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1. Czy Miłość na Ktymie to sztuka z tezą, czy bez tezy? A jeśli z tezą, to 

z jaką? Na przykład: czy jest to sztuka o tym, jak miłość pozwala - jak 

to sam autor formułował - uciec z historii? Albo, że Rosja cierpi na jakąś 

nieuleczalną chorobę, na przykład - jak sugeruje to Richard Pipes - na 

chorobę absolutyzmu? Albo, że historia odbija się poniewczasie czkawką 

lub - jak sugerował Marks - farsą? Albo, że dziś już nie można pisać, nie 

naśladując innych pisarzy, nie przepisując innych tekstów? 

Od takich pytań warto zacząć lekturę sztuki, warto też pytania 

takie stawiać sobie po obejrzeniu spektaklu. Recenzenci bez takich pytań 

nie mogą żyć i tym się różnią od widzów i czytelników nieprofesjonalnych, 

że najczęściej znająjuż z góry odpowiedź na tego typu kwestie. Jednak 

trzeba wpierw zapytać, co to takiego sztuka z tezą? Pytanie to w przy

padku Miłości na Ktymie wydaje się niezbędne. Jeśli sztuka Mrożka 

miałaby być tylko ilustracją jakiegoś, nawet najciekawszego, poglądu 

(a tak się czasami sugeruje), pewnie nie warto by się nią długo zajmować. 

Gdyby nawet Mrożek napisał sztukę z tezą, to tylko w szczelinach tej tezy 

mogłaby się umościć żywa interpretacja. Innymi słowy: gdyby Milo.fr na 

Krymie miała jakąś tezę do objawienia, wówczas trzeba by czytać Mrożka 

przeciwko niemu samemu. 

2. Sztuka z tezą, piece a these, co to takiego? Powiada się zwykle -

i zasadnie - tak oto. Jest to taka sztuka, która zdaje się być ilustracją 

jakiejś wcześniejszej idei, do której widzowie lub czytelnicy powinni 

nabrać przekonania, że jest słuszna. Autor stawia tezę i ją następnie 

ilustruje scenicznymi zdarzeniami. Niedaleko sztuce z tezą do alegorii. 

Obydwie dzielą się na dwie nierówne części: jedna z nich- oglądana przez 

widzów - to powierzchnia, na której ślizga się fabuła, druga to głębia 

idei, scalająca wszystko to, co mówi się i robi w dramacie. Różnica jest 

jedynie taka, że sztuka z tezą stara się nas przekonać o tym, że wszystko 

to, co widzimy, w sposób naturalny dowodzi jakiejś tezy, podczas gdy 

alegoria wymaga nieco bardziej złożonych strategii deszyfraeyjnych, 

a to z powodu arbitralnego powiązania dwóch porządków: szablonowego 
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kształtu widzialnego i równic oczywistej idei. Sztuka z tezą jest 

instrumentem określonej ideologii, alegoria - jedynie przebraniem 

pojęć ogólnych. W obydwu jednak wypadkach sztuka - każda sztuka 

- rozpada się na to, co zobaczone i usłyszane oraz na to, co pomyślane. 

Pęknięcie to jest zaprzeczeniem czystej teatralności, która od samych 

swoich początków, od Arystotelesowskiej Poetyki, nie zna podziału na ... 
{ 

000

•.}zmysłowy kształt widowiska, strukturę fabularną i wpisane w dramat . . . • . .. idee. Opsis, mythos i logos w czasach greckich stanowiły nierozerwalną 

jedność i dlatego Grecy nie znali sztuk z tezą, znali zaś doświadczenie 

litości i trwogi, którą odczuwali identyfikując się z bohaterami zdarzeń 

pokazywanych na scenie, nawet wtedy, gdy osnowę tragedii stanowiły 

wydarzenia historyczne. Pokazać historię, nie redukując jej do tezy: 

oto stawka teatru. Tak - i tylko tak - rozumiany teatr jest przestrzenią, 

w której zaczyna przemawiać egzystencja. 

3. Sztuka z tezą, oddzielając fabułę i wystawienie od idei, likwiduje to, 

co w teatrze najważniejsze: dzianie się. Sztuka z tezą, choćby najbardziej 

historiozoficzna, eliminuje historię, a tym samym likwiduje egzystencję. 

Opozycja historii i egzystencji jest bodaj najbardziej rozpowszechnioną, 

a tym samym najbardziej fałszywą ze wszystkich możliwych opozycji, 

w objęciach których przyszło nam żyć. Powiada się zwykle, że historia 

jest zewnętrzna wobec nas, że przychodzi skądinąd i narusza zamknięty 

krąg swojskiego życia. Powiada się, że my sami jesteśmy trwale 

odgrodzeni od historii, która jest całkiem obcym żywiołem, naruszającym 

naszą tożsamość. Powiada się wreszcie, że człowiek musi wyjść z siebie, 

z własnego, prywatnego życia, żeby się - wtórnie niejako, z własnej woli 

- w historię zaangażować . Nic bardziej błędnego. Nasze życie nie toczy 

się poza historią, nasza egzystencja to ma do siebie, że wystaje poza nas 

samych, że przekracza krąg zakreślony przez naszą prywatność. Nie 

można przeto uciec z historii i schronić się w egzystencji, albowiem to 

oznaczałoby ucieczkę od samego siebie. W tym sensie wszyscy jesteśmy 

uwikłani w historię i to uwikłani bezwarunkowo. Ucieczka z historii 
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- a więc egzystencji - to jeden z najtrwalszych mitów nowoczesności 

utrudzonej własnym życiem . 

4. Miłość na Krymie zaczyna się w roku 191 O. Dlaczego wtedy? Co 

to za rok? Czechow, który patronuje pierwszemu aktowi, nie żyje od 

lat sześciu . Siostry Prozorow już dziewięć lat siedzą na stacji . Lenin, 

którego pojawienie się kończy ten akt, mieszka wtedy w Paryżu . 

Dlaczego więc 191 O? 

. . . . . . 
„W grudniu roku 191 O lub w okolicach - pisze Virginia Woolf : . 

- zmieniła się natura ludzka". Woolf patrzyła na tę zmianę, co zrozumiale:" 

pod kątem powieści nowoczesnej . Staromodni powieściopisarze 

opisywali zewnętrzne warunki, w jakich żył człowiek, wierząc, że do 

opisu życia wewnętrznego niezbędne jest drobiazgowe nagromadzenie 

szczegółów. Ktoś mógłby mówić o realizmie, sama Woolf pisze 

o materializmie. Materializm opisuje dotykalne przedmioty, podczas gdy 

życie jako takie przecieka między palcami. Czym wobec tego jest życie? 

,,Życie to nie jest szereg symetrycznie ustawionych reflektorów, życie 

to jasna aureola, półprzejrzysta przesłona otaczająca nas od pierwszego 

przebłysku świadomości aż do samego końca. Czyż nie jest zadaniem 

powieściopisarza oddać tego nieznanego i nieokreślonego ducha?" 

Oczywiście zadanie powieściopisarza jest nieco inne od zadania 

dramaturga. Ale czy do końca? Mrożek nie pisze sztuki realistycznej, to 

pewne. Zamiast naśladować rzeczywistość, woli cytować lub naśladować 

cudze teksty: od Szekspira do Czechowa i innych Rosjan. Nie pisze jednak 

także pastiszu literatury rosyjskiej, choć oczywiście i tak można jego sztukę 

interpretować. Nie pisze też zwykłej alegorii historiozoficznej, pokazującej 

dzieje kultury rosyjskiej od schyłku epoki carskiej, przez stalinizm, po 

kapitalizm, choć i taka wykładnia znajduje wielu zwolenników. Moim 

zdaniem najlepiej czytać Miłość na Krymie jako sztukę, która pokazuje, że 

nie ma przepaści miedzy egzystencją a historią. Czytać ją przeciwko z góry 

obranej - i przyswojonej przez innych - tezie. Jest to lektura przeciwko 

Mrożkowi przedsiębrana? Tym lepiej . 
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5. Jaki więc jest- według mnie - główny temat sztuki? Jest nim nieustanne 

mijanie się czlowieka z wlasnym życiem. Mrożek, wydawałoby się, 

- rozpoznaje ten temat głównie komicznie. Oto kluczowe dwie sceny: • • • • 
•·•···••·••••••••·•····•···········•····••••··•····•··•••······•· Czelcow manipuluje dubeltówką, która niepokojąco, jak u Czechowa, 

wisi na ścianie, prowokując jakieś - nie wiadomo jeszcze jakie 

- działanie. W końcu nie wytrzymuje i strzela. Na odgłos strzału wpada 

na scenę Lenin: 

LENIN Co? Już?! 

ZACHEDRYNSKI Jeszcze nic, Włodzimierzu Iljiczu. Pan myślał, że to 

„Aurora", ale się pan pomylił. „Aurora" będzie w Petersburgu. 

LENIN A, to ja poczekam (wychodzi na lewo). 

Ten anachronizm, jawne pomieszanie czasów, niedopasowanie życia do 

historii, powtarza się równic mocno w innym fragmencie, tym razem 

w akcie III, w którym na scenę wtaczają się marynarze. 

MARYNARZ I (ten bez harmonii) Gdzie tu jest „Potiomkin"? 

PIETIA A on wam na co? 

MARYNARZ I My z „Potiomkina"! 

PIETIA Tu go nie ma. 

I jeszcze jedna scena, też z aktu III Zachedrynski, już po powrocie z łagru, 

spotyka dawnych znajomych Wolfów, którzy jednak nie są tymi samymi 

ludźmi, co w akcie I. Zachedrynski stara się rozwikłać nieporozumienie. 

ZACHEDRYNSKI Pani jest Lily Karłowna Wolf, z domu Swietłowa. 

LILY To moja wnuczka. 

ZACHEDRYNSKI Aktorka, prawda? 

LILY Była aktorką. 

ZACHEDRYNSKI Zgadza się. A panj mąż, to Rudolf Rudolfowicz Wolf. 

LILY Osterman. 
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ZACHEDRYNSKI Inżynier kolei żelaznych. 

LILY Graf Ostennan. 

ZACHEDRYNSKI Z pochodzenia Niemiec. Zgadza się? 

LILY Urodził się w Westfalii, ale wstąpił na służbę Cara. 

ZACHEDRYNSKI Właśnie. I budował Wsiech-rassijskij Trans-Sistiem. 

Czy nie tak? 

LILY Był ministrem Piotra Wielkiego. 

ZACHEDRYNSKI Którego Piotra? 

LILY Wielkiego. 

Pauza . 

ZACHEDRYNSKI (odwraca głowę od Lily i patrzy przed siebie) Nie, 

coś tu się nie zgadza. . . . . .. ·. . . . . . ... . . . . . . 
Oczywiście, że się nie zgadza. Nic w Miłości na K1ymie się nie zgadza, bo 

nic w historii nie jest w porę, a najbardziej nie w porę jest życie. Wszystko 

jest - by użyć terminologii muzycznej - a contretemps, nie w czas, 

albo nawet wbrew czasowi. Wszystko się rozmija ze sobą, jak szyny 

kładzione przez Wolfa, które prowadzone z dwóch stron mijają się i nie 

mogą połączyć. •···•··•·····•••·•··•·•·····••·····•••········· 
Kiedy Lily Wolf wchodzi na scenę w akcie Jl.I, pyta: „Już czas?". 

Zachedrynski odpowiada wprawdzie, że czas najwyższy, ale wyraźnie nie 

rozumie, że to pytanie nie jest prostym pytaniem o to, co ma się zdarzyć, 

lecz jest to pytanie metafizyczne. Na to pytanie w sztuce może paść tylko 

jedna odpowiedź: Na życie nigdy nic ma czasu, czas zawsze omija życie, 

wszystko zdarza się nic w porę, szyny się zawsze - jak Wolfowi - plączą, 

siostry Prozorow nie mogą wyjechać do Moskwy, statek na horyzoncie 

nic płynie ani tu, ani tam. Nie znaczy to, powtarzam, że historia nie ma 

nic wspólnego z egzystencją. Jest odwrotnie. Historia to odwrotna strona 

egzystencji, jej rewers, jej bliźniacza połówka, która czasami odkleja się 

od człowieka, lecz go nigdy nie opuszcza. Tym, co łączy egzystencję 

i historię, jest czas. Czas nieoswojony. 
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6. Ale dlaczego tak jest? Dlaczego historia została spuszczona z łańcucha 

ludzkiego życia i mija się z nim bez przerwy? Co takiego stało się około 

roku 191 O, że wszystko potoczyło się tak paskudnie? Odpowiedź na to 

pytanie pojawia się w tragicznej komedii od samego początku. Udziela 

jej Sjejkin, który - choć bohater dmgiego planu - czuwa nad całą sztuką, 

tworzy jej klamrę i na końcu (do którego jeszcze wrócimy) staje się 

mistagogiem dopuszczającym Zachedrynskiego do tajemnicy. 

Jednak na samym początku, Sjejkin, zakochany w Tatianie, 

powiada tak: „Trzeba mieć coś stałego pod nogami, coś, co daje oparcie. 

Jeśli nic ląd stały, to przynajmniej namiastkę lądu". Ajednak Sjejkin nie 

wierzy w nic, traci więc grunt pod nogami, tieriat poczwu, jak mawiają 

Rosjanie. To właśnie stąd , z powodu utraty gmntu wynikają wszystkie 

nieszczęścia. Ich źródłem jest rozpad fundamentu, na którym egzystencja 

ludzka nie rozmija się jeszcze z czasem. Gdy człowiek czuje się sobą, czas 

zdaje się człowieka definiować od środka. Gdy człowiek zaczyna tracić 

gmnt pod nogami, czas przemienia się w historię , która zaczyna człowieka 

strasznie męczyć. I wtedy człowiek ma poczucie, że całe zło idzie stamtąd, 

z zewnątrz, podczas gdy tak naprawdę rodzi się ono w luce, w szczelinie 

między nim, a nim samym. 

7. Pierwszy akt Miłości na Krymie napisany jest, jak wiadomo, w stylu 

Czechowa. Pojawiają się stałe motywy, postaci, powtarza się ta sama, 

niepewna atmosfera, ten sam samowar paruje na scenie. Być może 

najtrafniej tę niejasną atmosferę opisał w roku 1908 Lew Szcstow, 

w eseju poświęconym Czechowowi , zatytułowanym Twórczość z ni

czego, a opublikowanym w książce Początki i końce. „Człowiek - pisał 

Szestow - wkroczył do owej sfery swojego istnienia, w której rozum, 

przewidujący i pokrzepiający, odmawia swoich usług. Nie ma możliwości 

utworzenia sobie jasnego i dokładnego wyobrażenia na temat tego, co 

się dzieje. Wszystko nabiera fantastycznie szalonych barw. We wszystko 

się wierzy i nie wierzy." Bohater Czechowa, pisze Szestow, utracił - jak 

Sjejkin - grnnt pod nogami. Potierial poczwu. Z tego określenia Szestow 
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utworzył jedną z głównych kategorii swojej filozofii - bezpoczwiennost ', 

bezpodstawność, czy bez-gmnt, rujnujący tradycyjne wyobrażenia 

człowieka o świecie i o sobie samym. Artykuł o Czechowie był, wedle 

Szestowa, wyjaśniającym pendant do jego głośnej książki, Apofieoz 

bezpoczwiennosti (niezbyt ściśle przełożonej na język polski jako 

Apoteoza nieoczywistości). Pamiętajmy: nie było bardziej gorszącej 

książki w przedrewolucyjnej Rosji. Młodzież szantażowała nią swoich 

rodziców, teologowie załamywali ręce. 

Co się dzieje z człowiekiem, który traci grunt pod nogami? 

Jego czas wypada ze swoich kolein, is out of joint, jak powiada Hamlet, 

lub out of frame, jak powiada Makbet, przestaje go słuchać, zaczyna iść 

swoją drogą, zaczyna szaleć. Historia odkleja się od egzystencji i staje się 

dotkliwa: zaczyna człowieka dotykać. Człowiek, który utracił grunt pod 

nogami, nagle widzi, że historia wymyka się spod jego kontroli i obraca 

przeciwko niemu. Nie wie jednak, że to on sam zaczyna prowadzić wojnę 

przeciwko sobie. Zagrożenie przychodzi ze środka. 

8. Dlatego rację miała Virginia Woolf: koło 191 O roku zmieniła się natura 

człowieka. Rację miał też Szestow: człowiek utracił grunt pod nogami. 

Mrożkowi bliżej jest do Szestowa niż do Woolf, choć oboje oni - i Woolf 

i Szestow - pokazują wyraźnie, że zmiana, jaka dokonała się w kulturze 

europejskiej na przełomie, kazała człowiekowi stanąć w obliczu świata 

bez żadnych tradycyjnych podpórek światopoglądowych. 

Owszem, historia pojawiła się już w wieku XIX, ale tak naprawdę 

JeJ niszczący charakter objawił się dopiero sto lat później, w dekadzie 

poprzedzającej wybuch Wielkiej Wojny i Rewolucji w Rosji. Dla Hegla 

dzieje stanowiły dla czfowieka miejsce rozpoznania samego siebie, swojej 

własnej natury. Człowiek był naturą historyczną, bo to historia właśnie 

pokazywała mu, kim naprawdę jest. Gdy jednak człowiek utracił gmnt 

pod nogami, przestał rozpoznawać samego siebie i „wkroczył do owej 

sfery swojego istnienia, w której rozum, przewidujący i pokrzepiający, 

odmawia swoich usług". To właśnie jest moment - kryzys kultury 
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nowożytnej - w którym historia, dotąd prowadzona przez rozum, zaczyna 

obracać się przeciwko niemu i człowiek przestaje rozumieć nie tylko sam 

siebie, ale i otaczający go świat. Nie może jednak z tego świata uciec. 

Utrata gruntu powoduje, że człowiek zaczyna beznadziejnie wikłać się 

w historię, która go przerasta. To właśnie dlatego jego życie zawsze już 

będzie toczyć się nie w porę, a contretemps, nigdy w zgodzie z historią. 

9. Największa pomyłka wieku XX polegała na tym, że ci sami ludzie, 

którym czas wymknął się spod kontroli , uznali , że mogą i muszą nad 

nim zapanować. Skoro wszystko się nieodwołalnie zmienia, należy 

podpatrzeć fabrykę czasu, wydrzeć sekret zmian i znów mieć kontrolę nad 

historią. W ten sposób rodzi się totalitaryzm, który u swych korzeni jest 

przede wszystkim szaloną próbą zapanowania nad ludzką przygodnością, 

nad ludzką egzystencją, nad ludzkim czasem. Totalitaryzm nie byłby 

możliwy, gdyby historia nie wymknęła się człowiekowi spod kontroli. 

Ale nie byłby też możliwy, gdyby nie chęć jej opanowania, gdyby nie 

chęć odbudowania nowego człowieka. 

W II akcie Tatiana jest sekretarkąZachedrynskiego, bolszewickiego 

aparatczyka. Dziwić może jej rola pragmatycznej komunistki, która zrobi 

wszystko, co trzeba. Ale nie zapominajmy, że w akcie l, przedrewolucyjnym, 

ta sama Tatiana mówi, że trzeba „być użytecznym"'. • •• . . . . . 
TATIANA ( ... )Trzeba żyć nie dla siebie, ale dla społec~~ości, budować, 

leczyć, oświecać ... 
. . . . .. 

ZACHEDRYNSKI Ludzi oświecać? • • • •• 
• • • 1e 

TATIANA Sam pan wie, ile jest do zrobienia.( ... ) Trzeba iść w lud. •• ••••• • • •• 

ZACHEDRYNSKI Nie radzę. 

TATIANA Pan myśli, że ludzie są źli? To nieprawda.( ... ) Nie wiedząjak żyć. 

ZACHEDRYNSKI I pani im to powie. 

TATIANA Nie wiedzą, bo otacza ich zły świat. Trzeba zmienić świat, 

a zmienią się ludzie. 
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Tu rodzi się totalitaryzm: opanujmy świat, a wtedy ludzie się zmienią. 

Zapanujmy nad historią, a ludzie dostąpią oświecenia. Historia jednak 

nie da się opanować, podobnie jak nie da się opanować egzystencja. 

Człowiek jest uwikłany w historię nieodwołalnie, historia brudzi go 

niezależnie od jego woli. Od niego tylko zależy, jak się do tego brudu 

odniesie. Czy uzna, że łuszczy się z jego ciała, czy też że spada z nieba. 

Jak pisał w Legendzie Młodej Polski, a więc w roku 1910 (!),Stanisław 

Brzozowski: „Gdy usiłujemy wyzwolić się od historii, padamy ofiarą 

historii niezrozumianej". 

IO. A co z zakończeniem sztuki? Co ma oznaczać religijna apoteoza 

miłości? Wyjście z historii? Być może tak chciał właśnie Mrożek. 

Ale przeczytajmy zakończenie uważnie. Wszystko powraca pozornie 

w takim kształcie, w jakim pojawiło się w akcie I. A więc zniesienie 

historii, przywrócenie gruntu pod nogami? Sjekin pisze, ale na pytanie 

Zachedrynskiego o Tatianę odkłada pióro. 

SJEJKfN Chodźmy, Iwanie Nikołajewiczu. 

ZACHEDRYNSKI Dokąd? 

SJEJKIN Do niej. 

I wychodzą. Potem w bramie cerkwi pojawia się Tatiana. Nie wchodzi 

jednak do środka, zatrzymuje się na progu. Pamiętajmy: Sjejkin jest 

duchem, nie przeżył wojny domowej, Tatiana także nie żyje, pewnie 

zginęła w łagrze, do którego zapewne trafiła po donosie Zubatego na 

Zachedrynskiego. Ostatnia scena nie jest więc apoteozą miłości. Jest 

to otwarcie bram śmierci. „Do niej" oznacza zarówno do Tatiany, jak 

do śmierci. Rozumiem to tak: z historii wyzwala tylko śmierć. To zaś 

oznacza: człowiek uwikłany jest w historię dopóty, dopóki żyje. Jest tylko 

jedna. z niej ucieczka. I nie jest to bynajmniej miłość. Przynajmniej nie 

\:"jest
0;0 miłość z tego świata. . .. . . . . . . . . . . . . - 15-



DO ALEKSEGO SlJWORINA 

27 marca 1894. Jałta 

Witam Pana!! Prawie od miesiąca jestem w Jałcie , w najnudniejszej 

pod sło11cem Jałcie, w hotelu „Rosja", w pokoju nr 39, a pod 38 

mieszka Pańska ulubiona aktorka Abarinowa. Pogoda wrosenna. 

ciepło i słonecznie, morze jak to morze, ale ludzie w najwyższym 

stopniu nieciekawi, mętni, nudni. Zrobiłem ghrpstwo, że straciłem n;i 

Krymie cały marzec. Lepiej było pojechać do Kijowa, gdzie można 

• • - ~ozkoszować się do woli widokiem świątyń i chochlackiej wiosny. [ ... ] ·-··-··-··-· • 
' • 

DO LIDII MIZINOWEJ . -. ·-· 
27 marca 1894. Jałta 

Droga Liko, dziękuję za list. Chociaż straszy mnie Pani. że wkrótce 

umrze, chociaż droczy się, że dałem Jej kosza, mimo to dz il(kuję . 

Doskonale wiem, że Pani nie umrze i że kosza nikt Pani nie dawał. 

Jestem w Jałcie i nudzę się tutaj, nawet bardzo się nudzę. 

Miejscowa, że tak powiem, socjeta wystawia Fausta, bywam na próbach. 

patrzę z rozkoszą na cały klomb czarnych, rudych, lnianych i popielatych 

główek, słucham śpiewu i jem; u przełożonej żeńskiego gimnazjum 

jem czcbureki i baraninę z kaszą; w ziemiańskich domach jem zupę 

szczawiową; w cukierni też jem, u siebie w hotelu również. Kładę się 

o dziesiątej wieczór, wstaję o dziesiątej rano. po obiedzie też 

wypoczywam i mimo to nudzę się , droga Liko. Nie dlatego, że nie ma 

przy mnie „moich dam", ale dlatego, że północna wiosna jest piękniejsza 

od krymskiej i jeszcze dlatego. że mnie ani na chwilę nie opuszcza myś l: 

muszę, koniecznie muszę pisać . Pisać , pisać i pisać. A ja uważam, że 

bez próżnowania nie ma prawdziwego szczęścia. Mój ideał: próżnować 

i kochać pulchną dziewczynę. Czuję największą przyjemność, gdy chodzę , 

siedzę i nic nic robię; moje ulubione zajęcie to zbieranie rzeczy nikomu 

niepotrzebnych (listeczków, słomy itd.) oraz czynności bezużyteczne. 
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A przecież jestem pisarzem, powinienem więc pisać nawet tu, w Jałcie. 

Kochana Liko, kiedy zostanie Pani słynną śpiewaczką i otrzyma dobrą 

pensję, poproszę o jałmużnę: niech Pani mnie ożeni ze sobą i weźmie 

na swoje utrzymanie, żebym mógł nic nie robić. A jeżeli Pani istotnie 

umrze, zwrócę się z tym do Wari Eberle, w której się kocham, jak Pani 

wiadomo. Jestem tak zgnębiony ciągłą myślą o powinności pisania, że już 

od tygodnia bez przerwy dokucza mi arytmia serca. Obrzydliwe uczucie . 

Sprzedałem swoją lisiurę za dwadzieścia rubli. Warta jest 

sześćdziesiąt, ale właściwie futra już z niej wylazło za czterdzieści rubli , 

więc dwadzieścia to niezła cena. Agrest jeszcze tu nie dojrzał, ale jest 

ciepło, pogodnie, drzewa zielenieją, morze wygląda jak w lecie, panny 

tęsknią za uczuciem, a mimo to wolę rosyjską północ od południa, 

1 
• • _ • przynajmniej na wiosnę. U nas przyroda smutniejsza, bardziej liryczna 

i bardziej lewitanowska, a tu ni pies, ni wydra - zupełnie jak ładny, 

Liko, życzę pani zdrowia, spokoju, szczęścia i zadowolenia. 

A także sukcesu. Pani jest mądrą kobietą. 

Gdyby Pani zechciała uszczęśliwić mnie listem, to proszę 

adresować do Mielichowa, gdzie wkrótce będę. Bez zwłoki odpiszę na 

każdy list. Obie ręce Pani całuję. 

Oddany A. Czechow 

Wari Eberle kłaniam się pięknie . 

DO ALEKSANDRA CZECHOWA 

28 I istopada 1898, Jałta 

Pogoda w Jałcie bardzo ładna, ciepła, w przyrodzie ogólna 

euforia. Statki to przybijają, to znów odbijają. [ „. ) 
• . -.. - .. . ' I Twój Antonio 

dźwięczny, lecz zimny wiersz. Ze względu na arytmię już od tygodnia • • ..... , .~ . ...... ~· •• . -.. -.. 
nie piję wina i dlatego wszystko, co mnie otacza, wydaje mi się jeszcze • • 'I• .._ • )' . 

•/.• 
uboższe. A jak tam Pani w Paryżu? Jak Francuzi? Podobają się Pani? No 

to, hejże! 

Mirow dał tu koncert i zarobił na czysto sto pięćdziesią~ . • 

• • Ryczał jak krowa, ale miał kolosalne powodzenie. Ogromnie żałuję, że • - • 

nie uczyłem się śpiewu; też mógłbym tak ryczeć, bo mam gardło zasobne 

w tony chrypiące - mówią, że oktawa co się zowie. Nie brakłoby mi ani 

zarobków, ani powodzenia u pań. 

W czerwcu nie ja przyjadę do Paryża, tylko Pani do 

Mielichowa; przygna Panią tęsknota za ojczyzną. Nie obejdzie się bez 

tego, żeby nie przyjechać do Rosji choć na jeden dzień . Niech się Pani 

umówi z Potapienką, który w lecie wybiera się do Rosji. Wtedy podróż 

wypadnie taniej. On kupi bilet, a Pani zapomni mu zwrócić pieniądze 

(to dla Pani nie pierwszyzna). Jeżeli Pani nie przyjedzie, sam wybiorę 

się do Paryża. Mam jednak pewność , że Pani przyjedzie. Byłoby wprost 

nie do pomyślenia, żeby się Pani nie postarała zobaczyć z dziadkiem 

Sab linem. 
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• DO KONSTANTEGO BALMONTA 
• 

I stycznia 1902, Jałta 

[„.) Nudzi się Pan na wsi? W Jałcie jest cudownie, prawdziwe lato 

- i to właśnie najgorsze. Przez całą noc wrzeszczą koty, wyją psy, śnią 

się grobowce, a w dzień lśni słońce i dręczą wspomnienia; tęsknię za 

chłodniejszym klimatem, za ludźmi pomocy. [„.) 

DO OLGI KNIPPER 

21 listopada 1903, Jałta 

Miły koniczku, przez cały ten czas dawał się we znaki mój 

trudny charakter - wybacz. Jestem mężem, a mężowie mają ponoć 

trudne charaktery. Przed chwilą zawołano mnie do telefonu, dzwonił 

Łazariewski z Sewastopola, żeby oznajmić, iż przyjedzie do mnie 

wieczorem. Przypuszczam, że będzie tu nocował, a ja znowu będę się 

złościł. Zabierz mnie czym prędzej do Moskwy; tutaj pogodnie i ciepło, 

- 19-
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• 

ale jestem zmanierowany i nie potrafię docenić tych uroków, potrzebna 

mi jest moskiewska slota, nic wytrzymam dłużej bez literatury i teatru. 

A poza tym zgodzisz się chyba, że skoro jestem żonaty, muszę zobaczyć 

się z żoną. [„.] 

Pogoda zupełnie jak w lec ie. Nowin żadnych. Nie piszę w ogóle, 

ciągle czekam, aż pozwolisz mi zabrać się do pakowania bagaży 

i wyjechać do Moskwy. Do Moskwy, do Moskwy! Mówią to tym 

razem nie trzy siostry, tylko jeden mąż. 

Ściskam moją kochaną indyczkę. 

Twój A. 

• ·-··-··-· 27 listopada 1903 , Jałta 

/ [.„] Mila moja naczelniczko, sroga żono, będę się odżywiał samą 

• • - • tylko soczewicą, będę wstawał z szacunkiem na widok Niemirowicza 

i Wiszniewskiego, tylko pozwól mi przyjechać. Przecież to do niczego 

niepodobne - mieszkać w Jałcie i po krymskiej wodzie i wspaniałym 

powietrzu gonić co chwila do WC. Czas najwyższy, żebyście Wy, ludzie 

światli, zrozumieli nareszcie, że czuję się w Jałcie bez porównania gorzej 

niż w Moskwie. Morze było dotąd spokoj ne, łagodne, a teraz aż kipi, 

wysoka fala sięga nieba; doczekacie się, aż pogoda będzie całkiem pod 

psem, a wtedy szkoda myśleć o mojej podróży. [„.] 

Zrobiło się zimno. Poczekam jeszcze trochę, a jeśli nie 

napiszesz albo nie wyślesz depeszy, że mogę przyjechać, pojadę do Nicei 

lub gdziekolwiek, gdzie życie jest choć odrobinę weselsze. [„.] . - .. - . 

Listy do Suworina i Mizinowej w tłumaczen iu Natalii Gałczyńskiej. Pozostałe listy 
w tłumaczeniu Ałły Sarachanowej. 
Przedruk za: Antoni Czechow, listy, t. 2. Przekł. Natalia Gałczyńska, Ałła 

Sarachanowa. Kraków 1988 Wydawnictwo Literackie. 
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Ze względu na to, że Rosja przez około siedemdziesiąt lat 

mieniła się pierwszym komunistycznym państwem na świecie 1 przez 

cały ten czas nieustępliwie krzewiła idee Marksa, Engelsa i innych 

rewolucjonistów, powszechnie postrzegana jest jako kraj radykalny. 

W istocie jest niezwykle konserwatywna. Władze radzieckie przyjmowały 

radykalne ideały wyłącznie na eksport: wewnątrz Związku Radzieckiego, 

zaraz po ustabilizowaniu sytuacji we wczesnych latach dwudziestych, 

Kreml rygorystycznie narzucił reżim autokratyczny. 

Muszę wyznać, że kiedy w początkach lat dziewięćdziesiątych 

sowiecki reżim upadł, a ZSRR został rozwiązany, podobnie jak wielu 

innych uczonych specjalizujących się w historii Rosji zignorowałem 

:::::~;~~~;,~~~,~~„~~~~ te fakty. Myślałem, że po siedmiu dziesięcioleciach bezprzykładnych <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
represji Rosjanie są gotowi na liberalny ustrój, który zagwarantuje im 

polityczne i obywatelskie prawa. Uwierzyłem w zapewnienia Borysa 

Jelcyna, że Rosja postsowiecka otwiera nowy rozdział historii i porzuca 

swoją izolację. Te nadzieje szybko się rozwiały. Wszystko wskazuje na to, 

że po dekadzie udającego demokrację chaosu Rosja powraca do swojego 

tradycyjnego samodzierżawia i, na domiar złego, przeważająca część jej 

ludności przyjmuje ten regres z zadowoleniem. 

Z różnych powodów Rosja nigdy nie stworzyła społeczeństwa 

obywatelskiego, stanowiącego przeciwwagę dla państwa i w pewien 

sposób ograniczającego jego władzę - jak to się dzieje na Zachodzie. 

Europejskie państwo średniowieczne dziedziczyło ustrój rzymski, który 

uznawał odpowiedzialność wobec obywate i i respektował ich prawa 

własności. Państwo rosyjskie, powstałe w Moskwie, naśladowało całkiem 

odmienne tradycje, narzucone przez mongolskich zdobywców. Sam kraj, 

jego ziemie i naród, były postrzegane jako własność carów; jako takie 

zmuszone były służyć koronie: nie miały praw, jedynie obowiązki. Ten 

rodzaj reżimu przetrwał w Rosji do XIX wieku. To właśnie on stanął na 

przeszkodzie zaistnieniu społeczeństwa będącego przeciwwagą państwa. 
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Jednym z efektów takiego politycznego systemu jest fakt, że 

Rosjanom nie udało się wykształcić między sobą silnych społecznych lub po

litycznych więzi. Z wyłączeniem stosunkowo malej grupy i11teligencji, po 

dziś dzień wszyscy są lojalni jedynie wobec najbliższej rodziny i przy

jaciół , traktując pozostałych jako potencjalnych wrogów. Liczą, że silne 

pańsl\vo obroni ich przed innymi. Nie wierzą w demokrację: przeprowa

dzone w czasie kilku minionych lat badania opinii publicznej pokazują, że 

większość Rosjan widzi w demokracji oszusl\vo, dzięki któremu bogaci 

i wpływowi kierują polityką dla swoich korzyści. Z ich punktu widzenia, 

żaden rząd nie służy w rzeczywistości swoim obywatelom. Sądząc po wy

nikach glosowania, tylko około I 0% Rosjan - głównie wykształconych 

i zamieszkujących miasta - wyznaje zachodnie liberalne wartości. 

Te tradycyjne poglądy pomagają wyjaśnić to, co dzieje się 

w Rosji od 1991 roku. Wszelkie dane wskazują, że naród rosyjski nie 

chciał zniesienia reżimu komunistycznego ani rozwiązania sowieckiego 

imperium. Chciał utrzymania zdobyczy ZSRR - szczególnie świadczeń 

socjalnych i statusu światowego supermocarstwa, ale jednocześnie liczył 

na podniesienie standardów życia i przywrócenie niektórych swobód. 

Taki był cel Gorbaczowowskiej pierestrojki. Na nieszczęście dla tych 

nadziei , reżim radziecki okazał się niereformowalny: kiedy tylko przy 

nim pomajstrowano, upadł. Na dodatek - ku konsternacji Rosjan 

- razem z nim przepadły osiągnięcia ostatnich siedemdziesięciu lat. 

Patrzyli zaniepokojeni, jak w jedną noc znikają ich świadczenia socjalne, 

a imperialne dominia zaczynają podążać we własnych kierunkach. 

W równym stopniu przerażały ich koterie rączych wyzyskiwaczy, 

zagarniające pokaźną część bogactwa narodowego. Radość z nowo 

zdobytej wolności minęła bardzo szybko. Zgodnie z badaniami opinii 

publicznej, prawie trzy czwarte Rosjan żałowało rozpadu Związku 

Radzieckiego. Prezydent Władimir Putin wyraził ich opinię, kiedy 

ostatnio określił upadek ZSRR jako „największą geopolityczną katastrofę 

XX wieku". Nieoczekiwanie ojciec tej „katastrofy", Michaił Gorbaczow, 

zgodził się z tym zdaniem. 
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Ludzie, którzy przejęli władzę w 2000 roku, na czele 

z Putinem, są w istocie dawnymi sowieckimi aparatczykami, głównie 

z KGB , wyznającymi polityczną (ale nie ekonomiczną) ideologię starego 

reżimu. Putin oznajmił publicznie, że demokracja jest dobra, ale nie dla 

Rosji - pogląd , któremu gorąco przyklasnęliby rosyjscy konserwatyści 

czasów carskich . Stopniowo, ostrożnie acz stanowczo przywraca on 

autokratyczny system, i czyni to przy aprobacie ogromnej większości 

swoich obywateli. Gdy mieszkańcy obwodu Woroneża zostali ostatnio 

" ,.. zapytani, co cenią bardziej: „porządek' ' (poriadok) czy „wolność" ,.. 
,.. (swoboda), pełne 88% wybrało „porządek", najwyraźniej nie zdając ,.. 
,.. sobie sprawy, że mogą mieć zarazem jedno i drugie. Badania pokazują, ,.. 
" do jakiego stopnia społeczeństwo jest nieuświadomione politycznie, jak ,.. 
" niewiele obchodzi ich skład rządu i jego działania: 30% Rosjan nie ma ,.. 
~ pojęcia o tym, że władza radziecka już nie istnieje. 

~ Aby utwierdzić swoją władzę, Putin przejął kontrolę nad 

:. środkami masowego przekazu. Trzy krajowe sieci telewizyjne, w których 

" „ większość Rosjan ogląda wiadomości, są obecnie zarządzane przez 

" państwo i konsekwentnie podporządkowywane wytycznym rządowym. 

" " Gazety i magazyny mają większą wolność, jednak są ściśle monitorowane 

" i nie wolno im zboczyć z oficjalnego kursu : kiedy niedawno zrobił tak 
" 
~ znany dziennik „Izwiestia", jego wydawca został natychmiast zwolniony, 

" 
" " " " 
" 
" 

a dziś gazeta wiernie podąża za Kremlem. To prawda, że zagraniczne 

publikacje czy stacje radiowe są dostępne, jednakże docierają one 

do znikomej części populacji i nie stanowią żadnego zagrożenia dla 

" państwa. 

" " 
" " 
" 
" " 

Taki monopol na polityczną informację umożliwia Kremlowi 

przybliżanie się do ideału pańsl\va jednopartyjnego. Sprzyja temu fakt, 

że Dumie przewodzi prorządowa partia Jedinaja Rosija. Dysponu

jąca w 450-osobowej Dumie 305 mandatami Partia przekształca 

parlament w instrument wykonawczy. Putin ma pewność, że bez 

jego aprobaty nikt nie zgłosi kandydatury na prezydenta Rosji 

w wyborach w 2008 roku, gdy skończy się jego kadencja. Kiedy 

" 
" 
" 
" " " 
" 
" 
" ,.. 
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w 2005 roku napomykano, że pełniący w latach 2000-2004 obowiązki 

Putinowskiego premiera Michaił Kasjanow może startować jako 

wiarygodny kandydat w wyborach prezydenckich, Kreml nie ociągał się 

z oskarżeniem go o finansowe nieprawidłowości . 

Obwodom utarło nosa niedawne wprowadzenie zarządzenia, na 

mocy którego gubernatorzy mianowani są przez Kreml, a nie wybierani 

w powszechnych wyborach. Pretekstem tej decyzji był rozrost korupcji 

Polityczna sytuacja w dzisiejszej Rosji przypomina jeden 

z późnych okresów carskich, gdy panująca dynastia, manipulując 

procedurami wyborczymi, przekształciła Dumę w swój względnie ulegly 

instrument. 

Polityka zagraniczna postsowieckiej Rosji także przypomina 

czasy minione. Większość Rosjan wierzy, że mają prawo czuć się wielką 

światową potęgą, częściowo dlatego, że ich kraj jest tak ogromny, 

w regionalnych administracjach, ale prawdziwym powodem była chęć częściowo z powodu jego centralnej lokalizacji na kuli ziemskiej. 
((((((((((((( , , , · n • 

przejęcia kontroli nad lokalnymi władzami . < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < Ten kompleks „w1elk.1eJ potęgi na rożne sposoby napędza politykę 
<<<<< 

Rosnąca dominacja nad majątkiem wytwórczym kraju potęguje zagraniczną Rosji. Z jego pomocą można wyjaśnić, dlaczego Rosjanie 

władzę rządową. Nie ma powodu wątpić w szczere zaangażowanie Putina 

w prywatną przedsiębiorczość . Nieraz zapewniał on, że wolny rynek jest 

jedyną drogą do wzrostu ekonomicznego. Ale jego poparcie dla wolnego 

rynku ma swoje granice. Putin i jego otoczenie chcą, aby biznesmeni 

zajmowali się wyłącznie interesami i trzymali się z dala od polityki. Takie 

stanowisko zostało jasno wyrażone, gdy trzy Lata temu Kreml nakazał 

aresztowanie Michaiła Chodorkowskiego - najbogatszego człowieka 

Rosji, szefa najlepiej zarządzanego krajowego koncernu naftowego 

Jukos - na podstawie fałszywych dowodów o uchylaniu się od płacenia 

podatków. W rzeczywistości to otwarte poparcie, jakiego Chodorkowski 

udzielił opozycyjnym partiom politycznym, zwłaszcza liberałom, 

ale także komunistom, spowodowało jego aresztowanie, a następnie 

uwięzienie. Skazany na osiem lat pozbawienia wolności jest właściwie 

więźniem politycznym. 

Rząd Putina jest także zdeterminowany, by przejąć kontrolę nad 

najcenniejszymi zasobami naturalnymi Rosji - w szczególności gazem 

i naftą - które nie tylko wzbogacają skarb państwa, lecz są również 

instrumentem polityki zagranicznej, równie ważnym jak uprzednio 

militarne siły Rosji. Postępowanie Kremla cieszy się powszechnym 

poparciem społecznym, gdyż większość Rosjan sądzi, że te zasoby 

kraju powinny zostać upaństwowione: stanowczo sprzeciwiają się ich 

wykorzystaniu przez obcy kapitał. 
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są tak bardzo zazdrośni o Stany Zjednoczone - obecnie bezdyskusyjnego 

światowego hegemona. Rosyjskie gazety nigdy nie omieszkąia. donieść < < < < 
. . . . <<C<<<<<<<<<<C<~<~~<< 

o Jak1chkolw1ek amerykańsk1cli mepowodzeniach i czynią to 

z nieukrywaną radością. Spadek kursu dolara czy amerykańskie problemy 

w Iraku i Afganistanie są źródłem dobrego nastroju, natomiast rzekome 

wtrącanie się USA w wewnętrzne sprawy Rosji budzi gniew. W doborze 

sojuszników Kreml nie może się zdecydować między Chinami a Europą, 

ale nigdy nie rozważa partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi. Dopóki 

Stany Zjednoczone są jedynym światO\vym supermocarstwem, Rosja 

będzie się czuła upokorzona i zrobi co może, by na nowo ustanowić 

równowagę, która panowała za czasów sowieckich. Uważam, że jej uraza 

wobec Polski jest w niemałym stopniu spowodowana przekonaniem 

o bliskich stosunkach między Warszawą a Waszyngtonem. 

Niezmienne jest również nastawienie wobec państw, które 

do czasu rozwiązania Związku Radzieckiego stanowiły kolonialne 

posiadłości Rosji. Wszystkie byle imperialne mocarstwa przeżywały 

szok, kiedy ich kolonie weszły na ścieżkę niepodległości , ale w przypadku 

Rosji ta trauma okazała się szczególnie bolesna. Są tego dwa powody. 

Jeden to geografia: podczas gdy europejskie kolonie były oddzielone od 

metropolii przez morza i oceany, w przypadku Rosji przylegały one do 

niej terytorialnie, co oznaczało, że niemożliwe było stwierdzenie, gdzie 

kończy się Rosja, a zaczyna jej imperium. 
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To geograficwe pomieszanie wzmocniła historia. Zachodnie 

imperia wyruszyły w zamorskie wyprawy, kiedy już sformowały 

narodowe państwa, toteż ich tożsamość nigdy nie była kwestionowana. 

W Rosji stało się odwrotnie: formowanie narodu-państwa 

odbywało się jednocześnie z h-vof'-{n~e(ll~mperium. Rosyjskie imperium 
(((<<<<<<<<< <<<< 

( < < < < < rluało swój początek w połowie XVI wicku, za czasów Iwana IV Groźnego, 

w momencie zdobycia muzułmańskiego Chanatu Kazar1skiego. Po nim, 

w XVII wieku wchłonęło Syberię i niemal całą Ukrainę. W następnym 

czterech rosyjskich oficerów pod zarzutem szpiegostwa graniczyła 

z absurdem. Z pewnością w następnych łatach możemy spodziewać 

się, że Kreml ponawiać będzie wysiłki zmierzające do utemperowania 

swoich dawnych posiadłości kolonialnych . 

Wszystko wskazuje na to, że Rosja kolejny raz pogardliwie 

odrzuca możliwość zbliżenia się do prawdziwej demokracji oraz 

stworzenia społeczer1stwa obywatelskiego i wraca do swych autokra

tycznych przyzwyczajeń. To nie jest dobre, ani dla niej, ani dla reszty 

stuleciu Rosja rozrosła się , opanowując kazachski step, państwa bałtyckie świata. 

i wschodnią Polskę. Następne były Kaukaz i Środkowa Azja. Rozległa < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < 

ekspansja szła krok w krok z rosnącym poczuciem statusu narodu: idea 

„rosyjskości" łączyła się nierozerwaln ie z ideą imperialnej potęgi. 

Kiedy' I c 91 roku imperium zostało rozczłonkowane, a Rosja 

sprowadzona do granic z początków XVU wieku, Rosjanie poczuli się 

ograbieni ze swej tożsamości. Rezultatem była głęboka dezorientacja. 

Dzisiejsi Rosjanie nic są zbyt pewni swojej tożsamości: czują, że 

okradziono i h z indywidualności , więc reagują szowinizmem i kseno

fobią. Silna niechęć do obcokrajowców, jaką można obserwować we 

współczesnej Rosji , jest jednym ze skutków tej straty. 

Inną sprawą są rosyjskie wysiłki, by zapewnić sobie, jeśli nie 

bezpośrednią kontrolę, to przynajmniej strefę wpływów w tak zwanej 

„bliskiej zagranicy". Nie stanowią problemu państwa ogromnego regionu 

Azji Środkowej, ponieważ oddalone od wpływów zachodnich, kierowane 

przez byłych komunistycznych despotów, nie mają innej alternatywy, niż 

podążać za przewodnictwem Kremla. Inaczej rzeczy się mają z Ukrainą 

i Kaukazem. Ukraina jest kolebką państwa rosyjskiego, stąd jej odłączenie 

było szczególnie dotkliwym ciosem dla rosyjskiej psychiki. Pogorszyła to 

jeszcze „Pomarańczowa Rewolucja" , która dała władzę prozachodnim 

politykom, z ambicjami przyłączenia się do NATO i Wspólnoty 

Europejskiej. W Gruzji dojście do władzy Michaiła Saakaszwili 

poruszyło następny czuły nerw, gdyż gruziński przywódca ma podobne 

aspiracje. Niedawna ostra reakcja Moskwy na aresztowanie w Gruzji 

przekł. Małgorzata Szum 

Richard Pipes, ur. 1923 w Cieszynie, w 1939 roku wyjechał wraz 

z rodzicami przez Włochy i Portugalię do USA. Sowietolog, jeden 

z najwybitniejszych badaczy historii Rosji i ZSRR, emerytowany profesor 

Uniwersytetu Harvarda, gdzie był dyrektorem Russian Research Centre. Jest 

autorem dwudziestu dwóch książek m.in. znanej w Polsce trylogii Rosja carów, 

Rewolucja Rosyjska i Rosja bolszewików. W latach siedemdziesiątych kierował 

Team B, grupą ekspertów ds. ZSRR, która opracowywała analizy na potrzeby 

CIA W latach 1981-1982 współpracował z prezydentem Ronaldem Reaganem 

jako dyrektor Wydziału Związku Radzieckiego i Europy Wschodniej w Radzie 

Bezpieczeństwa Narodowego USA. 
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Pałac w Liwadii pod Jałtą, gdzie odbyła się konferencja Wielkiej Trójki w 1945 roku . 



Komunizm był skazany na upadek niezależnie od skuteczności 

ruchów dysydenckich. Dzisiaj można odnieść wrażenie, że ziściła się 

wizja Raymonda Arona - wizja „końca wieku ideologii". Szczytne 

hasła się ulotniły. 

Co do wielkich ideologii, mija epoka, kiedy stanowiły one bezpośredni 

czynnik polityczny. Ale one nie znikają - będą oddziaływać na myślenie 

i kulturę polityczną. Rosyjska kultura polityczna nie zmarnowała zeszłego 

wieku. Było to w znacznym stopniu rosyjskie stulecie. Dotyczy to również 

tego wszystkiego, co było w nim straszne. Teraz przeżywamy razem 

z całą Europą upadek. Nie widzę w niej żadnego kraju, który znajduje 

się w dobrym , intelektualnie płodnym stanic. Szczególnie dotyczy 

to nowych idei politycznych i nowych strategii kultury. Zapanowało --·--·--·--·, królestwo intelektualnych epigonów, rzeczy wtórnych. Ale to jest \ 

tymczasowe. Epoka wyczerpania, zmęczenia pomału mija. Rosja być --·--· może doświadcza pewnego przegrzania, nadwerężenia. W jakimś stopniu 

straciła też kontakt z własną kulturą i dlatego jej elity i społeczeństwo 

często nie potrafią komunikować się z innymi narodami. Ale ów stan jest 

do przezwyciężenia. Czyni to już nowe pokolenie. Prowadzę wykłady 

dla studentów i dostrzegam wśród nich łudzi , którzy są inni aniżeli ich 

rodzice i dziadkowie. 

Czym jest owa rosyjska kultura polityczna w kontekście strasznych 

wydarzeń minionego wieku, które były także jej udziałem'? 

Uważam, że dopiero dochodzimy do punktu, w którym możemy na to 

zjawisko spojrzeć całościowo. Przyzwyczailiśmy się do formułowania 

jednoznacznych ocen ZSRR. Tymczasem radzieckość jako pewien bagaż 

kulturowy nierozerwalnie związana jest z rosyjskością. W tym świetle jest 

czymś innym niż komunizm jako ideologia. 

Chce pan powiedzieć, że komunizm nie legił)·mizowal systemu 

radzieckiego'? 

Jak wiadomo, ideologia komunistyczna posiada wiele wariantów. A Rosja 
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niestety wypadła w jakimś momencie z rozwoju kultury marksistowskiej. 

Sądzę, że to nastąpiło mniej więcej pod koniec lat 50. Łączność z tym 

fermentem intelektualnym, który pojawił się we Francji, Niemczech, 

USA, nawet w Polsce, została przerwana. Rosja straciła zainteresowanie 

komunizmem jako doktryną intelektualną. Tymczasem radzieckość to coś 

innego. 

Czym więc jest owa niemarksistowska treść radzieckiej kultury 

politycznej'? 

Radzieckość określiłbym jako polityczne doświadczenie budowy 

tego, co Terry Martin nazwał „imperium akcji afirmatywnej". To 

pierwsza w historii próba wyrównania różnic rozwojowych pomiędzy 

poszczególnymi narodami i grupami etnicznymi. Potem takie wysiłki 

podjęły - dopiero pod koniec XX stulecia - Indie i USA. To jest bardzo 

bogate dziedzictwo. 

Narody dawnego Związku Radzieckiego mają, jak się zdaje, w pa-

' 
' ' . ' \ 

\ 
\ 

l 
\ . 
' ' . \ 
\ . 
\ 
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gdyby Związek Radziecki nie prowadził w swoich granicach polityki 

„budowania narodu". To była w istotnym sensie dekolonizacja. Kolejnym 

spadkobiercą jest rzecz jasna Unia Europejska. To druga na wielką skalę 

próba realizacji tego, co niegdyś próbował stworzyć ZSRR - próba 

bardziej pozytywna. Polega ona na „akcji afirmatywnej" wyrównującej 

szanse rozwoju poszczególnych krajów, a zarazem nienaruszającej 

tożsamości narodowej ich mieszkańców. Równjeż w polityce USA 

dostrzegam wiele elementów radzieckiego dziedzictwa. Niestety, nie 

brakuje wśród nich i takich, które nie są pozytywne. 

Tyle że modeł polityczno-gospodarczy Stanów Zjednoczonych jest 

przedmiotem poważnych dyskusji w innych krajach świata, które 

poszukują dróg wyjścia z rozmaitych kryzysów. O modelu radzieckim 

tego powiedzieć nie można. 

USA są spadkobiercami radzieckiej polityki dzielenia świata na strefy 

wpływów. Tutaj stosują radzieckie chwyty. Mam na myśli syntezę 

ideologizacji działania ze stosowaniem gróźb użycia siły. Amerykańscy 

mięci coś zgoła innego. politycy nawet nie zauważają tego, że powielają pewne postawy, które „ 
Choć ZSRR był dziełem ludzi okrutnych i absolutnie nietolerancyjnych, _,-•"nie sprawdziły się w wydaniu radzieckim. Rosja nie powinna popełniać ,,,,_ 
to jednak w samym zamyśle tego państwa tkwił zamiar skorygowa;ii.il,. - • - J tych błędów, które popełniają świadomi lub nieświadomi spadkobiercy 

konsekwencji polityki kolonialnej. W wielu sprawach władza radziecka 

kierowała się przeświadczeniem o swoim moralnym posłannictwie. 

I mnóstwo zbrodni związanych było właśnie z tą okolicznością. Ludzie, 

którzy przywłaszczyli sobie mandat na realizację szczytnych ideałów, 

mogą w jakimś momencie zacząć tracić poczucie granic tego mandatu. 

W takim wypadku będą uważać, że ich zmysł moralny stoi wyżej niż 

ustawodawstwo i prawa człowieka. Niemniej jednak radzieckość ma 

swoich spadkobierców, co jest jednym z rezultatów XX wieku. 

Jacy to spadkobiercy? 

Zaskoczę pana, bo nie wymienię wśród nich Rosji. Są nimi natomiast 

niepodległe państwa środkowej Azji. Niejedno z nich nie powstałoby, 
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radzieckości. Kultura rosyjska stoi przed zadaniem obróbki materiału, 

jakim jest dziedzictwo ZSRR. To wymaga wyważonego, spokojnego, 

chłodnego spojrzenia. Tu nie może być miejsca na nostalgię i paranoję 

- na zjawiska, które w Rosji też występują. Nie mamy przecież gwarancji, 

że okażemy się mistrzami w dziedziczeniu. Tutaj nie ma sprawiedliwości. 

Ten, kto jest intelektualnie i kulturowo silniejszy, może otrzymać większy 

spadek niż pozostali. Są kraje, które mogłyby uzyskać przewagę nad 

Rosją w walce o dziedzictwo XX wieku. W pierwszej kolejności należy 

tu wymienić Polskę i Ukrainę. Ale Polska i Ukraina są na tyle zatroskane 

swoimi traumami, że można te kraje porównać jedynie z Rosją. To 

hamuje rozwój kultur, a Rosji daje potencjalną przewagę. 
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Na czym ta przewaga polega? 

Jeśli sformułowalibyśmy to pytanie inaczej, i w dodatku całkiem 

cynicznie, brzmiałoby ono: dlaczego po roku 1991 Moskwa, a nie np. 

Kijów, mogła pretendować do duchowego, intelektualnego i politycznego 

spadku po Związku Radzieckim'} Teoretycznie Kijów mógł wykonać 

skok do przodu i zostawić Moskwę na głębokich peryferiach. Ale to 

się nic wydarzyło, ponieważ Kijów rzucił się do walki o wirtualny mit 

jednolitego narodu ukraińskiego. Do tego mitu nikt nie pretendował, 

a Kijów na tę walkę zmarnował 15 lat. Polska, w mniejszym stopniu niż 

Ukraina, również traci mnóstwo sil na walkę o cenne dla niej mity. 

Ukraina przyjęła kurs na tworzenie państwa narodowego, gdyż 

imperium radzieckie legło w gruzach. Tak więc sukcesja po nim 

nie była zachęcająca. Polska z kolei postanowiła odbudowywać 

swoje więzi z Zachodem - również i z tego powodu, że w dalszej 

i bliższej przeszłości dobrze na sojuszach z Rosją nie wychodziła. Nie 

rozumiem więc, co pan ma na myśli, mówiąc o polskich mitach. 

Na przykład rzekome zagrożenie rosyjskie. Śledzę polską politykę --·iiiiiill-• i poraża mnie to, jaką rolę odgrywa w niej wątek rosyjski. Na poziomie --·--·--·--· lliiiiilll-·--· dyskusji publicznej wątek ten nic niesie ze sobą żadnej realnej treści. To 

jest obciążenie, które polityka dobrowolnie nakłada na samą siebie. Ono 

utrudnia rozwój stosunków międzypaństwowych. Polski minister obrony 

narodowej, komentując problem gazociągu bałtyckiego, porównywał ten 

projekt do paktu Ribbentrop-Mołotow. Obawiam się, że w Europie nikt tego 

nie mógł pojąć . To jest jakaś aberracja. Ale muszę przyznać , że w Rosji 

takie aberracje bardzo się ceni i odpowiada na nie własnymi aberracjami. 

Ani Polska, ani Rosja nie stanowią tu jakiegoś wyjątku. Politykę 

historyczną prowadzą takie państwa jak USA czy Izrael. Niedawno 

włączyły się do niej' również i\iemcy, inicjując debatę o wypędzeniach. 

Upowszechnienie wiedzy na temat dziejów jakiegoś kraju może mieć 

wpływ na jego pozycję w świecie. 
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Znam tę argumentację - i to właśnie w polskiej wersji. Jestem przekonany, 

że jest w niej wiele obłudy. Mamy tu do czynienia z próbą racjonalizacji 

politycznego defektu. Pan wspomniał o Izraelu. Owszem, państwo to 

powstało w znacznym stopniu w oparciu o politykę historyczną. Ale 

dzisiaj Izrael przestawia się na nowe tory, które prowadzą do akceptacji 

sąsiedztwa przyszłego państwa palestyńskiego. To jest gruntowne 

przewartościowanie mitów założycielskich. I ważne osiągnięcie, gdyż 

w Izraelu cała kultura polityczna ufundowana jest na żydow ·kic.i 

przeszłości . Uważam, że inne kraje mogą się na tym wzorować. Trzeba - -·- -· szukać mających odniesienie do dnia dzisiejszego form politycznej - .... -·--·--· egzystencji, nie tracąc swoich Z\ iązków z plzeszlością. Bo przccic7 nikt ·-·--· - także Polska i Rosja - nic chce ich stracić. 

Na czym polega ta - jak pan to wyraził - rac,jonalizacja przez Polskę 

politycznego defektu'? 

Polska zajmuje się skupem jakiejś waluty, która nie ma wzięcia na rynku 

- w nadziei , że potem ta waluta odzyska sw4 wartość. Kompensuje 

w ten sposób swoje braki. Jeśli nawet polityka taka się powiedzie, to 

tylko wówczas, gdy Europa zacznie rozdrapywać stare rany. Wtedy 

wszystkie demony przeszłości zostaną wskrzeszone. Dlatego boję się 

dzisiejszego przypominania sobie nawzajem o Holocauście czy Katyniu. 

Jest prawdopodobne, że zostaną obudzone zbiorowe namiętności 

z przeszłości. Dotyczy to też Rosji, ale nie samego Putina. Przypuszczenie, 

że Putin spotyka się z Angelą Merkel na Syberii, żeby rozmawiać 

o jakimś kolejnym rozbiorze Polski, wskazuje na głębokie stadium 

paranoi. 

Nikt nie mówi o rozbiorze Polski. Po prostu niemiecko-rosyj skie 

porozumienia ponad nią były z reguły sprzeczne z jej interesem. 

A czy idea zjednoczonej Europy również nie budzi pewnych historycznych 

skojarzeń? To jest przecież także biurokratyczna struktura funkcjonująca 

ponad tymi państwami. 
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Sugeruje pan, że społeczeństwa środkowoeuropejskie, które były 

poddawane utopijnym eksperymentom, a dziś są w Unii, mają prawo 

niepokoić się pewnymi procesami wewnątrz niej? 

Z dużym przejęciem czytam teksty Vaclava Klausa. On jest głęboko 

antyutopijny. Dlatego nie zgadza się z wizją Unii Europejskiej jako 

pewnego odgórnie zaprogramowanego tworu pełniącego funkcję 

wspólnoty historyczno-cywilizacyjnej. W Rosji Unia też budzi obawy. 

Co ciekawe, przypominają one nastroje. jakie panowały w Europie 

Zachodniej w latach 20. wobec ZSRR. 

Wtedy po prostu obawiano się rozprzestrzenienia systemu 

komunistycznego. 

Nie tylko. Przywódcy Związku Radzieckiego wyjaśniali , że nie 

wiedzą, jakie będą granice ich państwa, gdyż w jego skład może wejść 

każdy kraj , w którym zwycięży proletariacka rewolucja. Teraz mniej 

więcej coś podobnego, tylko innym językiem, wygłaszają przywódcy 

Unii. Oni też ponoć nie mają pojęcia, gdzie się zakończy proces jej 

rozszerzenia. Państwo czy też quasi-państwo, które nie potrafi określić 

swoich ostatecznych granic, zawsze będzie wywoływać obawy innych 

państw i skłaniać je w rezultacie do prowadzenia neurotycznej polityki 

bezpieczeństwa. Trzeba to zrozumieć. 

-·--·--·--· .-- - Wcześniej mówił pan, że Unia Europejska jest jednym ze 

spadkobierców pozytywnej części dziedzictwa radzieckiego. Czy dziś 

stanowi ona dla Rosji jakiś wzór, jakiś punkt odniesienia'? 

Dzisiaj nie mamy przed sobą tych samych zadań, co dawniej, za czasów 

ZSRR i Układu Warszawskiego. Nie musimy się głowić nad tym, jak 

jednoczyć zróżnicowane narodowościowo ziemie czy kraje, nawet te 

znajdujące się poza eurazjatyckim kontynentem. Dzisiaj pojawia się inne 

zadanie. Chodzi o zbudowanie Rosji i uczynienie jej niezniszczalną. To 

ma być trwale istniejące państwo w Eurazji, któremu nie będzie zagrażało 

ryzyko rozpadu - ani w wyniku utopijnej rewolucji - jak w roku 1917 

- ani w efekcie demokratycznej - jak w 1991 . 
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Rosja jest jednak krajem wielonarodowościowym. Od tej kwestii 

uciec nie sposób. 

Trzeba stworzyć państwo demokratyczne, które będzie wolne i usta

nowione decyzjami swoich obywateli . To jest absolutny priorytet. Putin 

bezwarunkowo trzyma się koncepcji federacyjnej. Są też zwolennicy 

unitarnej Rosji. Jednak wszystkie strony tego sporu powinny uwzględniać 

specyfikę rosyjską. Nosicielem pierwiastka narodowego w Rosji nigdy 

nie był etnos, tylko terytorium. Nawet w Imperium Rosyjskim za 

rosyjską uchodziła tylko ziemia. Naród zaś określano po prostu jako 

prawosławny. Dlatego zamierzamy budować dość złożoną symbiozę 

-·--·' _-:- ' --· ---·- ·, 
różnych zbiorowości . 

-·- ' J- • - Może w takim razie warto brać przykJad z rozwiązań amerykańskich'? 

W USA model federacyjny sprawdza się od dziesięcioleci. 

Tożsamość każdej z narodowości zamieszkujących Rosję wyrasta ze 

związków z ziemią. Dlatego w Rosji nie ma zgody na amerykański 

wariant jednej narodowości z jedną nazwą - wariant nie uwzględniający 

tego, z jakich krajów pochodzą mieszkańcy. Struktura etniczna Rosji 

jest jednocześnie bardzo złożona. Jedne regiony są pod względem 

etnicznym określone, a inne nie. To będzie w Rosji istnieć zawsze. 

I w tym sensie Europa może nas wielu rzeczy nauczyć. Tylko musi 

zaprzestać serwowania nam wykładów na rozmaite tematy. Powinna 

zacząć się komunikować z nami na roboczym, rzeczowym poziomie. 

Dzisiaj jednak Europa znalazła się na rozdrożu. Po referendach 

w sprawie konstytucji europejskiej we Francji Holandii 

kwestia dalszej integracji pozostaje otwarta. Czy Rosja chce 

dalszego pogłębiania procesów integracyjnych, które w bliżej 

nieokreślonej przyszłości prowadziłyby do powstania europejskiego 

superpaństwa? 

Przed wspomnianymi referendami niejednokrotnie słyszałem , że Europa 

jako superpaństwo powstaje w granicach imperium Karola Wielkiego. 
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Takie wypowiedzi wywoh1ją w Rosji nieufność. Pamiętamy bowiem, co 

się stało ze Związkiem Radzieckim, kiedy zaczął on przybierać charakter 

państwa unitarnego. Władza unitarna pożera wszelką autonomię i osta

tecznie okazuje się niebezpieczna i dla narodowości, które jej podlegają, 

i dla swoich sąsiadów. Ponadto w Rosji pamiętamy, że już kiedyś 

istniała jedna, zjednoczona Europa. To była Europa Adolfa Hitlera. 

I my tego zapomnieć nie możemy, podobnie jak Żydzi nigdy nie zapomną 

Holocaustu. 

Ani ojcowie zalożyciele Unii, ani jej dzisiejsi politycy nie zająknęli 

się nigdy ani slowem na temat tego, że Rosja ogranicza wspólnocie 

europejskiej „przestrzeń życiową". 

Rosja jest wrażliwa na głosy, które obwiniają ją za wszelkie zło 

w świecie. Ja to nazywam próbą uczynienia z Rosjan Żydów XXI wieku. 

To nie jest tylko metafora. Często bowiem można się dziś spotkać 

z określaniem europejskiej tożsamości w oparciu o negatywny stosunek 

do Rosji : „Jesteśmy Europejczykami, nie to co ci Rosjanie". Wiele 

z naszych pretensji do Polski związanych jest z tym, że właśnie w Polsce 

odzywają się czasem bardzo radykalne głosy tego typu. 

Jaka jest więc cywilizacyjna tożsamość Rosji"? 

Władimir Putin twierdzi - chyba słusznie - że znajdujemy się 

w Europie. Pod względem kulturowym także. Na przykład kiedy Rosjanie 

prowadzą negocjacje z Irańczykami, tamtejsi politycy nie mają żadnych 

wątpliwości : uważają nas za takich samych przeklętych Europejczyków, 

jakimi są według nich narody zachodnie. 

Czy w takim razie przeznaczeniem Rosji jest pelnienie na swoich 

poludniowych i wschodnich rubieżach misji ambasadora cywilizacji 

zachodniej'? 

Tu nie chodzi o misję. W tej chwili świat znajduje się w nieuporządkowanym 

stanie. Im dłużej to będzie trwać, tym bardziej będzie niebezpiecznie. 
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Rosja jest zainteresowana jak najszybszym ukształtowaniem się nowego 

porządku światowego. Ale nie może się to odbyć za cenę zdominowania 

przez jedno państwo wszystkich pozostałych. Taka sytuacja mogłaby 

w przyszłości doprowadzić do nastania epoki wojen. 

Na jakiej podstawie snuje pan tak ponure prognozy? 

Być może czeka nas wyczerpanie ważnych surowców strategicznych 

w różnych częściach świata. Nasili się więc walka o te surowce. 

Jednocześnie kontury nowego porządku światowego są niejasne. Rodzą 

się następujące pytania: jak mają wyglądać przyszłe instytucje światowe? 

Jaka siła będzie stała na straży porządku międzynarodowego? Czy będzie 

ona sprawiedliwa? Dlatego ważne jest, żeby nie nastała epoka hegemonii, 

dominacji, ponieważ to niczego nie rozwiąże. Stąd moje przypuszczenie, 

że amerykańska hegemonia przeniesie wszystkie bieżące konflikty 

w kolejne dziesięciolecie. I może dojść do konfrontacji między USA 

a Chinami. Europa nie będzie mogła pozostać na uboczu. Rosja też - gdyż 

graniczymy ze wszystkimi uczestnikami tej rozgrywki. 

Czy zatem to Rosja ma stać na straży wielobiegunowości świata? 

W najbliższych I 0-20 latach czymś bardzo ważnym będzie zachowanie \ 

tej wielobiegunowości. Ona daje szansę wykonania manewru potrzebnego \ 

do budowy nowego porządku światowego. Dlatego Rosja opowiada się \ 

za wielobiegunowością, ale to jest decyzja tymczasowa. Ład globalny \ 

powinien być sprawiedliwy i gwarantować wolność wszystkim jego \ 

podmiotom. Jednak jaki on będzie, jak będzie się nazywał i jak wyglądał, \ 

trudno dziś powiedzieć. \ 

. SJ . 
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Gleb Pawłowski, 

Moskiewskiego. W 
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latach 

1951, 

70. 

politolog, profesor 

dysydent związany z 

Uniwersytetu 

wychodzącym 

w Rosji i na emigracji pismem „Poiski" (Poszukiwania). Parokrotnie aresztowany 

i skazany na kilkuletnie przymusowe osiedlenie w Republice Komi . W drngiej 

połowie lat 80. zaangażował się w pierestrojkę . W 1995 roku był jednym 

z założycieli Fundacji Efektywnej Polityki. która przygotowywała kampanie 

wyborcze m.in. Borysa Jelcyna i Anatolija Czubajsa. Jest uważany za nieformalnego 

doradcę prezydenta Władimira Putina. W 2004 roku kierował na Ukrainie kampanią 

prezydencką prorosyjskiego kandydata, Wiktora Janukowycza. 

Przednik za; Rosjanie nie chcą być Żydami XXI wieku. Mówi Gleb Pawłowski, 
politolog. Rozmowę prowadzi Filip Memches. 
„Europa" 2006 nr 23 (114), 7 czerwca 2006. 
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Dramatopisarz, prozaik, satyryk, rysownik. Urodził się 

29 czerwca l 930 r. w Borzęcinie. Ukończył liceum im. 

Nowodworskiego w Krakowie. Studiował architekturę na 

Politechnice Krakowskiej i orientalistykę na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. 

W 1950 r. debiutował jako dziennikarz reportażem 

w „Przekroju". Już jako dwudziestolatek otrzymał nagrodę 

„Szpilek" za swoje żarty rysunkowe. W latach 1950-54 

pracował w redakcji „Dziennika Polskiego", a w latach 

1956-58 w tygodniku ,,Życie Literackie". Pisał recenzje 

teatralne w „Echu Krakowa" ( 1955- 57). 

Zadebiutował wydanymi w 1953 r. Opowiadaniami z Trzmielowej Góry oraz zbiorem 

opowiadań Półpancerze praktyczne, które przyniosły mu dużą popularność. Od 1955 r. 

współpracował z Krakowskim Teatrem Satyryków, gdańskim teatrem studenckim 

Bim-Bom, kabaretem Szpak oraz Piwnicą pod Baranami. W 1956 r. ukazała 

się powieść Maleńkie lato, a w 1957 r. tom opowiadań Slorl. W latach 1956-60 

prowadził w różnych gazetach i czasopismach parodystyczną rubrykę Postępowiec. 

Jako dramatopisarz zadebiutował w 1958 r. sztuką Policja (prapremiera w Teatrze 

Dramatycznym w Warszawie, reż . Jan Świderski). Potem wydal powieść Ucieczka 

na południe ( 1961 ), tom opowiadań Deszcz ( 1962) i kolejne sztuki: Męczeństwo 

Piotra Oheya (opubl. i wyst. 1959), Indvk (1960, wyst. 1961), jednoaktówki: Na 

pełnym morzu, Karol, Strip-lease (opubl. i wyst. 1961), Zabawa (1962, wyst. 1963), 

Kynolog w rozterce (1962, wys!. 1963), Czarowna noc (opubl. i wyst. 1963), Śmierć 

porucznika (opubl. i wyst. 1963). 

W 1963 r. wyjechał za granicę. Najpierw mieszkał we Włoszech (w Chiavari), 

a w 1968 r. przeniósł się do Paryża (okresowo przebywał też wtedy w Stanach 

Zjednoczonych i RFN). W 1964 powstało Tango (wyst. 1965), które przyniosło 

mu światową sławę . We Francji napisał m.in. opowiadanie Moniza Clavier (1967), 

sztuki Poc:nvórka (ł 967, wys!. 1968) i Teslarium ( 1967. wyst. ł 982). Wydał wtedy 

również tomik rysunków Przez okulary Sławomira Mrożka (ł 968), publikowanych 

przez 15 lat w „Przekroju". 

W 1968 r. ogłosił w dzienniku „Le Monde" i w paryskiej „Kulturze" list protestacyjny 

przeciwko udziałowi Polski w interwencji wojsk Układu Warszawskiego 

w Czechosłowacji i wystąpił o azyl polityczny we Francji. W związku z tym 

w latach 1968- 1971 w Polsce obowiązywał zakaz publikacji utworów i wystawiania 

jego dramatów (w tym czasie na scenach teatrów Europy odbywały się premiery 

jego sztuk). Tak właśnie stało się z Vatzlavem napisanym w 1968 r. (wyst. w Polsce 

dopiero w 1979 r„ a opubl. po polsku w 1982 r. przez Instytut Literacki w Paryżu). 
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Po zniesieniu w Polsce zakazu publikacji 

ukazały się m.in. sztuki: Rzeźnia ( l 973, 

wyst. l 975), Emigranci ( 1974, wyst. 1975), 

Garbus (1975, wys!. 1976),Serenada(opubl. 

i wyst. 1977), Polowanie na lisa (opubl. 

i wyst. l 977), Krawiec (l 977; napisany 

w 1964, wys!. 1978), Pieszo (opubl. i wyst. 

1980), a także zbiór felietonów Male listy 

( 1981 ). W drugiej połowie lat 70. Mrożek 

napisał dwa, niezrealizowane dotychczas, 

scenariusze filmowe : W)•spa róż (1975) 

i Amor ( l 978). W czasie stanu wojennego 

twórczość Mrożka ponownie znalazła 

się na indeksie i była w kraju nieobecna 

aż do l 987. Za granicą powstały kolejne 

sztuki: Ambasador (wyst. 1981 ), A/fa 

(1984, wyst. pol. 1989), Kontrakt (opubl. 

i wyst. 1986), Portret (opubl. i wyst. 1987). 

W 1989 r. Mrożek opuścił Paryż i zamieszkał 

w Meksyku. Tam napisał kolejne dramaty 

Wdo»y (wys!. 1992) i Miłość na Krymie 

(I 993, wyst. 1994). W 1996 r. wrócił na stałe 

do Polski i zamieszkał w Krakowie, gdzie 

przyznano mu honorowe obywatelstwo tego 

miasta. Po powrocie napisał sztuki Piękny 

widok (wyst. 2000) i Wielebni (v.'Ysl. 2001). 

Uhonorowany licznymi nagrodami i wyró

żnieniami, m.in. Fundacji Kościelskich, 

Fundacji A. Jurzykowskiego, Związku 

Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Prix de 

l'Humour Noir oraz Nagrodą Fundacji 

Kultury Polskiej za całokształt twórczości . 

Sztuki teatralne przyniosły Mrożkowi sławę 

i międzynarodowe uznanie, były grywane na 

scenach całego świata i tłumaczone na ponad 

20 języków. Festiwale jego twórczości 

odbyły się w Amsterdamie, Krakowie 

i Sztokholmie. 
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JERZY JllROCKI 

Reżyser, pedagog, tłumacz. Absolwent wydziału aktorskiego 

krakowskiej PWST ( 1952) i reżyserii w Państwowym 

Instytucie Sztuki Teatralnej w Moskwie (GITIS, 1957). 

Od początku kierowa ł uwagę ku polskiej literaturze. Jako 

pierwszy realizował debiutanckie sztuki m.in. lreneusza 

Iredyńskiego (Męcze1istwo z przymiarką, 1960), Jana Pawła 

Gawlika (Portret, 1962), Helmuta Kajzara (Paternoster, 

1970). Jako pierwszy z obecnie działających reżyserów 

sięgnął po sztukę Sławomira Mrożka (Policja, 1958). Wielu 

polskich pisarzy powierLalo Jarockiemu prawykonania swoich 

sztuk, m.in. Tadeusz Różewicz - IJ'.vszedl z domu ( 1965), Moja córeczka ( 1968), 

Stara kobiew wysiaduje ( 1969), Na czworakach ( 1972), a także Sławomir Mrożek 

- Rzeźnia ( 1975 ), Garbus ( 1975), Pieszo ( 1981 ). W roku 1960 wprowadził na polskie 

sceny Ślub Gombrowicza w specjalnie w tym celu założonym Studenckim Teatrze 

Gliwice (przedstawienie zdję ła cenzura po czterech spektaklach) , a w ł 964 Matkę 

Witkiewicza (Stary Teatr w Krakowie). Polską prapremierę Ślubu na zawodowej 

scenic zainscenizował dopiero w roku 1974 w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. 

Jako jeden z pierwszych reżyserów polskich zainteresował się współczesną literaturą 

amerykańską i zachodnioeuropejską. Przygotował prapremiery m.in. Gniew i mi/afr 

Osbome'a (1957), Po długim dniu =upada noc O'Neilla (1961), Zamek w Szwecji 

Sagan ( ł 961 ), Orfeusz w wężowej skórze Williamsa (1962). 

Od 1962 roku związał się na stałe ze Starym Teatrem w Krakowie, gdzie zrealizował 

gros swoich najlepszych przedstawień i do lat dziewięćdziesiątyc h kształtował 

współczesny repertuar tej sceny (m.in. Malka Witkiewicza, 1964 i 1972; Tango 

Mrożka, 1965; Zmierzch Babla, 1967; Szewcy Witkiewicza, 1971; Proces Kafki. 

1973; Sen o bezgrzesznej Jarockiego i Opalskiego, 1979; Aiord w katedrze Eliota, 

1982; Życie jest snem Calderona, 1983; Portret Mrożka, 1988; Ślub Gombrowicza, 

199 1; Sen srebrny Salomei Słowackiego, 1993; 7i-zeci akt wg Witkiewicza, 2002). 

Gościnnie reżyserował także w Teatrze Dramatycznym w Warszawie ( 1972- 82, 

m.in . Na czworakach Różewicza, 1972; Rzeźnia Mrożka, 1975; Król Lear 

Shakespeare'a, 1977; Mord w katedrze Eliota, 1982) i we Wrocławiu w teatrach 

Współczesnym ( 1958- 71, m.in. Pluskwa Majakowskiego, 196 7; Paternoster Kajzara, 

1970; Samobójca Erdmana, 1988) i Polskim (1992-2000, m.in. Płatonow Czechowa, 

1993; Kasia z Heilbronnu Kleista, ł 994; Historia PRL wg Mrożka. 1998). W Teatrze 

Narodowym wyreżyserował przedstawienia Blądzenie (2004) i Kosmos (2005) wg 

Witolda Gombrowicza. 

W roku 1970 roku rozpoczął współpracę z teatrami Europy Zachodniej: Nederłandse 

Komedie w Amsterdamie, Schauspielhaus w Zurychu ( 1972, 1973, 1984), 
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Kammerspie łe w Monachium ( 1975), później w Wuppertalu, Norymberdze. W 1996 

w Kammerspie le Bad Godesberg w Bonn wyreżyserował Portret Mrożka. Pracował 

ponadto w Belgradzie, Nowym Sadzie, Czelabińsku. Wystawiał przeważnie polskich 

autorów: Gombrowicza, Witkiewicza, Mrożka, Jasieńskiego (rosyjska prapremiera 

Balu ma11ekinów), a także Czechowa, Babla i innych. Za reżyserię Zmierzchu Babla 

w Jugoslovensko Dramsko Pozoriśte dostał główną nagrodę na festiwalu BITEF 

w Belgradzie ( 1980). Po jego tłumaczenie Wiś11iowego sadu Czechowa, które 

przygotował inscenizując ten dramat w Starym ( 1975), chętnie sięgają inne teatry, także 

Narodowy (reż. Maciej Prus, 2000). Jest autorem niemieckiego libretta opery Ubu Rex 

(wraz z Krzysztofem Pendereckim), które następnie przetłumaczył na polski. 

W roku 1964 rozpoczął pracę pedagogiczną w PWST w Krakowie. Niektóre 

spektakle dyplomowe porównyv;ane były z jego najlepszymi przedstawieniami 

na scenach zawodowych, zapraszane na festiwale zagraniczne m.in. Akty (własny 

scenariusz) do Kennedy Center w Waszyngtonie ( 1972) , Pieszo Mrożka do 

Kolonii ( 1981 ), Samobójca Erdmana do Bratysławy ( 1988). Od roku 1991 jest 

profesorem zwyczajnym sztuki teatralnej , od I 994 członkiem czynnym Polskiej 

Akademii Umiejętności. W 2000 roku odebrał doktorat honoris causa Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie. 

Otrzymał wszystkie ważniejsze polskie nagrody, m.m. im. Schillera ( 1967). 

im. Boya (ł970), Ministerstwa Kultury (1971 , 1997), Drożdże „Polityki" 

( 1974), im. Swinarskiego ( 1977), kulturalną Wojewody Krakowskiego ( 1998). 

honorową Fundacji Kultury Polskiej (2000), honorowego Ludwika (2002), 

honorową Ogólnopolskich Konfrontacji Teatralnych „ Klasyka Polska" 

w Opolu za wybitne inscenizacje sztuk Stanisława Ignacego Witkiewicza na 

scenach polskich od 1964 roku do dzisiaj (2003 ), Najwyższą Nagrodę OKT 

za próbę syntezy dzieła Witolda Gombrowicza w spektaklu Błąd=e11ie wg 

Gombrowicza z Teatru Narodowego w Warszawie (2005). Dwukrotnie za najlepszą 

reżyserię otrzymał Feliksa Warszawskiego za przedstawienia: Błądzenie (za 

sezon 2003/2004) i Kosmos (za sezon 2005/2006). W 2006 Kosmos otrzymał 

Nagrodę Dyrekcji XVI Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Bałtyc ki 

Dom" w Sankt Petersburgu. Reżyser został także uhonorowany złotym medalem 

Gloria Artis (2005), Wielką Nagrodą Fundacji Kultury (2006) oraz Nagrodą 

Specjalną miesięcznika „Teatr" z okazji jubileuszu 60-lecia pisma (2006). 
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JERZ~ JUK KOWaRXKI 

Absolwent architektury wnętrz warszawskiej ASP ( 1973). Studiował matematykę na 

Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1981-98 był etatowym scenografem Starego 

Teatru w Krakowie. Debiutowa! w roku 1973 scenografią do Upiorów Ibsena w reż. 

Henryka Baranowskiego w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. 

Projekt scenografii do Wiśniowego sadu Czechowa w Starym Teatrze (1975) był 

początkiem jego stałej współpracy z Jerzy Jarockim. 

Zrealizowali wspólnie m.in. w Starym Teatrze: Sen o bezgrzesznej Żeromskiego 

(l 979), Mord w katedrze Eliota ( 1982), Życie jest snem Calderona ( 1983), 

Portret Mrożka ( 1988), S/uchaj, Izraelu Sity (1989), Grzebanie wg Witkiewicza 

(1996), Fausta Goethego ( 1997), Trzeci ak1 wg Witkiewicza (2002); w Teatrze 

Dramatycznym w Warszawie: Pieszo Mrożka ( 1981 ), Mord w katedrze Eliota 

(1982); w Teatrze Polskim we Wrocławiu: Pułapkę Różewicza ( 1992), Historię 

PRL wg Mrożka ( 1998), Wujaszka Wanię Czechowa (2000). Trqkrotnie realizowali 

wspólnie Ślub Gombrowicza (Dramski Centar w Nowym Sadzie, 1981; Hochschulc 

der Kiinste w Berlinie; Stary Teatr w Krakowie, 1991 ). Za granicą zrealizowali 

Bal manekinów Jasieńskiego w Teatrze im. Cwillinga w Czelabińsku (l 976), 

Zmierzch Babla w Dramsko Pozoriśtc w Belgradzie ( 1979) i w Schauspielhaus 

w Ziirichu ( 1984), Rewizora Gogola w Schauspielhaus w Wiippertalu ( 1982), Życie 

jest snem Calderona w Schauspie'lhaus w Norymberdze ( 1984), Portret Mrożka 

w Kammerspiele Bad Godesberg w Bonn ( 1996). 

Jest autorem scenografii do przedstawień m.in. Henryka Baranowskiego (Pokojówki 

Geneta, 1975; Publiczność zwymyślana Handkego 1975), Magdaleny Bączewskiej 

(Końcówka Becketta, 1976), Izabelli Cywińskiej (Turoń Żeromskiego, 1977; Bunt. 

Zdarzenie teatralne Ratajczaków, 1977; Łaźnia Majakowskiego, 1978; Zabawa 

Mrożka, 1979; Rewizor Gogola, 1980; Judasz z Kariothu Rostworowskiego, 1981; 

Antygona w Nowym Jorku Głowackiego, 1993), Janusza Nyczaka (Awantura 

w Chioggi Goldoniego, 1975; Letnicy Gorkiego, 1976; Czenvony kogut leci wprost 

do nieba Bulatovica, 1978), Jarosława Kuszewskiego (Wieczór Trzech Króli 
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Shakespeare'a, 1978), Macieja Englerta (Kobieta Bonda, 1980), Antoniego Libery 

(Nie ja, Tamtym razem Becketta, 1984 ), Jacka Gąsiorowskiego (Ostatnia ta.~ma 

Krappa Becketta, 1984), Jana Skotnickiego (Opera za trzy grosze Brechta, 1986), 

Andreasa Wirtha (Kaspar Handkego, 1987), Jana Buchwalda (Niebezpieczne związki 

Hamptona, 1988; Bal manekinów Jasieńskiego, 1990). Projektował scenografię 

do przedstawień operowych (Fidelio Beethovena, reż. Maciej Prus, 1977; we 

współpracy z Michałem Kowarskim Tryptyk Pucciniego, reż. Janusz Nyczak, 1980; 

Straszny dwór Moniuszki, reż. Nyczak, 1979). 

Za granicą współpracował z Gedalią Besserem (Fortepian Elizy Ulmer/ w Teatrze 

Cammeri w Tel Awiwie), Borysem Kobalem (Wielka magia de Filippo w Teatrze 

Drama w Lubljanie, 1988). W Teatrze Narodowym projektował scenografię do 

Kosmosu wg Gombrowicza w reż. Jarockiego (2005). 

Laureat m.in. nagrody III Opolskich Konfrontacji Teatralnych za scenografię do 

Turonia Żeromskiego (l 977), nagrody tygodnika „Przyjaźń" za scenografię do 

Letników Gorkiego (l 977), nagrody Prezesa Rady Ministrów ( 1979), nagrody 

XVll Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu (Nagroda Główna 

za oprawę scenograficzną do Portretu Mrożka w Starym Teatrze, 1988), nagród 

Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej (wyróżnienie 

7.a scenografię do przedstawienia Grzebanie wg Witkacego w Starym Teatrze 

w Krakowie, 1996; nagroda za scenografię do spektaklu Historia PRL wg Mrożka 

w Teatrze Polskim we Wrocławiu, 1999). Kawaler Złotego Krzyża Zasługi (200 l ). 

Kompozytor, dyrektor teatru. Absolwent Państwowej 

Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie ( 1966) - klasa 

fortepianu u profesora Ludwika Stefańskiego, kompozycji 

u Krzysztofa Pendereckiego. W latach 1960-75 komponował 

dla krakowskiego kabaretu Piwnica pod Baranami. Od 1977 

roku jest kompozytorem Starego Teatru w Krakowie, którego 

dyrektorem naczelnym i artystycznym był w latach 1980-90. 

Współpracował z Konradem Swinarskim (Woyzeck Biichnera, 

1966; Sędziowie i Klątwa Wyspiańskiego, 1968; Wszystko 

dobre, co się dobrze kończy Shakespeare'a, 1971), Jerzym 

Jarockim (Matka Witkiewicza, 1972; Proces Kafki, 1973; Życie jest snem Calderona, 

1983; Ślub Gombrowicza, 1974, 1991; Na czworakach Różewicza, 1972; Rzeźnia 

Mrożka, 1975; Pieszo Mrożka, 1981 ), Andrzejem Wajdą (Antygona Sofoklesa, 1984; 

Hamlet (IV) Shakespeare'a, 1989; Wesele Wyspiańskiego, 1991), Krystianem Lupą 

(Powrót Odysa Wyspiańskiego, 1981; Bracia Karamazow Dostojewskiego, 1990, 

1999; Ma/te wg Rilkego, 1991 ). Wielokrotnie współpracował z Lidią Zamkow, 
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Krzysztofem Babickim, Tadeuszem Bradeckim, Zygmuntem Hlibnerem, Witoldem 

Zatorskim, Rudolfem Zioło. 

Długi rozdział jego twórczości stanowi muzyka do przedstawień Jerzego 

Grzegorzewskiego. Pracowali wspólnie w łódzkimi Teatrze im. Jaracza (Irydion 

Krasińskiego, 1970; Czajka Czechowa, 1971 Balkon Geneta, 1972), w warszawskim 

Ateneum (Ame1yka wg Kafki, 1973; Bloomusalem wg Joyce'a. 1974), w Teatrze 

PoLskim we Wrocławiu (Ślub Gombrowicza, 1976; .~mierć 11• stan,ch dekorac;ach 

Różewicza, 1978; Nic -Buska komedia Krasińskiego, 1979; Król umiera. c:::yli 

Ceremonie Ionesco, 1996 ), w Starym Teatrze (Dziesię<' portretów z czajką 11· tle 

wg Czechowa, 1979; .Ś'mierć· Iwana Iljicza wg Tołstoja, 1991; Dziaclv - dwanafrie 

improwizac)i wg Mickiewicza, 1995), w Teatrze Studio w Warszawie (Parawany 

Geneta, 1982, Powolne ciemnienie ma/owidel wg Lowry'ego, 1985; Ś'mierć Iwana 

Iljicza wg Tołstoja. 1991 ; Tak zwana ludzko.ie' w ohlędzie wg Witkiewicza. 1992; 

Mimto liczy psie nmy Grzegorzewskiego, 1991; La Boheme wg Wyspiańskiego, 1995). 

W 1997 roku objął funkcję kompozytora Teatrn Narodowego. Tutaj skomponował 

muzykę m.in. do ws7ystkich przcdstawie1i Grzegorzewskiego (Noc lis/opadowa 

Wyspiaiiskiego, 1997 2000; Sędzioll'ie Wyspiańskiego, 1999; Wesele 

Wyspiańskiego, 2000; Ś'fuh Gombrowicza, 1998; Halka Spinoza Grzegorlewskiego, 

1998; Nowe Bloomusa/em wg Joycc ' a, 1999; /vlorze i zwierciadło Audena, 2002 ; 

Hamlet Stanisława Wyspiańskiego, 2003 Duszyczka wg Różewicza, 2004), 

Tadeusza Bradeckiego (Saragossa wg Potockiego, 1998), Macieja Prnsa (Król lir 

Shakespeare 'a, 1998 ), Jerzego Jarockiego (Błądzenie wg Gombrowicza, 2004; 

Kosmos wg Gombrowicza, 2005 ). 

Jest autorem muzyki do filmów 111.m. Wojciecha Jerzego Hasa (Szy/i:v), Zygmunta 

HUbnera (Co j e.1·1 w cdowieku w frodku), Andrzeja Wajdy (Wesele), Krzysztofa 

Kieślowskiego (Blizna), Janusza Majewskiego (Sprawa Gorgonmvej), Edwarda 

Żebrowskiego (Szpila/ przemienienia), Jerzego Stuhra (Spis cudzołożnic). 

Komponował dla radia i telewizji. Ma w dorobku kilka ról filmowych m.in. 

Michalaka w Gir/guide Juliusza Machulskiego ( 1995). W 2003 roku w Starym 

Teatrze odbyła się prapremiera jego opery buffa Opera mleczana do rysunków 

Andrzeja Mleczki w reż. Mikołaja Grabowskiego. 

Jest laureatem m.in. nagrody im. Bardiniego (2000) , krakowskiego Ludwika (2003). 

nagrody Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej 

(2003), nagród Opolskich Konfrontacji Teatralnych ( 1993, 1994 ). 
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TOHnxz TWORKOWXKI 

Aktor-mim, choreograf. W latach 1982-2006 związany z War

szawskim Teatrem Pantomimy przy Teatrze Żydowskim. 

Współpracował z m.in. z teatrami warszawskimi: Ateneum, 

Syrena, Komedia, Lalka, Ochoty, Staromiejskim, oraz 

teatrami: im. Horzycy w Tornniu, im. Solskiego w Tar

nowie, Zagłębia w Sosnowcu, im. Osterwy w Gorwwie 

Wielkopolskim, im. Siemaszkowej w Rzeszowie, im. Norwida 

w Jeleniej Górze, Dramatycznym w Elblągu. 

Opracował rnch sceniczny m.111. w przedstawieniach 

KrLysztofa Zaleskiego (Burza Shakespcare ' a, 1991 ), Goldy 

Tencer i Szymona Szurmieja (Ballada o h11111a111ym teatrze Glika, 1997), Aleksandra 

Berlina (Tomasz Mann Łukosza, 1998), Ireny Jun (Pan Tadeusz wg Mickiewicza, 

1998). Pawła Łysaka (Sen 110cv letniej Shakespeare 'a, 2006). Opracował pantomimę 

m.in. w przedstawieniach Roberta Glińskiego (i'v!ein Kampf Taboriego. 1992). 

Opracował choreografię w przedstawieniach m.in. Szymona Szurmicja (Blądzące 

gwiazdy wg Alejchema, 1994; Kamienica na Nalewkach. Szlagiery- żydoll'skie/ 11/ic~v, 

2000), Barbary Borys-Damięckiej (Królowa przedmie.fria wg Krumłowskiego, 

1996; Człowiek we ji-aku Jareckiego, 1997; Party Grońskiego, 2003 ), Cezarego 

Domagały (Król Maciu.i Pierwszy wg Korczaka, 1998; Pinokio wg Collodiego, 

1999; Tajemniczy ogród Burnett Hodgson, 2003), Agnieszki Glińskiej (Opmvie.1'c:i 

lasku wiedeńskiego Horv:itha, 1998), Tomasza Mędrzaka (Hamlet Shakcspeare'a, 

2001 ), Krzysztofa Gal osa (Kartoteka Różewicza, 2001 ), Artura Barcisia (Tafo 

noc nie Stefanowicza, 2001 ), Marty Stebnickiej (Franciszek Villon na c'1mrc11.„ 

wg Villona, 2002), Wiesława Kornasy (Kopciuszek Brzechwy, 2003), Wojciecha 

Adamczyka (Demony Whitinga, 2004). 

Współpracuje z Teatrem TV. Opracował rnch sceniczny w przedstawieniach 111.in. 

Macieja Wojtyszki (Amadeus Shaffera, 1993), a choreografię w przedstawieniach 

Barbary Borys-Damięckiej (Nm•y Don Kichot Fredry, 1994; O zwierzętach to i owo 

Hertza, 1997), Grzegorza Jarzyny (Hisloria wg Gombrowicza, 1999), Laco 

Adamika (Woyzeck Blichnera 2000), Krystyny Jandy (Klub kawalerów Bałuckiego, 

2001 ). Przez ponad 1 O lat współpracował z Jackiem Fedorowiczem przy Dzienniku 

Tele.wizyjnym. Współpracuje z reżyserami filmowymi m.in. Piotrem Szulkinem 

(:vlięso lronica), 1993), Adkiem Drabińskim (Pułapka, 1997). Opracował 

choreografię w serialach telewizyjnych m.in. Zostać miss, Sukces, Przeprowadzki. 

W Teatrze Narodowym wystąpił gościnnie w prledstawieniach Tadeusza 

Bradeckiego (Żołnierz napoleoński w Saragossie wg Potockiego. 1998) i Jana 

Englerta (Władza Deara, 2005). 
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Hanuxz 60MaXZEWXKI 

Absolwent waC"Szawsk iej PWST ( 1988) Aktor Teatru 

Dramatycznego w Wn r zawie ( 1988- 97). Od 1997 roku 

w ze>po le Teatru Na rodowego. Zagra ł tu m.in . w przedsta

'~ ieniach Jerzego Grzcgo rLewskicg (Piotr Wysocki w obu 

wersjach Non ' /is topado\\'ef , 1997 i 2000 ; Nos w Weselu 

Wysp i ańsk iego . 2000: tefo n Dedalus w Nowvm 

Bloomusalem wg Joyc< 'a. I Y99: Leonard w Nir?- Boskiej 

kom.cdi1 1<.rn,;iiisl.; icgo, 2oon Janusza Wi nicwskiego 

( am ucl w ffrhra /em d::. i.i· : uduszne .\wt<(_IO wg S lowackiego , 

1999), Ry zarda Peryta (ro le w Akropolis Wysp1a1\skicgo, 

200 ! ), Jana Eng lerta {Edgar Wałpor w Kurce Wodnei Witk iewicza . 2002), Tadeusza 

Bradec kiego (ro le w O ·1at11im Lubicnskiego. 2003). Jerzego Jarockiego (Wito ld 

Il w Bląd=<'11 i 11 wg Gombrnwi Cl.ll, 2()04: LuLh i w Kosmosie wg Go mbrowic-za. 

2005 ), And.rzc1a ewcryna (Tomasz Mow bray \I Rn=anb e ff Shakespeare ·a. 2004 ). 

Agn i ' z:ki O lst.:n ( H~ l mcr w Nor=.,• Ibse na, 2006 ). 

JOLllMTa PRaxz~MXKa 

Abso lwentka wrocławskiej PWST ( ! 99 ! ). Aktorka Teatru 

Dramatycznego od I 99X roku. W latac h I 991 -·98 aktorka 

Teatru Polsk iego we Wroclawiu. Współpracowała z tea

tra mi wrocławskim i: K2 . Tealrem lvhvycznym „Capito l": 

warszawsk im i: na Woli. Rozmait sc i, Powszechnym. 

'V,' Teatrze N( rodowym grd gościnnie. 
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JaM PR~CZ 

Absolwent krakowskiej PWST ( l 978). Aktor teatrów 

kral.;owskich: im. Słowackiego ( 1978-82 i 1984-89). 

Starego (1989-2006); i warszawskich: Polskiego (1983- 84). 

Współpracował z teatrami: krakowskimi Bagatela. S 

PWST. im. Osterwy w Lublinie, Polskim we Wrocławiu. 

Nowym w Łodzi , Sceną na Pi ętr-ze w P<)znaniu. W latach 

l 982-83 i od 2006 roku w zespole Teatru Narodowego. 

Zagrał tu w przedstawieniach Adama Hanus1Jc iew icza (Jakiś 

Jan w Le~·frnianie wg Leśmiana, 1982: Amintas w Komedii 

pasterskie/ Morsztyna, ! 982; role w .Ś/Jiewniku domowym 

Moniuszki, 1982). Krystyny Skuszanki (role w lwu/unie 

Norwida, 1983). 

JllMUXZ 9llJOX 

Aktor, pedagog. Aktor Teatru im. Jaracza w Łodzi ( 1965- 70): 

teatrów warszawskich: Komedia ( 1970-7 1 ), Polskiego 

( 1971 - 74). Kwadrat ( 1974- 80), Dramatycznego ( 1980- 84). 

Powszechnego ( 1984- 20Ó2). Od 2003 roku w zespole Tcalru 

Narodowego. Zagrał tu w przedstawieniach Kazimierza 

Kutza (Willy Loman w S'mierci komm-oiai:era Millera, 

2004), Piotra Cieplaka (K s iądz Kubala w Nartach Ojca 

Świętego Pilcha, 2004), Jana Englerta (Fouquet we Wlad:::.v 

Deara. 2005). 
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lillRbllRll HORlllUllMKll 

Absolwentka Studia Dramatycznego przy Teatrze 

Rapsodycznym. Aktorka teatrów krakowskich: 

Rapsodycznego (1951 - 53), Poezji (1953- 54), Starego 

(1954-57): Teatru Nowego w Łodzi (1957-63 i 1974-76), 

teatrów warszawskich: Dramatycznego (1966-74 i 1976-79), 

na \Vol i ( 1979- 85), na Targówku ( 1985-88), Polskiego 

( 1988- 90). 

W latach 1963-66 w zespole Teatru Narodowego. obecnie 

gra gościnnie. Zagrała tu w przedstawieniach Kazimierza 

Dejmka (Małgosia li w Niezwyklej przygodzie pana Kleksa 

wg Brzechwy, 1963: Panna w Żywocie Józefa Reja, 1965), Henryka Szletyńskiego 

(Pierwsza Dama dworu w Ryszardzie li Shakespeare 'a, 1964 ), Józefa Wyszomirskiego 

(Klarysa w Fircyku w zalotach Zabłockiego, 1964 ). Władysława Krasnowieckiego 

(Duniasza w Wi.\:niowym sadzie Czechow, 1964), Wandy Laskowskiej (Małgorzata 

More w Oro jest głowa zdrajcy Bolta, 1965), Aleksandry Koniecznej (Pani Stefcia 

w Imieninach wg Modzelewskiego, 2006). 

llRKllDIUXZ JllMICZBK 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej ( 1998). Od 

1998 roku w zespole Teatru Narodowego. Zagrał tu w przed

stawieniach Jerzego GrLegorzewskiego (Hem1es w pier

wszej wersj i Nocy listopadowej Wyspiańskiego, 1997; 

Młody Gendre w drugiej wersji, 2000: Pijak I Zdrajca 

w Ślubie Gombrowicza, 1998: Urlopnik w Sędziach, 1999; 

Jasiek w Weselu Wyspiańskiego, 2000: Lynch w No11J•m 

Bloomusalem wg Joyce'a, 1999; Lizander w Śnie nocy 

letniei Shakespeare'a, 2001 ). Tadeusza Bradeckiego (role 

w Saragossie wg Potockiego, 1998; role w Ostatnim 

Łubieńskiego, 2003; Sam „Mamuśka" Wurlitzer w Happy Endzie Brechta 

i Weilla, 2005), Macieja Prusa (Szlachcic w Królu Lirze Shakespeare 'a, 1998; Jasza 

w Wiśniowym sadzie Czechowa, 2000), Kazimierza Kutza (Uczestnik wycieczki 

w Na czworakach Różewicza. 2000), Ryszarda Peryta (role w Akropolis 

Wyspiańskiego, 2000), Zbigniewa Zamachowskiego (Ksantiasz w Żabach 

Arystofanesa, 2002), Jana Englerta (Korbowski w Kurce Wodnej Witkiewicza, 

2002). Ondreja Spisaka (Tertius w A.ferlinie Słobodzianka. 2003), Agnieszki 

Glińskiej (Konrad Stefaniak w 2 maja Saramonowicza, 2004), Andrzeja Seweryna 

(Książe Aumerle w Ryszardzie II Shakespeare, 2004). 
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RObeRT JllROCIMSKI 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej (2002). 

Od 2003 roku w zespole Teatru Narodowego. Zagrał tu 

w przedstawieniach Jana Englerta (Mieczysław Walpurg 

w Kurce Wodnej, 2002), Jerzego Grzegon:ewskiego (Laertes 

w Hamlecie Stanisława Wyspiańskiego, 2003; Żołnierz 

i zalotnik w On. Dnigi Powrót Odysa Gr;:egorLewskich, 

2005), Andrzeja Seweryna (Lord Willoughby w Ryszardzie li 

Shakespeare'a, 2004), Jerzego Jarockiego (Tolo w Kosmosie 

wg Gombrowicza, 2005). 

HIROSl:.llW KOMllROWXKI 

Absolwent warszawskiej PWST ( ł 977). Aktor teatrów 

warszawskich: Współczesnego ( 1978- 81 ), Polskiego 

( 1981 - 87), Dramatycznego ( 1988-90), Północnego 

( 1990-92) oraz Teatru Nowego w Poznaniu (1992- 97). 

W latach 1977- 78 i ponownie od 1997 roku w zespole 

Teatru Narodowego. Zagrał tu w przedstawieniach m.in. 

Adama Hanuszkiewicza (Aleksiej Bielajew w Miesiącu 

na wsi Turgieniewa, 1975, zastępstwo od 1977; role 

w Śnie srebrnym Salomei Słowackiego. ł 977), Jerzego 

Grzegorzewskiego (Seweryn Goszczyński w obu wersjach Nocy listopadowej 

Wyspiańskiego, 1997 i 2000; Ksiądz w Sędziach Wyspiańskiego, 1998: Jeden 

z Chóru w Weselu Wyspiańskiego, 2000; Prezes w Operetce Gombrowicza, 

2000; Arystokrata/Lekarz w Nie- Boskiej komedii Krasińskiego, 2002; Profesor 

w Hamlecie Stanisława Wyspiańskiego, 2003), Tadeusza Bradeckiego (role 

w Saragossa wg Potockiego, 1998), Kazimierza Dejmka (Krzaczek w Dialogus 

de Pussione, 1998; Śpiewak w Requiem dla gospodyni Myśliwskiego, 2000). 

Janusz Wiśniewski (role w wybrałem dziś zaduszne święto wg Słowackiego, 1999), 

Kazimierz Kutza (Gość w kapeluszu w Kartotece Różewicza, 2000), Jana Englerta 

(Król Ryszard III w Kurce Wodnej Witkiewicza, 2002), Willa Pomerantza (Dyrektor 

w Kopciuchu Głowackiego, 2004). 
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WDLDeHaR KOWMDCKI 

Absolwent warszawskiej PWST (I 973). Aktor teatrów: 

Bałtyckiego w Koszalinie ( 1973- 75); warszawskich: 

Studio ( 1982- 90. I 992- 93. 1996--2002). W latach I 975-82, 

2000-2001 i ponownie od 2002 roku w zespole Teatru 

Narodowego. Zagrał tu w przedstawieniach Adama 

Hanuszkiewicza (role w Antygonie Sofoklesa. ł 973; Upiór 

w Weselu Wyspiańskiego. 1974; Suzin w Mickiewiczu 

wg Mickiewicza. I 976; Hipolit w Fedrze Racine·a. 

1977; Semen ko w Śnie srebrnym Salomei Słowackiego , 

1977; Justyn Pol w Dziadach M ick.iewicza. I 978, role 

w O poprawie Rzec::ypmpolitej. ł 98 ł; Hrabia w Panu 

Tadeuszu wg Mickiewicza, I 982; 

On w le.i-mianie wg Leśmiana, 

ł 982; Wartownik w Tańcu śmierci 

Strindberga, I 998), Andrzeja Łapickie

go (Jakub w Portrecie Doriana Gray ·a 

wg Wiłde'a. 1976).1\farka GrLesińskiego 

(Achilłes w Troi/11sie Kre.1ydzie 

Shakespcare'a, ł 978), Ryszarda Peryta 

(Tybałt w Romeo i J11/ii Shakespcare'a, 

ł 981; Dymba Kuźma w Benefisie 

Czechowa, 1980; role w Akropolis 

Wyspiatiskiego, 2000). Helmuta Kajzara 

(Anioł Gueriłlero w +++ (trzema krzy

żykami) Kajzara. ł 979). Ka:ómierza 

Kutza (Strażnik w Na czworakach 

Różewicza. 200 I), Jerzego Gr;.ego

rzewskiego (Egeusz w .~nie llO(l' 

lemiej Shakespeare'a, 2001; Świadek 

w Duszyc~ce wg Różewiu11, 2004; 

Artysta komediant w On. Drugi Powrót 

Odysa Grzegorzewskich, 2005 ), 

Zbigniewa Zamachowskiego (Charon 

w Żabach Arystofanesa, 2002). 

Tadeusza Bradeckiego (role w Ostatnim 

Łubietiskiego. 2003). Aleksandry 

Koniecznej (Edmund w Imieninach wg 

Modzelewskiego, 2006) 
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HDb90RZaTa KOZUCHOWXKa 

Absolwentka wa rszawskiej PW 'T ( J 994). Aktorka Teatm 

Dramatycznego w Warszawie (I 994 2005). Od 2005 roku 

w zespole Teatru ~•rodowego . Zagrała tu w przedsta

wieniach Jerzego Jarockiego (Al bertynka I Rita w Bl<.,d::c

niu wg 0111browicza~ 2004~ Lena \.\ Ko wno.\ic wg 

Gombrowicza, 2005). 

9RZH90RZ HbHCKI 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej (2000). 

Od 2000 roku w zespole Teatru Narodowego. Zagrał tu 

w przedstawieniach Jerzego Grzegorzewsk iego (Lajkonik 

w Operetce Gombrowicza. 2000: Satyr Drugi w .Vocy 

/istopadoll'ej Wyspia11skiego. 2000: Duda w S'nic noc}' 

letniej Shakespeare·a. 2001: Trinkulo \ Mor::11 i zwierciud/1.' 

Audena, 2002: Rosenkrantt./Guildenstcrn w Haml~cic 

Stanisława Wyspiatiskicgo. 2003 ), Barbary Sierosla\ ski 

(Leonce w leonce i Lennie BUchnera. 200 I), Jana Englerta 

(Leon Birbancki w Do~v1voci11 Fred1·y, 2001 ). Zbign iewa 

Zamachowskiego (Dioni7os w Żuhach Arystofanc a, 2002). Agnieszk i Glii1skiej 

(Balon \\' 2 11wja Saramonowic/.a, 2004). Jer.lego Jarockiego \role w 81'4,d::rniu 

wg Gombrowicza. 2004), Piotra C ieplaka ( Młody Messerschmidt w Nartach Oica 

S\viętego Pilcha, 2004). Tadeusza Bradeckiego (B ill Crac ke r w Happy !:."11d::11: 

Brechta i Weiłla. 2005). 
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JlJCBK "IKObQJCZlJK 

Absolwent wrocławskiej PWST ( 1983). Aktor teatrów: 

Współczesnego we Wrocławiu ( 1983- 85), Wybrzeże 

w Gdańsku ( 1985-1996), Współczesnego w Warszawie 

( 1996-200 I). Od 200 I roku w zespole Teatru Narodowego. 

Zagrał tu w przedstawieniach Jerzego Grzegorzewskiego 

(Skaut w Śnie noq• letniej Shakespeare 'a. 200 I; ŻolnierL 

i za lotnik w On. Dmgi Powrót Odysa Grzegorzewskich. 

2005), Zbigniewa Zamachowskiego (Chórzysta w Żabach 

Arystofanesa. 2002), Jana Englerta (Alfred Ewader 

w Kurce Wodnej Witkiewicza, 2002), Tadeusza Bradeckiego 

(role w Ostatnim Łubieńskiego, 2003), Agnieszki Glińsk iej (Leszek Kost w 2 maja 

Saramonowicza, 2004), Jerzego Jarockiego (role w Blądzeniu wg Gombrowicza, 

2004), Jacquesa Lassa lle ' a (Kleant w Tartu_Oie Moliere ' a, 2006). 

PQWE:b PlJPROCKI 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej (2006). Od 

2006 roku w zespole Teatru Narodowego. Zagrał tu rolę 

Kamila w Imieninach wg Modzelewskiego (reż . Aleksandra 

Konieczna. 2006) . 
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"QRCIM PRZ!:łb!:łLXKI 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej ( 1998). 

Aktor Teatru Współczesnego w Warszawie ( 1998- 2003). 

Od 2003 roku w zespole Teatru Narodowego. Zagrał tu 

w przedstawieniach Jana Englerta (Horacy w Szkole :on 

Moliere' a, 2000), Ondrcja Spisaka (Quintus w Merlinie 

Słobodzianka, 2003). JerLego Jarockiego (Witold 

w Błądzeniu wg Gombrowicza, 2004), Andrzeja Seweryna 

(Sir William Bagol w Ryszardzie li Shakespeare'a, 

2004). Tadeusza Bradeckiego (Kapitan Hannibal Jackson 

w Happy Endzie Brechta i Weilla, 2005) , Agnieszki Lipiec

Wróblewskiej (Skrzypek w Rzeźni Mrożka, 2005), Jacquesa Lassalle'a (Damis 

w Tartuffie Moliere'a, 2006) . 

JBRZ!:ł RlJDZIWlbOWICZ 

Aktor, pedagog, tłumacz. Absolwent warszawskiej PWST 

(1972). Aktor Starego Teatru w Krakowie (1972- 1996). 

Od 1998 roku w zespole Teatru Narodowego, gdzie zagrał 

w przedstawieniach Jerzego Grzegorzewskiego (Przewodnik 

chóru góra li w Halce Spinozie Grzegorzewskiego, 1998; 

Pankracy w Nie- Boskiej komedii Krasińskiego i Kaliban 

w Morzu i zwierciadle Audena, 2002; On w On. Dmgi 

Powrót Odysa Grzegorzewskich. 2005), Agnieszki Lipiec

Wróblewskiej (Deelcy w Dawnych czasach Pintera. 2000), 

Piotra Cieplaka (Jan Nepomucen Wojewoda w Nartach 

Ojca Świętego Pilcha, 2004), Jac4uesa Lassalle'a (Orgon w Tartuffie Molii:rc'a. 

2006 - sztuka grana w jego tłumaczeniu) . W 2003 roku otrzymał Nagrodę im. 

Zelwerowicza za rolę Kal ibana w Morzu i zwierciadle Audena. 
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HODeXT RUCIMXKI 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej (2004) . Od 

2004 roku w zespole Teatru Narodowego. Zagrał tu role 

w prLedstawieniach AndrLeja Seweryna (ro le w Ryszardzie 

li Shakcspearc ' a, 2004), Tadeusza Bradeckiego (kapitan 

Hannibal Jackson w Happy Endzie Brechta i \V<:illa, 2005), 

Jacquesa Lassallc'a (Damis w Tartuffil! Molierc'a, 2006). 

QMMQ xeMIUK 

Absolwentka krakowskiej PWST (1964). Akrorka Starego 

Teatru w Krakowie ( 1964-- 1969) i warszawskich teatrów: 

Ateneum (1969- 1977, 1991 - 2003), Powszechnego 

(1977-1982) i Polskiego ( 1982- 1991 ). Od 2003 rok u 

w zespole Teatru Narodowego. Zagrała tu w przedstawieniach 

Agnieszk i Gliń skiej (Weroni ka Adamczyk w 2 maja 

Saramonowicza, 2004) , Kazimierza Kutza (Linda w Śmierci 

komiwojażera Mil lera, 2004), Jerzego Jarockiego (Kulka 

w Kosmosie wg Gombrowicza, 2005). 
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