
BIESY 
albo Mah· Plutarch ż,pmlów nieuJan)'ch 



Służyć za zwierciadło naturze, 
pokazywać cnocie własne jej rysy, 
złości żywy jej obraz, a światu 
i duc'wwi wieku postać ich ż piętno. 

Premiera: 16 XII 1995 

BANK BPH A 
B \ }.I( P J<LL \ ff!oiliJWO.f-1 \ Nl)LO\\·y .;;Ą 

Sponsor Starego Teatru 

Najbliższa premiera: 
Grzebanie 
Jerzy Jarocki 

William Shakespeare 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
Tadeusz Bradecki 

Chciałbym wbić w ten program - nie w pektakl, na litość boską' -
coś w rodzaju haka. na którym widz mógłby na moment zawi1.:s i ć 
myśli. zdjąć je jak najrychlej i przyłożyć do oglądniętego widowiska 
ci lcsnego. najlepiej dla wspa rcia pamięci . Tak i tylko cel 
prLyświ1.:ca poniższym 90 linijkom. kądinąd. gdybym aspirował 
do czegoś v.i„ccj i miał do dyspozycji w i ęcej miejsca, ni c 
powiedziałbym prawie nic, nieuchronnie wi~Lnąc w wiei str nnych 
Lastrzc2:cniach. P wód jest ten. że „Biesy'· DostOJ wskiego żyją 
pk ka2:de arcydzieło co było ciemne dkl pierwszych generacji 
c1ytelników. nie zdaje się takim gcncrm.:jom następnym. a jednak 
dzieło jawi ię im jako problematyczne. tylko że w jakiś inny po ób. 

i1.: myli si~ najznak mitszy ?na wca Dostojew kiego na Zachodzie, 
Joseph Frank, kiedy powiada, że i tnieje dojmująca potrzeba 
pojawienia s i ~ kogoś, kto /fobi z autorem „B iesów'' to sarno, co 
Jan Kott z 1ekspirem, tj . napisze „Dostojew ·kiego 
wspókLt:sncgo". Może tym kimś okaże s i ~ Flaszen? 
Pomijając kwestie, o które skakan sobie do gard ła , a L których 
w koł1cu u · zło powietrze*) : w „Biesach" (uznawanych La 

„Laga<lkowe" bardziej ni2: inne powieści ich autora) należałoby 
obecnie zwrócić uwagę na : k\ est i ę gatu11h.u (genre) ( I) i pewne 
dwuznaczności przesiania. d1iś lepiej niż kiedyś widoczne en 
(I) li' gór:e 1w ::::wojach ro::::kręmej spirali/Sokół 11ie sź1 ·s::y głosu 

soko/11iku:IR::::ec::::y 11:1padlr : ładu : ich ::::hie::nofr strncona:I 
'11'iat .\tal się /11pe111 ot1l'artej wwrc/1ii.IW 11aply11 ·ająl:r111 

ciemnei krll'i od111ęcie!To11ie ohr::ądek słodkiej 11uill'11nfri:I 
Nqjlepsi ju:: nie ll'il'l'::ą, ::a.i: 11 · lllljgors::::ych/ Widka 11a111ięt11ofr 
1-:11rn 1· ię 1w smyc::y. Czasu nic mierzy tu 1egar lee/ klepsydra, 
z której wysypują się ziarnka piasku. Jest to czas, w którym 
brak ju/ nam - lud1kości - czasu, apokalip tyczny. wiersz 
Yeatsa pr1ytaczam. ponieważ jest czymś w rodzaju kanonu ikon. 
7 którego czerpie wyobrn.lnia w · półc1esna, po-11ietzschea1iska. 
Obowiązują one w świecie postępu, „ ' w i atopoglądu 

naukowego". za pomocą których władni je teśmy Laspokoić 
wsLystkie nasLe potrzeby, z wyjątkiem jednej : uzasadn ienia, 
dlaczego właściwie mielibyśmy je zaspakajać . Mowa o „śmierci 
Boga". Zo taje tedy zł a wiara, tj . doskona lenie instrumentów. 
za pomocą których odkrylibyśmy is tni enie w nas cząsteczki 
Bożej . Albo wiara tout cnurt. wii;c w paru1ję, w ponowne 
zjawien ie s i ę Chrystusa (Lapowi1.:<lziane; czego nic 



.rnpowied?iano, to tego, oy paruzja nic Lastanie nas ws1ystkich 
poti;:pionych ). Tymczasem ?aś : C:::as d:::ikiei he1·1ii jukitP ktriro 
pel:::nie dokącl:>I Wstmnę Bellc'.Jem. hy tam ~ie,: 11umd:::ii·. Zatem 
Antychryst. .,Biesy" pól wieku wczcśnieJSZC - oparte są na 
idcntyc1ny111 111odclL1, tyle 7e wprowadzają retoryk" o \I i cle 
lepiej zron1miałą dziś niż wtedy, kiedy dLielo S/atana 
wysysającego substancj<; L rasy ludzkiej mckonicc1nic było 
kojarzunc z powieścią, .t. powieścią „niską", w oth:inku 
i używającą banalnego „co słychać'?"' jako matrycy do 
postawienia pytania (plus minus) o tcodycc1< (Odpowiedź : 

,.Je.leli Boga nie ma. to co ze mnie za SLtabskapitan'?"). Nic 
Milton, nie- Blake, nic „Faust" ale troch„ Jak u nas L Witkacym 
- mowa o genre. r1cczjasna. !lc.l to lat trwało. nim go ?aC/ęto 
brać poważnic.„ Tote7 rozumiano .. Biesy'' raucj jako kolckcJ\ 
osobliwości scptemtrionalnych nii jako wyciąg 7 pow1etrn1. 
którym oddycha cały nas1 gatunek . . ,Rosyjsko~ć" pow1csci 
11ynika racLcj L tempa . w jakim kraj ten zapoLmrnal si \ 
z kumulującymi s1~ pr1ez stulecia . ./achodnimi'" pomysłami. 
co dawało dekl genialnie prLcz Dostojewskiego uchwycony -
tragifars) . glębokicj 11 iary pokolenia" nicpodwai:alnc Lalcty 
praklyc1nc ws1clkicj rzec1y. która pojawiła si\ " druku. BO 
TAK STOI APłS/\NE. fu, ;:daJc mi się. nalciy -;?Ukać kluc.ta 
do „no\\ oczcsno$ci" pisarza, którą po roLiie7nych triumfach 
fi lozotii współczesnej (dckonstruktyw iL1nu. lect nic tylko) dziś 
rozumiemy lepiej* *). Nic mogąc nad tym się ro1wodzić. 

1apewniamjctlnak. 7e i Leninowi, i Stalinowi prL}sługujc miano 
Wielkich C Lytclników. a Chruszc?O\\ , cLy Bn~inic\1 to jeszcze 
CLvtcłniczki. 
Jcieli nic druk, to co'! Nie można po1nać Prawdy. bo ta odsłoni 
s ię. kiedy Iowo-Logos wszc1cpione nam przcL Boga. wcidi 
sią w Odkupieniu . Można poznać prawdę. ale to nic Lnac.:zy 
wi\cej nii lepS?)' samochód. c1y coś \\' tym rodzaju pov ... ie 
bicdn)r c.:hr?eścija11111. Yeats uwai'i1 ł. że Prawdy poznać n ie 
moina. ale można się nią stać. ucieleśnić ją twor?ąc \\ icrs1 
doskonały lub ta kii prn.:dmiot Lioty i cmal io\\any. Dostojcwski 
żądał cLynncgo współudziału człowieka we Wcieleniu -
c;ynncgo. to znaczy uczynkiem. Bez wątpien_ia„Bicsy'' dotyczą 
pokoleniowej symulacji wciclcnia. ealkow1c1e n1eudancJ. bo 
po l egającej na implantaqi idei hc?bo;incj . Sta1\ rogtn nie 
1os1anie Iwanem Carcwic1em „. Piszę to 11 szyslko be1 
specjalnego namysłu. bo iJYic mit) lko o to, ;ie ów . .Dostojewski 
w. półczesny"" mógłby siot powinien - objawić nic I\' lckturLe, 
leCL w teatrze, w widowisku cielesn~ m. Nic wiem. jakby to 

można zrobić, ale wiem, że nikt tego nie zrobi lepiej niż Flaszen 
(2) „Dwuznaczność", której mniej jest w „Biesach", więcej 

w rosyjskich interpretacjach (Rozanow), polega na tym, że 
„biesowatość" (tj . „wcielanie idei bezbożnych" \I- celu 
przyspicsLenia nadejścia Antychrysta, które z kolei poprzed'."i 
triumf Chrystusa), może być rozumiane jako pewna strategia 
wobec Zachodu. „Jcżcłt nie dopuścicie nas do was1ego -
europejskiego kalendarza. to my zmus11ny was do prLcjścia 
na nasL, apokaliptyczny", tj. „jeżeli nie pozwolicie nam na 
uczestnictwo w waszCJ tradycji. urządzimy wam anty-tradycję. 
która odtąd bcrdLie modelem wspólnym, naszym i wasąm" 
brzmiałoby to w skrócie. Legitymację tworzy to, co mówi 
umierający starszy Wicrchowieński : fałszywe wcielenie to jakby 
przyjęcie w siebie Lła i grzechu i pozostawienie lL1du wolnym 
od winy. Wi~c „biesy" jako artykuł eksportowy. (Zdaje si~ . że 
obecność modelu „apokaliptycznego"' w kultur1e 
współczesnego mu Zachodu była przez Dostojewskiego słabo 
postrzegana i, w tym \\Zględzie. woził samowary do Tuly). Ta 
kwestia byłaby do podjęcia, po upadku Imperium 
poprzedzonym jednak znacznym, prLyznajmy, sukcescm. 

Jan Goślicki 

"' ) „Biesy": paszkwil na rewolucj„ jako taką, CLY po\\ 1eśc o okn:slon) m 
pokoleniu? Dnstoje1\ski : wizjnncr c1y epileptyk-reakcjonista, w t1\1 . lucid 
i11rel'l'als na (agenturalnej niejako) słu.Zbic caratu ? Lek.arstwa 
Dostojewskiego: prawosławie Judowl! czy am1ic podbijające niesk.01!Gonc 
przestrzenie. których Imperium nic potrafi Lagospodarowac. n1syjski 
Rzym-Konstantynopol? Sęk nic w tym. L.e Dostojewski przez cale "'.' ~ 
życic prawił i pisał różne okropności. ale 11· tym. że tl! same olropn Js~ 1 
prawił i pisał legion jeszcze innych osób. z których .i:adna Jednak nie 
pozostawiła po sobie .. Braci Karamazow". Co nic 1naczy Jednak. zcby 
z dnia na dzień nte prrybywało prac historycznych. rozsądnie trzy1rnjący~h 
się z da leka od poziomu fikcji literackiej . Widza tego spektaklu 1amtcn.:su1c 
z pewnością Lo, że układa.iąc fabułę „Biesów"' tak mówią na.111011szc 
badania - Dostojewski rygorystycznie trzymał si„ faktÓ\\ (konspiracja 
l\ieczajewa) . 
*"') „Logocentryzm". dosłowność itd . jako stemjący l'.Z) nnik kultury Rosji 
- wiedLy o tym dostarcza semiotyka radziecka , mało znana poza 
srodowiskicm szkolarzy. bo z koniccrno~ci posługująca s ię jt;1ykil!m 
e/opowym. L jej strony zapowiaJam ogromny zastrz) k 11 iedzy n Ro-.j1 . 
1\ bliskie.1 przyszłości. 



Walka 
Dobra ::e Ziem 

rosyjski drzeworyt ludowy 

FIODOR DOSTOJEWSKI 
Porywy namiętne i gwałtowne. Żadnego chłodu i żadnego 
zobojętnienia w stylu Byrona. Głód pożądań rozkiełznanych 
i nienasyconych. Pragnienie życia bez granic. Rozmaitość żądz 
i rozkoszy. Całkowita świadomość i a n a I i z a każdej żądzy bez 
oba\\} by przez to osłabły. albowiem są one z Lrodzone z samej 
natury. z organicznej. konstytutywnej potrzeby ciała. Żądze 
artystyczne. wysoce wyralinowane. a tuż obok owe ordynarne, 
'' łaśnie dlatego. że skrajne okrucic1istwo graniczy z wyrafi
nowaniem (ucięta głowa) . Żądze psychologionc. Żądze. jakich 
dostan:za przekraczanie praw kodeksu karnego. Żądze mistyczne 
(przez zgrozi;. noc) . Żądza nędzy (iebractwo). Żądza poprzez 
Madonnę Rafoda Ż<tdza kradzieży. bandytyzmu. Żądza wiedzy 
(studiować\\ tym celu) . Żąd1a dobroczynności . 



STAWROG IN 
Oni są wsLędz ie„ . i tu. „ i Lu.„ i tam .„ A taki jeden nie prLcstajc mi 
powtarzać, że się L.grywam. bo niby pragnę dźwigać jakieś brzemię 
i to bez wiary. 

• • • 
Jaki tam dcmon'1 To po prostu mały. obrzydliwy bies, skrofuliCLny 
i L.akatarL.ony. z. takich nic\\ydar?cńców. 

••• 
Czy pam wie. L.e od pewnego czasu wciąL. mi si" chce śmiać. śmiać 
bez wytchnienia. przeciągle. głośno ' 1 Jakbym by ł napompowany 
śmiechem „ . 

••• 
Jestem panem mojej woli . ( ... ) Wszelkie sytuacje hańbiące . a na<lc 
wszystko ośmieszające. zawsze wzbudzały we mnie, na równi 
z gniewem. niesamowite upojenie. Ale l ubowa łem się nic w samej 
podłośc1. upojen ie dawała mi Ś\1,iadomość. L.e jestem try\via lnic 
nikczemny. 
Próbowałem mojej siły. by poznać siebie samego Ta si ł a zawste 
okazywa ła o,;ię bez granic. Tylko nic \\ iem do czego jej użyć . Mogę 

spełnić dobry ucz1nck i. prawia mi to pr7yJemność. A za cłrn ile 
pragnę z łego 1 tak samo czuję przyjemność . Pragnienia moje są 
słabowite i \\ i odą mnie donikąd . ( .. . } 
Ja pragnę pr7ebaczyć samemu sobie to jest mój główny. mój 
jedyny ceł. Wiem . .i:c ty lko \\tedy rni k.nic przywidL.cnie. Oto 
dlaczego pragnę nieskor1czonego cierpienia. oto dlaczego sam go 
szukam. 

SZATO W 
To przccici pan mów ił mi \\tedy. że gdyby panu dm\ icdzrono 
matematycznie. i7 prawda1cst poza Chrystusem. pan wo lałby racZCJ 
zostać z Chry~tusem niż z prawdą! 

••• 
Jap dnos7ę naród do Boga! Naród jest c i ałem Bożym . Gdy wielki 
naród nie wierzy. 7e jedynie w nim mieszka prawda (właśn i e 
w mm i właśnie wyłącznie), gdy nie wierzy, że ty lko on jest 
powołany by wszystkich zbawić swoją prawdą. przestaje być 
wielkim narodem. i staje s1~ materiałem etnograficznym. A 7e 
prawda jest jedna. więc tylko jeden naród może mieć prawdziwego 
B_oga. Jedyny n n ród bogonośca - to naród rosyjski! „ . 

PIOTR WIERCHOWIE . SKI 
K::i7dy członek społecL.cństwa ślcJn drugiego i ma obowiązek 
Jcnu11Ljować go. l\.a7dy nalei'y do wszystkich. a wsi} scy Jo każdego. 
\Vszysc;. są niC\\Olnikami i w niewolnictwie rÓ\\ni. \\' skrajnych 
przypadkach OsLczcrstwo i zabójstwo. ale podstawą wszystkiego -
rÓ\\ nośe . Kaidego geniusza udusimy\\ kolebce. Wszystko pod jeden 
strychult:l: 1 O tym pomysl imy my. władcy! '\lit:\~olnicy muszą micć 
panów. l'alkm\ itL' pusłuszcństwo. pełna 7atr::ita osobowości 1 

••• 
a Zachodzie b"dLic pap ież. a tu. u nas ... Stawrogin . 

••• 
Proklamujemy powszechne zn1wczcnie! Rozpętamy rozpustę. 
pijaństwo. rozboje. DłacLcgo ta prosta idea jest tak ponętna ') Trzeba 
sobie rozpros tować kości . Będz iemy wzniecać pożary, rozpuśc i my 
wśród ludu legendy. Zacznie ię zamęt, jakiego nic zna świa t , 

zamroczy się Ro ja. zap ł acze ziemia z żalu za dawnymi bogami. 

LIZA 
ie chcę być dla pana s i ost rą m i łosierdz i a. choćbym m i a ła umrzeć 

jeszcze dziś. Wydawało mi się zawsze, że zaprowadzi mnie pan 
w takie miejsce. gdzie mie zka ogromny zly pająk rozmiarów 
człowieka. i że tam przeł. cale życic btrdziemy na niego patrzeć 
drżąc ze strachu . ł tak będzie upływała nasza miłość. 



KIRYŁO\\' 

Nigdy nie było i nic będzie rownego Jemu. Jcsli prawa przyrody 
nic zmiłowały się nawet nad Nim. jeśli nawet dla \\ łasnego cudu 
nie miał) I itości. a nnusiły i Jego. by żył \\śród kłamstwa i umarl 
za kłamstwo - to widounic cala nas1a planeta jest kłamstwem. 
a jej fimdamentem głupi ż.irt i diabelski wode\\ il. Po có.l \\ ięc żyć'.> 

••• 
Uświadomić sobie . .l.e nic ma Boga i nic UŚ\\ 1adomić sobit: 
jcdnocześnie. że sam stałeś się Bogi;m - to absurd . Picrn·sz) kto 
to odkryje mu-;i klrnieC?nie zabić siebie. Któż bowiem da pt11.:zątek '? 

Kto złoży Ś\\ iadectwo? Jam .1est Bogiem jedynie niechcący 1 jestem 
nieszczęśliwy. albowiem bo.ię się okropnie Jcslem zobowiąnny 
wierzyć .. li: nie\\ ier1ę . I dam poC?ątck. i skończę. 1 otworzę dr1wi . 
I zbawię . To jedno zbawi ws;ystkich ludzi 1 \\ przyszłym pokoleniu 
przerodzi ich fi1yeznie Zabijam siebie. by dać Ś\\ iadecl\\ o 
niepokoi/I.! i mej slraszli\\ej nowej wolności . 

STIEPJ\'" TROFIMOWICl 
Kłamałem przez całe życie awl!l kiedy móv„iłem pra\\dę . ( ... ) 
mo.le i teraz kłamię, na pev„no kłamię . A najgorzej . .l.c sam sobie 
wierzę. kiedy kłami.; . 

wypisy z egzemplarza teatralnego 
Bie.wiw a/ho ,\fa/ego P/111arclw .::y1rntri1r nie11clamd1 

FIODOR DOSTOJEll SKI 
Otóż takie v.laśnie życie JCSt mis1kulancją uegoś c zyslll 
fantastycLnego. wściekle idealnego z oymś try\\ ialni.: 
prozaicznym i przyziemnym, bv nie rzec : nieprawdopodtihni.: 
płaskim . 

Biali.· 1111n· 



1.1:5 lłlE\'IElJlłS 

Fiodor Dostojewski 
plakat Romana ieślewicza 

do spektaklu Ludwika Flaszena Les Re1·e11rs 

J 

Fiodor Dostojell'ski 
fotografował Panov 

9 czerwca 1880 



BIESY ALBO A1.AŁY PLUTARCH ŻYWOTÓW N!EUDANYCI/ 
Scenariusz 

Część I 

Przygotowanie: party u generałowej Stawrogin 
Książę i błazen 
Mistrz i uczeń 

Wieczna narzeczona 
Namo 'cie 

Zakatarzony bies 
Czemu nie w chórze 

Część li 

Alea iacta est 
Iwan Carewicz 

Koniec romansu 
Obłóczyny Stawrogina - pajac 

We troje - nowe życic 
Spowiedź Stawrogina 

Menady 
Samoofiarowanie Kiryłowa 

Wielki trakt 
Apoteoza powieszonego - martwe dusze 

Kiedy Mistrz, wypędziwszy szatany z opętanego, zaklął je 
w wieprze i nic zapobiegł, by potonęły w jeziorze, uchybił zasadzie 
miłości dla wszelkiego stworzenia. Zaufały mu przecież, prosząc, 
by nie odsyłał ich do piekieł, tylko pozwolił im egzystować 
w ciałach pogardzanych zwierząt. Być może od orędownika 
miłości powszechnej można wszak oczekiwać uczuć nadludzkich 
- winien był ocalić te hybrydalne twory, złożone z ciała świni 
i złego ducha . 
Tak nakazywałaby przynajmniej litość. 
Ale od1.: mnie. tak odległego w cza~ie od przypowieści, nikt nie ma 
prawa wymagać boskich paradoksów uczuć. im wieprze 
pogrążyłyby się w falach, przyjrzałbym się im z chłodną uwagą. 
Chciałbym je sobie dobrze zapamiętać. Ta wiedza może mi się 
przydać . Trzeba, abym rozróżniał jasno. I rozkoszował s ię 
powietrzem ocalenia . igdy nie idą na dno sprawiedliwi. 
Może wypadnie mi tropić złego 1 spychać skażonych w mętną toii . 
Nie pójdę za nimi . ie będę sobie wyrzucał,jcśli za nimi nie pójdę . 
Choć wiem, że tylko ów ciepły dotyk wody, miarowo ku górze 
ogarniający moje ciało, byłby w stanie sprawić, aby próchniało 
w zbawieniu. 

Ludwik Flaszen 
Zaklęte \\ ' ll'iepr::e w: Cyrograf 

Kraków, 1968 



Diabeł 
ro yj ki drzeworyt ludowy 

LUDWIK FLASZEN 
urodzi ł się w 1930 roku w Krakowie. Lata woj ny spędził w Związku 
Sowieckim. dokąd został deportowany wraz z rodzicam i ze Lwowa 
w ł 940 roku . Do kraju wrócił 6 lal później . W latach 1948-52 
st udiował na niwersytecie Jagie l lońskim po l on i s tykę pod 
kierunkiem prof. Kazimierza Wyki 
Zadeb i utował w prasie jako krytyk literacki w 1948 roku. 
Jan B łoński. Andrzej Kijowski. Konstanty Puzyna i Ludwik Flaszen 
stanowią tzw. krakowską szkolę krytyków - znaną ze swo1ej wojny 
podjudowej z do.gmatami artystyC7nymi stalinizmu. pecja l nością 
Ludwika Flaszena stały się pamflety na socrealizm. wykraczające 
- dzięki swej ezopowej mowie poza dopuszczalne przez reżim 
granice krytyki . Przez 4 lata był Flaszen cz łonkiem-kandydatem 
PZPR. z której wystąpił w 1957. Jego debiut książkowy pt. „Głowa 
i mur" ( 1958). zbiór pamfletów. esejów i felietonów, ana l izujących 
- wychodząc od l łteratury - duchową sytuację epok i. zos t ał 
skonfiskowany przez cenzurę . Ocala łe egzemplarz1: tej ks i ążki są 

dziś bia~m i krukami. W latach 1957-64 uprawiał krytykę teatra lną. 
Jego praktyczne zw iązki z teatrem zaczęły się w 1954 rok u, kiedy 
to p17ez półtora roku był kiero\\nik iem literacki m połączonych 
wówczas Teatrów łowackiego i Starego. 
W ł 959 roku założy ł w Opolu wrn z Jerzym Grotowskim teatr 
poszukujący. słynny pó.lniej w 'wiecie Teatr Laboratorium. W 1965 
roku Lud\\ ik Flaszen przenosi s i ę wraz z Teatrem Grotowskiego 
do Wrocław i a . Aż do rozw iązania tego zespoł u w 1984 roku był 
Flaszen blisk im współpracown i kiem Gro towskiego, 3ego - jak to 
Grotowski okreś l ał „adwokatem d iabła" . Ma swój udział 
w kształtowan i u linii artystycznej i koncepcji programowych Teatru 
Lab ratorium. Od 1971 roku topniowo staje si1,; i prak tykiem 
poszuki\\ ań teatralnyc h. prowadząc grupy dia log u, które 
z czasem przekształcają si~ w warsztaty pośw i ęcon e technice 
ciała i g ł osu . 
W rok u 1979 Ludwik Flaszen bierze udz i ał Jako aktor-an imator 
w przcds i\: \Hi\:c iu tea tralnym .. Drzewo ludzi". Od roku l 980 do 
rozwiązania zespo ł u w 1984 roku jest jego faktycz nym dyrektorem. 
Wie le podró7uje po świec i e. najpierw z zespołem , a późn iej sam, 
prowadząc systematyczn ie warszta ty teatra lne w wielu krajach 
Europy i za oceanem. 
W roku 1989 debiutuje jako rcży'icr '>pck taklcm „J\ilarzyciele" wg 

. Dostaje\\ ski ego (le~ Rc\curs - Theatn.: la Chama illc-Nantes, 



w koprodukcji z Atelier Theatra! National, Bourges. z pomocą 
fi nansową fra ncusk iego Ministerstwa Kul tury). 
Ludwik Flaszcn jako reżyser specja li zuje si'< w Dostojewskim 
wystawiając w Centro U ni versi tario Teatrale " Perngii pierwszą 
wersj~ s1,.vych „Biesów'', a w Palenn o „Białe noce" (Teatra Libero). 
W Perngii w 1995 roku zrobił też dyplomowe przedstawienie 
„Iwony, księżn iczki Burgunda" W. Gombrowicn1. 
W roku 197 1 ukazała się książka Ludwika Flaszena pl. .. Cyrograf', 
tom malyeh esejów. przypowieści. monologów. tekstów 
z pobrr::m1cza filozofii i poezji . Motywem przewodnim .. Cyrografu" 
są zmagania jednostki o swą niezawisłość w epoce naciskÓ\\ 
totalitarnych i pokus komfonnizmu . 
„Cyrograf' zostal wyd:rny po francusku ,,. pm:k!adzic Adrien le 

Bi han . 
W roku 1983 ukazuje się książka „Teatr skazany na magi~". która 
jest zarowno świadectwem wieloletniego tlaszcno\\skicgo „llirtu 
z Melpomeną", jak i Ś\\ iadcctwem ducha tq epoki teatralnej. 
Ludwik Flaszcn jest laureatem różnych nagród. \\ tym Nagrody 
Miasta Wroclawia.Otzryma ł od111aczenie „Chevdier des Arts et 
des Lettres". nadawane przez francu-.kiego Ministra Kultury. 

1~ . \ 'Ż 'D ~· I\. [ ,1[ ~: ·l "'~[' 
,J [i'.Sr[ , ~ .\.J \ \', \ '/, .,"-:. [.b:,r ~'/, ~„ 
Stll'or:ylifmy hank : my:flq 11 .~pe/nianiu oc:ekiwa1i 11a.1:.1•ch 

l\lienttlll'. WedłuJ! "Ga:.ety 8011kllwej" 11ajleps:y i 11ajhe::.pfe
c:.niej.1zy polski bank. Staramy się ;,o.spokoić zyc:.enia ka:.deJ!O, 
kto ubdar..y nas :a11fanie111. Nasi pracownicy cod:i1'1111ie 1ł11~ą 
l'a1htw11 radq i pm111>cq li' ponad [()0 plac6wkacl1 Ha11k11 BPH 

1111 terenie ca/eJ!O kraju. W nm:.l'j boj!nlej ofercie każ.dy :.11ajd:.ie 
co.\ 11dp11ll'ied11ią~11 dla .1iebie. 

l.i,13 li'"" <'h prop<ll\< ji jl''i dlt1g.1 1 ,i.dl' lltt1pdni.u1 .1 grh / 
\\\l hodtilll\" l\,lf'l /C'l i\\ l'.l11'll\,l J'łlil/t'hU1łl l\,.ltdl KJil'lll Jt''I db 11'1' 

11.1j1,.11n11· 1~11 . h11 1111\111m 11 l11d1i;u h. 11i1 · I\ !Io.u o p11·111.1d1,u h. 



Mamy zaszczyt zaprosić Państwa 
do kawiarni 11MASKA1' 

otwartej od godz. 9 do ostatniego gościa 

Tadeusz Huk 
Krzysztof Janarek 

Jagiellońska I 
Stary Teatr 

tel. 22-85-66 w. 13 I 
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Pod ziem ia Starego Teatru 
Krnków, ul. .Jagi1·lłonska !i 
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Stw1 · Teatr i 111. l/el<mr .\lm lr::eie11'.,kici 
ul. Jagiellor1sb 5 
3 1-0 10 Kraków 

Sekretariat 
tcl.212977 
fax 21 33 53 
telex 32 64 83 

Du::o Scena i ala 1111 I lelt'll_\ Mmlr::eie1l'.1Aief 
ul. Jagie llonska I. ka"1 biletowa ul. Jagiel lmiska 
te l. 22 -IO 40 lub 1:en trnla tel. 22 x.- 66. 22 87 63, 11 XO 20 

S('el/a Ka111 l'ral11u 
ul. Stamwi~lna 2 1. kasa biletowa ul. S tarn,,iś ln a 2 1 
t:cn trala tel. 2 1 19 95 . 21 19 98 

.\lala Sce11u 
ul. Slawkowska 1-1 . kasa brlcto\\ a ul. Jagie ll o ń s ka I 
tel. 22 40 -10 lub cent rala 22 R5 66. 22 87 63. 22 80 20 

Kusy hi!etm1·(' pnrnrnl::ą .1;ir::eda:: . 
wtord,. sro<la , C7W<l rtek. piątek. sobota 
I O"" - 13' 'i 17"' J 9'"' or;u 1 godz iny prn;J spektak lem 
nied7icla 17'" 19"" oraL 2 god7i ny pr1ed spektaklem 
pr7c<lspr1edai ro1pocąna ~ i ę 5 tl 111 p 7Cd spektaklem 

01ga111:ucju li idm1 111 
ul. Jagicl lurhk:.i I 
rc7crwnc_ia biktow indywidualnych i grupm,·y1: h 
sr rzeda7 kart 'ta legn widia 

codLicn11i1: 7 wyjątkiem ni1:d7ic l i dnr ~'' 1ątcunyd1 9" I 7"" 
w 'obol y 9"' 14'" 

tel. 22 -IO 40 lub ce ntra la te l. 22 85 66. 22 X7 (,J 22 XO 20 

Bium Pm111ocji 7-ugrw1ic::m'.i Sturego Tc!u1r11 
ul. \vo ł odyjm1 sk icgo (i 7a 
02-7'.!4 Wars1:1 \1 u 
td . 1;.1, (221 -IJ 48 L}l) 

\ /11:e11111 Starego Teatru 
ul Ja~ic l lońsk a I 
CClltrt(la tl: i. 22 85 66. 12 87 63. 22 X() 2() 
uynnc na g11d/ i111,: pr1c<l pr/ctbta\\ Jeniami 1 w c1<i- ic spek ta~ l u 

Redakl'1a prngra11111. \1 aria Klovcr 
Opruco11rn1i1 • gra/h·::11e .· Lech Pr1.ybylsk i 
SAiw/ kw11;n1tl!l'<1ll1' Piotr Kolud;iej 

Przedstawienie zrealizowano 
przy udziale finansowym 
Gminy Miasta Krakowa 
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BIESY 
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BIESY ALBO MAL Y PLUTARCH ŻYWOTÓW NIEUDANYCH - to przedstawienie zbudowane na wątkach powieści Biesy Fiodora Dostojewskiego ( 1872) traktuje 
o nieudanych ludzkich żywotach . Każdy z bohaterów opanowany przez głód absolutu niszczy siebie i innych. Każdy ma swego „biesa", który go prowadzi na manowce 

poprzez strze liste akty posłannictwa, poświęcenia czy afinnacji siebie jako istoty boskiej. Ojczyzna z jej mesjailskim porywem i rewolucja z jej apokaliptycznym 
zbawiciclstwem też jest dla bohaterów pułapką. U kresu drogi zostaje tylko królestwo „maitwych dusz". 

lnsceniLacja prLypomina nieco montaż filmowy, kolejne sekwencje sąjakby „najazdami" kamery na te momenty z życia postaci, kiedy ich wzlot i upadek przenikają się 
wzajemnie. P1-Ledstawicnie próbuje wydobyć ukrytą w powieści logikę misterium. Główny bohater Mikołaj Stawrogin, mistrz duchov..ry o wiciu twarzach, uwodziciel dus 

i ciał staje się męczennikiem własnych uwodzicielskich mocy, a zwierzęciem ofiarnym dla swych ofiar. 
Głównym bohaterem powoduje „raptowny demon ironii''. Ten sam duch zdaje się wywierać wpływ i na reżysera, który Lachowuje specyficzny humor Dostojewskiego. 

Podobnie jak w powieści drwina, okrucicilstwo i litość stapiają się tu w jedno. 
Ludwik Flaszcn 
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