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W moich sztukach nie ma czerni 
Z Nikołajem Koladą rozmawia Jerzy Czech 

Urodził się pan w sowchozie, w Kazachstanie i jako piętnastoletni chłopak 
został przyjęty do szkoły aktorskiej. Czy dzisiaj byłoby panu łatwiej czy 
trudniej zostać aktorem'? 
Zgadza się, kiedy miałem piętnaście lat, poszedłem „uczyć się na aktora"; 
tylko dlatego, że nasza rodzina była uboga, a mnie się wydawało, że aktorzy, 
których oglądam w kinie lub telewizji s<i bogaci. Tymczasem, chociaż jako 
aktor dużo pracowałem, żyłem po prostu w nędzy. Ale to nie jest ważne: 
zawsze kochałem i będę kochał teatr oraz wszystko, co w nim robiłem: byłem 
aktorem, reżyserem, dramaturgiem, oświetleniowcem, woźnym. A zostać 
aktorem może dzisiaj każdy młody człowiek, jeśli naprawdę mu na tym zależy. 
Nieważne, jakie pobudki nim kierują - żądza sławy, pieniędzy, czy jeszcze coś 
innego. Byleby miał talent. 
Prozę uprawiał pan wcześniej niż dramaturgię. Dlaczego w końcu wybrał 
pan tę ostatnią'? 
W latach osiemdziesiątych jakoś mi się nie układało w życiu - i w artysty
cznym (chciałem grać dużo, a ról dostawałem mało), i w osobistym. Dlatego 
dużo piłem. W końcu wyrzucono mnie z teatru. Znalazłem się na bruku, byłem 
bliski samobójstwa. Jakoś jednak wziąłem się w garść, bo akurat przyszło 
wezwanie na egzaminy do Instytutu Literackiego im. Gorkiego (pół roku 
wcześniej wysłałem tam opowiadania na konkurs, zupełnie jakbym czuł, że 
coś takiego może mi się zdarzyć). Pojechałem i wstąpiłem „na prozę" -
postanowiłem wtedy skończyć z teatrem. Nie udało się: teatr wciąga człowieka 
bez reszty, na całe życie. Na trzecim roku napisałem swoją pierwszą sztukę 
Gramy w.fanty, którą wystawiło potem prawie 90 teatrów w kraju i za granicą. 
Dopiero wtedy się wzbogaciłem i rzuciłem picie. Od tej pory piszę wyłącznie 
sztuki. Nie piję. I nie radzę nikomu pić, bo wódka niszczy talent. 
Co chce pan powiedzieć ludziom poprzez swoje sztuki'? Czy spróbowałby 
pan określić swoje credo? 
Znam taką świetną maksymę: „Żyj i pozwól żyć innym". Staram się jej trzy
mać. Nie poczuwam się do żadnej misji. Piszę sztuki tak, jak potrafię, i o tym, 
o czym chcę. Wokół mnie codziennie chodzą bohaterowie moich sztuk. To 
dobrzy ludzie, bardzo ich kocham i lituję się nad nimi. Może zresztą lituję się 
nad sobą samym. Dlaczego? Dlatego, że wszystkich nas - dużych i małych, 



bogatych i biednych, grubych i chudych, czeka jeden i ten sam koniec. 
Jednakowy dla wszystkich. A żyć by się chciało dłuuugo, tylko że ... 
Rosja była bardzo długo krajem oficjalnego ateizmu. W pańskich 
sztukach czuje się wiarę - przynajmniej w to, że powinien istnieć jakiś 
inny świat. Jaki jest pański stosunek do religii, szerzej do metafizyki? 
W coś wierzę, ale w co - nie wiem. Zawsze się modlę, każdego ranka . Jest 
pewna dobra modlitwa, która mi pomaga. Odmawiam ją ze sto razy w ciągu 
dnia. W samolocie powtarzam ją przez cały czas, strasznie boję się latać. Bóg 
też mi pomaga. W roku 1989 za własne pieniądze zacząłem odbudowywać 
cerkiew w swojej rodzinnej wsi i w ko11cu ją odbudowałem. Cerkiew jest czyn
na, a ja bardzo jestem dumny z tego uczynku, opowiadam o nim wszystkim 
dziennikarzom. Wydaje mi się, że jest ważniejszy. niż moje sztuki i wszystko, 
co w życiu zrobiłem.· Świątynia nazywa się Swiato-Nikolska. Zbudowano ją 
w roku 1779, potem, w czasach sowieckich, została zburzona. Teraz jest nowiu
sieńka. Kiedy podjeżdżam do wsi, widzę kopułę cerkwi i odczuwam błogość 
w sercu, bo to ja rozpocząłem jej budowę, a potem wszyscy ruszyli do pomo
cy. Modlitwa zaś brzmi tak: Boże, daj mi w spokoju ducha przyjąć wszystko, 
co przyniesie mi dzieli dzisiejszy, pozwól mi całkowicie poddac: się Twojej 
świętej woli! O każdej godzinie we wszystkim oświecaj mnie i wspieraj! 
Jakiekolwiek otrzymałbym wie.fri w ciągu tego dnia, spraw, bym prz)ją! je ze 
spokojną duszą i mocnym przekonaniem, że wola Twoja jest we wszystkim! 
We wszystkim, co mówię i czynię, kieruj moimi my.~lmni i ucwciami, w nie
przewidzianych wypadkach nie daj mi zapomnid, że to Ty zsyłasz wszystko. 
Boże, naucz mnie, bym uczciwie i mądrze traktowa! każdego członka swojej 
rodziny , nikogo nie skrzywdzi!, nikogo nie zrani!. Boże, daj mi silę, bym 
zniósf wszystkie trudy i zdarzenia nadchodzącego dnia! Kieruj moją wolą 
i naucz mnie modli( się, mid nadzieję, wierzyć, kochać:, cierpid i prze
bacza(. Amen! Proszę się nauczyć tej modlitwy i zawsze ją powtarzać, a na 
pewno pomoze. 
Czy to, że mieszka pan w Jekaterynburgu, uważa pan za swego rodzaju 
obowiązek, czy też po prostu panu się tam podoba? 
Podoba mi się, Jekaterynburg jest piękny. Mieszkam tu od wielu lat. kocham 
to miasto i nie zamierzam się z niego wyprowadzać. Czuję się tutaj jak ryba 
w wodzie. Wszyscy mnie znają i lubią. Nieznajomi pozdrawiają mnie na ulicy. 
Wczoraj spotkałem jakąś kobietę, a ta mówi: „Towarzyszu pisarzu. proszę się 
cieplej ubierać, bo się przeziębicie, jest zimno" - i uśmiecha się. Podzię
kowałem jej i również uśmiechnięty, poszedłem dalej. Takie spotkania 
wprowadzają mnie w dobry nastrój. Albo mijają mnie uczniowie, cała klasa, 



trzymają się za ręce i chórem wołają „Dzień dobry!". Śmieszy mnie to, 
a zarazem - znowu podnosi na duchu. Mieszkaj<) tu jakieś dwa miliony ludzi 
i wszyscy mnie znają, zupełnie jak na wielkiej wsi. Moskwy nie lubię, to 
wilcze miasto. A poza tym: prowincja to stan duszy - można mieszkać w cen
trum stolicy i być człowiekiem okropnie prowincjonalnym. Prowincjonalizm 
to przecież chyba brak smaku? 
Mieszkał pan jednak przez jakiś czas i pracował w Niemczech. Co to dało 
panu jako dramaturgowi'? 
Byłem na stypendium stuttgarckiej Akademie Schloss Solitude w czasie dla 
Rosjan najtrudniejszym - w latach 1992-93, kiedy brakowało wręcz jedzenia. 
Niemcy mnie po prostu uratowały. Zobaczyłem tam, że świat jest ogromny, 
teatr - różnoraki. Zagrałem rolę Antoniego Czechowa w jednym z najwięk
szych niemieckich teatrów, hamburskim Deutsches Schauspielhaus. Dzięki 
temu pobytowi w Niemczech i dzięki pracy w tamtejszym teatrze, stałem się 
kimś innym. Poza tym mój przyjaciel Alexander jest Niemcem, od ośmiu lat 
mieszkamy razem w Jekaterynburgu. Rozmawiamy częściowo po rosyjsku, 
częściowo po niemiecku. Bardzo lubię Niemcy. 
Czy mam rację, wyczuwając w pana sztukach sceptycyzm w stosunku 
do polityków? 
Nie wierzę w politykę, ani w polityków. Wierzę w wielki naród rosyjski. 
Wierzę, że na pewno już wkrótce wszystko będzie u nas wspaniałe. Wierzę, bo 
gdybym nie wierzył, nie miałbym po co żyć. Nikomu nie pozwolę ubliżać 
Rosji, choćbym sam ją przeklinał. Bo mnie wolno, innym - wara. Bardzo 
kocham Rosję. Mamy wielką literaturę - Tołstoja, Puszkina, Gogola, Szoło
chowa, Czechowa. Takich pisarzy nie ma nikt - przepraszam za patetyczny 
ton, ale tak właśnie jest. A to znaczy, że zdołamy przetrwać. 
Chociaż jest pan człowiekiem sukcesu, interesują pana biedacy, nieu
dacznicy. Dlaczego? Jeśli panu potrzebne są nieszczęścia, to przecież 
„bogaci też płaczą", jak w popularnym serialu latynoskim. 
Nie interesu ją mnie bogaci, ani to, jak płaczą. Wolę pisać o ludziach prostych, 
bo sam jestem jednym z nich, znam ich zwyczaje, wiem, co jedzą, jak oszczę
dzają, jak się męczą, jak pragną szczęścia, jak kochają i jak umierają. Współ
czuję właśnie im, bo to nie biznesmeni i politycy są Rosją. Znowu proszę mi 
wybaczyć patos: naród rosyjski to właśnie ci prości ludzie, lud nie jest dla 
mnie tłumem bez twarzy. Widzę konkretne ludzkie twarze . Często zarzuca mi 
się, że piszę wciąż jedną i tę samą sztukę, tylko o różnych ludziach. Tak, z pew
nością tak jest. Piszę jednak o tych, którzy mnie interesują, chcę ich zrozu
mieć, rozgryźć, a przy okazji pewnie i siebie samego. 



Michał Zoszczenko pisał kiedyś: „Znowu będą wymyślać autorowi 
za nowy utwór literacki". Często wymyślają panu krytycy? Jak się pan 
odnosi do słowa czernucha? 
Zawsze mi wymyślali i nadal wymyślają. Czasem okropnie. Niedawno w pew
nej poważnej gazecie ktoś napisał: „Będzie się w piekle smażył ten Kolada!". 
Zawsze bardzo to przeżywam. W ciągu czternastu lat, kiedy pisałem swoje 
sztuki, trafiło się parę artykułów, których autorzy mnie rozumieli, więc nawet 
jeśli krytykowali, przyjmowałem to z pokorą. Ale nasi krytycy tylko pokrzy
kują, a kompletnie się nie znają i nie lubią teatru. Moje sztuki to nie żadna 
czernucha. Nie ma tam czerni, jest dużo światła. Nie ma też \vulgaryzmów, 
tylko piękny język rosyjski, a ten bywa różny. 
Niedawno w moskiewskim Sowriemienniku wystawił pan swoją sztukę 
Ujdi-ujdi (A idź, a idź!). Dlaczego reżyseruje pan własne sztuki? 
Bardzo dużo jest dziś złych reżyserów. Jeśli mają wystawiać moje sztuki tak, 
jak wystawiają, to lepiej, żeby ich w ogóle nie tykali. Dlatego sam się wziąłem 
do dzieła. Ktoś nazwał moje spektakle „realizmem fantastycznym". Spodobało 
mi się to określenie, bo chyba trafnie określa stan faktyczny. Nie znoszę „życia 
codziennego" w teatrze, a tak przeważnie wystawia się moje sztuki. Chociaż 
nie mogę się skarżyć - moje utwory reżyserowała rosyjska czołówka: Galina 
Wołczek, Roman Wiktiuk, Leonid Chejfic, Walery Fokin i inni. Ale oni chcie
liby wypowiedzieć się poprzez moje sztuki, a ja, kiedy wystawiam sztukę, 
wypowiadam się i jako reżyser, i jako dramaturg. 
Jest pan człowiekiem-instytucją: pisarzem, reżyserem, aktorem, wykła
dowcą, dziennikarzem telewizyjnym, a na dodatek jeszcze redaktorem 
naczelnym miesięcznika. Jak znajduje pan czas na to wszystko'? 
Kładę się późno, wstaję wcześnie i zawsze powtarzam sobie: „Odpocznę na 
tamtym świecie". A czasu wystarcza mi dlatego, że lubię wszystko, czym się 
zajmuję. Kiedy tylko coś zaczyna mnie nudzić - rzucam to. Po co tracić cenny 
czas na jakieś śmiecie? Staram się organizować swój dzień, a że nic nie 
pamiętam, wszystko zapisuję. Dzisiaj na przykład zapisałem: 
1. Przeczytać rękopisy studentów. 
2. Wziąć prysznic. 
3. Ostrzyc się. 
4. Godz.11.00-14.00-próba Romea i Julii. 
5. 14.15-19.00 ~ zajęcia ze studentami w instytucie. 
6. 19 .OO - wstąpić do redakcji „U rafo", zrobić plan pierwszego numeru 2001 r. 
7. Wieczór - odpowiedzieć w końcu na pańskie pytania. 
Dziękuję, że zdołał pan uwzględnić ten siódmy punkt. 
pierwodruk: Nowa dramaturr;ia rosyjska -Teatr Polski, Poznaii 200 l 
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Cholernie was 
wszystkich kocham 
O dramaturgii 
Nikołaja Kolady 

1. 
Lepiej późno niż wcale! - chciałoby się 

powiedzieć , kiedy jedną sztukę Nikołaja 
Kolady wystawia Teatr Polski w Pozna
niu, a drugą bierze na warsztat Teatr 
Telewizji . Nie dociekając jednak zbytnio, 
dlaczego polscy widzowie zaczynają poz
nawać dzieła najwybitniejszego może 
dramatopisarza współczesnej Rosji 
dopiero w kilkanaście lat od chwili, kiedy 
ów zyskał niemal światowy rozgłos, od
notujmy to wydarzenie z podwójną satys
fakcją. Ze względu na autora i na drama
turgię, którą reprezentuje . Nie ma bo
wiem żadnego powodu , by jej znajomość 
miała się u nas kończyć na Ławeczce 
Gelmana. 

Kolada ma życiorys jakby wzięty 
z budującej czytanki. Urodził się na 
przysłowiowym końcu świata, w wa
runkach jak najmniej sprzyjających 
rea lizacji marzeń o karierze aktor
skiej . bo w kazaskim sowchozie. Mimo to 
dostał się do szkoły teatralnej w Swierd
łowsku (obecnie Jekaterynburg) , a potem 
został aktorem w miejscowym teatrze 
(nie jedynym, to miasto prawie tak duże 
jak Warszawa). Prędko pokazał, że umie 
pomagać swemu losowi - niewiele mając 
ciekawego do grania, zaadoptował 

Pamiętnik wariata Gogola i zagrał w nim 
tytułow<) rolę nieszczęsnego Poprisz
czina; mało tego, wyreżyserował przed
stawienie. Gdyby jednak swoje liczne ta
lenty rozwijał dalej w Swierdłowsku, 
szczytem jego kariery byłaby pewnie 
dyrekcja którejś ze świątyń uralskjej czy 
też syberyjskiej Melpomeny. 

Jakby podświadomie to czując, zbacza 
Kolada z drogi, która wyglądała tak 
obiecująco; zaczynają się problemy oso
biste, alkoholowego nie wyłączając. 
Wyrzucony z teatru, nie załamał się: 
wysłał kilka opowiadań na konkurs 
ogłoszony przez moskiewski Instytut 
Literacki. W pół roku później dostał 
stamtąd zaproszenie na egzamin wstępny. 
Wybór gatunku zdecydował o kierunku 
studiów - Koladę przyjęto na seminarium 
prozy. Była to dla niego jedna z niewielu 
możliwości, by nauczyć się rzemiosła. 
Instytut im. Gorkiego, choć budzi uś

mieszki u stołecznych pisarzy , 
zgodnie z wolą swego patrona 
powołany został właśnie po to, by 
szlifować takie prowincjonalne 
diamenty. Ko lada zaczął studio
wać zaocznie, pracując równo
cześnie w domu kultury przy 

kombinacie budowlanym. 
Z teatrem chciał zerwać na zawsze, ale 

ten upomniał się o swoje prawa. Kolada 
pisze utwór na scenę: /grajem w fanty 
(Gramy w fanty). Kryminalna prawie 
intryga sprawia, że sztuka odnosi niesły
chany sukces. W ślad za nim idą pienią
dze, toteż Kolada może odtąd poświęcić 

się wyłącznie pracy literackiej. Jeszcze 
w tym samym 1986 roku powstaje Ko
rabi' durakow (Statek głupców). Tym
czasem w Rosji trwa pieriestrojka , do 
głosu dopchało się tylu, że w rezultacie 
powstał chór, przez który niełatwo się 
przebić. Liczba odważnych rośnie lawi
nowo , bo odwaga tanieje: tematy , dotąd 
zakazane, nagle stają się dozwolone. Czy 
wszystkie? Niekiedy trzeba zaryzyko
wać, żeby to sprawdzić. Takim tematem 
tabu był wówczas homoseksualizm , przez 
radziecki kodeks karny traktowany jako 
przestępstwo. Kolada wykorzystuje nową 
szansę: w roku 1989 pisze sztukę Rogat
ka (Proca), rzecz o miłości między męż
czyznąmi. Zachód , w przeciwieństwie do 
Polski , uważnie śledzący kulturę pierie
.>trojki, dostrzega natychmiast „pierwszą 
radziecką sztukę o tematyce gejowskiej''. 
Skutek jest natychmiastowy: Kolada staje 
się autorem znanym w świecie. Jego 
utwory trafiają na sceny przede wszys
tkim Niemiec, ale i Szwecji, Wielkiej Bry
tanii, Francji, Włoch, Jugosławii, Finlan
dii, Węgier, Bułgarii, a poza Europą -
USA, Kanady i Australii. 

Sukces Rogatki , do dzisiaj jednej znaj
częściej grywanych na Zachodzie sztuk 
Kolady, zdecydowanie uskrzydlił pisarza: 
w krótkim czasie, bo w ciągu dwóch lat, 
pisze przeszło dziesięć utworów, w tym 
takie, które z pewnością uznać można za 
najlepsze w jego dorobku, z Mery/in 
Mongoł na czele . Wkrótce czeka go 
nowe, ważne doświadczenie: w latach 
ł 992-93 przebywa w Niemczech na sty-

pendium Akademie Schloss Solitude 
(Stuttgart), a potem występuje jako aktor 
w hamburskim teatrze Deutsches Schau
spielhaus (grając rolę swojego idola Anto
na Czechowa). O tych latach mówi z niekła
manym zachwytem: do takiej wolności i to
lerancji mieszkaniec byłego Sojuza nie 
przywykł. Ale na Zachodzie nie został, 
znowu zachował się jak boh~ter czytanki 
- wrócił do Jekaterynburga, „do swoich", 
żeby dzielić się z nimi zdobytą wiedzą; 
za jego to przyczyną o owym mieście, zna
nym dotąd głównie z kaźni rodziny car
skiej, zaczęło być w świecie głośno jako 
o ważnym ośrodku kulturalnym. W roku 
1994 zorganizowano tam festiwal KO
LADA-PLA YS z udziałem osiemnastu 
teatrów rosyjskich i zagranicznych. W tym
że roku Kolada zostal wykładowcą w Je
katerynburskim Państwowym Instytucie 
Teatralnym. Prowadzi jedyną poza Instytu
tem Gorkiego klasę dramaturgii w Rosji, 
jego uczniami są laureaci nagród Anty
Bookera, Oleg Bogajew i Wasilij Siga
riew. Od kilku lat ma w lokalnej telewizji 
własny program Czarna kasa. Przez ostat
nie dwa lata był też redaktorem naczel
nym miesięcznika Ural, w który zdecy
dowanie tchnął nowego ducha. Od czasu 
do czasu reżyseruje własne sztuki; w cią
gu kilkunastu lat napisał ich około sie
demdziesięciu. Nawet jeśli uwzględnimy, 
że duża część to jednoaktówki bądź adap
tacje prozy rosyjskiej i europejskiej, jego 
pracowitość musi imponować. Doprawdy, 
całkiem serio traktuje Kolada dewizę Czaj
kowskiego: natchnienie omija leniwych! 



2. 
O autorze Merylin Mongo/ mówi się 

często, że pisze wciąż tę samą sztukę. 
Zarzut ów Ueśli to w ogóle zarzut, o wielu 
pisarzach dałoby się powiedzieć coś podo
bnego) nie jest bezpodstawny; bez trudu 
jednak dostrzeżemy w twórczości Kolady 
pewną ewolucję, choć z drugiej strony 
pisarz pozostał wierny bardzo wcześnie 
dokonanym wyborom. Już w Statku głup
ców spotykamy jego ulubione postacie 
i typowe dlań miejsce akcji: barak. Za
mieszkują go zwykli „ludzie radzieccy": 
emerytka, taksówkarz, sprzedawczyni, 
ślusarz. Za to sytuacja, w jakiej ich oglą
damy, zwykła nie jest - potop, wszystko 
dookoła zalała woda. Wprawdzie Statek 
jest komedią, ale zapowiada sytuacje bez 
wyjścia, w jakich znajdą się bohaterowie 
kolejnych sztuk Kolady; ową „czarną 
serię" rozpoczyna Rogatka. Krytyka 
przylepiła im od razu lekceważącą ety
kietkę „czernucha", która do dziś nie 
może się odkleić od twórczości uralskie
go dramatopisarza. 

Sam termin wszedł do powszechnego 
użytku w okresie pieriestrojki, kiedy nie
jako w odpowiedzi na dawniejsze so
wieckie lakiernictwo pojawiła się cała 
masa utworów (nie tylko scenicznych), 
pokazujących życie od najciemniejszej 
strony. Była to jednak w najlepszym wy
padku krytyka społeczna, jeśli już autora
mi nie kierowała wyłącznie chęć zaszo
kowania widza. Zaliczanie do owego nur
tu Kolady, dla którego „czerń" stanowiła 
nie cel, a jedynie punkt wyjścia, jest 

nieporozumieniem, podobnie jak byłoby 
nim uznanie Zbrodni i kary za powieść 
detektywistyczną. 

Przyjrzyjmy się Rogatce: Ilja jest in
walidą, stracił obie nogi. Teraz żebrze 
pod barem, żeby mieć za co pić. Niena
widzi ludzi, wini wszystkich za swój 
wypadek. Jeżdżąc na wózku wybija okna, 
strzelając z tytułowej procy tak, żeby 
pozostać niezauważonym. Pewnego razu 
omal nie ginie pod kołami ciężarówki , ale 
ratuje go młody 
człowiek imieniem 
Anton. To począ
tek ich znajomości, 
która okaże się 

czymś więcej n1z 
przyjaźnią. Proble
my w sferze seksu 
popychają ich na
wzajem ku sobie. 
Miłość do Antona 
przywraca Ilij wia
rę w siebie, ale tyl
ko na chwilę. An
ton znajduje sobie 
dziewczynę i od
chodzi. Kiedy wróci, dręczony wyrzuta
mi sumienia, dowie się, że Ilja popełnił 
samobójstwo, wyskakując z okna. Jeśli 
jakaś nadzieja pozostaje, to tylko meta
fizyczna. Anton słyszy we śnie głos Ilji: 
spotkają się, ale nie w tym życiu. Ta pięk
na sztuka o samotności i miłości nie ma 
nic wspólnego z pieriestrojkową publi
cystyką. Co prawda podczas kłótni Anton 
grozi llji, że na niego doniesie, ale sztuka 

nie jest głosem w dyskusji nad karal
nością homoseksualizmu , a jeżeli nawet 
tak ją traktowano, nie o to chodziło auto
rowi. Interesuje go kondycja ludzka, na 
nią zaś reformy społeczne czy zmiany 
ustrojowe wpływ mają niewielki; nie 
wyeliminują nieszczęść, a co najważniej
sze, śmierci. 

Jej piętnem naznaczone są niemal 
wszystkie wczesne sztuki Ko lady , jak 
choćby ta o wymownym tytule Biezna
divga (Beznadzieja). Centralna postać ... 
nie żyje, a pierwsze słowa, jakie padają 
ze sceny, brzmią: „Pasu je ci czarny kolor, 
mamo!" Stara Awgusta nosi żałobę po 
synu, WaJerce, który Jeży w otwartej pra
wosławnym obyczajem tmmnie. Niebosz
czyk zmarł w więzieniu, jego życie skła
dało się z napadów rabunkowych i od
siadek. Za tę degrengoladę matka wini 
oczywiście cały świat , z krewnymi ze stro
ny męża na czele , dlatego też stypę, gęsto 
zakrapianą wódką , przerywają kłótnie. 

Sasza Maslow, stryj Walerki, przerzuca 
się od oskarżeń pod adresem zmarłego do 
wyznań, że kochał go jak syna. Kiedy 
znajdzie się z nim sam na sam. przeżyje 
moment grozy: bratanek nagle powstanie 
z trumny i zacznie szydzić ze stryja. Nie 
koniec na tym - po pogrzebie wróci do 
domu i będzie „straszyć" . 

Sztukę zamykają wypowiedziane przez 
nie wiadomo kogo, a więc chyba przez 
autora, słowa: „Biedni, biedni". Kto? 
Wszyscy. Awgusta, jak każda matka, 
której przyszło chować syna. Sasza, który 
nagle stwierdził, że jego życie upłynęło 

nie wiadomo kiedy . Wiera, chociaż nie 
żyła na darmo , skoro „posadziła drzewo 
i wychowała dzieci' ': nie zaznała jednak 
szczęścia z mężem i kocha się w znanym 
aktorze jak pensjonarka. Walerka. cóż. 
niby sam wybrał swój los. ale i to nie jest 
pewne: kto spowodował. że za życia 
„czuł się człowiekiem tylko wtedy, kiedy 
przykładał komuś nóż do. gardła"? A że 
„zdechł jak pies", nie jest przez to mniej 
niż inni godny litości . W obliczu śmierci 
staje się znowu dzieckiem , które pow
tarza bezradnie: „Mamo! Mamo!" 

Sasza Maslow „chciał być artystą, 
a został traktorzystą". Koladzie z pew
nością bliżej było do traktorzysty, ale 
wola! zostać aktorem i to mu się udało. 

W sztukach jednak zdaje się rozwijać 
inne, mniej fortunne warianty swojej 
drogi życiowej, z tragicznymi włącznie . 

W odniesieniu do tych , którym się nie 
powiodło , którym „pasuje czarny kolor", 
pytanie o sens życia, stawiane przez auto
ra milcząco bądż wkładane w usta którejś 
z postaci, brzmi inaczej, bardziej drama
tycznie niż w przypadku spełnionej bio
grafii. Dlatego jego postacie to „skrzyw
dzeni i poniżeni " , nieudacznicy, Judzie 
przeciętni, ale zawsze w jakiś sposób ży
jący na marginesie , choć niekoniecznie 
jest to tak zwany margines społeczny . 

Dlatego miejscem akcji jego sztuk są chru
szczowowskie bloki (napisał cały cykl 
jednoaktówek pod tytułem Chmszczowka), 
baraki lub wielorodzinne komunałki; 
dlatego wreszcie akcję lokuje najchętniej 
na prowincji, na przedmieściu albo na 



wsi. Wyboro
wi miejsca ak
cji i bohate
rów towarzy
szy swoista „pe
ryf ery jna" op
tyka autora. 
Ludzie na pro
wincji „patrzą 
się inaczej" 
i ten punkt wi

dzenia Kolada przyjmuje za swój. Spo
gląda zatem na Rosję oczami prostaczka, 
który nie pojmuje sensu politycznych 
przemian i jest wobec nich sceptyczny, 
nic Jez racji podejrzewając, że stołeczni 
reformatorzy nie mają mu tak naprawdę 
nic do zaproponowania. 

W okresie najgorętszych dyskusji poli
tycznych Ko lada pisze Mery/in Mo11gof, 
jedną z najlepszych swoich sztuk, którą 
można by uznać za utwór programowy, 
gdyby nie fakt, że autor jak ognia unika 
wszelkich manifestów. Życie w prowin
cjonalnym mieście jest beznadziejne, 
wielu mieszkańców przyjęłoby z zado
woleniem nadejście końca świata. W to, 
co pokazuje telewizja, nie do końca 
wierzą , tak odległe jest od ich codzien
nych problemów. Tutaj , jeśli dociera 
jakaś pieriestrojka, przejawia się wyłącz
nie w tym, że jest jeszcze gorzej niż było. 
Olga o przezwisku Merylin Mongoł 
(„Murlin Murło": kombinacja imienia 
Ma1ilyn Monroe i słowa „murło" - gęba) 

żyje z prymitywnym sąsiadem, który 
traktuje ją jako zastępczy obiekt seksual-

ny; w podobne związki z mężczyznami 
wdaje się zapijaczona Inna. Takie są 
współczesne „siostry", które chcą, żeby 
je ktoś zabrał z prowincji, i nie musi to 
być żaden baron ani pułkownik. 

Ich wyobrażenia o świecie są pociesz
ne, marzenia kkzowate, o wiele bardziej 
żałosny jest jednak przybysz z wielkiego 
świata, pouczający innych, jak mają żyć. 
Po dwóch dniach pobytu na prowincji już 
znalazł przyczynę zła: ludzie za dużo piją 
(echo nieudanej kampanii antyalkoho
lowej Gorbaczowa) i nie słuchają lumi
narzy wielkiej literatury rosyjskiej. Z jego 
wzniosłych tyrad siostry niewiele rozu
mieją, a jedynej rzeczy, jakiej od niego 
oczekują, Alek
siej, nawet gdy
by chciał, zrobić 
nie moze - za
brać ich ze sobą, 
bo mieszkanie 
w Petersburgu to 
przecież kłams

two. Jest równie 
bezradny jak one i byłby godny współczu
cia, gdyby do tego stopnia nie grzeszył 
pychą i egoizmem. „Głupia" Olga, wi
dząc, że ma więcej rozumu niż jej nie
doszły wybawiciel , chce go ocalić przed 
zemstą zazdrosnego Miszy. Aleksiej jest 
rozczarowany: myślał , że znalazł istotę 

czystą, niczym z powieści Dostojew
skiego, a tu.„ coś tak banalnego! Ale 
skoro świat jest podły, to on się do niego 
dostosuje: na poświęcenie Olgi odpowie 
brutalnym gwałtem. 

Z pomocy „tamtego świata" Kolada 
korzysta w swoich wczesnych sztukach 
z umjarem, wszystko daje się wyjaśnić 
racjonalnie. llja odzywa się z zaświatów 
do Antona, tyle że we śnie; Sasza z Bez
nadziei ma nie całkiem czyste sumienie, 
a w dodatku sporo wypił, więc przywi
działo mu się, że Walerka doń przemó
wił; tak samo Awgusta doznała silnego 
wstrząsu i mogła usłyszeć głos syna. 
Olga nie jest zupełnie nonnalna, toteż nic 
dziwnego, że ukazuje jej się Bóg w pos
taci brodatego staruszka. W zakończeniu 
jednak Bóg usłyszy jej rozpaczliwy 
krzyk. „Zaczyna się trzęsienie ziemi" -
czytamy w didaskaliach. Świat Olgi 
naprawdę runął w gruzy, można więc to 
potraktować metaforycznie, choć wolno 
i dosłownie: krzywda woła o pomstę do 
nieba, kara, jak w Biblii , spada na wszys
tkkh grzeszników. 

W napisanym również na męsko-dams
ki kwartet, późniejszym o rok utworze 
Kolady wyczuwa się co najmniej prag
nienie, żeby tamten świat istniał. Martwa 
królewna traktuje tyleż o śmierci, ile 
o zmartwychwstaniu, motyw światła 
w tej mrocznej sztuce gra rolę zasadnj
czą. Tytuł nawiązuje do bajki, którą 
wszyscy Rosjanie znają w poetyckiej 
wersji Puszkina. Bajka o martwej kró
lewnie i siedmiu junakach stawia sprawę 
jasno: nie ma żadnych krasnoludków, jest 
siedmiu braci, którzy dość stanowczo 
domagają się, by królewna wybrała jed
nego z nich i ustępują dopiero, gdy do
wiedzą się, że ślubowała innemu. Otruta 

przez macochę, królewna pozostanie 
martwa, dopóki ukochany królewicz nie 
rozbije kryształowej trumny. 

Rimma w sztuce Kolady jest martwa 
jako kobieta - nie zaznała miłości, weszła 
w rolę „babo-chłopa", bezpłciowej istoty, 
ale i społecznie stoczyła się na dno. 
Mieszka w lecznicy weterynaryjnej i za
bija zwierzęta prądem, bo nikt inny nie 
chce tego robić , ponadto handluje wódką 
i sama chętnie popija; jest więc hyclem 
i meliniarą „w jednym". Nawet czułość 
do suki Lanki - jedyny jasny punkt 
w obecnym życiu-nie życiu - nie jest 
bezinteresowna: rasowe szczeniaki przy
noszą dochód. Moskiewska koleżanka, 
która odwiedza Rimmę, jest przerażona 
i oburzona: jak można tak żyć? Rychło 
jednak wyjdzie na jaw, że Nina na na
uczycielkę życia nadaje się raczej słabo, 
a jej wizytę spowodowała konieczność 
ukrycia się , nie zaś nagły przypływ sym
patii . Tymczasem pojawia się znajomy 
Rimmy, Witalik, razem ze swym zamoż
nym sąsiadem, Maksymem. Ten ostatni 
jest właśnie królewiczem, który ożywi 
martwą królewnę. Po obudzeniu powinno 
rozpocząć się nowe, szczęśliwe życie. 
Niestety, powyższa reguła obowiązuje 
tylko w bajkach dla dzieci; ta jest dla 
dorosłych. Rimma , podobnie jak Ilja 
z Rogatki, nie chce żyć tak, jak do tej 
pory, ale inaczej nie potrafi. Skoro jej 
miłość, jej niezdarne „oświadczyny" 

. zostały ze wstrętem odrzucone, wybierze 
śmierć; nie widzi dla siebie miejsca na 
ziemi. Może znajdzie je wśród gwiazd, 



może wędruje gdzieś 

tam razem z Lanką. 
ale na pewno żyje 
w literaturze, tak jak 
sobie wymarzyła. 

Logocentryczna Ros
ja rozumie takie ma
rzenia. 

Kolada zaczął pi
sać sztuki mniej wię- -
cej „w trzydziestym . 
życia swego lecie". 
Tyle akurat mają 

wszyscy bohaterowie 
Martwej królewny. 
Człowiek spostrzega 
wtedy, że nie wszys
tko jest przed nim, zaczyna spoglądać 
wstecz, zastanawiać się, co do tej pory 
osiągnął; okazją do podsumowań bywa 
u Kolady zazwyczaj wieczór sylwestro
wy. O ile jednak początkowo taki bilans 
popychał jego postacie do desperackich 
kroków, to wkrótce pisarz ,.złagodniał", 
zrezygnował z mocnych efektów i stwier
dził, że wypowiedzieć się może również 

w ramach komedii. W końcu Królewna 
jest też komedią, dopóki nie zmieni się 

w tragedię, a i Merylin Mongo! to kupa 
śmiechu, który stopniowo zaczyna zamie
rać widzom na ustach. 

Sztuka powinna być bardzo śmieszna, 
żeby mogła być naprawdę smutna. Jak 
zwykła farsa zaczyna się Kurica (Kura): 
do hotelu robotniczego, gdzie mieszka 
aktorka Nonna, wdziera się starsza rywal
ka, spodziewając się tam zastać męża. 

Tymczasem przy
łap ie głównego 

reżysera teatru, bo 
i on romansuje 
z Nonną. Awantu
ra na całego, do 
kompletu docho
dzi jeszcze żona 
reżysera. Sąsiedzi 

stukający w ścia
ny usłyszą w odpo
wiedzi, że to pró
ba sztuki. Z każdą 
chwilą jest mniej 
śmiesznie. Dziew
czyna grozi samo
bójstwem, starzejące się małżeństwa 
mówią o swoim życiu, które przyniosło 
im same rozczarowania. Nagle słychać 
oklaski. To mieszkańcy hotelu za dobrą 
monetę wzięli słowa o próbie teatralnej 
i biją brawo wykonawcom. Ci zaś chcieli 
wiedzieć: po co żyją? Może właśnie dla 
takich momentów? Wszystko zostaje po 
staremu. Aktorzy zmywają szminkę, 
siadają frontem do publiczności i bez 
słowa patrzą jej w oczy. Teraz widzowie 
muszą odpowiedzieć sobie na te same 
pytania. 

Takie właśnie „smutne komedie", 
od dziesięciu przeszło lat, pisze autor 
z Jekaterynburga. W najlepszej z nich, 
Ujdi-ujdi (A idź, a idź), cztery kobiety: 
stuletnia Marksina, siedemdziesięciolet
nia Engelsina, czterdziestoletnia Ludmiła 
i jej córka Andżelika mieszkają w pobliżu 
koszar. Andżelikę odwiedza Jewgienij -

przelotne związki z odbywającymi służbę 
żołnierzami są tutaj pokoleniową trady
cją. Ludmiła ma nadzieję na odmianę, bo 
właśnie przyjechał Walentin, którego 
zainteresowało jej ogłoszeNie matrymo
nialne. Nadzieja prędko się rozwiewa, bo 
przybysz nie ma domu i nigdzie Ludmiły 
nie zabierze. Zdemaskowany, odejdzie, 
ale przedtem da nauczkę Jewgienijowi, 
gdy ten zacznie się już za bardzo pano
szyć. Ludmiła płacze ze szczęścia, bo 
pierwszy raz ktoś wystąpił w jej obronie. 
A potem kobiety zaśpiewają dziarską 
piosenkę o kosmonautach i„. zapłaczą 
wszystkie: „Jedna - bo nie miała męża, 
druga - bo nie ma męża, trzecia - bo nie 
ma wnuka, czwarta - bo nie ma narze
czonego, a jeśli nawet będzie miała, to na 
pewno durnia, łajdaka i moczymordę". 

Nie, tak dalej żyć się nie da, trzeba 
uciec. W sztukach Kolady zacznie się 
teraz powtarzać temat odejścia, wyjazdu, 
ucieczki. Ale dokąd? Jak mówią Ros
janie: „krugom - bardak i niekuda bie
żat'". Ani wyjazd „do Moskwy", ani 
w ogóle z Rosji niczego nie rozwiąże. 
Bohaterkę Amierikanki (Amerykanki) 
wyrzucono przed laty z kraju jako dysy
dentkę. Mieszka teraz na Manhattanie, 
gdzie tak naprawdę nikogo nie obchodzi 
ani ona, ani jej los. Czasem jednak, jak 
w sztuce Dla tiebia (Dla ciebie), udaje 
się ucieczka, nazwijmy to wertykalna. 
Trzeba tylko unieść się pół centymetra 
nad ziemię, a potem już pójdzie łatwo. 
Uda się to nam, jeśli kogoś bardzo 
kochamy. 

Bo wyjście, jakie podpowiada autor, nie 
jest szczególnie oryginalne: kochaj dru
giego człowieka. Ale czy można kochać 
konkretnego człowieka, kiedy się nie lubi 
ludzi? Trzeba więc kochać ludzi; abstrak
cyjną ludzkość może nie, ale ludzi w ogó
le - tak. Jak Nikołaj Kolada. Bo przecież 
o kim, jak nie o sobie myślał, kiedy w fi
nale Statku glupców kazał Wowce wy
dać okrzyk: „Ej, ludzie, kurza w dziób„. 
Jakoś cholernie was wszystkich kocham!" 

3. 
Na dramaturgii lat dziewięćdziesiątych 

odcisnął Kolada wyraźne piętno, nie
którzy mówią o „dekadzie Kolady", toteż 
można by sądzić, że stał się tam obiektem 
niebywałego kultu. Od dwóch tysięcy lat 
jednak wiadomo, jak wiedzie się pro
rokom w ich własnych krajach. Tak jest 
po trosze z Koladą, chociaż akurat jego 
bezpośrednie zaplecze - Jekaterynburg -
wie, kogo ma, i potrafi to docenić. Na 
Uralu wyszły trzy wybory sztuk Kolady, 
w Moskwie - fakt znamienny - żaden. 

Ma on tam naturalnie i życzliwe dusze, 
ale niejednokrotnie pisano o nim w stoli
cy bardzo żle. To jego głównie mają na 
myśli krytycy, kiedy powtarzają jak ma
giczne zaklęcie: „<czernucha> się znu
dziła!". Owszem, widz ma święte prawo 
poczuć się znużony i zatęsknić na przy
kład do pogodnych komedii z życia no
wobogackich. Ale w moskiewskim Sowrie
mienniku Murlin Murlo idzie już od dzie
sięciu sezonów i wcale nie ma zamiaru 
zejść z afisza! Widzowie nie odwrócili 



się od Kolady, co zatem budzi niechęć 
krytyki? 

Z pewnością nie wszystko w tej twór
czości da się obronić. Ot, choćby nadu
żywanie „efektów specjalnych"; z cza
sem jednak, jak widzieliśmy, to się zmie
niło. Także niektóre postacie są prze
rysowane, na przykład Aleksiej z Meryl in 
Mongoł aż się prosi, by mu odjąć trochę 
karykaturalności. Ale ponieważ nie 
chciałbym wypaść jak zoszczenkowski 
agitator, który propagując lotnictwo , 
skupił się na opisie katastrof samoloto
wych, omówię tylko 
jeden zarzut. Chodzi 
o tak zwany „mat", 

nienormatywne slow- ~fl2ii~&I 
nictwo, którego peł-
no w sztukach Ko
Jady. Rosyjski mat, 
jakkolwiek byłby 
nieprzyzwoity, jest przede wszystkim 
niesłychanie bogaty; posługując się nim, 
można się wznieść na wyżyny artyzmu. 
Literatura samizdatu ma na koncie nawet 
pisane w ten sposób arcydziala, jakim jest 
Nikołaj Nikolajewicz Juza Aleszkow
skiego (w moim przekładzie nosi tytuł 
Uwaga: orgazm!). Nieistniejący oficjal
nie mat razem z innymi tabuizowanymi 
zjawiskami dostał w czasie pieriestrojki 
tak zwane zielone światło; twórcy skwap
liwie z tego korzystali, najzdolniejsi zaś 
doszli do istotnych rezultatów. Kolada 
okazał się „świadomym uczestnikiem 
procesu historycznoliterackiego": To, co 
pisał na pewno korespondowało z <loko-

naniami poety Timura Kibirowa, a obez
nani z makabrą i skatologią czytelnicy 
Władimira Sorokina uznaliby jego „czar
niznę" za bardzo niewinną. Szansę, jaką 
dało zniesienie cenzury, wykorzystał do 
czegoś więcej niż szpikowanie utworu 
ordynarnymi wyrazami w celu stworze
nia iluzji „prawdziwego życia". 

Konserwatywny świat rosyjskiego tea
tru tego nie wiedział, pewnie zresztą 
w ogóle literatury nie śledził (oddzielenie 
jej od teatru przyniosło, moim zdaniem, 
szkodę obu dziedzinom). O ile zatem 

pisany mat przyjął się 
i wręcz spowszedniał, to 
krytycy teatralni powitali 
go z rezerwą, jeśli nie 
z jawną wrogością. Ci 
zaś, którzy języka Kola
dy bronili, posługiwali 
się argumentem: takie 

czasy, tak ludzie mówią. A przecież 
jekaterynburski autor nie kopiował języ
ka ulicy, nie chciał być magnetofonem. 
Niektórym swoim postaciom, na przykład 
Witalikowi czy ]nnie (badacz dramaturgii 
Kolady, Naum Lejdennan, nadal im mia
no „artystów"), kazał się popisywać gra
mi słownymi, dowcipami, tworzyć włas
ne światy językowe ; nie chodziło przy 
tym o same wulgaryzmy , lecz o zabawy 
na granicy wulgarności i normy. Ten styl 
zdążył już stać się sztampą, został przy
jęty przez „nowych ruskich", ale na po
czątku lat dziewięćdziesiątych był czymś 
świeżym, autentycznym. Wyrażał oczy
wiście swój czas, czas przełomu, ale 

zarnzem było to błaznowanie magiczne, 
prastary środek przeciw śmierci, przeciw 
przemijaniu. 

4. 
Sto lat temu w sztukach innego ro

syjskiego pisarza ludzie pytali, po co się 
tak męczą i nie znajdu~ąc odpowiedzi, 
pocieszali się, że po śmierci odpoczną 
i zobaczą „niebo cale w diamentach", 
a „życie stanie się ciche , łagodne, słodkie 
jak pieszczota". Potem ich problemy wy
clały się błahe, jednostka przestała się 
liczyć, były ważniejsze sprawy niż czyjeś 
nieudane życie. Nadeszła epoka wielkich 
rzezi, ale i wielkkh nadziei: ruszono 
bryłę z posad świata, na arenę weszli 
nowi ludzie. Ci raczej nie pytali, dlaczego 
tak się męczą , bo odpowiedź była gotowa 
- dla przyszłych pokoleń . 

Stulecie się skończyło. Na ulicy pro
wincjonalnego rosyj . kiego miasta przed 
łaźniq stoi Baba i sprzedaje ,,wieniki". 
miotełki świerkowe. I cóż takiego od niej 
usłyszymy? „Do nieba pój-

śmierci już nie będzie , bo wszyscy ludzie 
będą żyli wiecznie„." 

Autor sztuki zaś dodaje: „Płacze Baba, 
płacze Starucha, płaczą przechodnie , 
Płacze papuga , płacze palma, w łażni 
ludzie myją się i płaczą, płacze Rosja , 
cala Rosja ociera Izy brudnym kułakiem 
i mamrocze pod nosem, i powtarza te sło
wa, bo z całego serca pragnie, żeby tak 
było i żeby było <niebo w diamentach>, 
ale choć z takim przekonaniem o tych 
diamentach mówi , dobrze wie, że to się 
nigdy nie stanie, nawet kiedy mówi, wie, 
że nic takiego się nie zdarzy, nigdy, 
nigdy, ale mimo to powtarza, bo cała 
Rosja mimo wszystko wierzy, chociaż 
wie, chociaż wie , że nigdy, że nigdy„." 

Co się zmieniło? No, coś jednak się 
zmieniło .. ,Nieba w diamentach" oczeki
wali wtedy tylko ludzie jako tako wyksz
tałceni i zamożni - córki oficerów, zie
mian. lek rze. nauczyci le. „Buby" i s łu
Żqcy podobn eh monologów nie wygła

szali, nie mieli na to czasu. Ich potom-
kowie już mają, prze

dą tylko sto czterdzieści 
cztery tysiące, a my bę
dziemy żyli tutaj, na zie
mi. Ale nasze życie będzie 
inne: nikt nie będzie cho
rował, nie będzie cierpień 

Wykorzystano grafiki 

mawiają dzisiaj u Kolady: 
w blokach, w kolejkach, 
w tramwajach. Nastąpiło , 

można powiedzieć, uspo
łecznienie bólu egzysten
cjalnego. 

Leszka Rózgi 
Przenilumie Vl-Jurko•i K. dedykujf 

Przenikanie IX abo Zmawmia 

Przenikanie VIII albo Rozmo„a z '41bq 

i gwałtu, nikt nie będzie Pneoikani•VII•lhol'ci<czkiniehędzic Tak, rzeczywiście, to 
się zmieniło. Ale poza 
tym - niewiele. 

głodował, nie będzie wo
jen ... Nie bójcie się umie
rać, nie bójcie„. Ani pła

Przenikanie Xll alho Pokuta 

ł>)· rtkcja i :ze.pół Toalru dzifkują 

c z u ' a n i ł e z n ie b ę d z i e Autorowi i Miejskiej Galerii Szluki " Loozi 
D "yra-lenie l.łfod)· na umil'U<7.mit: pruc 

wtedy na ziemi, i nawet „ pmgr.unie 

Jerzy Czech 
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