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Sławomir Mrocek znany jest nie tylko
jako prozaik, dziennikarz i rysownik,  ale tec
(a w niektórych krCgach przede wszystk im)
jako dramaturg. W swoich sztukach teatral-
nych kładzie silny nac isk na ich póaniejszy
kształt sceniczny, zwracaj>c siC do insceniza-
torów zarówno przez rozbudowane didaskalia
czy uwagi doł>czane w przedmowie lub posło-
wiu1, jak i przez wskazówki zewnCtrzne wobec
tekstu dramatu. W roku 1993, gdy na scenie
po raz pierwszy miała być prezentowana Mi-
łoWć na Krymie, opublikował w prasie DziesiCć
punk tów zawieraj>cych jego zastrzecenia
do powstaj>cej wówczas premierowej insceni-
zacji: „1. Nie nast>pi> cadne skreWlenia, zmia-
ny ani dodatki w tekWcie sztuki”, „4. Nie bCdzie
cadnej ogólnej ilustracji muzycznej” i temu po-
dobne. SkrupulatnoWć w nawoływaniu recyse-
rów do wiernoWci autorskiej wiz ji dziwi nieco
mniej, gdy wie siC, ce Mrocek potrafi niezwykle
dokładnie zaplanować i oddać (za pomoc>
szczegółowo opisanych gestów, intonacji, rek-
wizytów, kostiumów, scenografii itp.), atmosfe-
rC, maj>c> panować póaniej na scenie. Nastrój
wykreowany przez pisarza sprzyja nawi>zywa-
niu porozumienia z publicznoWci>, które Marta
Fik uwaca za specialité de la maison autora:
„Nie ceby czytano go bezbłCdnie, ale intuicja
widowni (wspólne doWwiadczenia? podobne
uczulenia? trafnoWć jCzyka i metafor – nawet
wówczas, gdy nie mierzyły zbyt głCboko?)
czyniła z niej idealnego na ogół odbiorcC.”2

W MiłoWci na Krymie panuj>ca na scenie
atmosfera jest szczególnie wacna dla odbioru
sztuki, o czym mówi wystarczaj>co dobitnie
sam podty tuł utworu – Komedia t ragiczna

w trzech aktach. Autor Wwiadomie ł>czy w dra-
macie to, co, zdawałoby siC, do siebie nie przy-
staje: komediC i tragediC. Decyduje siC jednak
na sformułowania inne nic znane od wieków –
„tragikomedia” i „komikotragedia”. Ma w tym
swój cel – po pierwsze, nazywaj>c sztukC
„komedi> tragiczn>”, szczególnie podkreWla grC
jej kontrastowych składników, która w dobrze
znanym terminie literackim zatraciła juc dawn>
wyrazistoWć. Po drugie, ł>cz>c komizm z tragi-
zmem, prowokuje w odbiorcy swoiste kathar-
sis, ale przychodz>ce nie przez bojaaM i trwo-
gC, lecz przez Wmiech, który okazuje siC narzC-
dziem bardziej zdatnym do opisania grozy nic
lament. Wreszcie, okreWlenie „komedia tragicz-
na” adekwatnie oddaje to, ce ogl>daj>c spek-
takl lub czytaj>c dramat, odbiorcy przede wszy-
stkim siC Wmiej>, a dopiero potem, po wyjWciu
z teatru lub zamkniCciu ksi>cki, stopniowo uW-
wiadamiaj> sobie grozC tego, co wydarzyło siC
na ich oczach. Vmiech zamiera im na ustach.
W sztuce znajdziemy bowiem zarówno elementy
zabawne, absurdalne (co nie dziwi specjalnie,
zwacywszy na czCste umieszczanie twórczoWci
Mrocka w nurcie teatru absurdu) oraz grotesko-
we (list Zachedrynskiego do Gorkiego – akt II,
s. 66; rozmowa Zachedrynskiego z Zubatym
na temat niezamieszczonego w gazecie wier-
sza młodego poety – akt II, s. 69; wizyta francu-
skiego turysty, „towarzysza Mesje”, woskowa
figura „towarzysza Lenina” w roli owiniCtego
czerwonym szalikiem eksponatu, sprzedac
i wydawanie biletów muzealnych oraz kwitów
przez Czelcow> – akt II, s. 92-96), jak i takie,
przy których nikomu nie jest do Wmiechu (choć-
by fakt, ce za brak donosu w akcie II Zached-
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1 Por. Posłowie do MiłoWci na Krymie, gdzie znajdziemy m. in. słow a „z komizmem proszC ostrocnie”. S. Mrocek,
Posłowie, [w :] MiłoWć na Krymie. Komedia tragiczna w trzech aktach, Warszaw a 2000, s. 164.
Wszystkie kolejne cytaty pochodz>ce z analizow anej sztuki zaczerpnCłam z tego w ydania. Ich lokalizacjC w  tekWcie
dramatu podaw ać bCdC w  naw iasie – w ymieniaj>c akt, z którego pochodz>, oraz stronC, na której siC pojaw iaj>.
2 M. Fik, Co to znaczy „Mrocek”, „Tw órczoWć” 1976, nr 4, s. 114.
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rynski trafił na zes łanie do tajgi3).  Czytelnik
b>da widz musi być na tyle Wwiadom konwencji
teatralnych i kulturowych, by wychwycić niuan-
se odrócniaj>ce elementy powacne od celowo
komicznych, te zaW od tych groteskowych
ze wzglCdu na moment dziejowy, w k tórym
maj> miejsce, i od tych zabawnych nie przez
przedstawian> na scenie sytuacjC, lecz przez
rócnorakie odniesienia, swois t> grC autora
z kompetencjami kulturowymi odbiorców (w ak-
cie I – wyjazd sióstr Prozorow z Trzech sióstr
Czechowa, s. 24-25, oraz to, ce jednak w koM-
cu nie wyjechały – s. 54; fakt,  ce Czelcow
okazuje siC być wspólnikiem Łopachina z Cze-
chowsk iego WiWniowego sadu i  wspólnie
ów sad chc> kupić – s .  54; w akcie III –
Marynarze I i II poszukuj>cy „Potiomkina”,
bo im „Eisenstein mówił…”4, – s. 153, czy tec
nazywanie Zachedrynskiego wujaszkiem Wa-
ni>, mianem, jak im okreWlany jest tytułowy
bohater jednej ze sztuk Czechowa). Twórca
dramatu zlepia ze sob> rozmaite polskie obie-
gowe5 wyobracenia o Rosji i Rosjanach, siCga
po skróty myWlowe i kojarz>ce siC z rosyjsko-
Wci> rekwizyty (np. samowar w akcie I oraz III)
– wszystko po to, by głCbiej wci>gn>ć odbiorcC
w Wwiat  przedstawiony i móc (i)grać z  nim
za pomoc> kolejnych asocjacji i aluzji. Michał
Paweł Markowski nastCpuj>co okreWla ten spo-
sób kreacji Wwiata przedstawionego: „Mrocek
nie pisze sz tuki realistycznej, to pewne. Za-
miast naWladować rzeczywistoWć, woli cytować
lub naWladować cudze teksty.”6

Kategorie gry  i konwencji wydaj> s iC,
moce jeszcze obok historycznego dziania siC,
kluczowe dla omawianego dramatu.  Główni
bohaterowie – Tatiana, Zachedrynski, Lily, Czel-
cowowie, Sjejkin i Wolf, którym zalecnie od ak-

tu sztuki, towarzysz> inne, poboczne postaci,
przemykaj> przez czas w rócnych momentach
dziejowych Rosji, próbuj>c nie dać siC zmiac-
dcyć trybom Wielkiej Historii i cyć swoim ma-
łym, codziennym cyciem. Niektórzy bohatero-
wie siC przy tym starzej>, inni pozostaj> w tym
samym wieku. Zmieniaj> siC natomiast, zalec-
nie od historycznej chwili, ich wzajemne relacje
oraz społeczne uwik łania. Te same postaci
ukazywane w rócnym Wwietle i konwencji (akt I
– kl imat Czechowa; nawi>zania do Trzech
sióstr, WiWniowego sadu, Wujaszka Wani7 itd.;
akt II – klimat Bułhakowa i totalitarnego absur-
du; akt III – czarna mafijna komedia bez happy
endu) nabieraj> cech uniwersalnych,  bo oto
niezalecnie od czasów i od ich splugawienia
potrafi w nich przetrwać uczucie właWciwe kac-
demu – miłoWć. Nic to, ce krymska miłoWć by-
wa całosna, neurotyczna, banalna lub na sprze-
dac, wacne, ce zawsze jes t. Jerzy Koenig
w nastCpuj>cy sposób podsumowuje damsko-
mCski w>tki sztuki Mrocka:

Ludzie trwaj> niezalecnie od grozy czasów,
kochaj> siC , cierpi>, łudz> siC , czek aj>,
roz chodz> siC, spotykaj> ze sob >, c yj>
„jakoW” – to znaczy tak cyj>, jak im czasy
na to pozwalaj>. […] I za cara, i za kapi-
talizmu, i nawet w godzinie Wmierci czło-
wiek od miłoWci nie ucieknie8 .

Miłosne relac je s> w dramacie moce
niezbyt głCbokie, ale za to ac nadto skompliko-
wane: Zachedrynski kocha TatianC, która z ko-
lei darzy uczuciem nie jego, lecz Sjejkina, zaW
w akcie II – młodego „proletariackiego poetC”
Zubatego. Sjejkin natomiast bez wzajemnoWci9
kocha siC w Lily, ambitnej aktorce, która poWlu-

3 Akt III, s. 154:
„PIETIA – Co w ujek zamierza teraz zrobić?
ZACHEDRYNSKI – A czy ja w iem? Chyba do tajgi w rócC. [...]
PIETIA – Do tajgi? Przeciec dopiero co w ujek stamt>d w yszedł!”
4 Mrocek dodatkow o w ykorzystuje fakt, ce Pancernik „Potiomkin” to zarów no nazwa statku, jak i tytuł f ilmu Eisensteina,
w iCc tak napraw dC nie w iadomo, czy Marynarze szukaj> okrCtu, czy tec planu f ilmow ego.
5 Dobrym tego przykładem moce być sposób mów ienia Wolfa, opisyw any przez samego Mrocka nastCpuj>co:
„Niektóre zw roty [...] s> nie tyle po rosyjsku, ile polsko-rosyjskim w olapikiem, pokraczne z punktu w idzenia purystyki.
Ta pokracznoWć jest umyWlna. Nie kacdy polski w idz umie po rosyjsku, ale kacdemu w ydaje siC, ce umie i ów  w olapik
zrozumie bez trudnoWci.” – S. Mrocek, Posłowie, dz. cyt., s. 164.
6 M. P. Markow ski, Uwikłani, [w :] tegoc, Nieobliczalne, Kraków  2007, s. 152.
7 Np. w  MiłoWci na Krymie Sjejkin proszony jest w  akcie I, by zagrał, podobnie jak w  Wujaszku Wani pod koniec
aktu II Helena proszona jest przez SoniC, by zagrała; por. A. Czechow, Wujaszek Wania, przeł. J. Iw aszkiew icz,
[w :] A. Czechow, Wujaszek Wania, Trzy siostry, WiWniowy sad, Izabelin 1994, s. 37.
8 J. Koenig, La belle époque, „Teatr“, kw iecieM 2007, s. 3.
9 „Wszyscy dopytyw ali o pana... [...] No, moce Mademoiselle Lily mniej” – mów i Sjejkinow i Tatiana zaraz na pocz>tku
I aktu, s. 15.
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bia budowniczego kolei, Wolfa, nie uszczCWli-
wiaj>c  go tym jednak,  gdyc jej najwiCksz>
miłoWci> jest nie m>c, a teatr.

Krymska miłoWć rozgrywa siC na kilku
planach i tłach. Sztuka ma budowC trójdzieln>;
kacdy akt jest osobn> całostk> stylistyczn>.
W pierwszym, rozgrywaj>cym siC w roku 1910,
czas płynie leniwie, niespiesznie; bohaterowie
spaceruj>,  popijaj> herbatC, jedz> konfitury
i prowadz> raz to filozoficzne dysputy, kiedy
indziej zaW – z pozoru nieznacz>ce pogadusz-
ki, przesycone namiCtnoWciami rozmówców.
Ta sielanka ma jednak wewnCtrzne pCkniCcie,
odczuwany podskórnie niepokój – jak  cyć
zgodnie ze swoimi ideałami, jak odnaleać włas-
ne szczCWcie b>da przyczynić siC do szczCW-
cia innych, jak „cyć prawdziwie”? Kacda z pos-
taci cierpi na jakieW bol>czki i trawi> j> metafizy-
czne rozterki, które mog> zapowiadać, ce pew-
na epoka dobiega koMca. Jeszcze na wszystko
jest czas, jeszcze mocna trochC poczekać10,
ale ile…? Nawet słuc>ca, zdawałoby siC, wroW-
niCta w to miejsce i czas, wydaje siC roztarg-
niona („pomyliło mi siC” – mówi, gdy okazało
siC, ce zbyt wczeWnie przyniosła lampC – s. 25;
podobna pomyłka przydarza siC chwilC póaniej
Leninowi, który zwabiony strzałem Czelcowa11

juc chciałby rozpoczynać rewolucjC – s. 51) –
widocznie nawet ona wyczuwa, ce juc niedługo
czas przestanie płyn>ć powoli i zacznie pCdzić
na złamanie karku.

Akt II dzieje siC 18 lat póaniej, w roku
1928. Z siedmiorga głównych bohaterów dwoje
zostaje dotkniCtych upływem czasu (Lily i Wolf),
zaW wiek pozostałej pi>tki nie ulega zmianie,
w przeciwieMstwie do pełnionych funkcji i wza-
jemnych relac ji. Zachedrynski z prawi>cego
o metafizyce poety przemienia siC w ZastCpcC
Naczelnika do Spraw Widowisk, Prasy i Wydaw-
nictw przy Radzie Komisarzy Ludowej, czyli
proWciej mówi>c – cenzora. Tatiana nie jest juc

nauczycielk>, lecz sekretark> Zachedrynskie-
go. Lily spełnia siC jako artystka, zaW jej m>c
Wolf, podobnie jak w akcie I pracuje jako incy-
nier kolei, tyle tylko, ce wtedy był kawalerem,
teraz zaW jest conaty  i w dodatku pocerany
przez zazdroWć o małconkC. bycie płynie szyb-
ciej, mniej w nim jednak sensu, a coraz wiCcej
koszmaru i groteski, co dobrze pokazuje postać
„proletariack iego poety” Zubatego,  rozmowa
Zachedrynsk iego z  Wolfem (który  od błagaM
przechodzi do szantacu w imiC Władzy Sowie-
ck iej) czy  tec  spektakl rozegrany w głowie
Zachedrynskiego pod koniec II aktu. Bohaterowi
jawi siC Sjejkin, wci>c odziany w mundur ofice-
ra Armii Carskiej. GoWć roztacza przed Zache-
drynskim koszmarne wizje – postaci Tatiany-
Tytanii, Spodka-Zubatego,  Li ly -Desdemony
i Wolfa-Otella „to nie zabawa szekspirowskimi
motywami, ale groana wizja miłoWci splugawio-
nej i Wmierci bez rozgrzeszenia”, jak pisze Olga
Katafiasz12.

W akcie I Tatiana wypowiadała słowa
„Trzeba zmienić Wwiat,  a zmieni> siC ludzie”
(s. 44). Z biegiem lat ludzie rzeczywiWcie zmie-
niaj> siC, nie jest to jednak, jak chciała bohater-
ka, rozwój, lecz degrengolada. „Za cara była łas-
ka, teraz jest po naszemu” – komentuje sytu-
ac jC Czelcow (ak t II,  s.  66).  „Po naszemu”
to jednak nie wszystko – rozkład moce iWć
dalej, co dobitnie pokazuje akt III. Widocznie
nawet w upodleniu „trzeba iWć do koMca” (Za-
chedrynski, akt II, s. 120), wyprzedaj>c wszy-
stko i gubi>c po drodze dawne wartoWci.

Akt III ma miejsce w latach 90. Ustrój
stał siC na lepszy, ludzie zmienili siC równiec,
trudno jednak stwierdzić, czy pozytywnie. Je-
dynym aródłem nadziei jest groteskowo przed-
stawiony American dream (gdzie droga do ame-
rykaMskiego raju jest drog> do amerykaMskiego
burdelu) b>da kałasznikow w rCce. W miejscu
cyj>cej metafizyk> duszy słowiaMskiej zionie

10 „Lampa bCdzie póaniej. Teraz nie ten nastrój” – mów i Zachedrynski do Anastazji (akt I, s. 25). W akcie pierw szym
to jeszcze bohaterow ie decyduj> o tym, jaka ma w okół nich panować atmosfera. W akcie drugim i trzecim to panuj>ca
atmosfera zacznie decydow ać o tym, jacy maj> być bohaterow ie.
11 „KtoW musiał w reszcie strzelić [...] Wisi, a nie w iadomo po co” – mów i Czelcow  o sw oim strzale z w isz>cej na
Wcianie dubeltów ki (akt I, s. 51). Jest to sw oiste mrugniCcie autora do w idzów  i czytelników, cart z obow i>zuj>cej
w  klasycznych sztukach zasady, ce kacdy rekw izyt musi być znacz>cy, tzn. jeWli w  pierw szym akcie na Wcianie
w isi strzelba, to w  ostatnim obow i>zkow o musi w ystrzelić. U Mrocka strzał rów niec pada, stanow i jednak grC
z konw encj>, a nie jedno z praw ideł sztuki potraktow ane serio. Tym samym obecne w  dramacie naw i>zania do
Czechow a nabieraj> cech pastiszu.
12 O. Katafiasz, Rosja czyli Wwiat, „Didaskalia” 2007 nr 2 (77), s. 21.
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pustka13. Nie zostało juc nic: samowar, od daw-
na nieucywany, trzeba sprzedać, powrót do na-
stroju roku 1910, a nawet do juc oswojonej
atmosfery zesłania okazuje siC zaW niemocli-
wy. Nic nie jest takie, jak było – bohaterowie
czuj> siC zagubieni w nowej rzeczywistoWci14,
ze znanych nam wczeWniej postaci tylko Czel-
cowowie potrafi> odnaleać siC jakoW w nowym
Wwiecie,  jednak robi> to w sposób, k tóry nie
budzi sympatii widza. „Dawniej tylko wiWniowy
sad potrafili wyci>ć, a teraz cał> tajgC” – podsu-
mowuje melancholijnie Zachedrynsk i (akt III,
s. 154), który niby ci>gle siC nie starzeje, a jed-
nak wci>c siC zmienia: najpierw, w akcie I, mó-
wi o potrzebie metafizyki, potem staje siC dwuli-
cowym sługusem systemu (akt II), a w koMcu
– nikim,  nCdzarzem. Bohater odradza s iC
w kacdym pokoleniu jak feniks z popiołów,
jednak za kacdym razem jest feniksem mniej
wzniosłym, a bardziej przepełnionym całoWci>.

MiłoWć na Krymie to, wbrew tytułowi, nie
tylko sztuka obyczajowa o relacjach damsko-
mCskich, ale i tchn>ca głCbokim pesymizmem
próba historiozoficzna. Jak trafnie zauwaca
Jerzy Koenig: „nie da siC przedstawić na sce-
nie nagiej historii, teatr moce jedynie pokazać
skutki historii dla cycia kilkorga ludzi, którzy
mieli to szczególne szczCWcie cycia w tamtych
czasach.”15 Mrocek, chc>c ukazać na scenie
zmiennoWć losu, sprawia, ce bohaterowie prze-
cywaj> Wmierć słowiaMskiej duszy i zmuszeni
s> do poszukiwania na nowo sensu dziejów.
Historia jednak miacdcy ich i zapiera im dech
w piersiach. WspółczesnoWć, do której dobili,
okazała siC nie tyle snem o potCdze, ile kosz-
marem pełnym fantomów (głowa popa, generał,
caryca Katarzyna, wilkołak16) i zawiedzionych
nadziei. Nawet jeWli nie dotknCła ich staroWć,
to spotkała ich klCska, od której uciec mog> je-
dynie w nierealne, niemal senne wizje (Czelco-
wów, Wolfów i Anastaz ji wyobracenie statku
płyn>cego najprawdopodobniej donik>d – jak
ten, któremu przypatrywano siC w akcie I; Sjej-

kina, Zachedrynskiego i Tatiany odejWcie w oni-
rycznoWć). W starciu ludzi z dziejami zwyciCs-
kie okazuj> siC te ostatnie:

Historia, dot>d prowadzona przez rozum,
zaczyna ob racać siC  przeciwko niemu
i człowiek przestaje rozumieć nie tylko sam
siebie, ale i otaczaj>cy go Wwiat. Nie moce
jednak z tego Wwiata uciec. Utrata gruntu
powoduje, ce człowiek z aczyna bez na-
dziejnie wikłać siC w historiC, która go prze-
rasta. […] NajwiCksza pomyłka wieku XX
polegała na tym, ce ci sami ludzie, którym
czas wymk n>ł siC spod kontroli , uznali,
ce mog> i musz> nad nim zapanować. Sko-
ro wszystko siC nieodwołalnie zmienia, na-
lecy podpatrzeć fab rykC czasu, wydrzeć
sek ret zmian i znów mieć kontro lC nad
histori>. W ten sposób rodzi siC totalitaryzm,
który u swych korzeni jest przede wszyst-
kim szalon> prób> zapanowania nad ludz-
k> przygodnoWci>, nad ludzk> egzystencj>,
nad ludzkim czasem. Totalitaryzm nie był-
by mocliwy, gdyby historia nie wymknCła siC
człowiekowi spod kontroli. Ale nie byłby tec
mocliwy, gdyby nie chCć jej opanowania,
gdyb y nie chCć odbudowania nowego
człowieka17 .

Człowiek w sztuce Mrocka wydaje siC
zabawk>, igraszk>, pytanie jednak – w czyich
rCkach? Historii (mielenie bohaterów przez try-
by zmieniaj>cych siC ustrojów)? Losu, przy-
padku (warto wzi>ć pod uwagC bCd>ce zbie-
giem okolicznoWci spotkanie Zachedrynskiego
z Pieti>)? Innych ludzi (o zesłaniu Zachedryn-
skiego decyduje donos Zubatego)? Jakkolwiek
pojCtego „systemu”? Czasu (Lily i Wolf starzej>
siC i zmienia ich to jako postaci – co jednak
z pozostałymi bohaterami, k tórych wiek nie
podlega zmianie)? Na to pytanie odbiorca musi
odpowiedzieć sobie sam, zaW tropy zawarte
w sztuce mu tego nie ułatwiaj>. Moce, jak su-

13 Zdaniem Wojciecha Jachima u Mrocka „BarbarzyMcami s> Amerykanie, którzy odarli Słow ian z ich metafizyki”
(W. Jachim, Nuda na Krymie, „Gazeta na Pomorzu” , 4 marca 2001, s. 6.)
14 Najw yraaniej w idać to na przykładzie Anastazji oraz Lily  i Wolfa, którzy, podstarzali, zupełnie stracili kontakt
ze Ww iatem.
15 J. Koenig, dz. cyt., s. 3.
16 Ciekaw y jest fakt, ce pojaw iaj>ce siC zjaw y przynajmniej w  czCWci przypominaj> to, co w akcie I opisyw ał Czelcow
(w ilkołak, tołub bez głow y) – por. akt I, s. 47.
17 M. P. Markow ski, dz. cyt., s. 157-158.
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gerowałyby przytaczane przed chwil> przykła-
dy, kacdy z tych czynników ma swój wpływ
na dzieje bohaterów i człowiek jest tym samym
po trosze zabawk> w rCku kacdego z nich?

Ucyte przez Mrocka Wrodki wskazuj>
właWnie na tC ostatni> mocliwoWć. Vwiat przed-
stawiony podlega nieustannej przemianie –
ukazanej jednak skokowo, a nie w sposób
ci>gły jako proces, którego istnienia mocemy
siC jedynie domyWlać. Czas miCdzy poszcze-
gólnymi aktami mierzymy w latach; bohatero-
wie s> ci sami, choć zarazem nieco inni (Lily
i Wolf starzej> siC, wiek pozostałych postaci
pozostaje niezmienny, natomiast  one same
w jakiW sposób siC przeobracaj>), miejsce jest
wci>c to samo, a jednak przechodzi metamorfo-
zy (w akcie I i IIrzecz dzieje siC w tym samym
pomieszczeniu, niemniej inny jest jego wystrój;
w akcie III pokój znika, pojawia siC zaW nabrze-
ce, a w tle widać statek – ten sam, o którym by-
ła mowa wczeWniej). W kacdym akcie odnajdu-

jemy pierwiastki przedstawiane nam w poprze-
dnim, kacdy wnosi tec coW zupełnie nowego,
nieobecnego w pozostałych dwóch. Stałych
elementów jest tylko kilka: wiek piCciorga boha-
terów (a zatem antyczne kryterium jednoWci
czasu, łamane przeskakiwaniem od roku 1910
do 1928 i do lat 90. XX wieku, zostaje tym sa-
mym w jakiW przewrotny sposób zachowane),
Krym i Morze Czarne w tle (mamy wiCc jednoWć
miejsca), historia18 oraz… miłoWć (których ci>g-
ła obecnoWć byłaby swoist> jednoWci> akcji). To
uczucia okazuj> siC recept> na przetrwanie –
ci, którzy kochaj> (pi>tka niestarzej>cych siC
bohaterów), s>  w stanie obronić siC przed histo-
ri>, ci zaW, których miłoWć jest złudna – przemi-
jaj> (Lily i Wolf). Sztuka Mrocka staje siC histo-
rycznym (lub tec historiozoficznym) freskiem,
w którym główn> rolC odgrywa miłoWć – zawikła-
na, ale i na tyle silna, ce zdolna zwyciCcać czas.

Mimo ich ciCck ich losów, bohaterom
dramatu jest wiCc czego zazdroWcić…

18 Historia, której głów n> cech> jest zmiennoWć, jes t w  MiłoWci na Krymie obecna stale, jakby przypominaj>c
za Heraklitem, ce zmiennoWć to stały element Ww iata.


