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Maksym Kuroczkin 
(ur. 1970 w Kijowie) jest z wyk
ształcenia archeologiem. Pisze po 
rosyjsku. Dramat Curikow, który 
na zachodzie Europy nosi tytuł 
Transfer, w 2003 roku został 
wystawiony na festiwalu Novaja 
Drama w Moskwie. Premiera ze
stala okrzyknięta wydarzeniem 
artystycznym, a Kuroczkin stał się 
rosyjską „ nadzieją współczesnej 

dramaturgii". Wkrótce zdobył 
kilka nagród teatralnych; dramat 
z sukcesem grany był w całej 
Europie. Kuroczkin jest autorem 
głośnych sztuk, takich jak 
Kuchnia (2004), Vodka, jeb/a, 
te/evizor (2006), Tytus niena
ganny {2008). W 2007 roku byt 
współautorem polsko-rosyj
skiego przedsięwzięcia teatralne
go, pisząc sztukę 1612 przygoto
wywaną z aktorami z obu krajów. 

Po lska prapremiera Transferu 
w reżyserii Macieja Englerta 
odbyła się w 2005 roku w Teatrze 
Współczesnym w Warszawie . 
Miesięcznik „Teatr" umieścił 
dramat na szczycie zestawienia 
„najważniejszy dramat 
tłumaczony w sezonie 2003/04". 

Maksym Kuroczkin 

Transfer 
[Cunkow) 

prze kła d -Andrzej B ubień 

premiera 29 styczn ia 2010 
Mała Sa la, ul. Zachodnia 93 
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(Curikow) 

> ALEKSIEJ CURIKOW„ „„„.„.„. „.„„ „ ... „„„„ ... „ > PRZEMYSŁAW KOZŁOW KI {gościnnie1 

> AL KSANDER PAMPUCHA„.„.„„ „. „.„„.„„„ > MICHAŁ BIELI . SKI 

> ŻONA CURIKOW A.„„„ .. „„„„„„„„.„.„ .„„„„„. > JOAN A NIEMIRSKA 

> KOC HANEK ŻONY .. „. „.„„„„.„„ .. „.„„„„„ ... „„ MARIUSZ OSTROWSKI (gościnnie) 

> SEKRETARKA - KOCHANKA MĘŻA. „ .„ .. „ . > MARTA DOBECKA (_gościnnie) 

> MA ABOZO W IELKI ZAJĄC.„ ... „.„ .„„ „ „. „„ > WOJCIECH DROSZCZYŃSKI 

> OSTATNI GOŚĆ I K LA WY„ „„„ .. „„.„ ..• „ .. „ > SŁAWOMIR SULEJ 

> CURIKOW STARS2Y.„„ .„.„„.„„„.„ .„. „„.„ .. „ ... > TOMASZ KUBIATOWICZ 

> CIOCIA FOTOGRAFA. „„.„ .. „ ... „„.„.„„ .. „„ .. „ .. > MAŁGORZATA SKOCZYLAS 

> FOTOGRAF..„„„.„„ „ ... „ .. ... . „.„„.„.„ .„ .. „ ... „„ .„„ > MAREK CICHUCKI 

> DZIEWCZYNKA„ ... „„ „„ „„„„„ „„„„„ .. „ ..... „„„ > 

> SPRZĄTACZ W CZAPCE. „„„„ .„„„„.„.„„.„ „. „ > BARTOSZ TURZYŃSKI 
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Człowiek jest zawsze łupem swoich prawd . Skoro raz je 

uznał , nie potrafi się od nich oderwać . Ale w porządku rzeczy 

jest również, że czyni wysiłek by uciec ze świata, którego jest 

twórcą . 

Te n bunt nadaje cen ę życi u . Rozciągnięty na całą egzyste ncję 

przywraca jej wielkość. Ta dyscyplina, którą umysł sobie 

narzuca, ta wykuta wola, to twa rzą w twarz, mają w sobie coś 

potężnego i niezwykłego. 

Inteligencja nowoczesna popadła w całkowity zamęt. Wiedza 

poszerzyła się tak bardzo, że świat i umysł utraciły wsze lki 

punkt oparc ia. Jest faktem, że cierp imy na nihilizm. Należałoby 

jednym pociągn i ęciem pióra wykreślić wkład wielu w ieków 

i n i e za przecza lną zdobycz ducha, który na koniec stwa rza 

chaos na nowo i na własny rachunek. Jest to niemożl iwe . Żeby 

ozdrowieć trzeba ułożyć si ę z nową prze ni kliwośc ią, z nową 

jasnością widzenia. Trzeba wiedz i eć, że w naszym wygnaniu 

jest światło. Intel igencja nie dlatego jest w zamęcie, że wiedz 

wstrząsnęła światem. stw zamęcie, bo nie umie sobi z n ią 

poradzić. Nie potrafiła „przy osować s ię do tej idei". Niech to 

uczyni, a zam zniknie. Pozostanie wstrząs i jasna jego świa 

domo w umyśle. Cała cywilizacja jest do przerobienia. 

Albert Cam s Wof n ość b rd Ina 



+ 

lnrszczone, atarte, upokorzone, zapędzone w kąt, przemil

czane - wsze ie ce hy dziecka przetrwały u człowie ka 

dorosłego. Najczęsciej rozpływają się w cieniu, czatuj ą; 

wystarczy chwila nieuwagi, żeby podniosły głowę 1 pod prze

braniem weszły w pełne światło. 

Pomiędzy myślą 
A rzeczywistością 
Pomiędzy zamiarem 
A czynem 
Kładzie się cień 

Pomiędzy pomysłem 
A dziełem 
Pom iędzy wzruszeniem 
A odczuciem 
Kładzie się cień 

Pomiędzy żądzą 
A spazmem rozkoszy 
Pomiędzy moż oscią 
A istnieniem 
Pomiędzy istotą 
A jej zastą pieniem 
Kładzie się cień 

Albowiem Twoje jest 
Życie jest 
Albowiem Twoje jest 
Oto jak kończy się wiat 
Oto j ak kończy s ię świat 
Oto jak koń zy si ę świat 

Albowiem Twoje jest Królestwo 

Albowiem Twoje jest Królestwo 

Nie z trzaskiem, lecz ze skomleniem 



+ 
+ 



Wolność polega na tym, aby śmiało roz a rywać kaid 

sytuację w jaką wpakuje nas życie 1 brat na siebi zelk'ą 

wynikłą stąd odpowiedzialność. 

Jean Paul Sartre 

Moralność człowie ka za leży od zdolności współodczuwan ia 
z innymi ludźm i , wykształcenia oraz więzi i potrzeb społe

znych; żadna religia nie jest do tego potrzebna. Człowiek 

byłby zai e żałosną istotą, gdyby kierował się w życ i u wyłą

cznie stra hem przed karą i nadzie·ą n nagrodę po śmie rci. 



Umysł wyznawcy hinduizmu różni się od umysłu chrześcija
nina, podobnie jak umysł komunisty różni się od umysłu bud

dysty. Ludzie zachowują się zgodnie ze społecznymi rolami 

i oczekiwaniami, choć są przekonani, że kierują się własnym 

rozumem i doko nują samodzielnych wyborów. Społeczeństwo 

programuj e c i ę w ten sposób, że naśladujesz inne osoby. 

Stajesz si ę kop1Ch a nie oryginałem . Utożsamienie się z czymś, 

co nie jest tobą tanow i podstawę fo rmowania ego. ldenty

fi ktJ jesz się z cz'{m ś , czym w istocie nie jesteś, na przykład 

z imieniem. Jednak każdy z nas przydrodz: na świat pozba-

w i o y imien a. ciągu zyc1 a 1m1 ~e ę tar<- ażne, 

że z powodu tej id ntyfikacj~· 

Dz e ko przyc odzi na świat jako prost a istota. Jes czyste 

n ezap1sa na karta. N ej karcie najpierw zapisują swoje 

aenia rodzice. Określaj klm a.się st ć ·eh dziecko. 

Następnie do procesu warunkowania ł czaj się nauczyc;iele 

płanl i przywódcy pol ityczni. Wszyscy oczekują od dziecka 

by ało się ki mś znaczącym. Prawda wygląda jednak ina-

czej Nigdy nie będzi esz mógł stwietdzi ć: Zakończyłem swo1ą 

w drówkę Dotarłem na szczyt swoich p ragnień. Tego me ógł 

uczyn c nikt w całej historii l udzkości. 

Ugan asz się za cieniem, którego nigdy nie możesz złapać. 

Zaporrunasz przy tym o ska rbach przyniesionych ze sobą na ten 

wiat. zanim będziesz mógł spełnić wszystkie pr gnienia ego, 

zaskoczy cl śmierć 

Osho Księga ego 

li..: I,. „ ł 
., . 



Norbert Rakowski (ur. 1968) . W 1994 roku ukończył Wydział 

Aktorski, a w 2001 Wydział Reżyserii Akademii Teatralnej 

w Warszawie. Kształcił s i ę również w kierunku muzycznym. 

Przed ukończeniem studiów aktorskich debiutował na warsza

wskich scenach Szwedzka2/4 i w Teatrze Małym . W latach 
1994- 2004 aktor Teatru Współczesnego w Warszawie. Zagrał 

kilkanaście ról w Teatrze i Teatrze Telewizj i, współpracował 

z wieloma wybitnymi reżyseram i . W 1999 roku zadebi utował 

jako reżyse r autorskim spektaklem Nagle w Teatrze Studio 

w Warszawie. W lutym 2001 roku zreal i zował spektakl dyplo

mowy Samotnik Roberta Andersona w Teatrze Współczesnym 

w Warszawie. 

Zrealizował kilkanaście spektakli, m.in. Sztukę Yasminy Rezy 

w Teatrze im . Wojciecha Bogusławskiego w Ka liszu (2003) 

Mery/in Mongof Nikołaj a Kola dy oraz Uroczystość Thomasa 

Vinterberga (2004} w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toru

niu, Testosteron Andrzeja Saramonowicza (2004) w Teatrze 

Powszechnym w Łodzi, a także Bliżej Patricka Marbera 

w Teatrze Współczesnym w Szczecinie (2005). Reżyserował 

w teatrach w Poznaniu, Olsztynie i Warszawie . W swojej pracy 

nie koncentruje się na jednym gatunku. Reżyseruje zarówno 

spektakle realistyczne, jak i eksperymentalne formy ta ńca 

współczesnego oraz formy operowe. Miłośnik twórczości 

Andrieja Tarkowskiego, Piny Bausch oraz muzyki jazzowej . 

W 2008 roku za Plotkę Francisa Vebera otrzymał łódzką Złotą 

Maskę w kategori i „najlepsza reżyseria". 

+ 
+ 

+ 
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Dyrektor naczelny 
Dyrektor artystyczny 

>Janusz Michaluk 
> Mirosława M archeluk 

----- ---------------------„--------·----------------------------·---

Kierownik literack i 

Koordynator pracy artystycznej 
Rzecznik prasowy 
Kierownik Działu Promocji 

Kierownik Biura Organ izacji Widown i 

> Bożenna Jędrzejczak 
> Jerzy Krasuń 

>Jola nta Jackowska-Czop 
> Bolesław K. Galczak 
> El żbieta Kujawińska 

- -- -- - - - --- ---- ---- -- -- - - - - - - „ 
-- --------------------------~--------------------

Pracownie i obsługa przedstawień 

p.o. Kierownika technicznego 
Pracownia elektroakustyczna 

Stolarn ia 
Ślusarn i a 
Pracownia krawiecka 

Charakteryzatornia 

Rekwizytorzy 

Pracown ia plastyczna 

Tapicer 
Garderobiane 

Obsługa sceny 

Modystka 

>Leszek Pawlak 

> Roman Janiak, Wiesław 

Rożniatowski, Sławomir Solarski, 
Ryszard Sosnowski, Lucjan Wegner, 
Maciej Wypłosz 

> Paweł Jaszczak, Robert Kędzierski 
> Jarosław Stelmasiak 

> Jadwiga Prośniak, Halina Wieloch, 
Czesław Sobczyński, Stefan 
Trojanowski 

> Bożena Kobierzycka, 
Małgorzata Zawadzka-Lewik 

> Marzena Łuczak, Piotr Malec 

> Dorota Ciach, Ja rosław Kluszczyński, 
Konrad Szczęsny 

> Piotr Nowosielski 
> Teresa Cichoń, Beata Łuczak, 

Krystyna Meczkulska 
> Michał Jeziorski, Grzegorz 

Pawłowski, Jarosław Pietrasiak, 
Adam Sobczyński, Piotr Stelmasiak, 
Marek Szymański 

> Barbara Dyguda 
----------- ------ ------------------~-----~------------------- ------

Redakcja 

Pro ·ekt graficzny i skład 
Rysunki 

> Bożenna Jędrzejczak 
> Mateusz Sidor 

> Maks Baranowski (mroowlab.com) 
> Konrad Szczęsny 

TEATR NOWY im. K. DEJIVIKA ZAPRASZA 

Duża Sala 

Max Frisch Biedermann i podpalacze 
Michał Bulhakow M istrz i Małgorzata 

Maksym Gorki Na dnie 
na podstawie Hansa Christiana Andersena Krzesiwo 
wg G.A. Burgera Przygody barona M i.inchhausena 

Mała Sala 
Eric-Emmanuel Schmitt Małe zbrodnie ma/żeńskie 
Jordi Galceran Metoda Grónholm 
Geraldine Aron Mój boski rozwód 
Nava Semel Yotam 

W PRZYGOTOWAN IU: 

Dufa Sa la 
Eric Chappell - Złodzie1 

Mała Sala 
Esther Vilar - Matematyka miłości 

Scena Struga 90 
Maurice Maeterlinck - Slepcy 

Teatr Nowy imienia K. Dejmka w Ło dz i 

ul. Zachodnia 93, 90-402 Łódź 
el. 42 633 44 94 

www.nowy.pl 
email: sekretariat@nowy.pl 

Biuro Obsługi Widzów, czynne w godz. 10.00-16.00, przyjmuje rezerwacje biletów 
grupowych i udziela informacj i o repertuarze; ul. Zachodnia 93 , 
tel/fax 42 630 20 86 lub 42 633 44 94 wew. 306,email:bilety@nowy.pl 

Kasy teatru 

Duża Sala ul. Więckowskiego lS, 
tel. 42 636 05 92; 
kasa czynna godz i nę przed przedstaw ieniem 

Mała Sala ul. Zachodn ia 93, 
tel. 42 633 44 94 wew. 317; 
kasa czynna w godzinach 12:00-19:00 
od wtorku do soboty oraz godzinę przed przedstawieniem. 
W obu kasach można kupować bilety na przedstawienia grane na Dużej i Małej Sal i. 
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CENTROSTAL ŁÓDŹ 
partner pewny jak stal 

~ 
Aquapark FALA 

www.jaszpol.pl 

JASZPOL SP. Z O.O. 
AUTORYZOWANY KONCESJONER RENAULT I OACIA 
lÓDŻ, UL.BRUKOWA 2 TEL. 042 612 12 22 
ZGIERZ. UL.ŁÓDZKA 28 TEL. 042 716 26 52 
SKIERNIEWICE, UL.BUCZKA 2 TEL 046 833 26 90 
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