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Miejsce urodzenia - miejsce wybrane 

Z miejsca uroclzenia, wioski Presnogorkowka vv o bvvodzie 
kustanajskim w Knachstanie, Nikołaj Kolac.Ja - syn 
pracowników sowchozu - wyrwał Si <;' w wieku l '5 lat. Był 
rok 1973. Przyjazcl do clwumilionowetiO S vv ierdłowska (clziś 

Jekaterynburg) i rozpoczęcie nauki w miejscowej szkole 
teatralnej zmienify w życiu młodego człow ieka - jeszcze 
przecież chłopca - wszystko_ „Poszedłem uczyć się "na 
ak'1ora" - zwierzył się po latach tłumaczowi swoich dramatów 
na język po lski, Je rzemu Czechowi - tylko d latego, że nasza 
rodzina była uboga , a mnie się wydawało, że aktorzy, 
których ogl ;1clam w kinie lub telewizji, są bogaci. 
Tymczasem, chociaż jako :1ktor dużo rracowakm. żyłem 
po prostu w nęclzy". Został rrzyjęty do Swierdłowskiego 
TeJtru Dramatycznego. Peł nił tam kolejno rrawie wszystkie 
funkcje: od maszynisty ro aktora. /.agrał m.in. w nulach 
Turhinów Bułhakowa i Pomir,:tniku wariata wg Gogola 
we własnej aclartacji i reżyserii. \X1 roku 1978 na clwa lata 
został powołany do wojska. 

Po powrocie przeżył głęboki kryzys - zarówno w życiu 
osobistym, jak i zawodowym. Wyrzucono go z teatru. 
Wtedy właśnie, gdy zdawało się, że jego „typowo rosyjski" 
los jest przesąclzony, V\')'clostał się na powierzchnię po raz 
drugi. 
\X11983 roku Kolada wysiał swoje opowiadania na ko nkurs 
literacki zorganizowany przez moskiewski Instytut Gorkiego. 
Został przyjęty na stuck1 z:iocznc. By si<; na nieb utrzymać, 

pracował w przyzJkladowym clomu kultu1y w ko mbinacie 
buclowlanym. \X1 roku 1986 nJpisJł pier\vszy utwór teatralny: 
Gramy w.fanty. Sztuka odniosla \N Zwi~Jzku J{aclzieckim 
ogromny sukces - także finansowy. DZi(,.'. ki te rnu Ko lacla 
mógł zrezygnować z etatu, by zaj c) Ć si ' tylko tym, co fascy
nuje go najbarclziej - literatuq i teatre m. Światową sławę 
przyniosła mu, napisana w roku 1989, sztuka Proca. Ukazał 

w niej problemy gejów - temat przecl pieriestrojką nie cło 
pomyślenia. Proca, uznana na Zachodzie za przejaw zmian 
kulturowych i obyoajowych w Związku Radzieckim, 
otworzyła pisarzowi drogę na europejskie sceny. Jego 
utwoty zaczt;· to wystawiać niemal w całej Europie -
najczęściej w Niemczech, a ta kże w USA, Kanadzie, Australii. 
\XI 1992 roku Kolada wyjechał na stype ndium do Akademie 
Schloss Solitude w Stuttgarcie. \Xfyst <,: pował w Deutsches 
Schauspielhaus w Hamburgu, gdzie zagrał postać Antona 
Czechowa. Nie zdecydował się jed nak na pozostJnie na 
Zachodzie i po kilkunastu miesiącJch powrócił do Je ka
terynburga. Jest wykładowcą w tamtejszym Państwowym 
Instytucie Teatralnym, prowadzi w ural.skicj telewizji wbsny 
program kulturalny „Czarna kasa", recJagujL' mies ięcznik 

litera ck i „ Ural". Jest a u torem ponad siedemdziesięciu sztuk 
teatralnych. Do najbardziej znanych zarówno w Rosji jak 
poza jej granicami należ~j , oprócz wspomnianej Procy 
Mery/in Mongoł, Martwa Krrj/pz.una, Statek gl11pców, Polonez 
Ogiłiskić~rJ,O, A idź, a idź ', Trzech Chi1iczyków. Doqcl w Ro
sji uka zały się drukiem trzy zbio 1y clramatów Kolady. 
\Xf 1994 roku odbył się w Je kate1ynburgu fcstivv:d KO LADA 
- PLAYS, w którym wzit;:fo udział 18 rosyjskich i zagrani
cznych teatrów. Sam Kolacla twierclzi, że żadna z inscenizacji 
go nie usatysfakcjonowafa. Może dlatego założył własny 
teatr, w którym sam reżyseruje - zresztą nie tylko swoje 
utwory. Nadal mieszka w Jekate1ynburgu, ale sporo czasu 
spęclza w niewielkim domu w tajclze. \XI roku 1989, który 
przyniósł mu pierwszy zagraniczny sukces, zainicjował 
odbudowę osie mnastowiecznej cerkwi Swiato-Nikolskiej 
w rodzinnej Presnogorkowce. 



Nie potrafię pisać o ludziach szczęśliwych 
Rozmow::i z Nikołajem Kolach} 

Co takiego odnajduje Pan w zwykłych ludziach 
żyjących na marginesie wielkiego świata - w miesz
kańcach sowchozów i chruszczowowskich bloko
wisk, w kobietach i mężczyznach napotkanych na 
ulicy - że warto o nich opowiadać w teatrze? 

Rosja nic ko r1czy sii: za moskiewslq obwodniq Sadowojc 

Kolca. To wielki kraj, w którym życie jest okrutne i pi~kne. 

Znam je i pragn<,· o nim opowi:r d:r ć . 1 ie cl1C<,' wysysa < 
z palca temat w - .'i:t blisko mni '. Lucl7.ie, o których phzę , 

co dzil'r\ choclz:1 u lici mi .Jekaterynburga. I za to właśnie nie 
lubi;i mnie mosk iewscy krytycy - twierclz:i , że przej::iskra
wiam ohra7. św i :tta , i ie rohi <;' to z premedytacj:i, aby się 
sp17.edać na Zachód. Otóż niepr~1wda. Fiodor Sologub o swo
jej powieści Ma~v bies pisał: „Ludzie kochaj~i . aby ich kocha
no. I.uhLi, kiedy si<,' opisuje szlachetne i wzniosłe przeja\vy 
duszy. Nie chq uwierzyć, kiedy przed nimi sta je coś do
słownego, mrocznego, zleg ). Mówi:1: on to napisa ł o sohie. 
Otóż nie, moi kochani współcześni , to o was pisa łem tę 
powieść 1 " Dokładnie to samo mogę powiedzieć o moich 
sztukach. 

Pisanie „blisko rzeczywistości" jest głęboko zako
rzenione w tradycji realistycznego rosyjskiego teatru 
- by wspomnieć chociażby Gogola, Ostrowskiego, 
Sołoguba, Bułhakowa. Pańskie sztuki zdają się z tej 
tradycji wyrastać, także pod względem formalnym. 
Nie boi się Pan zarzutu, że są nienowoczesne? 

Wiem jedno: dopiero po 20 latach od mojej śmierc i będzie 

wiadomo, czy moje sztuki są cokolwiek wart " a rer::iz, za
miast się nad tym zast.a na\viać , muszę ci<[gle i.'ić do przodu , 
dużo pisać , dużo pr::icować . Wszystko pozostalc nie jest 
ważne. Nie ukryw:rm faktu , że moje pisanie wyrasta z tra
dycji. Przeciwnie, jestem dumny z tego, że próbuj t;:: jaki ś 
niteczkę przeci;ign~tć stamtąd do dnia dzisiejszego. Czy mi 
s ię to uc.laje - nie mnie sądzi . 
To prawe.la, że w swoich dramatach próbuję iść śladem 

wielkiej literatury rosyjskiej. Od zawsze jej bohaterami byli 
„skrzywdzeni i poniżeni". Przecież nie są nikomu potrzebni. 

Państwo nie pomoże - ci biedacy nic go nie ohchoclz:J. 
Zatem tylko bezsilny pisa rz, opbkuj;ic ich losy, współczuje 
tym ludziom i ich ratuje. Być może wbśn ie dlatego Nabokov 
napisał: „Błogosławiony ten kraj, msza Rosja , gdzil: panuj 
najpot<;'iniejszl.' pra\VO natury - przeżywa SŁABSZY " . 

\X/sz~dzit', na całym świecie, pr-zy i.yciu po1.o.'>Laje silniejszy. 
A u nas - zadziwiaj:)CC - najsłabszy pomimo wszystko 
przetrwa. I nie wiadomo, dlaczego . .'vlyś lę, że to jest pi1;:·kne, 
i chcę, żeby tak było zawsze. 

Powtarza Pan często, że Pańskiej twórczości nie 
należy zaliczać do tzw. czernuchJ' - pesymistyczne
go nurtu współczesnej rosyjskiej literatury, filmu, 
teatru. Twierdzi Pan, że w Pańskich dramatach jest 
dużo jasnych barw a w Pańskich bohaterach - wie
le światła. Co jasnego można odnaleźć na przykład 
w życiu bohaterów Meryilin Mongoł ? 

Być może nie ma w ich życiu nic jasnego. I.cez istnil'jc 
widz, który wychodząc z teatru myśli o tym, co zobaczył 
na scenie, i mówi do siebie, choć niekoniecznie z prze
konaniem: „Muszę zaraz zadzwonić cło matki" . Albo po 
przyjściu do domu u ca łuje dzieci. Otóż wlaśnie La kie światło 

widzę. Teatr nie kończy się wraz z zasloni(,:ciem kurtyny. 
On trwa i - bard zo bym tego chcial - powinien trwać 
w duszach widzów. 

W rosyjskiej dramaturgii motyw tęsknoty za innym 
światem jest sprawą fundamentalną. „Do Moskwy!" 
- wzdychają czechowowskie trzy siostry. Dwie sio
stry z małego miasteczka - Merylin i Inna - marzą 

podobnie. Wierzy Pan, że ich marzenia się spełnią? 
I czy umiałby Pan pisać o ludziach, których marzenia 
się spełniają? 

Sądzę, że marzenia moich postac i nie spełni<! się nigdy. 
Nie wiem, co się z nimi st;:iło po ukończeniu pisania sztuki. 
N ie myślałem o tym. Mówię szczerze. Nie potra fię pisać 

o ludziach szcz<,·śliwych. Być może dlatego, ż.e w życiu 
prawie takich ludzi nie spotkałem. 



Czy Pan także - jak wielu Pańskich bohaterów -
marzy o innym świecie-z dala odJekaterynburga? 

'\a początku mojej s1.tuki Po/011e.z Ogi1iskiego jest mono
log, któty nazwałem „Mój .'i\viat". WycLtje mi si ·\ że do-ić 

obszernie mówi<..· tam o sobie. Zrt:szq, wszystkie po.sucic 
moich sztuk - tu ja. Nie rotrzebu j\ innego świata. i\b m 
swój wtasny .. Mój świat"; jest mi 'N nim I kko i przytulnie. 
Gdzież ja nic byłem zaraz ro tym, jak na poc:qtku pierie
strojki zostały otwa1te granic ·I l\awet w l rugwaju i Arge n
tynie. Półtora roku rnks1.kalem w Nil..: mczl'ch. \Vcz c·~ nie j 

cićjgle marzyłem, by gdzieś j echać. Dziś już nie chcę. Od 
siebie nie ucieknit'.sz . O\vszem, mieszkam \V prowincjonal
nym mieśc ie, ale nie uważam się 7.a pr wincjusz:t. Bowiem 
rrowincja - to stan duszy. i'vlożn a mieszkać w centrum 
l'vloskwy, a być c1.łowiekiem gl<;:huko prmvincjonalnym -
znam takich wielu. 
Najważniejsze jed nak jest to, że jestem wolny i m gt; 
zajmować się wyłącznie tym, co wzbudza moją ciekavvo.<ć . 

A ciekawi mnie pisanie dramatów, wystawianie spektakli, 
redagowanie własnego risma, wykładanie na uczelni. Bar
dzo się cieszę , kiedy moi studenci wyrastają na pisarzy 
dużego formatu, jak chociażby Oleg Bogajew i Wasilij 
Sigarew. Podoba mi się te ż robie nie własnego programu 
telewizyjnego poświ conego ludziom teatru. I 1esze7.e wiele 
rzeczy spraw ia mi przyjcmno.~ć. Mogę śmialo powiedzieć, 
że jestem szczęśliwym c1.łm~r iekiem. 

Jak Pan sądzi - co takiego jest w Pańskich sztukach, 
że - choć zanurzone w rosyjskiej rzeczywistości -
są wystawiane w tak różnych krajach jak Niemcy, 
Polska, Stany Zjednoczone czy Australia? 

Kiedyś na to pytanie odpowiadałem bardzo nicśrnLtlo, żeby 
przypadkiem nikt nie pomyślał, że mam manię wi -·lko . ..;ci 
albo coś nie tak z głową: „Widoonie reżyserzy i aktorzy 
znajdują w moich .sztukach wcpki ogólnoludzkie". TcTaZ 

jestem bardziej zuchwały i odpowiadam wprost: „Prawclo
podobnie .S'I wystawiane dlatego, że są dobre". Pro.szi,;· mi 
wybaczyć te słowa , ale w teatrze jestem od 15 roku życia, 
teraz mam 45, więc już 30 lat wędrujt,: od jednej sceny do 
drugiej. W moim życiu istnieje jedyna, ale za to płomienna 
namiętność - to wbśnie teatr. Mam go we kr\vi, płynie 
w moich żylach. Jestem sta1ym szczurem teatralnym - wiem 
o nim absolutnie wszystko: c1.ego potrzebuje widz, a czego 

nie, co trzeba zrobić, aby sprowokować krytykę, jak wysta
wiać sztuki, jak znaleźć pieniądze na zrobienie przed
stawień, jak je wypromować. Pracowałem jako montażysta 
dekoracji, oświetleniowiec, prntier, aktor, reżyser, dramaturg, 
a teraz jestem dyrektorem własnego „Kolacla - Teatru". 
O teatrze wiem wszystko. I to wszystko. 

Jekaterynburg - Kraków, lipiec 2003 

Rozmawiała Diana Po.skuta-Włodek 
Tłumaczyła Natalia Lasor'i 

Sztuki Nikołaja Kolady w Polsce 

• Martwa królewna, reż. Paweł Szkotak, Teatr Polski 
w Poznaniu, prem. 10 XI 2001 

• Mery/in /vlongoł, reż. Izabella Cywińska, Teatr Telewizji, 
prem. 7 IV 2002 

• Mery/in Mongoł, reż. Waldemar Śmigasiewicz, Białostocki 
Teatr Lalek, prem. 12 IX 2002 

• Mery/in Mongoł, reż. Barbara Sas.s, Teatr im. S. Jaracza 
w Łodzi, prem. 9 XI 2002 
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Nikołaj Kolada 

MÓJ ŚWIAT 

Ani to miasto, ani wieś; ani ziemia, ani morze; ::mi las, ani 
pole; to jest po prostu i las, i pole, i morze, i ziemia, i miasto, 
i wieś - to Mój Świat. MÓJ Ś\VIAT. 

Nieważne, czy Mój Świat podoba się wam czy nie. Mnie 
tam się podoba, jest Mój, kocham Go i już„. 

W Moim Świecie są ludzie, dużo ludzi: moich bliskich, moich 
miłych , kochanych ludzi. Zamieszkują Mój Świa t , bo się 
w nim zna leźli. Wszystkich spotkałem przypadkiem, ale 
wiem, że tak czy owak kiedyś bym się z nimi zetknął i zabrał 
do swojego świata, do Mojego Świata, MOJEGO Ś\VIATA. 
Bo inaczej w tym Moim Świecie byłoby pełno białych plam: 
nie zasiedlonych mieszkań, wyludnionych ulic, pustych 
kopert, głuchych telefonów. 

Są w Moim Świecie ludzie jak koty, S~ł i ko ty jak ludzie -
mają imiona: Bagheera, Waśka, Sznurek, Czubek, Maniuta, 
Maniuśka. Są też bezdomne psy, któ re wziąłem z ulicy -
z waszej, waszej, waszej ulicy„. Wziąłem i umieściłem 
w swoim świecie, w MOIM ŚWIECIE. Jest pies Szarik i kotka 
Czlapka, mieszkały u Soni i umarły, a ja zabrałem je do 
swojego świata, do MOJEGO ŚWIATA. Ot, zwyczajnie -
zabrałem, bo nie miały się gdzie podziać, i teraz żyj<) 

w MOIM ŚWIECIE. Jest wielu umarłych ludzi, których 
zabrałem do swojego świata, do MOJEGO ŚWIATA, wszyscy 
o nich zapomnieli, a oni żyją w Moim Świecie - proszę , 
żyjcie sobie! 

Fragment Poloneza Ogi1iski.ego 

Przekład Jerzy Czech 

Głosy o Koladzie 

Człowiek o baśniovvym losie? Zawodowy bajarz? Nikołaj 
Władimiowiu. Kobe.la. Zdav, ·:iłoby sie;', że opowiada o życiu , 

lecz w sposób zbyt prze rażaj~Jcy. („.) Esencja życia' Chyba 
rak. Wic.;ksw. ć postaci Kola dy to ułomni, chorzy ludzie„. 
I czasem oc.lroliina ludzkiej duszy lub losu ukazana zostaje 
w szczególny spo.~(Jh: poprzez ze.~poknic cech ludzkich 
i zwie rz · ·ych. Ten szalony, hi.sterycznie śmiL·j:tCY si ę 

i histery ·znic szluchajz)cy świat jest ro1.dwojony. 

Nata lia Sewerowa-Kaczrn:1zowa „Li l ier:1turnaja Gaziet: t" 2002 

Ko lada opisuje w swoich sztukach lud zi z socja lnych 
marginesów, alkoholików, bezrobotnych. Sqd większość 

miejsc akcji to mieszkania komunalne i baraki. Główne 
zajęcie postaci: picie i gadanie. I choć jego bohaterowie 
sieclz<-1 na skraju przepaści - to przecież wymachuj:J nogami 
i snują marzenia. Czasami spraw iają wrażenie grubiai'\skich 
i zepsutych, jednak nie są klasycznymi łajdakami. Są godni 
rniłu.ści i żyją zanurzeni w swej nieskończenie smutnej 
samotności, marząc o czymś innym, nieopisanym , jeśli 
można pozwolić sobie na użycie wytart ·go słowa -o miłości. 

O lga W ildgruber „Theater der Zeit'' 1995 

Na dramaturgii rosyjskiej lat dziewięćdziesiątych odcisnął 
Kolada wyraźne piętno, niektórzy mówi~l o „dekadzie 
Kolady", toteż można by sądzić, że stal się tam obiektem 
nit'hywałego kultu. Od dwóch tysięcy lat jednak wiadomo, 
j<ik wiedzie się prorokom w ich w lasnych krajach. Tak jest 
po trosze i z Kolad ą, chociaż aku rat jego bezpośrednie 
zaplecze - Jekaterynburg wie , kogo ma, i potrafi to docenić. 
Na Uralu wyszły trzy wybory sztuk Kolady, w Moskwie -
fakt znamienny - żaden. Ma on tam naturalnie i życz liwe 

dusze, ale niejednokrotnie pisano o nim \V stolicy bardzo 
zie. To jego głównie mają na myśli k1ytycy, kiedy pm:vtarzaj<J 
jak magiczne zakl<;:cie: ,.czernucha się znuc.lziłal". Owszem, 
widz ma .święte prawo poczuć się zagrożony i zatęsknić do 
rogoc.lnych komedii z życia nowobogackich. Ale w 
moskiewskim Sowricmienniku JV/urlin !Vlurło idzie już od 
dziesięciu sezonów i wcale nie ma zamiaru zejśl' z afisza! 
Widzowie nie odwrócili się od Kolady, co zatem budzi 
niechęć krytyki' 

Jerzy Czech „Dialog" 2001 



Niestety, krytyka stworzyła pewien Stt'reotyp odbioru 
Nikołaja Kolad jako autora ba1wnych opisów clna , piewcy 
tak zwanej c enz11chy. Ileż są warte tytu~ recenzji szruk 
Kolacly? „Przemienienie Mevvy w Kun{', „Od M wy clo inter
dziewczyny '" , ,Jedziemy, jeclzi ~my, jecl1.iemy, al t dok:ici"' 
„Cq pozost.alo tylko zastrzelić si<:;'.1'', „Raniewska z Now ·go 
Jorku" .... I tylko jeden tytuł inny: „Cz ,muż Bóg nas porzuci!. 
c;dyby było wiadomo ... ". 
Tymczasem Kolad:.i tv;ooy swój .świat, gd7.ie paradoksalnie 
łączy s ię to co v.rysokie i niskie, tragic7.Ile i komiczne, gdzie 
miesz:.ij<) si1,.· elementy kultury elitarnej i tej z marginesu, 
wzniosla symbolika i przyziemna egzystencja. Kolada 
nikomu nie odmawia prawa bycia czlowil:kiem, nikogo nie 
osądza. Dla Lego, jak mi się zcbj » żadna z najmroczniejszych 
nawet, opisywanych przez niego sytuacji, nie pozostawia 
uczucia beznadziejnej rozpaczy. 
Sceniczność sztuk Kobdy jest szczegulna. Wrmaga nie tyle 
fantazji reżysl'ra, ile jego otwarro.-c i. \Xlszak to, co w 
profl·sjonalnej krytyce nosi miano czem11chy, jest z<dcdwie 
powicrzchown<t warstw:1. Przec ież w tym Ś\Vi ·cie, którego 
z taką starannośc i <! strzeże dr;1maturg, żadne „cza rne" nic 
jest kultywowane, nie otrzymuje rangi samoistnej waności. 
\XI sztukach Kolady „cza rne" zawsze l:,czy si~ z rumanty
cznie-wzniosfym i pogodnym. Ten kontrapunkt nabiera 
zaiste tragicznego charakteru. 

G;ilin~ WierbickajJ, hn11:// www.koljada.uralinfu.ru/ 2003 

Glówną zasadą poetyki Kolady jest obnażenie istoty rzeczy 
i charakterów. Jeżeli pocz~1tkowo postacie próbuj~! ukryć 
się pod maską, to z biegiem v.rycbrzer1 prz ·st:1j :1 udawać, 
ukazują swoje prawdziwe cechy, myśli , uczu ia. Kolada 
obserwuje czfowieka w momencie ca łkowit go za famania 
s ię nadziei. Odczuwaniu nieznośnej obrzydliwości życia 

u Kolady przeciwstawiona jest sytuacja ludzi, którzy przys
tosowali s ię clo nędznej egzystencji. Przyzwyczajenie do 
postrzegania zgrozy i okropności codziennego 7.yci:.i 'N spo
sób zv.ryczajny jest cech~, postaci z marginesu. A jednak, 
sztuki Kolady, ujawniając szpetne strony życia i mówiąc 
o bolesnych problemach, pozostawiają wrażenie wyzwo
lenia, gdyż pisarz odsiania możliwość v.ryjścia ze świata, 
gdzie nie da się żyć po ludzku. 

Nina Malygina , http://-;vww.koljada.urnlinfo.ru/ 2003 

Rudolf Zioło 

Jeden z najbardziej cenionych polskich twórców teatralnych. 
Ukończył reżysc ri <,: w Leningr:idzkim Instytucie Teatru , 
Muzyki i Kinematografii. Debiutowa) w roku 1981 w Teatrze 
im. \Xlojciecba Bogusławskiego w Kaliszu. Uznanie przynioS~' 
mu spektakle zrealizowane"" Teatrze im. Juliusza Słowac
kiego w latach 1983-198'): Psie serce M. Bułhakowa, t'Vlaćy 
bies F Sołoguba, Oni S. I. Witkiewicza. \XI latach 1986-1988 
pracował w Sta1ym Teatrze, gdzie zrealizował m.in. 
Ksir;:żniczkf Turandot C. Gozziego, Sen n ocy !ctniej 
\XI. Szekspira, Republikę marzc1-i wg B. Schulza. Od roku 
1988 związany z Teatrem Powszechnym w \Xlarszawie; 
współpracował m.in. z teatrami \Xlrodawia, Gdańska, Tokio, 
oraz z Teatrem Telewizji. 

Andrzej Witkowski 

Debiutował w 1982 roku w Teatrze Współczesnym 
w Szczecinie. Projektował scenogr;rfię do ponad siedem
cJziesięciu przedstawień , m.in. w teatrach Krakowa, 
\Xlarszawy, Wrocławia, Gdańska, Łodzi. Pracowal z reży

serami: Jerzym Jarockim, Pawłem Miśkiewiczem , !Vlaciejem 
Prusem, Jerzym Stuhrem, Bogdanem Toszą i in. Na1więcej 

przedstawień - i z najwh; kszym sukcesem - zrealizował 

wspólnie z Rudolfem Ziolą Cm.in Mały bies F Sołoguba, 
Ksifżniczk.a TurandotC. Gozziego, Sen nocy letniej W Szek
spira, \\/oyzeck F Buchnera, Biesy F Dostojewskiego). 

Bolesław Rawski 

Od 1982 roku przez wiele lat był związany z Teatrem im. 
). Slowackiego. \Xlspólpracuje też z teatrami \Xlarsza'\\ry, 
Szczecina, Łodzi, Poznania, Wrocławia. Skomponował 
muzykę do około 70 przedstawień, w reżyserii m.in. Marka 
Fiedora, Jerzego Golińskiego, Grzegorza Jarzyny, Pawia 
Miśkiewicza, IV!acieja Sobocińskiego, Macieja Wojtyszki. 
Z Rudolfem Zioł:1 pracował przy realizacji Snu nocy letniej 
\XI. Szekspira i Kubusia Fatalisty i jego Pana D. Diderota 
w Teatrze Polskim \Ve \Xlroclawiu oraz Innych rozkoszy 
). Pilcha i Biesów F Dostojewskiego w Teatrze Powsze
chnym w \Xlarszawie. 



Teatr im. Juliusza Słowackiego 
finansowany jest przez 

Województwo Małopolskie 

W i J.r 
Ma.Jopobkl• 

Dyrekcja Teatru dziękuje 
Społecznemu Komitetowi Odnowy Zabytków Krakowa 

za pomoc w finansowaniu prac konseiwatorskich 

Patronat medialny 

,~o{\ U Nu~~ 
l•i.łłij~im:4:t•)t1ID 

Dyrektor Teatru 
KRZYSZTOF ORZECHOWSKI 

Zastępca Dyrektora 
WIKTOR HERZIG 

Asystent Dyrektora 
Paweł Szot 

Kierownik muzyczny 
Halina Jarczyk 

Asystent scenografa 
Elżbieta Wójtowicz-Gularowska 

Koordynator Pracy Artystycznej 
Kinga Głowacka 

Kierownik Archiwum Artystycznego 
Diana Poskuta-Włodek 

Kierownik Dziafu Promocji 
Małgorzata Zacharka 

Redakcja programu Diana Poskuta-Włodek 

Współpraca Natalia Lasoń 

Skład i przygotowanie do druku Maciej Dziadyk 

Podziękowania dla Pana Jerzego Czecha za życzliwą pomoc 



Kierownik techniczny dis eksploatacji 
Ryszard Starobrański 

Brygadier scef!Y. • 
JacekRepeto~li ZBIOROW 

instytutu Teatralnego 
Rekwizytor 

Elżbieta Ortowska 
Roman Łopatczak 

Kierownik pracowni elektrycznej 
Janusz Zielonka 

Kierownik pracowni akustycznej 
Krzysztof Adamek 

Kierownik pracowni perukarskiej 
Bożena Rybak 

Kierownik techniczny dis produkcji 
Zdzisław Jarosik 

Kierownik pracowni krawieckiej damskiej 
Maria Szczypczyk 

Kierownik pracowni krawieckiej męskiej 
Leszek Wyżga 

Kierownik pracowni malarsko-modelatorskiej 
Maria Hodur 

Kierownik pracowni stolarskiej 
Stanisław Nieć 

Kierownik pracowni ślusarskiej 
Adam Rojek 

Kierownik pracowni tapicerskiej 
Michał Rzepka 
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