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Z KRAJU WIECZNIE ZIELONYCH POMIDOROW 
Krytycy twierdzą niekiedy, że Nikołaj Kolada pisze od lat ten sam 

dramat dodając doń jedynie kolejne odsłony, których jest już prze

szło osiemdziesiąt. (Dokładnie - osiemdziesiąt cztery, tyle bowiem 

sztuk figuruje w bibliografii twórczości tego „uralskiego Lope de 

Vegi".) 

Jest sporo racji w tym sądzie. W różnych wariantach fabularnych 

snuje Kolada swoją opowieść o niezmiennej beznadziei bytowania 

na rosyjskiej prowincji. Jego bohaterom, nieodmiennie próbującym 

uciec do życia, które - oczywiście - jest zawsze gdzie indziej, trze

ba godziny czy dwóch spektaklu, aby raz jeszcze, niezbicie, przeko

nać się o niemożności ucieczki. I wtedy spowija ich ciemność. „Ciem

ność. Kurtyna." - tak brzmią ostatnie słowa w prawie wszystkich 

sztukach Kolady. 

Także w Mery/in Mongoł. 

Napisany w 1989 roku dramat rozpoczyna informacja o nadciąga

jącej katastrofie. Nie wiadomo dokładnie kiedy nastąpi, dzisiaj czy 

za dwa tygodnie, nie wiadomo czy to morze wystąpi z brzegów, czy 

w ziemię uderzy gigantyczny meteoryt, czy też dojdzie do ogólno

światowego trzęsienia ziemi. Wiadomo jedno - koniec będzie osta

teczny i absolutny. Tyle akurat wiadomo, gdyż tak brzmiała przepo

wiednia zagranicznej wróżki Bangi. 

Albo Bandy. 

Nie powinno dziwić, że sztukę sprzed lat piętnastu rozpoczyna roz

mowa o końcu świata. Nadciągającą katastrofę, groźne i tajemnicze 

„coś" wyczuwało się wówczas wyraźnie w rosyjskim powietrzu. Już 

za chwilę przecież rozpadnie się Zwiążek Radziecki, rozpocznie woj

na w Czeczeni i ataki terrorystyczne na terytorium Rosji, hiperin

flacja i upadek całych gałęzi przemysłu. W dzisiejszym Szypiłow

sku kombinat koksochemiczny, z którego żyło miasteczko, już 

pewnie nie pracuje. 

„Wszyscy tu tak żyjemy, że to się kiedyś musi skończyć! Oj, tak. Ale 

to się nie może dobrze skończyć. Nie, nie skończy się dobrze." - mó

wi Olga, tytułowa Merylin Mongoł. I ma, niestety, rację. 



Przed katastrofą można próbować uciec. jeśli nie „do Moskwy", to 

przynajmniej do Leningradu. Stamtąd przecież pochodzi Aleksiej, 

miody specjalista sprowadzony do kombinatu. To on, taki mądry, 

kulturalny i subtelny, tak kochający literaturę rosyjską i sam próbu

jący pisać, staje się dla Olgi i jej starszej siostry, Inny, księciem z baj

ki, który je porwie i uwiezie w świat daleki, do miasta nad Newą, 

gdzie wreszcie można będzie zacząć żyć. 

Wystarczą jednak ledwo dwa tygodnie taplania się w prowincjonal

nym, szypilowskim błotku, aby nimb otaczający ksiecia Aloszkę cał

kiem zszarzał. Przestanie wtedy reagować na „muzykę Czajkowskie

go" czyli krzyki za oknami, „okropne, dzikie", które echo roznosi po 

całym mieście. Przestanie pisać powieść, która ma odmienić świat. 

Zamknięty na cztery spusty w swym sublokatorskim pokoiku, drży 

ze strachu przed dawnym kochankiem Olgi, Miszą i dodaje sobie 

animuszu tanim winem. Po pijanemu gwałci Olgę. 

Powoli ujawnia się cala żałosna prawda o mniemanym księciu, któ

ry okazuje się być zwyczajnym oszustem. I mniejsza nawet o to, że 

przyjechał tu nie z Pitra, tylko z - równie jak Szypilowsk prowin

cjonalnego - Kurska. Najistotniejszą rzecz na temat Aloszy mówi 

głupiutka, widująca Pana Boga i bojąca się promieniowania z tele

wizora, Merylin: „Myślaląm, że pan jest dobry! A pan jest zły! Pan 

gra, tak jak w kinie aktorzy grają! Oszukują samych siebie! Pan nie 

jest artysta Domagarow i my nie gramy tu z panem komedii!" 

Aleksiej zmyka. Olga i Inna pozostaną w Szypilowsku. Jak będą tu 

żyć? Czym wypełnią to życie? 

Na Merylin Mongo! można spojrzeć także jak na próbę bilansu du

chowych aktywów społeczeństwa rosyjskiego u progu ery transfor

macji. Rachunek wystawiony przez Koladę jest przygnębiający. 

Akcja oświecania i powszechnego edukowania, jeśli nawet przynio

sła jakieś rezultaty, to zgoła nieoczekiwane: „Oj, książki mi dużo da

ły ... W książkach wszyscy królowie, hrabiowie mieli kochanki. Tego 

mnie książki nauczyły! Aja też mam kochankę - ciebie!" - takie oto 

refleksje snuje Misza. 

Trudno w tej sytuacji czerpać podniety i wzorce z tradycji, gdyż jest 

ona dla większości bohaterów niezrozumiałym galimatiasem, w któ-



rym Wiaczesław Mołotow funkcjonuje na tych samych zasadach co 

niejaki Nikołajew, prezenter telewizyjnej „Porannej poczty" . 

Bóg jest bardzo stary, bardzo gruby i w ogóle się nie odzywa. Sie

dzi sobie po prostu w kąciku i smutno przypatruje się Oldze, jedy

nej, która go widzi i go wspomina . 

• Nowego słowa" nie przynosi też literatura. Z powieści Aloszy ni

czego nie można zrozumieć, zaś grana przez niego rola „inżyniera 

dusz ludzkich", który wszystkimi wstrząśnie i wszystkich odmieni, 

jest pustą teatralną sztampą, zdemaskowaną szybko i trafnie. 

Wydaje się, że na tej pustyni można dostrzec drogę wyjścia, tyle 

tylko, że pogrążający się w finale sztuki w najczarniejszej rozpaczy 

bohaterowie drogę ową przeoczają . 

Otóż po ucieczce Aleksieja do Olgi powraca jej dawny kochanek. Mi

sza. jak jednak odmieniony! Ten kreujący się na arystokratę z tanie

go romansidła brutal i cynik, nie ukrywający, że Merylin stała się 

jego kochanką jedynie ze względu na wygodę, gdyż mieszka „drzwi 

w drzwi", teraz nie wstydzi się ani łez, ani słowa „kocham". Tyle, 

że ogłuszona podwójnym porzuceniem - przez Aloszę i przez Boga 

- Olga tych jego wyznań po prostu nie słyszy. 

Na ziemi nie istnieją bowiem jakieś rajskie enklawy, miejsca, w któ

rych, z definicji niejako, żyje się łatwiej i pełniej. Jeśli w tym mrocz

nym świecie, w tym „kraju wiecznie zielonych pomidorów" istnie

je dla nas jakaś nadzieja i jakieś zbawienie , to jest nim drugi 

człowiek, szansa na spotkanie z nim. 

Do takiej oto prostej i niezbyt nowej prawdy prowadzi nas Nikołaj 

Kolada, autor Mery/in Mongot i całej stworzonej przez siebie „kome

dii ludzkiej". 

I jeśli chcemy tej prawdy wysłuchać /a chcemy, o czym świadczą 

niezliczone realizacje utworów Kolady na całym świecie/ to dlate

go, że wypowiadana jest bez cienia dydaktyzmu czy proroczego na

maszczenia . już raczej z rezygnacją nieomal i smutkiem, gdyż na

wet tak prostej zasady nie jesteśmy w stanie wprowadzić w nasze 

życie . 

Prawdy głoszone w dramatach Kolada zaświadcza swą własną eg

zystencją. Autor, który oszałamiający, międzynarodowy sukces osią-



gną! już na początku swej pisarskiej drogi, nie dal się skusić uro

kom żadnej z rosyjskich czy europejskich stolic. Pozostał wierny 

swemu zauralskiemu Jekaterynburgowi, w którym od dwóch dzie

sięcioleci prowadzi gorączkową działalność społeczną : organizuje 

międzynarodowe festiwale teatralne, wydaje pisma literackie, ogła

sza konkursy dramaturgiczne, ale też za własne pieniądze odbudo

wuje cerkwie. 

Na osobną uwagę zasługuje „szkoła dramaturgów" założona w Je

katerynburgu przez Koladę. W ciągu kilku lat jej istnienia przewi

nęło się przez nią kilkadziesiąt osób. Byli wśród nich autorzy zna

ni już dziś w świecie: Wasilij Sigariew, Oleg Bogajew, bracia 

Priesniakowowie. Kolada bardzo o tych swoich wychowanków dba, 

pomaga im na starcie z dobrym, jak widać , rezultatem . 

• Dziwi mnie, jak wy tu żyjecie, wasz styl życia! Jak możecie tak żyć? 

Wszystko to jest bardzo smutne .. . Czy nie można inaczej pokiero

wać swoim życiem, urządzić je tak, żeby nie było w nim ani jednej 

chwili zmarnowanej, bezmyślnie strwonionej, spędzonej na próż

no?!" Od lat Kolada twierdząco odpowiada na powyższe pytanie. 

KR ZY SZTOF KOPKA 



MURLIN MURŁO 

w przekładzie 

Jerzego Czecha 

NIKOŁAl KO 



W MOl.CH SZTUKACH NIE MA CZERNI 
Z Nikołajem Koladą rozmawia Jerzy Czech 

W tym, że utalentowany człowiek urodził się na prowincji, nie ma nic 

szczególnego. Ale pan urodził się w sowchozie, w Kazachstanie i jako 

piętnastoletni chłopak został przyjęty do szkoły aktorskiej. Czy dzi

siaj byłoby panu łatwiej czy trudniej zostać aktorem? I czy to w ogó
le możliwe? 

Zgadza się, kiedy miałem piętnaście lat, przyjechałem ze wsi Priesnogorkow
ka do dużego miasta, które wtedy nazywało się Swierdlowsk, a teraz - jeka
tierynburg. Poszedłem „ uczyć się na aktora" tylko dlatego, że nasza rodzi
na była uboga, a mnie się wydawało, że aktorzy. których oglądam w kinie 
lub telewizji, są bogaci. Tymczasem, chociaż jako aktor dużo pracowałem, 
żyłem po prostu w nędzy. Ale to nie jest ważne: zawsze kochałem i będę ko
chał teatr oraz wszystko, co w nim robiłem: bylem aktorem, reżyserem, dra
maturgiem, oświetleniowcem, woźnym. A zostać aktorem może i dzisiaj każ
dy młody człowiek, jeśli naprawdę mu na tym zależy. Nieważne, jakie· 
pobudki nim kierują - żądza władzy, pieniędzy, czy jeszcze coś innego. By
leby miał talent. 

Pytać człowieka, związanego od wielu lat z teatrem, dlaczego pisze wła

śnie sztuki. to, zdawałoby się. kiepski żart. Ale pan przez kilka lat stu
diował w moskiewskim Instytucie im. Gorkiego i prozę uprawiał wcze

śniej niż dramaturgię. W końcu jednak wybrał pan tę ostatnią . 

Dlaczego? 

W teatrze pracowałem przez kilka lat, i jak już mówiłem, cierpiałem niedo
statek. Dorabiałem to tu, to tam - prowadziłem kółko amatorskie, przed No
wym Rokiem bylem Dziadkiem Mrozem, ale mimo wszystko - kochałem te
atr. Teatr sam w sobie, a nie siebie w teatrze. Ale jakoś mi się wtedy nie 
układało w życiu - i artystycznym (clicialem grac często, a ról dostawałem 
mato), i osobistym. Dlatego dużo piłem. W końcu wyrzucana mnie z teatru. 
Znalazłem się na bruku, bylem bliski samobójstwa. jakoś jednak wziąłem 
się w garść, bo akurat przyszło wezwanie na egzaminy do Instytutu Literac
kiego (pól roku wcześniej wystałem tam opo

0

wiadania na konkurs. zupełnie 
jakbym czuł, ż coś takiego może się zdarzyć). Pojechałem i wstąpiłem „na 
prozę "- postanowiłem wtedy przekwalifikować się, skończyć z teatrem. Nie 
udało się: teatr wciąga człowieka bez reszty. na cale 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 rzu-



cifem 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 ma pan ja

kąś „misję społeczną" do spełnienia? Czy spróbowałby pan określić swo

je credo? 

Nie bardzo wiem, co powiedzieć. Znam taką świetną maksymę: Żyj i pozwól 

żyć innym. Staram się jej trzymać. („.) Nie poczuwam się do żadnej misji. 

Piszę sztuki tak, jak potrafię, i o tym, o czym chcę. jestem takim pieśniarzem 

ludowym z Kazachstanu - co widzę, o tym śpiewam. Wokół mnie codzien

nie chodzą bohaterowie moich sztuk. Owszem, są prowincjuszami, i co z te

go? To dobrzy ludzie, bardzo ich kocham i lituję się nad nimi. Może zresztą 

lituję się nad sobą samym. („.) 

Teatr rozumie pan tradycyjnie, pańscy idole to Czechow i Tennessee Wil

liams. jest pan związany z tradycjami rosyjskiej klasyki. Czy nie intere

sują pana eksperymenty? jaki jest pański stosunek do awangardy, do 

teatru alternatywnego? 

Pozytywny. Tak zresztą, jak do każdego innego teatru, jeżeli mówi o Człowie
ku, o tym, co się dzieje w jego duszy. („.) Dzisiaj żadna awangarda ludzi nie 

zaskoczy: ani trzęsienie ziemi, ani powódź, ani taniec- połamaniec, ani publicz

na kopulacja. Wszystko już było, jak nie w jednym, to w drugim spektaklu. je

s1i coś ludzi zadziwi, to tylko szczerość. Chociaż nie wiem„. mogę się mylić. 

Rosja była bardzo długo krajem oficjalnego ateizmu. W pańskich sztu
kach czuje się wiarę - przy11ajmniej1 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 cią

gu dnia. (W samolocie powtarzam ją przez cały czas, strasznie boję się la

tać). Bóg też mi pomaga. W roku 1989 za własne pieniądze zacząłem odbu

dowywać cerkiew w swojej rodzinnej wsi i w końcu ją odbudowałem. Cerkiew 

jest czynna, a ja bardzo jestem dumny z tego uczynku, opowiadam o nim 

wszystkim dziennikarzom. Wydaje mi się, że jest ważniejszy, niż moje sztu

ki i wszystko, co w życiu zrobiłem. Świątynia nazywa się Świata-Nikolska.( ... ) 

Swoje sukcesy zawdzięcza pan pierestrojce i głasnosti. O wystawienie 
takiej sztuki jak Proca nie można było dawniej marzyć. Z drugiej stro

ny w pana sztukach wyczuwa się jakiś sceptycyzm w stosunku do po-



lityki, do wszelkich pierestrojek. Ludzie nie widzą tam żadnych zmian, 
co najwyżej - zmiany na gorsze. jeśli przyjeżdża ktoś z wielkiego mia
sta i poucza ich, jak mają żyć, okazuje się, że sam ma marne kwalifika
cje na nauczyciela. Może to nieufność w stosunku do stołecznych poli
tyków, typowa dla rosyjskiej prowincji? 
Nie wierzę w politykę ani polityków. Wierzę w wielki naród rosyjski. Wierzę, 

że na pewno już wkrótce wszystko będzie u nas wspaniale. Wierzę, bo gdy

bym nie wierzy!, nie miałbym po co żyC. Nikomu nie pozwolę ubliżać Rosji, 

choćbym sam ją przeklina!. Bo mnie wolno, innym - wara. Bardzo kocham 

Rosję. Mamy wielką literaturę, Tofstoja, Puszkina, Gogola, Szofochowa, Cze
chowa. Takich pisarzy nie ma nikt - przepraszam za patetyczny ton, ale tak 

wfaśnie jest. („.) 

Znalazłem jeszcze jedną ciekawą sprzeczność . jest pan pracowity, ener
giczny; ogólnie rzecz biorąc, skorzystał pan z transformacji ustrojowej. 
Zazwyczaj tacy ludzie gardzą biednymi, uważają, że ci zasłużyli na swój 
los, bo są głupi i leniwi. Pana - przeciwnie, interesują właśnie biedacy, 
nieudacznicy. Dlaczego? Jeśli panu potrzebne są nieszczęścia, to prze
cież „bogaci też płaczą" jak w popularnym serialu latynoskim. 
(„.) Wolę pisać o ludziach prostych, bo sam jestem jednym z nich, znam ich 
zwyczaje, wiem co jedzą, jak walczą o byt, jak oszczędzają, jak się męczą, 

jak pragną szczęścia, jak kochają i jak umierają. Współczuję wfaśnie im. 
Dlatego, że ostatecznie to nie biznesmeni i politycy są Rosją. Znowu proszę 
mi wybaczyć patos, ale naród rosyjski to wfaśnie ci prości ludzie. Lud nie 
jest dla mnie olbrzymim tfumem bez twarzy. („.) Często zarzuca się mi, że 
piszę wciąż jedną i tę samą sztukę, tylko o różnych ludziach. Tak, z pewno

ścią tak jest. Piszę jednak o tych, którzy mnie interesują , chcę ich zrozumieć, 

rozgryźć, a przy okazji pewnie i siebie samego. 

Michał Zoszczenko pisał kiedyś: "Znowu będą wymyślać autorowi za 
nowy utwór literacki". Często panu wymyślają krytycy? Za co? Jak się 
pan odnosi do słowa "czemucha", którym krytyka rosyjska określa utwo
ry, starające się pokazać życie od najciemniejszej strony? 
Zawsze mi wymyślali i nadal wymyślają. („.) Dlaczego, za co - nie mam po

jęcia.(„.) Moje sztuki to żadna czernucha. Nie ma tam czerni, jest dużo świa
tfa. jeśli kto ś tego nie rozumie, to jego problem, a nie mój. Nie ma też wul

garyzmów, tylko piękny język rosyjski, a ten bywa różny. A że trafiają się 

jakieś brzydkie slowa, powodem jest melodia frazy i nic więcej. 



Kiedy spytano Paganiniego, kto jest pierwszym skrzypkiem na świecie, 
odrzekł: kto jest pierwszym. nie wiem, ale drugim na pewno Lipiński. 
A zatem - kto jest drugim dramaturgiem w Rosji? A poważnie : jakich 
macie teraz ciekawych dramaturgów? 
Nowych dramatopisarzy jest wielu, ale prawdę mówiąc, niezbyt ich lubię. 

Lubię za to swoich uczniów, bo są mądrzy, autentyczni, nie kłamią: Oleg Bo

gajew, Wasilij Sigariew, Nadieżda Kołtyszewa, Tatiana Fi łatowa, Jurij Kola 

sow, Tatiana Szyriajewa i inni - w sumie dwudziestu jeden studentów. 

Jest pan człowiekiem-instytucją: pisarzem, reżyserem, aktorem, wykła
dowcą, dziennikarzem telewizyjnym, a na dodatek jeszcze redaktorem 
naczelnym miesięcznika . To po prostu zdumiewające! Jak znajduje pan 
czas na to wszystko? 
Kładę się późn o, wstaję wcześnie i zawsze powtarzam sobie: „Odpocznę na 

tamtym świecie". I to jest prawda. A czasu wystarcza mi dlatego, że lubię 

wszystko, czym się zajmuję. Wszystko mi się podoba. Kiedy tylko coś zaczy

na mnie nudzić - rzucam to. Po co tracić cenny czas na jakieś śmiecie? Sta

ram się organizować swój dzień, żeby zdążyć. A że nic nie pamiętam, wszyst

ko zapisuję. Ot, chociażby dzisiaj (sobota, dzierl wolny) zapisałem rzeczy 

następujące: 

1. Przeczytać rękopisy studentów. 

2. Wziąć prysznic. 

3. Ostrzyc się. 

4. Godz. 1100-1400 proba Romea i Julii 
5. 1415-1900 zajęcia ze studentami w Instytucie. 

6. 1900 wstąpić do redakcji „ Uralu", zrobić plan pierwszego 

numeru 2001 roku. 

7. Wieczór - odpowiedzieć w końcu na pańskie pytania. 

Przedruk z publlkacJl „Nowa dramaturgia rosyjska·. Centrum Oramaru ~att Polski w Poznaniu, 2000 r. 



STUDIO LITERACKIE 2004 Mała Scena 

Prowadzenie Agnieszka Rosłoniak 

~ Ed;1 

MARZEC 
Młodsi zdolniejsi 5 lat później 

Reżyserzy teatralni młodego pokolenia określonego 

przed pięciu laty przez Piotra Gruszczyńskiego 

hasłem .młodsi zdolniejsi". Spotkanie z Wojciechem 

Majcherkiem - redaktorem miesięcznika .Teatr", 

Łukaszem Drewniakiem - krytykiem „Przekroju" 

i Piotrem Gruszczyńskim, autorem książki Ojcobójcy. 

Zapis dyskusji zostanie opublikowany w miesięczniku „Teatr" 

oraznastronach www.teatr.win.pl 

KWIECIU 
Pielewin i Kolada - dwa światy 

w postkomunistycznej Rosji 

Prezentacja książek Wiktora Pielewina 

(Generation P, Mafy palec Buddy, Zycie owadów). 

Dyskusja o twórczości Pielewina i Nikołaja Kolady -

dwu autorów współczesnej Rosji, 

z udziałem twórców spektaklu Mery/in Mongoł. 

31 AJA 
Spotkanie z Imre Kerteszem 

laureatem literackiej nagrody Nobla 2002 

Gość specjalny: Imre Kertesz (Los utracony, 

Kadysz za nienarodzone dziecko, Fiasko, 

Likwidacja oraz Angielska j!aga 

i ja-inny. Kronika przemiany - książki, których 

wydanie jest planowane na lipiec 

i październik 2004). Fragmenty książek 

przeczyta aktor Teatru 

STUDIO - Andrzej Mastalerz. 

1~ CZERWCA 
Manuela Gretkowska 

spotkanie z okazji wydania 

ksiqźki „Europejka". 

Europejka - dziennik powrotu z Europy do Polski, 

która staje się właśnie„. Europą. Paradoksy 

polskiej codzienności opisuje pisarka uchodząca 

za narodową skandalistkę. 

Europejka - książka o młodych Polkach, które usiłują 

zrorumieć mężczyzn, świat, a przede wszystkim -

same siebie. Książka ukaże się w lipcu 2004. 
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PATRONI MEDIALNI : 

ZvCIE 

Bilety indywidualne i zbiorowe sprzedaje kasa teatru 

w poniedziałki 1000-18"'· od wtorku do soboty 1000 - 1900 

w niedziele i święta 1400 - 1 CJOO 

Przedsprzedaż prowadzą również kasy ZASP: 
Aleje jerozolimskie 25 tel. 621-94-54 lub 621-93-83 

Rezerwacja telefoniczna tel. 656-69-41; 656-69-87 
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