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Podoba wam się Mój Świat czy nie - jest mi wszystko jedno. 
Dlatego, że mnie się On podoba. Jest Mój i Kocham Go. 

Są w Moim Świecie ludzie, dużo ludzi; moi ukochani, moi 
bliscy, moi drodzy ludzie. Żyją w Moim Świecie, dlatego że znaleźli 
się tam. W szyscy spotkali si ę ze mną zwyczajnie, ale ja wiem, że 
musiałem si ę pewnego razu z nimi zderzyć i włączyć ich w swój 
świat. Mój Świat, MÓJŚWIAT. Inaczej w Moim Świecie byłyby białe 
plamy: niezaludnione mieszkania, puste ulice, koperty bez listów 
w środku, głuche telefony. 

Są w Moim Świecie ludzie jak koty i koty jak ludzie: koty mają 
imiona [.„]. Są bezdomne psy, które zabrałem z ulicy z waszej, 
waszej, waszej ulicy„. Zabrałem i wz iąłem w swój świat, 
MÓJŚWIAT. Jest pies Szarik i kot Czapa (mieszkały u Soni, umarły 
i wz iąłem je w swój świat, w MÓJŚWIAT; po prostu wziąłem, 
dlatego, ze nie miały się gdzie podzi ać, a teraz żyją w Moim 
Świec ie; wielu ludzi, którzy umarli wziąłem w swój świat, 
w MÓJŚWIAT, wszyscy o nich zapomnieli, a oni żyją w Moim 
Świecie - żyjcie!. .. ) 

Nikołaj Kolada • „Polonez Ogińskiego" 

Nikołaj Kolada 

Jeden z najwybitniejszych dramatopisarzy współczesnej Rosji. 
Urodził się w 1957 r. we wsi Priesnogorkowka okręg Kustanajski. 
W wieku 15 lat podjął naukę w swierdłowskiej średniej szkole 
teatral'"'ej, po ukończeniu której pracował jako aktor w Akade
mickim Teatrze Dramatycznym w Swierdłowsku (obecnie 
Jekaterynburg). W 1983 r. rozpoczął zaoczne seminarium prozy 
w Instytucie Literatury im. Gorkiego w Moskwie. Jest niezwykle 
płodnym autorem. W jego dorobku znajduje się ponad 
osiemdz.iesiąt sztuk, m. in „Proca', .Meryl in Mongoł" , „Polonez 
Ogińskiego", .Głupców ustawia się według wzrostu", .Martwa 
królewna", .Odejdź - odejdź", „Perski bez", „Kurza ślepota", 
„Słomkowy ~apelusz", "Trzech Chińczyków", „Mewa zaśpiewała", 
„Klucz do Lórraoh", .Kura". 

Już na początku lat 90-tych po napisaniu „Procy" (1989) Kolada 
stał się dramatopisarzem, którym zainteresowała się zagranica. Jego 
sztuki trafiły na sceny Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, 
Jugosławii, a także Australii, Kanady i USA . 
W latach 1992-93 przebywał na stypendium w Stungarcie, a nas
tępnie jako aktor występował w Deutsches Schauspielhaus w Ham
burgu. Wrażenia z Niemiec zawarł w eseju .Na Sachalin", 
w którym bardzo wyraźnie nawiązuje do listów Antoniego 
Czechowa z pobytu wła.śnie w tym kraju. Czechow, co często 
Kolada podkreśla w wywiadach - to jego największa literacka 
miłość . 

Po powrocie Kolady do Jekaterynburga zorganizowano 
w 1994 r. międzynarodowy festiwal „Kolada plays", na którym 
pokazano 18 spektakli rosyjskich i zagranicznych. 



' 
Norbert Rakowski: 

O Koladzie pisze się .słońce rosyjskiej literatury", a także 
.człowiek - instytucja". Bo jest nie tylko pisarzem, ale również 
przez kilka lat był redaktorem nacze lnym czasopisma „Ural", 
promującego młodych prozaików, poetów i dramaturgów. W 
Jekaterynburskim Instytucie Teatralnym prowadzi zajęcia 
poświęcone dramaturgii. Ma wielu uznanych już uczniów m.in. 
Wasilij Sigariew, Oleg Bogajew, Jewgienij Griszkowiec (sztuki ich 
autorstwa prezentowane były na ostatnich festiwalach KONTAKn. 
W telewizji emitowano autorski program Kolady .Czarna kasa". 
Z pierwszego wykształcenia jest aktorem, prężnie zajął się reżyserią 
(głównie własnych sztuk) i założył teatr . Kolada - teatr", którego jest 
dyrektorem. Mówi się o nim, że w teatrze nie pracował jedynie jako 
kurtyna . 
• Wszystko staram się zrobić szybko, sam, nikomu nie dowierzam, 
ponieważ zrobię to szybciej i lepiej. [ ... ] Gdy przychodzę na próbę 
i nie ma dekoracji - szybciutko stawiam ją sam, szybko zamiatam 
podłogę - nie doczekawszy się sprzątaczki - korona mi z głowy nie 
spadnie, szybko robi ę kawę i herbatę aktorom i - naprzód, próbo
wać. Czasami muszę przyśpieszyć tempo, życia zostało mało, 
bardzo mało". 

Sukces jaki osiągnął określany jest .fenomenem Ko lady". 
W Instytucie im. Gorkiego jeden z wykładowców powiedział „Pan, 
panie Kolada jest jak człowiek, który w godzinach szczytu wsiada 
do zatłoczonego tramwaju i w moment znajduje miejsce siedzące, 
i to najlepsze - przy oknie". 

W polskim teatrze Kolada zaistniał niespełna trzy lata temu. 
Polskiej publiczności na razie znane są tylko dwa jego dramaty -
.Martwa królewna" i ,Meryl in Mongoł". 

" 

Od czego zaczyna Pan pisanie sztuk? Od idei, celu, czy od sytuacji wyjściowej? A może od tworzenia życiorysów swoich bohaterów, ich motywacji 
psychologicznych i społecznych? 

Nikołaj Kolada: 
Sztuka zaczyna ,się pisać", kiedy jest bardzo, bardzo smutno, samotnie. Pewnie miała rację Cwietajewa, kiedy mówiła: • To jest coś, co poprzez ciebie 
Chce Być. Ty nie chcesz tego, ale Ono idzie przez ciebie dlatego, że Chce Być" (nie ręczę za dokładność cytatu, ale sens jest właśnie taki). 
Na początku nie ma żadnej fabuły, nie ma charakterów, tylko zwyczajnie jest ci smutno, dlatego, że chcesz coś komuś opowiedzieć, pożalić się, ulitować 
się nad kimś (przede wszystkim nad samym sobą), popłakać z nim (ze sobą) razem. 
Napisałem 82 sztuki. To dużo. Wiele z nich do niczego się nie nadaje, ale 50 sztuk wystawiono w Rosji i za granicą. Oczywiście to, że sztuka została 
wystawiona w teatrze nie jest w żadnym wypadku miernikiem jej wartości i nie oznacza to, że jest dobra. Pracuję dla dzisiejszego teatru, nie dla 
wieczności, nie rozumiem, co to znaczy pisać do szuflady. Jeśli sztuka została napisana powinna być wystawiona. Inaczej nie ma swojego życia, jej los 
jest nieznany. 
W takim wypadku to nie jest sztuka, tylko zupełnie coś innego. 
Zanim zacznę pisać sztukę, muszę się wewnętrznie spiąć i stworzyć pewną sytuację wyjściową, która będzie zrozumiała dla mnie i dla widzów. Sytuację, 
w której każdy z nas kiedyś się znalazł i dlatego powinna się ona w jakiś sposób odezwać w duszy każdego widza albo czytelnika. To jest najważniejsze. 
Jechałem dzisiaj samochodem na próbę wcześnie rano: szare miasto, śnieg, zimno diabelnie, spać się chce, jestem zmęczony, stoję w korku .na 
światłach". Wiem, że za chwilę przyjadę do teatru i nikomu nie chcę pokazywać swojego zmęczenia, trzeba biegać, skakać, .zarażać" i nakręcać 
aktorów, inaczej próba przepadnie. Stoję, czekam, kiedy ruszą samochody przede mną. I nagle coś takiego zaśpiewało, zadźwięczało w duszy. 
Zaśmiałem się, ponieważ tak jakby dziecko w brzuchu ciężarnej kobiety, poruszyła się we mnie jakaś nowa, przyszła sztuka. I nawet nie wiem co to za 
sztuka, o czym będzie, co w niej będzie , ale ona już żyje we mnie, porusza się i wiem, że od tej chwili, od czasu do czasu, będę przysłuchiwał się 
czemuś dlatego, że ona będzie żyć we mnie. Nie wiem jak to wyjaśnić. Tak jest za każdym razem przed pojawieniem się nowej sztuki, i tak będzie. 
To .coś, co chce przez ciebie Być". 

N.R.: 
Bohater Dostojewskiego Lebiadkin, powiedział: .Jeśli Boga nie ma, to jaki ze mnie kapitan?" Co Pan myś li na temat wiary i religii w sztuce? 

N.K.: 
Niedawno na próbach .Klaustrofobii" zdarzył się pewien wypadek. Mamy w dekoracji (a miejscem akcji jest więzienie) łóżka, do których przyklejone 



były małe, papierowe ikonki. W trakcie całego przedstawienia na scenie pojawiały się krzyże: narysowane kredą albo skondensowanym mlekiem na 
podłodze, flamastrem na oknie i tak dalej. Bardzo mi się to podobało. Mnie w ogóle podoba się krzyż - taki prosty i zrozumiały symbol. Piękny i jakiś 
przerażający. Pewnego razu przybiega na próbę zdenerwowany scenograf naszego spektaklu Wołodia Krawcew i mówi, że oglądał w telewizji jakiś 
program, w którym pewien ksiądz mówił o tym, że teatr to grzech, albo coś w tym rodzaju, i że w żadnym wypadku obraz Zbawiciela nie powinien się 
pojawiać na scenie, w żadnym wariancie, że to jest spekulacja i temu podobne. Wołodia poprosił mnie, aby usuną( ikony z dekoracji. Na co 
odpowiedziałem mu: .Wołodia, jeśli Bóg jest, to on widzi, że wszystko co my robimy wynika tylko z wielkiej miłości do teatru, do ludzi, do naszych 
roqziców, do życia, do świata. 
A skoro tak to żadnego grzechu w tym nie ma". 
Nie jestem człowiekiem silnie wierzącym, to znaczy, nie przestrzegam wszystkich reguł wymaganych przez religię: post, udział w mszy i inne. Wiele lat 
temu, w 1989 roku odbudowałem, za własne pieniądze, zniszczoną cerkiew w mojej rodzinnej wsi Priesnogorkowka. Wiem, że Bóg to Miłość 
i wszystko, co robię ma związek z Miłością. Inaczej, bez miłości, nic się nie udaje .• Jeśli nie ma Miłości, to jaki ze mnie reżyser? Jeśli nie ma Miłości, to 
jaki ze mnie pisarz?" No i tak dalej. Lebiadkin miał rację. 

N.R.: 
Pewien wybitny polski reżyser powiedział: .z publicznością można zrobić wszystko, jeśli tylko masz coś do powiedzenia." Co Pan o tym myśli? 

N.K.: 
Ten reżyser miał całkowitą rację. To prawda. Publiczność można zmusić do płaczu, można wprowadzić w stan oburzenia, można jej kazać krzyczeć, 
śmiać się do rozpuku, można doprowadzić do histerii, do ekstazy, można z nią zrobić, co się żywnie podoba. Ale jeśli nie masz nic do powiedzenia 
i jedynie starasz się stroić miny do publiczności - nic z tego nie wyjdzie. 
Jeśli ze sceny na widownię nie przepływa energia, związana z jakąś globalną, piękną myślą, jeśli na scenie nie pojawia się silna emocja i nie przelewa się 
ze sceny na widownię, to widz ogląda spektakl jak krytyk zmęczony swoją pracą, siedzi, patrzy, odbiera wszystko tylko głową. A mnie się wydaje, że 
u widza, w trakcie przedstawienia, powinno pracować przede wszystkim serce. Pewnego razu, w czasie próby w Niemczech, powiedziałem do jednej 
aktorki: .Krótko mówiąc, powinnaś w tym momencie zapłakać i cała scena pójdzie jak trzeba. Ruszy z miejsca." Na co ona mi odpowiedziała: .Stop, 
stop. Ja muszę wszystko zrozumieć głową." A ja odpowiedziałem: .Łzy u artystki nie płyną z głowy, ale z serca." To samo dzieje się z widzem. 
Trzeba uruchomić u widza słuch, wzrok, powonienie, trzeba kłuć widza prosto w serce .• Czym będziemy zadziwiać?" - mówił Meyerhold do swoich 
aktorów. Dzisiaj w teatrze można zadziwić tylko szczerością. A ona pojawia się jeśli masz coś do powiedzenia ludziom. Nie cierpię pustych, formalnych 
spektakli, kiedy na scenie i skaczą, i tańczą, i są kostiumy, i fontanny, i ogień, i woda, i ziemia, i dym, i golasy, i pieprzą się, i cztery krzesła. A mimo to, 
trudno, nie porusza mnie - i tyle. Dlatego, że teatr - to przede wszystkim - człowiek. 
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Halina Mazurek• TEATR, ŻYCIE, GRA• (fragmenty) 

Dramaty Kolady, objętościowo nieduże, są doskonale 
skonstruowane, nadzwyczaj teatralne, choć nie ma w nich 
tradycyjnych zawiłych perypetii. Autora interesuje postać, na niej się 
koncentruje, to ona wła~nie staje się głównym nosicielem 
teatralnośc i. I to nie tylko ze względu na gesty, zachowanie, ale na 
wewnętrzny dramatyzm, który ujawnia się w prowadzonej grze, 
odkrywającej sukcesywnie stan ducha postaci [ ... ] 
Teatr jest u Kolady metaforą życia, a gra potwierdzeniem tego życia, 
więc gra też okazuje się życiem, i tak samo jak ono jest 
nieprzewidywalna. Autor zatem nie może znać dziejów swoich 
bohaterów i z góry przewidzieć, jak one si ę zakończą, o czym stale 
przekonuje odbiorcę we wstępach , didaskaliach i innych rodzajach 
komentarza autorskiego. 

Kolada nie zamierza przekonywać o istnieniu Rosjanina 
miotającego się w ni euporządkowanej komunistycznej realnośc i, 

nieudaczn ika czy nie z własnej woli wyrzuconego na margines 
człowieka z odchodzącej w przeszłość epoki. Autor stawia raczej 
pytanie, kim tilki człowiek jest n aprawdę, czego oczekuje od życia ; 
akcentuje jednocześnie , że od . ustabilizowanych" i zabezpie
czonych materialnie ludzi mało s i ę on różni , gdy spojrzeć nań pod 
innym kątem. Pisarzowi nie chodz i bynajmniej o zaznaczenie, że 
jego bohaterowie to też ludzie, lecz pragnie on ukazać prawdę 
o człowieku, zwłaszcza niezauważonym, zapomnianym, nikomu 
niepotrzebnym. Można stwierdzić, że wszystko to w literaturze już 
było, a od innych twórców różnią Koladę czasy, . nasze dni", jak 
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zwykł był określać akcję swych utworów. Najistotniejsze w jego 
sztukach są nowe sposoby docierania do najgłębszych pokładów 
duszy ludzkiej, metody pozwalające odsłonić oblicze człowieka 
i odkryć w nim prawdę. Prawda ta nie zawsze jest mile widziana, 
bo najczęściej bohaterowie mówią o tym, co ludzie zwykle 
ukrywają, nawet przed samym sobą. Odwagę zakomunikowania 
o tym głośno okupił więc falą negatywnych krytyk, aczkolwiek 
w przeważającej mierze powierzchownych i płynących z nieuwa
żnej lektury sztuk, głównie zaś z podświadomej chęci zagłuszenia 
tego, co tkwi w każdym człowieku i co w dramatach Kolady 
okazuje się najważniejsze i decydujące o ich fenomenie. 

Bohaterowie odgrywają przed sobą i przed innymi najpierw 
tych, kim nie są, później tych, kim chcieliby być. Ta droga 
prowadząca do szczerości , będąca sposobem sięgnięcia w głąb 
ludzkiej świadomości służy Koladzie do odkrycia prawdy o czło
wieku w ogóle. A prawda owa przejawia się najbardziej w zmaga
niach współczesnego człowieka z samotnością i ludzką obojętnoś
cią, z brakiem zrozumienia oraz w rozpaczliwej walce o zjednanie 
sobie drugiego człowieka. Lektura sztuk Kolady nasuwa wniosek, że 
współczesna rzeczywistość daleka jest od normalności i coraz 
więcej w niej zjawisk i zdarzeń dezorientujących i niepokojących 
człowieka . Przeżywając kryzys, traci on poczucie bezpieczeństwa, 
dręczą go pytania o jego miejsce na ziemi, o wartość doczesnego 
bytu, a natrętna myśl o śmierci nie daje mu spokoju, popychając do 
desperackich zachowań i postępków, którym sprzyja rosyjska 
pokomunistyczna rzeczywistość. Zniszczone komunalne miesz
kania, beznadziejna egzystencja ludzi z dalekiej zabiedzonej 
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prowincji, gnuśna codzienność małych miasteczek, brak perspektyw 
i nieznośny bagaż nieciekawej przeszłości nie mogą nastrajać 
optymistycznie. Swoich dylematów bohater Kolady nie kryje jednak 
pod maską pozera, nie prowadzi z innymi błyskotliwych dysput, 
obcy jest mu cynizm, ironia i dystans wyrafinowanego inteligenta. 
To nikomu niepotrzebny mały człowiek, nieudacznik życiowy, ale 
stać go na szczere wynurzenia, nie boi się wyjawić ciemnej strony 
swojej duszy, w czym pomaga mu gra, której celem w tym wypadku 
jest pokonanie dystansu. [ ... ] Dyktuje ją obawa o to, jak zostaną 
odebrane przez drugiego człowieka zwierzenia bohatera, jego 
opowieści o skrywanych zwykle pragnieniach, skłonnościach , 
nadziejach, o zagubieniu i samotności, które w różnym stopniu 
dotykają przecież każdego człowieka. Postacie z dramatów Kolady 
nie są, mimo pozorów, ubogie duchem, nieobce im są problemy 
poszukującego sensu życia bohatera literatury ubiegłych stuleci. 



Norbert Rakowski. Rocznik 1968 r. 
Absolwent Wydziału Aktorskiego 
PWST (1994) i Wydziału Reżyserii 
Akademii Tedtralnej (2001) w War
szawie. 
Poqątkowo kształcił się w kierunku 
muzycznym. Naukę tę przerwał, 
kiedy został przyjęty na Wydział 
Aktorski. 
Jeszcze przed końcem studiów 
debiutował jako aktor w warsza
wskich teatrach Szwedzka 2/4 
i w Teatrze Małym. Na Ogólno

polskim Przeglądzie Spektakli Dyplomowych (Łódź, 1994) otrzymał 
nągrodę krytyków dla najlepszego aktora. 
Od 1994 r. aktor Teatru Współczesnego w Warszawie. Zagrał kilkanaście 
ról w teatrze telewizji, współpracował z wieloma rezyserami, m.in. 
z Filipem Bajonem, Maciejem Englertem, Izabellą Cywińską, Krystianem 
Lupą, Piotrem Mikuckim, Volkerem Schloendorfem, Maciejem 
Wojtyszką, Andrzejem Wajdą. Od 1997 r. drugi reżyser teatrów TV 
i filmu fabularnego (reż. Feliks Falk) oraz reżyser filmów dokumen
talnych. W lipcu 1999 r. zadebiutował jako reżyser teatralny spektaklem 
autorskim . Nagle" w Teatrze Studio w Warszawie, a w lutym 2001 r. 
zrea l izował SWÓJ spektakl dyplomowy .Samotnik" Roberta Andersona 
w Teatrze Współczesnym w Warszawie . 
• Merylin Mongoł" jest jego piątą z kolei rea lizacją reżyserską w teatrze. 
Norbert Rakowski jest miłośnikiem twórczości Andri eja Tarkowskiego, 
Piny Bausch oraz muzyki jaz.zowej. 

Dyrektor naczelny - Jadwiga Oleradzka • Dyrektor artystyczny - Andrzej Bubień • Kierownik literacki - Beata Banasik 

Teatr im. Wilama Horzycy 
Plac Teatralny 1 
87-1 OO Toruń 

Telefony: (056) 622-52-22, 622-12-45 (sekr.) 
622-50-21, 622-50-22 (centr.) 

Fax: (056) 622-37-17 
e-mai I: sekretariathorzycy@teatr.torun.pl 

www.teatr.torun.pl. 

Zespół techniczny: 
Kierownik techniczny - Krzysztof Garstecki, brygadier sceny - Janusz Czarnecki, światło -Alojzy Koźlikowski, dźwięk - Tomasz Baranowski, 
garderobiane - Izabela Baranowska, Teresa Kończykowska, fryzjerka - Elżbieta Gnutek, rekwizytor - Bogdan Górny 
Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej - Aleksandra Błaszak, elektrycznej - Waldemar Boruń, akustvcznej - Tomasz Baranowski, plastycznej - Lech Zakrzewski, 
rekwizytorni - Maria Górna, stolarskiej - Józef Cendrowski, prace farbiarskie - Ma~ia Dembowska' 

Biuro Obsługi Widzów 
czynne codziennie od 8.00 do 16.00. 
Telefony: 622-55-97, 654-90-74, 622-55-66 
Kasa teatru 
czynna codziennie (oprócz poniedziałków) 
w godzinach 1 O.OO 14.00 i 15.00 19.00. 
Telefon: 622-30-70 



ZE ZBIORÓW 
·· ~•.,1 lutu Teatralnego 

W programie wykorzystano: 
H. Mazurek „Teatr, życie, gra" Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002 
Wywad z Nikołajem Koladą - specjalnie dla Teatru im. Wilama Horzycy 
A.lnichin, „Festiwal «Kolada plays» w Jekaterynburgu", 
http://www.koljada.uralinfo.ru/3_1.htm 

Redakcja programu: Beata Banasik 
Projekt: Wojciech Stefaniak i Tomasz Wolff 

Licencja na wystawienie utworu została wydana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. 
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