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IGOR JAKOWLEWICZ AFANASJEW, ur. 17 XI 1953 r. we wsi Kraw
czenko (okręg Amurski), aktor, reżyser, dramaturg, scenarzysta. W 1975 r. 
ukończył Wydział Aktorski Kijowskiego Instytutu Teatralnego 
im. l.K. Karpenko-Karego, zaś w 1977 Wydział Reżyserski tegoż Instytu
tu. W 1983 r. ukończył Wyż'!rZe Kursy Reżyserskie w Moskwie pod kierun
kiem Siergieja Danczenki. Po ukończeniu Kijowskiego Instytutu pra~wał 
jako aktor i reżyser w Teatrze Operetki w Kijowie, zaś od 1983 jest rezyse
rem Akademickiego Teatru im. I. Franko w Kijowie. 

Jako autor zadebiutował rock-operą o legendarnych założycielach 
Kijowa „Sławianie. Skazanije o Łybidi i trioch jejo bratiac~". W 197? jeg~ 
sztuka Dwienadcat' monołogow podsłuszannych w tołpie prochozych 
otrzy~'ła' Złoty Medal na Międzynarodowym K nkur ie Studentów. 
Napisał około 40 scenariu'!rZY dla telewizji i 2 scenariusze filmo~e.: „~?n
trakt'" - dla Kijowskiego Studia im. O. Dowżenki i „Szoko ł ad 1 g1eru1 .
dla Studia Odesskiego. Od lat pisze libretta widowisk muzycznych i teksty 
piosenek, współpracując z wybitnymi kompozytorami m.in. Igoren_t .Po
kładem, Władimirem Bystriakowem, Władimirem Nazarowem, AlekSiejem 
Żilińskim Igorem Demianinem. Najwięk'!rZY rozgłos zyskał spektakl 
muzyczn; „Konotopskaja wied'ma" według powieści Hryhorija Kwitka
-Osnowjanenki, z librettem i w reżyserii Afansjewa, z muzyką lg~ra P~kła
da. 23 XII 1988 w Kijowie odbyła się prapremiera spektaklu „Riz dwia na 
nicz" według Mikołaja Gogola, z librettem i w reżyserii Afanasjewa i także 
z muzyką Pokłada. 

Wyreżyserował ponad 20 przedstawień dramatycznych, m.in. „Dom 
w katorom pierenoczował Bog" G. Figueireda, ,,Front" A. Korniejczuka, 
„Bunt żenszczin" N. Hikmeta, „Konioka Garbunoka" M. Jerszowa. 

„Szindaj" po raz pierw'irZY został wystawiony w Szkolnym Teatrze 
Kijowskiego Instytutu Teatralnego, w reżyserii Aleksieja Kużelnego. 
W przedstawieniu grali studenci. W 1987 dramat wyreżyserował sam Afa
nasjew w Teatrze im. I. Franko w Kijowie. Spektakl powstał dzięki ofiar
ności i zapałowi garstki aktorów. Dyrekcja Teatru - spodziewając się fias
ka - odmówiła sfinansowania całego przedsięwzię cia. Dopiero po 
występach w Moskwie - gdzie spektakl został wysoko oceniony przez 
recenzentów - włączono „Szindaj" dV normalnego repertuaru. Do tego 
czasu został już jednak zagrllny ponad 50 razy. 

1 XI 1987 r. dramat został wystawiony w Ukraińskim Muzyczno-Dra
matycznym Teatrze im. N. K. Sadowskiego w Winnicy w reżyserii W~tal~~a 
Sielezniowa. Polska prapremiera tego dramatu przygotowana przez W1tah1a 
Sielezniowa w Teatrze im. S. Żeromskiego nie jest kopią inscenizacji win
nickiej, lecz nową realizacją stworzoną z myślą o polskim widzu. 



WITALIJ JEWDOK.IMOWICZ SIELEZNIOW, aktor, reżyser. Ur. w 
1939 r. w Izumie (obwód Charkowski). W 1961 r. ukończył Wydział 
Aktorski Charkowskiego Instytutu Teatralnego, zaś w 1973 r. Wydział 
Reżyserski Kijowskiego Instytutu Teatralnego im. I. K. Karpen.k.o-Karego. 
O 196 r. jest aktorem a od 1973 r. także reżyserem Ukraińskiego Mu
IyC'Lllo-Drarnatyczneg ;reatru im. .K. Sadowskiego w Winnicy. W 1986 r. 
obJął now· o głównego reżysera tego teatru. Posiad tytuł zasłużone
go artysty Ukraińskiej Sogalistycznej Republiki Radzieckiej. Wyreźyser<r 
wał ok. 70 pr.zed tawień. Najwybitniejsze z nich to. „Sołowinnaja noez'' 
A. Jegiowe, „Dw1enadcataja noez"' (,,Wiec:zór trzech króli") W. Shakes
peare' , ,Browij sałdat Szwiejk'' (,,Dzielny wojak Szwejk") według 
J. Haska. Za spektakl „Potieriannyj gonzont" G. Płotkina otrzym3ł nagro-
dę państwo USRR im. T. Szewczenki. 

,,Szlndaj'" Afana ·ewa, na naszej scenie, w refyserii Witalij Sieleznio
wa jest rezultatem - naw· z nej roku 1988 - współpracy między 
Teatrem im. S. Żeromskiego w Kielchach a Ukraińskim MUZ) c:zno-Dr ma· 
tycznyn Teatrem im. N. K S3dow · go w Winnicy. Jednym z J elemen· 
tów jest bowiem wymiana re!yserów. 

TATIANA MIBDWIED. ur. w 1938 r. w Charkowie, scenografka. 
W 1966 r. ukończyła Olarkowski Instytut Artystyczny. Po studiach pra
cowała w Ciarkowskim Rosyjskim Teatrze im. A. Pusz.kina. Od 1974 r. 
jest głównym scenografem Akademickiego Ukraińskiego Teatru 
im. T. Szewczenki w Charkowie, Stworzyła scenografię do ponad 50 
przedstwień, współpracując z wieloma wybitnymi reżyserami ukraińskiego 
teatru. Od pewnego czasu współpracuje z Witalijem Sielezniowem. Była 
twórcą scenografii do dwóch jego przedstawień: ,,Płacha" Czingiza Ajtma
towa i „Biendużnik i karo!'' według Izaaka Babla. Kielecki „Szindaj!" 
będ.7..ie jej trzecim spektaklem przygotowanym wspólnie z Witalijem Sie
lezniowem. 

'\Vspółczesna dra01aturgia ukraińska. 

W ostatnim dziesięcioleciu współczesna dramaturgia ukraińska wzbo
gaciła ąię o cały szerego nowych ~isk. 

Na miejsce poprawnie skomponowanej i ,,solidnie zrobionej" drama
turgii leksy Kołomijca, Mikoły Zarudnego, Iwana Raczady, Pawła 
Zagriebielnego, Iwana Pidsuchy i innych - wiele drukującyc1l i wiele 
wystawiających w latach 60-70-ch, przyszła młoda dramaturtia w oso
bach, już niezbyt młodych, Jarosława Stelmacha, Jarosława W vrieszcza
ka, Jurija Szczerbaka, ł.arisy Chorolec, Anatolija Kryma, Wile ora Boso
wicza, Włodzimierza Kisielewa, N. Szejko-Miedwiediewej, Igor; Afanasje
wa i wielu innych. To dramaturgia nie wyróżniająca się s:zczegó'nymi inna· 
wacjami, nie wno~ca do teatru specjalnych odkryć, cierpiąc na zbytnie 
wielosłowie. 

Ale to wielosłowie właśnie jest charakterystyczną cech dramaturgii 
drugi j po owy lat 80-ch. Literatura teatralna, i nie tylko te rai.na, otrzy
mała wreszcie w warunkach ,,głasnosti" moi.liwość otwart go mówienia 
o wszystkim. Zniknęły zakazane tematy. 

Jednakże 'dramaturgia ukraińska, w odró!nieniu np. Jd dramaturgii 
rosyjskiej, białoruskiej, gruzińskiej r;:z:y republik nadbałt; .kich, na razie 
jeszcze nie odznacza slę szczególną jawnością tematyki. 

W swej warstwie podstawowej unika ostrych globalnych zagadnień 
współczesności, oddając pierwszeń two obyczajowo-me ralneJ problema
tyce środowiska młodzieźowego, zajmując wyczekują pozycję wobec 
najbardziej palących problemów związanych z osądzeniem kultu jednostki 
Stalina oraz wypaczeń czasów Brefniewa. Ukraińscy w ółcześni dramato· 
pisane pozostawiają te zagadnienia dziennikarzom i pisarzom-publicys
tom. 

Spośród sztuk o ·tematyce młodzieiow · o wspomnieć o ,,Pro-
wincjuszkach" J. Stelmacha, przypomin ~ cych czymś wczesne utwory 
roSY.Jskiego dramaturga Wiktora Rozowa 1 pó.ine Aleksego Arbuzowa, 
,,Pałacyku królewskim" i ,,Puszce mlek.a skondeng:iwanego" J. Wieriesz
czalca - sztukach o młodz.ieży, lecz adresowanych raczej do widza doros
łego, ,,Żelaznych żołnierzach" W. Bosowtcza - ostrej, ,,nieuładzonej" 
sztuce o młodz.ieźy należącej do grup nieformalnych, niosącej na sobie 
piętno beznadziejności, i dynamicznej, widowiskowej oraz bardzo teatral
nej sztuce I. Afansjewa ,,SZindaj". 

Oczywiście, tytuły te nie wyczerpują listy utworów ukraińskich auto
rów współczesnych. Przywołano tu jedynie te, które są najbardziej chara
kterystyczne dla twórczości dramatycznei drugiej połowy lat 80-ch. 

Mówiąc o współczesnej dramaturgii ukraińskiej nie sposób pominąć 
milczeniem również faktu, iż po upływie dziesięcioleci, z półwiecznego 
niebytu przywraca się sztucznie niegdyś wycofane skarby kultury naro· 
dowej. 



Są wyre!yserowane i grane w tca trach Ukrainy, napisane z ogromnym 
talentem, sżtuki Mikoły Kulisza. Rozlegają się głosy o przywrócenie do 
życia bogatej tematycznie i problemowo, nowatorskiej i oryginalnej pod 
względem artystycznym spuścizny Włodzimierza Winniczenki - najbar
dziej repertuarowego dramaturga na początku obecnego stulecia. Pojawiły 
się już pierwsze publikacje jego sztuk. 

W procesie duchowej i moralnej odnowy społeczeństwa pogłębia się 
nasza pamięć historyczna , wzbogaca się i uczłowiecza nasza przeszłość , 

stopniowo utrwala się sprawiedliwość społeczna we wszystkich sferach 
życia narodu radzieckiego. 

Dlatego obecnie, jak nigdy dotąd, mamy prawo oczekiwać od dzisiej
szej dramaturgi ukraińskiej utworów znaczących, mogących wzbogacić 
o nowe odkrycia arty styczne ukraiński teatr radzieck i, wzbudzić auten
tyczne zainteresowanie widza, zaspokoić głód repertuarowy nie tylko 
dzięki klasyce ukraińskiej czy tłumaczeniom , ale i dzięki ukraińskiej 
sztuce współczesnej. 
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