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I 
Urodz ił s i ę 7 sierpn ia 1955 r. w m ias teczku Bykowo nieda leko Moskwy. 

W l 977 r. ukończył In stytut Nafty i Gazu w Moskwie. W wyuczonym zawo
dzie jednak ni gdy nie pracowa ł. Rosyjski pisarz, grafi k ( przygo tował i gra

ficzn ie zilu s t rował około 50 książek) i jeden z przedstawic ie li radziec kiego, 
a późni ej rosyjskiego konceptua li zmu . 

Deb iutował w wieku 17 lat. Obok Wik tora Pie lewina i Wiktora Jerofiejewa 
uznawany jest za postmoderni stc; . Jego książk i , p ełne artys tycznych ekspery

mentów i swobodnie i nterpretujące n ajnowszą h i storię, p rzyniosły mu 
op i n i ę skandalisty. 

Jest au torem opowiadań, scenariuszy filmowych 
(„Moskwa'', „Kopiejka", „4", „Rzecz", „Cashfi re"), 
dramatów („Z iem li anka", „Pielmieni", „Dowierij e", 

„Dostoevsky-tri p", „ Russkaja babuszka'', czy „Podróż 
poś lubna") i powieśc i , m.in. „Ko lejka'' pierwsza 

pow i eść Sorok ina, (wyd. w l 985 r. w Paryżu, wyd . po i. 
1988 r.) , „Nonna" , „Trzydziesta miłość Mariny", 

„Sierd ca czietyriech", „Gołu boje sało" („Błękitna 

słon i na", któ rą popi eraj ąca Władimira P uti na orga
nizacja „ Idący razem" uznał a za pornograficzną 

i skierowała przec iwko autorow i sprawę do proku ra
tury) , „ Bro", „Lód" (po pub I ikacj i tej powieści na autora 

spadł grad oskarżeń o fas zyzm), „23000" ora/. „Dz ień 

oprycznika" (satyra polityczna z odniesien iami do 
ustanowionej przez Iwana Groźnego opryczniny i me tod 
stosowa nyc h przez s traż szesnastowiecznego monarchy. 

Literacki eksperymen t Sorok i na - antyu topijny 
Futu rys tyczny utwór - ukazuje Rosję nieuchronnie 

zmierzającą ku przeszłośc i , ku w iekom śred nim, kied y ...._ __ _ 

władza przemawiała j ęzykiem terroru. W powieści autor potw i erdził myś l 

o tym, że przyszłość Rosji to jej przeszłość, że rosyjska historia krąży 
wokół wł asnej os i). 

Kon ceptualizm i sk łon ność do zaskakujących w skutkach artystycznych 
eksperymentów są znakami rozpoznawczymi pisars twa Sorokina. Jego naz

w isko sta ł o się synonimem kunsztu i precyzj i słowa, którymi zachwycają s ię 
nie tylko krytycy, a le także m łodzi naś ladowcy. Jak nap i sa ł j eden z krytyków 

„Mistrzostwem zespo l.enia słów Sorokin wład a lep iej, niż ktoko lwiek 
z piszących obecni e w języku rosyj skim". 

Sorokin uznawany j es t za oj ca nowej rosyjsk iej dramaturgii . Jego sztuki, 
pisane pod ko niec lat osiemdz i es i ątych i na początku dziew i ęćdz i esiątych do
pi ero dz i ś zaczynają być doceniane i wysta wiane na scenach rosyj skich i eu

ropejsk ic h, a le s tały się in s pi racj ą d la pokolenia „nowej dram y". Napi sał oko
ło I O sztuk i zam i 1 k ł na wi e le la t, czując rozczarowani e tea trem. Powróc i ł do 

dramaturg ii dop iero w 2007 r. sztuką „Kap it ał" n apisaną specjalnie d la 
moski ews kiego Teatru Prakti ka. 

Ks iąż ki Sorok in a zostały prze tłumaczone m. in. na angie lsk i, niem iecki , 
fra ncuski, ho lenderski, fiński, szwedzki, włosk i , pols ki , japońsk i i koreańsk i. 



Narkotyczna 
siła 
literatury 

- Teatr może cara:: mniej, 
bo w przec11rie1istH ·ie do /i1eratu1y. to 
umierająca dziedzina s::tuki. 9() procent 
lego. co oglądam w teatrze. do niczcxo 
się nie nadaje - mówi rosyjski prozaik 
i dramatopisarz Władimir Soroki n. 

: Co może teatr. czego nie może 
literatura '> 

. Teatr może coraz mniej, bo w przeciwieństwie do litcrati.uy, 

to umierająca dziedzina sztuki. 90 procent tego, co oglądam w teatrze. do niczego 
się nie nadaje. Teatr powinien nie ty lko pokazywać emocje, ale też je wywotywać. 
Tymczasem i aktorzy, i reżyserzy częs to tego nie potrafią. a scenach przeważa 
dzi ś rutyna i kicz. płycizna albo ś li zganie s i ę po powierzchni problemów. I to się 
w ostatnich I O latach srało właściwie powszechne. a na normalny teatr nic ma JUŻ 
miej sca . 

: Co to JCSt dla pana ten norma lny teatr') 

: To taki teatr, w którym zapominam, że j estem w teatrze . 

A co sprawia, że pan zapomina ·1 

: Naturalność. Może właśnie z tego powodu jednym z moich 

ulubionych współczesnych rosyjskich dramatopisarzy jest Jewgienij Griszkowicc, 
który zupełnie niepostrzc7cnie potrafi wkraść się w duszę człowieka. No, ale tak 
naprawdę to , czy przeds tawienie s ię udało , czy nie, zależy od inscenizatora. A tych 
jest coraz mniej . Jednym z najwięk szych reżyserów Jest dla mnie AnatoliJ 
Wasiliew - oboj(;tnie za co się weźmie, zamienia to w sceniczne złoto. O tym, 
że Jestem w teatrze zapominam też dzięki śmiechowi. Dlatego uwielbiam dobre 
komedie . Śmiech potrafi wszystk o zagłu szyć. Naprawdę . 

: W 2002 roku na zamówienie Teatru Bolszoj napisał pan libretto. 
Jak to się skończyło') 

: Jeszcze się nie skończyło. „Dzieci Rosenthala" będą 

miały światową prapremierę 25 marca. To rzecz o pewnym naukowcu, 
który sklonował pięciu wielkich kompozytorów - Czajkowskiego , 
Verdiego, Mozarta, Musorgskiego i Wagnera. Niestety, naukowiec 
umiera , a po jego śmierci panowie lądują na bruku i zostają ulicznymi 
grajkami. Mam szczęście, bo muzykę skomponowat sam Leonid 
Diesiatnikow, a spektakl reżyseruje Eimuntas Nekrosius, hoh1biony 
w Rosji litewski inscenizator. 

W „Dostoevsky-trip" też padają wielkie nazwiska, rn.in. Tołstoj 

i Nabokov. Skąd pomys ł na sztuk ę o uzależnieniu od litcratury9 

: Jest taki pisarz, Jurij Mamłejew, ma dziś ponad 

70 lat, świetny pi sarz. Jego ojciec był psychiatrą, pracował 
w przedwo.1ennej klinice psychiatrycznej. Jego pacjentką była pewna 
osiemnastolatka, która postradała zmysły, czytając ,,ldiotę" 
Dostojewskiego. Dziewczyna zapadła się w tę powieść. Cały świat 
nagłe s ię ograniczył do świata powieściowego. Bohaterowie „ldioty" 
ożyli, a realne życie stało się fikcją. Chciałem stworzyć dramat 
o narkotycznej s ile literatury. 

: Kiedy go zobaczymy w Polsce') 

1mir : Nie wiem . Na razie czekam na propozycje. Mam 

nadzieję. że niedługo. Od dawna jestem otwarty na Polskę . Teraz 
Polska zaczyna się powoli otwierać na mnie . 

„Narkotyczna s iła literatury" 
Grzegorz Sobaszek 
Foyer nr 8/02.2005 
25 02 2005 



Paweł Rudniew 
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Pisarz Władimir Sorokin jest wartośc ią nomi na lną. On dzieli 
i wkurza spo łecze ństwo i tylko wąskie gro no uznaje go za idea lnego 
i ideowego pisarza naszych czasów. Gdyby Sorokina nic było, trzeba 
by go było wymyślić. Jego jedynym poważnym problemem jest 

nieunilrniony ciei1 public relations. Czy pisarz z własnej inicjatywy niesie go 
przed sobą, czy też PR sam wlecze s ię za nim w postaci dziennikarsk iego 
cmokania'1 Trndno to ustalić od razu, ale powód (niedawne pięćdzi es i ęcio l ecie 

pisarza) staje s ię w rozmowie o Sorokinie powodem do odrzucenia każdego 
PR i obrazu „skandalis ty", który sam Sorokin (jest to ze wszech miar pewne) 
prowokuje umyś lnie . Zwrócenie naszych rozważai1 w kiernnku dramaturgi i -
naj mniej docenionej części dorobku Sorokina - pozwoli dokonać tego z 
łatwości ą. Przecież jego sztuk , Jako artefak tu , jako pewnej ca łośc i, nie pożądał 

teatr rosyjsk i. asz teatr przepuści ł to zjavvisko, pomimo całej plejady nader 
inte resujących i znaczących insceni zacji. Można by rzec, że jako-taka 
sceniczna historia tej twórczośc i istnieje, ale „dramaturgicznego losu" to 
zjawisko nie posiada. 

W istoc ie, Sorokin jeszcze przed wszystkimi głośnymi historiami 
związanymi z librettem dla Teatru Bolszoj mógłby stanąć na czele całego 
teatralnego i dramaturgicznego pokolenia. Teatr nie poszedł jednak drogą 
wyznaczoną przez niego. Teatr rosyjskiego absurdu w ogóle nie zaistniał -
w czasie pieriestrojki nasz teatr spłacał dług wobec „zakazanych owoców" 
zachodniej dramaturgii (Mrożek, Beckett, Ionesco) i oberiutów, a w rezultacie 
wszystkie rodzime doświadczenia - sztuki Sorokina, czy dramaty Aleksieja 
Szypienki. a nawet absolutne arcydzieło Wieniedikta Jerofiejewa „Noc 
Walpurgii albo kroki komandora" - przebrzm iały w swoi m czasie i z lekka 
zaszokowały społeczeństwo epoki pieriestrojki , po czym odeszły w niepamięć. 
Teatr rosyjskiego absurdu nic zaistni a ł i pozostał nie wyrażony w sztuce 
scenicznej, a epoka, która nadeszła w ś l ad za pieriestrojką, wydała 
zapotrzebowanie na teah· harmonii . 

Co wlaściwic znajdziemy w teatrze Soroki na? Najważniejszym 
i apologetycznym dziełem jest „Klaustrofobia" Lwa Dodina, spektakl sprzed 
piętnastu lat, który do dziś zachował się w repertuarze w idealnym stan ie, 
a swego czasu n adał ton współczesnemu teatrowi na całą epokę, narzucił sty l 
aktualnej sztuce scenicznej. Właśnie u Dodina na oficjalnej (nie „podziemnej", 
ni e typowo awa ngardowej) scenie po raz pie1wszy zabrzmiały s łowa 

I 

współczesnej prowokacyjnej literatury, po raz 
pierwszy zabrzmiały wulgaryzmy, po raz 
pierwszy wi dz zostat dopuszczony do „strefy 
ryzyka" : świa ta homoseksua li zmu , św i ata 

powszechnej sadystycznej przemocy, św i ata 
absurda lnego, bez litośc i , bez współczucia 
i bez nostalgii zapreze ntowanego radz ieck iego 
życ i a, świata wesołego domu wariatów. 

„Klaustrofobia" wchłonęła j ednocześn i e 
kilk a tekstów - sporo prozy Soroki na, 
trochę z Ulickiej, Charitonowa, Wieniedikta 
Jerofiejewa. Lew Dodin w sposób namacalny 
przedstawił ca łą ohydę codzienności, brzydkie 
strony życ i a·- od beznogich kalek w kruchcie 
cerkiewnej, do seksua lnyc h psychopatów, 
którzy wypełzli z zakazanych zon, całkowi
cie obnażyli s i ę w nie podlegających cenzurze 
poradzieckich czasach. Dodin mówił o cen ie 
wolności: wolność słowa 1 wolność 
przemieszczania się automatyczni e oznacza 
wolność rozprzestrzeniania się łajdactwa oraz 
tolerowanie tego zjawiska przez członków 
wolnego społeczeństwa. Klaustrofobi ę Dodin 
traktuje jako chorobę radzieckiego cz łowi eka, 
któ rej ten w Jednej chwili postanow ił się 
pozbyć. Panaceum na klaustrofobię jest ty lko 
jedno: zburzeni e wąskich śc ian duszących 
św i adomość, co było wyrażnie zademon
strowane w spek taklu , k iedy scenografia 
stopn iowo rozpadała się, burzyła i z z i ejącej 
pustki przebijała się niezależna. silna, 
rozgorączkowana energia młodośc i 
(był to debiutancki, zespołowo przygoto
wany spektak l studentów Lwa Dodina, 

którzy teraz w większości tworzą zespól jego teatru). 
„Klaustrofobia" to spektakl o przyszłości, o nowych pokol eniach, 

przychodzących na świat, by wybrać swoją własną drogę życiową bez 
podpowiedzi, widząc przed sobą i to, i tamto, i zło, i dobro bez różowych 
ok ul arów. Dodin usta naw iał tożsamość piękna i brzydoty: intermedia były 
swego rodzaju krótkimi wariacjami na temat klasycznego baletu. Ten chwyt 
zmieszania sztuki klasycznej i współczesnego chaosu stanie się z czasem 
niemalże kluczowym dla wszystkich innych prób przysposobien ia aktua lnej 
dramaturgii dla sceny, aż do „P lasteliny" Ki rilla Sieriebricnnikowa włączn ie. 

Do „Klaustrofobii" Dodin wtączył z dramaturgicznego dorobku Soroki na 
pierwszą część „Pielmieni" i właśnie ten fragment spektaklu sta l się 
najbardziej wyzywający, najbardziej odrażający i wypędzający ludzi z fotel i. 
W „Pie lrni eniach" Soroki n pokazuj e szczęśliwą radziecką rodzinę od 
podszewki, odwrotną stronę szcze ln ie skrywanyc h zwierzęcych in stynktów 
człowieka , które wyrywają s i ę na zewnątrz tylko w przestrzeni n ieza l eżnej od 
ideologii , w przestrzeni kuchni. Piramida wad , nałogów wyrasta z czytania 
gazety, gdzie zlumpenizowany do granic możliwości , emerytowany wojak 



znajduje notatkę o procesi e sądowym nad przywłaszczycielem 
socjalistycznego mienia. Potok moralizatorstwa i uczucia spłaconego dh1gu 
wobec wrogów państwa zamyka się lubieżnym procesem lepienia pierogów 
z mięsem (w których chorąży gotów jest dostrzec podległych mu rekrutów, 
„mi<;so annatnie"), zwierzęcym podjadaniem „rosyjskich podrobów", 
kolejnym sadystycznym poni żeniem żony oraz nieuchronną i naJdro7s7ą dla 
Soroki na „kwest ią sedesową". Rosyjskie „bydlęctwo" Dodin przeniósł 
w działanie sceniczne. 

W tym samym l 994 roku niewielką „Ziemian kę" Soroki na przygotował 
reżyser Wadim Żakiewicz (Żak) i teatr „Szkołarusskogosamozwanstwa" 
w MosJ..."W ie. Teatr Żaka był częścią tak zwanych „Pracowni twórczych" -
awanga rdowego stowarzyszenia teatralnego, które odegrało znaczącą rol<; 
w stołecznym teatrze początku lat dziewięćdzies iątych. Artykuły tych lat 
pokazują całkowite zakłopotanie krytyków nowym zjawiskiem i przynoszą 
jedno stwierdzenie: sztuka jest wulgarna, a fabuła nie ma w niej żadnego 
znaczenia. Spektakl , z czasem grany z dużym powodzeniem na Zachodzie, 
pozostawił wówczas posmak skandalu. Nocą nagranie rozbrzmiewało 
w „Echu Moskwy'', ty lko redaktorzy przerywa li miejsca, w których pojawiały 
się wulgaryzmy, a niedługo później spektakl zosta ł pokazany w topowym 
programie „PiatOJC koleso". Żakiewicz wypożyczył z Teatru Małego kostiumy 
i ubrał pięcioro aktorów w wojskową bieliznę . Trudno powied zieć, czy 
spektakl był rzeczywiście parod i ą tematyki wojennej w sztuce radzieckiej 
Dramat, na szczęście, nie wykracza poza parodię stylu literatury wojennej. 
W schronie pod Kurskiem siedzi pięciu młodych lejtnantów. J edzą, 
rozmawiają, wspominają zasługi bojowe i głośno czytają świezą prasę. 
W gazetowych informacjach, ułożona w zwięzłe akapity kluczowych 

materiałów, znajduje się dekonstrukcyjna herezja , rozpad 
świadomości, otwarte bluźnierstwo , postmodernistyczna gra 
słów. Czytanie nie wywiera na oficerach zadnego wpływu , 

prócz oczywistego podniecenia spowodowanego wypitym 
alkohol em. Zresztą, chyba jest im zupełni e wszystko jedno, 
co czytają, litery rozpełzają się, niczym karaluchy, mogą 
być zamienne i całkowicie absurdalne. Najważniejszą treść 
„Ziemianki " stanowi mistyczne uczucie zwyc ięstwa, które 
niosą na swoic h barkach dziwni ludzie z ich dziwnymi 
rozmowam i i dziwnymi gazetkami polowymi. 

DENISOW. Najważniejsze , żyć z rozmachem. 
RUBENSTEł . Tak. To prawda. Byliby„„ to nie byłoby 
wojny. 
SOKOŁOW Wojna nie jest na zawsze. Niemcy s ię nami 
zakrztuszą, j ak tłusLczcm. Jak tłuszcz w gard le - stani e -
i chuj. Nawet herbatą nie da rady zapić. 

W.cysc.y się .~mieją. 

Rosyjskiego żołnierza - takiego niepozornego 
i nieokrzesanego. takiego niepokonanego i nietadnego, 
szarego i za troskanego całkowicie przyziemnymi 
pragnieniam i, takiego. jakiego przedstawia Soroki n -
cechuje domniemanie zwyc i ęstwa, darowane przez jakiś 
mistyczny akt , ' pisck , uknuty w tyc h heretyckic h 

gazetowych tekści dłach , nakreślonych ry tualnym językiem-szy frem. 
Sztuka z tego samego kręgu, czyli „Russkaja babuszka' (Rosyjska babcia) 

w zasadzie oparta jest na tym samym schemacie. Hiperrea listycznie, 
dokumentalnie utrwalony monolog o ciężkim zywocie osiemdziesięcio
sześcioletniej babci, jej ucieczkach do pięknej przeszłości i powrotach do 
pełnej trosk teraźniejszości , o jej stratach i j ej radościach. Przerywając 
nieko1'lczący s ię monolog, wkracza dziarskie intermedium-czastuszka, 
w którym w babci budzi się s iła i moc kultury folklorystycznej oraz 
obsceniczna ludowa leksyka. W tym kontekśc ie może ona oznaczać tylko 
JCdno - si ł ę życia , witalny ł adune k, zawadiacki babski taniec życia, 
naśmiewający s ię ze ws1ys tkiego , co można porównać ze śm iercią. 

Tenże duchowy, optymistyczny ładunek rosyjskiej narodowej kuchni 
mozna zobaczyć w wesołej i specyficznie fab ularnej , awanturniczej sztuce 
„Szczi" (Kapuśniak). Tutaj, w przestrzeni antyutopii zadomawia się totalitar
ny, wykastrowany świat , w którym zwycięża ruch ekologiczny i wartości „zie
lonych". Rosyjska narodowa mięsna kuchnia razem z infrastrukt'urą znajduje 
się poza prawem i zrównana jest z przestępczością ściganą przez odpowiednie 
organa. Fantastyczna przewrotka działa nader efektywnie - wartości złodziej

skiego świata, według którego żyje nasze współczesne społeczeństwo , nagle 
przekształcają się IN wartości kuchenno-delikatesowego zycia. Soroki n 
dopuszcza podwójny sarkazm - absolutna gotowość kraju do totalitarnego, 
negatywnego myślenia 1 wyobrażenie o tym, że rosyjski duch kryje się w 
rosyjskiej kuchni , tłustej i ciężk iej , ze wyraził s ię w niej, sta ł s ię parą nad 
garnkiem. Barszcz Moskiewski, Rosół i Carska Zupa Rybna wspaniale rządzą 
pat'lstwem podziemnym, zgodnie z przepisem kulinarnymi i wielkomocarstwo
wym sLowinizmem, wpisanym w kuchenne pięknoduchostwo. 



„Dysmorfomania" (zrealizowana w Moskwie w reżyserii Aleksieja 
Lewinskiego) i „Dostoevsky-trip" (zrealizowana w Moskwie w reżyserii 
Walerija Bieljakowicza i Jurija Umowa w Nowosybirsku) i jeszcze kilka 
mniej znaczących tekstów (na przykład „Jubileusz") układają się w inny cykl. 
Tutaj dziwni bohaterowie w dziwnej dyspozycji , przeżywszy jedną część 
życia, zauważają, że grają w inne życie - życie wewnątrz klasycznej literatury. 
To trochę więcej, niż po prostu niszczący, ironiczny gest w stronę klasyki, 
próba pozbawienia jej sensu i wartości, za pomocą umieszczenia 
zaczerpniętych z niej słów i gestów wewnątrz współczesnej sytuacji. 
W „Dysmorfomanii" swobodny collage ze sztuk Szekspira odgrywają chorzy 
na dysmorfomanię, czyli ludzie z nerwicą, którym roją się defekty na ich 
nieskazitelnych ciałach. Lekarze zabierają pacj entom ich broń - własnoręcznie 
wykonane przyrządy, którymi przywykli zakrywać swoje wady - i urządzają 
prawdziwy seans psychoteatm. Szekspir daje ten autentyczny poziom 
neurotyzmu i masowej psychozy, dramatyzmu i rozstroju emocjonalnego, 
kiedy chorzy zapominają o tym, co męczyło ich całe życie. W słowie 
„dysmorfomania" zamyka się rozwiązanie tego cyklu Sorokina. 
Dysmorfomania to dosłownie „pociąg do burzenia formy". Klasyczny teatr 
w rozumieniu Sorokina „rozrywa" duszę i działa jak psychoteatr na chorych 
umysłowo. 

W „Dostoevsky-trip" intryga jest mocniej zakręcona, a nazwiska 
rosyjskich (oraz zachodnich) klasyków tutaj, to nazwy narkotyków (w końcu 
imiona wielkich ludzi nadaje się stacjom rnetra, albo ulicom). Wszystkie po 
kolei próbuje (z pewną obawą) gmpa skłotersów. Cała siła tej metafory tkwi 
w analogii, którą prowadzi ironiczny Sorokin. Wpływ narkotyku: czy jest on 
ciężki czy lekki, twardy, czy miękki, pobudzający, czy uspokajający jest 
tożsamy z działaniem literatury na mózg „kulturalnego człowieka", 
obarczonego kulturą. Tu buntuje się wiedza filozoficzna: i intelektualne 
przesycenie człowieka koilca XX wieku, i typowe literackie moralizatorstwo, 
moralne obciążenie literatury, przeciwko której zbuntowała s i ę dusza 
Nietzschego, i labirynt bez wyjścia, w który wywinęła się, niczym w barani 
róg, cała światowa literatura, przychodząc do absolutnego niczego. Moralne 
kategorie i wartości duchowe przekształciły się w towar, gwarantujący 
wysokim i niskim duszom mocne wrażenia i ekstazę, jednocześn ie z trwałą 
„zależnością od kultury", o której cały czas marzyła rodzima inteligencja. 

Grupa narkomanów „solidnie podjadła" nowego specyfiku pod nazwą 
„Dostojewski" i wpada w gmpową ekstazę. Wszyscy wchodzą w role 
i odgrywają scenę przy kominku z „Idioty", co doprowadza strutych 
bohaterów do całkowitej dysfunkcji . Z bohaterów Dostojewskiego 
przemieniają się w rozrosłych do megalitycznych rozmiarów superbohaterów 
naznaczonych hipertroficznym cierpieniem i masochizmem. Fina! sztuki - to 
„otsiebiatina", seria monologów, pełnych rozpusty i podłości , które wyduszają 
z siebie bohaterowie u samego szczytu zatrucia narkotycznego. Właściwie, 
wszystko idzie po linii Dostojews kiego. Bohaterowie kontynuują grę pod 
tytułem „najpodlejszy krok w moim życiu", opowiadając sobie gotyckie 
koszmary z własnego, napisanego przez narkotyki , życia. Zmieszanie 
nieuleczalnej choroby z wysoką literaturą, stop mąk moralnych i mąk 
fizycznych, grupowa śmierć bohaterów w finale i spowied niczy - mimo 
wszystko - chara kter tego tekstu przekształcają „Dostoevsky-trip" w jeszcze 
jedną opowieść o mistycznej sile rosyjskiej kultury, jej zuchwałej sado
masochistycznej naturze i jej rusałczanych, mamiących czarach, w których 

może zginąć każdy niedoś

wiadczony człowiek. 
Między inscenizacjami 

połowy lat dziewięćdziesią
tych i odrodzeniem 
zainteresowania dramaturgią 
Sorokina w połowie lat 
dwutys ięcznych nastąpiła 

cisza. W tym czasie rozwinęła 
się nowa rosyjska dramaturgia, 
a dramaturgicznych odkryć 
było i tak nad wyraz dużo. 
W towarzystwie dwudziesto
trzydziestoletnich twórców 
nowej dramaturgii Władimir 
Sorokin wyglądał jak przeroś
nięty uczeń, patriarcha 
i oligarcha. 

Kiedy na moskiewskiej 
scenie szła „ Podróż poślubna, 
albo Hochzeitsreise" w reży
serii Eduarda Bojakowa i Jlze 
Rudzite, b<;dąca największym 
dziełem dramaturgicznym 
Sorokina , wiele osób mówiło, 
że Sorokin jest dziś autorem 
najlepiej piszącym nowe 
teksty dla teatru. Odkryto go 
faktycznie na nowo, jego 
dzieła wyglądały ważko 
i poważnie, wieloznacznie 
i solidnie w porównaniu 
z niezdarnymi próbami młodzieży, zaczynające.i pisać sztuki „z czystym 
kontem". Ale cały paradoks sytuacj i kryje się w tym, że Sorokin był w stanie 
znaleźć drogę na scenę na początku XXI wieku tylko na fa li popularności jego 
mimowolnych uczniów. 

„Hochzeitsreise" to sztuka prawie dziewicza, prawie realistyczna, prawie 
bez wulgaryzmów, prawie bez \vynaturze11; okrutny romans o namiętnej 
miłości dwóch identycznych tota litarnych państw. Ona - dziarska Masza 
Rubinstein, handlarka, utrzymanka, a teraz „ku lturalna turystka", która ni e 
była w stanie zapłakać pod Ścianą Płaczu i dusiła się w śmierdzącym Paryżu. 
On - Glinther von Nebeldorf, Niemiec jąkała , skupuj ący po całym świecie 
relikty judaizmu. Szczątki dwóch wielkich mocarstw, przerażających 
i porażających się wzajemnie bezprzykładnym okrucieństwem, powinny 
spotkać się na milosnej schadzce. Spektakl „Podróż poślubna" zasłynął 
również aktorskimi dokon aniam i: naturalnym neurotyzmem Andrieja 
Smoliakowa i nieokiełzn aną seksualnością Oksany Fandery. 
Sorokin napisał współczesny przeraźliwy me lodramat o namiętnej miłości 
syna esesmana i wnuczki enkawudzi stki. Jemu jest wstyd i boli go historia 
ojca-nazisty, który wieszał polskich Żydów na żelaznych hakach. Ona 
wszystko olewa, nawet to, że jej babka, redaktorka miesięcznika „Woprosy 



Kultury", w czasach młodości biła „wrogów narodu" obcasem 
po genitaliach, dzięk i czemu zyskała przydomek „Rozoczka
obcasik". „Co dla Rosjanina dobre, dla Niemca jest 
śmiertelne" przypomina Soroki n cytat z bezimiennego 
rosyjskiego kpiarza. Ona uczy go jak należy pić wódkę 
„z ideą" i próbuje uwolnić go od pewnego zboczenia , które ma 
być zemstą na jego własnym ojcu. Pić wódkę i smucić się, 
wspominając o strasznej „dublowanej" totalitarnej przeszłości , 

pijąc po kropli i ze Izami uwalniając się od fantomów 
niespokojnej pamięci - w „podróży poślubnej" takie 
zachowanie jest zalecane. Smutek i niezapomnienie, 
niezapomnienie i smutek ... 

Sorokin wdziera się przebojem na pole, dotychczas 
praktycznie zakazane, odgrodzone od spotecznego pojęcia 
tabu : po pier.-vsze, lek.ko dotknięta została kwestia rosyjsko
żydowska (i poprowadzona w bardzo dobrym kierunku), której 
nie mógł choćby trochę rozmiękczyć nawet Aleksander 

Sołżenicyn , po drugie - gdzie jeszcze spotkamy jakże nieprzyjemną dla 
Rosjan rozmowę o, w istocie, głębokiej obojętności wobec histor ii i braku 
poczuc ia winy historycznej, przed którą nagle znaleźliśmy się w dz isiej szej 
epoce. Gdzie tak naprawdę są choćby szczątki tej obywatelskiej 
samoświadomości , którą karmił się kraj przed pieriestrojką i w czasach 
pieriestrojki? Niemcy zbudowali swój dobrobyt na poczuciu winy, 
psychozie i stałej pracy nad wykorzenieniem swojej historyczn ej klęski. 
Rosja szy bko zapomniała o zbytecznych ofiarach. Idee Borisa Grojsa 
ożywają w sztuce Władimira Sorokina ,.Hochzeitsreise" i natychmiast 
wywotują sarkastyczny uśmiech - w postaci psychoneurologa, który 
szczęśli wie zawalił operację wyleczenia Niemca, zauważalny jest obraz 
filozo fa-e migranta. 

Dramaty Soroki na mówią o oszustwach. O oszustwach, które tworzy 
z człowiekiem hi storia i kultura - twarde dyski pamięci , nader przesycone 
informacją, zapchane do granic możliwości emocjami i faktami, z trudem 
obracające się w głowach ludz i początku XX! wieku. 

Przckbd : AgnicP.ka Lubomira P 1 otrow~k~ 



Wasilij 
Sieni n 
(Rosja) 

Rocznik 1977. Ukoilczył Wydział Aktorski LGITMTK (Akademia 
Sztuki Teatralnej w Sankt Petersburgu) oraz Wydział Reżyserii 
GIT!S (Akademia Teatralna w Moskkwie) w klasie Piotra Fomienk i. 
Od 2000 r. reżysenije w teatrach rosyjskich i za gran icami kraju. 
W Rosji zrea lizował m. ni.: ,,Fro" Andreja Płatonowa ( Pracownia 
Piotra Fom ienk i, Moskwa, 200 I), „Opowie · ć" wg Vladimira 
Nabokova (Teatr im. Wachtangowa, Moskwa , 2002), „ Roberto 
Zucco" Bernarda-Marie Koltesa (ZIM, Moskwa , 2002), „Opowieść 

zimową" Williama Szekspira (GATD, Omsk, 2002), „Dzieil 
Walentego" Iwana Wyrypajewa (Teatr „Bałtycki Dom", Sankt 
Petersburg, 2004), „Miarkę za miarki:;'' Williama Szekspira (Teatr 
Lensowieta, Sankt Petersburg, 2006). W teatrach europejskich 
wyreżyserował m. in.: „Rewizora" Mikołaja Gogola (GROT, 
Tallinn/Estonia , 2002), „Rogacza wspaniałego" Fernanda 
Crommelyncka (TRD, Ryga/Łotwa, 2003) , „Dostoevsky-trip" 
Władimira Sorokina (RNT, Londyn/Wlk. 81ytania, 2003), „Wieczór 
Trzech Króli" (Teatr Iwana Radojewa, Plewen/Bułgaria, 2004) , 
„Annę Karen inę" Lwa Tołstoja (ZKM, Zagrzeb/Chorwacja, 2005), 
„Rybaka i jego duszę" Oscara Wilde'a (Min i-Teatr, 
Lubljana/Słowenia, 2006). Przedstawien ia Wasilija Sienina były 
prezentowane na festiwalach teatralnych: „Podium" (Moskwa/Rosja, 
2001 ), „Passages" ( Nancy/Francja, 200 l ), „Bałtycki Dom" (Sankt 
Petersburg/ Rosja, 200 I, 2004). „Rosyj ski sezon" (Nicea/Francja, 
2004, 2005), „Pula summer fest" (Pula/Chorwacja, 2005), „Split 
summer fest" (Split/Chorwacja, 2005), „Mess" (Sarajewo/Bośnia 
i Hercegowina, 2005 ), „Gavella's night" (Zagrzeb/Chorwacja, 2005). 
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