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Urodziłam się w Leningradzie. Pochodzenie społeczne : tata - klasa robotnicza, mama - pielęgniarka . Korzenie mo
jego rodu: ze strony ojca wywodzę się z chłopów, którzy zajmowali się przewozem ludzi. Ponieważ wozacy z na
szego rodu jeździli szybko, jak ptaki , po białorusku nazywano ich: ptuszki (ptaki). Stąd pochodzi nazwisko: Ptusz
kina. 
Dlaczego jestem Rosjanką, to sprawa niejasna: ze strony ojca jestem Białorusinką, a ze strony matki, jesteśmy Po
lakami, Francuzami , i jak przypuszczam - Żydami , ale o tych ostatnich, ze znanych powodów, milczano. Ze strony 
mamy, także pochodzę od chłopów, tym razem - pańszczyźnianych. 

Ukończyłam zwykłą szkołę oraz muzyczną w klasie skrzypiec. Po ukończeniu szkoły przez rok pracowałam w fab
ryce jako ślusarz . Później podjęłam studia we Wszechzwiązkowym Państwowym Instytucie Filmowym na fakultecie 
filmoznawstwa. Pierwszymi moimi publikacjami prasowymi były recenzje filmowe i teatralne. W tej dziedzinie moim 
największym sukcesem było otrzymanie drugiej nagrody na Konkursie Wszechzwiązkowym za recenzję filmową. 

Następnie odeszłam z WGIK, ponieważ studia były nudne i mętne : zbyt wiele ideologii. Podjęłam pracę jako obwo
dowy korespondent „Leningradzkiej prawdy". Po rocznej pracy wstąpiłam do Leningradzkiego Instytutu Teatru, Mu
zyki i Filmu, na wydział reżyserski. Studiowałam tam przez dwa lata, ale kiedy nasz idol - Oleg Nikołajew icz Jefre
mow, przen iósł się z Teatru Sworemiennik do MChATu i rozpoczął nabór na swój własny kurs reżyserski , przy 
Szkole-Studio MchAT, odeszłam na kurs u Jefremowa. Po zakończeniu studium pracowałam jako reżyser w Nowo
moskiewskim Teatrze Dramatycznym, zrealizowałam cztery spektakle. Jeden z nich otrzymał Nagrodę Komsomo
łu. Zdaje się , że moskiewskiego, a nie ZSRR jakoś to przeszło obok mnie i niezbyt dokładn ie pamiętam - byłam 

podówczas już mężatką i matką dwojga dzieci . Miałam w nadmiarze energii , cierpliwości i pracowitości , radziłam 

sobie i z pracą, i z domem. Mój mąż był aktorem. Mieliśmy problemy mieszkaniowe - w Moskwie mieszkaliśmy w 
malutkim, jednym pokoju w dużym, komunalnym mieszkaniu. W Leningradzie tak samo: pokój w mieszkaniu ko
munalnym , gdzie, oprócz nas, mieszkała jeszcze jedna, ale bardzo liczna rodzina. Pojechałam z dziećmi do matki, 
do Leningradu, prawie dwa lata opiekowałam się nią i swoim młodszym bratem. W tym samym czasie mój ojciec 
za-chorował na raka, i przeżył swoją żonę , a moją matkę , o kilka miesięcy. Dopiero po ich śmierci wróciłam do Mo
skwy. Przez te trzy lata całkowicie wypadłam z teatralnego życia , w dodatku pojawiło się trzecie dziecko. Nie mog
łam dokonać aborcji To znaczy, nie chciałam zabijać dziecka. Po prostu nie potrafiłabym żyć z myślą, że zabijam 
własne dziecko. Kariera mężowi się nie układała , dlatego zdecydowałam się dać mu carte blanche: miał zająć się 
tylko swoją karierą, a ja zajęłam się domem. W ten sposób przeżyliśmy jeszcze dziesięć lat. Był to dla mnie bar
dzo ciężki okres. Jestem odpowiedzialna i l u bię żyć w rodzinie, chciałam zapewnić dzieciom dom i ciepłą, rodzinną 
atmosferę . Bardzo chciałam , żeby moje dzieci miały szczęśliwe dzieciństwo . Tym bardziej, że pod moją opiekę tra
fił także mój osierocony, młodszy brat. Bardzo ciężko pracowałam , a wieczorami i nocami starałam się stworzyć 

dzieciom dom - jak najw ięcej przebywać z dziećm i . Przez cały czas mieliśmy trudności finansowe. Nie chcę opisy
wać tego szczegółowo . Ale osiągnęłam to, co zamierzyłam. Teraz moje dzieci uważają, że miały nieprawdopodo
bnie szczęśliwe i wesołe dzieciństwo. Starsze z moich dzieci żyją w szczęśl iwych małżeństwach Najmłodsza cór
ka nie chce wyjść za mąż. Mam nadzieję , że tylko na razie ... Kiedy moje dzieci podrosły, otworzyłam własną firmę , 

szybko zaczęłam sporo zarabiać. Przez cały ten, wieloletni okres dorastania dzieci i ich wychowywania pisałam. 

To uratowało mnie przed wieloma niebezpieczeństwami. Mąż i jego rodzina odnosili się do mnie porządnie , jednak 
mąż uważał, że dzieci należy oddać na wychowanie państwu . Sam wychował się w internacie i uważał , że tak jest 
lepiej. Zawsze był niezadowolony z dzieci, a mnie krytykował , za jego zdaniem ich złe wychowywanie. Uważał, 

że wyrosną na egoistów. Właśn ie to było przyczyną powstania pierwszych konfliktów pomiędzy nami: pozwa lał so
bie podnos ić głos na dzieci , nie szanował ich ludzkiej godności. Nigdy nie pozwolę uniżać siebie, i nigdy sama nie 
poniżam innych ludzi. Mój mąż na odwrót: potrafił wytrzymać uniżanie ze strony kierownictwa, ale sam też potra fił 

dać to odczuć innym ludziom. Generalnie rzecz biorąc zaczął obniżać swoje „loty". Rzadko pracował, spędzał 

coraz więcej czasu w .towarzystwie", pod pretekstem. że musi nawiązywać znajomości , aby szybciej robić ka
rierę. żadnych znajomości się nie dorobił, ponieważ nie potrafił znaleźć miary w spożyciu alkoholu. Nie mó
wiąc o tym, że znajomości znajomościami, a pracować trzeba. Im mniej pracował, tym więcej musiałam pra
cować ja . Kiedy zaczęłam sporo zarabiać , on przestał w ogóle pracować. Ale sytuacja w rodzinie się zmieniła 
dzieci już aktywnie pracowały i miały własne plany na życie. Nauczyłam je zarabiać pieniądze , ponieważ 
stwierdziłam , że nigdy nie wiadomo, co ze mną w życiu się zdarzy, że muszą być samodzielne, stworzyć so
bie życie na odpowiednim poziomie 1 być szczęśliwymi. Mąż nie pracował, wiele sypiał , w domu nie pomagał, 
przestał dbać o siebie. Krótko mówiąc: rozczarował się, co do życia. Za to, przez cały czas konstruował jakieś 
wielkie plany. To był bardzo trudny i skomplikowany okres naszego życia. W dodatku mój brat zachorował na 
stwardnienie rozsiane. Okazało się , że to u nas rodzinne, genetyczne Było mi bardzo trudno, ale nie mam 
nawyku histeryzowania, przerzucania swoich kłopotów na innych. Nie zmuszałam męża, aby szukał pracy, 
czy pomagał w domu. Po prostu zatrudniłam gosposię . Jego drażniło to, że ja ciągle pracuję, że piszę (był 
pewien, że jestem absolutnym beztalenciem, cały czas go irytowało, że piszę i nikomu nie pokazuję) . że nie 
mam czasu zajmować się gospodarstwem domowym, że przychodzi gosposia. Krytykował ciągłe moją pracę, 
bez przerwy prowokował awantury z powodu drobnostek. Wszystko zaczęło się między nami psuć. Akurat 
w tym czasie jedna z moich sztuk, zupełn ie przypadkowo, trafiła do jednego z reżyserów, wystawił ją w Le
ningradzie Teatr Eksperyment. Był to dramat .Pomnik ofiarom". Spektakl odniósł wielki sukces. W tym samym 
sezonie, w tym samym teatrze wystawiono jeszcze jedną z moich sztuk .Wariatkę" . Też z wielkim sukcesem. 
Jeden z aktorów powiedział mi, · e powinnam wszystko rzucić, wyjąć z szuflady swoje utwory, a na pewno tra
fią na scenę . Te słowa wywarły na mnie wrażenie - zdecydowałam się . W 1994 roku zamknęłam firmę i roz
niosłam dziesięć dramatów do kilku moskiewskich teatrów. 
Rzeczywiście , wszyscy w różny sposób ale pozytywnie, zareagowali i już w maju 1995 roku, w Moskwie, 
w Teatrze im. Stanisławskiego odbyła się premiera .Przy skradzionym blasku", która odniosła ogromny suk
ces. W sierpniu, też w Moskwie, odbyła się premiera „Owieczki". Także odniosła sukces, chociaż przy okazji 
wybuchł skandal. Od razu stałam się sławna W następnym , 1996 roku, zostałam liderem Rosji pod wzglę
dem ilości inscenizowanych spektakli i oglądalności. Prawie w każdym mieście Rosji na scenie znajduje się 
któryś z moich utworów. Podobnie na Ukrainie. We wszystkich państwach, byłych republikach ZSRR, także 
wystawia się moje utwory (z wyjątkiem Gruzji, gdzie nigdy nie wystawiono ani jednego). Z moich dramatów 
zrealizowano wiele słuchowisk radiowych i filmów telewizyjnych . Dzięki sukcesowi moich sztuk udało mi się 
wrócić do reżyserii. Zaczęłam wystawiać spektakle, rzadko, ale z sukcesami. W Moskwie wyreżyserowałam 
„Krowę" w Teatrze im. Puszkina. Wyreżyserowałam także dwa spektakle w Europie. Zaczęto składać mi pro
pozycje pisania scenariuszy, a jeden z producentów namówił mnie, abym podjęła się reżyserii filmu. Czy moje 
filmy odniosą sukces. na razie trudno powiedzieć. Czas pokaże. Nie chciałabym prognozować. Na razie wi
dział je wąski krąg specjalistów, ale potraktowali je z sympatią. .Krowę" zaproszono na Moskiewski Festiwal 
Filmowy, co oznacza projekcję na największej tego typu imprezie w Rosji. Teraz w mediach pracuje młode 
pokolenie, to dla mnie pozytywny czynnik. Młodzież odnosi się do mnie z wiarą i entuzjazmem, z nimi m1 się 
lepiej pracuje, niż z moimi rówieśnikami. Znajduję u nich więcej zrozumienia i akceptacji. W prasie rosyjskiej 
ukazuje się dosyć sporo materiałów o mnie, o tym, że reżyseruję filmy. Zazwyczaj wyrażają sympatię i pokła
dają pewne nadzieje w moich produkcjach filmowych, oczekują na ich premiery. To dla mnie zjawisko nieo
czekiwane i stresujące. Nie l ubię być w centrum uwagi, przedkładam swoje prywatne życie trzymać na ubo
czu. Zawieram z publicznością pakt o nieagresji, w zakresie życia artystycznego Nie znoszę przyjęć, wielkich 
imprez i uchylam się od nich, kiedy tylko mogę. Kocham swoją pracę, swoich najbliższych, swo1e ~1~rzęta, 
cudze - dobre - filmy, literat rę, przyrodę, odległe miasta, spokój i. .. aktywność. Lubię marzyć, uw1elb1am spę
dzać wolny czas w niewielkim, ale dobranym rozumnym i lekko zwariowanym towarzystwie. Przecież życie 
jest tak krótkie.„ i przepiękne . 
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