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~
oiJch scenicz-

1ji w elettrystycznej 
prozie, J\!Prą'-6.da je, przykrawa 
do potrzeb ipeiw111e:g10 pomy1słu i do 
złożonych sytuacji fabularmych. I 

• ta:k dzieje się już 1od dłuższego 
.czasu. Coinrad i Hemingway, Że
romski i S.zofo·chow. Ositatnio zo
baczyi].iśmy w rtelewizj1i jej adap
tację apow1iadania Lwa Toł1stoja 
pod tytułem „Diabeł". · 

Kiedy dzieło pro.zatorskie .o
kre1ślone rzostało . przez bogaty i 
zagęsz:cz1ony komentarz odautor
ski, a także pr·zerz „filozoficzną" 
narra~ję - jaik to jest w przy
padku Conrada - trudiiljo przeka
zać pra1wdę artyistycQ:iną 10 nim i 
zadbać o wsze]kie jego uroki, 
aLbowiem w dramacie akicla sku
pi.a sii.ę w samym dialogu. 

Opowiadanie Lwa· Tołstoja 
„Diabeł" stanoiw!i dedlnak materiał 
·podatny ina adaptacyjne próby. 
Dużo w nim imteresujący1ch dialo
gów, !które właśnie stanowią o 
konstrukcji i wyrązie filoroficz
nym utworu. Dużo scenicznego 
dramatu. 

Tytuł posiada dosyć wieloznaczne 
odniesienia. w którym z bohaterów 
miałby na puyklad dia bel znaleźć 
swo)e najwłaściwsze siedliJSko? - W 
starym rajfuirze, Danile? W pobudLi-' 
wej i namiętnej Stiepanidzie? Najwię
cej w tych moralistycznych przetar
gach miałby może do powiedzenia 
Eugeniusz, ale i on też charakter ma 
wcale szlachetny. Nie czyni gwałtu. 

Stary mistr.z " oisitioj skłonny 
jest iraczej twie dlz1ić, że pier
wiasitki Ua dom'' ują częisto nad 
naszym poczc;iwy , codziennym i 
szairym żydem, I, mieszają nam 
·szyki i wypacLZaj· intencje, ktfo·e 
los .gma1tiwa, że do rowadzić mogą 
c1złowielka Qo po ury1ch tragedii. 
Ta metaifizyrczma siła zła, która 
osacza ludLZ1i, moż wlaśnie zasłu
guje na miano di. bla. W każdym 
bądź irazie tytuł powiadania jest 
metafory,cz:ny. 
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Eugenliursz ipo1 ca po ukończo-
nych 1studiach ra1winkzych do 
wiejskiego mająltl u ISIWIOich .rodzi
ców. Ojciec j1Uż II1 e żyje. Z całym 
zapałem iadidaje ~ · ę pracy, gospo
daliZy. I tlo wcale udatnie. Odbu
dowuje pod.up; d'ły majątek. 
Rówrnocześrnie owliewa.ją go 
s1z.c1zytne ideały - pragnie postę
pować i w miarę r ożliiwości pOstę
puje spra:wiedlirwl e, imponuje mu 
nowoczesność i po.stęp. Wbrew 
temu, co ploiwied · alno w ernLgma
tyc.znej wypowie zi pr:zed spek
taklem, Eugenius nie jest czło
wiekiem słabym. Wręcz przeciw
rnie - eneirgii rr u inie birak. Za
władnęła lll!im nat miast owa „siła 

I 
fata1na", którą Tołstoj tropił w 
swoich dziełach. 

- .l\'[y1śl'ałem - powiada boha
ter - 1że t10 ja pozJos1tanę obojętny, 
że to •będzie .~oza mną„. - Tym
czą.sem namięitność zawładnęła 
nim całlmwtcie. - Do1tk1nęło go 
prize1z1naczenie. 

Otóż Eugeniusz nawiązuje „dla 
higieny orsobiistej" iromans z 
młodą chłopką, Stiieipanlidą. I to 
bez żad111ych zobowiązań. Kiedy 
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jednak, po ipe1W1I1ym .czasie, posta
nawia za~ożyć rodziinę i za towa
riZyszkę żyda wybiera sobie de
lika1tną i eterY'c1zną LiiZę , .Żrywa ze 
Stiepa1nidą, cio dla niej jest z.rozu
miałe, naturame d n1ie wywołuje 
u nie:j żadnych ro1z.go1rY'c·zeń, żalów 
czy stresów. 

_To Eugeniusz zaczyna się męczyć w 
miarę upływu czasu. Dochodzi do 
tego, ż1e obraz Stiepanidy nie opuszcza 
go nawet we śnie. Dręczą go wsipom-
111ienia: Eugenliusz rozdarty w uczu
ciach do dwu ko·biet - nie potrafi · 
prze.niknąć żadnej prawdy ich dusz. 
Chce ·się wyzwolić z tego odurzenia. 
Brzecież kocha tę delikatną i spo
ko'jną Lizę. Ucieka z żoną nawet na 
Krym, ale musli wracać i gehenna 
osacza go ze wzmożoną siilą. Chciałby 
się .pozbyć Stiepanddy ze wsi i po·bu-

dtwać jej obejście w ·~ej okolicy, 
a, jest to niemożliwe. J::n..;.,ie, że na
~ et, gdyby była z.a siódmą górą on 
o niej nie zdoła uciec. 
Robiąc rozrachunek z własnym su
:1eniem, powliada: Jestem mężem 

~
iepanidy i powinienem z nią żyć, 
brew wszelkim przesądom i co by 

p wiedziała wieś. 

Adaptacja telewizyjna opowia
d~nia Tolsltoja o.raż reżyseria 
Ihdii Zamlkow były przejr-.zyste i 

ariowne. Najcernniej1sze,
1 

że nie 
ierpiala suibstaincja f Uo1zoficzna 

if:firnozoficz1rrn-mor. alna itego utwo-
r . Tok na1rrnoj:i ba1rdzo Jogiczny 
a pos1z1c·zegóLne sekwencje i obra,zy 
v ypływały z przejirzysitergo wątku 
f nbulamego. 

Największą uwagę skupił na sobie 
·ojciech Zliętarski, który jako Euge-

l
usz stworzył kreację psychologicz

ne bogatą i ciekawą. - Anna .Polony, 
j.: ko Liza , była właśnie takim typo

ym, zagubionym kur·czątkiem -
r dem z rosyjskich romantyków. Na
t miast Stanisław Brudny - w roli 
I: aniły - przyp_ominał bohaterów 
c lopskich z epoki 111ieco późniejszej . 
J go aktors two było drapieżne li gra-

itowalo w stronę natural:i.zrriu . 

pozostałych rolach również bar
a~o wyraziste postacie stworzyły: 
l\ a ria Kościałkowska , Danuta Mo
r wska , Ireina Orska. Ewa Ciepiela 

1o az Andrzej Pusiewicz. Ueieszylem 
s ę, że znowu po dłużsiym okresie 
c aisu mogłem w epizodzlie zobaczyć 

iotra Połońskiego. 
Pewnym zgrzytem było słowo 

vistępne przecl spektaklem odczytane 
rrzez spd.kerkę - schem,aty-cznJe d 
j kby do innej s7 tuki. Cal śzczęście, 
ż krótkie . 
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