


Nikołaj Kolada urodził się 4 grudnia 1957 roku we wsi Priesnogorkowka 

w Kazachstanie w rodzinie robotników sowchozu. W 1977 roku ukończył 

wydział aktorski w Wyższej Szkole Teatralnej w Swierdłowsku (obecnie Jeka

terynburg), a w 1989 wydział prozy w moskiewskim Instytucie Literatury im. 

Gorkiego. Pracował w wielu miejscach: był aktorem w zespole Swi erdłow

skiego Akademickiego Teatru Dramatycznego, był kierownikiem agitbryga

dy w Pałacu Kultury im. Gorkiego, redaktorem literackim gazety »Kalininiec« 

w fabryce im. Kal inina. Przez 11 lat był redaktorem naczelnym miesięcznika 

literackiego »Ural« (uratował ten miesięcznik przed likwidacją). 

Teatralny Kolyada Plays, prezentujący najciekawsze rosyjskie i zagraniczne 

realizacje uralskich sztuk - jego własnych, jego uczniów oraz zwycięzców 

konkursu Eurazja. 

Niezadowolony - jak sam twierdzi - z tego, w jaki sposób wystawiane są 

jego sztuki - postanowił sam reżyserować. Początkowo pracował w jekate

rynburskim teatrze Teatron. W końcu założył swój prywatny utrzymywany 

wyłącznie ze środków własnych teatr - Kolada Teatr. Wyreżyserował w nim 

ponad 50 spektakli, nagradzanych na krajowych i zagranicznych festiwa

lach teatralnych. Jest to najczęściej zapraszany na festiwale rosyjski zespół, 

Zagrał ogromną ilość ról w swierdłowskim teatrze. Ale to mu nie wystarczało chociaż losy tego teatru były trudne. W 2006 roku odebrano mu niewielką 

- zaczął więc pisać własne sztuki - dramaty, komedie, sztuki dla dzieci, ada- piwnicę, w jakiej mieścił się początkowo Kolada Teatr i jego aktorzy rozpo-

ptacje wielkich dzieł klasycznych. Do dziś napisał ich 99 (aktualnie pracuje 

nad setną), grane są niemal we wszystkich teatrach Rosji, a przetłumaczo

ne na kilkadziesiąt języków znajdują się w repertuarach teatrów na całym 

świecie. Na polskie sceny trafiły zaledwie cztery: Mery/in Mongoł, Gąska (obie 

zyskały sporą popularność), Martwa królewna i Proca. Od 1994 roku Kolada 

prowadzi zajęcia w Jakaterynburskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej 

na wydziale dramaturgii, co dało początek słynnej uralskiej szkole dramatur

gicznej, jedynej takiej w Rosji. Wychował dziesiątki znanych na całym świecie 
młodych dramatopisarzy (od Wasilija Sigariewa, przez braci Presniakow po 

Jarosławę Pulinowicz), dając im szansę na rozwój, zawodowe uprawianie pi 

sarstwa, intensywnie propagując ich twórczość poprzez realizacje ich sztuk 

we własnym teatrze, nieustanne organizowanie czytań najlepszych tekstów, 
publikacje (na własny koszt co roku wydaje antologię sztuk swoich uczniów). 

10 lat temu Kolada powołał do życia najważniejszy konkurs dramaturgiczny 
w Rosji - Eurazja, którego jury sam przewodzi (na konkurs corocznie spły

wa około 600 sztuk) Zorganizował też potężny Międzynarodowy Festiwal 

częli głodówkę protestacyjną. Wtedy miasto oddało mu mały XIX-wieczny 

drewniany dworek, który on sam wraz ze swoim zespołem wyremontował 

i przystosował do funkcjonowania w nim teatru. Niewielki piętrowy budy

nek na wąskiej uliczce przy parku stał się centrum teatralnym nie tylko Uralu, 

ale w zasadzie całego kraju. Tu grane są Kolady i jego współpracowników 

interpretacje najważniejszych dzieł klasycznych, najnowsze sztuki Kolady 

i jego uczniów, odbywają się też czytania nowych sztuk, ma miejsce festiwal 

teatralny. Teatr gra po 3-4 spektakle dziennie (na jednej scenie!), artyści nie 

mają ani jednego wolnego dnia, urlop trwa tylko 3 tygodnie w roku. Kolada 
z wpływów z kasy oraz napływających z całego świata tantiem utrzymuje 

zespół współpracowników liczący 65 osób, nieustannie realizuje nowe pre

miery. Z tych też pieniędzy finansuje nagrody dramaturgiczne dla zwycięz

ców konkursu Eurazja. 
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„W tekstach Nikołaja Kolady znajdujemy obnażony nerw, tęsknotę, to, co 

Anton Czechow nazywał 'wyżyną samotności' a Wiktor Rozow 'osobno

ścią' człow i eka. Autor jest niezwykle czuły na współczesne drgania emo

cjonalne, globalne ochłodzen i e dusz. To ni ezwykły, chociaż bolesny talent, 

który utrwala nasz bolesny czas" - napisał o twórczości Kolady dramaturg 

Leonid Zorin. Długo sztuki Kolady nie przedostawały się na rosyjskie sce

ny, ciążyło na nich piętno „czernuchy", zarzucano autorowi, że opisuje naj 

brudniejsze strony ludzkiego życia. Kolada zaprzeczał: „Nie piszę 'czernu

chy', po prostu ludzie źle mnie odczytują . Włączcie telewizor - to stamtąd 

próbują nas nastraszyć . A ja piszę o miłości ". Swoją uwagę skupia przede 

wszystkim na człowieku , na jego naturalnym środowisku, na jego zacho

waniu i rozterkach duchowych. Jest okrutny i jednocześnie niezwykle 

czuły dla swoich bohaterów. Bardzo wiele sztuk poświęcił też samemu te

atrowi, ludziom, którzy jak on - związali ze sceną całe swoje życie. Kolada 

ma bardzo mocno wyostrzony słuch na współczesność, wprowadził na 

rosyjską scenę język zasłyszany na ulicy, w sklepie, na bazarze. Z domu za

wsze wychodzi z notesem, w którym zapisuje podsłuchane frazy, zwroty 

i umieszcza je później w swoich sztukach. Tak też się stało w przypadku jego 

ostatniej sztuki, napisanej latem 2010 roku - Baby Chanel. Ta tragikomedia 
(autorką tytułu tej sztuki jest niżej podpisana) jest niezwykle gęsto inkrusto

wana przysłowiami, zasłyszanymi przypadkiem powiedzonkami, a także po

rzekadłami i wyrażeniami używanymi przez matkę Autora. Kolada światową 

prapremierę Baby Chanel zrealizował w swoim teatrze. Sztukę natychmiast 

zaczęły rozchwytywać teatry w całej Rosji. W Moskwie powstały już trzy 
realizacje (Teatr im. Stanisławskiego i Teatr na Jugo-Zapadie oraz Teatrium 

na Sierpuchowce), w samym Jekaterynburgu pomimo spektaklu w reżyserii 

Kolady - szykowana jest premiera w Teatrze Muzycznym. Dotychczas Baba 
Chanel doczekała się ponad 20 realizacji w Rosji. 

„Przyjaźniłem się kiedyś z zespołem Natchnienie - opowiada Nikołaj Kolada. 

-W nim też śpiewały sa me staruszki. Nakręciłem o nich reportaż dla telewizji, 

który często był pokazywany i bardzo lubiany przez widzów. Kilka lat temu 

obejrzałem go ponownie. Okazało się, że żadna z babul inek już nie żyje, ale 

z ekranu patrzyły na mnie wesołe, szc zęśl iwe artystki. Ogarnęły mnie takie 

emocje, że nie wiedziałem, czy śmiać się czy płakać . To był impuls do napi

sania tragikomedii Baba Chanel." Pomimo ogromnej komiczności tekstu, nie

kłamanej lekkości, dużej dozy ironii - sam autor określił go mianem „smutnej 

tragikomedii". „Napisałem ją nie po to, żeby pośmiać się ze staruszek, tyl ko 

żeby współodczuwać, żeby przypom n ieć, że my wszyscy kiedyś tacy będz i e

my i też będziemy pragnęli w tym wieku szczęścia , poczucia, że jesteśmy 

potrzebni, będziemy chcieli jak najdłużej utrzymać aktywność". Baba Chanel 
to także wspaniały materiał do pracy aktorskiej. Postaci rewelacyjnie oddają 

psychologię kobiety w każdym wieku. 

Realizatorzy sztuki sięgają po różne rozwiązania obsadowe: powstały spek

takle z pełną obsadą aktorek emerytowanych, bywają obsady miesza ne -

aktorek starszych i młodszych, w Teatrze im. Stanisławskiego w Moskwie 

wszystkie role kobiece grają mężczyźni, w realizacji samego Kolady - dwie 

najstarsze postaci Kapitoliny Pietrowny i Razy Abramowny grane są przez 

mężczyzn, w realizacji moskiewskiego teatru Na Sierpuchowce wszystkie 

kobiece postaci grane są przez młode aktorki. Dzięki tym zabiegom każdy 

spektakl nadaje sztuce nowych znaczeń, szerszego wymiaru, wzbogaca ją 
o nowe interpretacje. 

Agnieszka Lubomira Piotrowska 
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