
ZAŁOŻONY W ROKU 1765 



DOSTOJEWSKI 
WEDŁUG 

BRACI KARAMAZOW 

dramatyzacja 

ADAM HANUSZKIEWICZ 

Premiera 
28 listopada 1979 



Albowiem tajemnica ludzkiego 
istnienia nie jest w tym, aby 
tylko żyć, lecz w tym, po co żyć. 

FIODOR DOSTOJEWSKI 

~ 

FIODOR DOSTOJEWSKI (1821-1881), zdjęcie z 1879 r. 



POSTACIE DRAMATU 

Ojciec 
Fiodor Pawłowicz był dwukrotnie żonaty i miał • 

trzech synów - najstarszego, Dymitra Fiodorowi
cza, z pierwszej żony, i dwóch młodszych, Iwana 
i Aleksego, z drugiej. Pierwsza małżonka Fiodora 
Pawłowicza pochodziła z dość znanego i bogatego 
szlacheckiego rodu Miusowów, również obywateli 
naszego powiatu. ( ... ) Co się zaś tyczy wzajemnej 
miłości, to, zdaje się, nie było jej wcale ani ze stro
ny narzeczonej, ani z jego strony, mimo całą pięk
ność Adelaidy Iwanowny. Kto wie, czy nie był to 
jedyny taki wypadek w życiu Fiodora Pawłowicza, 
człowieka przez całe swoje życie rozpustnego, go
towego na dany znak biec za każdą bez wyjątku 
spódnicą. I tylko ta jedna kobieta nie wywarła na 
jego zmysłach żadnego wrażenia. 
Rychło po porwaniu Adelaida Iwanowna zmiar

kowała, że ma do męża jedynie uczucie pogardy, 
nic więcej. ( ... ) Powiadano, że młoda małżonka wy
kazała bez porównania więcej szlachetności i wyż
szości od swego męża, który, jak to obecnie wiado
mo, od razu wyłudził od niej całą gotowiznę -
około dwudziestu pięciu tysięcy, które dostała w po
sagu; oczywiście wszystkie te tysiączki przepadły dla 

niej jak rzucone do wody. Wioskę zaś i wcale nie
zgorszy dom w mieście, również w posagu otrzy
mane, przez długi czas usiłował wszelkimi sposoba
mi przepisać na swoje imię, skłaniając żonę do spo
rządzenia odpowiedniego aktu, i Adelaida Iwanow
na byłaby w końcu na to przystała, choćby z po
gardy i odrazy, jaką ją przejmowała ta bezwstydna 
żebranina i wymuszenia, choćby ze zmęczenia, byle
by go się prędzej pozbyć. Lecz na szczęście wdała 
się w to rodzina i poskromiła wydrwigrosza. Wiado
mo z całą pewnością, że nieraz dochodziło do bija
tyk, przy czym, jak głosi wieść, bił nie Fiodor Pa
włowicz lecz Adelaida Iwanowna, Jrnbieta gorącego 
temperamentu, śmiała, zręczna, niecierpliwa, obda
rzona niezwykłą silą fizyczną . Koniec końców rzu
ciła męża i uciekła z jakimś ginącym z nędzy nau
.czycielem seminarzystą, zostawiwszy Fiodorowi Pa
włowiczowi trzyletniego Mitię. Fiodor Pawłowicz 

natychmiast założył w domu cały harem, urządzał 
desperackie pijatyki, w przerwach zaś rozjeżdżał 

po całej niemal guberni i płaczliwie skarżył się 

wszem wobec i każdemu z osobna na wiarołomną 
żonę. ( ... ) Wreszcie udało mu się wytropić zbiegłą . 

Nieboraczka mieszkała w Petersburgu, dokąd za
wędrowała ze swo:m seminarzystą. Tam też z zapa
łem oddała się najskrajniejszej emancypacji. Fiodor 
Pawłowicz natychmiast zakrzątnął się niespokojnie 
i zaczął się wybierać do Petersburga. W jakim ce
lu - sam tego oczywiście nie wiedział. I może na
prawdę byłby wtedy pojechał, lecz powziąwszy ta
kie postanowienie, od razu uznał za stosowne do
dać sobie animuszu huczną wypitką . W trakcie te
go rodzina jego żony otrzymała z Petersburga wia-



domość o jej śmierci. Adelaida lwanowna umarła 
jakoś nagle, gdzieś na poddaszu; jedni twierdzili, 
że na tyfus, inni, że pono z głodu. Fiodor Pawło
wicz miał mocno w czubie, gdy dowiedział się o 
śmierci żony. Powiadają, że wybiegł na ulicę i krzy
czał podnosząc z radości ręce do góry: „Nareszcie 
wolny!'.', ale według innej wersji, płakał jak małe 
dziecko, i to tak, aż litość brała mimo całej odra
zy, jaką budził. Możliwe, że jedno i drugie jest 
prawdą, to znaczy: że cieszył się z wolności i że pła
kał po tej, która go uwolniła - wszystko naraz. Na 
ogół przecież ludzie, nawet najbardziej niegodziwi, 
są naiwniejsi i lepsi, niżbyśmy w ogóle mogli przy
puszczać. Zresztą i my również. ( ... ) 
Więc gdy Fiodor Pawłowicz zanudzał łzami i skar

gami wszystkich znajomych, a dom swój obrócił w 
jaskinię rozpusty, syna, trzyletniego Mitię, wziął 

w opiekę wierny sługa tego domu, Grzegorz. ( ... ) 
Tymczasem wrócił właśnie z Paryża kuzyn nie
boszczki Adelaidy Iwanowny, Piotr Aleksandrowicz 
Miusow, który przez wiele lat mieszkał za grani
cą . ( ... ) Dowiedziawszy się o całej historii Adelaidy 
Iwanowny, którą naturalnie pamiętał i na którą na
wet zwrócił swego czasu uwagę, i dowiedziawszy 
się o istnieniu Miti, postanowił się nim zająć mimo 
całego młodzieńczego oburzenia i pogardy dla Fio
dora Pawłowicza. ( ... ) 

Fiodor Pawłowicz, pozbywszy się czteroletniego 
Miti, niebawem ożenił się po raz drugi. Drugie mał
żeństwo trwało lat osiem. ( ... ) Fiodor Pawłowicz, 

jakkolwiek hulał, pił i łajdaczył się, nigdy nie za
pomniał o lokacie swego kapitału i zawsze jakoś 

przysparzał sobie majątku, co prawda przeważnie 

za pomocą dość nikczemnych kombinacji. Zofia Iwa
nowna należała do typu tak zwanych „sierotek", 
rodziców straciła w dzieciństwie; była córką ciem
nego diakona, wychowywała się w bogatym domu 
swej opiekunki, wychowawczyni i dręczycielki za
razem, starej damy szlacheckiego rodu, wdowy po 
generale Worochowie. ( ... ) Fiodor Pawłowicz oświad
czył się o rękę Zofii, zasięgnięto o nim informacji, 
po czym przepędzono go z domu, a wówczas Fiodor 
Pawłowicz - jak przy pierwszym małżeństwie -
znowu zaproponował sierocie porwanie. ( ... ) Tym ra
zem jednak Fiodor Pawłowicz nie liczył na pienią
dze; złakomił się na niezwykłą urodę niewinnej 
dziewczyny, a zwłaszcza na jej niewinny wygląd, 
który oczarował tego rozpustnika, dotychczas roz
miłowanego jedynie w wulgarnej urodzie kobiecej . 
„Te oczęta niewinne drasnęły mi duszę jak brzy
twą" -- mawiał później z plugawym chichotem. 

.Jednak nieszczęsna, od dzieciństwa zahukana ko
bieta wpadła w chorobę nerwovvą, przeważnie roz
powszechnioną wśród ludu, wśród bab wiejskich 
zwanych z tego powodu „opętanymi". Z tej choro
by, połączonej z okropnymi atakami histerii, chon1 
okresami traciła nawet rozum. Urodziła jednak Fio
dorowi PaV'.rłowiczowi dwóch synów, Iwana i Alek
sego, pierwszego w rok po ślubie, a drugiego 
w trzy lata potem. Po jej śmierci los obu chłopców 
był mniej więcej taki sam jak los pierwszego, Miti : 
całki E:m zaniedbani i zapomniani przez ojca, do
stali się również pod opiekę Grzegorza i zamiesz
kal i w jego izbie. Tam właśnie znalazła ich s tara de
spotyczna generałowa , opiekunka i wychowawczy
n i ich nieboszczki matki. ( ... ) 



Zdarzyło się, że i generałowa rychło potem umar
ła, zapisawszy jednak każdemu z malców po tysiąc 
rubli „na naukę i aby całe te pieniądze poszły ko
niecznie na malców, ale tak, żeby starczyło aż do 
samej pełnoletności, bo to i tak za dużo dla takich 
dzieci, a jeżeli to się komuś nie podoba, niech sam 
da więcej" itd. Nie czytałem testamentu, ale mówio
no mi, że był spisany w takim właśnie dziwnym 
i oryginalnym stylu. Głównym spadkobiercą starej 
był jednak uczciwy człowiek, miejscowy marszałek 
szlachty, Jefim Pietrowicz Polenow. Z początku 

korespondował z Fiodorem Pawłowiczem, ale wnet 
zmiarkował, że na wychowanie dzieci nie wyciągnie 
od niego złamanego grosza (chociaż Karamazow 
właściwie nigdy wprost nie odmawiał, tylko zazwy
czaj w takich wypadkach grał na zwłokę, czasem 
w dodatku rozpływając się w czułościach). Wobec 
czego sam zajął się dziećmi i szczególnie polubił 

młodsze z nich, Aleksego, który potem przez długi 
czas wychowywał się w jego rodzinie. 

BRACIA KARĄMAZOW 
Księga pierwsza 

Iwan 

O starszym, Iwanie, powiem tyle, że rósł na po
nurego i milczącego chłopca. Nie był bynajmniej 
nieśmiały, ale chyba już od dziesiątego roku życia 
zrozumiał, że wraz z bratem wychowuje się w ob
cej bądź co bądź rodzinie, że obydwaj są na czy
jejś łasce, że mają ojca, o którym nawet wstyd 
wspominać, itd., itd. Ten chłopak bardzo wcześnie, 
od niemowlęctwa niemal (tak przynajmniej utrzy
mywano), okazywał niezwykłe i zdumiewające zdol
ności do nauki. Nie znam dobrze tej sprawy, ale tak 
się jakoś złożyło, że Iwan rozstał się z rodziną Jefi
ma Pietrowicza nieledwie w trzynastym roku życia, 
wstąpił do gimnazjum w ·Moskwie i zamieszkał u 
doświadczonego i podówczas bardzo słynnego pe
dagoga, przyjaciela Jefima Pietrowicza z lat dzie
cinnych. Sam Iwan opowiadał następnie, że wszyst
·ko to stało się na skutek „pochopności J ef ima Pie
trowicza do dobrych uczynków"; J ef im Pietrowicz 
uważał bowiem, że genialnie uzdolniony chłopiec 

powinien mieć genialnego wychowawcę. Zresztą ani 
J ef im Pietrowicz, ani genialny pedagog już nie żyli, 
kiedy młodzieniec po ukończeniu gimnazjum wstą
pił na uniwersytet. 
Ponieważ Jefim Pietrowicz wydał nie takie, jak 

trzeba było, polecenia i podjęcie zapisanych dzieciom 
przez despotyczną jenerałową pieniędzy, które tym
czasem podwoiły się, przeciągało się ze względu na 



rozne nieuniknione u nas formalności i zwłoki, z 
młodzieńcem przez pierwsze dwa lata studiów uni
wersyteckich było bardzo krucho, musiał bowiem za
rabiać na utrzymanie i jednocześnie się uczyć. Trze
ba stwierdzić, że nie próbował nawet pisać do oj
ca - może z dumy, z pogardy do niego, a może 
po prostu zdrowy rozsądek podszepnął mu, że od 
papy nie można się spodziewać choćby jako tako 
poważnego wsparcia. Jakkolwiek tam było, młodzie
niec nie stracił bynajmniej głowy i wystarał się o 
zajęcie, zrazu udzielając lekcji po dwadzieścia kopie
jek za godzinę, a potem biegając po redakcjach i 
umieszczając drobne dziesięciowierszowe notatki z 
kroniki ulicznej, które podpisywał „Naoczny Świa
dek". Notatki owe, jak powiadają, były tak ciekawe 
i pikantnie redagowane, że rychło zyskały rozgłos 

i tym już choćby młodzieniec wykazał umysłową 

i praktyczną przewagę nad ową liczną, wiecznie bie
dującą i nieszczęsną częsc1ą naszej uczącej się 

młodzieży obojga płci, która w obu stolicach od ra
na do nocy obija z przyzwyczajenia progi w redak
cjach przeróżnych gazet i czasopism, nie mogąc nic 
lepszego wymyślić poza wiecznie powtarzającymi się 
prośbami o przekłady z francuskiego lub przepisy
wanie. Nawiązawszy kontakty z redakcjami, Iwan 
Fiodorowicz starał się je wciąż podtrzymywać i w 
ostatnich czasach udało mu się przypadkowo zwrócić 
na siebie szczególną uwagę o wiele szerszego grona 
czytelników, którzy go wówczas dostrzegli i zapa
miętali. Był to bardzo ciekawy wypadek. Przygoto
wując się po skończeniu uniwersytetu do wyjazda 
za granicę za swoje dwa tysiące rubli, Iwan Fiodo
rowicz nagle wydrukował w jednej z większych ga-

zet bardzo dziwny artykuł, który zwrócił uwagę nie 
tylko specjalistów, a którego temat był mu w dodat
ku na pozór obcy, Iwan Fiodorowicz bowiem ukoń
czył wydział przyrodniczy, ów zaś artykuł dotyczył 
szeroko wówczas komentowanej kwestii sądów du
chownych. Analizując niektóre ogłoszone już opinie, 
Iwan Fiodorowicz wypowiadał również i własny po
gląd na tę sprawę. Najistotniejszy był ton artykułu 
i zupełnie niespodziewane wnioski. Tymczasem wie
lu spośród kół klerykalnych uznało stanowczo auto
ra za swego poplecznika. I jednocześnie nie tylko 
postępowcy, ale nawet ateiści przywitali go oklaska
mi. Koniec końców niektórzy domyślni _ludzie zdecy
dowali, że cały artykuł jest tylko zuchwałym pam
fletem i szyderstwem. 

BRACIA KARAMAZOW 
Księga pierwsza 

Al o sza 

Miał lat zaledwie dwadzieścia (brat jego Iwan 
miał dwadzieścia trzy, a starszy, Dymitr, dwadzie
ścia siedem). Przede wszystkim stwierdzam, że Alo
sza nie był żadnym fanatykiem ani, przynajmniej 
według mego zdania, nie był nawet mistykiem. Od 



razu wygłoszę swoje o nim mniemanie: był po pro
stu młodym altruistą, a wstąpił na drogę mniszą 
tylko dlatego, że w owym czasie ona jedna go olśni
ła, ona jedna objawiła mu się, rzec można, jako 
ideał wyzwolenia duszy, rwącej się z mroków do
czesnego zła ku światłu miłości. Olśniła go zaś owa 
droga tylko dlatego, że spotkał na niej wówczas 
niezwykłą, jego zdaniem, istotę - naszego słynnego 
„Starca" z monasteru, Zosimę, do którego przywią
zał się i którego pokochał gorącą pierwszą miłością 
swego nieukojonego serca. Zresztą nie przeczę, że 

Alosza już wówczas, a nawet wcześniej, już w ko
łysce, był dość dziwny. Mówiłem, że choć stracił 

matkę, gdy miał cztery lata, zapamiętał ją na całe 
życie, zapamiętał jej twarz, jej pieszczoty - „jak 
gdyby stała przede mną żywa". ( ... ) W dzieciństwie 
i w młodości nie był bardzo wylewny, był nawet 
małomówny, ale nie skutkiem nieufności, nieśmiało
ści czy ponurej mizantropii, wprost przeciwnie, było 
w tym coś innego, jakiś szczególny rodzaj jak gdyby 
wewnętrznej zadumy, wyłącznie osobistej, nikogo 
innego nie dotyczącej, ale dla niego tak istotnej, 
że zapominał przez nią o otoczeniu. Kochał jednak 
ludzi: przez całe życie żył jak gdyby z bezgranicz
ną wiarą w ludzi, a jednak nikt nigdy nie uważał 
go za naiwnego czy prostaczka. Miał w sobie coś, 

co mówiło i przekonywało wówczas (zresztą i póź
niej, przez całe życie), że nie chce nikogo sądzić, 

że nie chce brać na siebie oceny cudzych postęp
ków i że . za nic w świecie nie będzie nikogo po
tępiał. 

BRACIA KARAMAZOW 
Księga pierwsza 

Dymitr 

( ... ) z trzech synów Fiodora Pawłowicza, Dymitr 
Fiodorowicz był jedynym, który wiedział, że posia
da jakiś osobisty majątek i że z dojściem do pełno
letności stanie się niezależnym. Dzieciństwo jego 
i młodość były bezładne: nie wysiedział do końca 
w gimnazjum, wstąpił do jakiejś szkoły wojskowej, 
później znalazł się na Kaukazie, dosłużył się awan
su, pojedynkował się, stracił swój stopień, znowu 
się dosłużył, hulał wiele i strwonił stosunkowo wiele 
pieniędzy. Od Fiodora Pawłowicza zaczął otrzymy
wać pewne kwoty dopiero po dojściu do pełnolet

ności, przedtem zaś zaciągał długi . Fiodora Pawło
wicza, swego ojca, ujrzał i poznał po raz pierwszy 
już po dojściu do pełnoletności, kiedy przyjechał do 
naszego powiatu specjalnie w tym celu, aby się po
rozumieć z ojcem w sprawach majątkowych. Zdaje 
że rodzic nie bardzo mu wtedy przypadł do gustu; 
bawił u niego krótko i od razu wyjechał, gdy tylko 
otrzymał jakąś kwotę gotówką i gdy ułożył się 

względem otrzymywania na przyszłość dochodów z 
majątku, co do którego (rzecz godna uwagi) docho
dowości, ani też wartości, żadnych informacji tym 
razem od Fiodora Pawłowicza nie mógł uzyskać. 

Fiodor Pawłowicz zauważył wówczas od razu (i to 
należy zapamiętać), że Mitia ma o swojej schedzie 
wygórowane i fałszywe wyobrażenie. Fiodorowi Pa
włowiczowi było to bardzo na rękę, gdyż miał na 



względzie swoje szczególne rachuby. Stwierdził po
za tym, że młodzieniec jest lekkomyślny, gwałtow
ny, niecierpliwy, pełen namiętności, hulaszczy, że 
łatwo go można zaspokoić, co prawda nie na długo, 
doraźnymi małymi datkami. Wówczas zaczął to wy
korzystywać, czyli zbywał syna, co pewien czas wy
syłając mu drobne sumy, aż wreszcie, gdy po czte
rech latach Mitia, straciwszy cierpliwość , przyje
chał do naszego miasteczka po r az drugi, żeby już 
ostatecznie rozliczyć się z ojcem, wówczas, ku jego 
najwyższemu zdumieniu, okazało się, że nie ma ani 
grosza, że nawet trudno się rozliczyć, że wybrał 
już gotówką całą wartość spuścizny po matce, że 
może nawet trochę przebrał; że wreszcie, skutkiem 
takich to a takich finansowych operacji, w których 
sam chciał w takim to a takim czasie uczestniczyć, 
nie ma żadnego prawa nic więcej żądać nad to, co 
był otrzymał, itd., itd. Dymitr był zaskoczony, posą
dzał ojca o kłamstwo i szacherkę i wpadł w stan 
ostatecznego rozdrażnienia, graniczącego z szałem . 
Te właśnie okoliczności doprowadziły do katastrofy. 

BRACIA KARAMAZOW 

Ks ięga pierwsza 

Lizawieta Smierdiaszcza 

Lizawieta Smierdiaszcza była to dziewczyna bardzo 
małego wzrostu, ze „dwa arszyny z ogonkiem", jak 
z rozczuleniem opowiadało sobie po jej śmierci wie
le pobożnych staruszek w naszym mieście. Twarz jej 
dwudziestoletnia, zdrowa, szeroka i rumiana, nosiła 
piętno zupełnego zidiocenia; wyraz oczu był zasty
gły i nieprzyjemny, chociaż bardzo pokorny. Przez 
całe życie, i latem, i zimą, wałęsała się boso w ko
szuli ze zgrzebnego płótna. Włosy jej niemal kru
cze, wyjątkowo gęste, pokręcone jak wełna, two
rzyły nad głową jak gdyby ogromną czapę . Zawsze 
były zmierzwione, powalane błotem, pełne przyle
pionych liści, różnego śmiecia, trocin. Lizawieta bo
wiem sypiała zawsze na ziemi i w błocie. Ojcem 
jej był bezdomny, zrujnowany i chory mieszczanin 
Ilja, który od wielu lat pracował u jednego z za
możniejszych naszych mieszczan i stale zapijał się 

bez pamięci . Matka Lizawiety dawno już nie żyła. 

Zawsze chory i zgryźliwy, Ilja znęcał się nieludzko 
nad córką, gdy zaglądała do domu. Lecz zdarzało 

się to rzadko, gdyż zwykle wałęsała się po całym 
mieście, uchodząc powszechnie za „pomyleńca bo
żego" . („.) Można prawie powiedzieć, że Lizawieta 
była ulubienicą naszego m iasta; nawet chłopcy nie 
drażnili je.i i nie krzywdzili, jakkolwiek nasi chłop
cy, zwłaszcza sztubacy, to ludek złośliwy. Wehodzi
ła do obcych domów, lecz nikt jej nie wypędzał, 



przeciwnie, opiekowano się nią i obdarzano jałmuż
ną. Pieniądze owszem przyjmowała, lecz każdy gro
sik wrzucała zaraz do garnuszka na ofiary w cerkwi 
albo w więzieniu. („.) Otóż pewnego razu (a było to 
już dawno), pewnej ciepłej i jasnej nocy wrześnio
wej, przy pełni księżyca, podchmielona gromadka 
naszych lampartów, składająca się z pięciu czy sze
ściu zuchów, o późnej jak na nasze stosunki godzi
nie wracała z klubu „bocznymi ulicami". Po obu 
stronach zaułka ciągnęły się płoty, ogradzające sa
dy przyległych domów; zaułek kończył się most
kiem, przerzuconym przez naszą długą i cuchnącą 
kałużę, którą się nazywało czasem rzeczką. Pod pło
tem, śród pokrzyw i łopianów, zauważono śpiącą Li
zawietę. Podochoceni jegomoście stanęli nad nią 

i śmiejąc się zaczęli sypać niezupełnie cenzuralny
mi dowcipami. Jednemu z paniczów strzeliło do gło
wy ekscentryczne i nieprawdopodobne pytanie: „Czy 
mógłby ktokolwiek tak czy inaczej uznać takie 
zwierzątko za kobietę, choćby na przykład w obec
nej chwili" itd. Wszyscy z dumną odrazą stanow
czo zaprzeczyli. Tylko Fiodor Pawłowicz, który brał 
udział w tej eskapadzie, wyskoczył momentalnie 
i orzekł, że i owszem, można ją uznać za kobietę, 
i to nawet bardzo, że jest w tym coś szczególnie pi
kantnego itd„ itd. Co prawda od dawna już starał 
się wówczas grać upatrzoną rolę błazna, ze szcze
gólnym upodobaniem rozśmieszał młodych paniczy
ków, będąc na pozór z nimi poufale, ale w istocie 
traktowany przez nich jak prosty cham. A zdarzyło 
się to właśnie w tym okresie, kiedy dostał z Peters
burga ·wiadomość o śmierci swej pierwszeJ zony, 
Adelaidy Iwanowny, i gdy z krepą na kapeluszu pił 

i łajdaczył się na całego, budząc nawet w niejed
nym r.ozpustniku prawdziwą odrazę. Banda hula-
1\ ÓW, rzecz prosta, przyjęła to nieoczekiwane oświad
,·zenie hucznym śmiechem; któryś z birbantów za
czął nawet podbechtywać Fiodora Pawłowicza, ale 
pozostali jeszcze gwałtowniej dawali wyraz swojemu 
oburzeniu, po czym w najlepszych humorach ode
~;7. li sobie dalej. Później Fiodor Pawłowicz przysic;
[.fl ł , :że i on wtenczas odszedł był wraz ze wszyst
k ;mi; może tak było naprawdę, nikt jednak nie wie 
na pewno i nikt nigdy nie wiedział, wszelako po 
pięciu czy sz ściu miesiącach zaczęto vv m1esc1e 
n towić ze szczerym i ogromnym oburzeniem, że Li
/ ~ . v;icta chodzi w ciąży, poczęto się dopytywać i ba
t~: . ć: kto winien, kto ją skrzywdził? I wtedy roznic
:·; ·a s:P, po calym mieście okropna pogłoska, że wi-
110\. a3 cą jes t wlu. śnie Fiodor Pawłowicz. („.) Zresztą 

• iodor Pawłowicz nie odpierał oskarżenia zbyt ener-
j,•znic: nie uważał zn stosowne odpowiadać jakim{; 
~am kr am arzom czy mieszczanom. Dumny Lył wóvv
czas , a jakże, i zadawał się wyłącznie z ludźmi swo
je j ~Iery, z urzędnikami i szlachcicami, których tak 
rnzśmieszał. Natomiast Grzegorz energicznie i sta
nowczo wystąpił w obronie swego pana przeciw 
wszystkim jego potwarcom, sprzeczał siE; i kłócił, 

i w ielu przekonał: „Ona sama, gałganica, jest win
na - powtarzał z powagą - winowajcą zaś jest 

nikt inny, tylko Karp B0s net" (tak przezwano groź

neg o aresztanta, który zbiegł wówczas z gubernial
nego więzienia i ukrywał się w naszym mieście). 

Domysl ten wydawał się prawdopodobny, Karp::i 
pamiętano; wł a~ n ie, źc w owe widne noce na schył
'.rn lata grasował po mieście i ograbił trzech prze-



chodniów. Wypadek ów i wszystkie komentarze nie 
tylko nie Ódwróciły powszechnej syrnpatii od bied
nej pomylonej, ule owszem, bardzo ją spotęgowały. 

Kupcowa Kondratiewa, bardzo bogata wdowa, wzię
ła ją nawet pod koniec kwietnia do siebie do do
mu i zamierzała zatrzymać przez czas porodu. Strze
żono jej pilnie; ale mimo całą uwagę Lizawieta os
tatniego właśnie dnia wieczorem wykradła się nagle 
od Kondratiewej i przedostała się do ogrodu Fio
dora Pawłowicza . W jaki sposób w tym stanie prze
lazła przez wysoki i mocny parkan, to pozostało za
gadką. Jedni twierdzili, że ją „przeniesiono", inni, 
że ją „przeniosło''. Najprawdopodobniej wszystko to 
odbyło się zupełnie naturalnie: Lizawieta miała w 
tym wielką wprnwę, nocując bowiem zwykle po cu
dzych ogrodach, wciąż łaziła przez płoty. I tym ra
zem udało się jej wgramolić na parkan Fiodora 
Pawłowicza, wlazłszy zaś zeskoczyła do ogrodu, na
turalnie ze szkodą dla zdrowia . Grzegorz, ujrzaw
szy ją w {aźni, pobiegł czym prędzej do Marfy Igna
t:ewny, która natychmiast pospieszyła z pomocą, 

a następnie sprowadził starą babkę, mieszczankę, 

mi szkającą właśnie w pobliżu. Dziecko odratowano, 
lecz Lizawieta skonała nad ranem. Grzegorz wziął 
noworodka, zaniósł do domu, następnie położył żo

nie na kolanach: „Boża sierota to dziecko wszyst
kich ludzi, a nasze przede wszystkim. Nieboszczyk 
nasz zesłał go, a zrodzon on z syna czarciego i ze 
sprawiedliwej. Karm go i łzy swoje otrzyj". Tak 
więc l\/Iarfa Ignatiewna wychowała dzieciaka. Na 
chrzcie świętym dano mu imię Paweł, zaś z ojca 
wszyscy poczęli go ncizywać Fiodorowiczem. Fiodor 
Pawłowicz nie przeciwstawił się temu i nawet uznał 

to za niezły żart, chociaż stanowczo wypierał się 
ojcostwa. W mieście chwalono go, że przyjął pod
rzutka do domu. Później Fiodor Pawłowicz wymy
ślił dla chłopca nazwisko: nazwał go Smierdiako
wem z powodu przezwiska, które nosiła matka chłop
ca Lizawieta Smierdiaszcza. 

BRACIA KARAMAZOW 
Księga trzecia 
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Strona pisma „Wiadomosci Moskiewskie" z ogłoszeniem o sprzedaży 
chłopów pańszczyźnianych i koni , 4 lipca 1800 r. 

Z rozmów i pouczeń 
starca Zosim!:J 

Świat duchowy, wyższa dziedzina istoty ludzkiej, 
jest odrzucony, wygnany z triumfem, nawet z nie
nawiścią. Ogłosił świat wolność, zwłaszcza w ostat
nich czasach, i cóż widzimy w owej ich wolności: 

niewolnictwo tylko i samobójstwo! Albowiem tak 
mówi świat: „Masz potrzeby, a więc nasycaj je, al
bowiem masz takie same prawa, co i najznakomitsi, 
i najbogatsi. Nie bój się ich nasycać, a nawet pomna
żać" - oto dzisiejsz~ich nauka. W tym dopatrują 
się wolności. I co wynika z tego prawa do pomna
żania potrzeb? Dla bogaczy o d o s o b n i e n i e 
i duchowe s.amobójstwo, a dla biednych - zawiść 

i morderstwo, albowiem prawa im dano, lecz spo-
' sobów nasycenia potrzeb jeszcze nie wskazano. Za-

pewniają, że świat coraz bardziej się zespala, że ze
spala się ku braterskiemu obcowaniu, ponieważ 

skraca odległości, myśli przenosi powietrzem. Nie
stety, nie wierzcie takowemu zespoleniu ludzi. Poj-, 
mują wolność jako pomnożenie i szybkie zaspokoje-
nie potrzeb, wypaczają naturę swoją, albowiem krze
wią w sobie wielką moc bezmyślnych i głupich pra
gnień, nawyków i najniedorzeczniejszych wymy
słów. Żyją tylko gwoli wzajemnej zawiście, gwoli 
rozkoszy cielesnej i pychy. Wydawać obiady, by
wać w świecie, mieć pojazdy, rangi i niewolników 



służących - to uchodzi już za taką konieczność, że 
poświęcają życie, cześć i miłość bliźniego, aby ją 

osiągnąć, i zabijają się, jeżeli jej nie osiągają. U 
niebogatych widzimy to samo, a biedacy nienasyce
nie i zawiść zagłuszają rya razie pijaństwem. Ale 
rychło, zamiast wódką, upiją się krwią, ku temu się 
ich bowiem prowadzi. Pytam was: czy wolny jest 
taki człowiek? Znalazłem pewnego „bojownika idei", 
który sam mi opowiadał, że kiedy w więzieniu po
zbawiono go tytoniu, cierpiał tak okrutnie, że mało 
co nie zdradził swojej „idei" za prymkę tytoniu . A 
przecie taki powiada: „Idę walczyć za ludzkość." 

I dokąd taki pójdzie, i do czego jest zdolny? Chyba 
tylko do czynu porywczego, doraźnego, bo długo nie 
wytrzyma. I nie dziw, że miast wolności wpadli 
w niewolę, a miast służby dla braterstwa i ludzkie
go zespolenia, wpadli, wręcz ~zeciwnie, w odosob
nienie i o s a m o t n i e n i e, jak mówił był w mło

d.ości mojej tajemniczy mój gość i nauczyciel. A 
przeto w świeckim życiu coraz bardziej wygasa 
myśl o służeniu ludzkości, o braterstwie i zespole
niu lud::, i zaprawdę coraz częściej natrafia na szy
derstwo, albowiem jakże tu odzwyczaić się od na
v;yków, dokądże pójdzie ów niewolnik, jeśli przy
wykł zadowalać swoje niezliczone potrzeby, które 
sam sobie wymyślił? Odosobniony jest, cóż więc go 
obchodzi całość? I dopięli tego, że nagromadzili 
więcej rzeczy, a radości jest coraz mniej. 

BRACIA KARAMAZOW 
Księga szósta 

Powieszeni dekabryści. Rysunek Puszkina na marginesie rękopisu 
w ie rsza . 





Człowiek współczesny żyje w złudzeniu, iż wie, czego 
chce, gdy w istocie chce jedynie tego, czego się odeń wy
maga. Aby zaakceptować tę prawdę, trzeba sobie uprzy
tomnić, że wiedzieć , czego się istotnie chce, nie jest - jak 
myśli. większość ludzi - rzeczą łatwą, lecz jednym z naj
trudnieJSZych zadań stojących przed każdą istotą ludzką. 
Jest . to . problem, który gorączkowo usiłujemy ominąć, 
przyJmuJąc go towe cele - za własne. Człowiek współczes
ny goiów jest ponfaść największe ryzyko, by osiągnąć cele, 
będące rzekomo „Jego" celami; lecz bezgranicznie boi się 
ryzyka i odpowiedzialności, jaką musiałby ponieść wyzna
czając sobie własne cele. („ .) 

Szczególna trudno.ść w rozeznaniu, do jakiego stopnia na
:ze pragnienia - podobr.ie jak my.śli i uczucia - sq nam 
w rzeczywistości narzi<cone z ,,ewnątrz, wiąże się ściśle 
z pro~lemem władzy i wolności. W dziejach nowożytnych 
a1itorytet Kościoła przejęło państwo, autorytet państwa 
:. :<s tąpUo sumienie, a w nas-::ej epoce rolę tę ob jęła z kolei 
bczimienn:i władza zdrowego rozsądku i opinii publiczne j 
1ako narz~dzi konformizacji. A że wyzwoliliśmy się sp'.Jd 
dawr:ych J.awnych autorytetów władzy, nie dostrzega.my, że 
stalismy .się ofiarą nowych autorytetów. Staliśmy się ai. to
matami zyJącymi w złudzeniu, że są islolami rozporzqdza
Jącumi własw1 wolq. Dzięki temu złudzeniu jednostka nie 
u.~wiadamia sobie n!ebezpieczeństwa, ale na tym kończy 
su~ cala pomoc, Jaką daje złudzenie. W istocie rzeczy ,.ja" 
Jednostki ulega osłabieniu, na s.l(utek czego czuje się o7!a 
bezsilna i nud wyraz niepewna. Żyje w świecie, z którym 
straciła prawdziwą łączność, gdzie każdy i wszystko zostało 
zmstrurr: entalizowane, gdzie jednostka stała się częfrią zbu
~owaneJ własnymi rękami maszyny. Człowiek myśli, czuje 
z chce _lak, 1ak mu się wydaje, że powinien my.śleć, czuć 
1 chcwc; w toku tego procesu zatraca swoje ,ja", bez któ
rego nie ma prawciziweao bezpieczeństw1 wolnej jednos• -
ki. („.) 

Utraia tożsamości sprawia więc, że dostosowanie się do 
obowiązujących wzorów staje się sprawą jeszcze bardziej 
naglącą; znaczy to, że człowiek może być siebie pewnym 
tylk o wt.edy, gdy żyje tak, jak tego inni od niego ocze
kuJą . Jezeli nie będziemy żyli zgodnie z tym obrazem nie 
tylko narazimy się na krytykę i jeszcze większą izolację, 
ale ryzyku1emy utratę identyczności naszej osobowo.ki, co 
Jest równoznaczne z groźbą utraty zdrowych zmysłów. (.„) 
~złowiek nowoczesny jest żądny życia. Nie mogąc jednak 
Jako automat doświadczać życia rozumianego jako sponta
niczn.a ak_tywność, chwyta się zastępczo każdego rodzaju 
podniety i dreszczyku (.„). Jeżeli w wypadku osoby nor
malnej" interesujemy się jedynie jej potrzebami ekono;,icz
nymi, jeśli nie dostrzegamy nieświadomego cierpienia ty
pow~go _dla osoby zautomatyzowanej, oznacza to, że jesteś
my_ sle.pi na niebezpieczeństwo zagrażające naszej kulturze 
u Jej pod~taw. psychologicznych: gotowość zgody na każdą 
ideologię i kazdego wodza, który przyrzeka rozrywkę i pro
ponu~e strukturę polityczną i symbolikę mającą rzekomo 
wniesć lad i znaczenie w życie jednostki. Rozpacz ludzkiego 
cutomatu to podatny grunt dla politycznych celów faszyz
mu. („.) 

Dlaczego działalność spontaniczna stanowi odpowiedź na 
problem u:olności? Powiedzieliśmy, że sama wolność neg.1-
~ywna czyni z jednostki istotę izolowaną, której związek ze 
swiatem Jest luźny, a stosunek do niego nieufny i której 
'.ja" .jest słabe i stale zagrożone. Spontaniczw1 dktywność 
1est Jedynym sposob2m przezwyciężenia lęku przed terrorem 
s1motności bez poświęcania integralności whsnego ja"; 
w spo .'ltanicznej bowiem realizacji swojego „ja" czło~ek 
r..a r.ou·o Jednoczy S·ię ze światem - z ludźmi, z naturą 
z z. samym sobą. („.) Podstawowa dychotomia ludzkiej wol
r.o:;:ci - narodziny indyWidualności i ból S'lmotności - zo
'hfo znies;o n'l na wyższym etapie dzięki spontanicznemu 
dz'rzłaniu człowieka. („.) 

Czlowiek, który dzięki spontanicznej akt.ywności urzeczy
wist n.b swoje „ja" i w ten sposó~ wiąże się ze światem. 
prz~s~aje. być izolowa'!ym atomem; on i świat stają się 
~z~sciami strukturalne] całości; jednostka zajmuje należne 
.1eJ m'ejsce i to uwalnia ją od wątpliwości co do niej samej 
i .sensu życia. Owe wątpliwości wywodziły się z odosobnie
nia i zablokowania .żJ!cia; je.m człowiek nie musi żyć ani 
po.d przym11sem, f1ni, Jak au.tomat , lecz spontan;cznie, w1t
pl1wości znikają. Ma świadomość siebie jako jednostki ak
tvwnej i twórczej; zaczyna pojmować, ?e życie ma tylko 
.1rden sens: sam akt życia jako taki. 

ERICH FROMM 
Ucieczka od wolności 

C zyte lnik . 1970 



Strona z brulionu „ Braci Karamazo w " 

Czy można być sędzią 
swoich bliźnich? 

Pamiętaj zwłaszcza, że nie możesz być niczyim 
sędzią. Albowiem nie może istnieć na ziemi sędzia 
względem przestępcy, póki sam ów sędzia nie zro
zumie, że i on jest takim samym przestępcą jak ten, 
co przed nim stoi, i że on sam jest przede wszyst
kim winien za przestępstwo tego, który przed nim 
stoi. Skoro zaś to zrozumie, będzie mógł być sędzią . 

Jakkolwiek myśl ta wydaje się szaloną, jest prawdą . 

Albowiem gdybym ja sam był sprawiedliwy, to mo
że by i nie było wcale tego przestępcy, który prze
de mną stoi . Jeśli możesz wziąć na siebie przestęp
stwo owego przestępcy, który przed tobą stoi i któ
rego sądzisz sercem swoim, weź je bezzwłocznie 

i ~a:m za niego znoś cierpienia, jemu zaś odpuść bez 
wyrzutu. I gdyby nawet prawo uczyniło cię jego 
sędzią, o ile będzie to w twojej mocy - uczyń to 
samo, albowiem odejdzie on od ciebie i sam siebie 
osądzi gorzej, niżbyś to ty uczynił. Jeśli zaś odej
dzie z pocałunkiem twoim, a będzie nieczuły i śmiać 
się będzie z ciebie, i wtedy niech cię to w błąd nie 
wprowadza: to znaczy, że czas jego nie nadszedł 

jeszcze, lecz nadejdzie, a jeśli nie nadejdzie, to i tak 
nie on, to kto inny za niego powie i pocierpi, i osą
dzi, i obwini się sam, i prawda będzie dopełniona . 

Wierz w to, stanowczo wierz, albowiem na tym za-



sadza się nadzieja i cała wiara świętych. 
Bądź nieustannie czynny . .Jeśli przypomnisz sobie 

w nocy, do snu się kładąc: „Nie zrobiłem tego, com 
powinien był zrobić", natychmiast wstań i zrób . .Je
śli cię otaczają ludzie źli i nieczuli i nie zechcą cię 
słuchać, padnij przed nimi i proś ich o przeb~czenie, 
albowiem zaprawdę ty sam jesteś winien, że nie 
chcą cię słuchać. A jeśli już nie możesz mówić z roz
gniewanymi, to służ im w milczeniu i poniżeniu, 
nigdy nie tracąc nadziei. Jeśli zaś wszyscy cię po
rzucą i wypędzą przemocą, to, sam zostawszy, pad
nij na ziemię i całuj ją, zroś ją łzami swymi, i wzro
śnie owoc z łez twoich, choćby nikt cię nie widział 
i nie słyszał w twojej samotności. Wierz do końca 
choćby nawet zdarzyło się tak, że wszyscy na ziem~ 
stracą wiarę i tylko ty sam zostaniesz wierny; skła
daj i wtedy ofiarę i chwal Boga, sam jeden. A jeśli 
i dwóch was się zejdzie, to już masz i wszystek 
świat, świat żywej miłości; obejmiecie się w rozczu
leniu i będziecie chwalić Pana: albowiem chociaż 
w was dwóch tylko, przecież spełnia się prawda 
Jego. 

Jeśli sam zgrzeszysz i będziesz się trapił do 
śmierci grzechami swoimi lub grzechem swoim na
głym, to ciesz się za innych, ciesz się za sprawiedli
wych, ciesz się, że chociaż ty zgrzeszyłeś, on za to 
jest sprawiedliwy i nie zgrzeszył. 

Jeśli zaś występki ludzkie oburzą cię i natchną 
nieposkromionym smutkiem, aż zapragniesz szukać 
zemsty na występnych, to nie daj się opanować te
mu uczuciu; natychmiast idź i szukaj mąk dla sie
bie, jak gdybyś ty był winien onego występku . 
Przyjm męki owe i cierp, i uciszy się twoje serce, 

i pojmiesz, że sam jesteś winien, albowiem mogłeś 
świecić złoczyńcom przykładem jako jedyny bodaj 
bezgrzeszny, lecz nie świeciłeś. Gdybyś świecił, to 
byś swoim światłem oświetlił drogę innym, i ów, 
który popełnił występek, może, widząc światło owe, 
byłby go wcale nie popełnił. A jeśliś nawet świecił, 
lecz zobaczysz, że nie zbawiają się ludzie przy two
im świetle, to wytrwaj i nie zwątp o sile światła 
niebieskiego; wierz w to, że choć dotychczas się nie 
zbawili, w przyszłości się zbawią. A jeśli w przysz
łości się nie zbawią, to zbawią się ich synowie, al
bowiem nie umrze światło twoje, choćbyś i ty na
wet umarł. Sprawiedliwy odchodzi, lecz światło je
go zostaje. Zbawiają się i po śmierci tego, który 
zbawiał. Nie przyjmuje ród ludzki swoich proroków 
i tępi ich, lecz miłują ludzie swoich męczenników 
i czczą tych, których zamęczyli . Ty zaś gwoli całości 
pracujesz, gwoli przyszłości działasz. Nagrody zaś 

nigdy nie szukaj, albowiem i bez niej wielka jest 
twoja nagroda na tej ziemi: duchowa radość two
ja, której tylko sprawiedliwy zaznaje. Nie bój się 

ani możnych, ani silnych, ale bądź mądry i zawsze 
zacny. Znaj miarę, znaj czas wszystkiego, naucz się 
tego. Będąc w odosobnieniu, módl się. Padaj na zie
mię i całuj ją , i czyń to z upodobaniem. Ziemię ca
łuj bez ustanku , bez końca kochaj ją, kochaj wszyst
kich , kochaj wszystko, szukaj zachwytu i uniesienia 
owego. Zroś ziemię łzami swojej radości i kochaj łzy 
owe. Uniesienia nie wstydź się, ceń je, albowiem 
jest wielkim darem Bożym i staje się tylko udzia
łem wybrańców. 

BRACIA KARAMAZOW 
Księga szósta 



Ryszard_ Przybylski 

Ognisty piec 
zwątpienia 

Jednym z najbardziej świętych m1eJSC wschodniego chrze
ścijaństwa jest zdumiewająco piękny grecki półwysep Athos, 
na którym w klasztorach, przylepionych jak gniazda ja
skółcze do wysokich skał spiętrzonych nad morzem Ody
seusza, już od tysiąca lat chwalą Boga pokorni mnisi. Ten 
niezwykle wpływowy ośrodek monachizmu dość wcześnie 

wypracował bardzo charakterystyczny ideał zakonnika. Zgo
dnie z nauką św. Symeona Nowego Teologa, który żył na 
przełomie X i XI wieku, na Athosie żywiono przekonanie, 
że dla chrześcijanina ważniejsze od współżycia z ludźmi są 
samotne rozmyślania duchowe. Ceniono tu refleksję bar
dziej niż działalność, modlitwę bardziej niż czy.n. Ucieka
no do „pustelni", gardząc uczestnictwem w „dramacie ży

cia". Ten kult kontemplacji irytował niekiedy zachodnich 
chrześcijan, aczkolwiek zwolenników samotniczych medyta
cji i ucieczki od świata , o której tak przejmująco pisał św. 
Jan Ewangelista, nigdy u nas przecież nie brakowało. 

Athos był tedy Górą Milczenia. Prowadzono tu „rozmyśla
nia wewnętrzne" po to, aby uzyskać wyzwolenie od namięt
ności. Spokój duszy był p-0dstawowym celem tych rozmy
ślań, gdyż bez niego nie można było osiągnąć obojętności. 

i{tórą traktowano jako „światło prowadzące" do poz;nania 
Boga. „Działanie wewnętrzne" stawiano więc wyżej od 
„czynów zewnętrznych". Mnisi z Athosu nie wierzyli, aby 
moi.<na było znaleźć Boga w krzykliwym świecie. Mieszkał 

On na dnie skruszonych serc rozmodlonych chrześcijan. Dro
ga do „utraconego raju" nie prowadziła poprzez „żywe ży-



cie", pełne tragizmu i grzechu, okrucieństwa i namiętności. 

Rosyjskie prawosławie otaczało Athos wielkim szacun
kiem. Pielgrzymowano tam bezustannie od czasów średnio
wiecza. Zwożono idee religijne, które następnie rozchodziły 
się po całym kraju. Dostojewski również marzył o takiej 
pielgrzymce. Albowiem nawet wówczas, kiedy się spierał 

z ideami athonitów, kochał ten półwysep na równi z Jero
zolimą i Konstantynopolem. 

Wiek XIX był w Rosji wiekiem niebywałego roz.,kwitu 
ruchu ojców duchowych (straczestwo), który podjął dość 

ostrą polemikę z ideałem życia monastycznego propagowa
nym przez Athos. Ojciec duchowy albo „święty starzec", 
czyli po grecku kalougeras (Mickiewicz używał w takich 
wypadkach kalki z nowogreckiego: kalajor), to mnich który 
nosi w sobie „ducha Bożego", leczy zbolałe dusze, uczy wal
ki z grzechem, wskazując ludziom drogę do doskonałości. 

Starzec Zosima z Braci Karamazow jest właś nie takim ka
lajorem. Na jego postać złożyły się życiorysy i poglądy 

trzech postaci historycznych: starca Amwrosija ze słynnej 

pustelni Opty, którą Dostojewski odwiedził wraz z filozo
fem Władimirem Sołowjowem, aby uspokoić duszę po śmierci 
ukochanego synka Aloszy; starca Zosimy, który podobnie 
jak bohater Dostojewskiego, był w młodości oficerem, ko
chał rozpustę i pieniądze, hulał i w końcu po nawróceniu 
przemienił się w autorytet religijny; i św. Tichona Zadon
skiego, który znany był ze swych antyascetycznych poglą
dów i ze swej niechęci do mistyki bizantyjskiej. Tymi trze
ma postaciami posłużył się Dostojewski, aby stworzyć bo
hatera, który stanowi całkowite przeciwieństwo kontempla
cyjnej ascezy athonitów. 

Z-Osima głosił, że jedyną drogą prowadzącą człowieka do 
Boga jest życie . Ucieczka od życia jest jednocześnie uciec'l
ką od Boga. Nie ut-0żsamiał Boga z życiem. Twierdził tyl
ko, że życie w całym swym bogactwie i niebezpieczeństwie, 
we wszyslkich swych przeciwnościach, w tragicznym igra
niu dobrem ·i złem jest nieodzownym doświadczeniem reli
gijnym , bez którego nie można poznać Boga. W tej koncep
cji życie jest przeczuciem Boga, chociaż istniejące w nim 
zło zaćmiewa i brudzi to przeczucie. Walka ze złem, oczysz-

czanie życia z brudu, stanowi obowiązek chrześcijanina, któ
ry zdąża do Boga. Mimo świadomości wszelakiej niespra
wiedl-iwości , mimo straszliwych, zasłużonych i niezasłużo
nych cierpień, podstawowym zadaniem chrześcijanina jest 
pogodzenie się z życiem, pełne i bezwarunkowe zharmoni
zowanie swego istnienia z bytem świata. Dlatego Zosi
ma rozumiał pojęcie „czynu" zupełnie inaczej niż mnisi z 
Athosu. Uważał, iż nie wystarczy unikać grzechów, cze
kać na nagrodę po Sądzie Ostatecznym i chować się na dnie 
własnej duszy, złaknionej ciszy i kontemplacji. Należy 
wejść w życie i podjąć działanie. Dotknąć cierpien'ia, zbrod
ni i grzechu. Nie czynił różnicy między hasłem „udręcz sie
bie dla innych" a wezwaniem „działaj publicznie". Cier
pieć znaczy działać. „Działaczami - cytował Dostojewski 
zdanie swoich przeciwników ideowych - bywają tylko 
ludzie o wątpliwej moralności". I natychmiast zapytywał: 
„A skąd żeście to wzięli?" Chrystus był działaczem społecz
nym. Tkwił wśród namiętności i grzechu. Nie wyrzekł się 
cierpienia, które towarzyszy naszym kontaktom z bliźnimi. 
Działał dla ludzi w morzu namiętności a pozostał czysty 
i piękny. Ciche, bezużyteczne, skupione cierpienie jednostki 
nie ma nic wspólnego z nauką Chrystusa. 

Zosima był przekonany, że życie może być rajem. W bru
lionach Braci Karamazow znajduje się takie zdanie: „Ży
cie jest rajem. Klucze znajdują się w naszych rękach''. Zo
sima byłby bardzo złym ojcem duchowym, gdyby nie prze
kazał swemu uczniowi Aloszy tych złotych kluczy. Jego 
nauka o drodze do Boga, zwana w Rosji naputstwijem, jest 
więc właściwie hymnem na cześć życia i zawiera tylko 
trzy przy kazania: I. Nie osąd zaj nikogo. 2. Wybacz wszyst
kim za wszystko. 3. Kochaj życie i ziemię. Przy przestrze
ganiu tych trzech przykazań rozdzierany nierównościami, 

niesprawiedliwością, rozpaczą i nudą świat wróci do ładu 

i harmonii. „Zmuszę do przyznania - pisał Dostojewski -
że czysty, idealny chrześcijanin nie jest człowiekiem ab
strakcyjnym, lecz realnym, możliwym, oczekiwanym.„" 

Zosima był ukochanym mistrzem młodego kandydata na 
mnicha Aloszy ·Karamazowa, głównego bohatera tej po
wieści. Zgodnie z tradycją, każdy mnich musiał mieć swo-
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jego nauczyciela. św. Paisij Wieliczkowski głosił, że bez 
nauki starca zakonnik nie może zaczynać swojej świętej 

wędrówki. Nauka Zosimy była zaiste niezwykła. Wygnał on 
iAloszę z klasztoru. Nie wspomniał o Athosie. Nakazał mu 
pogrążyć się w życiu. Zepchnął z Góry Milczenia. Pchnął 
go na gościniec Chrystusa. Napełniony ideałami Zosimy mło
dy Aleksy Fiodorowicz będzie musiał spotkać się z namięt
nościami i grzechem. I ten pojedynek chrześcijaństwa, któ
re ponad filozofią powróciło do Chrystusa, ze straszliwą 

treścią współczesnego życia, jest właśnie zasadniczym te
matem Braci Karamazow, nowożytnej przypowieści o czy
stym i świętym Aleksym, Bożym Człowieku. Utwór ten jest 
więc opowieścią o wierzącym chrześcijaninie, .który będzie 
musiał wytłumaczyć sobie i ludziom, że życie warto i trze
ba kochać, że istnienie - mimo wszystko jest radością , że 
zniechęcenie i nuda są- przedsionkami śmierci, że nihili
styczna ironia zamienia świat w bzdurę i pośmiewisko. 

Na Alos-zę uzbrojonego we wskazania starca Zosimy ocze
kiwało za murami monasteru wiele dramatycznych prób, 
ale najbardziej godne uwagi jest jego spotkanie z bratem 
Iwanem Fiodorowiczem. Iwan nie znal poglądów Zosimy; 
wielki kalajor nie wiele mógł powiedzieć o światopoglądzie 
Iwana. Myśli obu tych mężczyzn znał natomiast młodziutki 
mnich , typowy przedstawiciel współczesnej młodzieży, roz
dartej między tradycją chrześcijańską a nowożytnym ateiz
mem. Zgodnie ze starym powiedzeniem, które tak bardzo 
lubił Dostojewski, dusza Aloszy stała się więc terenem 
walki między człowiekiem Boga, Zosimą, a człowiekiem 

szatana, bratem Iwanem. Przyjrzyjmy się tedy myślom te
go „sługi piekieł", który jak najprawdziwszy szatan był 

przede wszystkim duchem przeczenia. 

Iwan zaatakował przede wszystkim chrześcijański teleo
logizm, czyli wiarę w to, że dzieje ludzkości posiadają jasny 
i szczęśliwy cel: obcowanie z Bogiem. Teleologizm był tylko 
naturalną konsekwencją prowidencjalizmu . typowo chrześ

cijańskiego poglądu , który zakłada nieustanne czuwanie 
i ciągłą opiekę Boga nad stworzonymi przez siebie bytami. 
Wiara w mądrość i dobroć Boga wymagała również wiary 
w sens historii, mimo koszmarnego nagromadzenia w niej 



zbrodni i niesprawiedliwości. Dlatego wspaniały utwór Iwa
na Legenda o Wielkim Inkwizytorze jest równocześnie pa
rodią arcydzieła św. Augustyna Państwo Boże, mądrej księ
gi, w której chrześcijańska wizja historii znalazła wyjątko
wo przejmujący wyraz. Dostojewski zresztą uwielbiał pa
rodie i zawsze sięgał po największych autorów. Przed św. 
Augustynem w spisie tym widnieje Cervantes i Szekspir. 

Legenda jest rodzajem paraboli wzorowanej - jak przy
znaje sam Iwan - na średniowiecznych apokryfach, zwłasz
cza tych, które opowiadały o zdradzie jakiego dopuściło się 
chrześcijaństwo wobec swego Założyciela. Stąd też został 

zaczerpnięty motyw wygnania Chrystusa przez „głowę ka
tolicyzmu" z Miasta, które jest kpiną z Nowej Jerozolimy. 
„Onego czasu - czytamy w Carmina Burana - rzekł pa
pież do Rzymian: Gdyby Syn Człowieczy przystąpił ku 
stolcowi majestatu naszego, powiedzcie Mu: Przyjacielu, 
po coś przyszedł? I jeśli niczego wam nie dawszy będzie 

stukał nadal, wyrzućcie Go w przepastne oiemności". Nato
miast pomysł Państwa Chrześcijan bez Chrystusa jako 
Króla wziął Dostojewski z „religii ludZ:kości", którą stwo
rzył pod koniec życia pozytywista Auguste Comte. Comte 
zaprosił oczywiście generała zakonu jezuitów do związku 

„pozytywnej religii'', ale wyraził zdziwienie, że zakon ten 
przyjął nazwę od tak mało znaczącej osoby jak Jezus, 
który nie był ani żelaznym organizatorem, ani też nie po
siadał prawdziwej władzy nad „maluczkimi". Szczegóły tej 
paraboli wiążą się więc z ogólnie maną niechęcią Dosto
jewskiego do katolicyzmu i papiestwa, ale gdyby pisarz 
zagłębił się w pisma rosyjskich ojców duchowych nie mógłby 
ukryć, że kościół prawosławny również strącił Chrystusa 
w „przepastne ciemności". Problem obecności Zbawiciela 
we współczesnym świecie dotyczy więc całego chrześcijań
stwa. 

św. Augustyn uważał, że społeczeństwo ludzkie, które 
żyje bez Chrystusa jest jednym wielkim nonsensem. Po
zbawione boskiego wzoru, skazane jest na głupstwo i roz
pacz. Panem dziejów jest najwyższy autorytet chrześcijani
na, Jezus. W Legendzie Iwana Chrystus przestał być Pa
nem dziejów. Ironiczna przewrotność Iwana kazała mu pod-

kreślić, że źródłem klęski Jezusa była chrześcijańska teoria 
wolności, która pozostawia człowiekowi swobodę wyboru 
najwyższego celu i środków pozwalających ten cel osiąg

nąć. Wychodząc z tego założenia Wielki Inkwizytor „udo
wodnił" Chrystusowi, że panować nad duszami może tylko 
ten, kto uspokoi sumienia. Zostawiając człowiekowi wolność, 
Chrystus zezwolił mu na bunt i skazał na niepewność. 

Wolność oznacza mękę i tragizm. Każdy „maluczki" po
rzuci Go i odstąpi swą wolność pierwszemu władcy, który 
weźmie odpowiedzialność za jego słabość, za jego grzechy 
i wyzwoli go od niepewności. Struktura społeczna, którą 

Inkwizytor przeciwstawił idei Państwa Bożego Augustyna, 
opierała się na przekonaniu, że człowiek znajduje szczęście 
w odstąpieniu swej wolności i wyzbyciu się odpowiedzial
ności za swe czyny. Iwan Fiodorowicz rozumował więc lo
gicznie i poniekąd słusznie. W społeczeństwie, w którym 
niewolnictwo jest szczęściem, Chrystus powinien spoczywać 
pod dnem „przepastnych ciemności". Należy Go właściwie 

zabić, co prawda trudno jest unicestwić kogoś, kto istnieje, 
chociaż Go nie ma. Zauważmy, że w tym momencie wizja 
Iwana Fiodorowicza w zdumiewający sposób ociera się o 
fundamentalne założenia starca Zosimy. Chrystus jest Pa
nem świata, którego nie zreformował Inkwizytor; świata, 

w którym panuje wolność. W świecie Jezusa grzech wystę
puje obok cnoty, zbrodnia obok sprawiedliwości, mord 
obok dobra. Tak więc Chrystus jest panem życia, które 
składa się ze sprzeczności i antynomii. 

Kiedy Iwan zrozumiał, że nie może zaakceptować życia, 

którego Panem jest Chrystus i jednocześnie pojął, że nie 
jest w stanie przystać na szczęście w państwie bezwolnych 
automatów, zorganizowanym przez Wielkiego Inkwizytora, 
wówczas przystąpił do niego diabeł. Diabeł jak wiemy zaw
sze przychodzi w porę. Pisząc ten fragment Dostojewski ra
dził się u znakomitych ówczesnych psychiatrów Petersbur
ga i wykonał swoje zadanie tak znakomicie, że wielu XX
-wiecznych terapeutów uważa wizję diabła za głęboki i pou
czający przypadek rozdwojenia, które dręczy współczesne
go człowieka. 

Diabeł, czyli najgłębsze „ja" apostaty, sformułuje i wypo-



wie te myśli Iwana, o których wolał on już nie pamiętać 
i - co więcej! - wyciągnie z nich wnioski. Dlatego operuje 
on zdaniami z dwóch wczesnych utworów literackich Iwa
na : przypowieści, którą Karamazow opowiedział swojemu 
gimnazjalnemu koledze Korowkinowi. Nie została ona spi
sana a sam autor nadał jej później tytuł O kwadrylionie 
lat. Drugi, nieco późniejszy utwór, był również parabolą 

i nosił tytuł Przewrót geologiczny. Iwan uzyskał w ten 
sposób dowód, że demon jest tworem wyobraźni, co oma
cza, że nie będzie żadnych roztrzygnięć z zewnątrz; że w 
rozmowie z diabłem pozna on tylko siebie. 

Wyciągnięty przez diabła wniosek, którego tak bardzo 
bał się Iwan, brmniał w sposób następujący: Jeśli Boga nie 
ma, to „wszystko jest dozwolone''. Z zasady tej praktyczny 
i straszny wniosek wyciągnął brat przyrodni, Smierdiakow, 
który rzeczywiście myśl tę przejął od Iwana, albowiem w 
taki mniej więcej sposób streścił główną ideę Przewrotu 
geologicznego sam Iwan w rozmowie z ojcem Paisijem, przy 
której Smierd'iakow był obecny. Oczywiście Iwa•n jest wstrzą
śnięty, że Smierdiakow uważa się za współwyznawcę jego 
idei, ale musi w końcu przyznać, że ten zdegenerowany 
choć nieszczęsny prymityw zinterpretował właściwie roz
ważania hermeneuty kultury. Iwain był nauczycielem zbrod
niarza. I cala różnica między nimi polegała jedynie na sub
telności przesłanek . •Iwan zgodził się, że człowiekowi 

„wszystko zostało dozwolone" dopiero w momencie, kiedy 
pojął, iż marzenia o Państwie Bożym kończą się Wielką 

Inkwizycją a nadzieje na idealne społeczeństwo bez Boga 
okazały się płonne. Człowiek jest wolny i zły. Nie może 
zbudować dobrej i sensownej struktury społecznej. Działa

nie społeczne nie ma sensu a doznania wewnętrzne jedno
stek - są plugawe. 

Zycie, w które zanurzył Aloszę jego duchowy ojciec, no
siło oczywiście wiele, nawet bardzo wiele imion, ale - jak 
widzimy - najbardziej istotne z nich brzmiało po prostu 
„brat". To nie jest żaden paradoks, że funkcję diabłów peł
nią wobec •Aloszy właśnie bracia. To jest zasada bytu, acz
kolwiek nasi bracia, nasi bliźni, spełniają z całą pewnością 
nie tylko tę funkcję. 



Bunt Iwana Fiodorowicza postawił pod znakiem zapyta
nia wiarę starca Zosimy. Wszystko, c-0 mówił i wszystko, 
co napisał brat Iwan uderzało przede wszystkim w zasadę 

wybaczenia, fundament chrześcijańskiej wizji człowieczeń

stwa, ale jest w tym morzu myśli jedno z pozoru naiwne 
pytanie i jedna z pozoru przesądzona odpowiedź o szcze
gólnym znaczeniu. Czy dla uspokojenia poczucia moralne
go ludzi - pyta tedy brat Iwan - należy rozstrzelać czło

wieka, który dla własnego kaprysu zaszczuł psami niewin
ne dziecko na oczach jego matki? W mniemaniu Iwana ta 
drobna wiadomość ze starej gazety ośmiesza chrześcijań

ską ideę nieskończenie dobrego Boga. Jeśli nieszczęsna mat
ka szcżerze wybaczy zbrodnię oprawcy swegó dziecka, okru
cieństwo dla przyjemności stanowiące przyrodzoną cechę 

wielu ludzi, niekiedy całych n<lrodów, nie ZJ11iknie przecież 

z tego świata. Świat stworzony przez Boga jest zły i Bóg 
jest stróżem .niesprawiedliwego porządku. 

Każdy kontakt z Innym jest próbą twojej osoby. Każde 
spojrzenie na bliźniego jest próbą twego serca. Każda roz
mowa z bratem jest próbą twojej wiary. Tak w Braciach 
Karamazow określa Dostojewski wyjściową sytuację współ
czesnego chrześcijanina. 

Legenda o Wielkim Inkwizytorze jest dziełem sztuki i -
jak to bywa z każdym utworem literackim - twórca i od
biorca rozumieją jej ideę zupełnie inaczej. Autor, Iwan 
Karamazow, traktuje Legendę jako parabolę o klęsce chrze
ścijaństwa, o bezsilności Chrystusa i zbędności jego miło
siernego gestu. :fokwizytor stworzył świat, który jest za
przeczeniem Chrystusowej miłości. Zbudował społeczeństwo, 
którego zasady były szyderstwem z historiozofii św. Augu
styna. Uczynił z ludzi stwory, wobec których zwierzęta są 

aniołami. Pysznił się ze swej przewrotności. Zaszczuwanie 
nazywał litością. Chrystus, którego idee spostponował jest 
wobec niego bezsilny. Jest jego ofiarą. Iwan wie, że Jezus 
przyszedł tylko po to, aby uczynić piękny, denerwująco 

niepotrzebny gest ofiary. Już Diderot zauważył, że jest coś 
bezmiernie komicznego w tym wysłaniu Syna Bożego na 
mękę i śmierć, po to tylko, aby starał się naprawić błędy 

w systemie stworzonym przez Ojca. Iwan wie, że pocału-

nek wybaczenia nie zmieni Inkwizytora. Wybaczenie, to 
miłość zamiast zemsty, zrozumieni-e zamiast potępienia. In
kwizytor przyjmuje je ze zdumieniem, zniecierpliwieniem 
i co najciekawsze - z lękiem. Ale mimo wszystko dla 
Iwana pocałunek Chrystusa jest tylko jednym z elementów 
„obraźliwego komizmu ludzkich sprzeczności", który stano
wi istotę życia. 

To jest prawda. ,Ale Dostojewskiego, szczególnie pod ko
niec życia, interesowało przede wszystkim wybawienie od 
prawdy. Tradycja prawosławna zwracała uwagę, że praw
da, to zna<:iy fakty i ich rozumowe uzasadnienie, bardzo 
często rozbraja człowieka, czyni go bezbronnym wobec „ob
raźliwego komizmu ludzkich sprzeczności". Prawda o ziem
skim życiu jest wstrętha, ale przecież chodzi o to, aby 
człowiek nad nią zatryumfował. Dla Dostojewskiego, zgod
nie zresztą z Ewangelią, prawda nie jest strukturą ziem
skiego życia, lecz żywot Chrystusa. Nie tylko Jego słowa, 
lecz On cały, Jego osoba, Jego czyny, Jego żywot. 

Dlatego A!osza w przeciwieństwie do swego brata zro
zumiał Legendę o Wielkim Inkwizytorze jako przypowieść 
o tryumfie Chrystusa. Jezus dal religijny lub - jak kto 
woli - mistyczny wzór jak powinien postąpić każdy czło
wiek, kiedy spotka się z przemocą. Gest Jezusa był wyzna
niem wiary, że tylko miłość i wybaczenie mogą zmienić 

strukturę życia. I tylko naśladowanie Jezusa może przy
wrócić światu •pierwotne sprawiedliwe i piękne oblicze. 
Przed wysłuchaniem Legendy, kata, który zadręczył niewin
ne dziecko, Alosza skazał na rozstrzelanie. Po wysłucha

ni u zaś pojął, że ·świat wraz z potwornym złem mnożącym 
bezustannie cierpienie, można przyjąć· jedynie na zasadzie 
wybaczenia. Inaczej życie będzie koszmarem a droga do 
Boga - bezsensowną dreptaniną w miejscu. Żyć znaczy 
wybaczyć. Nawet obrzydliwe okrucieństwo, nawet niszcze
nie dobra, nawet szydzenie z miłości. Pocałunek Chrystusa 
jest dla Aloszy wzorem takiej postawy. Zrozumiał on te
raz lepiej do jakiego stopnia Zosima był wierny Chrystu
sowi. Chrystus z Legendy napisanej przez brata Iwana był 
prawdą wyższą niż prawda życia. Wyższą niż rozsądek a 
uawet rozum. „Nadstawić policzek - pisał Dostojewski po 
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ukończeniu pow1esc1 - kochać bliźniego bardziej niż siebie 
samego, nie dlatego, źe jest to pożyteczne, lecz dlatego, źe 
podoba się to duszy, wzbudza ogniste uczucie i namiętność. 
Chrystus się mylił. Wykazano to! Ale to ogniste uczucie 
utwierdza mnie: lepiej już pozostanę z pomyłką, z Chrystu
sem, aniżeli z wami." Toteż Alosza, który wybrał miłość 

życia, musiał naśladować Chrystusa. Prawda i bunt posta
wiły brata Iwana poza życiem. Poza życiem postawiło go 
błędne rozumowanie i wiernosc wobec faktów, cnoty 
wszystkich współczesnych racjonalistów. Bezbłędna analiza 
struktury doprowadziła go do negacji istoty. Toteż kto 
chce przyjąć życie, musi jednocześnie wznieść się ponad 
jego niesprawiedliwą strukturę. Musi spojrzeć w niebo, w 
Chrystusa. „Na tym gruncie, na którym stoicie - pisał 

Dostojewski - zawsze poniesiecie klęskę. Zwyciężycie do
piero wówczas, kiedy przyjmiecie, że istnieją idee moral-

ne, oparte na uczuciu i na Chrystusie. Udowodnić .natomiast, 
źe są one moralne - nie sposób ... " 

Ale nie należy zapominać, że Bracia Karamazow to tylko 
pierwsza część wielkiej trylogii o życiu i chwale świętego 
Aleksego naszej ery. To, co otrzymaliśmy od Dostojewskie
go, śmierć bowiem przerwała mu pracę nad tym dziełem, 

jest opisem pierwszego zwycięstwa Aloszy Karamazowa. 
Swoje „Hosanna!" chrześcijanin może usłyszeć dopiero po 
zakończeniu całego życia. 

Słowo to oznaczało po herbajsku „Zbaw, błagam Cię!" 

i dopiero w Nowym Testamencie zostało użyte na ozna
czenie radości i tryumfu, zwycięstwa i pewności. Diabeł 

mówił do Iwana, że pełne zespolenie z życiem nastąpić 

może dopiero wówczas, kiedy „Hosanna!" przejdzie przez 
„ognisty piec zwątpienia". Takie jest prawo. Diabeł uważał 
ponadto, że nie on prawo to wymyślił i nie on będzie go 
doświadczał. Dostojewski potwierdził potem, że innej drogi 
do, Boga rzeczywiście nie ma. Oto fragment z polemicznej 
notatki, skierowanej przeciw pozytywiście Konstantemu 
Kawielinowi, który po ukazaniu się Braci Karamazow ogło
sił list otwarty do pisarza: „Inkwizytor i rozdział o dzie
ciach. Do tych rozdziałów mógł pan ustosunkować się w 
sposób naukowy i nie tak wyniośle, zwłaszcza wobec filo-



zofii, chociaż filozofia nie jest moją specjalnością. Nawet 
w Europie ateizm nie znalazl tak silnego wyrazu. Moja 
wiara w Chrystusa .nie jest wiarą chłopca. Moje „Hosan
na!" przeszło przez ognisty piec zwątpienia, jak mówi u 
mnie w tej samej powieści diabeł." Każde spotkanie z bra
tem czy z bliźnim - mówi do nas Dostojewski - każde 

spojrzenie na świat, nawet w chwili śmierci, jest wielką 

próbą wiary. Toteż ten genialny fragment niedokończonej 

całości, jedno z najwspanialszych dzieł literatury świato

wej, może właśnie dlatego, że zostało ·przerwane, określiło 

sytuację współczesnego człowieka jako nieustanną walkę 

o zbawienie. Wszędzie, na każdym miejscu kuli ziemskiej, 
gdzie tylko żyje i mówi nasz brat, człowiek wchodzi w 
ognisty piec zwątpienia. 

Ryszard Przybylski 

Dostojewski zaczął 

w lipcu 1878 r. Praca 
stopada 1880 r. 

pisać „Braci Karamazow" 
nad powieścią trwała do li-

Poszczególne księgi względnie części utworu w 
miarę ich powstawania ukazywały się w czasopiś

mie „Russkij Wiestnik". W oddzielnym wydaniu 
powieść ukazała się w r. 1881 (w grudniu 1880, 
edycja jest postdatowana). 
Według rosyjskich badaczy Dostojewski zamierzał 

napisać drugą powieść o Karamazowach. Ta druga 
powieść miała być poświęcona Aloszy Karamazowo
wi na przełomie siódmej i ósmej dekady XIX stu-
lecia. 



Fragmenty „Braci Karamazow" Fiodora Dostojewskiego w 
przekładzie Aleksandra Wata, W-wa 1970, PIW. 

Ilustracje do programu pochodzą z książki Dominique Ar
ban „Dostoievski par lui-meme'', 1962. Editions du Seuil. 

Wydawca 
TEATR NARODOWY 

Redakcja 
EW A RYMKIEWICZ 

Opracowanie graficzne 
ZBIGNIEW CELIŃSKI 

Cena zł 13.-

WDA - Zakład Typograficzny. Zam. 5199. Nakł. 10.000 egz. C-87 





TEATR 
NARODOWY 

założony w roku 1765 



• 

DOSTOJEWSKI 
WEDŁUG 

BRACI KARAMAZOW 

Iwan 

Alosza 

On 

Dziewczyna 

viomny 

Inkwizytor 

Zosi ma 

Ojciec 

Miusow 

Chochlakowa 

Liza 

Ojciec Paisij 

Dymitr 

Grzegorz 

Smierdiakow 

Sędzia 

Prokurator I 

Prokurator II 

Obrońca 

w przekładzie Aleksandra Wata 

Dramatyzacja 

ADAM HANUSZKIEWICZ 

Osoby: 

- KRZYSZTOF KOLBERGER 

- JERZY POŻAROWSKI 

- RYSZARD ŁABĘDŻ 

- JUSTYNA KULCZYCKA 

- JERZY WINNICKI 

- ADAM HANUSZKIEWICZ 

- HENRYK MACHALICA 

-- JERZY PRZYBYLSKI 

- WOJCIECH BRZOZOWICZ 

- IZABELLA PIEŃKOWSKA 

- MAŁGORZATA ZAJĄCZKOWSKA 

- GUSTAW KRON 

- JÓZEF ONYSZKIEWICZ 

- JERZY PRAŻMOWSKI 

- EMILIAN KAMIŃSKI 

- JANUSZ KŁOSIŃSKI 

- JAN TESARZ 

- ROMAN BARTOSIEWICZ 

- ZBIGNIEW KRYŃSKI 

Katarzyna 

Grusza 

oraz 

- EWA ŻUKOWSKA H. Rowicka ./ 

- DARIA TRAFANKOWSKA 

ELŻBIETA GAERTNER, MONIKA GOŻDZIK, MARIA SERO
CZYŃSKA, ERNESTYNA WINNICKA, EDWARD BUKOWIAN, 
HENRYK DEREWENDA, JAN KULCZYCKI, STEF AN LEWIC
KI, BERNARD MICHALSKI, STANISŁAW STANIEK, MACIEJ 
STASZEWSKI, MAREK WOJCIECHOWSKI, KAZIMIERZ ZA
RZYCKI 

Reżyseria i Scenografia 

ADAM HANUSZKIEWICZ 

Muzyka 
CZESŁAW NIEMEN 

oraz „Divertimento" Mozarta 
Bułgarska Muzyka Prawosławna 

Współpraca 

TAMARA TATERA, JAN CIECIERSKI (syn) 

Asystent 
JACEK ZEMBRZUSKI (PWST) 

Romans rosyjski w opracowaniu Jacka Sobieskiego 



Naczelny Inżynier - Stanisław Suski 

Kierownictwo techniczne - Seweryn Luboradzki, 
Zbigniew Markowski 

Brygadier sceny - Stanisław Kuszczyk 
Inspicjent - Franciszek Gołąb 

Oświetlenie - Andrzej Szymański 
Dźwięk - Halina Pawluk 

Rekwiz11torzy - Jerzy Kawałek, Andrzej Karczewski 

Kierownicy pracowni 

Malarnia - Jerzy Batorowski 
Stolarnia - Zbigniew Zagurowski 
Modelatornia - Henryk Nizler 

Pracownia dźwięku - Stanisław Pawluk 
Pracownia krawiecka damska - Grażyna Szczecińska 

Pracownia krawiecka męska - Jan Mrówczyński 
Perukarnia - Leszek Galian 

Tapicernia - Ryszard Kubicki 
Pracownia szewska - Józef Jasiński 

Ślusarnia - Wiesław Jaworski 
Farbiarnia - Henryk Kotte 

Biuro Obslugi Widzów - Jadwiga Walewska 
Tel. 26-54-81 wew. 42 lub 23 oraz 27-06-23, 

po godz. 16 tel. 26-54-83 (Kasa Teatru Narodowego) 

Dyrektor i Kierownik Artystyczny 
ADAM HANUSZKIEWICZ 

Zastępca Dyrektora 
BOGDAN MICHALSKI 

Cena zł 2.-

WDA - Zakład Typograficzny. Zam. 5366. Nakł. 5000. C-88 


