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ltflÓTKA RRONIRA 
ŻYCIA i TWÓRCZOŚCI 
FIODORA DOSTOJEWSKIEGO 

30 października urodził się w Moskwie Fio
dor Dostojewski. Ojcem jego był Michał Do~ 

stojewski, lekarz wojskowy; w r. 1839 został 

zamordowany przez chłopów-poddanych, któ
rych tyranizował. Przypuszcza się, że rysy ojca 
nadał Dostojewski postaci Fiodora Karamazo
wa z powieści „Bracia Karamazow". 

Dostojewski rozpoczyna naukę w szkole in
żynierów wojskowych. W tym czasie powstają 
pierwsze jego utwory. 

Dostojewski pracuje na~ dramatami histo
rycznymi „Maria Stuart" i „Borys Godunow" 
(obie sztuki zaginęły). 

Dostojewski kończy studia. 

Ukazuje się „Eugenia Grandet" Balzaka w 
przekładzie Dostojewskiego. 

W maju Dostojewski ukończył powieść „Bie
dni ludzie". Poznał Niekrasowa i Bielińskiego. 

Na jesieni tego roku wchodzi w ścisły związek 

z kręgiem literackim Bielińskiego. 

W „Otczestwiennych Zapiskach" ukazuje się 

powieść Dostojewskiego „Sobowtór". 

Dostojewski zrywa z Bielińskim. Jesienią mło
dy pisarz zaczyna chodzić na piątkowe zebra
nia młodzieży rewolucyjnej u Pietraszewskiego 
(socjalista utopijny). 

„Białe noce". 
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„Nietoczka Niezwanowa". 
15 kw i e t n i a Dostojewski czyta na zebra-i 

niu „pietraszewców" list Bielińskiego do Go
gola, rozpowszechniany w owym czasie niele
galnie w kręgach rewolucyjnej młodzieży. 

23 k w i e t n i a Dostojewski zostaje aresz
towany pod zarzutem uczestnictwa w spisku 
rewolucyjnym I zamknięty w twierdzy Pietro
pawłowskiej. Sledztwo. Dostojewski i kilkuna
stu „pletraszewców" zostają skazani na śmierć. 

22 g r u d n I a. Przygotowania do egzekucji. 
Tuż .przed wykonanie~ wyroku ogłoszone zo
staje pismo carskie o ułaskawieniu. Dostojew
ski skazany na cztery Jata katorgi, a potem na 
służbę w wojsku w stopniu żołnierza. 

24 g r u d n i a. Dostojewski wraz z innymi 
skazańcami wyjeżdża na katorgę w okolice 
Omska na Syberii. 

1849 

Dostojewski odbywa karę ciężkich robót na 1850-1854 
katordle. 

Służba wojskowa w Semipałatyńsku. PrzY-1854-1859 
jaźń z rlowódcą pułku Wranglem i z Walicha-
nowem. 

Dostojewski ponownie oficerem. Początek 

pracy nad ,,Wsią Stiepańczykowo", 

Małżeństwo z Marią Isajewą. 

18 m a r c a uwolnienie Dostojewskiego ze 
służby wojskowej. 

Ukazuje się opowiadanie „Sen wujaszka". 
Zakończenie pracy nad „Wsią Stiepańczykowo". 

2 I i p ca. Dostojewski wyjeżdża z Semipa
łatyńska do Tweru. 

Li st o pa d - gr u dz ie ń. W „Otczestwien
nych Zapiskach" ukazuje się „Wieś Stiepańczy
kowo I jej mieszkańcy". 

Początek druku „Wspomnień z domu umar
łych". 

Dostojewski z bratem Michałem zaczyna wy-
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dawać czasopismo „Wriem'ia". Drukuje tu swo
ją powieść „Skrzywdzeni i poniżeni". 

1861-1865 Znajomość, romans podróż zagraniczna 
z Poliną Susłową. Za granicą poznaje Hercena 

Bakunina. 

1863 Zakaz wydawania czasopisma „Wriemia" (z 
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przyczyny dwuznacznego artykułu Strachowa 
w sprawie polskiej). 

Dostojewski zaczyna wydawać czasopismo 
„Epoka". Drukuje tu „Notatki z podziemia". 

15 k w i e t n i a umiera żona, Maria. 
10 I i p ca umiera brat pisarza, Michał. 

Czerw i e c. Zamknięcie „Epoki". 
Lipiec ....,. sierpień. Dostojewski za granicą. 

„Zbrodnia i kara". 
4 p a ż d z i e r n i k a. Dostojewski zaczyna 

dyktować stenografce Annie Snitkin powieść 
,,Gracz". 

15 I u t ego ślub Dostojewskiego z Anną 

Snitkin. 
14 kw ie t n i a wyjazd z żoną za granicę 

(Drezn~, Baden, Bazylea, Genewa). 

Powieść „Idiota". Dostojewski we Włoszech 
(Mediolan, Florencja). 

Li piec. Powrót do Drezna. 

Opowieść „Wieczny małżonek". 

8 I i p c a powrót do Petersburga. Powieść 

„Biesy" (zakończona w r. 1872). 

Dostojewski zaczyna ogłaszać swój „Dziennik 
pisarza". 

Praca nad powieścią „Miodzik". 

Wydanie książkowe „Dziennika pisarza". 
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List opad, Dostojewski często odwiedza 1877 
ciężko chorego Niekrasowa. 

2 gr u dni a. Dostojewski wybrany człon• 

kiem korespondentem rosyjskiej Akademii 
Nauk. 

30 g r u d n i a wygłasza przemówienie na po
grzebie Niekrasowa. 

„Bracia Karamazow". 1879-1880 

8 I i p ca Dostojewski wygłasza publiczny 
odczyt o Puszkinie, stanowiący wykład jego 
poglądów na rolę historyczną narodu rosyjskie
go. Odczyt przyjęty owacyjnie, następnie jed
nak pojawiają się głosy krytyczne. 

S ty c z eń. Dostojewski pracuje nad wyda
niem „Dziennika pisarza". 

28 s t y c z n i a, o godz. 8 wieczo.rem śmierć 
Dostojewskiego. 

1 I u t e g o pogrzeb. 

K. S. Stanisławski Inscenizuje „Wieś Stie
pańczykowo". 

Stowarzyszenie Artystyczno-Literackie doko
nuje próby inscenizacji ,,Zbrodni i kary-', 

W. Niemirowicz-Da.nczenko i W. Łużski in
scenizują w MCHAT „Braci Karamazow". 

MCHAT - inscenizacja „Biesów", pt. „Miko
łaj Stawrogin". 

Stanisławski i Niemirowicz-Danczenko wy
stawiają na scenie MCHAT-u ,,Wieś Stiepań

czykowo". 

lnsctnizacja „Snu wujaszka" na scenie 
MCHAT-u. 

Do ważniejszych inscenizacji utworów Do
stojewskiego należą: „Białe noce" i „Wieś Stie.., 
pańczykowo" w reż. E. F. Buriana; „Bracia Ka
ramazow" w reż. J. Copeau; „Zbrodnia I kara" 
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w reż. L. Viscontiego. Ten sam utwór insceni
zowali: L. Irving w Anglii, a R. Achland 
w Anglii i Stanach Zjednoczonych. „Zbrodnię 
i karę" oraz „Biesy" inscenizował również 

A. Camus. W r. 1934 Leon Schiller inscenizo
wał w Teatrze Polskim w Warszawie „Zbrodnię 
i karę". 

Po wojnie inscenizowano utwory Dostojew
skiego kilkakrotnie: „Zbrodnia i kara" w adap
tacji i reżyserii Z. Hiibnera, a następnie 

A. Hanuszkiewicza, „Bracia Karamazow" w a
daptacji i reżyserii J. Krasowskiego, „Sen wu
jaszka" w adaptacji i reżyserii Lidii Zamkow, 
a ponadto „Wieczny małżonek", „Białe noce", 
„Skrzywdzeni i poniżeni". 

Obecna inscenizacja w adaptacji J. Krasow
skiego jest polską prapremierą „Wsi Stlepań· 

czykowo". 

N. A. Niekrasow 

Czarny dniu! Jak żebrak prosi chleba, 
Smierci, śmierci proszę z laski nieba. 
Proszę o nią bliskich i doktorów, 
Proszę o nią wrogów i cenzorów, 
Ratuj, wołam, rosyjski narodzie! 
Niech zlituje się ojczysty kraj! 
Zanurz ty mnie w żywej wodzie 
Albo martwej w miarę daj! 

Przełożył Julian Tuwim 
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J . Przeradzka. Projekt kostiumu 

Jeżewikina 

FOMA FOMIGZ 

PLEMI~ FAŁALEJÓW 

W roku 1856 - w dwa lata po uwolnieniu 
z katorgi, przebywając na zesłaniu w Semipa
łatyńsku - Dostojewski postanowił napisać 

komedię. Z komedii po namyśle zrezygnował 

ze względów praktycznych (trudności wystawie
nia), ale od tematu nie odstąpił: napisał „opo
wieść komiczną" Wieś Stiepańczykowo i jej 
mieszkańcy. Redakcje dwu czasopism opowieść 
odrzuciły, trzecia - nie bez zastrzeżeń - przy
jęła, udzielając jednak Dostojewskiemu dobrej 
rady: by się raczej nie brał więcej do utworów 
komicznych, bo humor to nie jego domena. 

Nie jesteśmy dziś przekonani o trafności ta
kiego osądu, ale możemy zrozumieć grymaś

nych redaktorów. Postacie z Wsi Stiepańczy

kowo odznaczają się bez wątpienia komizmem 
wysokiej klasy (rezultat nauki Dostojewskiego 
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w „szkole Gogola"), ale ów komizm nie ni\„·e
]uje innego wrażenia, które niewątpliwie od
czuł redaktor „Otczestwiennych Zapisków": 
'Vlieś Stiepańczykowo przynosi wizję przygnę

biającą, mimo wieńczącego utwór obrazu „po
ws?.cchnej szczęśliwości". Dostojewski posunął 

się tu - o ilr.7: dalej niż Gogol - w stronę 

„humoru czarnego". Stworzył obraz pełen ko
mizmu, w którym element humoru wyrasta 
z wizji świata ponurej. Być może, ta okolicz
ność skłoniła doradców Dostojewskiego do od
mówienia mu talentu komediowego. Być też 
może, iż czytelnik czy też widz dzisiejszy -
wprost przeciwnie - bawiąc się dosadnym ry
sunkiem śmiesznych figur z prowincjonalnego 
dworu rosyjskiego, przeoczy raczej problema
tykę poważną opowieści o wsi Stiepańczykowo. 
Komizm i humor Dostojewskiego kryją szyder
stwo i rozgoryczenie. 

Postaciom szlachty rosyjskiej z głębokiej 

prowincji: rezydentek, pieczeniarzy i darmozja
dów, nie poskąpił Dostojewski rysów komicz
n~·ch; rysów takich nie brak przede wszystkim 
głównej postaci opowieści, Fomie Opiskinowi. 
Walor komiczny posiadają też zarysowane sy
tuacje i spięcia: oto dawny błazen, miernota 
i pasożyt, Foma, zmusza pana, właściciela setek 
„dusz" do hołdowniczego przemówienia, gdzie 
on, Foma, mianowany zostaje ekscelencją; sta
rego słur,ę Gawryłę zmusza do uczenia się słó
wek francurklch, a młodego, poczciwego głup
tasa Falaleja maltretuje za tańczenie „kama
ryiiskiego" i za to, że ciągle śni mu się - ho
~·e1:uum! -- biały byk; całe otoczenie zamęcza 
snuesznymi opiniami literackimi, zdradzający

mi ignorancję i zawiść grafomana. śmieszne 

to? ~~ieszne, ale zarazem nikczemne i przy
gn<;-biaJące. Ta ambiwalencja postaw, charak
terów ~ sytuacji r.twarza atmosferę tragifarsy, 
groteski humorystyczne ponurej, niekiedy pra
wie na granicy nadrealizmu. 
Wieś Stiepańczykowo to znakomite studium 

depersonalizacji, poniżenia ludzkiej osobowości 

i _go~ności, utraty twarzy, dobrowolnego odstą
p1ema własnej wolności duchowej fałszywemu 
prorokowi. obłudnikowi o aspiracjach despoty, 
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błaznowi, tyranowi, słowem - Fomie Opiskino
wi. Po kilku nieudałych próbach „buntu", kry
tyki i sprzeciwu poddają mu się wszyscy. On 
trzyma w ręku dusze i umysły mieszkańców 

Stiepar'lczykowa, kierując nimi samowolnie i ka
pryśnie. Za jego sprawą ludzie normalni i zac
ni, przeistacza]4 się w ogłupiałe dzieci, w idio
tów, w „Fałalejów". (Imię to nosi chłopiec 

pokojowy , miły i szczery, lecz zupełnie głupi ; 

Falale j jest szc.:ególnie wdzięcznym obiektem 
tyranii Opiskina). 

Osobliwie pr;:ykre jest upokorzenie główne

go par tnera Fomy, pulkownika Rostaniewa. 
Rostaniew --- to człowiek miły, szlachetny 
1 aniel sko dobry; jest. on jakby prefiguracją 

postaci księcia Myszkina z powieści Idiota. 
Ulega Fomie z nieco innych przyczyn niż po
zostali mieszkańcy dworu; uważa Fomę za 
m<;-czennika, człowieka, któremu życie nie po
skąpiło cierpień i upokorzeń, słowem - za 
świętego, i cieszy się, że los obdarzył go świę
tym na własny, domowy użytek. Poza tym jed
nak dzieli złudzenia pozostałych, pozwala się 

oszukiwać fałszywemu prorokowi, a w rezulta
cie ulega również degradacji do poziomu Fała
leja, jak wszyscy pozostali mieszkańcy Stiepań
czykowa. Gd:r: Rostaniew w odruchu ludzkiego 
oburzenia wyrzuci Fomę z domu, nastąpi prze
dziwna chwila ogólnego przerażenia, niemal 
wszyscy mają poczucie, że stało się nieszczęście, 
czują się jak owce bez pasterza. Wreszcie sam 
Rostaniew biegnie za Fomą, by go przebłagać 

i zawrócić z drogi. Z jego rąk otrzymuje bło
gosławieństwo, on też udziela wszystkim łaski 

„powszechnej szczęśliwości". Szczęśliwości nie
wolników. 

W literaturze światowej niewiele znajdzie się 
tak przenikliwych studiów duchowćgo niewol
nictwa. 

* 
Czy Wie.§ Stiepańczykowo jest wyskokiem 

Dostokwskiego, jego chwilowym odejściem od 
glównego nur! u zainteresowań? Czy opowieść 

o Fomie Fomic:w pozostaje w jakimś związku 

z problematy!G1 monumentalnych dzieł Dosto
jewskiego : Zbrodni kary, Idioty, Biesów 
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i Braci Karamazow? Sądzimy, że tak. Znane 
jest zdanie, głoszące, iż wielki pisarz jest wła
ściwie twórcą jednego dzieła, jednej prześladu
jącej go idei, której różnorakie refleksy i wcie
lenia odnajdujemy w rozmaitych jego kreacjach 
literackich. Dostojewski wszedł w fazę wiel
kich dzieł po \.vyjściu z katorgi. Jedyną książ
ką , jaka towarzyszyła mu w latach okropnej 
a niezasłużonej kary, była Ewangelia. Głęboki 
wpływ tej lektury odnajdziemy we wszystkich 
późniejszych książkach autora Zbrodni i kary. 
z Ewangelią w głowie penetrował Dostojewski 
obszary zbrodni i nędzy człowieka, śledził naj
rozmaitsze objawy krzywdy i poniżenia is toty 
ludzkiej, odmierzał granice wolncści człowieka, 
p0szukiwał perspektyw jego ocalenia i wywyż
szenia. Problem wolności, sumienia, obowiąz

ków człowieka wobec innych ludzi, postawy su
werennej jedno~tki w sytuacji powszechnie od
czuwanego kryzysu, wobec żywiołowo przebie
gającego procesu rozwojowego społeczeństwa 

i wobec absolut1;m moralnego, wobec Boga -
oto co zaprzątało bez przerwy umysł pisarza. 
W poszukiwaniu odpowiedzi na niepokojące go 
kwestie schodził w rejony piekielne duszy ludz
ldej, w strefę zbrodni, diabelstwa, potworności 
m,,ralnej i demonizmu. W umyśle jego współ
i!;tnialy obrazy na jdrastyczniejszej nędzy i po
niżenia natury ludzkiej z utopijnym obrazem 
mężnej dcbrori i wi.-ęcz świętości człowieka. 

We Wsi Stiepańczykowo - utworze pisanym 
w okresie przygotowywania Wspomnień z do
mu mnurlych (tzn. z katorgi), podjął Dosto
jewski - jeszcze w sposób niepełny, zalążko

wy, jeszcze w trybie komedii - problem wol
nosc1. Jeś li za uw1enczen ie jego pisarstwa 
i kwintesencję jego „filozofii człowieka" uzna
my słynną Le9endę o wielkim inkwizytone 
z Braci Karamazow, to opowieść o Famie Opis
kinie moglibyśmy nie bez uzasadnienia nazwać 
„legendą o małym inkwizytorze". Fama Opis
kin jest takim karykaturalnym, małym, na ska
lę jednej wsi, jednego domu ziemiańskie,_::o, 

władcą dusz i sumie11, autorytetem moralnym, 
inkwizytor em. Obrzydliwośc'.: jawność jego 
obłudy, jc;;o pieczeniarstwa, śmieszność jego 
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Karta rękopisu „Zbrodni i kary" z rysunkami Do
stojewskiego. 

„złotych myśli" (które gwoli uciechy przyta
czamy w tym programie) ustala miarę ctegra
lacji ludzi, którzy powierzyli mu swą wolność 
i godność. 
„Człowiek jest podły, do wszystkiego przy

wyka" ~ pow ie w parę lat później bohater 
Zbrodni i kary, Raskolnikow; 
„Człowiek jest z natury despotą lubi za-

d<:1wać cierpienia" - powie inny, z powieści 

GT acz. 
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„Na świecie wszystko może się zdarzyć" -
mówi Mizynczykow, jeden z mieszkańców wsi 
Stiepańczykowo. 

„Często myślę teraz - wyznawał „człowiek 

z podziemia - (Notatki z podziemia) - że mi
łość polega właśnie na prawie tyranizowan ia 
przedmiotu miłości, dobrowolnie od niego uzy
skanym". 

I wreszcie: „Klnę się - rzecze do Chrystusa 
Wielki Inkwizytor z Legendy opowiedzianej 
przez Iwana Karamazowa - że człowiek jest 
słabszym, podlejszym stworzeniem, niż Ty my
ślałeś". Ludzie nie pragną wolności, której cię 

żar przerasta ich siły, pragną za wszelką cenę 
autorytetu. 

„Powiadam ci - mówi Inkwizytor, komentu
j<{c Kazanie na górze z Ewangelii - najwięk

szą troską człowieka jest znalezienie kogoś, ko
mu mógłby najprędzej przekazać dar wolno·· 
ści". Temu wybrańcowi ludzie okażą poshlszeń 

stwo i znajJ2, w tym ukojenie i szczęście; lu
dzie są słabi: „Nam - zapewnia Inkwizytor -
drodzy są również słabi. Są oni zepsuci, bun
tują się, ale w końcu staną się posłuszni, będą 

patrzyć na nas ze zdumieniem, będą uważać 

nas za bogów, ponieważ stanąwszy na ich cze
le, zgodziliśmy się wziąć na się wolność, które j 
oni się przestraszyli, panować nad nimi - tak 
straszna w końcu wyda im się wolność!" 

„Nawet śmierć wybierze człowiek, by unik
nąć wolnego wyboru w poznaniu dobra i zła". 

„Wszystko, czego człowiek pragnie na ziemi, 
to [ ... ] mieć kogo czcić, mieć komu wręczyć 

swe sumienie i połączyć się w jedno bezspor
ne, wspólne, zgodne mrowisko ... ". 
„Wolność, swobodny duch i nauka wprowa-· 

dzą ich [ludzi] w takie gą szcze, postawią przed 
takimi cudami i nierozwiązalnymi tajemnicami, 
że jedni z nich, niepokorni i szaleni, sami sie
bie zgładzą, drudzy, niepokorni, lecz słabi, wy
nisz„zą się nawzajem, trzeci wreszcie - słabi 

i nieszczc;śni, przypełzną do nóg naszych i za
woła j ą glosein wie;kim: Tak, wy mieliście ra
cj ę , \Vy owładnęliście Jego [Chrystusa] tajem
nicą i my \'lracamy do Was [Inkwizytorów], 
wyzwólcie nas od nus samych". 
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Wielki Ink„vizytor z Legendy był mądry 

i tragiczny. Na ogól cechy te obce są inkwizy 
torom, różnej maści Torquemadom: częściej są 

oni doktrynerami, konkwistatora mi, arywista 
mi; bywało i tak, że przypominali bar dzie .i 
Fomę Opiskina, błazna i prymitywa n i ż Wiel 
kiego Inkwizytora z Braci Karamazow. Ale 
mechaniz.m obezwładniania osobowości pozosta ł 

t en sam; dobrowolne, a n awe t entuzjastyczne 
wyrzeczen ie się przez ofiar y tyranó\ - w ol
ności i godnoś c i l udz k iej - przynos iło częs to 

skutki zn acznie poważniejsze. Im bardzie.i irrn 
cj onalno-błazeńskimi cechami dznaczał s i ę ty
ran, tym bardziej upokar zaj qcy i w styd liw y był 
upadek i hańba jego dobrowolnych ofi ar. 

Foma Opiskin jest śmieszny ; jest ci erpiętni

kiem i błaznem; jest karykaturą Chrystusa -
proroka i zbawcy, a zarazem jest małym , pr o
wincjonalnym inkwizytorem. Aby jego wła d a

nie mogło się ziścić, niezbędni są poczciwi, zba
raniali, bezwolni Fałaleje. 

Rzetelnie komiczna, osadzona mocno w sma
kownych realiach rosyjskiej prowincji opowieść 
Dostojewskiego o mieszkańcach wsi Stiepal'lczy
kowo otwiera więc perspektywę na wcale nie 
komiczne sprawy i problemy, jakie wielki pi
sarz rosyjski podjął w latach następnych 

w swoich powieściach-tragediach, przede 
wszystkim na jeden z centralnych w jego 
t\vórczości - problem wolności człowieka. 

R. W. 
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N. A. Niekrasow 

Tak zmarnowawszy caly wiek mój młody, 
Czułem, jak we mnie natura się zmienia: 
Już nie szukając zawad i przeszkody, 
Szedłem spokojnie drogą nawyknienia. 
Ta mię na wszystkie prowadziła strony 
I nieraz szedłem po bezdrożu dzikiem, 
Aż, niewolnikiem człowiek urodzony, 
Znowu na starość zostal niewolnikiem. 

Przełożył Władysław Syrokomla 

J. Przeradzka. Projekt kostiumu 

Fomy Opiskina 

ZŁOTE MYŚLI 
FOMY FOMIGZA 

MÓDL SIĘ I PRACUJ, CIERP I POCIESZAJ 
SIĘ NADZIEJĄ - OTO PRAWDY, KTÓRE 
CHCIAŁEM WPOIĆ CAŁEJ LUDZKOŚCI! 

• 
BYN1lJMNIEJ NIE UWAŻAM SIEBIE ZA 
APOLLINA, NIIMOWOLI JEDNAK DOSZED
ŁEM DO WNIOSKU, ŻE MAM COŚ W TYCH 
CZARNYCH OCZACH, CO MNIE RÓŻNI OD 
JAKIEGOŚ FAŁALEJA. MIANOWICIE: MYSL, 
ŻYCIE, ROZUM W TYCH OCZACH . 

• 
JEŻELI PAN CHCE WIEDZIEĆ, JAK CIER-
PIAŁEM, NIECH PAN ZAPYTA SZEKSPIRA: 
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ON PANU OPOWIE W SWOIM „HAMLECIE" 
O STANIE MOJEJ DUSZY. STAŁEM SIĘ NIE
UFNY I STRASZNY. POWOŁUJĄC SIĘ ZNÓW 
NA SZEKSPIRA, POWIEM, ZE PRZYSZŁOSć 
WYOBRAŻAŁEM SOBIE JAKO MROCZNY 
ODMĘT, NA KTÓREGO DNIE CZYHAŁ KRO

KODYL. 

• 
PRAWDA POWINNA BYC PRAWDĄ. A BŁO -
TO, ŻEBY GO NIE WIADOMO CZY 1 P ZY
KRYC, ZAWSZE ZOST/INIE BŁOTEM. 

• 
JA PRAGNĘ KOCHAĆ L UD Z I ! .:\ MNIE I E 
POZWALAJĄ, ZABR J\NI A J MI KOCHAC! 
ODBIERAJĄ LUDZI! W ŁAM, DAJCIE Ml 
CZŁOWIEKA, ŻEBYM MÓGŁ GO KOCH1\ C.' 
r1. TYMCZASEM PODSUWAJĄ MI FAŁ1\L'Ł'
JA? CZY JA MOGĘ KOCHAĆ FAŁALEJ,l? 
NIE! DLACZEGO NIE? BO T FAŁ LEJ! 
DLACZEGO NIE KOCHA M LUDZ 1? DL.4.TE
GO ŻE WSZYSCY CO DO JEDNEGO SĄ FA
ŁA~EJAMI! ODSTĄPCIE N ATYCH M I ST ' 

POWIETRZA! POWIETRZA I FAŁALEJA! 

• 
BARDZO CENIĘ ZDAI\TI E PRA\ DZI W I E MĄ-
DRYCH LUDZI, A NIE J A KICH T M PRO
BLEMATYCZNYCH MĄDRALI , KT R ZY 
PRZEDSTAWIANI SA J1\l O N;.l UK OW Y. 

• 
KTÓŻ TO SĄ CI UCZENI ? r IF:Cll P A N DA 
TUTAJ WSZYSTKICH U CZONYCH! WSZYST
KICH ICH POTRAFIĘ OBALIĆ; WSZYSTKIE 
ICH TWIERDZENIA POTRAFIE UNICES'l'-

WIĆ! 

• 
Cóż ROBIĄ WSZYSCY WSPÓŁCZEŚNI LITE
RACI, POECI, UCZENI, MYŚLICIELE? ZE 
TEZ NIE ZWRÓCĄ UW 1lGI NA TO. J A KlE 
PIESNI ŚPIEWA LUD ROSYJSKI I TAŃCZY. 
Cóż DOTYCHCZAS ROBILI CI PUSZKINO 
WIE LERMONTOWOWIE? LUD TAŃCZY KA 
M A~Y i'VSKIEGO, OWI\ APOTEOZĘ PIJA1V ~ 
STWA, A ONI OPIEWAJĄ JAKIES NIEZA
BUDKI! DLACZEGO NIE KOMPONUJĄ BAR 
DZIEJ MORALNYCH PIOSENEK DLA LUDU? 
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TO PROBLEM SPOŁECZNY! NIECH Ml 
W SWOICH DZIEŁACH POKAŻĄ CHŁOPA, 

ALE CHŁOPA. USZLACHETNIONEGO, ŻE SIĘ 
TAK WYR l\ŻĘ, WŁOŚCIANINA - NIE CHA
MA. NIECH POKAŻĄ TEGO WIEJSKIEGO 
l\1ĘDRCA, BODAJ NllWET W ŁAPCIACH -
l NA TO SIĘ ZGODZĘ - ALE PEŁNEGO 
CNÓT; Nlf.:C'H f'OKAŻ 1\ CZŁOWIEKA, KTÓ
I'..F:MU - ŚiVIL ŁO TO MÓWIĘ - MOŻE PO
ZAZDROŚCIĆ N !UVET JAKIŚ TAM NAZBYT 
Vi'YCHW ALANY ALEKSANDER M ACEDOfi
SKI. ZNAM ROS.TĘ. I ROSJA MNIE ZNA. 
DLATEGO TO MÓWIĘ. NIECH WIĘC POKA
ŻĄ TEGO CHŁOPA CHOCIAŻBY NAWET 
OB,4.RCZONEGO RODZINĄ I SIWIZNĄ, 

W DUSZNEJ CHACIE, MOŻE W DODATKU 
GŁODNEGO, KTÓRY JEDNAK JEST ZADO
WOLONY, NIE SARKA, BŁOGOSLAWI SWO~ 
JĄ NĘDZĘ. A TYMCZASEM CO WIDZIMY? 
Z JEDNEJ STRONY NIEZABUDKI, A Z DRU
GIEJ - WYLECIAŁ Z KARCZMY I PĘDZI 

ULICĄ ROZEBRANY. NO I PROSZĘ POWIE
DZIEC: CO TU JEST POETYCKIEGO? CZYM 
SIĘ TU Zl\CHWYCAĆ? GDZIE ROZUM? 
GDZIE POW AB? GDZIE MORALNOŚĆ? 

• 
KTO M N IE T A CZ A? TO SĄ BAWOŁY 

I BUHAJE, F TÓR. E SKIEROWAŁY NA MNIE 
SWOJE ROGI ! CZYM TY JESTEŚ, ŻYCIE? 
ŻYJ, ZY J , CZŁOWIEKU, ZNOŚ HAŃBĘ, PO
NIŻENIE I DOPIERO KIEDY ZNAJDZIESZ 

SIĘ '>V MOGILE, OF•,11\r!IĘTAJĄ SIĘ I TWOJE 
KOŚCI PRZYGNlOT1\ POMNIKIEM. O, NIE 
STAWIAJCIE MI POMNIKA. NIE CHCĘ 

POMNIK/I. 

• 
GDZIE, ACH GDZIE JEST MOJA NIEWIN
NOŚĆ, GDZIE MOJE ZŁOTE DNI? GDZIE 
JESTEŚ, IHOJE ZŁOTE DZIECIŃSTWO, KIE
DY NIEWINNY I PIĘKNY BIEGAŁEM PO 
POLACH GONIĄ WIOSENNE MOTYLKI.„ 
PRZYWRÓĆCIE M l MOJĄ NIEWINNOŚĆ, 

PRZYWROćCIE! 

• 
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F. l\1. Dostojewski. Miedzioryt W. A. Faworskiego, 
1929. 

lamasz Mann 

O DOSTOJEWSKIM 

JEGO „MAŁYCM POWIEŚCIACH" 
Trudno wątpić, że podświadomość, a nawet 

świadomość Dostojewskiego obarczona była 
::awsze poczuciem ciężkiej winy, poczuciem 
zbrodni. Poczucie to nie miało na pewno nic 
wspóL1ego ~: przewrażliwieniem: wiązało się 

z chorobą, która była chorobą „świętą", par 
excellence mistyczną, a mianowicie - epilep
sją. Cierpiał na nią od młodości, ale pod wpły
wem procesu, jaki mu w r. 1849 (miał lat 28) 
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najniesprawiedliwiej wytoczono, oskarżając o 
współudział w spisku politycznym, oraz wstrzą
su spowodowanego wyrokiem śmierci (stał już 

pod słupem i patrzył śmierci w oczy, gdy w 
ostatniej chwili nadeszło ułaskawienie, skazu
jące go na cztery lata ciężkich robót na Sy
berii) - choroba wzmogła się fatalnie i według 
mniemania samego Dostojewskiego, musiała się 

skończyć całkowitym wyczerpaniem sił ducha 
i ciała, śmiercią lub obłędem. Napady występo
wały przeciętnie raz w miesiącu albo częściej, 

czasem nawet dwa razy w tygodniu. 
Nic lepiej nie mąci i nie burzy lekarskich 

pojęć niż życie tego człowieka, który był drga
jącym kłębkiem nerwów, co chwila mającym 
konwulsje, „tak czułym, jakby mu zdzierano 
skórę i nawet powietrze sprawiało mu ból" 
(Notatki z podziemia). Życie to trwało bądź co 
bądź pełne sześćdziesiąt lat (1821-1881), czter
dzieści zaś lat twórczości zbudowało kolosalne 
dzieło pisarskie, niesłychanie nowe i odważne, 

wezbrane pełnią charakterów i namiętności -
dzieło, które przez „zbrodnicze" poznanie i szał 
„zbrodniczych" wyznań rozszerza naszą wiedzę 
o człowieku, a jednocześnie zawiera w sobie 
moc swawoli, fantastycznego komizmu i „we
sołości duchowej". Bo ten wielki męczennik był 
także znakomitym humorystą. 

Gdyby Dostojewski nie napisał nic oprócz 
sześciu małych powieści zawartych w niniej
szej książce* tak należałoby mu 
się poczesne m1eJsce w historii światowej 

sztuki epickiej. Nie stanowią one jednak nawet 
dziesiątej części dzieła, które rzeczywiście stwo
rzył, przyjaciele zaś, którzy mieli wgląd w we
wnętrzne dzieje twórc:rnsci Dostojev.·skiego, za
pewniali, iż owe na;:-isane utwory nie stanowiq 
nawet dziesiątej części wszystkich, które -
jeśli tak można pov;~edzieć - nosił w sobie 
gotowe Fiodor Micha.ilowicz i o których umiał 
szerok? i z zapałem opowiadać. Nie miał po 
prost.u czasu na opracowanie swych niezliczo
nych pomysłów. 

Swe epickie pomniki: Braci Karamazow, 
Idiotę, Biesy, Zbrodnię i karę (nie są to zresztą 
epopeje, raczej potężne dramaty, komponowane 
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scenicznie: akcja stłoczona do kilku dni, poru
szająca głębie ludzkiej duszy, zam yka s ' ę w 
gorączkowych, nadrealistycznych dialogach), 
tworzył nie tylko pod biczem chorob ' , ale tak ż 

wśród dotkliwych, upokarzając eh kłopotó 

finansowych, które kazały m u pracować z nie
naturalnym pośpiechem: napisał r az na termin 
trzy i pół arkusza druk u, to jest pięćdziesią 

sześć stron, przez dwa dni i dwie noce. Przed 
niedostatkiem chronił się za granicę, uciekał 

przed \\ ierzycielami do Wiesbadenu i B ad n 
-Baden. Szukał ratunku przy rulecie, co koń
czyło się na ogół zupełną ruin ą. Pisał wtedy 
żebracze listy, które przypominają tonem i słow
nictwem ;1:>jbardziej upadłą posta· jego po
wieści, Marrnieładowa. Namiętna ć hazardu była 
drugą chorobą DostG1ewskiego, będącą może 

w związku z pierwszą - prawdziwą pasją. 

Zawdzięczamy jej cudown;ą powieść Gracz, któ
rej bohater udaje się do niemieckiego zdrojo
wiska o nieprawdopodobnej i niewybrednej naz
wie „Roullettenburg •; odsłania w niej Dosto
jewski z niesłychaną prawdą psychologię na
miętności oraz opętania przez demona hazar
du [·„] 

Jeszcze na okres przed procesem Dostojew
skiego i zesłaniem go do Omska na Syberii 
przypada Wieczny małżonek, który ukazał się 

w 1848 r. [Omyłka autora eseju. Utwór ukazał 
się w r. 1870]. Występuje w tym opowiadaniu 
groteskowa figura urodzonego rogacza, z któ
rego złośliwej duchowej męczarni czerpie autor 
na.i bardziej upiorne efekty. Późnie j nastą pila 
przerwa ~powodowana pracą przymusową, stra
szliwym przeżyciem katorgi, opisanym we 
Wspomnieniach z domu umarłyc li (1861), dziele, 
które miaio wstrząsnąć całą Ro. ją i nawet 
samego cara poruszyć do łez. Ale pracę literac
ką podjął właściwie' 'Dostojew ki już w roku 
1859, pisząc jeszcze na Syberii opowiadanie 
Wieś Stiepańczykowo i jej mieszkańc:y ~ wsła

wione przez niezrównaną postać Famy Opiski
na, pochlebcy-tyrana, pierwszorzędnej sylwetki, 
której wrażeniu niepodobna się oprzeć, godna 
jest bowiem Szekspira czy Moliera. Można 

śmiało powiedzieć, że Sen wujanka, napisany 
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Fiodor Dostojewski 

WIEŚ STIEPAŃCZYKOWO 
I JEJ MIESZKAŃCY 

(SJEŁO STJEPANCZYKOWO I JEGO OBITATrELI) 

ADAPTACJA SCENICZNA JERZEGO KRASOWSKIEGO 

NA PODSTAWIE PRZEKŁADU JERZEGO JĘDRZEJEWICZA 

SCENOGRAFIA: ALEKSANDER JĘDRZEJEWSKI 
JADWIGA I'RZERADZKA 

.JERZY KR ASO'.X:SKT 
KOSTIUMY: 
REŻYSERIA: 

PREMIERA MARZEC l!Hili 



o s o R Y: 

JEGOH ILJICZ ROSTANIEW 

V SERGIUSZ ALEKSANDROWICZ, siostrzenle~1 
- STANISLAW MICHALIK 

- FERDYNAND MATYSIK 

V FOMA FOMICZ OPISKIN - STANISLAW IGAR 

GENERALOWA, matka Jegora llJicza - JANINA MARTYNOWSKA 

NASTIA, guwernantka - JADWIGA SKUPNIK 

TATIANA IWANOWNA - LUCJA BURZYI'iSKA 

PIERIEPIELICYN ANNA NILOWNA - HALINA BUYNO 

PlłASKOWIA ILJINICZNA, siostra Jegora l!Jicza - JANINA ZAKRZEWSKA 

SASZA, córka Jegora Iljicza - KRYSTYNA MIKOLAJEWSKA 

OBNOSKINA AFNISA PIETROWNA - BARBARA JAKUBOWSKA 

V BACHCZEJEW STIEPAN ALEKSIEJEWICZ - ARTUR MLODNICKI 

V MIZYNCZYKOW IWAN IWANOWICZ 

V OBNOSKIN PAWEL SIEMIONOWICZ 

V JEŻEWIKIN EUGRAF LAl<IONOWICZ 

GAWRYLA, lokaj 

JAWNOPI.ĄSOW, lokaj 

t'ALALEJ, chłopiec dworski 

V KOROWKIN 

GRISZKA, służący Bachczejewa 

W ASI LI EW, stolarz 

ARCHIP, majster 

KOWAL' 

('HLOPI 

I 
' 

- ANDRZEJ POLKOWSKI 

- RYSZARD KOTAS 

- JOZEF PIERACIU 

- ALBERT NARKIEWICZ 

- JERZY FORNAL 

- PAWEL GALIA 

- TADEUSZ SKORULSKI 

- MIECZYSŁAW LOZA 

- MARIAN WISNIOWSKI 

- ANTONI ODROWĄŻ 

- ZENON KOSZAREK 

·-BOLESŁAW ABART 

- RYSZARD JASNIEWICZ 

- ZVGMl' NT BJELAWSK.I 



INSPICJENT : 
SUFLER: 
GŁOWNY ELEKTRYK: 
REALIZACJA AKUSTYCZNA : 
BRYGADIER SCENY: 

JANUSZ LOZA 
KAZIMIERZ CHORĄŻAK 
KAZIMIERZ PIĄTEK 
HUBERT BREGUŁA 
ANTONI KOŁACZEK 

KIEROWNIK TECHNICZNY: i\HROSŁAW DZIKI 

KIEROWNICY PRACOWNI: 
KRAWIECKIEJ DAMSKIEJ: WANDA PRECKAŁO 
KRAWIECKIEJ MĘSKIEJ: JÓZEF PRECKAŁO 
PERUKARSKIEJ MĘSKIEJ : M . WOJ CZYŃSKI 
PERUKARSKIEJ DAMSKIEJ: ZOFIA WOŻNIAK 
SZEWSKIEJ: MIKOŁAJ BRATASZ 
MODELATORSKIEJ: 
STOLARSKIEJ: 
MALARSKIEJ: 
TAPICERSKIEJ: 

TADEUSZ ZAKIEWICZ 
MICHAŁ PRAJSNER 
T . CHĄDZYŃSKI 
RYSZARD TKACZYK 

Dostojewski wsród katorżników w twierdzy Omskie j . 

bezpośrednio potem, był j uż krokiem w te cz. 
Jest to, j e ś li m i w olno sąd zi ć , kr otochwila za 
szeroko jak na swą zawartość r ozsnuta ; je j 
tragiczną część końcową - h istori ę młodego 

n auczyciela -suchotnika - trudno zn ieść wsk u
tek wyraźnego w piy u Dickensowskiego sen 
tymentalizmu, k tóry \Vtar"nął w utwór Dos to
jewskiego. Mamy na pocieszenie w n ie w n
jaszk a postać pięknej Zinaidy Afanasje ·ej, typ 
dumnego rosyj ski ego dz i ewczęcia, obdarzo nei;o 
przez autora w ici oczn ą i s ugestywną sympatią; 

c h.rzdcijań skie wspćłcrnr.ie pisarza kieruje go 
jednak bardziej ku ludzkiej nędzy, grzechom, 
wyc.t <; pkom i przepn.§ nom zbrodni i lubieżności 

niż !;:u s?.lachectwu ciała i duszy. 
Przykładem tego współczucia oraz straszli

wego doś ·..viadczenia , przykładem budzącym 

grozę i szacunek, s ą Notatki z podziemia, n api
sane w 1864 r. Treść Notatek jest bliska 
wielkim i P.aj l.>ardziej znamiennym dziełom Do
s1 ojewskiego: na ogół widzi się w tej powieści 

pun~t zwrotny w jego twórczości , wewnętrzny 

przełom. Radykalna szczerość, pełne m <; ki i szy
derstwa osiągnięcia Dostojewskiego, twórcy, 
który nie oglądał się na nic i wyszedł dalek0 
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poza wszystko, co „romantyczne" i „literac
kie" - stały się już od dawna własnością mo
ralnej kultury ludzkości [···] 

Herezje „człowieka z lochu" są prawdą: są 

ciemną, odwróconą od słońca stroną człowieka, 
prawdą, której nikt, komu istotnie zależy na 
prawdzie, na całej prawdzie o człowieku, nie 
powinien przeoczyć. Uclręczone paradoksy, ja
kie „bohater" Dostojewskiego rzuca swoim po
zytywistycznym przeciwnikom, brzmią wpraw
dzie ahumanistycznie, ale wypowiadane były 

w imieniu ludzkości i z miłości do niej: w imie
niu nowego, pogłębionego i rzetelnego huma
nizmu, który prze~zedł przez piekło cierpienia 
i poznania. 

• T. Mann, Eseje, Warszawa 1964. Przedmowa do 
ameryka1\skiego wyboru opowiadań Dostojewskiego 
{1946) 

„Pietraszewcy", a wśród nich Dostojewski na placu 
egzekucji tuż przed ogłoszeniem ułaskawienia. 

F. I. Tiutczew 

Noc święta w dłonie świat ujęla 
I dzień kojący, uśmiechnięty, 
Jak zloty dywan już zwinęła, 
Dywan nad bezdnią rozciągnięty. 
I świat zewnętrzny zasnuł mrok daleki, 
I jak sierota wypędzona - czlowiek 
Twarzą w twarz staje, nagi i kaleki, 
Przed tą otchłanią nie spuszczając powiek. 
Sam teraz musi uważać, by nie paść, 
Myśl jałowieje, rozum nie wystarcza, 
W duszę się własną pogrąża jak w przepaść 
I z zewnątrz nie ma żadnego oparcia. 
I teraz sennym zda mu się widziadlem 
Wszystko, co jasne, żywe, namacalne, 
J tajemniczem, nocnem, nieodgadlem 
N ag1.e dziedzictwo widzi swe fatalne. 

Przełożył Kazimierz Andrzej Jaworski 

L. Grossman 

O „WSl1 S11EPAŃ1CZYKOWO" 

Ogromny stary sad, niezmierzone łany doj
rzewających zbóż głoszą dostatek i szczęśliwość 
wszystkich mieszkańców wsi Stiepańczykowo. 
Nic nie przypomina czytelnikowi o strasznych 
wydarzeniach niedawnych lat nieurodzaju: kie~ 
dy to dziedzice, na mocy prawa zob~w1ąza~.1 
do zaopatrywania swoich chłopów w zywnosc, 
karmili ich iołędziami, lebiodą i gliną, a całe 
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wsie wędrowały drogami, żebraniem utrzymu
.l <lC się przy życiu. Wielokrotne bunty głodowe 
epoki mikoła .iowskiej przewaliły się nad Rosją, 
omijając jednak Stiepańczykowo. Owa idealna 
1c: ubernia, gdzie rozpościerały się posiadłości 

pułkownika Rostaniewa nie ma nic wspólnego 
z ówczesr;<1 Ro~ją, gdzie siłą tłumiono rozpacz
liv. e pow :o: lania nędzarzy. Na tej wysepce szc7.ę
i. liwości po!irórl c!e:nricgo żywiołu Rosji miko
łajowsldej un;ie~cil Dostojewski osobliwy typ 
„1'1iaściciela du~z", w bardzo małej mierze przy
pominający autentyczne postacie epoki. 

Gdyby pisarz posiadał pełną swobodę w 
\Vyborze tematów i mógł mówić „pełnym gło

·em , jakże potężne impulsy znalazłby dla 
swego głębokiego talentu twórczego w rzeczy
wistości ostatnich lat pańszczyżnianej Rosji ! 
Pod koniec lat pięćdziesiątych czuł się jednak 
skrępowany. Oto dlaczego historycznym wład
com niewolników epoki mikołajowskiej prze
ciwstawił Dostojewski swojego „idealnego pa
na". Jest to ulubiona przezeń postać: naiwny 
i łagodny „idealny człowiek", tym razem -
średniozamożny rosyjski ziemianin, pułkownik 
Rostaniew. Władzę doskonałą wyobraża! sobie 
zawsze Dostojewski jako swojego rodzaju oj
cowską opiein;, a problem państwa rozwiązywał 
przez analogię do stosunków rodzinnych. 

Zp:iniP z koncepcją autora, właściciel wsi 
Stiepańczyko·No Rostaniew uważa swoich „chło
pków" za małe dzieci, nierozumne i zabawne, 
k tóre i r:numu nauczyć trzeba, z których i po
śmiać się nie gr;~c ch , i którym można niekiedy 
także pofolgowac. Chłopi takiego pana uwiel
biają . 

Jako antyt.ezc; „dobrego pana" wprowadza Do
stojewski zgoła p rzeciwstawny typ społeczny, 

szczególn ie mu •1ienawistny - typ drobnego 
micszcza ni;1a. 

Farna Opiskin jest obrzydliwy. Dostoj ewski 
nie s zczędzi przykrych słów, by ukazać jego 
brzydotę. Foma to d egenerat moralny i fizycz
ny. Odrażające grubiaństwo łączy się w nim 
z nikczemną służalczością, jadowita zawiść -
z okrutnym despotyzmem. W odróżnieniu od 
rasowej powierzchowności dorodnego pułkow-
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Dosto jewsk i (po pra e.I) w towarzystwie swei;o 
przyjaciela z czasów zsyłki, Walichanowa. 

nika F oma jest szpetn i p lugaw : „w jego 
tw a;·iy j cal .j pedan tycznej figurce przeb ij ało 
na jbezczelnie jsze zarozum ialstwo". 
Ż nadzwyczajną d okładnością Dostoje ski o

kreśia stanowisko społeczne swo ·ego b o a ter a. 
w utworze zaznaczone jest w ielokrotnie, że 
Foma nie jest szlachcicem i że bezprawn ie 
wcisnął si ę do warst y upr zywilejowanej. Ta -
wyraźna charakterystyka społeczna postaci Fo
my pozwala Dostojewskiemu ro?.wiązać ~ u
tworze nieunikniony problem klasow . Kon
flikty z chłopami wynikają t u nie z w iny w~ad 
czego dziedzica, lecz jedy ni z powod u rneu
zasud n ionegt> d es 01.yzmu jak iegoś przybłęd -
- pieczenia za . Wieś burzy sic; dlat ego, „~e d o
broduszny pan daje się omotać złosnwemu 
mie3zczuchO\\, i. Powstaje nieoczekiwana sytua
cja, gdy chłopi, żyjący w błogiej szczęśliwości 
pod dobrot,ii~·ą władzą dziedzica stiepańczy-
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kowskiego, zaczynają cierpieć z powodu jego 
bezceremonialnego faworyta. 

Cierpienia ich zresztą, jak wszystko w Stie
pańczykowie, rozgrywają się raczej w sferze 
humoru niż tragedii; istniejącej realnie histo
rycznej sytuacji wsi pańszczyźnianej ze wszyst
kimi jej występkami i zbrodniami przeciwsta
wia Dostojewski jedynie cierpienia „moralne", 
powstałe z przyczyn zupełnie przypadkowych: 
tu czeladzi i chłopów nie zadręczają, a jedynie 
„zauczają". Foma Opiskin zmusza ich do ucze
nia się francuskiego lub urządza wypytywanie 
o sny, o „kamaryńskiego" itp. Skoro w rzeczy
wistości istniały w rosyjskich dworach kajda
ny, łańcuchy, dyby, skoro chłopów torturowa
no, dokonywano potajemnych egzekucji i sto
sowano „prawo pierwszej nocy", to oczywiście 
zeszyt z francuskimi słówkami, które wykuć 
musiał stary Gawryła, nie przeraża, lecz śmie
s:~y. W pańszczyźnianej Rosji chłop nie miał 
prawa Lio nauki, toteż czynione przez Fomę 
Opiskina próbv uczenia chłopów astronomii i ję-
7.yków obcych dawały - na zasadzie kontra
st.u - efekt zdecydowanie komiczny. 
Wśród prototypów ł'omy zwykło się wymie

niać niesnilerlelnego molierowskiego świętosz
lrn. Lecz w porównaniu z Tartufem nowość tej 
postaci - tak ceniona przez Dostojewskiego -
wyraziła się przez nadanie temu błaznowi i pie
czeniarzowi kilku łagodzących cech przeżytego 
cierpienia i niezasłużonych poniżeń. Foma nie 
jest zwykłym oszustem·, pokrywającym niesły
chaną obłudą swoje nieuczciwe plany; to jeden 
z „tej ogromnej falangi strapionych, z której 
wywodzą się później wszyscy nawiedzeni, wszy
scy tułacze i pielgrzymi". Nie tyranizuje on po 
prostu otoczenia - on także mści się na spo
łeczeństwie za doznane krzywdy. Dąży nie tylko 
do zdobycia korzyści, prócz tego jest jeszcze 
poetą, zdolnym poświęcić cele praktyczne dla 
zaspokojenia ambicji. Wszystko to znacznie 
wzbogaca postać Fomy Opiskina. 

Profesja literacka Famy również precyzuje 
jego charakter w zestawieniu z byłym krymi
nalnym przestępcą u Moliera; Foma, pisarz 
trzeciorzędny, autor ~rukowej literatury dla 
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J. Przeradzka. 

Projekt kostiumu 

Generałowej 

domokrążct,w i wędrownych handlarzy, nie cie
szący się przy tym powodzeniem w swej dzia
łalności autorskiej, całym swym losem ilustru
je, jak „żmija ambicji literackiej zatruwa głę

boko i nieuleczalnie". Przynależność do kręgu 

„literatów" rozwinęła w nim „potworne samo
chwalstwo'', żądzę uznania i wyróżnień, uwiel
bienia i podziwu, niezaspokojoną potrzebę, aby 
w jakiś sposób przewodzić, wieszczyć, cudaczyć, 
popisywać się". Subtelnie uchwycił Dostojewski 
charakterystyczne cechy dołów „bohemy", któ
rą w swoim czasie miał okazję obserwować; 

owe charakterystyczne cechy drobnych gryzi
piórków z niezmierzonymi ambicjami umie
jętnie włączył we własny znakomity wariant 
artystyczny sławnej postaci molierowskiego 
świętoszka. 

Wszystkie te cechy znacznie pogłębiają po
stać rosyjskiego Tartufa w zestawieniu z jego 
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prototypem i nadaj ą m u tak charakterystyczny 
dla autora Not atek .z podzi eniia koloryt poni
żenia i udręczen ia. 

Dostojewski ni e ukazuj e jednak w utworze 
metamorfozy Fomy z błazna w czlowieka wiel
kiego ; krzywdy i pon i żenia przeżyte kiedyś 
przez Opiskina zo s t a ły ukr yte przed czytelni
kiem; Fomę poznajemy już w okresie jego ty
rańskiej wład zy , ale w perspekty wie satyr ycz
nej. Wszystkimi swoimi gestami i replikami 
Foma służy celom powieści komicznej . Humo
rystyczne ukształtowanie postaci pozwala au
torowi zarysować ostrymi pociągnięciami pióra 
charakterystyczny typ n iedouczka, powiatowego 
pana Jourdain, rosyjskiego „mieszczanina 
szlachcicem". 

[L. Grossman, D ostojeu;skl j, Moskwa 1965] 

N. A. Niekrasow 

BUNT 
ŻYWY OBRAZ 

... Jak wicher pędzę więc z Riazant, 
Zastaję we wsi tumult, ruch ... 
No, usłyszeli swoje, dranie! 
I wszyscy na kolana buch! 
Struchlała bestia zbuntowana! 
Wzdłuż rzędów szedłem, strosząc brwi, 
I tych upadłych na kolana 
Kolanem w zęby aż do krwi! ... 

Prze!ożył Julian Tuwim 
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Konstanty Moczulski 

O „ WSI STIEPAŃGlYKOWO" 

Po wysłaniu do czasopisma „Russkije Słowa" 
swego Snu wujaszka Dostojewski powrócił do 
pracy nad Wsią Stiepańczykowo (opowieść tę 

zaczął pisać w r . 1856, wkrótce po wyjściu 

z katorgi). 3 maja 1859 pisał do brata: „Ta opo
wieść ma bez wątpienia swoje wielkie wady, 
a przede wszystkim jest ona być może zbyt 
rozwlekła, lecz mimo to jestem przekonany, 
że posiada zarazem swoje wielkie wartości i że 
jest to najlepsze z moich dzieł. Napisałem ją 

w ciągu dwu lat (z przerwą na napisanie Snu 
wujaszka) . Początek i środek są przeprowadzo
ne dobrze, koniec pisałem pośpiesznie, lecz 
włożyłem w to dzieło moją duszę, dało i krew. 
Nie twierdzę, że wyraziłem tutaj siebie całko
wicie; takie zapewnienie byłoby głupstwem . 

Pozostało mi jeszcze wiele do powiedzenia. Po
:1adto w opowieść tę zaangażowałem mało u
czucia, l~cz zawiera ona dwa wielkie charak
tery typowr, stworzone w ciągu pięciu lat, 
doprowadzone (moim zdaniem) do perfekcji ; 
charaktery przede wszystkim rosyjskie, które 
w literaturzE: rosyjskiej były dotychczas źle od
malowane". 

Redakcja pisma „Russkije Słowa" zwróciła 

powieść autorowi, ponieważ proponowane ho
norarium mu nie odpowiadało. Kopia została 

wysłana do redakcji „Sowriemiennika", lecz 
Wieś Stiepańczykowo nie podobała się redakto
rowi tego czasopisma, Niekrasowowi. Dosto
jewski zaniepokoił się: „Na miłość boską -
pisał do brata - działaj łagodnie i z wyczu
ciem. Niech nie myślą, że jesteśmy zmartwieni 
i że się boimy.„ Nie podoba mi się jednak to, 
że jeśli sami narzucimy się »Otczestwiennym 
Zapiskom«, opowieść zostanie opluta i pogrzebie 
się ją w ciszy grobowca". W końcu Wieś Stie
pańczykowo ukazała się w r. 1859, ~ 127 tomie 
„Otczestwiennych Zapisek". 
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Wieś Stiepańczykowo i jej mieszkańcy jest 
opowieścią zbudowaną według reguł klasycznej 
komedii: po zawiązaniu intrygi i zarysowaniu 
charakterów zmierza do dwu dramatycznych 
sytuacji, i po sensacyjnej katastrofie (wyrzuce
nie Fo my Opiskina) znajd uje szczęśliwe roz
wiązanie (Foma ustanawia „szcz~śliwość pow
szechną"). Akcja koncentruje się w jednym 
miejscu i w krótkim odcinku czasowym (dwa 
dni). Żywość dialogu i dramatyczność sytuacji 
utwierdzają jeszcze bardziej charakter teatralny 
opowieści. 

Do wsi pułkownika Rostaniewa przyjeżdża 

na stałe ze swymi psami i kotami jego matka, 
wdowa po generale. Wkrótce przybywa za nh1 
Foma Fomic:;; Opiskin, który mieszka u niej 
w charakterze d;irmoz.iada. świętoszek i despo
ta zdobył sobie przemożny wpływ na genera
łową i jej syna. Rostaniew kocha się w swej 
wychowanicy, Nastiei1ce, tę zaś prześladuje 

Opiskin. Szczytowym punktem opowieści jest 
~romotne wyrzucenie z domu Famy-obłudnika. 
Dostojewski powtórzył więc ściśle treść Molie
rowskiego Swiętonka. Foma Fomicz jest ro
syjskim Tartufem, Rostaniew - Organem, jego 
matka - panią Pernelle, siostrzeniec Rostanie
wa i Nastieńka, którzy walczą z fałszywym 

nabożnisiem, odpowiadają postaciom Damisa 
i Elwiry. Kleant stał się ziemianinem Bachcze
jewem, który pomaga zdemaskować Fomę po
jawiając się tuż przed momentem katastrofy. 

Pierwotna intencja Dostojewskiego - napi
sania komedii - uzasadnia dynamiczną struk
turę opowieści [···] 

W ekspozycji odtworzona zostaje pełna na
pięcia atmosfera domu Rostaniewa. Kapryśny 
Foma panuje tu bezwzględnie, lecz już nara
stać zaczyna opór przeciw jego tyranii. Następ
nie wszyscy oprócz Opiskina zostają przedsta
wieni w wielkiej scenie zbiorowej - mieszkar1:. 
<:y dworu zLiHają się wokół stołu. „Co za ty
p:y" - wcła DC1stojewski. Czuie si<; nadchodzą
cą burzę, słychać już pierwsze jej pomruki. 
Wydaje si<;, że v:szyscy pehli są energii elek
trycznej i ;'.e wkrótce „eksplodują" [„.] Szczyt 
P.urzy przypada na moment kulminacyjny opo-
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Dom w Semipałatyńsku, gdzie mieszkał z żoną 
Dostojewski. Tu ukończył „Wieś st:epańczykowo'' 

wieści -· gwałtowne wyrzucenie Fomy z domu 
pułkownika. Następuje rozładowanie energii 
dramatycznej. Zbliża się szczęśliwe zakończenie. · 
nurza, jej zbliżanie się, narastanie i wybuch 
symbolizują strukturę opowieści Dostojew

skiego. 
Autor chwalił się, że we Wsi Stiepańczykowo 

stworzył dwa wielkie „charaktery typowe", 
mianowicie Fomę Fomicza i pułkownika Ros
taniewa. Rosyjski Tartufe-Opiskin był drob
nym funkcjonariuszem dworskim, cierpiał za 
prawdę, trudnił się literaturą, rozprawiał ze 
łzami w oczach o cnotach chrześcijańskich, 

chodził na mszę, a nawet na jutrznię, czasami 
przepowiadał przyszłość i pedantycznie oczer
niał bliźnich. „Proszę wyobrazić sobie - pisał 
o nim Dostojewski - człowieka najmarniejsze
go w świecie, pozba..,vionego hamulców moral
nych, wyrzutka społeczeństwa, który nikomu 
nie jest potrzebny, nie przynosi żadnego po
żytku, postępuje szkaradnie, ale ma o sobie 
nad wyraz wysokie mniemanie, a przy tym nie 
wykazuje żadnych a żadnych zdolności, które 
mogłyby bodaj w małym stopniu usprawiedli
wić tę chorobliwie wyczuloną ambicję. Zazna
czam z góry: Fama Fomicz jest uosobieniem 
ambicji najbardziej wygórowanej, a zarazem 
nader osobliwej, a mianowicie: ambicji zupeł-
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nego zera, jak to zwykle bywa w takich wy
padkach, głęboko odczuwającego swoją nicość, 

człowieka przybitego ciężkimi uprzednimi nie
powodzeniami, który od dawna nosi w sobie 
jakby ropiejącą ranę i przy każdej okazji, 
zwłaszcza zaś na widok czyjegoś sukcesu, wy
ciska z siebie jad zazdrości". 

W swoim studium Dostojewski i Gogol Ty
nianow przekonywająco wykazał parodystycz
ny charakter postaci bohatera. Cała twórczość 
Dostojewskiego przed katorgą wyrosła z inspi
racji gogolowskiej. Naśladował on swego mi
strza i jednocześnie walczył z nim. Wziął czyn
ny udział w polemice o Gogola i Bielińskiego; 
wizerunek Gogola prześladował go jeszcze na 
katordze. We Wsi Stiepańczykowo Dostojewski 
dokonał podsumowania swego ,.okresu gogo
lowskiego" i bezlitofoie zemścił się na tym, 
który był autorytetem jego młodości. For.1a 
Fomicz jest karykaturą Gogola; jest jak on 
literatem, kaznodzieją, moralizatorem [ ... ] 

Foma Opiskin jest rzeczywiście „wielkim cha
rakterem typowym". Nieśmiertelna postać ro
syjskiego Tartufe'a weszła na zawsze do lite
ratury rosyjskiej, lecz przykro pomyśleć, że aby 
ją stworzyć, Dostojewski nie wahał się tak nie
słusznie poniżyć swego mistrza Gogola. Szy
dząc z jego ludzkich słabostek i błędów stylu, 
nie potrafił docenić wartości duchowych i spo
łecznych w pismach Gogola [ ... ] 

Drugi „wielki charakter", o którym pisał Do
stojewski w liście do brata, nie rysuje się tak 
wyraziście. Pułkownik Rostaniew nie jest cha
rakterem, to zaledwie zarys charakteru. Wiele 
jeszcze lat miało minąć, zanim pisarz zdołał 

ostatecznie nadać pełnię życia projektowanej 
postaci. Rostaniew jest bohaterem: „Powierz
chowność miał okazałą: wysoki, postawny, 
o rumianych policzkach i białych jak kość sło
niowa zębach, o długich ciemnoblond wąsach, 
o głosie potężnym i dźwięcznym; śmiał się ha
łaśliwie i szczerze". Dobroć jego nie znała gra
nic. Wszystkich uważał za aniołów i gotów był 
oddać wszystko, aby wszyscy byli zadowoleni 
i szczęśliwi. Gdy siostrzeniec wykłada mu swe 
humanitarne idee („w istocie, nawet najbar-
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Maria Isajewa, pierwsza żona pisarza. 

dziej upadła istota może kryć w sobie naj
szlachetniejsze uczucia ludzkie") i cytuje wier
sze Niekrasowa: „Kiedy z pomroki zabłąka

nia" - pułkownik wpada w ekstazę: „Mój 
przyjacielu, mój przyjacielu! - zawołał wzru
szony - doskonale mnie rozumiesz i jeszcze 
lepiej niż ja wyraziłeś wszystko, co ja chciałem 
wyrazić. Tak, tak, Boże! Dlaczegoż ludzie są 

tacy źli? Dlaczego ja tak często bywam zły, 

kiedy tak dobrze, tak pięknie jest być do
brym?" [ ... ) 

W osobie Rostaniewa, człowieka czystego 
i pokorn<:>go serca, można rozpoznać pierwsze 
próby przedstawienia „człowieka pozytywnie 
pięknego". Tym razem próba się nie powiodła: 
pułkownik ma zbyt slaby charakter i .nikłą 

osobowość. Lecz w duszy jego płonie już „kos
miczny entuzjazm" Dymitra Karamazowa [ ... ] 

* 
Wieś Stiepańczykowo jest jednym z etapów 

drogi twórczej Dostojewskiego. Drogę gogolow
ską przeszedł do końca; teraz otwarła się przed 
nim perspektywa powieści-tragedii. 

[K. Mot chu Isk i, Dostoievski, !'h.omme et 
!'oeuvre, Paris 19631 
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N. A. Niekrasow 

W stolicach gwarno, grzmią krzykacze, 
Bój krasomówczy wre i gra, 
A w glębi Rosji - tam inaczej, 
Tam wciąż odwieczna cisza trwa. 
I tylko wiatr przebiera włosy 
Wierzb, co przy drogach dzierżą straż. 
I w luk wygięte ciężkie klosy 
Na niezmierzonych niwach Rosji 
Calują matki - ziemi twarz. 

Przełożył Julian Tuwim 

J. Przeradzka. Projekt kostiumu Tatiany Iwanowny 
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K. S. Stanisławski 

O SWOJEJ PRACY 

NAD „WSIĄ STIEPAŃGZYKOWO" 

Na początku następnego roku [1891] wynajęto 
i odremontowano dla Klubu Myśliwskiego 

wspaniały dom na Wozdwiżence, w którym 
mieściła się dawniej moskiewska rada miejska. 
Z chwilą otwarcia Klubu wznowiliśmy nasze 
cotygodniowe przedstawienia dla jego członków; 
przysparzało to nam środków finansowych, 
a dla własnej satysfakcji postanowiliśmy, po
dobnie jak „Owoce oświaty" organizować przed
stawienia pokazowe, które miały demonstrować 
nasze osiągnięcia artystyczne. 

Na takiego rodzaju przedstawienie wybrana 
została moja inscenizacja powieści Dostojew
skiego Wieś Stiepańczykowo i jej mieszkańcy. 
Postanowiłem przystosować ją do sceny, tym 
bardziej, że wdowa po zmarłym pisarzu opo
wiadała mi, że mąż jej początkowo zamierzał 
napisać nie powieść, lecz sztukę. Wyrzekł się 

jednak tego zamiaru, gdyż starania wprowadze
nia sztuki na scenę oraz otrzymanie zezwole
nia cenzury dla przedstawień publicznych na
stręczało wiele trudności, a Fiodorowi Michaj
łowiczowi potrzebne Były pieniądze. Moja prze
róbka powieści ZGstała przez cenzurę zakazana. 
Wówczas stosując się do rad ludzi kompetent
nych, zmieniłem nazwiska postaci scenicznych: 
Fomę Opiskina nazwałem Fomą Oplewkinem, 
Obnóskowa - Otrepiewem, Mizyncżykowa -
Palc~ikowem itp. W tej redakcji sztuka została 
dozwolona przez cenzurę prawie bez skreśleń. 

Rola wujaszka i cała zresztą sztuka Wie§ 
Stiepańcz11liowo miały dla mnie, jako aktora, 
zupełnie wyjątkowe znaczenie - oto w reper
tuarze artysty, wśród wielkiej ilości granych 
przez niego ról, zdarza się kilka takich, które 

35 



od dawna już formowały się same w jego ludz
kiej naturze. Zaledwie zetknie się on z tego 
rodzaju rolą, a ożywia się ona sama bez udręki 
twórczej, bez szukania wyrazu i prawie bez 
pracy technicznej. 
Taką rolą był dla mnie wujaszek ze Wsi 

Stiepańczykowo. Zespolenie z tą postacią od
było się zupełnie naturalnie; miałem z nią jed
nakie poglądy, dążenia i pragnienia. Gdy mi 
mówiono, że jest to człowiek ograniczony, 
naiwny, że na próżno się kłopocze życiem -
nie podzielałem tego zdania. Uważałem, że 

wszystko, co wujaszka wzburza, jest nader 
waine z punktu widzenia ludzkiej szlachetno
ści. Za to wstyd mi w tej roli było samego sie
bie, że ja, starzec! - zakochałem się w młodej 
dziewuszce. Czyż bylem dla niej odpowiednim 
partnerem? Mówią, że Foma jest oszustem. Ale 
jeżeli rzeczywiście martwi się o mnie i spędza 
noce na modlit\vie, jeżeli uczy mnie dla mego 
własnego dobra, to raczej wydaje mi się pełen 

poświęcenia. Spytają, dlaczego nie przepędziłem 
Fomy? Ale czy bez niego dałbym sobie radę 
ze wszystkimi staruszkami, rezydentkami i dar
mozjadami? Pr;cecież zagryzłyby mnie? Mówią, 
·że w ko11cu sztuki w wujaszku budzi się lew. 
Lecz ja zapntrujQ się na to prościej. Uczynił to, 
co uczyniłby każdy kochający człowiek. Docie
rając do sedna sztuki, nie widzę dla wujaszka 
innego wyjścia aniż„li to, które sobie wybrał. 
Słow:em, w granicach życia sztuki stawałem się 
takim jak on. Postarajcie się zrozumieć to ma
giczne dla artysty słowo: st a w a ć się. „Prze
drzeźniać i podchwytywać chód i ruchy", dać 

„ubiór i ciało roli" - jak mówił Gogol - może 

i drugorzędny aktor, lecz „uchwycić duszę roli", 
s t a ć się postacią sceniczną może tylko praw~ 

dziwy talent. Jeżeli tak jest istotnie - oznacza 
to, że mam talent, gdyż w roli tej s t a ł em się 

wujaszkiem, podczas gdy w innych rolach 
w mniejszym lub większym stopniu „przedrzeź
.niałem" cudze lub stworzone przez siebie po
stacie. 

[K. S. St a n 1 s I a wski, Moje życie w sztuce, 
Warszawa 1951] 
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