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Nikołaj Kolada 
(ur. 4 Xll l 957r. we wsi Presnogorkowa, Kazachstan) 

Nazwany ojcem nowej dramaturgii rosyjskiej. Jeszcze 
kilkanaście lat temu był bezrobotnym aktorem z 
prowincjonalnego Swierdłowska (obecnie Jekaterynburga). 

Zwrotem w jego życiu okazały s ię studia w Instytucie 
Literackim w Moskwie w połowie lat 80 . 

W I 986r. napisał sztukę „Gra w fanty", która po sukcesie 
na prowincji została wystawiona w Moskwie i Petersburgu. Od 
tej pory Kolada napisał ponad 80 utworów, wystawianych w 
całej Rosji , w Europie Zachodniej, Ameryce, Australii i 
Argentynie, którymi odcisnął tak silne piętno na rosyjskiej 
dramaturgii lat dziewięćdziesiątych, i ż nazywa się ten okres 
dekadą Kolady. 

Do najważniejszych utworów Nikołaja Kolad y należą 

m.in .: "Gramy w fanty" ( 1986), "Statek głupców" ( 1986), 
"Złodziej" ( 1989), "Proca" ( 1989), "Gąska" ( 1989), "Chlupot 
białych mew" ( 1989), "Meryl in Mongoł" ( 1989), "Martwa 
królewna" ( 1990), "Canotier" ( 1992), "Ameryka podarowała 
Rosji statek" ( 1992), "Słomkowy kapelusz" ( 1992), "Polonez 
Ogińskiego" ( 1993), "Odejdż-odejdź" ( 1998), 

Nadal mieszka w Jekaterynburgu, gdzie prowadzi 
semtnanum dramatyczne w Pal1stwowym Instytucie 
Teat ralnym. Kieruje Centrum Dramatu Współczesnego przy 
Jekaterynburskim Teatrze Akademickim. 

Nikołaj Kolada w swoich dramatach w mistrzowski sposób 
opisuje życ ie rosyjskiej prowincji i jej pokaleczonych przez los 
mieszkańców. Nie ucieka od tematów trudnych 1 
kontrowersyjnych, jest orędownikiem prostych „nieważnych" 
ludzi, którzy przeżywają swoje jakże ważne dramaty. Postacie w 
sztukach Kolady, to niełatwe, stanowiące wyzwanie role dla 
aktorów. 

Jest najczęściej , obok Czechowa, wystawianym rosyjskim 
autorem na świecie . 

W jednym z wywiadów N i kołaj Kolada mówi tak o swojej 
szkole: 

... "Wykładam od dziesięciu lat, po powrocie ze stypendium 
w Niemczech sam zaproponowalem Instytutowi Teatralnemu 
otwarcie takiego wydziału . Studenci pochodzą głównie z miasl 
wokól Jekaterynburga. Bula Achmedianowa z Gremiaczynska 
w obwodzie permskim dojeżdża 11 godzin, w Rosji Io niedużo. 

Napisała dwie ztuki, jedną zamieściliśmy w inlernecie. 
Spotykamy się w soboty o 14, bo w dni pow zednie Instyllll 
Teatralny przypomina dom wariatów: aktorzy krzyczą, 

śpiewają, jakiś Otello dusi Desdemonę. W soboty siadamy IV 

sali, czytam na glo czyjąś sztukę, bo a11to1-=y się denerwują, 
polem ją omawiamy. Sko1iczyfo'111y - czytam na ·tępną i znów 
omawiamy. Znajdę nieźle napisaną scenę albo dialog, pochwalę 
autora: "Brawo, zasrmicu!". Ot i cala moja sztuka 
wykładowcza. Jeśli człowiek ma talent, to wystarcza. skrzydła 
mu wtedy wyrosną i napisze jeszcze lepiej. 

Poprawia Pan teksty dopisuje? 

Uchowaj Bo:e! Skracam tylko IV ramach za1ęc: 

"Demonstruję, jak ;: 40 stron :robić 20". i omawiamy, jak 
zmieniła się fabula i cliarakte1y hoha1erów. Przedmiot "teoria 
dramatu" zaliczam bez pytania: "Macie tu spi lektw: 
poczytajcie mądre książki". Kto chce - siedzi na moich próbach, 
obserwuje, jak sztuka z napisanej 11a papierze zmienia się w 
.::Y1Vy, pulsujący knvią organizm. Mam ogółem 32 studenlów z 
różnych lat. Ale nie umiem przepowiedzieć, kto z nich odniesie 
sukces. nie wiem, co jesl zapisane w gwia=dach ani jak karla się 
u/oŻ)( " ... 

Grzegorz Chrapkiewicz 
Aktor, reżyser, pedagog. Absolwent krakowskiej PWST. 

Zadebiutował - jako aktor i jako asystent reżysera - w 
krakowskim Starym Teatrze w spek taklu „Mord w katedrze " 
Thomasa Eliota w reżyserii Jerzego Jarockiego. Przez wiele I.at 
by ł aktorem Teatru Muzycznego i Miejskiego w Gdyni. 
Pracował z wybitnymi reżyserami: Krzysztofem Babickim, 
Markiem Okopińskim , Ryszardem Majorem, Tadeuszem 
Mincem. Niektórzy widzowie pamiętają go zapewne z 
brawurowego wykonania roli Mazurkiewicza w „Żolnierzu 
królowej Madagaskaru" Juliana Tuwima w reżyserii Jerzego 
Gruzy i jako znakomitego Hrabiego w „ Panu Tadeuszu " w 
reżyserii Adama Hanuszkiewicza (Teatr Miejski). 

Jako reżyser Grzegorz Chrapkiewicz zadebiutował w 
Teatrze Muzycznym w Gdyni operą „Dyrektor teatru " 
Wolfganga Amadeusza Mozarta. W jego dorobku reżysersk im 
najbardziej znaczące miejsce zajmują: „ Łysa .5piewaczka " 
Eugene Ionesco (Teatr Wybrzeże w Gdańsku), „ Wielebni" 
Sławomira Mrożka (Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach), 
„ Fantom bólu" Wasilija Sigariewa (Teatr Dramatyczny im. A. 
Węgierki w Białymstoku) , „Koleżanki" Pierre Chesnota (Teatr 
Komedia w Warszawie) oraz zrealizowane w Teatrze Polskim w 
Bielsku-Białej „Lekcja" Eugene Ionesco, „Iwona. księżniczka 
Burgunda" Witolda Gombrowicza i „ Ksztalt rzeczy" Neila La 
Bute 'a. 

Grzegorz Chrapkiewicz jest profesorem Wydziału 

Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku , 

Uniwersytetu Muzycznego 1m. Fryderyka Chopina w 
Warszawie i wykładowcą Studium Wokalno-Aktorskiego przy 
Teatrze Muzycznym w Gdyni. 

Jerzy Czech 
"Lubię dobrą literaturę, a rosyjska jest jedną z 

najważniejszych na świecie" 

Tłumacz literatury rosyjskiej , autor tekstów o niej, 
ukazujących się na łamach m.in. "Rzeczpospolitej", 
"Twórczości", "Res Publik.i Nowej", poeta, publicysta. 
Ukończył studia matematyczne na UAM, dr nauk 
matematycznych ( 1982). W ł atach 1974-1987 pracownik 
naukowy Instytutu Matematyki, pracował na Wydziale Chemii 
jako kustosz biblioteki . 

Był działaczem „So lidarnośc i " ( 1980-1990), członkiem 
i założycielem ROAD i Unii Demokratycznej . 
Wydał m. in.: „Roku pamięmego " (1984; pod p eudonimem 
Jan Poznań ki), „ Kamienie" ( 199 I; teksty do pio enek 
Przemysława Gintrowskiego). 

Przetłumaczył wiele utworów takich jak:. „Pijcie ocet 
panowie" Daniela Channsa, „Trawia tą uli cę" A ara Eppla , 
" waga - orgazm" Nikołaja ikołajewicza, „Ky " Tatiany 
Tol toj „To ja - Ediczka' Eduarda Limanowa ,,Merylin 
Mongoł" "Gą kę" i inne ztuki ikołaja Kolady, „Głupta kę"' 
Swietłany Wa ilenko, , Życie i Io " Wa ilija Gro smana. 
Tłumaczył teksty piosenek Bułata Okudżawy, Alek adndra 
Galicza, Władimira Wysockiego, szereg książek Bari a 
Akunina, wspomnienia i opowiadania Alek andra Sołżenicyna, 
wspomnienia Wa ilija Toporkowa o Stanisławskim , utwory 
Ludmiły Pietruszew kiej, Wiacze lawa Pjecucha, Władimira 
Sorokina, Wiktora Jerofiejewa oraz wielu innych autorów. 
Jest współautorem trzech numerów rosyjskich ,,Literatury na 
świecie''. 



KDLADAGFJSKR 
ŚMIEJĘ SIĘ, ŻEBY NIE PŁAKAĆ 

Gąska jest trzecią z kolei, po „Martwej królewnie" i „Meryl in Mongoł", sztuką Nikołaja Kolady prezentowaną na polskiej scenie. 

„ . "Mówi się często, że Kolada pisze ciągle tę samą sztukę. Kiedy przyjrzymy się Gąsce uważnie, stwierdzimy, że nie jest ona 
wyjątkiem od reguły, wypadkiem przy pracy, przeciwnie, należy do głównego 11urtu twórczości uralskiego dramatwga. Teatr jest dlań 
wszystkim, jeś li więc obrał go za temat, można domniemywać, że chciał powiedzieć coś istotnego. Gdyby chodziło mu wylącznie o 
rozrywkę dla gawiedzi, nie cytowałby pewnie „ Burzy" Ostrowskiego, czy też „ Wujaszka Wani" i „ Wiśniowego sadu" Czechowa. 
Czechowowskie motywy na tym się nie kończą. Tytułową Gąskę, młodą adeptkę sceny, można uznać za aktualną wersję Niny Zariecznej 
z Mewy, skądinąd dosyć kGJykat11ralną. Przemiana me11y w gąskę (w 01yginale „kurę ", ptaka również mało poetyckiego) to co.ś jak 
zamiana siekierki na kijek. Ale tak zazwyczaj u Kolady bywa, w zestawieniu z pierwowzorami ich wspólczesne repliki nie wyglądają zbyt 
dostojnie. Niech nas jednak nie zmylą t1ywialne sceny. Ten autor nigdy nie bal się trywialności, ryzykownych pomyslów, przerysowań, 
dowcipów wątpliwej próby. Daje najpierw publiczności dużo okazji do zabawy, niekoniecznie wyrafinowanej, później śmiech stopniowo 
zaczyna zamierać widzom na ustach. W obu znanych w Polsce sztukach komedia zmienia się w tragedię, a o roli śmiechu mówi przecież 
sam pisarz ustami jednego ze swych bohaterów: „Śmieję się, żeby nie płakać!" „„„ " 

„. "Akcja sztuk Kolady rozgrywa się zawsze w jakimś szczególnym momencie życia bohaterów. W „Gąsce" ludzie, któ1ym daleko 
jeszcze do śmierci, nagle uświadamiają sobie, że w ich życiu tak naprawdę nic nowegojuż się nie wydarzy. Jeszcze niedawno snuli Bóg 
wie jakie plany, marzyli o sukcesach, o szczęściu , i oto już wiedzą, że nic z tych marzeń się nie spełni, że prowincjonalny teatr pozostanie 
ich jedyną rzeczywistością. Bohaterowie próbują odmienić swój los; mężczyźni, jak to często bywa, wdają się w milos11e af e1y, ale owe 
próby kończą się nader żałośnie. Tak samo żałosne są skargi, wypowiadane wcale nie „swoimi słowami ", race} słowami postaci, 
granych na scenie. Żałosne i kabotyńskie, ale czy tym samym nieautentyczne? Czy ból i gorvcz niespełnienia są przez to mniej dotkliwe? 
Tyrady Ałły czy Fiodora budzą śmiech, ale gdy się człowiek nad nimi zastanowi, przestaje się śmiać, moie zaś odnaleźć w nich co.~ 
bardzo istotnego i bliskiego sobie - taką ambiwalencję Ko lada z góry założył, na tym polega właśnie jego metoda twórcza. Nie on jednak 
pierwszy zauważył, że świat jest teatrem, a ludzie aktorami. Z pewnością autor Gąski złożył w niej hold teatrowi, ludziom teatru z całą 
ich wielkością i małością; zarazem jednak napisał sztukę o nas wszystkich. Dla mnie jego przesianie było jasne, jeśli zaś młodsi 

widzowie „ nie czują" jeszcze omawianego problemu, to niech się nie łudzą: przyjdzie czas, że go poczują.„ „ „" 

Nie namawiam oczywiście, by oglądać Gąskę wyłącznie w zadumie i ponurym milczeniu; skoro jest komedią, śmiejmy się na 
zdrowie. Co tu dużo gadać: wszyscy lubimy zajrzeć za scenę, dowiedzieć się, z kim zdradza żonę dyrektor i do kogo „czuje miętę" 
pierwsza amantka. Warto jednak zwrócić uwagę, że za pikantną historyjką z zakulisowego życia teatru kryją się rzeczy znacznie 
poważniejsze. Nikołaj Kolada nie byłby sobą, gdyby nie postawił w niej tego samego pytania, co w innych swoich ztukach: 
„Co zrobiłeś człowieku ze woim życiem?" 

A tego pytania nikt z nas nie uniknie. 
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