


K
olada ma życiorys 1ai by wzięty 1 budującej czyta• kl Urodz ll się na nrzvslow1owym kancu 
sw1ijta. w warunkach 1ak na1mn1e1 Sllfl\'Jają cych real1zaq1 marzan o ka nerze aktorsk1ą ba 
w kazask im sowcho11e Mimo to liostal się rlo s1koly 1e;rnalne j w Swie rdłowsku (obecnie 

Jskater'/llbllflll. a potem 1_ustal aktorem w mietscowvm teatrze lnie jedynym to miasto prawie 
tak duie jak Warszawa I Prędko paka zal, ze umie pomagm' swern11 losow1 -111ew1ele m~tijc cie
kawego do grarna. zaadaptowal Pamiętnikw11ria~1 Gogola I mgr al w 11im tytulową rolę nieszczę 
sne90 Popr1sm1na. malo tego, wyrci y erowal przedstaw111nre. GdyjJy Jednak swore liczne tofen
ly rozwrjal dale1 v Swierdlowsku. szczy tem 1ego kariery bylaily ~wme dyrekc1 <i ktorejs ze s1111ą 
tyn oralsk1e1 czy też syberv1sk1e1 Melpomf.ny 

Jakby pcdswiadomie to czując. zbacza Kolada 1 d1og1 ktora ~ glą dil la ta obiecująco; w
i:iyna1ą s•ę p1oblemv osobrste. atkot1olt1wego me wyl <)crn1ąc Wyrzucony z teatru. nie zalamal 
się wj<slal kilka opow1ada11 na onkurs ogloszony p11e1 mosk1ewsk1 lnstytu1 li teracki W poi ro
ku pozme1 dostal slamtijd za?roszen1e na egzamin wstępny . Wy ar gatunku zdecydowal o ~re
runku stud1ow - Kolade przy1ęto na sem1nar1um prozy Byla ro rlla n1 go jedna z niewie lu moi 
ltwoscl. by nauczvć się rzemiosła lns tv tut 1m Gorkiego choc !Judzi usmieszlci u stolecznych µ1-
sarzy zgodnre z wolą 5Wego patro11a powołany mstal wlasnle po 111 . by szl1fawac taki~ prowrn· 
r.1onalne diamenty Ko lada zac ząl s1Ud1owac zaocznte. pracu1ąc p11y kmnb1nacie budowlanym 

Z teatrem chcral zerwac na mwsze. ale ten upoin1rra l się o swu1e prnw~ Kol <J dd p1Sle utwor 
na scenę lgra1em w lamy (Gramy w tan ty I K rym1oałna prawre 1n t1 yg sprawia. w sztuka odno
~t nies lychany sukces W ślad r.i mm odą p1entQdre. lott!I Kolad;i może odtąd posw1 ę c1 c się wy
l~i;;111e ~rary lilarackie) Jesme w tym samym rn u 1986 powsta1e K()rob/' durakowlStatekglup
wwl Tymczasem w Ros1i uwa pieries1to1ka. do glosu dopct1ato się tylu. ie w re1uhac1e powstal 
r.hor. przez klery 111elatwo się przeb1c Liczba odwamych rnsme lawinowo. bo odwaga wn1e1e 
tematy, dotąd zakazane. nagle sta1 ą się dozwolone. Czy wszystkie' N1ek1edy trzeba za ryz·1kowac. 
Leby 10 sprawdiu: Takim tematam tabu byl wowrnls hnmoseksuahzm, przez radziecki kodeks 
'arnv traktowany 1a o pr1estępstwo. Ko lada wykortystuie nową szansę w ro u 1989 111sze sz\u
kę Rogatka IProcal. 11ec1o1111loscl między męmyzna mt Z chod, w prtec1w1enstwie do Polok , 
uwaznie siedzący kulturę p1eriestro1kl, dostrzega natychmiast "p1eiwstą sztukę o temotyce ge-
1owsk1ej" Skutek 1est natyr:hrmaswwy· Kola da sta1e s i ę autorem znanym w sw1ec1e Jego utwo
ry trali aJą na sceny przede wszystk im N1em1ec, a!e 1 Szwecii. W1elk1e1 Brytanii. r·ranci t. Wioch. 
Jugoslaw11. firrlamJ11. Węgier . Bulgam, a 1mrn E u ropą- USA Kanady 1 Au stalil 

Sukces Rogatki. do dz1sia1 1ednej z r ia1cz ęsc101 grywanych n.i Zachodzie ' ztu kolady, zde
cydowanie uskr 1yd l 1ł p1sarzJ w krótkim czasie. bo w ciągu tfwoch 101, f)•sz.e przeszlo d1ies1 ęc utwo
row. w tvm ta~1e, ktore 1 pewnosc1ą uznac mozna za na1lepsze w 1090 dorobku, ' Mervlm Mon
ąol na czele Wkrotce czeka go nowe, wai np, doswm,lczenie w l01;ich 1992 1993 priebywn 
w Niemczech na stypendium Akademie Schloss Sol itode !Stuttgart). a potem występuje j<i ko ak
tor w hilmburskim t e~ tue Deutsches S rhau sp1e l ~haus (gra1ąc rolę swo1ego ldula AntonH Cie
chowa! O tych latach mówi z nieklamanyrn za chwytem do takiej wolności r tolerancji mieszka
niec by1ego So1u1a 1110 prtywykl Ale iJ Zachod11e 11 ie zestal. rnowu zachowa! s r ę 1ak bohater 
czytanki - wroc1I do Jekaterynburga. „do swoich" zeby dz1 eł 1 i: s i ę z nimi zdobytą wiedzą za jB· 
go ro przyczyną o owym m1esc1e, m.111ym dotącl gtownie 1 k ażni rodziny ca1skm1. LJ C?ęlo ltyt 
w śwrec1e glosno 1ake o ważnym o5md u ku lturalnym W roku 1994 zorganizowano tam fest I· 
wal ,QLIADA- PLAYS z udziałem osrnmnastu 1~at1 11w rosy1sk1ch 11agra111crnych W rymi e IP

ku Kołada tostal wykładowcą w Jekal01'{nburskin\ Punstwowyrn Instytucie Tea tra lnym Prowa
dzi 1 edyną poLa Instytutem Gorkiego klasę drama1urg 1wAus11. 1ego ucrniamr S\1 laureai;1 nanrOll 
Anty-Bookera. Oleg Boga i ew 1 Wasili j S1gariew Od kilku lat ma w lokaJneJ telew1z11 własny pro
gram CZErna klaw. Przez O$tal1He dwa lata hyl lei reda torem naczelnym m1es1ęcmr k a lllf!1ac· 
rego „Ural", w który 1der.vdowame t cl1nąl nowego ducha Dd ciasu do cza su rez)'seruje wlasne 

sztuk i, w ciągu kilkunastu lat napisal ich okola sledemd21es1ęc1u ~ławe jest1 uwzględrnmy. lC 

duza czę se ta 1ednaak1owki bądz adaptaqs prozv rosy1sk1e1 1 europe1skre1.1ego 0racownosc mu
si 1mponowac. Doprawdy. calkiem serio trakHIJC Kolada dew i zę C1a1knws1<.1ego. na1chmon1e om1· 
ja leniwycl1I 

O ,1utorre Mery/in Mangn/ mow1 się c 1ę~to ' e prste wci~; 1 ę samą s1 tukę lar.ut ow lle-
111 10 w ogóle zarrut, o wielu pisarzach daloby się powiedzieć coś pouobnegol nie 1cs1 bezpod
stawny, bez trudu Jednak dosmezemv w tworcrosc1 Koła(J y pewna ęwoluqę . choc 1 drug1e1 sllo· 
ny pisarz pozosta l wiemy bardw wczesme dokonanym wyborom. Juz w Scatku g/upcow spotka 
my 1ego ulu1J1one postacie I typowe dlal1 m1e1sc akej1 ti ara~ . Za rnieszkuję go LWYklt .ludDe ra
dZ11lC(; • emerytka . !aksowkw spizertawrzvrn. ~lusarz Za to sytuac1e. w jak1e1 ich ogladamy. 
zwykla me jes t - potop. WS<ystko do okola za lala woda Wprawdzie Slil tek 1est komedią, ale za 
powiada Sytuacje be1 wv1sc1" . w ja ich ma1dą się boha terowie kole1nvch sLtuk ' oldciy owa .uar
na serię" rozpoczyna Rogatka. Kry yka przylep1la 1m od ram lekcewa zą cą etykie t kę .. Czernucha · 
kiora do diis nie mnie się od leic od tworczoscr uralskiego dramatop•sar?a sam 10rm1n W!lledt 
do powszechnego uzytku w ok•es ie pieriestrojki . . 1edy niejako w odpowiedzi na dawmejsze so
wieckie la 1ernictwo po1aw1la ~lę ca l ~ masa utworów (nie tylko scenicznycl1 J, pokaw)ąrvch ty
cre od na1cismnrejom1 strony, Byla to jednak w najlepszym wypadku kr"f lylrn spolecma. jeslt JUi 
autofilrm nie k1erowala wy lącm1e chęc 1.aszokowama wodza. Zalrc;ame do aweno nurtu Kolady. 
dla którego stanowiła nie cel. a 1sdynre punk t wy1sc ia, 1est nreporommienmm, pm1obrne Jak by· 
loby otm umanie Zllródni i kary za powiesc detektVWiS1ycmą 

I I Sasza Maslow !Jedijn z bohaterów Kolady - pn p red) „chcia l IJy ć c1r t ys t ą . a 10s1a1 
1ra 1of1YS1f Kt1 lad1ie 1 pewn(lsc r ą bli1e1 bylo do tra tony st ' ale wola I rostat aktorem 1 to 
mu się udała W sztukach jedna zdaje s t ę rozwijat inne. 111n1e1 fartun11 e wanunty swo1~ i dro · 
gr ly~ r owej, l traq1cznymi wlącznre W odnrestemu do tych, którym się me pow1odlo ktorym 
.pasuje czarny ko lor'', pytanie o sens 2y t:t a. stawiane pr.:ez au to ra mi lcząco bądz wkladirne 
w usta ktore1s z postaci. h11m1 inaG.<el, bard11e1 dramatycznie 111 ż w przypadku spel11lone1 h!O· 
gralii Dla tego Jego postacie to .sk1rywdzenl t pon11ern rueutlCJ C/n:cy. lu(J1 1e p rzecięJni ale 
1aws1e 1•11ak1s sposr\b zv1 ą r:y na marginesie. choć niekoniecznie 1est o tak zwany margines 
społeczny Dlatego miejscem akc111ego Slluk są chru szcwwsk1e blo~ 1 (nHp1sal ca ly cykl 1ei1 -

11oakt owek pod 1Ytulem C ił!u s z czawka I. baraki lub wielorodzinne komunalki; dla IE go wreszcie 
ak c ję Io u1e na1c hęt 11 i a1 na prowmq1, na przedmiesc iu albo na ws; Wyborowr m1e1sca a q1 
i bohateiaw towarzyszy swoista ,perylery1na" optyka autom I 1rd11e na prow1nq1 .pa t rzą się 

inaczej" i ten punkt wrd1en1<1 Kolada przy1mu1e za sv, 61 Spogt<1da zatem na Rosie ~cza rnt pro· 
· tac1 a. ktory nie po1mu jt~ s nsu politvcinvch przemian 1 jest wober; nieh sceptyczny. nie bez 
racji pode 11Tewają ~. lC stoleczni re formatorzy noe mają ITI U nic do zaproponowania 

W okresie najgorę t szych dyskus1i politvcznych Kolada pisze Mery/in Mongo/. j ednę znaj
lepszych swo1r.h s1tuk. którą moi oa by uzoa ć za utwor ptogrn mowy. gdyby me fakt . 1~ autor 
jak ogmo un1 a wszelkich manifestow Zycm w prowill r jonalnym miescie jest bewadzie!ne. 
•v1elu mies z kańców przy1ęłoby z zadmvoleniem nade1scie kmiCD $wia ta W to. co pokazu1e 1e
lewn1a. me do konca w1em1. tak odlegle 1est od och codz1 ennvch prnblemow Tuta j. 1eslr do
r lera 1akas p1e 11 estroj~a . pr.:e1•w1a si ę wy ląC1n ie wt m. ie ie st jeszcze gorze1 n i ż było Olga 
11 pr1ezw1sku Meryl in Mongo! (.Murlln Murlo" ~ombinac 1 a imienia Meryhn MM roe 1 słowa 
mu1ln" - gęba ) i y1e z prymiąwnyrn sąsiadem. który traktuje Ją jako laslępczy obtekt sekw-

alny, w µodobm: zw1ązk1 z mężczyznami wdaje sięzapij;iczona !ona. Tak u~ są wspólr. zesne .sio 
strv· . ktore chca. zeby 1e ktos za bra ł z p!Owmc11. 1 rne musi to byt 1aden 1Ja1on aur pułkownrk 

1, h wyob1aze1J1a o sw1ecre Si! poc1ew1e. JTiil rzerna kiczowate. o wiele bardziej wiosny rest 
jednak przybysz z wielkiego swiata. poucza 1 ący innych. 1a maią iyt Po dwoch dnoach pobytu 
na p1owmcj11uz znalazl pr Lyc zynę lla ludne za duzo p1 1ą !echo 111eudane1 kampanu antyalkoho
lowe i Gorboc10wa) i nie sl 11 cha 1ą lum1narr•1 wiei IBJ literatury rosv1sk1e1 Z jego wznroslvch tv 
rad srostry n1ew1ele rozumie1Q. a Jedvnci rzecz',' iakiej od niego oczekują . Aleks1e1 nawet gdy
by chcl;i i, uobic 111e moze- zabmć ich ze s o bą bn mieszkorJe w Petersburgu to przetiaz klmn
stwo Jest rownie bezradny 1a: one I bylby godny wspólcwcia. gdyby do tego stoµnos r11e grze 
S7yl pychą i eqolzmem .Glupm" Olga. wod ząc <e ma •11lęce1 mzumu niz 101 medoszly wy~aw1-
c1el. ch' e qo ocal•c µrzed zemstą zazdrosnego M1szv Aleksie1 rest rozczarowany mysia!. ze zna 
lazl i s to tę c:iysliJ. niczym 1 pow1esc1 Dosto1ews<1ego. a li! t os tak banalnego i ~; aro swJa t iest 
la potJI . IO o ~ się do mego dostosuje na posw1ęcl!ll' ą:9J flpow1e brutalnym gwa tern 

I I Sztuka. powinna byc bardzo sm1esm łe!Wrii b\fia 'bvć naprawdę smutna ( l 1 ·kre 
.smutne komedie" od d z 1 es1~ c1 u przeszlo lat pme ilUtm z Je atervnburgil . I l Wyj!;c1e. 1ak1e 1111u · 
110w1ada. nie 1est szqegółnie oryginalne kochaj dr ugregocz1ow1eka. Ale ery morna kochac kan 
kr&tnego czlow 1 ~ ka . kiedy się nie luh1 ludir? Trzaba więc kochać ludzi, abstrakc 1 ną ludzkośc mo
ze nte, ale ludzi w ogole - tak. Ja N 1 koł a1 Koladil Bo przeciez o k111, Jak !l1a o sob•~ rnyslal k l~ 
dy w hnale Statku qlupcow kazal wydec oknyk „EJ, ludzie. kurlil w dt1ób Jako~ olamre was 
wszystkrch kcx:hamr 

Na dramaturgu rosv1sk1e1 lat d z iew1 ę c d 11 es iątycl1 odc1sn~I Kolada wvramP. p iętna. ni ektŁi 
r iy mowrcJ o . dekad1re Kolady" . totez mo111a by sąd1 1 c . 1e stal stę tam ob.aktem r1r ebywalego 
kultu Od dwoch tysię cy lat jednak wiadomo. 1ak wr edzie s ię pro ro . oni w ich w1;1snych r a1ach 
Tak 1est po trosze I z k ol adą . choc1az akurat 1090 be2prwect 11 ie wp lecze- JekA tt>rynhll rg ww. . 
~ogo ma 1 potral1 to docenrr Na Uralu zly triv wybory szM Kolady. N Mo~kwie - fa ~ t 1nu-
1ntenny ż aden Ma on lam 11aturaln1 e 1 ączhwe dusze. ale n1 e1ednokrotn1e p:sano o nom v. sto
lttv bardzo lle. To 1ego glównie ma1ą na mysi! krytycy, krerly po1>vtarza11 f<1 magiczne za< l ę c e 
ciernucha " sr ę mudzllar Owszem. widz ma svvręte pru wo poczuc s •ę intJzony zatęskrnt 11~ 

p!lyklac! do pogodnych komedii / M:ia nowob(lgac~1ch_ Ale w mosk:ewsk1ni Sowti et1t1 ennikt1 
Murlm Murlo(Meryhn Mongo!) idzie 1 uż od dlie s ię c 1 u sezonów 1 wcale r)ie ma zamiaru rn1sc 
z <1f1s1al Widzowie me odw1ócil1 s i ę ud Kolady 

ł ) 
Sto lat te ll':U w s2tukach innego rusy1skiego pisarza ludzie oy talr. po co s r ę tak męczą i nie 

ma 1du 1 ąr. od ow1edz1, pocieszali si ę . l e po smierr.i oopocrną 1 zobac z ą „niebo cale w dramen
tach". a .1ycie s!arn e się c11;he. lagotlne. slodk1e j ~ pieszu ota" Potem ich problemy wydaly s ię 
tilahe. j ed ~os 1 k a r rre~ ata stę ltczyc. byly wa1111e1sze sprawy r1i ż c zy 1 e ś r11eudanP zyr.1c Nade
s1lt1 epoka w1elk1ch rzezi . ale I wielkich O<J d11e1 ruszono tJri lę świ ata . na arenę weszli nowi lu· 
dm Ci racze1 nie pytali . dloczego tak się męczą . bo odpow1erlz byle notowa -die p Sllych pn
kalen 

Stulecie się skoriczylo. Na ulicy prow1nc1ona!nego rosy1s iego miasta przed l amię stai Ba
ba 1 sprzedaj~ .wiernkt", mio1etk1 swierkowe. I coz ta kiego od nie1 uslyszymyl .Do nreba pQ)dą 
tyl o sto cI1erdz1esc1 cztery tys r ~ce , a iny będz re rny zylr tuta i, n.1 1remi Ale nusze Lyt re będl1e 
inne· r11kt nie będ11e charowa l. nie będzre glOdowal. nre będ z i e WOJ en Nio bojc1e się u1nterac . 
11ie bójci~ Ani placzu. ~ni lin nie będzie wtedy na ziemi. i nawet śm ie rci 1 u ż nie będzie . bo wszy
scy ludzte będa zyh wiecmie .. 

Autor S7tu r zas doda te .Placze Baba. placze Staruch . placza przecl10dnre. plur:ze pa
pu ga, placze flalma, w lami ludne myją się i p ła c zą piacie Ro sia cala Rosja ociera Izy brud
r1ym ku taktem I mamrn cze pod nosem I powtarza te stOlt!a. bo z calego serca prag ni e. zehy 
tak bylo i re by bylo .mebo w diamen tach" ale r.hot z takim µr1.ekor amem o tych diamentach 
rnow1 , dobrze wie. te tu się nigdy nie stanie. nawet kiedy mówi wie. ze mr. takiego się nie 
t clau y, rny dy, 111gdy, nigdy. ale 1111111 0 to powtarza . bo ca ła Rosja mimo wszvstko wierzy. cho 
ci a ż_ wie. choc taż wie. z.e nigdy, nigdy .. „ 

Co s ię zrn1e111101 Mo. coś jednak s ię zm1enilo. „Nieba w dr<i rnentnch" oeżekiw< li wtedy tyl
ko lud1ie jako tako wyksL ałceni i rnmoini -- cork1 of1ceiaw. ziemian. lekarze. 11auczycl91e. .. Ba 
li \." 1 5 l uiący podobnych monologow me wyglasra11. 11 i1! m1e ił na 10 cza>u Ich potornknwie 1uz 
mam. pr20mawra1ą dzisra1 u Kolady· w blokach. w kole1kacii, w tramwa1acii. Nas 1 ~p1lo . rnowa 
powrndnec. uspoleczr1ienie bo lu egzystencja lnego 

Ta . rzeczyw1śc r e . to s i ę zrn iemlo Ale poza tym - nrewiele 
Jerzy Czech. Cholernie was wszystkich kocham/. 

O dramaturgii Nikofaja Kolady, „Dialog", 2001 nr 12, s.116- 125 
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