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••• A pasło się tam na górze stada wielu wieprzów. I prosili go, 
by im dozwoli# wejść w nie. I zezwolił im. Wyszły tedy duchy 
nieczyste z człowieka i weszły w wieprze. A stado pędem z urwi
stego brzegu wpadło do morza i potonęło. Widząc zaś pasterze , 
co się stolo, uciekli i rozgłosili to po mieście i wioskach. I wyszli 
oglądać, co się stolo . I przyszli do Jezusa, i ujrzeli, że człowiek, 
z którego wyszły czarty, siedział odziany i przy zdrowych zmy
słach u nóg jego. I zdjql ich lęk. A ci, co wiedzieli , opowiedzieli 
im jak uzdrowiony został od czartów. 

Łuk . VII, Jl-35 



OD REŻYSERA 

ozmyślając o teatralnym 
kształcie „Biesów" Camusa trzeba nieustannie 
pamiętać , że zmudzięczają one swoje istnienie 
powieści Dostojewskiego. Było to dla mnie i dla 
aktorów żyu e źródło w szelkiej wiedzy o świe 
cie, który przeni śliśmy na scenę. Stąd zmiany, 
skreśl enia i uzupełnienia, które wydały nam się 
w czasie realizacji konieczne. Tworzenie w te
atr_e (tak jak i w fi lmie) jest dla mnie nie
ustającym zmaganiem się mi ędzy tekstem, a sa
m oistnym życiem utworu, .iak im jest widow i
sko. A k torzy, ich możliwo.§ci i rozwój postaci 
które proponują, każą wchłonąć z utworu lite
rackiego , to co sprawdza się w trakcie prób, 
ażeby utwór żył dalej swoim własnym życiem. 
A daptacja Camusa nosi wszystkie cechy indy
widualnośc i autora i jego aktorów , ich pogląd 
na dzieło Dostoje·wskiego . Podobnie i my zapa
trzeni w „Biesy" szukaliśmy naszego spojrze
nia na to nieśmiertelne dzieło, posługując się 
k luczem, który dał nam Albert Camus, w ielki 
znawca tego tematu . 

Andrzej Wajda 



D U SZOWIDZENIE 

• 

Jan Blońshi 

trach pisać o Dostojewskim . Co
kolwiek się powie, wszystko m ial 
kie. Dosto jewski, największa z za
gadek literatury , Szekspir powieś
ci. Ale Szekspir zdqżyl się ucuk
rować, uleżeć .?ak mickiewiczowski 
tytoń: tysiące i t.ysiqce poetów, 
krytyków, uczonych oswoiło 
i przebadało każde ziarnko, lwżdą 
cząsteczkę wielkiego dziela, które 
urosło w legendę. Tumczasem Do-
stojewski - na nasze szczęście 
czy nieszczęście - pozostai mię

dzy nami. Jego bohaterowie mogą w każdej 
chwili wychynąć zza rogu. Słychać ciągle 
szyderczy , rozpaczliwy rechot Człowieka z pod
ziemia, Raskolnikow zam ierza się wciąż sie
kierą, Wierchowieński b łyszczy w salonach albo 
poucza z katedry, Karamazow pędzi k u własnej 
zgubie - na złość Bogu i światu . Co do Mar
meladowów i Smerdiakowych, to imię ich le
gion. Historia nie pozwala nam jeszcze zapom
nieć o Dostojewskim.. . W szyscy się też nań 
powołują, w teologii, fiiozofii, literaturze -



i shtsznie, bo wsz~1stko przewidzial. Rim.baud 
chciał kiedyś , aby poela stal się jasnowidzem; 
ale czym to poetyckie m arzenie wobec duszo 
widzenia Dostojewskiego. Podobno święty pro
boszcz z Ars nie musial: nawet wystiichiwać 
spow ie dz i, grzechy widzi cił w y pisane na twarzy, 
drżące w głosie penitenta. Dostojewskiemu, 
gdy by ożył , nie trzeba by opowiadać wspólcze 
snego człowieka. On bu go zobaczy l od razu, 
w rosyjskim natężeniu, rozpęt aniu . w yolbrzy 
mieniu - tak że cokolwiek wymarzymy albo 
nabroimy , zawsze czu jem y się mali wo bec jego 
wyobraźni . Do Dostojewskiego literatura doda
je dziś twlaszcza slabość, znużenie , nijakość, 
bezsiłę„ . T ak , Dostojewski nie byl święty; ale 
by ł napew no czaro'tVnikiem.. 

S trach także pisać o S taw1·oginie. 
Boć w pewnik , że w wypadku S tawrogina „mo 
żliwość oblędu w ogóle nie może być brana 
w rac liubę" . Choroba i szaleństwo io dziś po
spolite Ctl ibi in telekwalne: .1aka to pociechCL po
wiedzie ć, że zbrodniCL jest poniylką natury, ka
prysem dziedziczenia. Ale kto jest zdrowy, 
niech wstanie (i pierwsz~J rzuci kamieniem, jak 
powtórzyłby Tichon, któr·y chciał wybaczyć 
S tawroginowi pod wanmkiem, że i jemu Staw
rogin prze baczy ). Kto nigdy nie chcial odgryźć 
sąsiadowi ucha, kto w chivili, kiedy cierpial 
bliźni , nie patrzyl z lubieżnym zadowoleniem 
na pajączka? Jeżeli współczesna Literatura wie 
dobrze, że w każdym siedzi malutk i S tawrogin 
(nieporównanie tchórzliwszy i paskudniejszy), 
to przede wszystki'rn dzięki Dostojewskiemu. 
A le Dostojewski nigdy nie rozgrzesza; nawolu
je do przebaczenia, owszem, sam jednak rozgrze
szyć nie może, bo za dobrze zna urok i cierpie
nie zła„. T aka jest zagadka i wielkość Dosto
jewskiego: nie tylko . że zlo jest dla niego me
tafizyczną rzeczywistością: umie równocześnie 
powiedzieć, że zlo jest glupstwem i banalnoś
cią (jacy ci wszyscy potępieńcy płytcy, pospo
lici. „ gdzie sekret S tawrogina. księcia zla, któ
ry wszys t. kżch uwodzi i porywa, nie wypowie
dziawszy jednego mądrego słowa?), ale zara-

zem fascynacją i obecnością nieodpm·tą. Za
pewne, trzeba ciśnienia wydarzeń, aby Staw
rogin objawił się ccilej swojej k rasie. Często 
pozostaje w utajeniu; nie w kCLżdej epoce, nie 
w każdym społecze7'1.stwie rzqdzi cz y fascynu
je. Dlatego jest w Dostojewsk im oskarżyciel 
spoleczny, co rosyjską otchłań o bnażył i po
tępil lepiej - on , reakcjonista.' - aniżeli pi
sarze .wiatli, pos tępowi i rozumni. 

Strnch un·eszcie i:>isać o biesach. 
Bo ta gromada bł azelisk ich „rewolucjonistów" 
zapowiada już wszy stkie wy pacze nia, wszystkie 
nieszczęścia , w które popadną później zbawi
ciele Ludzkości. Zape'tVne, w iadomo dobrze, k to 
ż co poslużylo Dostojew sk iemu za insp irację. 
Carat wychował sobie oponentów na własną 
miarę: naznaczonych nieraz pię tnem zbrodni 
które wszystkim - zwo lenn ikom i przeciumi
kom - wypalała tyrania. K lamstwo, zdrada, 
podłość nie miały granic: by alo, jak później 
z Azewem, że prowok ator prawą ręką zabijał 
m.inistra , lewą pisal donosy na organizację . le 
i po drugiej stronie trafiał się taki T kaczew, 
który mniemał, że po rewolucji należy zgladzić 
wszystkich Rosjan pow~1żej lat dwudziestu pię
ciu, jak o niezdoln ych do zrozumienia nowych 
idei; albo Nieczajew , który w imię rewolucji 
przyznał sobie wszystkie pra wa, z prawem 
oszukiwania towarzyszy Włącznie. Wszys tko zo
stalo dozwolone i w rajskie jabłko postępu 
wgryzl się robak nihilizmu, tucząc się naj
szlaclietniejszymi 71-adziejami. Wlaśnie ten Nie
cza.?ew kazał zgładzić studenLa Iwanowa, k tóry 
powątpiewał (i slusznie ) w istnienie nieistnieją
cego Komite tu Ceniralnego , nieistniejącego 
„ W szecheuropejskiego związku 1·ewolucjoni
stów", którego wysłannikiem mienil się sam 
Nieczajei : poczem spok ojnie wyjechał za gra
nicę (jednak, wydanu carskiej policji , umarl 
w więzieniu, gdzie zdolal .?eszcze namówić do 
spisku - strażników!) Historia Szatowa jest 
echem zbmdni, popełnionej na zby t domyślnym 
studencie : ale i odwrotnie , niejedna z idei , k tó
re oblegaly pod koniec dziewiętnastego wieku 



Rosję, zostala z „Biesów" zaczerpnięta, bo tam 
najlepiej została uwyraźniona i sformułowana. 

Nie można jednak sprowadzać 
wszystk iego do anegdoty. W „Biesach" odsla
nia się - jak mądrze powiedziano - „obsku
rantyzm racjonalistów", niebezpiecze1istwo ni
hilizmu, które i w XX w. nie pozostało nie
znane. K irilow, chory na wolność: „Bóg jest 
widmem zrodzonym ze strachu przed śmiercią 
i cierpieniem. Z~by być wolnym, t7·zeba zwy
ciężyć śmierć i strach, trzeba się zabić. Wów
czas nie będzie już Boga i człowiek nareszcie 
stanie się w oln y (. . .) T en, kto zabija się, żeby 
zabić stracli, w tej samej chwili stanie się Bo
giem". Szigalew, obląkany równością: „W szys
cy lu dzie (. .. ) są sobie równi w niewolnictwie. 
Ina czej nie mogą być równi" Piotr Wiercho
wieński, opętany radośc i ą burzenia, rewolucją, 
która ze środka zmieniła się w cel: „Czy jesteś
cie za bezpłodnymi dyskusjami, czy za .ścięciem 
miliona głów"? I poprzednik wszystkich, sta
ry błazen i wałkoń bezgraniczny, Stiepan 
Wierchowieński, liberał i. humanista na gar
nuszk u: „Od dwudziestu lat nawołuję i zachę
cam do pracy. Zeby Rosja mogla się podnieść, 
trzeba jej idei. Zeby mieć ideę, trzeba praco
wać. Zabierzmy się więc do pracy a dojdziemy 
do idei..." T ylko staremu Wierchowieńskiemu 
pozwoli się Dostojewski - opamiętać i na
wrócić przed śmiercią. Młody wyjechal bez
piecznie za granicę. .. „albowiem - powiadu 
Dostojewski - rasa Wierchowieńskich jest nie
śmiertelna". Nigdy nie zabraknie tych, którzy 
„wychodząc od nieogrnniczonej wolności do
chodzą do nieograniczonego despotyzmu"; tych . 
któ1·z y w imię równości chętnie i sprawnie za
pomną o braterstwie ... 

S trach pisać o Dostojewskim. Le
piej więc po prnstu - posłuchać i popatrzeć . 

Jan Błoński 



BOHAT ER 
DOSTOJEWSKIEGO 

• 
Michał Bachtin 

ohater interesuje Dostojewskie
go ;i~e jako zjawisko rzeczywi
'tosci, wyposażone w określone 
trwale przymioty społecznie 
typowe i indywidualnie cha
rakterystyczne, nie jako pewne 
oblicze zlożone z cech jedno
znc:czeniowyc~ i obiektywnych, 
ktore _w sumie odpowiadają na 
pytanie: „kto to jest?" . Boha

. ter interesuje Dosto jewskiego 
Jako ~rę~n~ punkt widzenia na świat i na sa
mego s1e~1e . ). Jako stanowisko człowieka, któ
ry p~znaJ~ 1 ocenia ~iebie i otaczającą go rze
czywzstosc . Int~resu1e Dostojewskzego nie to 
cz~m. bohat~r 7est w świecie, lecz to p1·zede 
ws-ystkzm, czym dla bohatera jest świat i on 
sam. 
Jest t? ~ażna, zasadnicza i bardzo su:oista ce
cha ~1ę_cia bohatercL p;zez Dostojewskiego. Bo
~w'.e1 .1ako .punkt widzenia, jako poglad na 
swiat i na siebie - wymaga zupełnie odmien
nych metod ukazania go, odmiennej chamk-

0> POdkreśl nia drukiem l pros ym wszędzie należą do Bach-
tina (przyp. red .). 

terystyki artystycznej. Przecież tym, co nale 
ży ukazać i scharakteryzować, nie jest określo 
ne bytowanie bohatera ani jego trwale oblicze, 
tylko ostateczny bilans jego · ' iadomośc i i sa
mowiedzy , w końcu - ostatnie słowo bohatera 
o sobie i o swoim świecie. 
A więc jako skł adni ki, z któryc h buduje się 
postać bohatera, slużą nie cechy rzeczywisto.~
ci - cechy samego bohatera i jego śrndowis
ka - tylko znaczenia tych cech dla ni go sa
m go, dla jego samowiedzy . Wszystkie tr ·a
le, obiektywne dane o bohaterze: jego sytuac ja 
społeczna, jego soc}ologiczna i charak terologicz
na typowość, jego habitus, oblicze duchowe 
i nawet wygląd zewnętrzny, czyli to wszystko, 
co zazwy ·zaj sluży au torowi do stworzenia po
staci precyzyjnej i trwale j („k to to jest"), 
w dzie le Dostojewskiego -ami nia się w obiek t 
refleksji bohatera, w przedmio t jego sam.opo
znania; natomiast przedmiotem au iorskiej ob
serwacji i tworzenia jest funkc j nowan ie. tego 
samopoznania. (. .. ) 
Już w pierwszym, „gogolowskim" okresie swo
jej twórczości Dostojev;sk i ukazuje nie „ubo
giego urzędnika", tylko amopoznanie ubogie 
go urzędnika (Dieumszkin, Goladkin, nawet 
Procharczyn). Co w widnokręgu Gogola dane 
bylo jako całokształt obiektywnych cech, ukła
dających się w trwałą spoleczno-charakterolo
giczną postać , Dostojewski wprowadza w wid
nokrąg samego bohatera, czyniąc z tego obiekt 
jego dręczącego samopoznania. Nawet powierz
chowność „ubogiego urzędnika", którą Go
gol opisywał, Dostojewski każe bohaterowi 
oglądać w lustrze . 
Wskutek tego wszystkiego trwale cechy boha
tera, nie ulega.1ąc zmianie t1·eściowej, po prze
sunięciu na inną płaszczyznę strukturalną spel
nia:ją calkiem inną funkcję arty tyczną. Nie 
mogą już nieodwołalnie zdefiniować postaci, 
nie mogą utwor:::yć całościowego obrazu, by 
odpowiedzieć na pytanie: „kto to jest?" . Wi 
dzimy bowiem nie kto to jest. tylko jak on 
uświadamia sobie swoją osobę; przeclmiotem 



naszej percepcji nie jest już rzeczywislo · ć bo
hatera, lecz u,-yodrębniony proces uświadamia
nia przez niego tej rzeczywistości . Tak bohater 
Gogola staje się bohaterem Dostojewskie
go. ( ... ) 
Nie tylko rzeczywistość bohatera, ale też świat 
otaczający wraz ze swoją obyczajowością pod
dane są jego świadomej analizie, przeniesione 
z widnokręgu autora - do jego u>lasnego. Wy
jęte z monolitycznego świata autorskiego, gdzie 
znajdowały się obok bohatera, czyli poza nim, 
tracą określające bokatera fun kcje przyczyno
we i genetyczne, przestają być czynnikami wy
jaśniającymi. Na równi ze świadomością boha
tera, która wchłonęła cały świat przedmiotowy, 
na tej samej płaszczyźnie może się znaleźć tyl
ko inna świadomość, obok jego widnokręgu -
ty lko inny widnokrąg, obok jego punktu wi
dzenia - inny punkt widzenia. Wszechogarnia
jącej świadomości boh atera może a u tor prze
ciwstawić tylko jeden świat obiektywny -
świat innych, równorzędnych świadomoś
ci. (.„) 
Bohater Dostojewsk iego wie, że słowo statnie 
należy do niego i stara się za wszelką cenę 
utrzymać prawo do końcowego podsumowania 
swojej samowiedzy, aby w owej chwili stać się 
kimś innym już niż ten, którym jest. Jego sa
mowiedza syci się własnym niedopełnieniem, 
brakiem podsumowania i rozstrzygnięcia. 
To nie tylko charakterologiczna cecha świado
mości, to także dominanta konstruowania po
staci przez pisarza. Autor naprawdę przyznaje 
bohaterowi prawo do wypowiedzi końcowej. 
Właśnie jego ostatnie słowo - a ściślej: dąże
nie do niego - jest autorskiej koncepcji po
trzebne. Pisarz konstruuje boha,tera nie z cu
dzych o nim wypowiedzi, nie z definicji ne
utralnych, konstruuje nie typ, nie charakter, 
nie temperament, w ogóle nie uprzedmiotowio
ny obraz bohatera, lecz właśnie słowo bohatera 
o sobie i swoim świecie. 
Bohater Dostojewskiego - to nie obraz-obiekt, 
lecz pelnobrzmiące słowo, sam głos: nie widzi-

m.y go, lecz słyszymy; to za', co widzimy i wie
my o nim poza jego słowem, nie jest istotne 
i zostaje przez to slowo wchłonięte jako po
trzebny mu materiał albo też spełnia funkcję 
zewnętrznego czynnika wywoławczego i pro
wokującego. ( ... ) 
W człowieku zawsze jest oś, o tylko on je
den może odkryć w swobodnym akcie samo
poznania i mowy. co nie podlega zaocznej de
finicji z zewnątrz. W Biednych ludziach Do
stojewski po raz pierwszy spróbował ukazać, 
niewyraźnie jeszcze i w sposób niedoskonaly, 
coś w człowieku, co musi trwać w stanie nie
dopełnieni , a czego właśnie Gogol i inni au
torzy „opowieści o ubogim urzędniku" nie mo
gli ze swoich homofonicznych pozycji uka
zać. ( ... ) 
Bohater Dostojewskiego ustau,-icznie pragnie 
wylamać się spod presji cudzych wypowiedzi 
definitywnie określających, a zarazem jakby 
uśmiercających jego istotę. Niekiedy zmaga
nia te stanowią ważny, tragiczny motyw ludz
kiego życia (na przykład u Nastasji Filipownej 
w Idiocie). 
U bohaterów czołowych, uczestników wielkie
go dialogu - tak ich, jak Raskolnikow, Sonia, 
Myszkin, Iwan Karamazow i jego brat Dy
mitr - głęboka świadomość własnego stanu 
niedopełnienia, nierozstrzygnięcia realizuje się 
już w bardzo złożonych procesach myśli ideo
wej, zbrodni lub heroicznego męczeństwa. 
Człowiek nigdy nie pokrywa się z samym so
bą . Nie można przyłożyć do niego formuły toż
samości: A jest A. Według artystycznego za
łożenia Dostojewskiego autentyczne życie oso
bowości ludzkiej zaczyna się tam właśnie gdzie 
człowiek nie pokrywa się ze sobą, gdzie w y 
chodzi poza to wszystko, w czym jest bytem 
urzeczowionym, dającym się podejrzeć, zdefi
niować i z góry przewidzieć - całkiem nieza
leżnie od jego woli, „zaocznie". Autentyczne 
życie osobowości można poznać tylko drogą 
dialogowego wnikania, na które osobowość od
powiada dobrowolnym samoodsłonięciem. (.„) 



U kresu drogi pisarskiej Dostojewski w notat
niku tak określa osobliwości swojego reaHzmu: 
„W ramach pełnego realizmu znaleźć w czło
w ieku człowieka ... Nazywają mnie psycholo
giem ; to nieprawda, jestem tylko realistą 
w sensie wyższym, czyli przedstawiam wszyst
kie głębiny duszy ludzkiej". 
Do tej znamiennej formuły przyjdzie nam nie
raz jeszcze powrócić. Teraz chcemy podkreślić 
w n iej trzy momenty. 
Po pierwsze, Dostojewski uważa siebie za rea
li tę, nie zaś subiektywistę-romantyka zaskle
pionego w świecie własnej świadomości; swoje 
nowe zadanie - „przedstawić wszystkie glę
biny duszy ludzkiej" - rozwiązuje „w ramach 
pełnego realizmu ', czyli widzi le głębiny poza 
sobą, w cudzych duszach. 
Po drugie, Dostojewski uważa, że dlct rozwią
z ania tego nowego zadania nie wystarcza re 
alizm w sensie zwykłym (czyLi, według naszej 
terminologii, realizm homofoniczny), że trzeba 
tu innego t raktowania „czlowieka w czlowie
ku" czyli „realizmu w sensie wyższym". 
Po trzecie, Dostojewski kat gorycznie zaprze
cza temu, ż j st psychologiem. 
Ten os tatni moment w ymaga nieco dluższych 
wyjaśnień. 
Dostojewski mial stosunek negatywny do 
współczesnej m.u psychologii, zarówno w lite
raturze pięknej i naukowej, jak też w prakty
ce sądowej. Widział w te j psychologii poniża
jące człowieka urzeczowienie duszy, nietlW
zględnianie jej swobody. jej slanu niedopełnie
nia, owego n iespr cyzo>vania - nierozstrzyg
nięcia, które właśnie stanowi glówny przed
miot tworzenia u samego Dostojew.~kiego: 
przecież pisarz zawsze ukazuje czlowieka 
u p rogu decyz}i ostatecznej, w chwili kryzysu, 
11; chu ili nie dokonanego jeszcze i nie dające
go sit; przesądzić duchowego przełomu. 

z książki „Problemy po tyki 
nostnJ<'wskicgo" 
llumaczyl~ '1at:i ifa Mn rlzt• icwska 



BIESY 
• 

Stanisław Machiewicz 

ostojewski rozpoczął B i e
sy za granicą, jesienią 1868 
i pisał tę powieść przez ca
ły czas wojny francusko
-pruskiej 1870-71 ( ... ) Woj
na toczona gdzieś, w od
daleniu od jego zaintere
sowań, pozostawia w jego 
książce oddalone echo. 
uwagi, wplecione mimo
chodem w fabułę powieści 
- stanowiące najwspanial
szą na świecie syntezę te

go dramatu historycznego. O ile potężniejsze jeszcze 
bardziej nerwowe, bardziej demoniczne będą ~bserwa_ 
cje. wy~wiedziane w B i c s a c h na temat, który Do_ 
st0Jewsk1ego bolał, męczy! i pobudzał - na temat 
Rosji ( ... ) 

Z pojęciem satyry łączy się pojęcie humoru - B i e
sy są książką ponurego dramatu, czasami patosu 
nigdy wesolości. To nie satyra, to raczej plomienn~ 
anatema, rzucona przez pisarza: znajdującego się 
w zenicie swych ~il twórczych i potęgi wyobraźni, 
na własne spoleczenstwo, a nie tylko na rewolucjoni
stów. Owszem, biesy, które krążą w zamieci, kryją
cej sobą wszystkie drogi, biesy, które weszly w sta
do świń, aby później utonąć w zrywie samobójczym, 
to są rewolucjoniści, opętani i obłędni, ci, którzy nic 
wierzą w Boga, nienawidzą Rosji i gotują zamachy 
na cara. Anatema Dostojewskiego w stosunku do re-

wolucjonistów jest specjalnie wyrazista, wybuchowa, 
druzgocąca,' nienawistna. Ale Dostojewski wyklina 
także i liberałów rosyjskich za tchórzostwo i mało
duszność, i biurokrację carską za głupotę. Krytycy 
B i e s ów uważają zwykle tę książkę za satyrę wy
mierzoną w rewolucjonistów i w liberałów ale za
pominają, że jest w niej trzeci element: gubernator 
von Lembke, dureń, który także wariuje w końcu 
powieści, a który reprezentuje nieudolnego sługę car
skiego. nie umiejącego walczyć z rewolucją i któ
rego głupota , karierowiczostwo, oportunizm, a zwłasz
cza charakterystyczne dla tamtej epoki biurokracji 
carskiej skoki od flirtów z rewolucją do niedźwiedzie
go jej gromienia przynoszą więcej szkody niż sami 
rewolucjoniśc i (.„) 

Czytanie powi eści Bi esy bez znajomości politycz
nych i społecznych stosunków Rosji z czasów lek
sandra II jest zajęciem dość jałowym. W Rosji refor
mowanej przez Aleksandra II od 1866 zaczynają się 
zamachy na cara, a jeszcze wcześniej wśród inteligen
cji wciąż powstają i zamierają kółka rewolucyjne, 
złożone zwykle ze sluchaczy szkól wyższych (.„) 

Fabula B i es ów oparta jest na procesie nieczaje
wowców i na działalności samego Nieczajewa. Z fak
lu tego wyciąga się jednak zbyt daleko idące kon
sekwencje, aż do uważania Mikołaja Stawrogina za 
portret Bakunina, co było śmieszne i idiotyczne, jak 
to . poniżej wyjaśniamy. Nie można ani przez chwilę 
myśleć, że Dostojewskiemu chodziło wyłącznie o or
ganizację Nieczajewa - byłoby to karykaturalnym 
pomniejszaniem i zacieśnianiem symbolów w tej 
książce wypowiedzianych, jak również intencji auto
ra. Dostojewski proces nieczajewowców znal z gazet, 
ze szczegółowych sprawozdań, z rozprawy jawnej, co 
mu dało możność wykorzystać artystycznie fakty przez 
tę rozprawę ujawnione; ale przecież tajniki, nastrói 
i charakter kółek rewolucyjnych Dostojewski znal 
od dawna i w swych twórczych wizjach przywoły
wał przede wszystkim ludzi znanych mu osobiście, 
a nie tylko tych, których świeżo pozna! z artykułów 
w gazetach („.) Słyszał zapewne o organizacji pod nazwą 
,,Piekło", która wysyłała morderców na cesarza. Wi
dział olbrzymie pożary wzniecane przez tajemnicze 
ręce w Petersburgu i w innych mia tach , gnębiące 
ludność, wzniecające nienawiść do rewolucjonistów, 
wszczynane dotychczas nie wiadomo w jakim celu. 
Znal agresywnie ateistyczne zapatrywania rewolucjo
nistów, znał ich poszukiwania nowej etyki płciowej. 
czasami brodzące po omaeku i potykające się o obrzy
dliwą niemoralność. Słyszał zapewne o historii po
nętnej pani Szełgunow, kochanki wielu rewolucjoni
stów, która sama mieszkała w pięknej Szwajcarii 
i stamtąd odsyłała swemu mężowi swe dzieci, z któ
rych każde miało innego ojca („.) 



Mówiliśmy o Bakuninie, znanym rewolucjoniście eu
ropejskim, tym, który podpalał rewolucję w Saksonii, 
we Włoszech, a starał się to robić w innych krajach , 
siedział w olbrzymiej ilości więzień ogromną ilość lat, 
wielokrotnie skazyvrci.ny był na śmierć , uciekł z Sy
berii. Nieczajew był jego uczniem. wyznawcą. 
a w krótkim czasie rywalem i wrogiem. Nieczajew to 
chyba w całej historii świata najskrajniejszy wyznaw
ca zasady: cel uświęca środki. Za ada ta dopuszczała 
użycie środków niemoralnych dla osiągnięcia dobre
go celu: otóż Nieczajew szedł dalej, on jak gdyby 
wyklucza! używanie środków moralnych, a iale<:ał 
posługiwanie ię wyłącznie środkami niemoralnymi. 
Gdyby nie ostatnie lata Nieczajewa, jego zachowa
nie się w więzieniu, które wykazało, że był istotni 
fanatykiem swej idei i że nie oszczędzał również 
swego życia, moglibyśmy go uznać: za jakiegoś potwo
ra moralnego. Nieczajew jako miody człowiek zaczy
na od mistyfikacji, udaje, że jest aresztowany, że 
uciekł z więzienia, wprowadza w ten sposób " błąd 
kobiety v.· nim zakochane , potrzebne to mu jest dla 
jakichś celów. Potem wyjeżdża do Szwajcarii i lulaj po_ 
znaje Bakunina, którego przez pewien czas uważa 
za swego mistrza. Bakunin wydaje Nieczajewowi le
gitymację członka „wszccheuropejskiego zwiazku re
wolucyjnego" - „Alliance revolutionnaire europeen
ne. Comite Central". - za nr 2771. Związek taki 
w rzeczywistości nie istniał. ale Bakunin pięknie ka
ligrafuje kartę papieru i wyciska na niej pieczęć 
z toporem. 

1 ieczajcw wraz z Bak uninem opracowali Katechizm 
Rewol ucjon is t y, kt ór y musi my ch o; pobieżnie p oz
n ać, aby lepie.i n ozu m ie • Bakunina i Ni czajcwa. 
Bie y i Dostojewskiego. 

„Rewolucjonis ta n ie powinien mieć żadnych intere
sów, sp raw . uczuć, przywiązania, wła ności, nawet 
imien ia. w zystko to pochłania rewolucja". 

„Rewolucjonis ta zrywa w sze lki związek ze światem 

cywilizowan ym .. Jeśli obcuje z nim, t o h lko dlatego, 
by go zniszczyć." 

„Rewolucjon ista wyrzeka. się n au ki , pozostawiając ją 

prz ysz łym pokolen iom. Zna jedną naukę: zni zczenia. 
prawia w tym celu mechanikę, fi zy kę , eh mię, a na

wet medycynę. Celem tudiów je t najprędsze zni z~ 
czcnie is tniejącego ustroju." 

„Stopień przyjaźn i wobec towarz. sza o kreśla się je
dynie stopn iem użyteczności towarzysza dla sprawy 
nienawiści." 

„Zbawien na d la ludu może b yć t . łko taka rewolucja, 
która w t ęp i i zniszczy do zczętnie wszelką pań two
wość, wszelk ie t.radycjc pań tw owc. wszelkie kia y. 

„Walka ze w zystkim, co ,ics t związane z państwem, 
szlachtą, biurok racją, popem , giełdziarzem, chłopem 

-wyzyski waczem. Powinniśmy się łączyć z dzikim 
światem rozbójników." („.) 

Wszystk ie te zalecenia Nicczajewa zużył Dostojew
ski przy tworzeniu B i c s ów, jak ię zużyw zpul
ki z nićm i przy tkaniu dywanu. 

Nieczajew wróciwszy do Rosji z katechizmem rewo
lucyjnym, biletem nr 2771, pieczątką z toporem -
zabrał się energicznie do pracy. Zawiązał kółko re
wolucyjne wśród studen tów akademii rolniczej pod 
Moskwą i członków tego kółka pouczał, że są jednym 
z oczek wielkiej sieci kółek rewolucyjnych, pokry
wającej całą Rosję. Sam wciąż wydawał rozmaite 
rozkazy w imieniu centralnych władz rewolucyjnych 
i wymagał ślepego posłuszeństwa. W kółku tym zna
lazł się jeden student nazwiskiem Iwano (w Bi e
sach figuruje jako Sza tow), który zaczął podejrze
wać Nieczajewa, że je t mistyfikatorem. Nicczajcw 
kazał zwabić Iwanowa do groty w parku Akademii, 
tam go zabił przy pomocy innych członków kółka , 
a następnie utopiono go w stawie, przywiązawszy mu 
do szyi szal, do którego przyczepione były cegły. 
Nieczajew uciekł do Szwajcarii, zabrawszy pieniądze, 
które znalazł w kieszeniach Iwanowa w czasie za
bójstwa. Sąd uznał, że młodz i ludzie ulegli wpływo
wi głównego zbrodniarza, i skazał ich na stosunkowo 
bardzo łagodne kary. Był to wyrok litościwy i mądry. 
Nieczajew mieszkał już wtedy w Szwajcarii, gdzie 
zgodnie ze swą maksymą rozkochiwania w sobie 
kobiet, aby je eksploatować dla celów rewolucyjn •eh, 
wyzyskiwał nieszczęśliwą panienkę, órkę wielkiego 
Herzena, który już wtedy nie żył, a która później 
odebrała sobie życie w sposób dziwaczny, zostawia
jąc zapis na stole z dowcipami i bluźnierstwami („ .) 

Życiorys Nieezajewa powinien nas przekonać , że opę
tane postacie powieści Dostojewskiego pov.>Stały nic 
w jee;o wyobrażni, lecz były to realne postacie z ży
cia Rosji. Dostojewski opisał ieczajewa bardzo szcze
gółowo wraz ze wszystkimi jego metodami: iągłym i 
mistyfikacjami, łączeniem ludzi między sobą, komu
nią krwi, morders twem . arogancją wobec spiskow
ców, wykorzystywaniem kobiet w celach wciągania 
osób „wysoko postawionych" itd„ itd . 1 ieczajew po
wieściowy nazywa się Piotr Wierchowieńsk i a jed
nak mimo te wszystkie podobieństwa n ie jest to Nie
czajew prawdziwy. Nieczajew był fana t kiem idei 



Wierehowieński jest zagadkowym degeneratem mo
r alnym. Prawdzh y Nieczajew był synem lokaja, 
Wierchowieński jest synem profesora, publicysty, li
berała lat czterdziestych; Dostojewski w ten sposób 
chciał oskarżyć współczesnych sobie liberałów : swe
go dawnego mistrza Bielińskiego, swego dawnego 
przyjaciela, późn i j rywala, Turgieniewa, że ich idee 
tylko potworów moralnych na świat wydać mogą („.) 

Głównym bohaterem B i esów jest nawet nie Wier
chowieński-Nieczajew, lecz Mikołaj Stawrogin. Po
nieważ stosunek Wierchowieńskiego do Stawrogina 
jest stos unkiem podwładnego do przełożonego, do 
szefa, wodza całej sieci spiskowej, więc na podsta
wie tych czysto zewnętrznych oznak, wnioskowano, 
że Stawrogin to Bakunin. W naszym przekonaniu 
Stawrogin nic jes t ani Bakuninem, ani Spieszniewem, 
członkiem p iet raszewców, którego Dostojewski znal 
doskonale, choć może mieścić się w nim odrobinę 
Bakunina i znaczn ie więcej ze Spieszniewa, zgodnie 
z metodą Dostojewskiego komasacji typów ludzkich. 

Na j\" żniejsze jest to, że S tawrogi n nie chce być 
wodzem rewolucji, a Wierchowieński go uprasza, bła 
ga, szantażuje, podstawia mu kobiety, - czyni wszy
stko, aby S tawrogin tym od zem rewolucji był albo 
przynajmniej za n iego uchodził . Ten właśnie proces 
zmuszania i upraszania S tawrogina, aby został wo
d zem rewolucji , stanowi rzecz najistotniejszą w całej 
intrydze dokoła Stawrogina. Jakże wobec tego nie
mądre było uważanie Stawrogina za Bakunina, któ
rego nikt nie potrzebował prosić, aby stanął na czele 
rewolucji; przeciwnie gdy gdziekolwiek na horyzoncie 
europejskim pokazywała się jakaś rewolucj a lub re
wolucyjka, Bakunin już tam leciał, aby narzucić się 
na wodza. Bakunin była to siła rewolucyjn ie czynna, 
wrzący rewolucyjny motor, najhałaśliwszy, pełen ini
cjatywy i najbardziej przedsiębiorczy rewolucjonista 
na świecie, a Stawrngin siedzi izolowany w swoim 
pokoju, ustawicznie hamletyzuje, nikogo do siebie nie 
dopuszcza. i Wierchowieński dostaje się do niego 
z wielk imi h·udnościami. 

Osobiście przypuszczam. że postać Stawrogina zosta
ła w mózgu Dostojewskiego poczęta w sposób na
stępujący: Dostojewski w ogóle o w iele więcej my
ślał, niż czytał, więcej korzysta ł z własnej wyobraźni, 
więcej pracował własną wyobraźnią, aniżeli korzy
stał z rzeczy drukowanych. W sprawozdaniach z pro
cesu nieczajewowców spotka! nazwisko książęce, wśród 
innych oskarżonych figurował tam niejaki książę 
Czerkiesow. Według pierwotnego planu B i e sów 
Stawrogin miał być księciem. Wyobraźnia Dostojew
skiego wysunęła tego księcia, pierwotnie z tytułem, 
potem bez tytu ł u, na czoło powieści, a przyczyna, 
droga jego przystania do rewolucjonistów, wypraco-

wana przez Dostojewskiego, znó\ nic nie miała 
wspólnego z Bakuninem. Bakunin był seksualnym 
impotentem i nie ujawniał zainteresowań seksualnych 
w żadnej dziedzinie. cała jego namiętność i żywioło
wość wyładowy ały s ię w akcji rewolucyjnej. Nato
miast ze Stawrogina zrobił Dostojewski człowieka , 
który przez seksualną rozpustQ, rozwydrzenie, lubież
ność dochodzi do obrzydliwych zbrodni, zbrodnie ka
żą mu się rozstać z Bogiem i w ti:n sposó~ u kresu 
swej wędrówki znalazł się w spisku ate1stycznyi:n 
i rewolucyjnym, a umiera ocz~·wiście jako samobóJ
ca, wiesza się. Na wykrzywienie obrazu Sta\ rogina, 
na skrzywienie osi całych B i e s ó w wpłynęła jedna 
okoliczność. a mianowicie, że powieść, którą od 75 
lal czytamy jako Biesy, są Bies am i ni~pelny
mi. którym wykastrowano nader istotny rozdział, na
zywający się Spowiedź Stawrogina. "!3 i e_ s y ?r~ko
wały się w miesięczniku Katkowa, .w1elk_1ego 1 u:ite
ligentnego wielbiciela talentu Dost0Jewsk1ego, a Jed
nak musiał on odmówić Dostojewskiemu wydruko
wania tego rozdziału ze względu na jego pqrnogra!ię 
i sadyzm. Każdy redaktor miesięc~ika ~o~~i się, 
że Katkow nie mógł inaczej postąpić; póżmeJst wy
dawcy Biesów, łącznie z Anią , poszli za jeg~ pr~y
kładem. a jednak brak tego rozdziału powo~uJe mc
zrozumienie istoty postaci Stawrogina w B 1 c s ach. 

W świetle tego rozdziału Stawrogin miał być czło
wiekiem predestynowanym do odegrania pierwszo
rzędnej roli w społeczeństwie, człowiekiem pięknym, 
świetnie urodzonym, majętnym, u talen to\".1anym, pra
wie genialnym, który zmarnował wszystko przez roz
pustę seksualną, która wyprowadził~ go . na man?w
ce moralne i popchnęła do zbrodn1. B 1 es y m1aly 
nam zobrazować, w jaki sposób obrzydliwa rozpusta 
prowadzi do obrzydliwej zbrodni. Stawro~in _pół 
uwodzi pól gwałci małą dziewczyneczkę, ktora Jest 
oczywiŚcie uboga, nieszczęśliwa, bita pr~ez matkę, 
krzywdzona przez wszystkich, delika ~n~, c~cha, prz~
straszona, a po nienaturalnym dla JeJ _wieku akci~ 
płciowym rozpacza i powiada: „S traciłam Boga. 
Matka jej nie orientuje się w tym, co zaszłc;i. al~ 
Stawrogin zaczyna tę dziewczynkę dręczyć róznym1 
torturami, oczywiście zawsze moralnymi. W obecno~
ci Stawrogina dziewczynka idzie do jak iegoś pokoi
ku i Stawrogin domyśla się, że ona idzie tam._ a~y 
się powiesić, jednak jej nie przeszk~dza, p~zeciwme 
czeka z rozkoszą licząc minutę za mmutą, az do cał
kowit~j pewności, że dziewczynka j~ż się udusiła, 
już jest małym, samobójczym. potęp10nym trupem. 

Cel któn• Dostojewski sobie wytknął, jest osiągnię
ty, 'swoin; opisem wywołuje . w nas a~solutne ob1:zy~ 
dzenie do seksualnej zbrodni. ale raz Jeszcze musimy 
stwierdzić, że Dostojewski jest talentem . . krutn?'m. 
Liberałów reprezentują w Bies ach : 0Jc1ec Wier-



chowieńskiego-Nieczajewa - S tefan Wierchowieński 
oraz Karmazinow. Stefan Wierchowieński, według 
świadectwa samego Dos tojewskiego, miał być profe
sorem Granowskim z Moskwy. Był on swego czasu 
wybitnym liberałem, przedstawicielem szkoły zac hod
niej, p rzyj acielem Bi elińsk iego e tc. Karmazinow to 
Turgie n iew. Liberałów przeds tawił nam Dostojewski 
może z jeszcze większą zna j omością środowiska, 
lec z z większą zło ścią, zawziętością. Rewo
lucj oniśc i mają charak ter, upór, wreszcie reprezentu
ją pew ne wartośc i fachowe. N atomiast liberał w uję
ciu Dos tojewsk iego to frazes . małoduszność, tchó
rzos two. Boją się rządu , boją s ię rewolucjonistów, 
wciąż kłam ią i przybierają teat ra lne pozy. Łączy ich 
z rewolucjonistam i tylko niechęć do Ros j i. Dla tego 
też - powiada patr iota Dostojewski - Wierchowień
scy-ojcowie mogli rodzić tylko Wierchowieńskich-sy
nów, czyli nieczajewowców ( ... ) 

W kryminaliście, który w pewnej chwili odmawia re
wolucjonistom pomocy, w idzimy odblask ślepej wia
ry w lud rosyjski. 

W scen ie z p atetycznymi wylewami li berałów i łuną 
pożaru za oknami sal i upatrywał Dostojewski sym
bol społeczeństwa reżyserowanego przez „biesów". 
G dy się tę scenę dziś czyta. ma się p rzedziwne wra
żen ie spełnionego proroctwa. Początki rewo lucji 1917 
roku wyglądały podobn ie. 

Można pow iedz i eć, że liberałowie zwyciężyli w Rosji 
w 1905 i 1917 r„ rewolucjoniści zwyciężyli w 1918 r„ 
a potem zaczynają się już ewolucje życia nowej Ro
s ji, które z rozważaniami wypowiedzianymi w tej 
książce i z życ iem Dostojev.'Skiego nic nic mają 
wspólnego. Ale nie trzeba myśleć , że od pierwszego 
zamachu na cara w 1866 żądania dalszych reform 
i fala rewolucji szla ciąg le, nieustannie, sys tematycz
nie w górę, że cofanie się fali rewolucyjnej przypi 
sać na leży wyłącznic mechanicznem u działaniu repr" 
sji p olicyjnych. W ten sposób rozumieć historii ani 
jej pisać nie można. Prawda, że w k ill<a la t po wy
drukowani u B i e s ów powstała si lna organizacja ter
rorys tyczna , która ostatecznie w cztery tygodnie po 
śmierci Dostojewskiego zamordowała Aleksandra IL 
Ale j uż się przygotowywała a ntyrewolucyjna reakcja 
.,. społeczeństwi rosyjskim, i to bynajmniej nie opar

ta wyłącznic na fizycznej sile policyjnego państwa, 
lecz także na ' wiadomości społecznej, na zmiani 
poglą dów s połeczeńs twa. Fala re woluc ji miała swe 
przypływy i odpływy . i te odpływy były wywołane 
przez publicystów tego typu co Katkow, przez pisa
rzy i myślicie li tego typu , co Dostojewsk i. Zresztą 
używając wyrazu : „typu", mówimy niesłusznie 
i k rzywdzimy wielkiego pisarza, k tóry s ta ł samotn ie, 
dzia ła ł bez przyjaciół , bez pieniędzy, bez uznani 

i bez zachęty . L ud zie, k tórzy z rąk zdenerwowanego 
Dostojewskiego brali fute rko Ani, aby m u za n ie 
dać kilka srebrnych półtalarków, b rdzo b y się zdzi
wili, gdyby im ktoś powiedział, że człowiek ten p rzy
gotowuje zwro t społeczny i poli tyczny, który wy
mierzyć się dokładn ie w pieniąd zach nic d a , lecz 
gdyby k toś za dał sobie t r ud obliczyć ty lko go podar
czc jego znaczenie, mus iał by myśleć ka tegoriam i m i
l ionów złotych monet. 

Fragment kSl <JŻki 

„Dostojewski" 
P!W rns1 
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Fiodor Dostojewski (1821-1881) wybitny pisarz 
rosyjski, przed s t awiciel wielkiego r ealizmu po
wieści XIXw. Aresztowany przy r ozgramianiu 
przez carat r ewolucyjn ej grup y Pietraszewskie
go, w 1849 s k azany na śmierć, ułaskawiony przez 
cara odbywał katorgę na Syberii (1850-59). 
Koleje jego losów (stosunki rodzinn e, zesłanie, 
epilepsja) w s ilnym s topniu zaważyły na roz
woju duchow ym pisarza i położyły wyraźne pię
tno n a wielu jego dziełach. Wywarł ogromny 
wpływ n a wiele gener a cji pisa rzy, a twórczość 
jego doczekała się olbrzymiej ilości omówień, ko
mentarzy i opracowań. „Biedni lu dzie", „Wspom
nienia z domu umarłych", „ Skrzywdzeni i poni
żeni", „ Zbrodnia i kara", „Gracz", „Młodzik", 
„Idiota ", „Biesy", „ Bracia Kar amazow". 

Cena programu z wkładką zł 5.-
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OSOBY 

wvstępujące w scenicznej 

STARY TEATR 
wers11 »BIESÓW« 

1971 R. 

Mikołaj Stawrogin: 

Matriosza: 

Narrator: 

Kiryłow: 

Sza tow: 

Liza Drozdow: 

Maria Lebiadkin: 

Kapitan Lebiadkin: 

Barbara Pietrowna Stawrogin: 

Praskowia Iwanowna Drozdow: 

Dasza Sza tow: 

Stiepan Trofimowicz 
Wierchowieński: 

Liputin: 

Szigalew: 

Wirgiński: 

Seminarzysta: 

Liamszyn: 

Aleksy Jegorowicz: 

Maurycy Nikołajewicz: 

Piotr Wierchowieński: 

Fiedka: 

Wirgińska: 

Uczennica: 

Kapitan: 

Maria Szatow: 

Pop: 

(w kolejności ukazywania się na scenie) 

CZĘSC I 

Były oficer. „Do niemożliwości znudzony życiem". Posiada siłę nieograni
czoną nad sobą i innymi, cier pi jednak nad tym, że nie wie do czego 
(jak sam m ówi) „siłę tę miałby zastosować". Syn Barbary Pietrowny. 
Cierpi na epilepsję. 

Dziecko, najcięższy wyrzut sumienia Mikołaja Stawrogina. 

Człowiek dwuznaczny, mówi o sobie „zdziwicie się skąd to wszystko 
wiem, a co powiecie jeśli byłem tego świadkiem?" 

Inżynier, był w Ameryce, gdzie badał stan człowieka na najniższym 
szczeblu egzystencji - opanowany ideą samobójstwa, która w jego prze
konaniu może dać człowiekowi poczu cie prawdziwej wolności, uczynić 
zeń Boga. Te idee zaszczepił w nim Mikołaj Stawrogin. 

Wier zy, chce wierzyć w Boga i lud rosy jski, „jedyny, który może zba
wić świat". I w te idee uwierzył pod wpływem Mikołaja Stawrogina. 

Panna, zakochana do szaleństwa w Stawroginie. Ten romans zaczął się 
jeszcze w Szwajcarii przed dwoma laty. 

Nieszczęśliwa , chora umysłowo kobieta. Legalna żona Stawrogina, którą 
ten poślubił dla żartu, „założywszy się przed laty w Petersburgu po su tym 
obiedzie o butelkę szampana" . 

Były k apitan . P ijak i łajdak, nieodłączny towarzysz petersburskich za
baw Mikołaja Stawrogina, który nazywa go swoim Falstafem. Br at 
i „opiekun" Marii Lebiadkin. 

Matka Mikołaja, wdowa po generale. Osoba bogata i stanowcza. Z jed
nym małym kompleksem, wie, że jest nie dość wykształcona • 

Matka Lizy. 

Wychowanica Barbary P ietrow ny. Mieszka w jej domu. Zakochana bez 
nadziei w Stawroginie, a jednak w ierzy, że kiedyś „kiedy się wszystko 
skończy" - ona zostanie z Mikołajem. Liza złośliwie nazywa ją „pie-
lęgn' arką". · 

Profesor, esteta, moralista. Żyje na łaskawym chlebie w domu Barbary 
P ietrowny, którą od 20 lat kocha platonicznie, podczas kiedy ona „ży
w i do niego przyjaźń bezgraniczną, czyli nienawidzi go często". Wy
chowawca i nauczyciel Mikołaja Stawr ogina. Ojciec Piotra Wierchowień
skiego, którego widział t ylko dwa r azy w życiu; przy urodzeniu i kiedy 
ten wstępował na uniwersytet w Petersburgu. 

Wyznawca system u Szigalewa. 

Twórca własnego systemu urządzenia świata, w którym wszyscy ludzie 
będą „naprawdę wolni' '. 

Gospodarz zebrań, gdzie dyskutuje się nad przyszłą formą „urządzania 
świata". 

J ego zdaniem „Boga należy rozstrzelać" ... 

Gra na for tepianie w czasiie zebrań dla zmylenia, tworząc atmosferę 
niewinnej biesiady literack iej. Człowiek słaby. 

Służący, powiernik Mikołaja, od lat w domu Barbary Pietrowny. 

Narzeczony Lizy. Oficer. 

Twór ca konspiracy jnej organizacji, która ma wstrząsnąć podstawami u
stroju. W tym mieście organizuje „piątkę" - podobno ma jeszcze gdzieś 
dwie a może i trzy takie piątki . Jego niedoścignionym wzorem jest Miko
łaj Stawrogin, w którym podziwia jak sam mówi: „Niezwykły talent do 
zbrodni" ... Syn Stiepana Trofimowicza. 

CZĘSC II 

Bandyta. Uciekł z katorgi, gdzie dostał się z wojsk a, sprzedany przez 
Stiepana Trofimowicza (liberała i estetę) za dług karciany. 

Zona Wirgińskiego. 

Krewna Wirgińskich. Walczy o prawa „cierpiących studentów". 

Uczestnik spotkań u Wirgińskiego. 

CZĘSCIII 

Zona Szałowa . Rozwiedziona z nim przed dwoma laty w Paryżu, gdzie 
pobrali się i byli małżeństwem tylko przez kilkanaście dni. Mówią że 
miała romans z Mikołajem Stawroginem. 

Przypadkowo sprowadzony do umierającego Stiepana Trofimowicza. 

W opracowaniu scenicznym wykorzystano fragmenty zaczerpnięte z powojennego wydania „Biesów" (PIW 
1958) w tłumaczeniu Tadeusza Zagórskiego. 

W pro&ro.młe Wl'korzy•łano r e produkele obrazów J, REPINA. 
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Gold pack with jewels 
from Stuart Devlin 

Black pack with King-size 
cigarettes from John Player 

John Player Special 
Created and perfected as the best Virginia cigarette in the world. 

King-size luxury by John Player. 
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The Concise 
Oxford 
Companion to 
the Theatre 
Edited by PHYLLIS HARTNOLL 

Phyllis Hartnoll's Oxford Companion 
to the Theatre is well known and 
we11 used, by students and theatre
goers both. For this new concise 
paperback edition, all of its articles 
have been reconsidered, and most 
have been recast and rewritten. A 
great deal of new materia[ has been 
included, and there is also a new 
bibliography compiled by Simon 
Trussler. fl ·50 Oxford Paperbacks 

Oxford 
University 
Press 

Harry will play it again, Sam. 
If you'd like a little Cole Porter with your 

Chateaubriand, tell your waiter and he' U tell 
our pianist, Harry Smith. 

Or if you'd like a little Bacharach with your 
Tournedos Rossini, ask. 

And if you'd like to hear something again, 
just say so, Sam. 

Because when you have dinner in the Chelsea 
Room, your every wish is our command. 

The Chelsea Room. 
The best French cooking in London. Or anywhere else. 

A LEX HOTf.l 

Cadogan Place, London S.W. l. Tel: 235 5411. 



CRACOW ART FESTIVAL 
30 SEPTEMBER TO 7 OCTOBER, 1973. 

The combined expertise of the international art magazine, 
The Connoisseur, and the Polish Ministry for Culture has 
resulted in the arrangement of an important one-week 
Festival of the Arts in Cracow for 1973. This event, the 
first of its kind, has been inspired by the many rare and 
beautiful treasures possessed by one of Europe's best 
preserved mediaeval cities. 

All those interested in Art, Music and the Theatre will find 
it particularly rewarding to take part in a week of special 
events which have been carefully planned so as to provide 
an introduction to the superlative art collections and the 
imposing historical background of the oldest cultural centre 
in Poland. 

From (120 per person covering accommodation at a first 
class hotel in Cracow for seven nights, in either double or 
single rooms with private bath, a-M meals, entrance fees, 
evening performances and loca I transport. 

Fully inclusive arrangements available through American 
Express from either London, Paris, Brussels or Geneva. 

Special offer: January, 1973, Cracow issue of "The 
Connoisseur" available at half price, for E0.50 per capy 
inc/uding postage within Europe. 

TO: THE CONNOISSEUR, CHESTERGATE HOUSE, VAUXHALL BRIOGE ROAD, 
LO N DO N SW1 V 1 HF. (Tel. : 01-834 2331, Ext. 227.) 

Please forward urgently full details of your Cracow Art Festival for 1973: 

Address ________________________ _ 

D Remittance enclosed for ______ copies of your January 1973 issue. 

RSC Aldwych Club 

The Aldwych Club aims to create a close link 
between the Royal Shakespeare Company and their 

public. 
As a member you are offered: occasional price 
reductions; low-price Club Previews; repertoire 

details before the general public; priority 
booking; and free copies of FLOURISH, the Club 
newspaper, to keep you informed about our 
programmes and the ideas behind them. 
lndividual membership is t:1 per year for those 
resident in Great Britain and f1 .50 for those living 
overseas. For groups of twenty or more it is 
20p per member, with a special rate for school 
groups of 10p per member. 
For details write to: 

The Organiser, 
RSC Aldwych Club, 
Royal Shakespeare Theatre, 
Stratford-upon-Avon 

or telephone Stratford-upon-Avon 5301 (STO Code 0789) 



RSC Publications 

The National Anthem 
Sheet music of the version 
used by the RSC 

Posters 
RSC posters are available of 
Henry V (1966) Twelfth Night, 
Othello and The Merchant of 
Venice (all 1971) The Romans (1972) 
A Midsummer Night's Dream (World Tour 1972) 

lllustrated Programmes 
from past Stratford Seasons: 
King John (1970) 

lllustrated Programmes 
from the 1971 Stratford Season: 
The Merchant of Venice 
The Duchess of Malfi 
Twelfth Night 
Much Ado About Nothing 

Postcards 
A leaflet giving details of the 
RSC postcard series is 
available free on request 

Colour Slides 
A leaflet giving details of slides 
of RSC productions is 
available free on request 

Picture Gellery 
A leaflet giving details of the 
RSC Picture Gallery 
publications (postcards. 
colour transparencies, 
catalogues, etc) is available 
free on request 

Now on Record 
Music by Guy Woolfenden 
for the RSC production of 
The Winter's Tale, with Derek 
Smith as Autolyc\Js (7" 33ł 
stereo Extra Play GR1000) 
Music by Guy Woolfenden for 
the RSC productions of Much 
Ado, The Revenger's Tragedy, 
Dr Faustus, Romeo and Juliet, 
Taming of the Shrew, King 
Lear (1 2" 33! stereo Abbey 
LPB 657) 
Music by Guy Woolfenden for 
What A Way To Run A 
Revolution !, based on the 
RSC's "Strike" project (12" 33! 
stereo GR1010) 

Price 
each 
7łp 

Postage 
home 
3p 

60p 17p 

7łp 4p 
per programme 

17p 4p 
per programme 

50p 5p 

90p 13p 

[2.50 13p 

abroad 
5p 

20p 

5p 

5p 

7łp 

10p 

10p 

Ił you would like to be sent one or more of these publications send your order, together 
with a cheque or posta! order (crossed and made payable to the Royal Shakespeare 
Theatra) to: Publications Department, Royal Shakespeare Theatra, Stratford-upon
Avon. 

Guess Who? 
Contest No 2 

Who is this famous actress? 
A clue to her identity can be 

obtained by remembering that the 
pupils she has taught (in films and 
on the stage) range from crown 
princes to servant girls. 

Send your answer on a postcard 
to: Guess Who? (No 2), Theatreprint 
Ltd., 6 Langley Street, London WC2. 

The competition applies to the UK 
only and closes on 1 st June 1973. 

A bottle of Harvey's Bristol Dry 
Sherry will be sent to the senders of 
the first twenty correct answers 
drawn after the closing date. 

LONDON THEATRES 
by Richard Findlater 

The theatres of the West End have often 
been attacked by critics of their productions 
or of the system under which some of them 
have been run; and I have thrown not a few 
brickbats in my time. But however expen
sive they orny be to maincain, however 
inflexible their architecture and however 
inaccessible to creative new talent they may 
sometimes appear, every one of the 
established playhouses in the West End is, 
it seems to me, indispensable right now. 
All of them are essential not only to the 
entertainment industry and the tourist 
trade, but to the ans of the theatre, the 
cultural life of London, the pattern of 
leisure in tomorrow's Britain. I don't mean, 
of course, that every show on view is 
necessarily treasurable; but every st age is 
irreplaceable. lt is horrifying that even one 
should be destroyed by myopic traffic 
planners or greedy developers . That half 
a dozen buildings (or mare) may be in 
danger, and th2t same people in power 
were ready-are they stili ?-to acquiesce 
in such monumental vandalism is surely 
little short of a national scandal. 

Everyone knows that the use of the sites 
now occupied by theatres is, by orthodox 
financial criteria, desperately uneconomic. 
Far mare money could be made by building 
blocks of offices or flats on the land. But 
private profit should no longer be the sole 
yardstick: these theatres are public neces
sities. They should be protected not on 

architectural or antiquarian grounds
about which not a little nonsense has been 
talked-but on theatrical and social 
grounds. They cannot be replaced without 
vast public investmenc by the Governmenc 
and/or the G.L.C., on a scale which is 
clearly beyond the realm of practical 
politics. lt is a mockery of the true theatre 
to describe as a "replacement" a small 
auditorium inserted in a basement, to 
comply with regulations, but readily con
vertible into a cinema or TV studio . No 
private enterpreneur could afford to build 
in the West End a properly equipped new 
playhouse, comparable with, say, Birming
ham's new theatre; no manager could 
afford to run it, without large subsidies; 
only the rich could afford to go to it . 

"Listing" is no panacea or permanent 
safeguard; it may only postpone demolition. 
Although there are heartening signs that 
wiser counsels are prevailing at the G .L.C. 
(which has dane much to halt destruction 
in recent years). there is no guarantee that, 
before the l 970s are out, the trumpets of 
the road wideners will not drown the voice 
of reason . The theatre sit es of the West End, 
and the leisure environment which sur
rounds them, must be placed, once and for 
all, out of bounds to the destroyers
wherever they come from, however 
impeccable their accountancy, however 
altruistic their motives. 



In medium dry sherries 
three little words separate 
the best from the rest. 

Harveys Bristol Dry. 

Available at the bar du ring intervals. 

This is Peter Daubeny's 1 Oth Anniversary World Theatre Season: each spring since 

1964 a WTS has been presented at the Aldwych by the Royal Shakespeare Company. 

lt is also the last season in the present series, though Peter Daubeny after a year or 

so's enforced rest, will again bring foreign companies to London; and he remains an 

RSC Consultant Director. 

The 1 O seasons, by the end of this present one, will have staged 43 companies from 

19 countries in nearly 150 different productions. 

To celebrate this 1 Oth Anniversary season, and as a tribute to Peter 

Daubeny. the RSC have published a special 52-page programme. 

Th is is lavishly illustrated. printed in 6 colours. and the contents are divided 

into three sections: the first. by Michael Kustow. discusses this year's 

companies and their productions with photos and synopses of the plays; 

the middle section includes articles on Peter Daubeny and his achievements 

by Ronald Bryden, Charles Wintour and Peter Ustinov; the third is a com

plete index of past seasons. with photos. documents. letters. comment. etc. 

The programme. which includes a cast list. is a comprehensive guide to 

this and past World Theatra Seasons. lt costs 20p from attendants. 

The season is sponsored by The Greater London Council and The Financial 
Times, and also this year by The City of London, The Leche Trust, The City of 
Westminster, The London Borough of Hackney, Johnson Wax Ltd.-and 
Ursula Furstner. 
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CRACOW STARY THEATRE COMPANY 
dedicated to the memory of Helena Modjeska 

from Poland 
Artistic Director: Jan Pawel Gawlik 

in 

THE POSSESSED 
A new dramatization by Andrzej Wajda 
of the novel by Fyodor Dostoyevsky 
Based on the adaptation by Albert Camus 
Polish translation by Joanna Guze 

Cast in order of appearance: 

Nicholas Stavrogin 
Matriosha 
Tihon 
Narrator 
Alexey Kirilov 
Ivan Shatov 
Lisa Drozdov 
Maria Timofeyevna Lebyatkin 
Captain Lebyatkin 
Barbara Petrovna Stavrogin .. 
Prascovya lvanovna Drozdov 
Dasha Shatov 
Stepan Trofimovich Verkhovensky 
Lip uti n 
Shigalov 
Virginsky 
Student 
Lyamshin 
Alexey Yegorovich, butler 
Maurice Nicolaevich 
Peter Stepanovich Verkhovensky 
Fedka 
Virginska 
Schoolgirl 
Captain 
Marie Shatov 
Pr i est 

Directed by Andrzej Wajda 
Settings designed by Andrzej Wajda 
Costumes designed by Krystyna Zachwatowicz 
Music composed by Zygmunt Konieczny 
Assistants to Andrzej Wajda: Kazimierz Kaczor 

Marek Rozynek 
Literary Consultant: Jan Blonski 

The performance runs for approximately 2 hours 25 minutes 
There is one interval of 15 minutes 

Simultaneous interpretation by Aleksander Browne 
English translation by Joanna Royce 

Jan Nowicki 
Marta Rippel 
Marek Walczewski 
Tadeusz Malak 
Andrzej Kozak 
Aleksander Fabisiak 
Hanna Halcewicz 
Izabela Olszewska 
Jerzy Binczycki 
Zofia Niwinska 
Celina Niedzwiecka 
Maria Rabczynska 
Wiktor Sadecki 
Janusz Sykutera 
Wojciech Ruszkowski 
Jerzy Baczek 
Leszek Piskorz 
Marian Slojkowski 
Euzebiusz Luberadzki 
Raimund Jarosz 
Wojciech Pszoniak 
Kazimierz Kaczor 
Wanda Kruszewska 
Danuta Maksymowicz 
Ferdynand Wojcik 
Elzbieta Karkoszka 
Ferdynand Wojcik 

ANDRZEJ WAJDA'S NOTES ON THE CHARACTERS IN "THE POSSESSED" 

in order of appearance: 

Nicholas Stavrogin: Ex-officer. Terribly bored with life. He possesses an unlimited 
power over himself and other people, but does not know how 
to apply it, which is the source of his suffering . The son of 
Barbara Petrovna. He suffers from epilepsy. 

Matriosha: A chi Id, the most bitter cause for remorse of Nicholas 
Stavrogin. 

Tihon : 

Narrator : 

Kirilov : 

Shatov: 

Lisa Drozdov: 

Maria Lebyatkin : 

Captain Lebyatkin: 

Barbara Petrovna 
Stavrogin: 

Prascovya lvanovna 
Drozdov : 

Dasha Shatov: 

"The Holy Monk", to whom Stavrogin has decided to reveal 
his deepest secret . 

Ambiguous man . He says: "You will be surprised to know 
where I have learned everything, but what would you say if 
I had seen it all myself ?" 

An engineer. He has been to America, where he examined 
man's life at its lowest level of existence. Obsessed with the 
idea of suicide, which, in his opinion, can give man the 
feeling of real independence and make him a God. This idea 
has been instilled in his mind by Nicholas Stavrogin. 

He wants to believe in God and the Russian nation: "the 
only nation that can save the world". He, too, is strongly 
influenced by Nicholas Stavrogin. 

Young girl, madly in love with Stavrogin. The love-affair began 
in Switzerland two years before. 

An u n happy, insane woman. The !egal wife of Stavrogin, whom 
he married for fun "having made a bet over a bottle of cham
pagne after a lavish dinner once in Petersburg." 

Ex-captain. Drunkard and rascal; Nicholas Stavrogin's com
panion in his revels in Petersburg; called by him "his Falstaff''. 
Brother and "guardian" to Maria Lebyatkin. 

Nicholas's mother and widow of a general. A rich and resolute 
woman, who has a complex that her education is not complete. 

Lisa's mother. 

The foster-child of Barbara Petrovna; lives in her house. She 
loves Stavrogin, but it is not reciprocated. Yet she believes 
that some time in the future, "when everything is over", she 
will be with Nicholas. Lisa maliciously calls her "Nurse". 

(continued over/eaf) 



ANDRZEJ WAJDA'S NOTES ON THE CHARACTERS-contmued 

Stepan Trofimovich 
Verkhovensky: 

Liputin: 

Shigalov: 

Virginsky: 

Student: 

Lyamshin: 

Alexey Yegorovich: 

A professor, aesthete and moralist. Lives in the house of 
Barbara Petrovna, whom he has loved platonically for twenty 
years, eating her bread of charity. Barbara Petrovna fosters 
"a feeling of untold friendship towards him, which means 
that she often hates him". Stavrogin's protector and teacher. 
Father of Peter Verkhovensky, whom he has seen twice in his 
life, once at his birth and once on his entering the University 
of Petersburg. 

Believer in Shigalov's system. 

Creator of his own system of arranging the world, in which 
all the people will be really free. 

The originator of meetings during which the future form of 
"arranging the world" is discussed. 

In his opinion "God should be shot". 

He plays the piano during the meetings to make them appear 
like inoffensive soirees. A weak man. 

A servant. in Nicholas's confidence. He has lived in Barbara 
Petrovna's house for many years. 

Maurice Nicolaevich: Lisa's fiance. An officer. 

Peter Verhkovensky: The creator of a subversive organization, whose aim is to 
undermine the system. He organizes the group of "five" in 
the town; people say that he has organized two or three such 
groups elsewhere. His unattainable ideal of a man is Nicholas 
Stavrogin, whom he admires for his "unusual talent for crime". 
The son of Stepan Trofimovich. 

Fedka: A bandit. Alter having been in the army he was sold to thę 
pena! colony by Stepan Trofimovich (liberal and aesthete) foł 
a gambling debt. He has just escaped. 

Virginska: 

Schoolgirl: 

Captain: 

Marie Shatov: 

Priest: 

Virginsky's wite. 

The Virginskys' cousin. She fights for the rights of the 
"suffering students". 

A participator at the meetings at Virginsky's. 

Shatov's wite. Divorced two years ago in Paris, where they 
married and lived together for a lew days only. People say 
that she had a love-affair with Nicholas Stavrogin. 

Accidentally brought to the dying Stepan Trofimovich. 

Use has been made in the above character notes of excerpts from the post-war Polish 
edition (pub/ished: PIW 1958) of Dostoyevsky's "The Devi/s" ("The Possessed") 
translated by Tadeusz Zagorski. 
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RSC in Stratford-upon-Avon 
The repertoire for the second booking period of the RSC's new Shakespeare season at 

Stratford-upon-Avon (until 28 July) consists of: 

Romeo and Ju/iet directed by Terry Hands. with Estelle Kohler as Julie!, Timothy Dalton, 

Romeo, Beatrix Lehmann, the Nurse. and Bernard Lloyd, Mercutio; Richard li directed 

by John Barton with Richard Paseo/Ian Richardson alternating as Richard and Boling

broke; As You Like ft (opens 12 June) directed by Buzz Goodbody, with Eileen Atkins 

as Rosalind and Bernard Lloyd as Orlando. 

Booklets giving repertoire details are obtainable at the Aldwych Theatre Box Office 

or from the Mailing Dept., Royal Shakespeare Theatre. Stratford-upon-Avon, but please 

enclose s.a.e. 

RSC in Pinter Tour 
A revival of Peter Hall's 1969 Aldwych production of Harold Pinter's Landscape is being 

staged by the RSC in a double bill with a new production by Peter James of the same 

author's A Slight Ache. Peggy Ashcroft and David Waller are in Landscape; Peggy 

Ashcroft, Peter Schofield and David Waller in A Slight Ache. 

This double-bill is now on a regional and European tour. lt opened at the Ashcroft 

Theatre, Croydon, last month and then visited the Arts Theatre, Cambridge, and the 

Theatre Royal, Bath. This week it plays at the Nuffield Theatre, Southampton, before 

visiting the Theatre Royal, Brighton (5 June for 1 week). Amongst the cities it will 

visit in Europe are Antwerp, Wiesbaden, Essen. Bonn, Amsterdam. Rotterdam and 

The Hague. 

RSC Priority Mailing List 
Jf you would like Priority Booking and regular information before the general public 

about the Royal Shakespeare Company's London and/or Stratford presentations, please 

write to the Priority Mailing List. Royal Shakespeare Theatre. Stratford-upon-Avon. 

RSC Costume Hire 
Costumes from past RSC productions are available for hire at moderate charges. 

Enquiries to Con nie Southarn, telephone S/ Avon (STD Code 0789) 5920. 

Waldorf Hotel celebrates World Theatre 
To celebrate Peter Daubeny's 1 Oth Anniversary season The Templar's Grill of the 

Waldorf Hotel, next door to the Aldwych, is presenting concurrently a series of 

international menus linked to the season's visiting European countries. 

The countries stili to be represented are Poland and Sweden. The Templar's Grill. 

also renowned for its traditional English kitchen, is open for Lunch from noon-and 

Dinner from 7 pm to midnight. except Sundays. Reservations Tel: 01-836 2400. 



Companies to come in the 1 Oth Anniversary World Theatre 
Season: 

28 May-2 June 
Sweden: ROYAL DRAMATIC THEATRE 
The Wild Duck by Henrik Ibsen (1828-1906): Ingmar Bergman's revo 
lutionary production starring Max von Sydow, Lena Nyman, and Harriet 
Andersson. 

4-16June 
Japan: UM EWAKA NOH TROUPE 
Three different Noh programmes given under the leadership of Manzaburo 
Umewaka, a thirteenth generation Noh actor. 

18-30 June 
South Africa: NATAL THEATRE WORKSHOP ZULU COMPANY 
Umabatha A Zulu drama on the theme of Macbeth by Welcome Msomi 
(b. 1943) : The sensation of last year's season, this production by Pieter 
Scholtz, naw playing as scheduled, incorporates traditional Zulu themes, 
music, song, war-dances and witchcraft. 

SPECIAL 10th ANNIVERSARY PROGRAM ME 

To celebrate this 10th Anniversary Season and as a tribute to Peter 

Daubeny, the RSC have published a special 52-page programme. 

This is lavishly illustrated, printed in six colours, and the contents are 
divided into three sections: the first , by Michael Kustow, discusses this 

year's companies and their productions with photos and synopses of the 

plays; the middle section includes articles on Peter Daubeny and his 
achievements by Ronald Bryden, Charles Wintour and Peter Ustinov; the 

third is a complete index of past seasons. with photos. documents, 
letters, comment, etc. 

The programme. which includes a cast list, is a comprehensive guide to 

this and past World Theatre Seasons. lt costs 20p from attendants. 



The Royal Shakespeare Theatre: 
lncorporated under Royal Charter 
Patron Her Majesty the Queen 
President The Earl of Harewood 
Chairman Sir George Farmer 
Vice Chairman Dennis L. Flower 

The Royal Shakespeare Company 
receive financial assistance from the 
Arts Council of Great Britain 

RSC DIRECTION AND STAFF 
Peggy Ashcroft } 
Peter Brook 0 . t. 
Peter Ha li !fee JO n 
Trevor Nunn 
Trevor Nunn Artistic Director 
Peter Daubeny Consultant Director 
David Brierley General Manager 
Maurice Daniels Planning Control/er 
John Goodwin Head Publicity/Publications 
Christopher Morley Head of Design 
James Sargant Production Control/er 
William Wilkinson Financial Control/er 
RSC staff at the Aldwych Theatre for 
the World Theatre Season 
Lucy Coghlan Wig Manager 
Anna Cooke Sound 
Alf Davis Chief Stage Technician 
Michael Joyce Liaison Stage Manager 
David Kitchenham Wardrobe Master 
Michael Lansdale Chief Lighting Operator 
Patricia Leary London Manager 
Stewart Leviton Chief Lighting Engineer 
Peter Skinner Box Office Manager 
(1 O am to 8 pm 01-836 6404) 
Frank Stevens General Stage Manager 
Sama Swaminathan House Manager 

Peter Harlock . } Publicit 01-836 1446 
Cheryl-Anne Wilson Y 
For the World Theatre Season 
Robert Findlay Technical Liaison Officer 
David Rees Personal Assistant to 

Peter Daubeny 
Joyce Nettles Secretary 
Garfield Roberts Accountant 
Simultaneous translation for the 
World Theatre Season 
Kitty Black Producer and Editor 
RSC Club 
The RSC Club (Aldwych) aim to create a 
close link between the Royal Shakespeare 
Company and their public. For details write 
to The Organiser, RSC Club, Royal Shake
speare Theatre, Stratford-upon-Avon, or 
telephone Stratford-upon-Avon 5301 
(STO Code 0789). 

Advice on the use of translation 
receivers 
Please ensure that the selector 
switch is set on yellow circuit or 
Channel 3. 
The small wheel is the on-off 
switch and the Volume Control. 
lf you remove the Receiver from 
your ear please switch off at once, 
otherwise the sound is projected 
into the auditorium and can multiply 
disturbingly. 

Simultaneous translation 
equipment by Multitone 
Electrics Ltd. 

Refreshments 
The stalls bar and buffet are open from 
45 minutes before the start of evening 
performances. The buffet serves sandwiches, 
gateaux and Cona coffee. To speed the bar 
service all drinks, other than wine and 
minerals, are served in miniature bottles. 
The Front of House catering at this theatre 
is managed by Westby and Company. 

The management reserves the right to refuse 
admission, also to make any alteration in the 
cast which may be rendered necessary by 
illness or other unavoidable causes. The 
performance will begin at the time printed on 
your ticket. In response to a general request 
from patrons anyone not in the auditorium 
before then will be asked to remain outside 
or to stand at the back if space permits until 
a suitable break in the performance. This will 
also apply to those returning to their seats 
alter the intervals. 

In accordance with the requirements of the 
Greater London Council: 1. The public may 
Jeave at the end of the performance by all 
exit doors and such doors must at that time 
be open. 2. All gangways, passages and 
staircases must be kept entirely free from 
chairs or any other obstructions. 3. Persons 
shall not in any circumstances be permitted 
to stand or sit in any of the gangways 
intersecting the seating or to sit in any of the 
other gangways. lf standing be permitted in 
the gangways at the sides and rear of the 
seating, it shall be strictly limited to the 
number indicated in the notices exhibited in 
those positions. 4. The safety curtain must 
be lowered and raised in the presence of 
each audience. 
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Blue Nun from SICIBL 
right through the n1eal. 



LIKE TWO 
ARTIFICIAL 
GODS 

BY 
B. A. YOUNG 

By a coincidence, Noel Coward and H. M. 
Tennent, the firm that occupied most of 
the adult life of Hugh Beaumont, take up 
almost exactly the same amount of space in 
Who's Who in the Theatre, four-and-a-bit 
columns each. Sir Noel and Binkie could 
both be said to have been at the sununit of 
their professions, and their careers marched 
side by side over 35 years, from Tennent's 
production of Operette in 1938 onward . 
Like two artificial gods, they with their 
needles created both one flower, both on 
one sampler, sitting on one cushion, both 
warbling of one song, both in one key . And 
yet how curiously unlike they were. 

Noel Coward was almost public property. 
He bad thousands of friends, but hundreds 
of thousands more imagined themselves his 
friends . His witticisms were repeated con
stantly from mouth to mouth, and handed 
out generously by him without thought of 
record. (A colleague of mine protested at 
the vast size of the whisky Sir Noel bad 
poured him in the course of an interview. 
"Nonsense, dear boy," he said . "Think of 
it as Bovril. " ) 

There was virtually no distinction 
bctween his private self and his public self. 
He lived to entertain, and you cannot 
entertain in secrecy. When you bad seen 
Elyot Chase in Private Lives and com
parable characters in Present Laughter and 
Design Jor Living and Blithe Spirit, and 
heard that extraordinary voice, with its 
carefulły composed superiority, singing 
those endlessly amusing songs at the piano, 
there was no need to meet their creator . 
You knew him already. 

Sir Noel always treated himself as a 
public possession, moreover, smiling and 
waving gaily at his fans at theatres, putting 
on a spontaneous act whenever the occasion, 
such as getting off an aeroplane or a ship, 

seemed to demand it. At his tremendous 
seventieth birthday party, he stood and 
shook hundreds of hands, including mine, 
though he was far from well; and greeted 
each new hand-shaker, many of whom he 
can't possibly have recognised, with as 
cordial a smile as if we were his oldest 
friends. And so indeed we were, whether 
he knew it or not. 

Hugh Beaumont, called Binkie by 
hundreds of people who would never have 
called him anything but Mr. Beaumont to 
his face, was the very reverse. People 
working in the theatre knew him, of course; 
first-nighters recognised his slight, im
maculate figure slipping in to his stall; but 
to the public he was no more than a name. 
No more, indeed, than a nickname. 

He was something of a mystery man as 
to his origins-"his real surname is a 
matter of doubt", said the Times obituary
but there was no question about the total 
supremacy he exercised over the London 
theatre for many years after he became 
Managing Director of Tennent's in 1941. 
Hermione Gingold sang a song about him 
in Sweetest and Lowest at the Comedy as 
Jong ago as 1948 that wondered why no one 
could get on in the theatre without a 
Binlcie; and he was stili the uncrowned king 
of Shaftesbury Avenue for ten years after 
that. Only towards the end of his career, 
when theatrical fashion had run ahead of 
him somewhat, did the Tennent reign 
begin to slacken a little ; and stili, if you 
look at the shows they were presenting 
when Binkie Beaumont died-including 
one by Noel Coward-you see that they 
are nothing like a spent force . 

The death of two such giants so close 
together is an immense loss to the theatre; 
but mourning great men is an unprofitable 
business. Better by far to remember what 
they gave us while we had them. 

© 8 . A. Y oung 1973 

łJ . A . Y oung 1·r the Drama Criticfor the "Financial Timer" 

Shakespeare Theatre Trust 

Join the Shakespeare Theatre Trust. lts aim is 
to toster and promote knowledge and appreciation 
of the plays of Shakespeare and of other dramatic 
works of distinction: 
To encourage new plays and new techniques in the 
theatre: 
In particular to support the work of the Royal 
Shakespeare Company. 

The Trust has been registered as a charity, and 
is governed by a Council elected annually by the 
Mem bers. 

A leaflet and covenant form are available in this 
theatre. For further information please contact 
Hon. Secretary, Shakespeare Theatre Trust, Aldwych 
Theatre, London WC 2 (01-623 9771) 



RSC awards since 1960 
1960 Evaning Stand• rd Dr•m• Awarda 

BEST ACTRESS: Doro1hy Tulln as Viola m Tw• lftl1 Night 
Printing World Nat iona l Letterpr ... Awa rda 
HIG H M ERIT CERTIFICATE Souvenir Programmes 

1961 Evenmg S tanda rd Dr• m• Awerds 
BEST PLAY Beck• t by Jedn Anouilh 
BEST ACTOR : Cnristophar Plummer as H t1n1y li in Beckdl 
BEST ACTRESS: Vanessa Redgrave as l<.• lh• rin• in Th• T• ming of the Sh1t1w 

1962 Evenlng Stondard Dr•m• Awarda 
BEST PLAY: The C• ucas1•n Ch• lk Circl• by Bertolt Brecht 
BEST ACTOR P•ul Scof1old •• Kmg LH r 
MOST PROMISING NEW Pl AYWRIGHT·. David Rudkin lor Af<He Night Como 
Pa ris Fe1tiv11I Theetre de• Netion• Awerd1 
BEST ACTRESS : Dame Paggy Asharolt an Tf111 Hollow Crown 
Printing World Netional Letterpreu Awarda 
HIGH MERIT CEATlFI CATE : Souvenir Programmes 

1963 Pa ris Feativel Theatre da1 N1tion1 Awarda 
GRAND Pr.IX FO R BEST PRODUCTION Peter Brook·s.King Lear 
French Critics' Circle Award1 
BEST DIRE CTO R: Peter Brook for King LH r 
Pley1 • nd Pl• yera London The• tr• Critica· Aw• rda 
BEST DIRECTOR: Pol er Hall for The W• rs of the Rose• 
BEST NEW ACTOR : David Warner as H enry VI in The Wd'tS of lht1 Roses 

1964 Evening St1nderd Dn 11ma Aw• rda 
BEST ACTA ESS. Damu Peggy Ashcroft as Queen M•tg•tet 1n The W• rJ al the Roses 
V eriety Club of Greet Britain Awards 
BEST STAGE ACTRESS : Dame Peggy Ashcrołt as Ouun Ma:garet in The Wa1s of th11 Rosws 
Playa • nd Pl1yer1 London The•tr• Crit ica ' Aw•rd1 
BEST DIRECTOR : Poler Brook for Th• M arat ! S• d• 

1965 Evening Standard Dr1m• Awarda 
BEST ACTOR: Ian Holm as Henty V. and aa Lennym Tlle fłumeaoming 
MOST PROMISI NG NEW PLAYWRIGHT: Devid M orcer for Ride a Cock Horse (no1 an 
ASC produc11on) ilnd The Govemo1 's L•dy 
New York Drama Cr1t ica' Aw1rd1 
BEST PLAY· ThtJ Marat/ S4de by Pe1er \Vciu 
Variety'1 ~ew York Drama Critica' Awerd1 
BEST DIRECTOR : Pełor Brook 101 The MlfBl/Sadl 
MOST PR OM ISING NEW ACTRE SS · Gtendd J ac son as Charlotte Co1day in The Matat/S• de 
Playa and Player• London Theatra Critica· Aw1rd1 
BEST ACTOR: PcJ ul Scot1 eld as Timon of Athtms 
BEST OIAECTOR: .Peter Hall for Hr1mlel and ThtJ H omecoming 

1966 New York Tony Awuda 
BEST PLAY : The M • r• t /Sado by Peter Weiss 
BEST DI RECTOR : Peter Brook for Tho M•WIS• d• 
BEST SUPPORTING ACTO R. Pa łrick M agee as do S•d• in The M •rat1S• d• 
BEST COSTU M E DESIGNER· Gunilla Palmsllema Weios for The M• r• t ! S• de 
Playa •nd Player• London Theatre Critica· Award1 
BEST ACTOA : Paul Scolield as KhlH takov in The Goverr trumt lnspector and '15 ChJrl~s Dy~r in St• 1fcu e 
BEST PRODUCTION : Peter Brook· • US 

1967 Variety Club of Great Britein Aw1rd1 
BEST STAGE ACTDR : David Warner •• H• mlet 
Playa and Player• London Theatr• Critica' Awards 
BEST NEW ACTRESS: E•telle Kohler as Ju/„ t 
BEST DESIGNER : A,1lp t1 Ko lt111 lor As You Ltk t: lt (a Narional Theaue. not an ASC product1on) and 
Little Mu1de1s 
New York Tony Awarda 
BEST PLAY : The Homecommg by Haro ld Pinter 
BEST DIAECTOR . Peter Hall lor Tht! H omrn:ommg 
BEST DRAMATIC ACTOR Paul Rogers as Max in The Homecoming 
BEST SU PPORTING AC TOR ~ Ian Holm as Lenny in The H omecoming 
New York Drama Crit ic1' Ąward1 
BEST PLAY : The Homecoming by Harold Pinrer 
British Po1ter Design Awards 
AWARD CERTlFICATE. Henry V poster 

1968 FVS Foundation (Hamburg Univereity) Awards 
SHAKESPEARE PRIZE : Peł8f Hall 
lntmrnational Screen Printing Competition 
FIRST PRIZE . M1cheth posłer 

1969 Clarence Derwent Aw1rd1 
BEST SUPPORTlNG ACTRESS: El izabe1h Sproggs as C/a1l e in A Delicate Balance 
Variety'• London Critics' Awilrds 
BEST SUPPORTING ACTRESS . Ehzobeth Sproggs as C/a1re In A D•/lcate B• lance 
Playa and Playera London Theatra Critics' Awarda 
BEST DIRECTOA: Trevor Nunn for The Revenge1's T1agedy and The Wmte1's Tale 
BEST ACTRESS: Dame Peggy Ashcrofl as Agnes in A Dt!lic11 te Balance and 81th in Landscape 
BEST DESIGNER . John Bury for S1Jonce 
MOST PROMISING ACTOR · Alan Howard us Ach11/ts in Ttoilus and Cressida and Lussu1ioso in 
The R11t1eng11fs Tmgedy 

1970 Playa and Player• London Theatra Critics· Award1 
BEST DIAECTOR : Peter Brook lor A Midsummer Night"s Dttt•m 
BEST DESIGNER: Sally Jacobs for A M idsummer Nighfs Dream 
Britiah Poster Deaign Awarda 
AWARD CERTIFICATE : The Winl~t's Tale poster 
AWARD CERTlFICATE: Henry V/li poster 
New York Tony Award• 
BEST OIRECTOR : Peter Brook tor A Midsumme1 Night 's D1t111m 

1971 Play• and Playera London Theatra Critica• Aw• rda 
BEST PLAY: Old TimttS by Harold Pint er 
BEST ACTA ESS: Dame Peggy Ashcroll ~s Cl~ite in The Lovers of Viome 
(a Royal Coun. not an RSC production) and Kathatine in Henty VIII 
BEST DESIGNER: Farrah for Tho Ba/eon y 
BREAKTHROUGH ACTA ESS: Heather Canning as Polya in Occupations and Christme in Miss Julie 
Clarence Derwent Awards 
BEST SUPPORTING ACTRESS : Hea1her Canmng as Chflstine in Miss Julie 

1972 Pari1 Dr•ma Critica· Awerda 
BEST PAODUCTION: Comedie Francaise in Richa1d Ili, director Terry Hands. designer Farrah. 
composer Guy Woolfetiden. all ASC Ass.ociate Artisti 

We' Il 
take good care 

ofyou. 

~BOAC 
British Airways 



VILLA BEi CESABI 
London 's most elegant R iverside R estaurant. 

Dancing to two bands in a romantic Roman atmosphere. 

Wine and dine 11ntil 2.30 a.m. each evening except Mondays. 

Parking facilities 
for 50 cars. 

135, Grosvenor Road, 
London, S. W. i. 

Reservations 834 9872 or 828 7453 

THIS MONTH 

Posters of a Llfe1i111e is the title of the new 
exhibition at the Bethnal Green M.useum. 
Th is runs until 29th J uly and is a sclection 
of one hundred and forty posrers from the 
archives of S. H. Bcnson Ltd. lncludcd 
are some of the most famous adverrising 
posters from the ycars beforc the last war. 
Among them are thosc for Bovril, Guinness 
and Colman's musrard. 

More nostalgia at the London M.uscum 

SHOPPING 
with Sibella Norman 

It is surprising to discover that in the heart 
of London's theatreland, between Shaftes
bury Avenue and Oxford Street, there is a 
thriving and clamorous street market. Here 
the stalls line each side of the road leaving 
linie room-'-hence no traffic. Each barrow 
has its own domain and can be found evcry 
weekday in both winter and summer. 
Berwick Street J'vlarket comes ro life around 
9 o'clock in the morning when the barrows 
are rolled in laden with boxes of fruit and 
vegetables, fabrics and clothes, flowers and 
household goods and, occasionally, meat. 
The fruit and vegetablcs arc then piled inro 
tcmpting colourful pyramids, the clothcs 
are hung on rails and the fabrics lain out 
on the sralls in great rolls. The traders 
advertise their goods by shouting across 
the market-one cannot fai! to hear who 
is selling the most oranges for the least 
money or who has two cauliflowers for the 
price of one. The prices do tend to vary 

in Kensington Pal::icc. The new exhibition 
is callcd London in 1he Thiriies and runs 
until 23rd September. Herc there are more 
than a thousand cxhibits ranging from a 
penny bus ricket to packets of Kellogg's 
cornflakes. Thcy are ser against a back
ground designed in the idiom of the 
thirrics. 

Finally, at the Goldsmith's Hall in the 
City near St. Paul's Cathedra I. there is _a 
quite fascinating exhibition of silver. Th1s 
collection is dcsigned by Gerald Benney 
who is one of the counrry's best-known 
silvcrsmiths and it runs until 2lst May. 

from stall to stall but everything is of good 
quality and generally a great deal cheaper 
than elsewhere. The nicest thing about 
shopping in a market like this, is being able 
to wandcr up and down comparing costs 
and finding the biggest bargains, although 
this is not a very time-saving occupation ! 

Apart from the stalls themselves, the 
shops surrounding the market include 
bakeries, butchers and fishmongers-thcre 
is a particularly good one just in Brewer 
Street where every kind of fish is laid out 
on large white marble slabs. Here, you are 
also within easy reach of Old Compton 
Street which is renowned for having some 
of the best delicatessens and patisseries 
both French and ltalian, in London. 

And, if after walking round the market, 
you fee! the need for refreshment, the 
White Horse pub is on the corner of 
Archer Street, opposite the Apollo Stage 
Door. There, upstairs in the Theatre Bar, 
excellent food is available. 

Within this Soho area, it is possible to 
find practically every variety of food to fit 
any recipe however exotic ! 

Avis Caminez writes 
'La Bu.uola is a;~!' 

Dine,drink and dance'ltalian' 
Pre-theatre dinners a speciality 
42/49 St Martin's Lane WC2 
Reservations 01-240 1148 

A concise pictorial bistory 
of theatres in London 

London's Theatreland with a text by J .C. Trewin Colour illustrations by 
Geoffrey Dickinson and many others in black and whit~ is a comprehensive 
guide and history of the London Theat res. lt makes an ideał , and at only 25 p 
mexpensive, gift fo r all theatregoers. 

To : Theatreprint Ltd., 6, Langley Street, 
London, W.C.2. 
Please supply ........ . „ „ .„ (number) copies of 

LONDON'S TH EAT RELAND. 

Name„ .. „ ... „ .... ................... .. „ ... ....... ... ...... . 

Address .. ...... . „ .. „ ... ..... .... ... „ .... „ .. „ ....... ... . . 

Chcąue/PO e nclosed fo r .... „ .. ... (30p per 
oopy - including po tage) 

St"ling chtquu only can be accept<d - plt as. add extra f or po11agt abroad 

mu1•1 11 



EVERY PACKET CARRIES A GOVERNMENT HEALTH WARNING 



Schauspielhaus 
Ziirlch 1971/72 

Juni-Festwochen 

Die Besessenen 
Dostojewski/ Camus 



i:r:o.„ Heleny Modrzeje""W"skiej "W" Xra.ko"W"ie 
D Y R E KJ O R TE AT R U: I. P. G AW LI I 

FIODOR DOSTOJEWSKI 

BIESY 
ADAPTACJA: ALBERT CAMUS PRZEKŁAD: JOANNA GUZE 

OPRACOWANIE SCENICZNE: ANDRZEJ WAJDA 

Das Teatr Stary aus Krakau ist eines der altesten Theater in Polen. Es wurde 
1781 gegriindet. Seinen Ruhm erlangte es in den Jahren der Direktion von 
Stanisław Kozmian (1866---71), a is die sogeoannte «Krakauer Schule» der 
Theaterkunst ihren Anfang nahm. Auf dieser Biihne begann die Karriere der 
grossen polnischen Schauspielerin Helena Modrzejewska. 1876 ging sie in die 
USA, wo sie, in engłischer Sprache auftretend, Weltruhm erlangte. Das Kra
kauer Theater tragi jetzt ihren Namen. 

Das Teatr Stary ist eine der fiihrenden polnischen Biihnen. Es pflegt seine 
reiche Tradition, ist aber immer offen fiir zeitgenossische polnische und inter
nationale Werke, die seit Jahren einen beherrschenden Platz in seinem Spiel
plan einnehmen. 

Die eigentliche Starke des Teatr Stary bildeten und bilden die ausgepragten 
Individualitaten seiner Regisseure, Biihnenbildner und Schauspieler. In die
sem Theater hat Jerzy Grotowski seine kiinstlerische Arbeit begonnen, bier 
sind so bekannte Regisseure wie Konrad Swinarski und Jerzy Jarocki fest 
engagień . 

Die interessantesten Produktionen des Teatr Stary in den letzten zwei Jahren 
waren Shakespeares «Ein Sommemachtstraum'> und «Ende gut, alles gut» 
sowie Iredynskis «Leb wohł, Judas», alle in der Tnszenierung von Konrad 
Swinarski; dano Albees «Alles im Garten» und Witkiewics «Die Schuster» in 
der Regie von Jerry Jarocki und Dostojewskis «Die Besessenen» von Andrzej 
Wajda. 

Diese Tl:eaterereignisse haben das hohe kLinstlerische Niveau des Teatr Stary 
und die fiihrende Rolle dieser Biihne im gegenwartigen polnischen Theater
leben weiter gefestigt. 

Das Krakauer Theater hat schon mehrmals im Ausland gastiert, u. a. in Paris 
und Wien. Nach Zi.irich kommt es im Anschluss an die World's Theatre 
Season in London. 
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Andrzej Wajda, geboren 1926, der 
beriihmte polnische Film- und Thea
terregisseur, studierte Malerei an der 
Krakauer Kunstakademie und an
scbliessend Regie an der Film- und 
Theaterhochschule in Lodz. 1955 de
biitierte er mit dem Film «Die Ge
neration». 1957 kam «Der Kanał » 

heraus, fi.ir den er internationale 
Preise in Cannes und Moskau er
hielt. Sein Ruf ais eines eigenstandi
gen Kiinstlers wurde durch «Asche 
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und Diamant» bestatigt; fi.ir dieses 
Werk erhielt er in Venedig den Preis 
der Internationalen Filmkritik. 
Seine weiteren Filme sind : «Sam
son», «Die Aschen» , «Alles zu ver
kaufen», «Die Tore zum Paradies», 
«Das Birkenwaldchen>>, «Die Land
schaft nach der Schlacht ». Wajda ist 
einer der Begri.inder der sogenannten 
«Polnischen Filmschule». Unermiid
lich sucht er nach einem entsprechen
den kiinstlerischen und ideologischen 
Ausdruck fi.ir die dramatische Wahr
heit der polnischen Geschichte. Das 
Hauptthema der meisten seiner 
Filme ist das Schicksal von einzel
nen Polen und von ganzen Genera
tionen, die gezwungen sind, in ent
scheidenden tragischen Momenten 
ihre Wahl zu treffen. Wajda ist - so 
bezeichnet er sich selber - «ein Ma
ier auf der Filmleinwand». Er bat 
seine eigene Poetik, die von Roman
tik und Emotionen gekennzeicbnet, 
von Symbolen und Metaphern gesat
tigt ist. 
Auch in seinen Theaterinszenierun
gen, zu denen er gewohnlich die 
Ausstattung entwirft (u. a. Sbake
speares «Hamlet», Wypianskis «Die 
Hochzeit», Dilrrenmatts «Play Strind
berg»), zeigt sich deutlicb seine ro
mantische und emotionelle Einstel
lung, seine malerische Vision des 
Theaters. 
Ein eindri.ickliches Beispiel daflir 
bieten «Die Besessen en», die ais das 
interessanteste Ereignis des polni
schen Theaters im Jahre 1971 be
zeichnet wurden. 
Anstatt sein eigenes Textbuch zu 
schreiben, benutzte Wajda die Bilh
nenfassung von Albert Camus. Er 
Ubernahm aus dieser Adaptation fa st 
alles: die Worte und Gedanken, die 
Ideologi e und die indirekte Behand
Jung der Personen (durch einen Er
zahler) sowie das Zwiespaltige der 
ethischen, politischen, sozialen und 
philosophischen Probleme. Er hatte 
aber nicht die Absicht, diesen Text 
pedantisch auf der Bilhne darzustel
len. Im Gegenteil: Er schien zeigen 
zu wollen, <lass die Auffilhrung selbst 
die Beziebung zwiscben Textbuch 
und Roman definieren milsse. In der 
Tat hat Wajda, zusammen mit dem 
Text von Camus etwas konstruiert, 
was man ais eine zweite Ebene der 
Inszenierung bezeichnen konnte. Sie 

besteht aus Bildern, die jenseits des 
Wortes aufgebaut sind. Sie erganzen 
den Text, bringen ihn erst zu voller 
Wirkung, kommentieren ibn und 
nehmen ihn manchmal sogar voraus. 
Besonders wichtig ist dabei, dass 
diese zweite Ebene auf filmische 
Weise, mit ki.instlerischen Mitteln, 
welche beim Film ihren Ursprung 
haben, geschaffen wurde. 
Die Auffilbrung beginnt mit einem 
durchdringenden Gesang aus einem 
Lautsprecher und dem Geriiusch wil
der Pferdebufe der galoppierenden 
Troika, welche auf eine Leinwand 
projiziert wird. Stawrogins Beichte 
wurde an den Anfang des Stilcks ge
stellt. Sie wird begleitet vom Ge
klapper einer Schreibmaschine. Das 
Madchen Matriosza erscheint. Es 
folgt das Zusammentreffen mit Ti
chon, welches mit Stawrogins epilep
tischem Anfall endet. 
Daran anscbliessend werden die Zu
schauer mit Leuten bekannt gemacbt, 
welche von Stawrogin ausserordent
lich fasziniert sind: Kirylow, Shatow 
und Maria Lebkiadkin. Sobald wir 
Stawrogin in seinem Haus sehen 
wissen wir schon, dass er die zen'. 
trale Figur der Auffi.ihrung ist, auf 
die sich alle Moralprobleme konzen
trieren . Dieses Vorgehen Wajd as, 
den gesamten Kern der Bearbeitung 
von Camus im ersten Teil zu zeigen, 
sowie seine Art, die Charaktere so
wobl von innen her wie auch in 
ihren Beziehungen untereinander 
darzustellen, sind typisch fi.ir die 
Dramaturgie des Films. In einem 
solchen Arrangement dient das 
Fołgende dano nur dazu, der Ak
tion mehr Dynamik zu geben . Wenn 
Wajda die Vorstellung beschleunigt, 
macht er von allen Mitteln der Film
kunst Gebrauch. Dazu gehoren zum 
Beispiel eine graue Landschaft (dunk
ler Horizont, schlammiger Baden), 
einmal ausgedehnt in einem allge
meinen Oberblick, dano wieder aus 
der Nahe wie bei einem Teilaus
schnitt; oder die Variabilitat von 
Biihnensituationen, von Klangeffek
ten, welche menschliche Stimmen 
einschiiessen (Weinen, Heulen, Stoh
nen, Klagen), sowie Naturgerausche, 

dano der Wecbsel von hellen und 
dunklen Farben, von gewaltsamen, 
verkrampften oder spastischen Be
wegungen; schliesslich gehort dazu 
die Einfiibrung von Figuren, schwarz 
gekleideten, schweigenden Zeugen, 
die immcr starker in die Vorgange 
eingreifen. 
Solcberart fasziniert die Interpreta
tion, die dem Stiick von dem her
vorragenden polniscben Filmregis
seur gegeben wurde, welcher nach 
eigenem Willen und eigener Wahl ab 
und zu zu einer Arbeit ans Theater 
zuri.ickkehrt. 
Camus, der Dostojewski und seinen 
Roman popularisierte, Ubertrug die 
Geschichte einfacb auf die Bi.ihne, 
indem er die Ideologie des Werkes, 
ja sogar seine Manierismen (eine 
Mischung aus Groteskem und Erha
benem, aus Politik und Romanze mit 
moralisierenden Gebalten) bewahrte. 
Wajda jedocb beschrankte sich nicht 
darauf, Dostojewski nach Camus zu 
interpretieren . Er bescbloss, das 
Th eater von Dostojewski entstehen 
zu lassen, indem er alles, was in dem 
Roman enthalten ist, durch die At
mosphare der Auffi.ihrung rnitteilte 
und den Inhalt von Camus' Szena
rium durch Bilder darstellte, die er 
unabhangig von den Worten schuf. 
Er schuf sie mit der Virtuositat des 
wahren Filmregisseurs, schichtete sie 
auf und intensivierte sie mit Ton
elementen. Er erreichte damit eine 
eindrucksvolle Wirkung - ein Bild 
von den Konvulsionen der mensch
lichen Natur. 
Die Musik, welcbe in dieser Auffi.ih
rung eine so hervorstechende und 
dramatische Rolle spielt, stammt von 
Zygmunt K onieczny, einem hochbe
gabten Komponi sten der jilngcren 
Generation. 
Wajdas Inszenierung der «Besesse
nen" fand bei der Theaterkritik sehr 
lebhafte Aufnahme: «Zum ersten 
Mal ist Dostojewski auf der Bilhne 
ais ein Ki.instler gezeigt worden, der 
von diesen «bedrangenden Proble
men» umgetrieben wurde. Denn fast 
immer haben wir den Autor der 
«Damonen» ais einen Moralisten und 
Philosophen erlebt. » 
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Wojciech Pszoniak ais Piotr Wierchowienski 
Wiktor Sadecki ais Stiepan Wierchowienski 

Andrzej Wajda zu seinen «Bcsesscoen» 

Im Theater wie im Film ist Regic fi.ir mich ein unaufhiirlicher Wett.streit zwi
schen dem Text der Vorlage und dem Eigenleben der entstehenden Auffiih
rung. Die Schauspieler mit ihren Móglichkeiten und ihren Vorschlagen zur 
Entwicklung der Charaktere machen es notwendig, dass immer wieder auf 
die literarische Vorlage zuri.ickgegriffen wird, die da.nn wahrend der Proben 
allmahlich Gestalt gewinnt und schliesslich aus sich selbst lebt. 
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Bcim Blick auf die «Bcscssen cn„ versuchtcn wir, unsere eigene Sicht a uf dic
·es Werk zu finden, obwohl wir uns des Schli.issels bedienten, den uns Albert 

Camus gegeben hat. 

Das Werk Dostojewski s hat ein cn o wesentlichen Einfluss a uf die Entwick
lung der Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts gehabt, dass wir es besser 
kennen sollten. Ich verdanke ihm die Grundlagen meines Weltverstandnisses, 
so die Einsicht, <lass der Mensch immer zugleich ein Individuum und ein 
soziales Wesen ist, das · er sich zwar mit anderen assoziiert, jedoch scine 
eigene P ersiinlichkeit niemals a ufgibt. 

Was mich an den «Bcsessenen» vor a l Iem anzog, war der Reich tum an Cha
rakt eren. Ich finde, dass das Drama dieser J.eute, welche von Dostojewski 
in einem Augenblick gewaltsamer Verkrampfungen und wahnsinniger Aus
bri.iche gczcigt werd en, wichtiger an dem Roman ist ai s irgendwelche intellek
tuell en Schli.issc, die man aus ihm ziehen kónnte. Das Publikum kommt ins 
Theater, urn etwas zu sehen, nicht. urn an intellektuellen Speku!ationen teil
zunehmen. 

Dostojewskis Menschen sind voller Gegensatze und widerspri.ich!icher Lei
denschaften. Fi.ir den Scha uspieler ist das eine herrliche, a ber auch sehr 
schwierige Aufgabe, die menschliche Komplexitat darzustellen. 

Der ldealfall ware ein e Aufflihrung, welche den tatsachlichen Vorgang des 
Romans - entnommen dem Motio Dostojewskis zu den «Besessenen» -
zeigen wi.irde: Diescs wahnstnnige Rennen der Saue zum Seeufer, der Saue, 
die die bósen G eister verkiirpern, die einem Besessenen ausgetrieben wurden. 
Und dieses Rennen sollte das Tempo der gesa mten Vorstellung bestimmen -
alemlos und toll. 

QFi\ nt1n itb-tr bitr.ct b-~ tittt gro-~t tjtrbt ~iiut ituf btr 
~łtibt ittt btnt ~erge. ~(nb J\t b-itłttt ił)n, b"it~ tr ił)nen er
l1rn:b-tt, in: rtt !U fitł)rtn. ~ttb tr tditttb-te ttł ilfttttt. iit 
fnltrtn bit b-.3f tn (ljti,ier itutł U"on btm lłttnr.dtett unb 
futrrtn hr bit ~iiue; unb bit !ltrbt ~iirtłt Jłdt U'.Ott bent 
Jb-ltitttg hr btn ~tt unb trroff. 
lit itb-er bit ~idttt ritlftłl 1 tulti\ bit gerrlf1tlt1 fhtl}ttt Jlt Uttb 
U'trhiiubtten'ił hr ber ~tltbt tmb ht ben lorftrn. 
iit ght_Gtłt J\t ltittllUi\ 1 !U rełJttt 1 Wili\ bit _Gtr.dftqttt Wltl"1 

uub ltitmttt tu ~trui\ unb f1rnbttt b.eu lłttnrd1en, „.,.„ wt!
dttm bit b-of tn ®tiJ\tr 1tui\gtf1tltrttt tttitrtn, Jłf!tttb ttt bttt 
iu~ttt ~trui\, htłdtibtt unb u.erniinftig, uttb trr.dtritkeu. 
Yttb bit tł\ ntr.ei,.en Jtittttn, utrkiinbtteu'~ iłJttttt, wit btr 
fer.eJTtnt witr ntrunb gewo-rbtn. 
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Die Personen in der Reihenfolge ihres Auftreteos 

Nikolaj Stawrogin 

Matriosza 

Ticbou 

Der Erzlibler 

Kiry low 

Sza tow 

Liza Drozdow 

Maria Timofiejewna 
Lebiadkin 

Kapitan Lebiadkiu 

Barbar11 Pielrowua 
Stawrogin 

Praskowia D rozdow 

Dasza Szatow 

Stiepau Trofimovicz 
Wiercbowieuski 
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Ehemałiger Offizier. «Das Leben langweilt ihn bis 
zum Wahnsinn.» Besitzt unbegrenzte Macht iiber 
sich selbst und andere Menschen, weiss aber nicht, 
«wie er diese anwenden soli ». Das ist die Ursache 
seiner Leiden. Ist der Sohn Barbara Pietrownas. 
Epileptiker. 

Ein Madchen, dem gegeniiber Nikołaj Stawrogin 
bitterste Gewissensbisse empfindet. 

«Der heiłige Monch.» Ihm enthiillt Stawrogin sein 
tiefstes Gebeimnis. 

Vicldeutige Figur. Er sagt: «Du warest erstaunt zu 
erfahren, woher ich alles weiss; aber was wiirdest 
Du sagen, wenn ich alles selbst gesehen hatte?» 

Ingenieur. Er war in Amerika, wo er das mensch
liche Leben auf der untersten Existenzstufe erfuhr. 
Ist bescssen von der Idee des Selbstmordes, welcher 
seiner Meinung nach dem Menschen das Gefiihl 
wirkłicher Unabhangigkeit geben und aus ihm einen 
Gott machen kann. Diese Idee wurde ihm von Ni
kolaj Stawrogin eingegeben. 

Mochte an Gott und die russische Nation głauben, 
«an die einzige Nation, die die Welt retten kann». 
Er steht ebenfalls unter dem starken Einfluss von 
Stawrogin. 

Junges Madchen , wahnsinnig verłiebt in Stawrogin. 
Ihre Liebesaffare begann von zwei Jahren in der 
Schwei z. 

Ungliicklicbe geistesgestorte Frau. Die legale Ebe
frau Stawrogins. Er beiratete sie aus Spass, «nach
dem er einst nach einem ausgiebigen Essen in Pe
tersburg urn eine Flasche Champagner eine Wette 
deswegen abgeschlossen halle». 

Ehemaliger Kapitan. Trinker und Taugenicbts, Ni
kołaj Stawrogins Kumpan bei seinen Gełagen in 
Petersburg, von ibm sein Falstaff genannt. Bruder 
und «Beschiitzer» voo Maria Timofiejewna Lebiad
kin. 

Nikolajs Mutter, Witwe eines Generals. Reicbe und 
resolute F rau, welcbe den Komplex hat, dass ihre 
E rziehung nicht vollkommen sei. 

Lizas M utter. 

Pflegekind von Barbara Pietrowna Stawrogin. Lebt 
in ihrem Haus. Liebt Stawrogin, jedoch ohne Hoff
nung auf Erwiderung. Trotzdem glaubt sie, dass sie 
irgendwan n in der Zukunft, «wenn alles voriiber 
ist», mit Nikołaj leben wird. Liza nennt sie boshaft 
«Krankcnschwester». 

Professor, Asthet und MoraJist. Lebt im Haus Bar
bara Pietrowna Stawrogins, welche er seit zwanzig 
Jahren platonisch liebt, wahrend er <las Brat ihrer 
Barmherzigkeit isst. Barbara Pietrowna nahrt «ein 
Gefiihl nicht offen ausgesprochener Freundschaft 
fiir ihn, was bedeutet, dass sie iho oft hasst». Er ist 
der Beschiitzer und Lehrer Stawrogins, Vater von 

Liputin 

Szigalew 

Wirginsk.i 

Student 

Liamszyn 

Aleksy Jegorowicz 

Maurycy Nikolajewicz 

Piotr Stiepaoowicz 
Wiercbowicnski 

Fiedka 

Wirginska 

Scbulmiidcbeo 

K apitan 

Maria Szatow 

Der Pope 

F igureo 

Piotr Stiepanowicz Wierchowienski, den er in sei
nem Leben nur zweimal sah: bei seiner Geburt und 
ais er sein Studium an der Universitat in Petersburg 
begann . 

Anhanger von Szigalews System. 
Schopfer eines eigenen Weltsystems, in welchem 
nach seiner Meinung alle Menschen wirklich frei 
sein werden . 

Organisator von Treffen , an denen die kiinftige 
Form des «Arrang ierens der Welt» diskutiert wird. 

Seiner Meinung nach sollte «Gott erschossen wer
den». 

Spielt Klavier wahrcnd der Zusammenkiinfte, urn 
diesen den Anschein harmloser Soirees zu geben. 
Ein schwacher Mann . 

Diener, in einem Vertrauensverhaltnis zu Nikołaj. 
Hat schon viele Jahre in Barbara Pietrownas Haus 
gelebt. 

Liza Drozdows Verlobler. Offizier. 

Griinder einer Verschworerorganisation, welche die 
Grundlagen des Systems erschiittern sol!. Organi
siert die Gruppe der «Fiin f» in der Stadt; man sagi, 
<lass er noch zwei oder drei sołcher Gruppen wo
anders in · Leben gerufen hat. Sein uaerreicbbares 
Ideał eines Menschen ist Nikołaj Stawrogin, wel
chen er fii r sein «ungewohnliches Talent zum Ver
brechen» bewundert. Sohn von Stiepan Trofimowicz 
Wierchowienski. 

E in Bandit. N achdem er in der Armee gedient 
hatte, wurde er von tiepan Profimovicz Wiercbo
wienski (Libera ler und Asthet) wegen einer Spiel
schuld in eine Strafkolonie verkauft. Aus dieser ist 
er gerade entkommen. 

Frau des Wirginski. 
Cousine der Wirginskis. Kampft fiir die Rechte der 
<deidenden Studenten». 

Teilnehmer an den Zusammenkiinftcn bei den Wir
ginski s. 

Szatows F rau, aber vor zwei Jahren in Paris von 
ihm geschieden, wo sie geheiratet hatten, <loch nur 
ein paar Tage zu ammenlebten . Man sagt, dass sie 
ein Verhaltnis mit N ikolaj Stawrogin hatte. 

Zufiillig zu dem sterbenden Stiepan Trofimowicz ge· 
bracht. 

Wichtige Zeugen der Handlung sind die schwarz 
gekJeideten GestaJ ten, welche Mobcł und Rcquisiten 
bei offenem Vorhang bewegen. Sie verschwinden 
nicht von der Biihne, sondern bleiben, beobacbten 
und warten auf etwa s. Sie scheinen ihr eigenes Le
ben zu fiihren, denn sie lassen urn die Schauspielcr 
herum eine andere Welt entstehen. Sie sind nicht 
nur einfach «die Tcufcl», <l as ware zu wenig. Nach 
und nach verwandeln sie ich in eine Kraft, die 
schliesslich eigenmachtig in das Stiick eingreift und 
die Schauspiełer zu zwingen scheint, es zu beenden. 
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Mittwoch, 7. Juni 1972, Donnerstag, 8. Juni 1972, Freitag, 9. Juni 1972, 

jeweils 20 Uhr 

Im Rahmen der Juni-Festwochen 

STARY T ATR im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie 

Leitung: J . P. Gawlik 

Fiodor Dostojewski 

Die Besessenen 
Eine neue Dramatisierung von Andrzej Wajda 
auf der Grundlage der Adaptation von Albert Camus 
Dbersetzung ins Polnische: Joanna Guze 

Inszenierung und Ausstattung: Andrzej Wajda 
Kostlime: Krystyna Zachwatowicz 
Musik: Zygmunt Konieczny 
Regie-Assistenz: Kazimierz Kaczor, Marek Rozynek 
Dramaturgie: Jan Blonski 

Nikolaj Stawrogin 
Tichon 
Erzahler . 
Aleksy Kirylow 
Iwan Szatow . 
Liza Drozdow 
Maria Timofiejewna Lebiadkin 
Kapitan Lebiadkin 
Barbara Pietrowna Stawrogin 
Praskowia Drozdow 
Dasza Szatow 
Stiepan Trofimowicz Wierchowieński 
Liputin 
Szigalew . 
Wirgiński 

Seminarist 
Liamszyn 
Aleksy Jegorowicz, Lakai 
Maurycy Nikołajewicz 
Piotr Stiepanowicz Wierchowieński 
Fiedka 
Wirgińska 
Schulmadchen 
Hauptmann 
Maria Szatow 
Pope 
Matriosza 

24 Bilder, Pause nach dem 13. Bild 
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Jan Nowicki 
Marek Walczewski 
Tadeusz Malak 
Andrzej Kozak 
Aleksander Fabisiak 
Hanna Balcewicz 
Izabela Olszewska I 

Jerzy Binczycki (l' 

Zofia Niwińska 
Celina Niedźwiecka 
Maria Rabczyńska 

. Wiktor Sadecki 
Janusz Sykutem 
Wojciech Ruszkowski 
Jerzy Baczek 

i 

Leszek Piskorz 
Marian Slojkowski 
Euzebiusz Luberadzki 
Rajmund Jarosz 
Wojciech Pszoniak 
Kazimierz Kaczor 
Wanda Kruszewska 
Danuta Maksymowicz 
Ferdynand Wójcik 
Elzbieta Karkoszka 
Ferdynand Wójcik 

* * * 

J Izabela Olszewska ais Maria Lebiadkin 
Aleksander Fabisiak als Iwan Szatow 
Tadeusz Malak als Erziihler 
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Jan Nowicki als Nikolaj Stawrogin 
Stanisław Gronkowski ais Fiedka 

Inhaltsangabe 

1. Szene: Nikołaj Stawrogins Beicbte 

Moralisch indifferent, ist Stawrogin nicht in der Lage, Recht und Unrecht zu 
unterscheiden. Er erzahlt dem Publikum eine der unwi.irdigsten Episoden 
seines Lebens: die Verfi.ihrung der zwolfjahrigen Matriosza und die wissent
liche Duldung ihres Se!bstmords. Er mochte sein Bekenntnis der óffentlich
keit preisgeben, aber der Monch Tichon warnt ibn davor. Ein epileptischer 
Anfall Stawrogins unterbricht das Gesprach. 

2. Szene: Selbstmord 

Der Erzii.hler stellt zwei Studenten vor: Kirylow, Ideologe des Selbstmords, 
Mystiker und Nihilist, und Szatow, edel gesinnter ehemaliger Student. Beide 
sind von Stawrogin fasziniert und daher Mitglieder einer geheimen revolu
tionaren Organisation geworden. 

3. Szene: Das verkriippelte Madchen 

Szatow lebt in der Nahe der verkri.ippelten und geistesgestorten Maria Le
biadkin, die auf geheimnisvolle Weise mit Stawrogin vertraut sein soli. Daher 
erhalt er unter einem Vorwand den Besuch von Liza Drozdow, die in Staw-
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rogin verliebt ist und Maria zu sehen hofft. Maria wird von ihrem Bruder, 
einem menschlichen Wrack und Trinker, misshandelt. Sie erscheint und 
macht Andeutungen von einem Ehemann, der einst da war, aber jetzt nicht 
mehr. 

4. Szene: Die Siinden der anderen 

Barbara Pietrowna Stawrogin, die Mutter Nikolajs, beschliesst aufgrund von 
Geri.ichten i.iber eine Liebesaffare zwischen ihrem Sohn und ihrer Pflege
tochter Dasza in der Schweiz, diese mit ihrem eigcnen langjahrigen Freund, 
Stiepan Wierchowienski, zu verheiraten. Der Erzahler berichtet die Lebens
geschichte Stiepans, eines naiven und leidenschaftslosen Mannes, der fiir 
Dasza bloss vaterliche Gefi.ihle hat und sich den Heiratspfanen nur wider
willig fi.igt. 

5. Szene: Die Liberalen 

Eine Freundesgruppe von Liberalen , zu denen auch Stiepan Trofimowicz 
Wierchowienski gehort, ergibt sich inzwischen Tagtraumen von einer Reform 
Russlands. 

6. Szene: Der Salon Barbara Pietrownas 

Stiepan Wierchowienski spricht mit dem Erzabler i.iber die herannahende 
Hochzeit mit Dasza, die er gem vermeiden mochte. Er hangt an seiner Wohl
taterin, Barbara Pietrowna, in deren Haus er lebt. Es versammeln sich Gaste. 
Daszas Mutter, Praskowia Drozdow, Liza und Barbara Pietrowna berichten 
von einem peinlichen Vorfall in der Kirche mit Maria. Handelt es sich urn 
die Schwester von Kapitan Lebiadkia? Ist es wahr, dass Nikolaj ihr regel
massig Geld schickt? Lebiadkin macht Andeutungen eincs Geheimnisses. 
Piotr Wierchowienski erscbeint und bald darauf Nikolaj Stawrogin. Barbara 
Pietrowna verlangt eine Erkfarung. Nikołaj leugnet, dass Maria seine Frau 
sei. Piotr Wierchowienski kommt ihm zu Hilfe und lasst alles ais einen Akt 
der Nachstenliebe erscheinen. Man gratuliert Dasza zur bevorstehenden Hei
rat, dach endet die Szene in Peinlichkeit und Verwirrung, ais man den Na
men des Brautigams erfahrt. 

7. Szene: Vater und Soho 
Allein mit seinem Vater, gibt sich Piotr Wierchowienski ais revolutionarer 
Anarchist und entschlossener Terrorist zu erkennen. Der Vater versucht ver
geblich, ibn von seinen ldeen abzubringen. Er verflucht seinen Sohn. Der 
Erzahler teilt mit, dass sich der Morder Fiedka herumtreibt. Ware er in die 
Strafkolonie gekommen, wenn der alte Wiercbowienski bei einem Kartenspiel 
mit ihm seinerzeit nicbt verloren hatte? 

8. Szene: Die Studenten 

Gesprach zwischen Stawrogin und Kirylow. Obgleich er das Leben liebt, ist 
Kirylow zum Selbstmord aus Oberzeugung entschlossen. Stawrogin kommt, 
um Sz.atow zu warnen: Man konne ihn toten, Piotr Wierchowienski sei ein 
Narr und alles moglich. 

9. Szene: Fiedka der Striifling 

Stawrogin trifft Fiedka nachts auf der Brlicke. Fiedka weiss, dass Maria 
Lebiadkin fiir Nikolaj Stawrogin eine Last ist und bietet seine Dienste an . 
Nach widersteht Nikołaj . 

10. Szene: Prinz Harry 

Nikołaj Stawrogin eroffnet Kapitan Lebiadkin, dass er seine Ehe mit seiner 
Schwester Maria bekannt machen will. Maria erkennt Stawrogin nicht. Sie 
weigert sich, mit ihm in die Schweiz zu gehen. lhr «Prinz» war ein anderer. 
Sie bat Angst vor ibm, eine Vorahnung des Kommenden? 
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Anna Halcewicz ais Liza Drozdow 
Jan Nowicki ais Nikołaj Stawrogin 

11. Szeoe: Versucbung 

Das Messer, das Maria fiirchtete , blitzt inzwischen in Fiedkas Handen. Mit 
einem satanischen GeJachter gibt Nikołaj Stawrogin Geld an Fiedka, wobei 
beiden klar ist, wofiir. 

12. Szeoe: Piotr Wierchowieoskis Aktivitiiteo 

Piotr versichert sich, <lass Kirylow sich auf Befehl der Organisation umbrin
gen wird. Alle Verschwi:irer, auch Szatow, werden sich bei Wirginskis treffen. 
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Piotr erwahnt, dass Szatow Gefahr drohe, doch nimmt dieser das nicht ernst, 
ist aber bereit , die Papiere, die er versteckt hall , herauszugeben . 

13. Szeoe: Die Krankeoscbwester 

Dasza erkli:irt Stawrogin , dass sie zu ihm kommen wird, ganz gleich, wie alles 
endet. Will er seine Fra u verlieren? Vie I leicht Liza? Er spricht von kleinen 
Teufeln, von Visionen. Er ist wiitend, dass sein eigener Damon die Mittel
mas ·igkei t ist. Ein anderer D amon jedoch versteht, Geld zu za.hien: Fiedka. 
Sie will auch nach einem Vcrbrechen zu ihm kommen. 
Piotr Wierchowienski kommt. Er schlagt gleichfalls eine Mystifikation vor. 
Nikołaj soll vorgeben, ein Mitglied des gar nicht existierenden Zentralkom
miuees zu sein . Stawrogin lehnt ab. Er will auch nicht bei der Ermordung 
Szatows helfen, obwohl er gerade vorher ausserte, dass cine gemcinsame 
Blutschuld die Gruppe am besten zusammenbinden wiirde. 

PAUSE 

14. Szeoe: Das Trcffeo 

Diskuss ion und Polemik der Verschwi:irer. Szigalews System: gren zenlose 
Freihei t, die zu grenzenlosem Despotismus fiihrt. Piotr Wierchowienski will 
nicht diskutieren, sondern handeln. Szatow solidarisiert sich nicht mit den 
Verschworern uncl verlasst clas Treffen . 

15. Szeoe: Der neue Zar 

P iotr Wierchowienski bietet Nikolaj Stawrogin nochmals Partnerschaft und 
Fiihrerschaft. Die Organisation braucht «einen Kopf». Die Idee von endlosen 
Aufsti:inden, bis «der neue Zan> erscheint, kommentiert Nikołaj jedoch zy
nisch . Piotr kann ihn nicht gewinnen . 

16. Szcne: Der Abschied 

Stiepan Trofimowicz Wierchowienski verlasst Barbara Pietrowna Stawrogin . 
Inzwischen ist das Feuer offen ausgebrochen. Es hat auch Lebiadkins Haus 
zerstort. Nach Lizas Flucht haben sich die Ungliicksfalle gehauft. 

17. S:iene: Das Ende der Romanze 

Liza hat eine Nacht mit Nikolaj verbracht. Sie ist hochgestimmt, er schon 
indifferent und distanziert. Nikolajs Langweile wird durch die Nachricht von 
einem Verbrechen belebt. Piotr Wierchowienski berichtet den Tod der 
Lebiadkins. Jet:it kann Nikołaj Liza heiraten, will aber gar nicht mehr. Er 
bekennt seine Mitschuld am Mord an Maria Lebiadkin und ihrem Bruder. 
Mit einem Schrei verlasst Mari a den Raum. 

18. Szeoe: Lizas Tod 

Piotr will Liza iiberreden, doch noch Maurycy zu heiraten, der nur darauf 
wanet. Es zieht sie aber zu den Ermordeten, und so wird sie selber zum 
Opfer. 

19. Szene: Maria Szatow 

Unerwartet kehrt Maria Szatow, schwanger von einem anderen, zu ihrem 
Mann zuriick. 

20. Szeoe: Szatows Tod 
J n diesem Augenblick des Gliicks und der Versi:ihnung und der Geburt des 
Kindes, das Szatow ais seines annehmen will, wird er ermordet, denn die 
Verschworung nimmt ihren Lauf. Dieser absurde Mord aber zerbricht die 
Solidaritat der Verschwi:irer anstatt sie zu sti:irken. 

21. Szeoe: Fiedkas Flucbt 

Letztes Gesprach zwischen Piotr und Fiedka. 

22. Szeoe: J(jrylows Tod 

Piotr Wierchowienski i.iberredet Kirylow, sein Versprechen zu erfiillen . Der 
Druck, den er ausiibt, wird zunehmend gewalttatiger. Kirylow zogert. Ein 
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kurzes Handgemenge, ein Schuss. Dazu die siegreichen Schreie der Teufel. 
Vom Erzlih ler erfahren wir die Arrestierung von Szatows Mordem, wah
rend Piotr Wierchowienski in einem Abteil 1. Klasse i.iber die Grenze fahrt 
und neue Piane zu einer Verbesserung der Gesellschaft entwickelt. 

23. Szene: Der Wanderer 

Todkrank zieht Stiepan Trofimowicz Wierchowienski durch die Dunkelheit. 
Es kommt zur Versohnung zwiscben ihm und Barbara Pietrowna Stawrogin, 
welche iiber den Gang der Dinge sehr deprimiert ist. Sie Jiest aus dem Evan
gelium eine Stelle, welche das Motto von Dostojewskis Roman ist. 

24. Szene: Stawrogins Tod 

Dasza und Barbara Pietrowna bereiten ihre Abreise vor. Dasza ist brieflich 
von Stawrogin gerufen worden. Barbara will mit ihnen zusammen sein. Niko
łaj Stawrogin hat sich jedoch in der Erkenntnis seiner Verantwortung und 
Schuld erhangt. Der Erzahler teilt mit, dass die A.rzte Wahnsinn ausgeschlos
sen haben. Er ist im Begriff, weiterzusprechen, da nahern sich zwei «Teufel» 
und verstopfen ihm den Mund. 

Zofia Niwinska ais Barbara Stawrogin 
Maria Rabczynska ais Dasza Swrow 
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BESY (russ.; Die Diimonen). Roman 
von F edor M. Dostoevsk.ij (1821 bis 
1881), erschieuen 1871/72. - D er 
Roman war urspri.inglich vom Autor 
ais ein Pamphlet gegen die russische 
Form des Atheismus - den Nihilis
mus - gedacht; im Verlauf der Ar
beit trat jedoch die beabsichtigte 
zeitkritische Tendenz hinter die phi
losophische und ki.instlerische P ro
blematik zuri.ick. Der Handlung liegt 
die Geschichte des Studenten Ivanov 
zugrunde, der sich mit einer anarchi
stisch-revolutionaren Gruppe ent
zwcit hatte und von deren Anfi.ihrer 
Neeaev im Park der Landwirtschaft
lichen Akademie zu Moskau ermor
det worden war (November 1869). 
D ie Geschichte eines Mordes aus po
litischer Rason ist zu einem Element 
der Handlung in dem Teil des Ro
mans geworden, der sich auf der 
Ebene der «Sohne» abspielt. Die 
E bene der «Vater» (in Analogie zu 
Turgenevs Otcy i deti - Viiter und 
Sóhne) wird von Stepan Verchoven
skij reprasentiert. Das eigentliche 
dynamische und thematische Zcn
trum des Romans, die letzte U rsache 
und das eigentliche Z ie! aller Peri
petien ist das Geheimnis der Schon
hcit und der Macht Nikolaj Stav
rogins. 
Vater Verchovenskij, der «/iin/zig
jiihrige Siiugling», Idealist, li.sthet 
und begeisterter Liebhaber der deut
schen Philosophie, fristet sein Leben 
in einer abgelegenen Provinzstadt im 
Haus der reichen Witwe Varvara 
Stavrogina . Er ficht Dostoevskijs 
Kampf gegen den Utilitarismus der 
jungen Generation aus und prokla
miert die Schonheit - nicht das 
Brot - als das bestimmende Prinzip 
der Geschichte, ais die «eigentliche 
Frucht der Menschheit ». Docb sein 
geistiger Sieg fi.ihrt endgiiltig zu sei
ner Entwurzelung: er flieht das Haus 
seiner Wohltaterin und stirbt als Pil
ger. Vor seinem Tod (er Hisst sich 
aus dem Lukas-Evangelium die Ge
schichte von der Austreibung der 
T eufel vor!esen - Entscbliisselung 
des Titels und des Romans) findct 
seine asthetisierende Frommigkeit zu 
der religiosen Erkenntnis: «Die Liebe 
ist hoher denn das Sein, die Liebe ist 
die Kronung des Seins.» 
Stepan Verchovenskij war der Erzie
her Nikołaj Stavrogins, des Sohns 

der reichen Stavrogina. Stavrogin 
taucht drei Wochen vor seinem 
Selbstmord auf; seine Vergangenheit, 
aber auch die Vorgange in den drei 
letzten Wochen mlissen vor allem an 
den vielfaltigen Spiegelungen seines 
Selbst abgele en werden. Vier Man
ner umgeben ihn, von denen jeliL:l 
Stavrogins Ant inomie (Glauben -
Vernichtung) ais individuelles Schick
sal erleidet. Der wie Stavrogin erst 
klirzlich aus dem Ausland zuri.ickge
kehrte Anarchi st und iihrer eines 
revolutionaren «Fiinferkomitees», 
Petr Verchovenskij (Sohn des alten 
Stepan Verchovenskij und damit gei
stiger Bruder Stavrogins), iibertragt 
dessen Losung: «A I/es ist a/ Iem 
g/eich» (letzte Konsequenz der lJee 
des «eingekerkerten Bewusstseins» 
bei Dostoevskij), auf das politische 
Leben. Er ermordet den Studenten 
Satov, angeblich, weil von ihm D e
nunziation drohe, in Wirklichkeit 
aber, urn seiner konspi rativen T atig
keit einen Inhalt zu geben. Hinter 
der Maske eines Intriganten und 
Narren verbirgt sich ein von der 
Idee der Zerstorung urn ihre r sel b t 
wi llen Bcsessener. Ihm stcht in der 
«r;re11zenlosen Despotie» Sigalevs 
eine Utopie von der Herrschaft des 
aussergewohnlichen Menschen ii ber 
die Kommune der Entmiindigten ge
geni.iber (ldeen Ra kol'ni kovs und 
des Grossinquisitors treffen bier zu
sammen). Der junge Ingenieur Kirilov 
kennt, gleich Fi.irst Myskin im ldiot 
(Der ldiot), die ekstatische Erfah
rung der «e wigen Harmonie» des 
Seins, das «Alles ist gut!». Sie aber 
steht im Widerspruch zu der all
taglichen Erkenntnis: «Leben ist 
Schmerz und Angst». Aus Angst 
schuf der Mensch die Li.ige: einen 
Gott. Die Oberwindung der Angst, 
die Aufhebung des Unterschieds zwi
schen Leben und Tod bedeutet fi.ir 
Kiril ov die Oberwindung Gottcs und 
die Gottwerdung des Menschen: Ki
rilov ist bereit, sich - und damit 
Gott - zu totcn , da fi.ir ihn der 
Selbstmord, der «hochste Punkt des 
Eigenwol/ens», den Menschen zum 
Menschgott macht und Mensch und 
Natur neue Impulse gibt. Allein, 
seine «furchrbare Freiheit» wird fi.ir 
das konspirative Treiben eingespannt: 
genot igt, sich ais Morder des Studcn
ten Satov auszugeben, stirbt er ais 
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Opfer einer grauenvoilen Mystifika
tion. 

Satov ist (neben dem alteo Stepan 
Verchovenskij) die Lieblingsfigur 
Dostoevskijs und spricht dessen 
Credo aus: «lch glaube an Russ/and 
ich glaube an eine Orthodoxie .. '. 
Ich g/aube an den Leib Christi . .. 
Ich glaube, dass Christi Wiederkunft 
~11 Russland stattfinden wird .. . » 

Satov - der leidenschaftlichste An
hanger und der heftigste Antipode 
Stavrogins - glaubt an Russland 
ohne an Gott glauben zu ki:innen'. 
darin liegt sein Verhangnis. Di~ 
Freude i.iber die Riickkehr seiner 
Frau, die ihn Stavrogins wegen ver
lassen hatte, ki:innte ibn vielleicht 
wieder zum Glauben zuri.ickfiihren· 
doch ehe es dazu kommt, wird er er~ 
mordet. Den innersten Kreis urn 
Stavrogin bilden vier Frauen: das 
kleine Madchen, das er frevelhaft 
zugrunde richtete; die hinkende 
Schwachsinnige, die er aus «Leiden
schaf t zur Qua!» heiratete (und die 
mit Hilfe Petr Verchovenskijs er
mordet wird); die schi:ine Liza die 
ihm das Wunder der Liebe erschlies
sen sollte (und die vom Pi:ibel um
gebracht wird), und Da5a, die ihm 
bis zu seinem Selbstmord in mi.itter
Jicher Barmherzigkeit standhielt. Die 
Frauen entlarven die Macht Stavro
gins ais Ohnmacht eines «falschen 
Prinzen»; der Mi:inch Tichon - der 
«positiv schone Mensch» ais Verki:ir
perung potentieller Kraft - durch
schaut das Geheimnis seiner «wider
lichen Schonheit». 

J?as erst 1923 gedruckte, ursprung
hch neunte Kapitel des dritten Teils 
mit der Oberschrift Bei Tichon ent
halt die Beichte Stavrogins und sein 
Bekenntnis: «Ich g/aube an den Teu
fcl» - ausserste Dokumentation des 
vollzogenen Abfalls vom Sein bei 
Dostoevskij . Die Verwirklichung des 
Menschgottes erweist sich nicht ais 
Triumph des Menschen, sondern ais 
Zersti:irung der Personlich.keit. Der 
realisierte Unglaube ist Besessenheit. 
- Die dynamische Achse des Ro
mans (die Antithese: Wahrheit der 
gottlichen Schonheit - Liige der 
gottfernen Schonheit) ist durch ein 
undurchdringlicbes Geflecht von In
trige und Mystifikation getarnt. In 
den Diimonen erreicht Dostoevskijs 
Romantechnik ihren Hohcpunkt. Das 
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statische Mittel der Beschreibung 
tritt zuri.ick, Monolog und Dialog 
sind Kraftfelder standig wachsender 
Spannung, erzeugt vor allem durch 
die Katastrophen, die Stavrogin so
wohl erleidet ais auch auslost. 

Kind!ers Literatur Lexikon 

Albert Camus: 
Ich war zwanzig Jahre alt, ais ich 
dem Werk Dostojewskis begegnete, 
und die Erschiitterung, die mich da
mals ergriff, halt heute, nach mehr ais 
weiteren zwanzig Jahren, noch an. 
Ich stelle die «Damonem> neben die 
drei oder vier gri:issten Werke die 
die enorme Anbaufung der S~hi:ip
fungea menschlicben Geistes kronen: 
neben die «Odyssee», «Krieg und 
Frieden», «Don Quijote» und die 
Dramen Shakespeares. Ich habe 
Dostojewski zuerst lieben gelernt, 
weil er mir die Geheimnisse des 
menschlichen Wesens enthi.illte. Aber 
sehr schnelł, in dem Masse, wie ich 
das Drama meiner Zeit immer grau
samer erlebte, habe ich in Dosto
jewski den Menschen lieben gelernt, 
der am tiefsten unser geschichtliches 
Schicksal erlebt und ausgedriickt bat. 
Fur mich ist in erster Linie Dosto
jewski der Schriftsteller, der lange 
vor Nietzsche den zeitgenossischen 
Nihilismus erkannte, definierte und 
seine ungeheuerlichen oder wahnwit
zigen Folgen voraussah, und der ver
suchte, die Botschaft des Heils zu 
bestimmen. Sein Hauptthema war, 
was er selbst «den Geist des Abgrun
des, den Geist der Verneinung und 
des Todes» nannte. 
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