwili, kiedy byli już na szafocie, „ułaskawiono", zamieniając 
rozstrzelanie na katorgę, a po przebyciu katorgi - na wcie
lenie do wojska jako szeregowych. (Pamiętajmy, że wtedy 
służba w wojsku trwała z reguły 25 lat). 

Dostojewski w ten sposób został wyrwany z życia kultu
ralnego na przeciąg dziesięciu lat: cztery lata zabrała mu 
katorga, a sześć - służba w 7-ym Syberyjskim pułku gra
nicznym. W tym ostatnim okresie pisarz przeżył głęboką, na
miętną miłość do pięknej Marii Isajew, miłość, w której wię
cej było wzajemnej udręki i cierpień, niż radości. 

Przeżycia tych tragicznych lat, począwszy od szafotu po
przez pobyt wśród katorżników aż po chorobliwą, męczącą mi
łość - znalazły również swoje odbicie w szeregu później

szych utworów Dostojewskiego. 

Będąc szeregowym nie miał prawa do pracy literackiej 
i dopiero po otrzymaniu pierwszego stopnia oficerskiego mógł 
powrócić do umiłowanej1 twórczości. Ze względu na cenzurę 
musiał pisać bardzo oględnie i odłożyć do lepszych czasów 
swoje idee i pomysły. 

W roku 1859 ukazują się dwie powieści Dostojewskiego -
Sen wujaszka oraz Wieś Stiepanczykowo i jej mieszkańcy. 
Obie powieści, m.pisane jeszcze w stylu lat czterdziestych, 
ośmieszają mieszkańców głuchej prowincji. Jednakże i w tych 
utworach można zauważyć typowy dla Dostojewskiego głę

boki psychologizm, niecodzienne charaktery i sytuacje ży-

ciowe. Bardzo szybkie tempo akcji i liczne różnorodne mono
i dialogi nadają· utworom tym niezwykłą dynamiczność. 

Po powrocie do stolicy Dostojewski z zapałem zabiera się 
do pracy. Jedna po drugiej wychodzą spod jego pióra coraz 
to nowe powieści. O charakterze większości z nich można są
dzić po wymownych tytułach: Poniżeni i skrzywdzeni (Uni
fonnyje i oskorblonnyje - 1861 r.), Pamiętnik z Domu Umar
łych (Zapiski iz Miortwogo Doma - 1861-62), Zbrodnia 
i kara (Prestuplenje i nakazanje - 1866 r.), Idiota (1868 r.), 
Biesy (1871-72) ... 

W tych latach pisarz pracował bardzo intensywnie. Prócz 
twórczości literackiej uprawiał również publicystykę i kry
tykę, był ponadto ;redaktorem kilku czasopism. Był to praw
dziwy tytan pracy! 

Na zesłaniu oraz w pewnym okresie po zesłaniu nastąpił 
tragiczny zwrot w poglądach Dostojewskiego. Podobnie jak 
za czasów swojej młodości nadal szukał on sprawiedliwości 
społecznej, uważał za konieczną walkę o oswobodzenie czło
wieka, jednak drogę do swobody zaczął upatrywać w misty
cyzmie, pokorze, lojalności wobec monarchii. 

Zaczęły się również ostre wystąpienia pisarza przeciwko 
\vszystkim przejawom ustroju kapitalistycznego. Kilkakrotne 
·.vyjazdy zagranicę zapoznały Dostojewskiego z rażącymi kon
trastami społeczeństwa burżuazyjnego, ze sztuką i filozofią 

burżuazyjną - jakby to można rzec - na miejscu. Pisarza 
przestraszyło widmo możliwości kapitalistycznego rozwoju 
Rosji. Szczególnie znienawidził materializm i racjonalizm jako 
siłę destrukcyjną i przeciwstawił tej strasznej (w jego oczach) 
sile dobroć serca, subtelną intuicję, ufność i pokorę. Dopro-
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wadziło to w końcu do pogodzenia się z niesprawiedliwością 
społeczną, do quasi-ewangelicznego przekona"nia, że ludzkość 

może być zbawiona tylko przez cierpienie. 

Różne są formy postaci cierpienia ludzkiego. I Dostojew
ski z dziwną konsekwencją wyszukuje przejawy cierpień, 

czasami nurza się w nich z upodobaniem. Z lubością poka
zuje najbardzie j, tragiczne strony życia. Właśnie za te osobli
wości jego twórczości jeden z krytyków nazwał Dostojew
skiego „okrutnym talentem" („żestokij tałant"). 

Należy nadmienić, że Dostojewski nie tylko wzbogacił 

tematykę powieści, lecz w ogóle stworzył nowy rodzaj 
utworu prozą. Mianowicie, zrzekł się przyjętych i utartych 
kanonów, przede wszystkim zaś monolitowości i konsekwent
nej logiczności w konstrukcji powieści. Potrafił połączyć 

w całość najróżnorodniejsze elementy, podporządkować je 
swoistemu filozoficznemu ujęciu. Tak, na przykład, w jed
nym utworze sąsiadują ze sobą filozoficzne diafogi i ordy
narne morderstwo, motywy bulwarowego felietonu i reli
gijne rozważania, wzniosła miłość i karczemne sceny, tek
sty ewangeliczne i parodia, groteska, a nawet pamflet. Ten 
pozorny bezład pisarski stanowi właśnie oryginalny styl, 
stworzony przez Dostojewskiego, styl, który w tym lub in
nym stopniu spotykamy w utworach pisarzy, wymienionych 
na wstępie. 

Na zakończenie należy wspomnieć o roli dialogów w po
wieściach i opowiadaniach pisarza. Zajmują poważne miejsce 
w kompozycji utworu i osiągają wyżyny artyzmu. Dosto
jewski był prawdziwym mistrzem w tej dziedzinie, szczegól
nie zaś w sztuce dyskusji filozoficznej. Niektórzy badacze 
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poetyki pisarza określają nawet jego utwory jako „obudo
wane dialogi". 

Ta właśnie osobliwa specyfika utworów Dostojewskiego 
skłaniała od lat i skłania w dalszym ciągu do przenoszenia 
na scenę, ekran i do radia poszczególnych dzieł, i to zarówno 
w Rosji, jak i daleko poza jej granicami. Siła myśli i ekspre
sji bijąca z tych utworów porywa zarówno czytelnika, jak 
i widza lub słuchacza i skłania do głębokiej zadumy. 

Nadzieja Modlińska 
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Pułkownik 

Sergiusz 
Foma Fomicz Opiskin 
Bachczejew 
Mizynczykow 
Obnoskin 
Fałalej 

Ga wryła 
Widoplasow 
Jeżewikin 

Wasiliew 
Chłop I 
Chłop II 
Chłop III 

TEODOR DOSTOJEWSKI 

„Wieś Stiepanczykowo i jej mieszkańcy" 

Adaptacja sceniczna: BRONISŁAW DĄBROWSKI 

Przekład powieści: JERZY JĘDRZEJEWICZ 

- WIKTOR SADECKI 
- JERZY KAMAS 

O B S A D A 

Korowkin 
Iliusza 

- ARKADIUSZ BAZAK 
>!C * * 

- JULIUSZ GRABOWSKI 
- EUGENIUSZ FULDE 

Griszka, służący 

Generałowa 

Bachczejewa - JÓZEF DIETL 
1- MARIA GELLA 

- WOJCIECH ZIĘTARSKI 
- HENRYK MATWISZYN 
- STAN. JĘDRZEJEWSKI 
- MIECZYSŁ. JABŁOŃSKI 
- STEFAN SZRAMEL 
- ROMAN ST ANKIEWICZ 
- ANDRZEJ BALCERZAK 
- ANDRZEJ KRUCZYŃSKI 
- WOJCIECH KRUPIŃSKI 
- ANDRZ. SKWARCZYŃSKI 

Nastia 
Tatjana 
Pierepielicyna 
Siostra pułkownika 
Madame Obnoskin 
Sasza 
Matriona 
Rezydentka I 
Rezydentka II 

\- HALINA BEŁKOWSKA 
- MAŁGORZAT A DARECKA 
- LUDWIKA CASTOR! 
- JADWIGA BARONÓWNA 
- KAZ. SZYSZKO - BOHUSZ 
- HELENA CHANIECKA 
- KRYSTYNA HANZEL 
- HALINA WOJTACHA 
- JANINA ORDĘŻANKA 
- ANN A WALEWSKA 

Reżyseria 

BRONISŁAW DĄBROWSKI 

Scenografia 
URSZULA GOGULSKA 

Asystent reżysera: Wojciech Ziętarski Kierownictwo muzyczne: Franciszek Barfuss 



Inspicjent 
::\1ARIA KOMOHOWSKA-MATWISZYN 

Sufler 
BRONISŁAWA JANIKOWSKA 

Kierownik techniczny 
MIKOłJA.J GA WRILOW 

K'erownik pracowni scenotechnicznej 
ROMAN FENIUK 

Kierownicy Pracowni 

Krawieckiej damskiej 
BRONISŁAW A KORE.JBO 

Krawieck fej męskiej 

TADEUSZ STANKIEWICZ 

Perukarskie.i 
:vrrnCZYSŁA w STĘPNIOWSKI 

Elektrotechnicznej 
EDWARD KSYK 

Operator światła 
EUGENIUSZ WIECHEĆ 

Brygadier sceny 
WŁODZIMIERZ KOPACZ 

BRONISŁAW DĄBROWSKI 

TOMASZ O PI SKIN I .JEGO NIEPRA vVE POTOMSTWO 

UWAGI REŻYSERA 

Dostojewski pracę swoją nad utworem Wieś Stiepanczy
kowo i jej mieszkańcy ukończył w roku 1859. - „Uważam, 

że powieść którą posyłam Katkowowi jest o wiele .lepsza niż 

Sen Wujaszka. Są tam dwa poważne charaktery i nawet nowe 
postacie, jakich dotąd nie było„." - pisał autor Biednych 
ludzi. 

Gdy wielki pisarz rosyjski Niekrasow nie chciał wydru
kować tej powieści w redagowanym przez siebie piśmie 

Sowremiennik Dostojewski był nie tylko zmartwiony, ale 
też zdziwiony. „W dzieło to włożyłem całą swą duszę, całe swe 
jestestwo i krew własną. Nie chcę przez to powiedzieć, że 

wypowiedziałem się w nim wszystek, było by to głupie ... 
ale są tam dwa ogromnie typowe charaktery, które tworzy
łem i opisywałem przez pięć lat..." - I dalej: „Jestem prze
konany, że w powieści mojej jest wiele miejsc złych i sła

bych - lecz jestem pewny, że znajdują się w niej również 
ustępy piękne. Wypłynęły one z mej duszy. Są też sceny 
zawierające komizm wysokiej miary, sceny, których nie po
wstydziłby się Gogol". 

To ostatnie stwierdzenie jest niezwykle ciekawe z paru 
względów. 

Po pierwsze dlatego, że krytycy rosyjscy uważali, iż w po
wieści tej Dostojewski w głównej postaci Tomasza (Fomy) 
Opiskina sparodiował Gogola. Ba, nawet w przedstawieniu 
MCHAT'u Stanisławski, który sam kreował rolę Pułkownika, 
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polecił aktorowi grającemu Fomę ucharakteryzować się tak, 
by przypominał zewnętrznie autora Rewizora. 

Po drugie powołując się na tradycję literacką Gogola, 
Dostojewski wyszydza postępowanie byłego błazna Opiskina, 
wkładając mu w usta całe partie przypominające teksty 
z utworów wielkiego swego poprzednika, którego jako twórcę 
niezwykle cenił. Co prawda autor Pamiętnika z Domu Umarłych 
był _sk~zany przez cara na karę śmierci (w ostatniej chwi ]i 
zam1emoną na katorgę) za odczytanie listu Bielińskiego do 
Gogola, który to list potępiał reakcyjną wypowiedź Gogola 
w obronie despotyzmu, ale to nie zmienia faktu, że Gogol 
był autorytetem literackim, który Dostojewski pragnął naśla
dować w pewnych swych utworach. Tenże Bieliński, wielki 
krytyk rosyjski, po przeczytaniu Biednych ludzi uznał w Do
stojew_skim następcę Gogola. Fakty te w związku z koncepcją 
postaci Fomy Opiskina, jakoby wzorowanej na osobie Gogola 
wydają się paradoksalne. 

To też Cat-Mackiewicz w swej interesującej książce 0 Do
stojewskim wysuwa hipotezę, że to nie Gogola, lecz Bieliń
skiego, który później zmienił swój stosunek do autora Bied
nych ludzi i mocno go „tępił", skarykaturował Dostojewski 
w Siole Stiepanczykowo. - Być może, choć trudno to po
go~zić z faktem, że tyrady Opiskina wcale nie przypomi
naJą_ postawy ideowej Bielińskiego, że wspomnę tylko wykpi
wanie przez Fomę haseł Rewolucji Francuskiej. Ale nie 0 to 
nam przecież chodzi, kogo sportretował w swoim utworze 

• ~i:lki. ~i~arz rosyjski. Sprawa „plotki" literackiej nie jest 
JUZ dz1siaJ dla teatru tak ważna, choć z pewnością dość inte
resująca. 

O czym innym wypada nam pomyśleć. Mianowicie o tym, 
co nas dzisiaj zaciekawia w tym dziele, które poprzednio 
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Dostojewski zamierzał napisać w formie dramatycznej (a po
tem ze względów cenzuralnych zmienił swój zamiar). Ob
chodzi nas przede wszystkiem główny problem oraz idea 
utworu. A jest ona niezwykle aktualna z wielu względów. 
W adaptacji mojej Sioła Stiepanczykowa, której nadałem 

tytuł Jego Ekscelencja Błazen oraz w koncepcji reżyserskiej 
tej sztuki staram się odnaleźć i wyeksponować główny jej 
motyw przewodni, a mianowicie problem władzy nad oto
czeniem - problem, że tak powiem „małego kultu jednostki". 
A może jeszcze dotkliwszy dla nas motyw poruszaj,ący zagad
nienie - tyranii i upokorzenia. Odwołam się tu znów do 
książki Cat-Mackiewicza, w której znajduj1emy interesujące 

sformułowanie: „Co więcej: - tyran upokarzając wszystkich 
mści się za upokorzenia, których sam doznał w przeszłości, 

a wreszcie zadając upokorzenia sam cierpi i wciąż się boi, 
że sam będzie upokorzony. Powieść ta to jakieś dręczenie 

przez upokorzenie podniesione do trzeciej potęgi..." 

Czyż to nie nasuwa porównań i analogii do wielu spraw 
bardzo dla nas żywotnych w czasach zamętów i przewrotów 
politycznych. a także w nurtach życia codziennego? Czy nie
wyżyte ambicje dążące do tyranizowania i dyktatu nad krę
giem najbliższych i dalszych par:tnerów z którymi się styka 
taka sfrustrowana i niesyta władzy jednostka nie dręczą nas 
w naszym doczesnym istnieniu? 

Ale nie tylko te sprawy genialny pisarz rosyjski skon
densował w swym dziele i przeczuł w historii. A sprawa sno
bizmów literackich i grafomanii, akcenty antyhumanistyczne, 
slabość otoczenia i uleganie hypnozie tyrana? Egzemplum: 
~nieszczaństwo niemieckie i dyktatura Hitlera. Czy to nie 
przypomina symbolicznych postaci Pułkownika (Niemcy) 
i Fomy (Hitler)? Można by snuć wokół tych dwóch postaci dal-
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sze analogie i porównania, ale jest jeszcze inne zagadnienie: 
spór o gatunek i rodzaj utworu. Czy jest to istotnie powieść 
z dziedziny komizmu, jak to określał jej autor? I czy wo\:;ec 
tego adaptację Sioła Stiepanczykowa mam prawo n3zwać 

komedią? 

Treścią jej bowiem są ciągłe upokorzenia, ba - nawet 
cierpienia zadawane przez despotę swemu dobi·oczyńcy i ca
łemu otoczeniu. Foma dręczy Pułkownika, znęca się nad sta
rym kamerdynerem, zamęcza i karci ustawicznie chłopca 

dworskiego, upowszechnia „wiedzę astronomiczną" i fran
cuszczyznę wśród chłopów, doprowadzając ich do rozpaczy, 
spotwarza czyste uczucie młodej dziewczyny i stara się znie
sławić jej miłość i wzajemną sympatię zakochanego w niej 
właściciela posiadłości, w której znalazł schronienie i przy
stań życiową. Pieczeniarz i wzgard]iwy megaloman, na
dęty intruz i domowy tyran przyprawia sobie w chorobliwej 
wycbraźni dystynkcje „ekscelencji". Udaje raz po raz świę
toszka, to znów mędrca i znawcę literatury, filozofa i dobro
dzieja. W istocie swej zakażony jest kompleksem niewyżytej 

grafomanii. Dostojewski lubił wyolbrzymiać złe cechy ludz
kie i postać Opiskina powiększył i ukazał jakby pod szkłem 
powiększającym w kształcie monstrualnego owada dręczą

cego boleśnie swe ofiary. A z drugiej znów strony - postać 

Pułkownika - Rostaniewa, którego autor darzy niewątpliwą 
sympatią - czy nie jest również nieomal klinicznym obra
zem dobrowolnego masochizmu i uległości? Jest to człowiek 
niewątpliwie dobry i ofiarny, ale tak bezwolny i niemądry , 

że wywołuje w nas sprzeczne uczucia graniczące z pogardą 
i oburzeniem. Pozwala sobą pomiatać i ośmieszać, kierując 

się jakąś niezrozumiałą atencją wobec postaci rozp3noszo
nego darmozjada i błazna. I wreszcie ca ła galeria typów, 
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domowników i gości pułkownika z jego matką - generałową 
na czele, czyż to nie figury z panoptikum ludzkiego upoko

rzenia i głupoty? 

A więc, czy to wszystko nie skłania nas do smętnych 
refleksji i porównań? Czy nie jest to okrutne i tragiczne -
właśnie dla widzów z naszego pokolenia, które przeszło 
straszliwe skutki tyranii w skali o wiele bardziej monumen

talnej? 
A zatem czy Jego Ekscelencja Blazen nie jest tragiko-

medią? 

Gdy chodzi o próbę sceny, jakiej poddawano Sioło Stie
panczykowo - nie zawsze była ona udana. Stanisławski sta
rał się uszlachetnić i usprawiedliwić postać Pułkownika. Pi
sze on o swej pracy co następuje : „Rola wujaszka i cała 
zresztą sztuka Wieś Stiepanczykowo miała dla mnie, jako 
aktora, zupełnie wyjątkowe znaczenie - oto w repertuarze 
artysty wśród wielkiej ilości granych przez niego r~l, zda
rza się kilka takich, które od dawna już formowały się same 
w jego ludzkiej naturze„." - i dalej : „taką. rol~ ~ył dl~ m.nie 

' wujaszek ze Wsi Stiepanczykowo„. Gdy m1 mow10no, ze Je~t 
to człowiek ograniczony, naiwny, że napróżno kłopocze się 

życiem - nie podzielałem tego zdania. Uważałem , że w~zyst~o 
co Wujaszka wzburza, jest nader ważne z punktu w1dzema 
ludzkiej szlachetności.. . Mówią , że Foma jest oszustem. Ale 
jeżeli rzeczywiście martwi się o mnie i spędza noce na mo~ 
dlitwie, jeżeli uczy mnie dla mego własnego dobra , t~ r3cze1 
wydaje mi się pełen poświęcenia. Spytają dlaczeg? me prze
pędziłem Fomy? A czy bez niego . d.ałbym s?b1e ::dę ze 
wszystkimi staruszkami, rezydentkami i darmozJadam1. Prze-
cież zagryzłyby mnie!" .. . 
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Oto jak widział wielki twórca teatru rosyjskiego postać 

pułkownika Rostaniewa. 

I zdaje się, że z tego powodu i z powodu zbyt naturali
stycznej i „dobrotliwej" metody reżyserskiej w traktowaniu 
obu głównych postaci sztuki wynikł konflikt między Stani
sławskim i Niemirowiczem-Danczenką. Przedstawienie nie 
miało powodzenia i szybko zostało zdjęte z afisza. Ale ·chyba 
główną przyczyną była cenzura i atmosfera teatru, który 
raczej twórczość swą opierał na innym rodzaju literatury 
i dość sentymentalne gusta ówczesnej publiczności. 

Dziś patrzymy na Fomę Opiskina i Pułkownika Rosta
niewa innymi oczyma. Jeśli mamy prawo óawić się proble
mami tak okrutnymi, jakie zawarte są w pozornie żartobliwej 
formie choćby w Tangu Mrożka - to i w utworze Dosto
jewskiego możemy odnaleźć akcenty komediowe, choć tak 
dręczące w swoim wyrazie sceniczny~. 

Faktura powieści Dostojewskiego oparta jest bardzo ściśle 
na tle epoki, psychiki i obyczajów dziewiętnastowiecznych. 

Jest to bolesna analiza psychologiczna i zabawa w kotka 
i myszkę bardzo ściśle scharakteryzowanych typów ludzkich. 
Autor Wsi Stiepanczykowo w tym utworze posłużył się ściśle 
realistyczną metodą badania zjawisk natury ludzkiej, więc 

nie wydało mi się możliwe korzystać z praw tak modnej dziś 
w Polsce autonomii teatru i starałem się nadać sztuce ton 
bliski rodzajowi utworu oraz stworzyć atmosferę i klimat 
jakimi natchnęła mnie ta znakomita powieść . 

Czy się to udało - osądzą widzowie . 

.Jedną tylko opinię pragnąłbym powtórzyć za autorem 
cytowanej książki o Dostojewskim na zakończenie tych uwag: 

„Sioło Stiepanczykowo wyprzedziło epokę, w której zo-
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stało napisane. Gdyby Ibsen miał wśród swych uczni czy 
następców jakiegoś pisarza genialnego, to taki pis:ffz mógłby 
napisać Sioło Stiepanczykowo około roku 1910. I wtedy nie
wątpliwie zachwycano by się tym utworem. Ale Sioło zostało 
wydrukowane w listopadzie i grudniu 1859 roku i w tych 
czasach nie mogło być należycie ocenione ani przez publicz
ność, ani przez krytykę". 

Dodajmy, że dzisiaj stało się ono jeszcze b ::·rdziej aktualne 
i odnajdujemy w nim niezwykle interesujące nas myśli wiel
kiego prekursora współczesnej literatury, jakim był niewąt
pliwie Teodor Dostojewski. 

Bronisław Dąbrowski 
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