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Dlaczego nRuski miesiącn„. 

Zawsze od p ow iedź na tak le pytanie. mole być jedna, 

a dla cu10 nl1? Oczyw i ście )15t to odpowiedź, po części 

wymijaj ą ca, ale po części równie! odpow iada w pełni 

na ka ! de pytl nle, dotyczące wyboru kolejneso tytułu 

do repertuaru Teatru . A dlaczeso . Rusk i m i es i ąc" ? 

Najl epszym potwierdzen iem słusznośc i wyboru może być 

fe li eton prof. Ludwika Stommy, który bod ajże dwa lata temu 

nap i sał w „ Po li tyce ", !eza ks l ą!kę . Ruski m iesiąc" Dmitrija 

Stre lnlkoffa przyzna łby mu 365 Nobil na 365 dni. 

Zarówno forma , Jak I tem atyka poruszona w ks i ążce, wśród 

naszych (cz.yt. po lsk ich, polskleso pochodzenia) autorów 

jest często tematyką tabu , albo tematyką, której w ogóle nie 

dostrzegamy I której nie Jesteśmy w stanie zauważyć. Dzieje 

s i ę tak dlatego ponieważ ci ężko jest nam śm i ać się z samych 

siebie , albo samych sieb ie krytykować . To generaln ie jest 

trudne, a szczegó lnle Po lakom trudno jest s i ę śm i ać 

ze swo ich wad, słaboś c i I przywa r. Jeszcze gorsza sytuacja 

powsta je wtedy, kiedy ktoś z nas s i ę śmiej e , ki edy ktoś 

z dystansu, z perspektywy mówi o nas nie naj lep fe], albo nie 

tak akbyśmy chcieli. Dmitr ij Stre lnlkoff w swojej pow i eści 

w sposób zdecydowany, stanowczy pokazu je wsze lkiego 

rodza ju nie tylko nasze narodowe, mentalne wady 

I przywary, ale równ ie! adm inistracyjne I organizacyjne, ma 

odwasę sięgnąć do tematyk i kości oła. Zapraszam bardzo 

serdecznie na spektakl, nie tylko na premierę, ale także by 

zobaczyć co z powieśc i Streln lkoffa wybrał Łukasz Molski, 

który j est autorem adaptac ji. 

Zaproponowałem re!yser l ę scen lcmej wers ji " Rusk iego 

mie s i ąca " ko lumbijczykow l Glovanny'emu Caste ll anosow l, 

bo którz lep iej potrafi zrea li zować prob l ematykę powieści 

rosjan ina Dmitri ja Strelnikoffa n i ż obcokrajow iec 

m i eszkający od 14 lat w Po lsce . Mam nadz i ej ę , 

! e wielogodz inne rozmowy z re!yserem na temat spektaklu 

przen i osą się na jego realizację . 

To trzeba zobaczyć, nad tym trzeba się ustanowić i o tym 

trzeba pomyśleć, bo rzecz nie dotyczy tylko obcokrajowców 

w Po lsce, rzecz dotyczy obcych w Innych krajach, a przez 

t o ma swój uniwersal izm „ ... 

Mirosław Siedler 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
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Dimitrij Strelnikoff 
biografia 

Dmitrij Aleksandrowicz Strelnikoff 

Rosyjski pisarz, biolog oraz dziennikarz telewizyjny, radiowy 

i prasowy; absolwent Zaocznej Szkoły Matematycznej 

Uniwersytetu Moskiewskiego im. M .W. Łomonosowa oraz 

Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie 

mieszka w Warszawie . 

Pisarz dwujęzyczny, w swojej twórczości posługuje się 

językiem rosyjskim i polskim: rosyjski - ojczysty, 

polski - nabyty. Autor blisko dwustu publikacji prasowych 

w Rosji i Polsce; bard, którego piosenki zostały wydane 

w prestiżowej serii "Bardowie Rosji". 

Dmitrij A. Strelnikoff urodził się w 1969 w Rosji w granicach 

ZSSR, w Azji Środkowej, w mieście Ałma-Ata - stolicy 

Rosyjskiego Siedmiorzecza (obecnie terytorium należące do 

suwerennego państwa Kazachstan). Głównymi filarami 

drzewa genealogicznego Strelnikoffa są przedstawiciele 
rodów o nazwiskach Strelnikoff, Anan'in, Bartoszewicz 

i Jackiewicz. Jego przodkowie wywodzą się, między innymi, 

od bojarów średniowiecznego Nowogrodu Wielkiego 

(pierwszej stolicy Rusi Kijowskiej), Kozaków Siedmiorzecza 

i szlachty rusko-litewskiej z czasów Ruryka i Giedymina. 

Swoje wiersze w języku rosyjskim autor publikował 

w moskiewskim miesięczniku literackim 

"3HaMii" ("Sztandar"). 

Strelnikoff jest autorem takich 

książek jak: „ Nikołaj i Bibigul", 
"Ruski miesiąc", "Nocne życie 

aniołów", tomiku poetyckiego 

"Homo Mirabilis" oraz 

trzydziestotomowej "Wielkiej 

Encyklopedii Zwierząt". 

W 2005 w Moskwie nagrał płytę 

"Pocrn~cK1-1e 6apAbl, A1-1CK 5" (Seria 
"Bardowie Rosji", CD NS), na której 

znalazło się dwadzieścia piosenek 
jego autorstwa oraz utwory takich 

wykonawców jak Andriej Anpilow, 
Jurij Wizbor, Weronika Dolina, 

Aleksander Suchanow i Tatjana 

Synicyna. 

Od września 2005 do grudnia 2007 

Dmitrij Strelnikoff wielokrotnie 
występował w programie TVP2 

"Europa da się lubić". Od marca 

2007 występuje również 

w programie "Pytanie 

na śniadanie", gdzie przez wiele 

miesięcy prowadził swoją autorską 

audycje poświęconą życiu zwierząt 

i roślin. Latem 2007 Strelnikoff 

w ramach akcji "Lato z Dwójką" 

promował za pośrednictwem TVP2 

Mazury. 



Dimitrij Strelnikoff 
o 11 Ruskim miesiącu" 

O tym ile trwa tytułowy „Ruski Miesiąc': oraz czy historia miłości Rosjanina Piotra 
Smirnoffa i Polki Stanisławy Bnińskiej opisana w powieści jest autentyczna, 

z autorem powieści Dmitrijem Strelnikoffem rozmawiała Monika Stando. 

Czy opisana w powieści historia miłości dwojga młodych ludzi, którzy spotykają się w kraju Chopina 

i moherowych beretów, gdzie chcą zawrzeć ślub kościelny, lecz na swojej drodze napotykają szereg 

problemów związanych z biurokracją kościelną, jest prawdziwa i czy dotyczy Pana osobiście? 

Ta historia jest prawdziwa w 100% i jak najbardziej dotyczy też mnie. Nie odważyłbym się napisać takiej 

powieści wymyślając te wszystkie śmieszne, zaskakujące, a czasem wprost szokując wątki, ponieważ, gdyby 

były one wyssane z palca, nie byłbym uczciwy wobec Czytelnika - wyszedłbym na wariata, który szuka 

nieistniejących problemów i absurdów. Doświadczyłem tego wszystkiego i opisałem, ponieważ nie można 

było tego nie opisać, takich historii nie wolno marnować! Są darem od Boga kimkolwiek on jest. Do 

rzeczywistych wydarzeń dodałem wiele humoru i odpowiedziałem przy okazji na wiele innych pytań, które 

mnie nurtują, a które nie są bezpośrednio związane z romantyką ślubnych kobierców. Zatem z pewnością 

jest to książka o mnie, o mojej próbie zwalczania głupoty i wyśmiewania absurdu, który, notabene, nie ma 

narodowości. Absurd jest materią ponadnarodową . Ponieważ jednak akcja toczy się głównie w Polsce, to 

też historia opiera się przede wszystkim na absurdach tutejszych, lokalnych . Dlatego też książka jest tak 

interesująca dla Polaków. 

A ile trwa tytułowy „Ruski miesiąc"? 

Odpowiadając na to pytanie filozoficznie, można by rzec, że „ruski miesiąc" trwa w Polsce, jak i w Rosji, od 

dziesiątek lat, strasznie długo. Mam na myśli absurdy, z którymi spotykamy się na co dzień i walczymy, póki 

starcza nam energii i wiary. Jeśli zaś chodzi o tytułowy „ Ruski miesiąc", o przygodę głównego bohatera 

pow i eści, czyli Piotra Smirnoffa, to trwa ona trzy lata. Czyli: zwykły miesiąc pomnożony przez 36 -tyle trwa 

opisany przeze mnie ruski miesiąc. 

Jak Pan wspomniał, powieść ta jest próbą zwalczania absurdów polskiej mentalności. Czy zatem książka 

ta miała być pewnego rodzaju terapią dla Pana jako Rosjanina mieszkającego w Polsce? 

Dla mnie książka jest zawsze częścią mnie. Pisanie jest dla mnie rozrywką, a także dużą radością. Kocham 

literaturę. Bardzo sobie cenię też, że mogę pisać w języku nabytym, to dodaje smaku mojej twórczości. Czy 

jest terapią? Na pewno próbą pozbierania pewnych spostrzeżeń dotyczących współczesnej Polski i Rosji, 

także kolekcjonowania charakterystycznych obrazków z życia mieszkańców naszych krajów. Jest to więc 

pewnego rodzaju praca naukowa. Nie wiem czy powieść „Ruski miesiąc" miała być dla mnie terapią. Raczej 

nie. Nie oczekiwałem, że naprawi coś w mojej psychice. Może dlatego, że nie potrzebuję takiej pomocy: 

doskonale się czuję w Polsce i w Rosji . 

w książce wskazuje Pan na jedność mentalności Polaków i Rosjan, na tę 

słowiańską duszę. Jednak dziwi się Pan po/sklej mentalności. Czy zatem Polacy 

i Rosjanie są rzeczywiście tak bardzo do siebie podobni? 

Uważam, że Polacy i Rosjanie są do siebie bardzo podobni. Są sobie bliscy. Osobiście 

nie miałem żadnego problemu żeby się zaadaptować i zadomowić w Polsce. Żyję 

polskimi sprawami, ale to nie wymaga ode mnie odcięcia od życia w Rosji, gdzie 

jestem wciąż obecny i aktywny: bywam, publikuję, uczestniczę w życiu kulturalnym, 

mam wielu przyjaciół i rodzinę. W ogóle, mówiąc szczerze, pytanie o podobieństwa 

i różnice jest jednocześnie łatwe i trudne . Łatwe dlatego, że inteligentni ludzie są tacy 

sami na całym świecie. Trudne, bo ciężko jest porównywać ludzi myślących . Inteli

gencja to rodzaj egzotycznego warzywa, dla tych którzy żywią się głównie papką 

hojnie serwowaną przez telewizję i kolorowe pisma. Tacy ludzie łatwo ulegają 

manipulacji, potrafią kochać lub nienawidzić nie zastanawiając się skąd się bierze ich 

miłość lub nienawiść. Tacy są zarówno w Rosji, jak i w Polsce. I pod tym względem też 

są bardzo do siebie podobni. 

Jaki jest obraz Rosjanina w Polsce? 

Obraz Rosjanina w Polsce, w moim odczuciu, niestety jest koszmarny. Z resztą 

Rosjanie sami bardzo ciężko pracują na ten wizerunek, nie tylko jako przedstawiciele 

grup mafijnych działających w Europie, ale także jako producenci filmów, 

niekończących się seriali na temat mafii, których ja osobiście mam serdecznie dosyć. 

Ale nie tylko o to chodzi. Polska jest trudnym dla Rosjan krajem gdyż jest państwem 

wybitnie rusofobicznym. Pod tym względem można ją porównać do trzech krajów 

nadbałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii, gdzie dochodzi do tego, że w reklamach straszą 

dzieci samym brzmieniem języka Tołstoja i Puszkina. Czasem odnoszę wrażenie, 

że polscy pseudopatrioci zazdroszczą takich pomysłów swoim najwiern iejszym 

sojusznikom w nowej UE. Żywię jednak nadzieję, że jest to stan przejściowy. Ostatnio 

widzę, że pozytywne zmiany są możliwe, że powszechna, podświadoma polska 

rusofobia, niezrozumiała i atawistyczna, powoli przechodzi w stan bardziej dowcipny, 

przyjemniejszy, śmieszny. Trzeba też dodać, że na szczęście obraz Rosjanina w Polsce 

nie jest jednoznaczny. Środowiska związane ze światem kultury, które, jak to niestety 

zwykle bywa, nie stanowią większości populacji, tradycyjnie wolą widzieć Rosjan, jako 

przedstawicieli wybitnej kultury europejskiej. 



A skąd wynikają stereotypy na temat Polaków w Rosji I Rosjan w Polsce? 

Jetell chodzi o obraz Polaka w Rosji, to muszę od razu powiedzieć, 

te Rosjanie wied zą o Polakach bardzo niewiele, w ogóle się Polską nie 

Interesują. W Europe Rosjanie tradycyjnie skupiają swoj ą uwagę na takich 

krajach jak Francja czy Niemcy. Popularna też jest Anglia, gdzie Rosjanie 

robią kari ry artystyczne, lub, korzystając z dobrodziejstw demokracji, 

ukrywają si ę przed rosyjskim wymiarem sprawled llwości. Reszta krajów dla 

Rosjan I t nleje wyłączn i e jako kraje wczasowe, I wtedy pojawia się na tak 

zwane) tapecie Chorwacja, Grecja, Turcja czy Egipt, a wi ęc kraje położone 

nad Morzem Śród z i emnym. Polska jest dla Rosjan niczym terra incognita . 

Jefell si ę pojawiają ja kieś odniesienia, to dotyczą one głownie okresu, 

w którym to Polacy okupowali moskiewski Kreml, a na tronie rosyjskim 

mógł zasiąść król Polski. W latach 70-80-tych ubiegłego stulecia Rosjan ie 

dobrze kojarzyli kino polskie. Ale pokolenie, które kochało się 

w Olbrychskim, Cybulskim, Machulskim, Stuhrze, Bińczyckim, Dymnej 

i Brylsklej jest jut doj rza łe I, brzydko mówiąc, powoli odchodzi do lamusa. 

Młodzie! rosyjska praktycznie nic o Polsce nie wie. Kto jest temu winny? 

Może polskie ministerstwa spraw zagranicznych i ministerstwa kultury? 

W końcu promocja kraju, to ich działka. Pewnie, jak zawsze, chodzi 

o pieniądze , które są wydawane chętniej na wojsko niż na kulturę. 

Jeże lł zaś chodzi o to, dlaczego Polacy tak negatywnie postrzegają Rosjan, 

to t rzeba wskazać, że na to wpływały i nadal wpływają różne czynniki. 

Oczywi śc ie pierwszy to konkurencja o wpływy i tereny, które w chwili 

obecnej egzystują jako niepodległe państwa: Białoru ś i Ukraina - ciągle 

je sobie wydzieraliśmy, by powiększać swoje imperia. Nie próżnowali też 

nasi przywódcy religijni. Ka tolicy demonizowali prawosławie, prawosławni 

demonizowali katolików. Potem Rzeczpospolita Obojga Narodów 

okupowała zachod n ią Rosje wraz Moskwą . Potem klęska 

Rzeczypospol itej - rozbiory, rzeź bolszewicka i wojna 1939 roku. Łatwo nie 

było. Ale trzeba żyć daleji U wielu narodów świata jest zwyczaj witając 

nowy rok wyrzucać jaki ś przedmiot symbolizujący wszystkie nieszczęścia 

roku odchodzącego . Może Polacy też kiedyś do tego dojrzeją? Wierzę w to. 

Przecież potrafili wybaczyć Niemcom rozbiory i agresję hitlerowską, o czym 

wyraźnie wspominam w „Ruskim miesiącu". Dla mnie osobiście jest to 

arcyciekawe zjawisko, poświęciłem mu w powieści sporo uwagi. Jestem 

pacyfistą i chciałbym, żeby wszystkie narody na całym świecie się 

dogadywały. Ja bym chciał, żeby Polacy zrozumieli, że można pokochać 

także Rosjan nie tylko Niemców. W istocie jesteśmy bardzo nieszczęśliwym 

parodem - nikt tak nam nie zaszkodził, jak my sami. Na przestrzeni 

ostatnich 100 lat ponieśliśmy ogromną klęskę. 

Mieszka Pan w Polsce już od ponad 20 lat, czy czuje się Pan Polakiem 

w jakimś sensie? 

Czuję się Polakiem chociażby z tego powodu, że mam Polaków 

w swoim rodowodzie - znakomitych Polaków z wybitnych rodzin 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Byli wśród nich też powstańcy, 

na przykład mój praprapradziad~k Mikołaj Bartoszewicz, powstaniec 

styczniowy. Ale ja przede wszystkim chcę być nie tyle Rosjaninem czy 

Polakiem, ile człowiekiem wolnym, chcę być kimś, kto mieszka tam, 

gdzie mu się podoba, kto kocha i jest kochany. Często o takiej postawie 

mówi się, że jest kosmopolityczna. Kosmopolityzm ma jednak 

wydźwięk pejoratywny, bowiem kosmopolitów często uważa się 

za konformistów. Mój kosmopolityzm jest bardziej filozoficzny 

niż konformistycznym. Filozofia moja jest bardzo prosta, chcę spędzić 

życie, które mi darowano, wśród sympatycznych ludzi. Fanatycy, 

furiaci niszczą świat, a miłość i wiara go odbudowują. Ta miłość i wiara 

jest w moich książkach, również w „Ruskim miesiącu". Nie uciekam 

więc od „brudów tego świata", walczę z nimi, ale nie zamierzam się 

w nich taplać. 

Czy cieszy się Pan, że powstała adaptacja teatralna Pana powieści? 

Ogromnie się cieszę! Zresztą nie raz o to zabiegałem. Ubiegam się 

także o adaptację filmową mojej powieści, wiele zrobiłem , żeby 

ta książka została zauważona . Nie mogę się doczekać prapremiery 

„Ruskiego miesiąca" na deskach teatralnych. 

Czy od razu przeczuwał Pan, że Pana książka stanie się bestsellerem? 

Z całą pewnością, ponieważ Polacy, podobnie jak Rosjanie, a może 

nawet bardziej, uwielbiają czytać o sobie - niezależnie czy pisze się 

o nich pozytywnie czy krytycznie. Tego rodzaju książki w Polsce zawsze 

wywołują fale zainteresowania i ciekawe dyskusj.e. „Rus i miesiąc" 

wbrew temu, że się spodobał i tysiące Polaków w Polsce i za granicą 

przeczytało i nadal czyta tę książkę, ma także wielu krytyków, ludzi, 

którzy uważają, że ta powieść jest wielką pomytką, a jej autor 

nienawidzi Polski i Polaków. ~mieję się gdy to słyszę, przecież sam 

mam polskie korzenie. Część moich przodków była· także katolikami, 

to mi nie przeszkadza. Ani nie przeszkadza mi to, że zostałem ochr c

zony w kościele prawosławnym . Prawpa jest taka, że Bóg jest jeden 

i mieszka w człowieku. Ja kocham wszystkich ludzi, zależy mi tylko 

na jednym - żeby ludzie mieli dostatnie, godnę życie, żeby byli wolni 

i uśmiechnięci. Zanim jednak nie zwalczymy absurdów, a najlepszą 
walką z absurdem jest śmiech, nie możemy liczyć na to, że nasze życie 

się poprawi. I taka była moja intencja, gdy pisałem "Ruski miesiąc". 

I I ( 
I 

(. 





Polak do rady, Litwin do zwady, Mazur do boju, Nieniec do stroju, Włoch do lutni, Rusin do bałamutni 

11 /m więcej w Polskę 

tym więcej rozbojów" 

11 Mądry Polak po szkodzie" 

11 Wódka grzeje, wódka chłodzi, 
wódka nigdy nie zaszkodzi" 

11 Kto z babą wojuje, pewnie 
pożałuje" 

„ Kto na małym nie poprzestaje, ten 
dużego nie godzien" 

„Gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania" 

„Niechby wszystkie prawa przepadły, 
byle tylko ludzie prawdą żyli" 

11 Ruska mafia" 

11 Rosjanin mądry po 
niewczasie" 

"Sto wiorst nie droga, sto rubli 
nie pieniądz, sto gram nie 

wódka" 

11 U nas nie Polska chłop ważniejszy 
od baby" 

„Nie ten ubogi, który mało ma, 
ale ów, który więcej mieć pragnie." 

„Musi to na Rusi, a w Polsce jak kto chce" 

„Byś miał najsprawiedliwszą, a nie miał kalety, albo 

lisa w za n drzu, albo wuja w prawie - przegrasz" 



wywiad z Leszkiem A. Czerwińskim 

Co Pan /ubi w granej przez siebie postaci Piotra 

Smirnoffa? 

Jale/ jest Piotr Smirnoff, postał w kt6rą się Pan wciellł? 

Jest to człowiek prosty i szlachetny. Niedawno sam 

przyjął chrzest w kościele prawosławnym, a teraz dla 

swojej nowej żony Stasi, chce zrobić wszystko, aby 

doprowadzić do ślubu. Dokładnie ma być ślub 

wyznaniowo mieszany jak jest to napisane w sztuce, przy 

udziale prawosławnego popa jak i katolickiego księdza. 

Jednak po drodze napotyka na poważny problem 

w postaci biurokracji kościelnej. która mu utrudnia 

w zasadz ie nie wiadomo do końca z jakich powodów 

zawarcie tego ślubu. Piotr jednak nie daje za wygraną, 

poza tym stoi za nim kob ieta, którą kocha I z którą, jak to 

w trakcie sztuki dowiadujemy się ma najpierw jedno 

dziecko, później drugie. Podoba mi się w nim to, że tak 

bardzo walczy o rzecz, o którą w zasadzie nie wszyscy 

potrafiliby zawalczyć z takimi szlachetnymi dobrymi 

intencjami. Wielu ludzi na jego miejscu być może 

machnęloby ręką i powiedziało, dajmy spokój przec i eż 

tak właściwie nie trzeba nam ślubu kościelnego. Piotr 

taki nie jest, on wie, jak dla jego przyszłej żony jest to 

ważne, nie grają tu ro ll żadne wydatki, rzeczy materialne, 

on chce aby kobieta, którą kocha była szczęśliwa z nim 

i miała ten wymarzony ślub kościelny. Taka prostota 

i szlachetność właśnie mi się w nim podoba, a także 

1 upór w dązeniu do zrealizowania zamierzonego celu. 

Laureat Grand Prix 6. Ogólnopolskiego 

Festiwalu Piosenki Aktorskiej "Reflektor" 

Leszek Andrzej Czerwiński 
wcielił się w postać Piotra Smirnoffa 

bohatera „Ruskiego miesiąca". 

Czy cieszy Pan się, że zagra rolę Piotra Smirnoffa? 

To jest bardzo wymagające zadanie. Przyznam 

szczerze, że boję się, bo wiem, że zostałem 

obarczony dużą odpowiedzialnością. Natomiast 

cieszę się, że mogę zmierzyć się z tego typu 

materiałem, zawsze jest to dla aktora jakiś 

sprawdzian, test własnych możliwości 

i umiejętności. Rola Piotra wymaga maksymalnego 

skupienia i dobrze rozplanowanej „mapy postaci", 

bo przecież wokół niego toczy się cała akcja 

„Ruskiego miesiąca". To duże zadanie, ale walczę 

do końca ... 

STOMMA o STRELNIKOFFIE - recenzja 
Prof. Ludwik Stamma o „Ruskim miesiącu" lub Jeżeli chcemy pojąć coś 

więcej z tego świata musimy przeczytać „Ruski miesiąc" 

Swojego czasu (pracowałem wtedy na KUL, więc można było zasadnie przypuszczać, iż pozostaję in odore sanctitatis) przyjaciółka zwróciła 

się do mnie, żebym pomógł jej załatwić formalności związane z chrztem dzieci, na którym bardzo zależało dziadkom. Tragicznie zmarły 

ojciec był ateistą - nie wojującym, ale przekonanym - i wolnomyślicielem do tego stopnia, że z przyjaciółką nie zawarł nawet 

biurokratycznego ślubu cywilnego. Przyjaciółka z kolei reprezentowała rzadki gatunek otwartych na wszelką metafizykę, ale 

niepraktykujących żadnej. 

Proboszcz, zainkasowawszy „to łaska" i dwie kartki na benzynę, od razu spuścił mnie z wodą . Dzieci - bękarty, ojciec antychryst (co gorsza, 

nieochrzczony). matka nie wiadomo co. Nie przejąłem się, gdyż wydawało mi się, że mam atuty w rękawie. Udałem się do 

zaprzyjaźnionego i słynącego z dobroci księdza H. Wdaliśmy się w teologiczną dysputę. „Chodzi przecież - argumentowałem - o zmazanie 

grzechu pierworodnego. Czyż można za grzechy rodziców karać niewinne dzieci, zamykając im drogę do wiecznego zbawienia?". 

Ksiądz H. był nieubłagany. „Niech najpierw nawróci się matka i da gwarancję, że dzieci wychowane zostaną w świętej wierze 

rzymsko-katolickiej". Tu krew mnie zalała. „A nie pamięta ksiądz tego świętego, który chrzcił deszczem umierających saracenów, a z ust ich 

wylatywały białe gołębice i szybowały w przestworza, ku światlu?". Ksiądz H. spojrzał na mnie ironicznie: . Pan wierzy w takie bajki?". 

Wzburzyło mnie to ogromnie: kapłan, skądinąd uroczy, któr,o nie wierzy w cuda, a chrzest sprowadza do socjologicznego poziomu. 

Dyskusja była jednak skończona. Nawiedzałem potem księdza M., ojca G., prałata B. „. z podobnym skutkiem. Wreszcie, o dziwo, sprawa 

skończyła się happy endem. Ojciec S. zgodził się opatrzyć dzieciaki sakramentem, z tym że wpisane zostały do ksiąg w jakiejś wiejskiej 

parafii, gdzie w zimie zaspy, na wiosnę i jesienią błoto, a w lecie upał zniechęcają władze kanoniczne do inspekcji. Kurz zasypie karty ksiąg, 

wilgoć je zapleśni , może zdarzy się pożar, a dzieciaki mogą l iczyć na wiekuistą szczęśliwość. Bardzo mnie to cieszy, gdyż oboje, chłopak 

i dziewczyna, dzisiaj już dorośli, są pośród najwspanialszych ludzi, jakich spotkałem w życiu. Niech im więc, jeśli istnieją, śpiewają kiedyś 

chóry anielskie te piosenki, które najbardziej lubią. 

Wracając do happy endu, muszę jednak przypomnieć raz jeszcze, że byłem wykładowcą na KUL, pochodzę z polskiej, niezłomnie katolick

iej rodziny i przez przyszywaną ciotkę Gintowtównę jestem spowinowacony z Radziwiłłami. 

Polacy mają wiele, gwarantujących samozadowolenie, wyobrażeń o sobie. Są na przykład przekonani o swoim poczuciu humoru. Jakież 

świetne kawały opowiadamy o Ruskich, Niemcach, Czechach „ Cóż wspanialszego niż polskie szmoncesy żydowskie?! Nie cofamy się 

przed szarganiem niektórych świętości. Nawet na KUL usłyszeć można dowcipy antyklerykalne. „W nocy, w klauzurze sióstr surowego 

rygoru, rozlega się przeraźliwy krzyk: - Mężczyzna! Mężczyzna! Siostry wybiegają z cel, myszkują, szukają. Nic, żadnego śladu mężczyzny. 

Matka przełożona wzywa więc siostrę Eutodoksję, która podniosła alarm. - Gdzie siostra widziała mężczyznę? - Tam, tam, 

w klozecie - deska podniesiona!" Mniejsza o smak tego wica. Są przecież także anegdotki rasistowskie, oświęcimskie, wyszydzające 

chorych (..Co lepie) mieć: Alzheimera czy Parkinsona? -Jasne, że Parkinsona, bo pewn ie trochę wylejesz, ale przy Alzheimerze zapomnisz, 

że chcesz się napić„.".). Z wszystkiego się śmiejemy? Doprawdy? A z nas samych? Tuta) dziwna 1akaś luka. Nasza ś miertelnie powazna 

męczeńska historia, nasze omal mocarstwowe m1e1sce w Europie, nasza słynna w św1ec1e narodowa gościnność, Kościuszko 1 Pułaski, 

Pułaski 1 Kościuszko, Jan Paweł li, kremówki.„ Od tego barbarzyńcom wara . 

Lecz oto przyjeżdża do Polski Rosjanin (to już niedobrze). który chce poślubić Pol-kę (Jeszcze gorzej). Jest po rozwodzl·e . Była żona, z którą 

miał syna, została w Moskwie. Ochrzcił się już w Warszawie, w cerkwi Ma wizę pobytową Wybranka nie ma własnego mieszkania, 

a rodzice odpowiednich dochodów. Żyją w Warszawie, ale chcą się pobrać kośc1elnie w Poznaniu. Rosjanin nie wykłada, Jak Ja, na KUL, nie 

pochodzi (wręcz przeciwnie) z katolickie) rodziny, nie jest nijak spowinowacony (chyba że przez Adama 1 Ewę) z Radziwiłłami albo choćby 

z Lubomirskimi. Zaczyna się więc szaleństwo, które DmitnJ Strelnikoff („Ruski miesiąc", W.A.B., Warszawa 2008) opisuje z przymruzeniem 

oka, ale jednocześnie z fenomenalnym wyczuciem smaczku tych realiów, do których JUŻ tak przywykliśmy, że zgoła ich nie zauważamy albo 

przyimować by libyśmy je skłonni za normalność. Kto w Polsce umie jeszcze śmiać się sam z siebie, MUSI przeczytać tę ks1ązkę. 

Prof. Ludwik Stamma (.Polityko"} 

O .Ruskim miesiącu" Dmitrija Strelnlkoffa 



Łukasz Molski o adaptacji 
teatra I nej powieści „ Ruski miesiąc" 

Jak długo pracował Pan nad adaptacją „Ruskiego miesiąca• 

Praca nad adaptacją trwała tak naprawdę do premiery. Najpierw 

jako adaptator siedziałem w domu przy komputerze i pisałem , 

a potem na próbach, jako dramaturg p ilnowałem, żeby mechanizm 

tekstu zadziałał. 

Sam proces pisania adaptacj i zajął mi około półtora miesiąca . 

Jednak zanim zacząłem pisanie, musiałem spędzić z książką sporo 

czasu, przeczytać ją parę razy, wgryźć się w świat w niej opisany. 

Pracując nad adaptacją starałem się nie pakować świata w pewną 

określoną formę, żeby nie sugerować reżyserowi rozwiązań. 

Na tyle na ile było to możliwe nie używałem didaskaliów, 

a wszystko co było konieczne do rozwiązania sytuacji scenicznych 

zostało wpisane w tekst. 

Natomiast jako dramaturg, już na próbach, p i lnowałem żeby świat, który stworzyliśmy na scenie był zgodny 

z charakterem książki. 

Czy trudno było napisał adaptację powlelcl mając lwladomalł tego, że autor książki żyje i pojawi się 

na spektaklu? 

„ Ruski m ies iąc" jako książka bardzo mi s ię spodobał, dlatego zaryzykowałem i napi sałem adaptację teatralną. 

Pracując myślałem bardziej o przełożeniu świata , który stworzył Dmitrij Strelnikoff na scenę, niż o tym, że autor 

pojawi s ię i będzie oglądać wynik naszej pracy - tekst jest przecież tylko bazą wyjściową do stworzenia spektaklu, 

od pierwszej próby to praca czysto zespołowa . Gdybym kierował się tylko tym, że autor żyje, przyjedzie, zobaczy, 

to pewnie nie napisałbym nawet pół strony. Takie myślenie jest paraliżujące. Tekst z którym zaczęliśmy próby 

został zaakceptowany przez Dmitrija Strelnikoffa, więc o ocenę tej części pracy nie musimy s i ę bać . 

Czy w adaptacji pojawlif się nowe elementy, kt6rych nie ma w książce? 

Tak, na scenie pojawiają się postaci, których nie ma w książce. Niektóre wymyś liłem pracując nad tekstem, 

niektóre pojawiły się dopiero na próbach, ale są to postaci, które wynikają bezpośrednio z historii, którą 

Strelnikoff opisał. Nie pojawi się nic, co nie mogłoby się zjawić u Strelnikoffa. Zupełnie inną rzeczą jest świat, 

w którym na scenie ta historia funkcjonuje, to wynik zderzenia kilku sposobów patrzenia na ten tekst, 

wypadkowa pracy naszego zespołu z aktorami. 

Teatr jest taką rzeczywistością, w której, możemy sobie na wszystko pozwolić i nie ma rzeczy niemożliwych . 

Mam nadzieję, że finalny efekt naszej pracy, Giovannyego, Anety, Filipa, Mikołaja, aktorów i mojej nie zawiedzie 

oczekiwań. 

,) 



SPEKTAKLE W REPERTUARZE TEATRU 

DUŻA SCENA: 
Tajemniczy ogród wg Frances Hodgson Burnett, reż. Cezary Domagała 

Kolacja dla głupca Francis Veber, reż. Ewa Marcinkówna, 

Sen nocy letniej William Szekspir, reż. Mirosław Siedler 

Na pełnym morzu Sławomir Mrożek, reż. Giovanny Castel lanos (Kolumbia) 

Zemsta Aleksander hrabia Fredro, reż. Ewa Marcinkówna 

Szalone nożyczki Paul Pórtner, reż. Maciej Korwin 

Opowieść wigilijna wg Charles Dickens, reż. Czesław Sieńko 

Świętoszek Molier, reż. Bartłomiej Wyszmirski 

Policja Sławomir Mrożek, reż. Wiaczesław Żiła (Ukraina) 

Czekając na Godota Samuel Beckett, reż. Krzysztof Rościszewski 

Czego nie widać Michael Frayn, reż. Jan Tomaszewicz 

Szatan z siódmej klasy wg Kornel Makuszyński, reż. Czesław Sieńko 

Mazepa Juliusz Słowacki, reż. Wiaczesław Żiła (Ukraina) 

Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków na motywach Baśni braci Wilhelma i Jacoba 

Grimmów, reż. Monika Gerboc (Słowacja), 

Ruski miesiąc wg Dmitrij Strelnikoff, reż. Giovanny Castellanos (Kolumbia) 

MAŁA SCENA: 
Narkomanka wg Barbara Rosiek, reż. Bartłomiej Wys.zomirski 

Cafe Sax piosenki Agnieszki Osieckiej, reż. Cezary Domagała 
Niedźwiedi i Oświadczyny Antoni Czechow, reż. Wiaczesław Żiła {Ukraina), 
Edith i Marlene Eva Pata ki, reż. Andrzej Ozga 
Celebracje Krzysztof Bizio, reż. Bartłomiej Wyszomirski 
Pamiętniki Adama i Ewy wg Mark Twain, reż. Giovanny Castel lanos (Kolumbia) 
Sceny miłosne dla dorosłych Zbigniew Książek, reż. Bogusław Semotiuk 
A-na-was spłyną obłoki piosenki Marka Grechuty, reż. Andrzej Ozga 
Bajki samograjki na podstawie wierszy Jan Brzechwa, reż. Lesław Ostaszkiewicz 
Aż do bólu William Mastrosimone, reż. Bartłomiej Wyszomirski 
Mein Kampf George Tabori, reż. Artur Hofman 
A my ... róbmy swoje piosenki Wojciecha Młynarskiego, reż. Andrzej Ozga 
Dzieła wszystkie Szekspira w nieco skróconej wersji Adam Long/Daniel 
Singer/Jess Winfield, reż. Lesław Ostaszkiewicz 
Gang Słowika wg Juliana Tuwima, reż. Krzysztof Grabowski 

SCENA NA WSPÓLNEJ: 
Przerwany lot Krzysztof Kaczmarek 
Gang Słowika na podstawie wierszy Juliana Tuwima, reż. Krzysztof Grabowski 

Okiem reżysera 
Giovannyego Castellanosa 

To moje trzecie zawodowe spotkanie z teatrem 

Im. Al eksa ndra Sewruka, a zarazem pierwsza lnscenlucja, 

jaką przygotowuję na dużą scenę elbląsk iego teatru. 

Tym razem dyrektor Sledler postanowił zaryzykować 

I zaproponował ml przygotowanie czego ~ współczes ne10 

i ostrego w wymowie. Zdecydowaliśmy się na adaptację 

książki Dlmitrlja Strelnlkoffa, tak fe dalteso, ż e probl•my 

bohaterów "Ruskiego miesiąca" ni e są ml obce. Tak j1k 

główny bohater naszego spektaklu jestem obcokrajowcem, 

ale pracuj ą c nad sceniczną wersją „Ruskiego miesiąca" nie 

załatwiam moich prywatnych spraw. Oczywlłc i e , 

rozmawiając z aktorami, korzystam z przykładów z mojego 

życia, sytuację obcokrajowca w Polsce znam od cztern astu 

lat, Jednak to są tylko przykłady. Na scenie zajmujemy s ł 

historią opisaną przez Dmitrija Strelnikoff1. 

Scenariusz teatralny na podstawie .Ruskiego m iesiąca• 

napisał lukasz Molski, który w trakcie prób zajął się stroną 

dramaturgiczną. Mając wsparcie od strony li terack iej, 

językowej, mogłem spokojnie pracować z aktorami. 

To, co widzowie zobaczą na scenie jest w dużej mierze 

zasłusą Anety Susklewlcz, która zaprojektowała scenografię 

i kostiumy do naszego spektaklu. Nie moźna też zapomn ieć 

o aktorach, którzy wnieśli do spektaklu swoje pomysły 

1 swoją energię. Do tego doszedł ruch sceniczny opracowany 

przez Filipa Szatarsklego I animacje przysotowane przez 

zes pół Mikołaja Tousty. Ostateczny kształt sceniczny 

,,Ruskiego miesiąca" jest wynikiem naszej wspólnej pracy. 

Jeśli miałbym naszą pracę nad tekstem do cze goś porównać, 

to najbliższe temu co robimy, byłoby wyciskanie soku 

z cytryny. Staramy się pokazywa ć sedno sytuacji, a tam, 

gdzie to możliwe, pewne mechanizmy. Czasem jest 

to zabawne, czasem przera!ające - za każdym razem 

powinno skłonić do myślenia. 

Mam nadzie)ę, że spektakl rozbaw i widzów tak samo, 

jak czytelników bawiła książka Strelnlkoffa i wejdą 

w 'konwencję, jaką proponujemy i wyjdą z teatru bogatsi 

o parę przeżyć i przemyśleń. 

Giovanny Castellanos 
Reżyser spektaklu 
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ELI LASKI • ·• 
Premiera spektaklu "Ruski miesiąc• poprzedzona została spotkaniem w Salon ie Polityki w 

Bibliotece Elbląskiej Im. C. Norwida. Gośćmi dyskusji byli: prof. Ludwik Stamma, 

o 

autor książki "Ruski miesiąc• Dmitrij Strelnikoff I reżyser adaptacji scen icznej Giovanny Castelianos. 


