


-J;Po KA .trR/lt:aNfef 
J-:1~'7/'a ~ - amerykańska tancerka. Pionierka ta1'lca nowoczesnego. 

Odrzuciła klasyczną białą paczkę, zrzuciła baletki, tat1czyła przyodziana w grecką 

tunikę, boso i z rozpuszczonymi włosami, co było szokującą innowacją dla ów

czesnej publiczności. W 1922 roku wyszła za mąż za młodszego o 17 lat Jesieni

na. Zginęła w wyniku nieszczęśliwego wypadku w 1927 roku. 

J~ J~ -rosyjski poeta. „Złota głowa" i „anioł'', „nieposkromiony 

awanturnik i skandalista". Jego wrażliwość i charakter w dużej mierze ukształtowa

ły „sielski krajobraz głębokiej Rosji, jej ludowy obyczaj, język i wiara". Po jego śmier

ci (1925) rozpętał się wśród Rosjan prawdzi\V)' „kult pamięci Jesienina" przy jedno

czesnym kategorycznym „potępieniu " tego artysty przez reżim stalinowski. Samo 

posiadanie tomiku wierszy Jesienina mogło być podstawą do aresztowania. Mówi 

się, że Jesienin odszedł w samą porę, zdołał uciec przed prawdziwym koszmarem. 

J~ ~d -genialny rosyjski pisarz. Aresztowany w czasie Wielkiej Czystki. 

Skończył życie w łagrze. 

1/~""1:t:J 4W -wielki rosyjski reżyser, reformator teatru. Pewnego 

dnia poprosił Jesienina o rękę jego drugiej żony Zinaidy Raich . „Bierz ją sobie 

bierz, na co mi ona" miał odpowiedzieć Jesienin. 
Meyerhold został aresztowany i rozstrzelany w czasie Wielkiej Czystki jako przy

wódca „szajki trockistów", która miałaby skupiać „wszystkie antysowieckie ele

menty wśród artystów". 

CZARNY CZŁOWIEK (fragment) 
si. Siergiej Jesienin. llum. Wlac~vslaw Broniewski 

2. LIST DO MATKI 
si. Siergiej Jesienin, t/11111. Ketzi111ierz Andrzej jaworski, nmz. autor 11ieznc111y 

3. ZABAWA (rosyjska pieśń ludowa) 
4. TO NIE CHMURY, NIE MGŁY„. 

si. Sie1'14iejjesienin, tłum. Wlcu~vslaw Broniewski, muz. Olena Leonenko 
5. DRODzy MOI... (fragment poematu „Pugaczow") 

si. Sierf!.iej}esienin, tłum. Wlac(vslaw Broniewski 
6. JEŚLI ZAWYŁ NA GWIAZDĘ WILK„. (fragment poematu „Kobyle okre;:ty") 

si. Siergiejjesieni11, 1/11111. Wlac~vslaw Broniewski, muz. Olena l.eo11.e11ko 
7. LIST DO KOBIETY 

si. Siergic'.i}esienin, tłum. \Viktor Woroszylski, muz. Olena l eo11e11ko 
CZARNY CZŁOWIEK ( fragment) 
si. Siergiej Jesienin, tłum. \Vladyslaw Broniewski 

-----
'lJo!J:i ~/:, - pisarz rosyjski. „Szpieg i wróg ojczyzny''. Poci koniec lat 

30-tych uznany przez władzę za „nieprawomyślnego" i rozstrzelany. 

~d.d-Htitrz. ~3/ww;;l;, - rosyjski „pisarz i poeta z potarganymi włosami 
i dzikim wzrokiem ". Przywódca futurystów. Samobójstwo Jesienina nazwał 

tchórzli·wą ucieczką . Sa m popełnił samobójstwo kilka lat później. 

~ t/zr/iJi. _poeta. Adresat napisanego przez Jesienina, tuż przed śmierci<! , 
pożegnalnego wiersza. „Dla ciebie. Ale nie czytaj teraz" miał powiedzieć mu Jesie

nin wręczając kartę zapisaną własną krwią, bo w hotelowym pokoju nie znalazł 

ani kropli atramennJ. 

~k-jiffl y,(}ł'/u, - pisarz rosyjski. Z Jesieninem spotkali si<;: \V Berlinie, na pro

szonym przyjęciu u pat'Jstwa Tołstojó\v. Tak relacjonował to niezwykłe spotkanie: 

„Po tych wierszach - mimo woli pomyślałem - że Siergiej Jesienin to nie tyle 

człowiek, co instrument, stworzony przez naturę wyłącznie dla poezji ". Życzli

wie i z sympati<l odnosił się do Jesienina, niechętnie i złośliwie do jego żony Isa

dory. Został otruty. Prawdopodobnie na rozkaz Stalina. 

,Z;rr~ :fle;J - sławna aktorka, żona Meyerholda. Matka dwójki dzieci.Jesie

nina. Zamordowana we własnym mieszkaniu . Spra\vców nigdy nie odnaleziono. 

9 PfEŚŃ O SUCE 
si. Siergiej}esienin, /111111 . Seu:eri111 Pollak, 11111z. Ole11a Leo11e11ko 

IO. MOSKWA KARCZEMNA ( pi6ń pierwsza) 
si. Siergiei.fesieni11, l/11111. Sewe1y11 Pollak. muz. Olena l.eo11e11ko 

11. MOSKWA KARCZEMNA (pit:śr1 druga) 
si. Siergiej Jesienin , tlum. Seu.·e1')'JI Pollak. lllllZ. Ole11c1 l.eo11cn1/w 

12. MOSKWA KARCZEMNA (pieśri trzecia) 
si. Sie1:f{iej}esie11i11, 1111111. Seu·e1y11 Pollak, 11111z . Olena l.erille11ko 

15. CZARNY CZŁOWIEK (fragme nt) 
si. Siergiejjesie11i11, /lum. Wlcu~)lslaw Rro11iell'ski 

14. ŻEGNAJ PRzyJACfELU, DO WIDZENIA„ 
si. Siergiejjesie11i11, 1/11111. Ttideusz Mongrid. 111uz. Olena Leonenko 

I'> . ODCHODZIMY SOBIE POMALUTKU ... 
si. Siergiej Jesienin, f'/11111 . Amia Ka111ie11ska. muz. Olena Leo11e11k11 



ANIOŁ I CZORT Siergiej.Jesienin i lsaclora Duncan, sierpień 1922 r. 

Czy żałowała , że dopiero o tak późnej porze zdecy
dowała się przybyć na przyjęcie, które proponował 
jej impresario? Tancerka była zmęczona i wyczerpa
na. Jej znudzony wzrok przesuwał się po ścianach 
atelier i twarzach gości. Nagle uśmiechnęła się i oży
wiła. Coś lub ktoś wyraźnie musiał pobudzić jej cie
kawość . [ ... ] Odwróciła się szybko i skierowała 
w stronę przygotowanego dla niej szezlonga. Wyci~!
gnęła się wygodnie i rozkazująco skinęła w stronę 
młodego mężczyzny, który z uśmiechem posłusznie 
usadowił się u jej stóp. Nazwisko nieistotne, ale ten 
jego wygląd! Duncan wprost pożerała go zachwy
conym wzrokiem. 

Mężczyzna siedział z lekko pochyloną głową, tak 
że jego bujne, jasne włosy lśniły w przyćmionym 
świetle. Jasne niebieskie oczy przywodziły na myśl niezapominajki. [ ... ] Nadal 
przypominał cherubinka, ale oto zmieniła się jego mimika i przeobraził się w pro
stego, wiejskiego chłopaka. r .. . J 

,, Zanurzyła dłotl. w jego włosach i powiedziała: Złota głowa! 
To zaskakujące, że ona, która po rosyjsku nie umiała powiedzieć nawet dzie

sięciu słów, znała akurat te dwa. Potem pocałowała go w usta. 
I ponownie ściągnęła wargi, małe i czerwone, jak rana postrzałowa z pistole

tu , aby łamaną ruszczyzną powiedzieć: Anioł! 
[Pocałowała go po raz drugi i powiedziała : Czort! - przyp. red.] 

JESIENIN - IMAŻYNISTA 
Siergiej Jesienin urodził się w chłopskiej rodzinie \.V guberni riazańskiej. Wczesną 
wiosną 1918 roku przeniósł się z Pietrogradu cło Moskwy. Działo się to w czasach, 
gdy ze wszystkich stron - z północy, z południa , a nawet z Syberii nadciągali Bia
li , aby ostatecznie przepędzić bolszewików z miast i wsi, a przecie wszystkim, aby 
odebrać im władzę na Kremlu. W odpowiedzi bolszewicy proklamowali tzw. ko
munizm wojenny. Jednak młodych moskiewskich artystów, do których przyłączył 
się Sierioża , wszystkie te wydarzenia nie zdawały się przesadnie obchodzić. Sta
nowili oni grupę anarchistów raczej niż komunistów. Sami pragnęli zwać się „ima
żynistami". Ani bolszewikom, ani zwykłym obywatelom nic to nie mówiło.[ ... ] 

Rosyjski pisarz llja Erenburg twierdził, że tak naprawdę jedynym powodem 
wymyślenia przez Jesienina imażynizmu była chęć wzięcia się za łby z futurysta
mi. [ ... ] Głównymi oponentami w obu nurtach byli: Siergiej Jesienin po „naszej 
stronie", a po stronie „wroga" Włodzimierz Majakowski. [ ... ] 

Na początku lat dwudziestych niezwykle popularne były „sądy naci poetami", 
podczas których dochodziło do najostrzejszych konfrontacji między przedstawi
cielami rozmaitych ugrupowa11. [ ... I 

„Sącl nad imażynistami " odbywający się w wiel
kie j sali moskiewskiego konserwatorium zakończył 
si<; - dzięki Jesieninowi - „uniewinnieniem", mało te
go, burzliwymi owacjami dla ,.oskarżonych " . Po dłu
gich dysputach Jesienin zaczął po prostu recytować 
swoje wiersze, a jego oskarżyciel mógł jedynie przy
znać, że to najlepsze strofy, jakie napisano w ostatnich 
latach. 

Nikt nawet nie przypuszczał , że czt,:ść obecnych, 
znajdujących taką przyjemność w tych .. rozprawach", 
raptem dziesięć lat później stanie przed prawdziwym 
trybunałem i zostanie skazana na śmierć w procesie 
pokazowym. 

' ie można było tego przewidzieć , bo na począt
ku lat dwudziestych w młodym i nieuporządkowa

nym jeszcze państwie radzieckim pisarze, poeci i inni artyści mieli ni emal nieo
graniczoną swobodę[ .. . ]. 

Tak wyglądał świat J esienioa, gdy pojawiła się w nim Isadora. Poeta osiągn;1ł 
wtedy apogeum, był to najlepszy okres jego życia. [ ... ] 

KŁÓTNIE ROZSTANIA I POJEDNIANIA 
Isadora sięgała po to , na co miała ochot<; - i olśniewała.Jednak , jak się zdaje, tym 
razem Amerykance nie chodziło jedynie o przelotny romans. W ramionach mło
dego poety czuła się wyjątkowo szczęśliwa, była przekonana, że „to będzie ten je
dyny, na którego zawsze czekałam, to będzie wielka miłość, wskrzeszająca po raz 
ostatni moje pogrzebane już szczęście. " [ ... ] 

Silna wola Duncan i jej własne despotyczne zapędy, skrywane poci opiekut'lczo
ści~! i troskliwości~!, nie pozwalały jej pozostawić Siergiejowi takiej swobody jakiej 
potrzebował do życia. A że w tym nietuzinkowym związku on był bez porówna
nia słabszy psychicznie niż ona, to na ich romans składały się nieustanne kłótnie , 

rozstania i pojednania. 
Wczesną wiosną 1922 roku, było już wyraźnie widać, że komuniści przymie

rzają się do znaczącego rozszerzenia uprawnień tajnej policji i ostatecznego roz
gromienia. [ ... ] Latem rozpoczął się proces pokazowy. Ludzie z otoczenia Lenina 
mieli rację: Jesicnin nie był jednym z nich. [ ... J 

Jesienin nawet nie myślał o emigracji - życie gdziekolwiek poza rodzinnym 
krajem było dla niego nie do pomyślenia. Gcly w marcu zwrócił się o pomoc cło 
Łuczanarskiego, chciał po prostu zyskać trochę swobody, otrząsnąć się z melan
cholii i „coś zrobić" . Poprosił więc o pozwolenie na trzymiesięczny ·wyjazd do 
Berlina.[ ... ] 



WIELKA PODRÓŻ 1922 
Poeta decyduje sic;: jechać nie tylko do Berlina, ale też towarzyszyć tancerce 
w Ameryce. Chce pokazać Zachodowi „co to znaczy być rosyjskim poetą" . Wreszcie 
spełni się to, co na wyrost [Isadora - przyp. red] przepowiedziała Jesieninowi 
[„ .] „ Będziemy występować razem„. Twoje słowa i mój taniec„ . Podbijemy cały 
świat " . [„.] To ona zaskoczyła wszystkich uwagą, że nie byłoby głupio udać sic;: 
w planowaną podróż jako małżeństwo. Będę przecież chcieli wspólnie nocować 
w hotelu , wagonie sypialnym czy kajucie. W USA tylko mąż i żona mogli oficjal
nie dzielić hotelowy pokój. [„.J 

Wiosną 1922 roku Siergiej i Isadora opuścili Urząd Stanu Cywilnego jako mąż 
i żona. Oboje zażyczyli sobie przyjąć łączone nazwisko Jesienin-Duncan. [„.] 

Pomiędzy Jesieninem a licznymi emigrantami, którzy spotkali go w Berlinie szyb
ko doszło do waśni i zawiści. Zbiegli z Pictrogradu liberalni intelektualiści nie zapo
mnieli, że ten poeta, obecnie piewca rewolucji, jeszcze w 191!6 roku przyjmowany 
był na carskim d\.VOrze. [.„] Jednak przede wszystkim uchodźców oburzał styl życia 
Jesienina. [.„] On wraz ze swoją hojną amerykańska żoną rozbijał się po najdroż
szych rosyjskich restauracjach. [„.] 

Wszyscy, którzy zetknęli się z Jesieninem tego lata ( 1922), wiedzieli, że maj;ł 
do czynienia z alkoholikiem. [„.J Nękany nałogiem sprawiał wrażenie człowieka 
znerwicowanego, dziwacznego, bezustannie pobudzonego. [.„] Z niebywałym 
uporem tancerka broniła męża. [„.] Przez blisko pięć miesięcy Jesienin u boku 
żony przemierzał Europę wzdłuż i wszerz, ogl:tdał najpiękniejsze pejzaże pomię
dzy Morzem Północnym a Wenecją. [.„] Na początku jesieni Isadora musiała 
w końcu spostrzec, że wszystkie jej nadzieje związane z podróżą legły w gruzach. 
[„.] Upajaj:ica wizja małżonków, 

którzy w zachodniej Europie przy
gotowują grunt poci ogólnoświato

wą sławę Siergieja poety, okazała 
się całkowitą fikcją. I .„] 

W owym czasie Rosjanie byli 
w Ameryce rzadkimi gośćmi . [„.] 
Szeroko rozpowszechniony był lęk 
przed „ przeklętymi bolszewikami". 
[.„] l października 1922 roku [Isado
ra i Siergiej - przyp. red.] przybyli 
do Nowego Yorku. [„ .] Amerykai1-
ski urzędnik nadzwyczaj długo badał 
ich radzieckie paszporty [„ .] by 
ostatecznie odmówić zgody na 
opuszczenie pokładu przez małżeń
stwo Jesieninów. Specjalna komisja 
śledcza [„.J miała zdecydować czy 
o w ogóle można im pozwolić na 
wjazd do SA. 

Isadora Duncan 

Małżonkowie nie zd;iżyli otrząsn;1ć się z pierwszego szoku, gdy musieli stawić 
czoło kolejnemu: zgraja fotografów, filmowców [„.) „ ·wdarła się na pokład, strze
lała migawkami, gorączkowo bazgrała w notesach i pytała , pytała, pytała" . Media 
amerykańskie dopiero niedawno [„. ) odkryły nowy, wielce dochodowy temat: 
kult gwiazd. [.„] Z każdym tygodniem Jesienin coraz bardziej Jenisej uświadamiał 
sobie, że jego poezją nie zainteresuje się tu nawet pies z kulaw;1 nogą. Wszystko 
kręciło się wokół żony. [ „.] Alkohol miał spłukać całą wściekłość, gniew, rozcza
rowanie. [ „.] 

Miłość poety i tancer
ki, uczucie, które połą

czyło mężczyznę z rosyj
skiej wioski i kobietę 

z amerykańskiej bohemy, 
miało sic;: wyraźnie ku 
kofJ.cowi. 

Carola Stern, 
Poeta i tancerka, 

th1m. Urszula Szymanderska, 
Twój Styl, 

Warszawa 2006 

Siergiej Jesienin 

Po wyjeździe z USA małżonkowie wrócili do Pm:yża. Pewnego wieczoru pi
jemy Jesienin zdemolował hotelowe pomieszczenie. Sześciu funkljonariuszy 
odwiozło go na komisariat. Isadora odesłała męża do Berlina. W tamtejszej pra
sie ukazało się kilka artykułów o zgubnych ctlaJesienina skutkach małżeństwa 
z Isaclorq, która miała być kobietą obłędnie zniewoloną przez zazdrość i alko
hol. Isadora na~ychmiast udała się eto Berlina. Jesienin przeprosił. Wrócili eto 
PmJ!Ża. Latem 1923 roku pąjechali pociągiem do Moskwy. Pierwsza wysiadła z po
ciągu Isadora. „ Odwożę wam to dziecko, ale nie chcę mieć z nim nic wspólnego" 
powiedziała. 



PONADTO W REPERTUARZE TEATRU 
,/ 

SCENA GŁQ\NNA 
MOJA CÓRECZKA - Tadeusz Różewicz . scenariusz i reżyseria - Marek Fiedor. scenografia 
i kostiumy - Monika Jaworowska -Duchlińska . światło - Mirosław Pozna ńsk i. muzyka -
Bolesław Rawski 

NAMIĘTNOŚCI - Isaac Bashevis Singer. przekład - E lż bieta Petrajtis ON eil. Paweł Śp iewak, 
adaptacja i reżyseria - Izabella Cywińska, scenografia - Jan Kozikowski, kostiumy -Julia Skrzy
necka. reżyseria światła - Mirosław Poznański. songi - Andrzej Poniedzielski, muzyka - Jerzy 
Satanowski 
ODEJŚCIA - Vaclav Havel, tłumaczen ie - Andrzej S Jagodzir'lski, reżyseria - Izabella Cywińska, 
scenografia - Paweł Dobrzycki, kostiumy - Diana Ma rszałek , muzyka - W OJCiech Borkowski 

STACYJ KA ZDRÓJ - Jeremr Przybora. Jerzy Wasowski, And rzej Poniedzielski, scenariusz 
i reżyse ria - Adam Opatowicz, Andrzej Poniedzielski, scenografia -Jan Banucha, współpraca 

scenograficzna - Ewa Krauze. kierownictwo muzyczne i ara nżacje - Wojciech Borkowski, 
przygotowanie wokalne - Tomasz Bajerski, Andrzej Borzym, choreografia - Dorota Furman 

KOLACJA DLA GŁUPCA - Francis Veber, p rzekład - Barbara Grzegorzewska, reżyseria 
- Wojciech Adamczyk, scenografia - Marcin Stajewski 

SCENA {ił 
MIASTO -Jewgienij Griszkowiee, przekład-Anna Mrrkes-Radziwon, Marek Radziwon, reży
seria i scenografia - Artu r Urbańsk i , współpraca scenograficzna - Mateusz Stajewski, muzyka 
i opracowanie - Jacek Grudzień 

TRASH STORY albo sztul<a lnie)pamięci - Magda Fertacz. reżyseria i scenografia -
Ewelina Pietrowiak. współpraca scenograficzna i kos tiumy - Julia Skrzynecka. muzyka - Sła

womir Jasku ł ke 

CHWILE SŁABOŚCI - Donald Churchill , przekład - Klaudyna Rozhin, reżyser ia - Marcin 
Sosnowski , scenografia - Marcin Stajewski , kostiumy - Magdalena Jarosz, światło - Jan 
Holoubek 

MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE - Eric-Emmanuel Schmitt, p r zekład - Barbara Grze
gorzewska, rezyseria - Marcin Sosnowski, scenografia - Marek Chowaniec, kostiumy- Irena 
Biegańska 

SCENA NA DOLE 
NOC Z WERTYŃSKIM - oprawa literacka - Janusz Głowack i , op ieka artystyczna 
- Gustaw Holoubek. scenografia - Marcin Stajewski, opracowanie muzyczne - Marek 
Walawender 

ALBUM RODZINNY - Jan Kaczmarek, scenariusz i reżyse ri a - Adam Opatowicz, Andrzej 
Poniedzielski, kierownictwo muzyczne - Wojciech Borkowski. scenografia - Mariusz Napier
ała , choreografia - Dorota Furman 

ECH RAZ JESZCZE RAZ„. czyli taniec z pamięcią, opieka literacka - Janusz 
Głowacki , opieka artystyczna - Gustaw Holoubek, scenografia - Mateusz Stajewski, 
kierownictwo muzyczne - Marek Walawender 

CHLIP HOP czyli nasza mglista lap top lista - scenariusz i reżyser ia - Magda 
Umer i And rzej Poniedzielski, opracowanie muzyczne - Wojciech Borkowski 

SZANOWNI PAŃSlWOł 
INFORMWEMY, ŻE PODCZAS SPEKTAKLU OBOWV\ZWE CAŁJ<OWITY zn.AZ 

FOTOGRAFOWANIA. FILMOWANIA I NAGRYWANIA PRZEDSTAWIENIA 
PROSIMY O WYŁ}\CZENIE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH . 
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