


SLA WO MIR MROŻEK 
(ur. 1930) - ś wiatowej s ławy dramaturg i proza ik , 

autor ll [l ll\\ iada1\ groteskowo-saty ry cznyc h (,.S im\") i 
sztuk t c:11ralnyc łl o problcmmyc~ tił omticzncj i oby
czaj owej ( . .Policja", .,Tango", „ Emigranci", .,Portret". 
„ tvliłość 1w Kry mie"). M ieszka w Meksy ku . 

SŁAWOMIR MROŻEK 

AUTOR ZWARIOWAŁ ALBO OSTATNI MOIIlKANIN 

1. Nie nastąpią żadne skreślania, zmiany ani dodatki w tekście sztuki. 

2. Nie nastąpią żadne przestawienia w porządku (kolejności) repliki, 
scen i aktów. 

3. Struktura scenografii, to znaczy podstawowa architektura sceny, 
jej zasadnicze elementy, zostanie zachowana. 

4. Nie będzie żadnej ogólnej „ilustracji muzycznej". 

5. Pieśni i piosenki śpiewane przez aktorów będą te, które wybrał 
autor. 

6. Wiek i płeć wykonawców będą się zgadzały (wiek mniej więcej, a 
płeć absolutnie) z wiekiem i płcią przedstawianych przez nich 
postaci. 

7. Upływ czasu między aktem pierwszym i drugim, drugim i trzecim, 

będzie taki, jaki przewidział autor, to znaczy selektywny Uedne 
postacie się starzeją, inni nie) i będzie markowany tylko w takiej 
mierze, i takimi środkami (charakteryzacja), jakie przewidział 

autor. Te same postacie nie będą grane w różnych aktach przez 
różnych aktorów. 

8. Akcja sztuki będzie się rozgrywać tylko na scenie i w jej ramach 
(na przykład nie będzie przechodzenia aktorów przez widownię). 

9. Będą przerwy między aktem I i Il, li i III. Przedstawienie i każdy 
akt rozpocznie się podniesieniem kurtyny. Każdy akt, a wiec i całe 
przedstawienie zakończy się zapadnięciem kurtyny. Zmiany 
dekoracji nie będą dokonywane na oczach publiczności. 

10. Teatr zobowiązuje się do wydrukowania wszystkich wyżej 
wymienionych paragrafów w programie przedstawienia 
sprzedawanym czy rozdawanym publiczności. § 10, czyli niniejszy 
nie musi być opublikowany. Tytuł publikacji może być jakikolwiek, 
na przykład Autor zwariował, albo Ostatni Mohikanin. 

Sławomir Mrożek 

wrzes i eń 1993 



ANDRZEJ WAJDA 

Piotr Szczerski 
Teatr im. St. Żeromskiego 
Ul. Sienkiewicza 32 
25-507 Kielce 

18 kwietnia 1992 

Dziękuję za dwa listy extrapocztą, datowane 31 marca i 8 kwietnia. Oba 
otrzymałem jednocześnie 14 kwietnia. A przede wszystkim dziękuję za 
zaproszenie doceniam je tym bardziej, że wiem z jakimi trudnościami 
finansowymi boryka się Wasz teatr. To jest z Waszej strony gest, którego nie 
zapomnę. 

Będę w Polsce w drugiej połowie maja, na premierę niestety nie zdążę, ale 
bardzo chciałbym zobaczyć przedstawienie. W jakich dniach będzie ono 
grane w okresie między 20 maja i połową czerwca ? 

Chciałbym też zachować Wasze przedstawienie na video. 

(. „) 

Łączę najlepsze pozdrowienia 

Sławomir Mrożek 
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Sławomir Mrożek 

MIŁOŚĆ NA KRYMIE 
KOMEDIA TRAGICZNA W TRZECH AKT ACH 

OSOBY: 
PIOTR ALEKSIEJEWICZ SJEJKIN, porucznik 
TATIANA JAKO WLEWNA BORODINA, nauczycielka 
IWAN NIKOŁAJEWICZ ZACHEDRYNSKJ, niejasna osobistość 
ALEKSANDR IWANOWICZ CZELCOW, kupiec 
MARIONA WASILJEWNA CZELCOWA, jego żona 
RUDOLF RUDOLFOWICZ WOLF, inżynier kolei żelaznych 
LILY KARŁOWNA SWIETŁOWA , aktorka 
ANASTAZJA PIETROWNA BATIUSZKOWA, służąca 
WŁODZIMIERZ ILJICZ ULJANOW - LENIN, rewolucjonista 
ILJA ZUBATYJ, proletariacki poeta 
PIETIA 
FRANCUZ 

MARYNARZ I 
MARYNARZ Il 
NA AKORDEONIE GRA 
PIERWSZY 
DRUGI 
GENERAŁ 

WILKOŁAK 

KATARZYNA WIELKA 

EDWARD JANASZEK 
VIOLETTA ZMARLAK 
EDWARD KUSZTAL 
ANDRZEJ CEMPURA 
ANNA SKAROS 
JERZY KACZMAROWSKI 
DOROT A STĘPIEŃ 
MARIA WÓJCIKOWSKA 
ZENON JAKUBIEC 
JANUSZ GŁOGOWSKI 
ANDRZEJCZAPLARSKl 
ZDZISŁAW NOWICKI 

ZDZISŁAW RECZYŃSKI 
LESZEK JANCEWICZ 
RAFAŁ SZYMAŃSKI 
DARIUSZ KLIMEK 

REZYSERIA 
PIOTR SZCZERSKI 

SCENOGRAFIA 

JERZY SITARZ 

ł 

KOSTIUMY 

DOROTA WIJAS 

PREMIERA MAJ 1994 



SŁAWOMIR MROŻEK O „MIŁOŚCI NA KRYMIE" 

Zamierzam opatrzeć egzemplarz następującą notą: „ Uwagi o inscenizacji 
i grze aktorskiej: Tylko jedna, nie stosować uroczystej megalomanii, ani 
błazeńskiego wygłupu". Chciałbym takiego reżysera, który lubi teatr bardziej 
niż siebie, a publiczność bardziej od krytyków. 

( .. .) 
Jeśli o aktorach mowa, to jeszcze docisnę sprawę „ albo heca", „ albo 

poważnie". Z tym aktorzy, ci pomniejsi, też mają problem, nie tylko 
reżyserowie. Nie rozumie takijeden z drugim, że postać czyli człowiek może 
być w jednej minucie śmieszna, a już od razu w następnej przeżywająca coś 
tragicznego. A za tak zwane „przymrużenie oka" jak ja bym ich wszystkich 
mordował. ( . .) 

(fragment listu Sławomira Mrożka do Tadeusza Bradeckiego) 

Przy okazji powiem: tytuł jest Miłość na Krymie i w realizacji powinna 
być miłość i na Krymie. Przez miłość nie trzeba tłumaczyć, co rozumiem, 
natomiast przez Krym rozumiem historyczność, komunę, Sowiety„. Z całą 
pewnością nie powinien być zagubiony Krym, czyli historia - ale pierwsze 
miejsce należy się miłości. A miłością w tej sztuce jest Tatiana, ona otwiera 
sztukę i ona ją kończy. Ostatni obraz na scenie to jest właśnie ona, Tatiana. 
To metafizyczna postać miłości. Bo przecież naprawdę kocha wciąż Sjejkina, 
została tylko przez niego brutalnie pominięta. To prawda, że sypia z 
Zachedrynskim ale (i Zachedrynski się na to skarży) sypia bez miłości. To 
nie jest tuzinkowa pani ijej miłość jest bardzo prawdziwa, nawet jej komunizm 
jest tylko kostiumowy. „ Poszła" w rewolucję, w jej rygor tylko dlatego, że 
jest nieszczęśliwa. Jak gdyby mówiła: no dobrze, dobrze, pójdę i na to, bo 
moja miłość jest skaleczona, odtrącona. Ja muszę się jakoś ufortyfikować, 
właśnie w ideologii i czysto fizycznym erotyzmie. I to nie jest nic specjalnie 
oryginalnego. Znamy przecież typy kobiet, które tak właśnie reagują na 
ciosy, jakie przynosi im los. Niedawno rozmawiałem na temat sztuki i postaci 
Tatiany i mój rozmówca powiedział: to przecież jest kurwa. Nic bardziej 
błędnego i t1ywialnegol 

W ostatnim akcie jest właśnie tak jak mówisz. Dogłębny smutek i pytanie: 
na co to było? - zostają zrównoważone przez obraz. Obraz, który rzeczywiście 
jest bardzo mocny. Zespolenie elementów. Ta cerkiew z płonącymi witrażami, 
widać coś się dzieje w tej cerkwi, słychać także potężne chóry cerkiewne„. 
To jest nagły przeskok w inny wymiar. I znowu jesteśmy w miejscu, które 
bardzo jest trudno tłumaczyć intelektualnie. A jak już powiedziałem takie 
tłumaczenie nie zawsze jest wskazane, czasem nawet szkodliwe. Publiczność 
chłonie przedstawienie Oeśli jest co chłonąć) nie myśląc o zagadkach 
intelektualnych. A ostatnie obrazy bilansują tragizm i smutek sztuki nadając 
jej jakiś nadwymiar. Smutek nie jest tu najważniejszy, to rodzaj trwania, jeśli 
nie wieczności (to słowo może jest za śmiałe). Jest to jakiś rodzaj kontynuacji 
a nawet coś więcej. I bardzo bym chciał, żeby to „ coś więcej" zostało 

zaznaczone, zasugerowane „. I dlatego finał według mnie nie jest rozpaczliwy. 
Nie jest tanią desperacją ale pewnym majestatem życia, majestatem 
rzeczywistości. Od realizacji będzie zależało czy to się uda. 

(fragment rom1owy Józefa Opalskiego ze Sławomirem Mrożkiem) 

„ W żadnej innej sztuce Mrożka .{wiat nie kończy się tak nieodwołalnie, 
ostatecznie. 

Nie pozostało nic. Wolność od komunizmu zabita obie Rosję.· starą, 

czechowskq i nową, leninmvską. Ich upiory z uciętymi głowami przeszły do 
Grand Guignolu. 

Jedynym upiorem z zachowaną głową-maską i nagim ciałem niebiańskiej 
kurwy okaże się caryca Katarzyna, zaiste nieśmiertelny symbol seksu i zbrodni 
Żywi mieszkańcy najnowszej Rosji, bez cienia sentymentu do którejkolwiek z 
zamordowanych ojczyzn, wsiedli pospołu ze zwykłymi kurwami na statek do 
Ameryki, ostatniego raju na ziemi. Ale statek, jak pamiętamy nazywa się 
Lewiatan i nie wygląda na to, żeby miał dotrzeć do celu. 

Więc nawet Krymu już nie ma. Została tylko milośd wcielona w trójkąt 
Tatiana - Zacharedynski - Sjejkin Z tej trójki jeden jest trupem trzymającym 
pod pachą ko17ską czaszkę, drugi lekko zgorzknialym stotrzydziestoletnim 
pięćdziesięciolatkiem wciąż ścigającym swój miraż szczęścia. Tylko Tatiana, 
niedoti<.nięta przez czas, ludzi i ogień, będzie spoglądać na nas z ciemości. 

Tyle słów, tyle krwi i śmierci, kłamstwa i upokorze17, tyle upadłych światów 
i epok - żeby móc powiedzieć: nic prócz mi/ości? Czyli to, co wie każda 
zakochana po raz pierwszy Kasia, Catherine, Kalie a/bi Katiusza - w n~ym 
Piotrusiu, Petrze, Pierre albo Pietii? 

Tylko tyle? Aż Tyle. " 
(Tadeusz Nyczek „Dziesięć przyczynków do „Miłości na Krymie" 

Dialog nr 12, 1993) 

Dopiero komunizm wyzwolił chama. Zniszczył społecze/1stwo, które go 
kontrolowało i zastąpił je państwem, które ntc nie miało przeciwko chamowi, 
jeśli cham nie mia/ nic przeciwko nio:.mu. A cham nic nie mia! przeciwko 
pa/1stwu, ponieważ nie lubił społeczeństwa, które go ograniczało, zaś lubi! 
władzę jeśli mógł ją mieć nad spolecze17stwem, przeciwko czemu z kolei 
państwo, które nie lubi/o społecze/1stwa, nic nie miało. No i tak się porozumieli. 

Komunizm odszedł, cham pozostał. I smutno mi gdy porównuję polskość 
minioną, tę bez niego, z dzisiejszą. 

Dlaczego cham pozostał? A dlaczego mia! odejść? Teraz dopiero nasta! 
jego czas. Bo tymczasem wiele się na świec ie zmieniło. 

(..) 
Kiedyś cham nie by! w modzie, później stal się modny, teraz dykluje 

modę. I nasz rodzimy, zgrzebny cham pada w otwarte ramiona chama 
światowego. Trudno jest nam być nowoczesnymi przez gospodarkę, 

organizację, technikę, bo ich nie mamy, przez chamstwo natomiast od razu 
i bez wysiłku. Nie mamy autostrad i elektronowych klozetów, ale mamy 
chama nie gorszego niż oni. „ Biedni, ale chamscy " możemy powiedzieć z 
dumą. Nasza gola dupa nie mniej gola, niż dupa w „ Penthousie ". 

Dlatego nasz debiutujący cham razi mnie bardziej niż wysokorozwinięty 

cham zagraniczny ? Bo jest mój. 
(fragment odpowiedzi Sławomira Mrożka na ankietę Polityki 

pt: „CZY MYŚLELI PAŃSTWO O POWROCIE DO KRAJU.") 



DANIEL CHARMS 
przełożył 

Jerzy Czech 

*** 

Drzewa drzewa wszystkie pif 
głazy głazy wszystkie paf 
a przyroda wszystko puf 

Panny panny wszystkie pif 
chłopy chłopy wszystkie paf 
a żeniaczka wszystko puf 

Zaś Słowianie wszyscy pif 
żydki żydki wszystkie paf 
Rosja Rosja wszystko puf 

październik I 929 

DANIEL IWANOWICZ CHA RMS (właściwe naZ\\ isko - JUWACZOW), ur . w Petersburgu 30 
września 1905 roku - zmarł w wyniku bezprawnych represji w leningradzkim więzieniu 2 lu!ćgo 
1942 roku. Poeta i dramaturg. uznany dz.i~ za klasyka rosyjskiej groteski absurdalnej. 

Ispicjent, sufler 
BARBARA SOBCZYK 

Brygadier sceny 
ZENON PIWOWARCZYK 

Światło 
RYSZARD ZAJĄC 

MAREK DUTKIEWICZ 

Realizacja akustyczna 
ANDRZEJ WODECKI 

Rekwizytor 
ZOFIA ZAJĄC 

Prace perukarskie 
MARJA KACZMAROWSKA 

IDA LANG 

Kierownictwo pracowni krawieckiej 
BARBARA KARYŚ 
MARIAN MAZUR 

Kierownictwo pracowni stolarskiej 
LESZEK MACIAS 

Pracownia malarska 
TOMASZ SMOLARCZYK 

Reklama 
IWONA JAMKA 

BEAT A GROCHOWSKA 

Prace tapicerskie 
ANTONI KANIOWSKI 

Kierownik techniczny 
EDMUND POMARAŃSKI 

Kierownik Biura Organizacji Widowni 
Koordynator pracy artystycznej 

JOLANT A SPERKA 

Państwowy Teatr im Stefana Żeromskiego 
Kielce, ul. Sienkiewicza 32 

telefony 460-48 
447-65 dyrekcja 

475-00 kasa i organizacja widowni 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny - Piotr Szczerski 
Kierownik Literacki - Jerzy Sitarz 
Sekretarz Literacki - Halina Kuchcińska 






