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,,Grupa Chwilowa'. . picrrt'szc w hisoń tc. scc i za granicą A tu cisza. Zmieniali się mini. dzi slyszę pytanie: czy moźemy zapewnić, że

atru aulorskie pzedstawicnic stworzone pfuez strowie ijacyśurzędnicy... I nic. podczas ich wystęŃw w Polscc na widowni
Polaków i Rosjan. Toteż z Jenym Lużyńskirrr' z kórym wspó|. Ędzic 500-600 osób, a czy !o. a owo... oczy.

Zaczęlo się ul tego. żc ściągnąlem do Lubli. twonymy tcaą pojechaliśmy do Moskwy . pro. wiścic już nie rozmawiam z rcż1zscrcm czy dy.
nrĘĘcypoPolscespcktallKzcsełJoncsco, wa.|-ićwarszlatyteatnlnc.Tobyljuż1993rok. rektorem afiystycaym teatru' ale z osobą za
z moskicwskiego Teatru im. Sunislawskicgo, Spotkalcm się tam z Jekaderiną |Iinivną Jelań. komuny najważniejszą . z dyrektorem admi.
w którym gral z'akomity akor. A|eksĘ Zaj. ską dyrckmrcm anystycznym moskicwskicgo nisracyjnym t.am'l panią Tarasową, która jest
cew. Kicdy wysępowal w Pohcc pokazaliśrny |catn, ,s|era',, zasłużoną arrys&ą ZSRR' w w ogó|e nicpzygolow8na i widać' żc nic czyra.
mu kasctę z naszą Ctdowttą histońą i Mamłlą kórym byl osamio zauudniony Aloszz7ieut. Ia naszej umowy. W pewnym momencic propo.
mnurq. By| paź/ziernik 1990 roku' W grudniu Nasza popozycja bardzo ją zaintcrcsowala. nuje mi coś rabego. Skoro z wasĄ suony rna
juź byliśmy w Moskwic, żeby się przyjrzoć ich hzyzna|a, Ł s}oro źadcn ząd nie chce pośrc. być sześć osób i z naszej veść, to ja dam w
pracy, bo spodoba|iśmy się sobie nawzajem. dniczyć w tcj wymianie' to moźrmy to zobić Moskwie dotary swoim, a wy w Pobćgswoim.
Tam'pozraliśmy rcż lńńę Nabaową. oni wów. uezpó<rcanid miiazy tcarami. Spisaliśmy więc Na co ja odpońiahia|em, zl myjĘiriroi"my
czas mieli już przygoowany material tearralny stosownc dokumenty. oni sześcioosobowym uli zrobić, bo u nas nie ma jeszcże'óińotrac.1i.
ilusmljący twicrdzenic Dostojcwskicgo: M-v zcspolcm micli przyjcchać do Polski, a my tcź My mamy od nich orzymać pienĄidi. a oni od
wszyscy |,yszliśmy spod plaszcu Gogola.he. w szcść osób do lvloskwy jako goście ich tca. nas.
cydowaliśmy się na wspólnq praę. tru. Micli pokazać coś Pintera. kameralne pzed. A u rns . zostalem pouczony . ,ny mozen|)

Caly pĄekt linansowala strona polska - suwienic na 12Gl50 osób w Warszawie. Lu. tak uobić. Pnestalo mi się to podobać w tym
Dcpanamen! Tcatru lr{inistcrstwa Ku|tury i blinie. Krakowie. My w tvloskwie Postój w momelrcie. A wlasnymi drogami sprawdzilcm'
Sztuki . dyr. Andrzej Zębir|sh - Pusryni' oczywiście miaJa to być wymiana bez. że oni po prostu nie są 8orowi z rym Pinterem.

Do efektu dochodziliśmy pozlając rych lu. dewizowa. Strony zobowiązanc byly pokryć W zwięku z rym udaję się <lo ministersrwa i
dó. PrEz zglębianie ich zainteresowań, trybu koszry podńży' netomiast zapraszający mieli pyaĄ czy mogę uruchomić te picniądze tylko
życia' przyjaźni' Przcdsuwicnie budowaliśmy sfinansować pobyt. wszystko wydawalo się dla nas. Nie na wymiarrę z Rosjarranri. rylko na
z pńby na próĘ. Dokonaliśmy ogo w Lubli. dobrzc rrlożonc. nasz wyjazd do Moskwy. Dosraję porwicrdzc.
ńepzczcztcrdzieścidniinocypncy'Pimvszy Tymczescm nieliśmy kolcjnc występy w nie. Kontaktuję się zatem z dyrckorem admi.
pokaz odby| się tu. w Teatrzc lalki i Aktora. Polscc.ostatrrieprzodstau'ienicwypadlobodaj. nistracyjnym i reżyscrem S/er.v i proponuję:
Potem byly Re,ndnisccncje Tcatrahc w Kra}o. żc ó grudnia. Potcm nasi aktorzy powieŹli oft. skoro wy nic moźecic ptzyjechać do nas, o
wie, fesciwal w Edynburgu, itć.. Nie liczylem. cjalnc zaproszcnic, potwieldzającc umowę z chociaź my pzyjedziemy do was i sami z2 sie.
i|cbylotychprzcdsuwicń,alcgn:boponadso datą 30 listopada. Wyslalem jc' bo mialcm bie zaplacimy. Będzicmy mieti pieniądze na
pięćdzjesiąt. zabćzpiezenie finansowe na prryjęcic gości i mieszkanie, jdzenie, po<lńź. Zegramy u was

Wydawalo mi się, że naturalną drogą tego nasz wyjazd. Wysura|em się o pieniądze w tal, jak się umówiliśmy. obydwie panie zgo.
przcdstawicŃa będzic zaprczcntowanie go pu. Ministeslwie Kultury i UnłAzie Wojewódz. dzily się, ale pod warunkiem, że zaplacimy za
bliczności na wschodzic. Pub|iczności' kóra kim. dzierźawę sa.li. Wkurwilem się'..
mówi Ęm samym językiem co grający w nim Po licznych monirach pod koniec grudnia Nawiąza|em konrakr z Iriną i Aloszą i po.
aktorzy' Chociaż jęryk !o P|zccież rylko jeden dosrajemy picrwszy lis!' porwiedający wszy. prosilem, żeby poszukaii dla nas sali w Mo.
z elerncntów zna}u tcatrahcgo, wysępujący na stko. Potem dn:gi, tcż podtrzymujący zaProsze. skwie. A sam wzi4lem calą dokumentację i po-
równych prawach z innymi. nie. Wreszcic trrcti. w Porządku' jedzicmy. jechalem, informując o tym ministerstwo, na

skargę do Ambasady Rosyjskiej. Attache wa-
syliji Zujcw pnyjąt mnic bardzo milo, chociaŹ
ndno bylo się do niego dostać' Zostajem po.
częstowany cienką herbatą i ciasteczkami.
Później wyjechala też bublka francuskiej bran.
dy. Porozmawialiśnty' Zostawilem wszys*ic
dokumenty. Kicdy wychodzilcm stamĘd. po.
wiedzial: Pms;g sĘ nic nam+,ić, panie Krq.
sztoJie, Rosja zachowa rx,arz Najwyraźniej
przejąl się sprawą.I}mczascm 

mam już inforrnację, żc w Mo.
skwie są dwic salc . w jakimś muzeum i w In.
stytucic Teatralrym irn- Szrzukina w sali Sza-
lapina obok Tcaru Wachrangowa, na Arbacic
MaJo tcgo,.prawdopodobn'ic chcą nas pzyjqć.
oczylviścic caly czas jestem w kontakcic z rad.
cą kulturalnym Ambasody Rzrczpospolitej Pol.
ski miniswm Eugeniuszcm Mielcarkicm i dy-
rcklorcm Instyrutu Polskiego Rafalem Mar-
szałkic'Ą któzy obiecywali pomoc.

sponrł |ube|r|dcao m|orlęca|k| kułtun|nego
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'nyli o polsko:rosyiskiei

wynrioniekuhurolnei.

K. BOROWCA

W marcu jadę do Moskrw. Zosnję prz-1ęĘ
rv Vlinistersrwie Kultury Rosji. na biurku fax
od Zujewa' Pomoglo. Później sporv*kam się z
civrektorką adminisrrac1jną Szkoly Teatralnej,
Rozą Konsranńnowną, która porviedziała. że nie
noże przv1ąc zespolu z Polski, skoro nie ma
pisma z minislentwa. Zaczęli zrzucać z siebie
odpowiedzialność. Wykazali zupełny brak kom.
petencji.

Znowu p<.rjechalem do nrinisterstwa, ponow-
nie do Szkoly Teara.lnej, do Rozv Konsranri-
nownej. Już rzeci czy czwafly raz. I poprosi.
łem ją' żeby zadzwoniła do Ministersrwa do
Krasnowa (d)-r. depanamentu wlmiany zagra-
nieznej). Dzięki tcrnu bylem świadkiem rozmc>
w1,' w trakcie której dopiero usta|ali swoje kom.
petencje i kto ma dosrać jakie pismo. Czyli już
znalem przvczyny zrvloki.

Wracam do kraju. A wcześniej ustaliłem
wszystko w sprawie sa.li i pobytu. Pociąg mia-
Iem w piątek. W czwartek dowiaduję się w am-
basadzie, że polskie ministerstwo kultury nie
może wyr:azić zgody na bezdewizową wyrnia.
nę między krajami' gdyż nie ma pieniędzy' A
pnecież byly już ,'zaklepane''?

Wracam z Moskwy w sobotę' W Ńedzielę o
19'25 mampociąg zLublina do Warszavty.ladę,
aby rano być u Dejmka. Calą niedzielę siedzi.

ru Polskiego. Mikobus. Ale jak zobaczyli, ile
lego jest' złapali się A dowy'

Zacł1namy Prt.aktację z bagażowymi. No
i udalo nam się przewieŹć calos za kwoĘ trzy.
komie mniejsz4 od zqdanej. Potem na rary, bo
calość nie mieści się w samochodzie, jedziemy
do teatnr. Dopiero glęboką nocą docieramy do.
mieszkania, w lctórym mamy kwaterować. Jest
już 9 kwietrria.

Nazajuu.z' w niedzielę, wchodzimy do sali'
l l kwietnia ma być moskiewska premiera

Postoju w PusrynL
P.S. Wróciliśmy z Moskwy fLk,l.':.eulriz,24

kwierria Teleekprcs podal' ze dzisiaj wyjeż-
damy do Moskwy po sukcesacb w kaju i za-
granicą. 7"ś z Moshvy do Warszawy prryjez-
dza balet-

Relację Krzyszt,ofa Borowca notowala
Magdalena Jankowska.
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