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B 
ył uczniem Gogola. To Niekrasow po przccz!Jta
niu pierwszej części opowieści Dostojewskkgo 
„Biedni ludzie'· - zawołał do kr!Jt!Jka Bielińskier,o: 

- Pojawił się noWIJ Gogol! 

A więc od autora „Martwych <lusz" ucz!Jł się Dosto
jewski trudnej s1tuki 111uwołv11.•ania śmiechu, choć 

przecie znan!J jest światu jako sędzia demnych stron 
losu ludzkiego i nawet własne jego życie poskąpiło 
mu radości. 

Dobrze zapoczątkowaną karierę pis ar~ k ą przerywa 
w roku 16·19 an::szt01 1'011ie Dostojewskiego. A został 

skazany na karę smierci za rzekomą działalność anty
państwową i już przeż!Jwal grozę długich przugoto
wań do egzekucji, by po rozkazie „cel" usłyszeć treść 
carskieqo ułaskawienia, zarnieni„jąceao karę śmierci 

na <llui:-to l etnią katorgi; 

FIODOR MICHAJŁOWICZ 

DOSTOJEWSKI 

Dostojewski Si' dza cztery l11ta na S !J b cri i, potem 
drugie tyle jaLo szeregowiec w Bati.llionie Syberyj
skim. Po odbudu kary i długich &tarauiach wraca 
do Petcr~burg11. Jf'st już innum człowiekiem. Dręczu

n!J atokumi epilepsji, w9móu·kami nie kochającej go 
żon!J, pricsladowany przez wierzucieli, zaczuna pisać 
drobne opowiadania na zamówienie i m narzuconum 
!~minie. 1021 - 10e1 
Zaprzątnięty tro~kami bytomumi - r t'<laguje liberalny 
m iesięczni k „ V\ remia" (Czas), któr!J mruknięto w okre· 

\\! opowieści Fiodora Dostojewskiego 
„Słabe serce" znaleźliśmy taką oto 
raz.mowę: 

Są pewne tematv ... 
Jakie tematN? 
Ano lahie, że jeżeli zac:miesz je poruszać w takiej 

SNluacji - stracisz powa!',<:, nie uda się, WNpadnie śmie
S'Lnie, a to sprawN wcale nie śmieszne, ale poważne. 
- A idtże z powagą! Też pom"Bsł! Opowiadaj tak, żebN 
bNło do śmiechu, tak masz opowiadać, a poważnNch 
spraw nie chcę, bo inaczej jaki z ciebie prz~jaciel? 
No powiedz sam - jaki kolega? co? ... 

l' rngniemy, by sł01i:a te mol{~y stanowić 
d en1izę nas1ej ir.teq1retacji Dostojewskie
go - Sprul:.uwoli,;my zaadoptowac trzy 
żnr1y literacl\ie genialnego rosiij ,;kJego 

pisarza: Cudzą ionę, K1·.1/iocl}} la i Męia 
pod łóżkiem w ten sposób, b!J nie zgubić' 
za:·adniczego rytmu jego t1uórczości. 

Dostojewski, jakiego znamy z tljch opo
wiadań, to przede wszystkim znakomity 
ironista. Jego opowiadania mają u:yraz 
współczesnej tragifarsy i warte są przeo
brażenia w teatralną zabawę. Z pewnym 
jednak zastrzeżeniem. Bohater tych utwo
rów ociera się o a11tent9czng problem . 
Siebi_e samego i świat cały traktuje 1e 

śmiertelną powagą, powagą aż do śmiesz
ności. Otoczony cynizmem, ubran y w 
niedopaso11•<J11ą srntę grottski, w nieprzy
chylnej, dusznej atmosferze, swój prze
sadnie traktowany clr„mat rozegra wśród 
znud1.enia, zobojetnieni11, zdrad małżeń

skich i chciwości 

sie po ws tan· a styczniowego, co pociągni:lo za sobq 
ruinę materialną Do~tojewskiego. Do tego przeżyć 

musi śmierć żony oraz starszego brata Michała -
„dobrego ducha" pisarza. 
Dostojewski ucieka przed wierzycielami, na jakiś czas 
w9je:tdża za granicę. Po powrocie pinc „Zbrodnię 

i karę" - obok „Braci Uarmazow" najmiększe swe 
dzieło. Zeni się po raz drugi, by znotuu UJ)fjechać 
za granicę, tym razem na cztef!J lata; pisze między 

inn9mi „~ołatki z pocb.iemia" i „Biesy''. hiedy wra
ca do kraju jest już wielkim pisarzem. 

Na krótko przed śmiercią końCZ!J swoje wielkie dzie
ło „Bracia Karrnazom". Umiera w 1881 r. 

Dostojewski zdobył sławę i nigdy nic znprzecwną 

u•ielkość dzięki swym dwu powieściom: „Zbrodni 
i karze" i „Braciom Karmazow", któr9ch reszta jego 
dorobku nic prz.ewyższyła poJ względem artyst9cz
n9m. 'ie mniej jednak wsz9stko, co wyszło spod 
ręki Dostojew~kiego, stanowi przejmującą sumę oso
bistego do.śmiadczenia pbnrza. 
Na sumę te składają się także r.lrobne opou:iadania 
z pierwszego okresu. „Cudza żona" i „'.\fąż pod łóż
kiem" powstałti jeszcze przed katorgą, kiedy Dosto
jPn·ski b1•ł pod przcmo:i.11ym wpł9u·em Gouola, „Kro
kod9l" - w kilka lat po powrocie z Syberii, kiedy 
pisarz nie wyzwolił się jeszcze spod tego wpływu. -

Mali urzędniC!J, ich zwierzchnic!J, cała hierarchia lu
dzi umundurowanych, podzielon9ch na stopnie, przc
m9kających się lub kroczących godnie po ulicnch 
Petersburga - oto co zaprzątało wówczas wyobraźni'ę 
Dostojcm kiego. 

Ale un.ędnik w konteUcie jego opowiadań jest nic 
tylko osobni~iem pelniąc9m okre~lone obowiązki -
to takte człowiek nacechowany jemu t9lko właściwym 
żuciem uczuciowum Dostojen· kl rozkłada tę sferę 

uczuć na czynoikl pierwsze. 

Wynik tego zabit:gn, a więc człowieka zadręaonego, 

zapędzoneuo wbrew swej woli w gąszcz labirun to 
zależności I układów obgcr.ajowych, z którego nie 
mo:Le się już wydostać - tego człowieka zobaczymy 
później wszędzie, niemal ur- każdum utworze Dosto
jewskiego. 

Dlatego nie powinniśmy zapominać o jego mniejszych 
utworach, które są nierozerwalnie związ11ne z cał4 
twórczością Dostojewskiego i w wyraźny sposób uka
zują mechanizm twórczej pracy · wielkiego pisarza. 

.„ 
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l kontrastu międz9 zewnętrznJJm światem 
a tym co kryje się we tUnętrzu boha tera 
- wynika specyfit zny humor Dostojew
skiego. Reszta jest więc zabawą i o nią 
dbaliśmy przede wszystkim, zu racając się 
w stronę groteski, rysując postacie grubą, 
szkicową kreską. 

„Leży w drzwiach naszego cz.as u". 

Takie postępowanie ma jeszcze jedno 
uzasadnienie, w9nikaiące z samych zało
żeń sceny. U podstdW Sceny AZ lrż!J 
bowiem zasada, którą najprościej bułobg 
nazwać zasadą gambitu: rcz9gni;cja z pew
n9ch wartości konmen c ji teatn1l11cj, ta
kich jak osadzenie akcji w epoce, per
fekcja kostiumu, wydobyu onk niuansów 
ról po to, by wyrobić sobie w zamian 
dogodnq pozJ.1cję wyjściową dla pełnej 
swohodu poczynań. Chcl·my być tej za
sadzie wierni, poz ostając sprzymierzeń
cami publiczności. Podjęliśm !J więc hu
mor Do~tojewskiego ! 

ADOLF RUDNICKI „Niebieskie kartki" 

W stosunkach z. ludźmi, zwłasz.cz.a z. kobietami, Dostojewski 
często wykazi~wał oburzającą słabość i głupotę. W WNdo
bywaniu się z nieszczęść i w pisaniu .ksiąi.ek o~j(lwiał nie
ZWNkłą moc ducha. 

COLIN. WILSON „Out1dder" 



CUDZA ŻONA 

Tworogow 

Szabrin. 

Jego żona 

Bobynicyn 

KROKODYL 

Niemiec 

Iwan Matwieicz 

Helena lwanowna 

Siemion Siemionycz 

Timofiej Siemionycz. 

Pan z gazetą. 

STANISŁAW MOŁEK 

BOLESŁAW BOMBOR 
BARBARA WRON O WSKA 

BOGUSŁAW STOKOWSKI 

ROMAN KRUCZKOWSKI 

BOLESŁAW BOMBOR 
BARBARA W RO N O WSKA 

BOGUSŁAW STOK OW S Kl 
ADAM KRAJEWICZ 

STANISŁAW MOŁEK 

MĄŻ POD LÓŻKIEM 

Starszy pan . 

Młodszy pan . 

Mąż 

Żona 

Adaptacja i dekoracje 

RYSZARD WINIARSKI 

FELIKS FALK 

BOLESŁAW BOMBOR 

BOGUSŁAW STOKOWSKI 
ADAM KRAJEWICZ 

J> N I N A BO C H EŃ S K .A 

Refyseria 

RYSZARD WINIARSKI 
STANISŁAW MOŁEK 

Muzyka - Z Y G F R Y D J A Ł O W I E C K I 

ADAPTACJA NA PODSTAWIE PRZEKŁADU WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO 
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Wiadomo, że jeżeli po godzinie siódmej wieczorem 
jeden mieszkaniec Petersburga nagle zagada na uliC~ 

o cz~mkolwiek do drugiego mieszkańca Petersburga,, 
to ten drugi na pewno się przelęknie. 


