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A UTO BIOGRAFIA 

Jestem synem profesora Kijowskiej Akademii Duchownej, urodziłem 
się 3 maja 1891 roku w Kijowie. 

W 1909 roku ukończyłem gimnazjum kijowskie nr 1, a w 1916: roku 
wydział medyczny Uniwersytetu Kijowskiego. 

W lafach 1916-1917 pracowałem jako leka·rz ziemski w guberni smo
leńskiej. 

W latach 1918-1919 mieszkałem w Kijowie, zaczął>em się zajmować 
literaturą równocześnie z prywatną praktyką lekarską. 

W 1919 roku zrezygnowałem z medycyny ostatecznie. 

W 1920 roku mieszkałem we Władyukazie, pracowałem w Pododdziale 
Sztuki, pisząc pierwsze utwory dramaityczne dla miejscowego teatru. 

W 1921 roku przyjechałem na stał:e do Moskwy. 

W latach 1921-24 pracowałem w Zjednoczeniu Literackim Głównego 
Komitetu Polityczno-Oświaitowego, z początku jako kronikarz w gaze
tach, a później jako felietonista (gazeta „Gudok" i inne), zacząłem dru
kować w gazetach i pismach pierwsze krótkie opowiadania. 

W 1925 roku opublikowana została moja powieść „Biała Gwardia'' 
i zbiór opowiadań „Diaboliada'. 

W 1926 roku Moskiewski Teatr Artystyczny wystawił moją sztukę 
„Dni Turbinów", a Teatr Lm. Wa<:htangowa w Moskwie '" tym samym 
roku - moją sztukę „Mieszkanko Zojki". 

W 1928 roku Moskiewski Teatr Kameralny wysitawił moją sztukę 

„Szkarłatna wyspa". 

W 1930 roku zostałem zaangażowany do Moskiewskiego Teatru Ar
tystycznego w charakterze asystenta reżysera. 

W 1932 roku w Moskiewskim Teatrze Artystycznym odbyła się pre-
miera mojej sztuki „Maritwe dusze" według Gogola. · 

W 1936 roku MChAT wystawił moją sztukę „Molier" z moim udzia
łem w charakterze asystenta reżysera. W tym samym roku Teatr Satyry 
w Moskwie przygotował moją sztukę „Iwan Wasiliewicz", którą jednak 
zdjęto z repertuaru po próbie generalnej. 



w 1936 roku, po zdjęciu z repertuaru Teatru Artystycznego mojej 
sztuki „Molier", poddałem się do dymisji i zostałem zaangażoyvany do 
Państwowego Teatru Wielki-ego ZSRR w Moskwie w charakterze libre
cisty i doradcy, którą .to posadę zajmuję również obecnie. 

W 1937 raku napisałem dla Teatru Wielkiego libretto opery „Morze 

Czarne". 

" 

Poza wymienionymi sztukami jestem autorem sztuk „Ucieczka" 
Aleksander Puszkin" i innych. Tłumaczono mnie na francu ski, angiells\ki, 

niemiecki, włoski, szwedzki i czeski. 

Moskwa, 20 marca 1937 roku MICHAIŁ BUŁHAKOW 

Od redakcji: 

Bułhakow zmarł 10 marca 1940 roku. W jego archiwum pozostało osiem re
dakcji powieści „Mistrz i Małgorzata", która s tała się głównym dziełem pisarza 
i uważana jest dziś za jedną z najciekawszych książek literatury XX wieku. Po 
raz pierwszy powieść „Mistrz i Małgorzata" (w kształcie skróconym) ukazała się 
w miesięczniku „Moskwa" nr 11/1966 i nr 1/1967. Powieść tę wydano w Polsce 
dotąd pięciokrotnie, w tym pełna jej wersja opublikowana została w IV wydaniu 
z 1980 roku. Dzieło to stało się podstawą przeróżnych scenicznych adaptacji. 

OD REŻYSERA 

Dlaczego dzisiaj, w 1989 roku, podejmując się pracy w elbląskim te
atrze wybrał.em do realizacji sztukę Bułhakowa? Co pragnę przekazać 
widzom w inscenizacji „Mieszkanka Zojki"? Na te pytania postaram się 
·dać odpowiedź w obecnym szkicu. 

Bułhakow to jeden z wybitnych pisarzy radzieckich - kontynuatorów 
rosyjskich geniuszy pióra, których cechuje przenikliwość i wielootronnooć 
spojrzenia na rzeczywistość. Pragną oni ją demaskować, ośmieszać, wy-
1,;piwać, by „fałszywe samozadowolenie nie uśpiło naszych dusz". W twór
i::zości tego pisarza daje się zauważyć dziedzictwo myśli i formy, którą 
posługiwał się Gribojedow i Puszkin, Gogol i Sałtykow-Szczedrin, 

'Suchowo-Kobylin i Czechow. W ten sposób spotkanie z Bułhakowem zo-. 
staje zabarwione aromatem prawdziwie rosyjskiego ducha: dramatycz
nego i śmiesznego zarazem, smutnego i tragicznego, pociesznego i bun
towniczego, zapalczywego i wierzącego w dobroć, w życie, w Człowieka. 
Sz:ituki Bułhakowa lokują się w wielkim nurcie dramaturgii, która zrodziła 
wspaniały rosyjski teatr, mający ogromny wpływ na sztukę sceniczną 
-całego świata. W.I. Niemirowicz-Danczenko pisał: „Bułhakow jest mist
rzem techniki dramatycznej. Ma wyjątkowy talent w zawiązywaniu 

intrygi, trzymaniu saJi w napięciu w trakcie całego spektaklu, rysując 
sceny jakże dynamicznie, zmierza do jasno wyłożonej idei". 

Biorąc na warsztat sztukę Bułhak·owa mam nadzieję, że jej realizacja 
dostarczy aktorom Teatru Dramatycznego w Elblągu dużo satysfakcji, 
a spotkanie z wybitnym pisarzem radzieckim zainteresuje również elbląs
kich widzów. 

Bułhakow napisał „Mieszkanko Zojki" 64 lata temu, kiedy Wjładza 

radziecka wcielała w życie Nową Politykę Ek<momiczną - NEP. Pisam 
donosił w liście do matki: „Trwa dzika walka o byt i przystosowanie do 
nowych warunków życia ... Już ;teraz liczę na wielką rzeszę moich znai,jo
mych, na ich energię,którą w pełni trzeba t-eraz przejawiać ... To wie1e 
znaczy w terażniejszej Moskwie, która zmierza do nowego, dawno nie
s potykanego życia. Przed nami zapalczywa konkurencja, bieganina, wy
kazywanie inicjatywy iitd... Uciekać od tego jest niemożliwe, gdyż czł<>
wiek zginie. Nie chciałbym się znaleźć wśród tych, którzy zginęli". 

Był to initeresujący, choć smutny i pełen przeciwności czas. Nowa 
Ekonomiczna Polityka spowodowa:la ożywienie handlu, nasyciła rynek, 
pobudziła rozwój gospodarczy, zostawiając jednak w umysłach ludZikich 



wszechogarniający chaos. Niski poziom kul.tury odbijał się małostko

wością w postępowaniu ludzi, pobudzał do zysku i rozwiązłości, morailnego 
upadku i utraty wiary... Ciągłe sprzeczności spowodowały erupcję nie
dorzecznych dążeń. Sytuacja społeczno-gospodarcza pobudziła do walki 
o dobra materialne, nieokiełznana świadomość użycia pchała do przeróż
nych awantur. Pojawili się różnej maści oszuści: złodzieje, intryganci, 
biurokraci i łapówkarze, handlarze walutą i szarlatani. Dla catej tej de.., 
moralizującej sytuacji Bułhakow znalazł jakże trafne i pojemne słowo 
„zamęt". Uważając za swój pisarski obowiązek „przedstawienie rosyj
skiej inteligencji jako najlepszej warstwy naszego kraju", odziedziczyw
szy po Dostojewskim odwieczny itemat zbrodni i ka·ry, Bułhakow piórem 
satyryka aitakO'wał rzeczyv1istość Rosji lat dwudziestych. Jednakże jeg01 
satyra jest niepodobna do satyry innych pisarzy. „Nie może wieczny temat 
- pisał Bułhakow w roku 1921 - żyć jedynie tylko gniewem. Nieza~po~ 
kojona będzie dusza . Potrzebna jest miłość. Jak światło do powstania 
cienia". W sł·owach tych, jalk mi się zdaje, tkwi estetyczno-etyczny koloryt 
pisarstwa Bułhakowa, jego sztuiki i jego satyry. „Należy kochać swoicll 
bohaterów, jeżeli tego nie będzie, nikomu nie radzę chwytać za pióro -
bo grozi to niepowodzeniem. Musicie o tym pamiętać" - ostrzega pisarz. 
W tych słowach zawarte jest współczucie dla człowieka i prawdziwy hu
manizm, co przecież nie zdarza się w każdej satyrycznej twórczości. 

Bułhakow demonstrując i wyśmiewają_c swoich bohaterów, obdarza ich 
niewąitpliwym czarem. Nieszlachetne ich pomysły i postępki usprawie
dliwia głębią ludzkich namiętności, które widzom wydają się śmieszne, 

a dla samych postaci kończą się niekiedy tragicznie. Ostrze satyry kie
ruje nie na bohaterów, lecz na rzeczywistość, w jakiej przyszło im egzy
stować. „Widzowi powinno ZQStać wrażenie, że mieszkanko Zojki, przez 
które przemknęli dziwni ludzie i w którym miały miejsce kuszące i krwa,
we wydarzenia, pogrążyiło się we śnie. Wszystko to nagle zniknęło" -
pisał Bułhakow. Właśnie to chciałem przekazać w naszej inscenizacji. 

'-- · 

Dzisiaj Związek Radziecki, podobnie jak ·Polska i inne kraje, poszu
kuje wyjścia z ekonomicznego impasu, szukamy swoistej nowej polityki 
gospodarczej. Nasuwa to jakże bliskie skojarzenia z czasami Bułhakowa. 
Myślę, że wielu z nas - z powodu niepowodzeń i najróżniejszych prze~ 
ciwności życia - odczuwa dziś od czasu do czasu potrzebę zapomnienia, 
ucieczki dokądkolwiek, chociażby w marzeniach, by nie dostrzegać 

wszystkiego w czarnych barwach, żyć jakby pod wpływem narkotyku. 
W sztuce cierpiący hrabia Oboljaninow nie może żyć bez odrobiny mor-i 
finy. Wydaje mi się, że to właśnie jego sen miał, na myśli Bułhakow. 
Popatrzmy uważnie dookoła siebie, zastanówmy się nad życiem, zajrzyj-



my do swego wnętrza, w głąb siebie. Myślę, że dojrzymy tam także to, 
co pisarz zawarł w satyrycznym wizerunku byłego hrabiego Oboljanin<>
wa. I jeśli do woli będziemy się naśmiewać ze znanych nam ludzkich wad, 
z gry aktorów wciągniętych w satyryczny żywioł sztuki Bułhakowa po
czujemy, iż nasza dusza wyzwoliła się z „fałszywego samozadowolenia", 
a świadomość trosz;eczkę przejaśniała. Jeśli tak się stanie, teatr wypełni 
dobrze swój obowiązek w stosunku do wspaniałego pisarza i widzów, do 
których zwracamy nasze myśli i serca. 

„Mieszkanko Zojkj" jest moją pierwszą inscenizacją przygotowaną 

w Polsce wespół z mym przyjacielem, moskiewskim plastykiem Siergie
jem Gorjańskim. Jego scenografia dokładnie i oryginalnie oddaje atmosfe
rę dramaturgii Bułhakowa. Korzystając z okazji pragnę powiedzieć, iż 

pracowało mi się w Polsce i ży? o szczęśliwie. Serdeczne zrozumienie 
i gościnność moich polskich kolegów i przyjaciół dostarczyły mi wiele 
ludzkiego i artystycznego zadov,:olenia. Za tę serdecznotć, która towa
rzyszyła mi podczas całego pobytu, bardzo dziękuję. A Państwu, którzy 
przyszli na przedst awienie życzę wielu przeżyć artystycznych. 

PIOTR SZUMIEJKO 

ł 

ł 

MICHAIŁ BUŁHAKOW 

DO RZĄDU ZSRR 

Zwracam się do Rządu ZSRR z następującym listem: 

1 

Odkąd wszystkie moje utwory zostały objęte zakazem druku, wiele osób 
znających mnie jako pisarza zaczęło udzielać mi tej samej rady: powi
nienem napisać „sztukę komunistyczną" (określenia cytowane podaję 

w cudzysłowach), a poza tym zwrócić się do Rądu ZSRR z pokutniczym 
listem, zawierającym rezygnację z uprzednich moich poglądów.. . oraz 
zapewnienie, że będę odtąd pisarzem lojalnym, oddanym idei komunizmu. 

Cel takiego listu - ratować się przed nagonką, nędzą i nieuchronną 
zgubą w finale. 

Nie poszedłem za tą radą. Wątpię, czy możliwe byłoby ukazanie się 
Rządowi w korzystnym świetle, gdybym wystosował obłudny list, ucie
kając się tym samym do niechlujnych, a ponadto naiwnych wybiegów 
politycznych. Co do próby napisania sztuki komunistycznej - nawet nie 
usiłowałem tego robić, poniewaaż wiem z góry, że takiej sztuki napisać 
nie potrafię . 

. Pragnąc położyć kres moim cierpieniom literackim, zwracam się zatem 
do Rządu ZSRR z listem prawdziwym. 

2 

Po dokonaniu analizy zbieranych przeze mnie recenzji prasowych 
stwierdzam, że w ciągu 10 lat mojej pracy literackiej ukazało się w prasie 

radzieckiej 301 opinii o mojej twórczości. Z tego życzliwych było 3, wro
gich i potępiających natomiast 298. 

298 wrogich recenzji - to lustrzane odbicie mojego życia pisarskiego. 

Aleksy Turbin, bohater mojej sztuki „Dni Turbinów" został nazwany 
„sukinsynem", dramaturga zaś zaprezentowano jako osobnika doknię-

tego „pieską starością". Pisano o mnie, że jestem „literackim sprząta 
czem zbierającym ogryzki tam, gdzie zdążył narzygać już !tuzin gooci"'.„ 
(„Zyzń Iskusstwa" nr 44, 1927). Pisano: „Bułhakow byił i powstał 
burżuazyjnym nasieniem, bezsilnie bluzgającym zatrutą śliną na klasę 
robotniczą i jej komunistyczne ideały" (Komsomolskaja Prawda", 14 X 
1926). Komunikowano, że odpowiada mi „atmosfera psich godów wytwa-



rzająca się wokół jakiejś rudej żony przyjaciela" (A. Łunaczarski, 

„Izwiestija", 8 X 1926), że moja sztuka „Dni Turbinów" - „wydaje 
smród" (stenogram narady Agitpropu, maj 1927) - i tak dalej i t-ak 
dalej ... 

Pragnę nadmienić, że cytuję te wypowiedzi wcale nie po to, by uskar
żać się na krytykę czy wszczynać jakiekolwiek polemiki. Przyświeca mi 
cel znacznie poważniejszy. 

Chcę dowieść niniejszym, z dokumentacją w ręku, że cała prasa 
w ZSRR, a wraz z nią wszystkie instancje, którym powierzono kontrol~ 
nad repertuarem, w ciągu całego okresu mojej literackiej działalności 

jednomyślnie, z niesłychaną zaciętością, twierdziły, że utwory Michaiła 
Bułhakowa nie mają w ZSRR prawa bytu. 

Oznajmiam przy tym, że prasa radziecka ma całkowitą rację. 

3 

Jako punkt wyJsc10wy tego listu niech posłuży mi mój pamflet 
„Szkarłatna wyspa''. Cała krytyka radziecka, bez wyjątku, określi.la tę 

sztukę jako utwór „ubogi, jałowy" i oznajmiła, iż jest on „paszkwilem 
na rewolucję ... " 

Wszysttko to brzmi jak niepoważny bełkot. Paszkwilu na rewolucję 
w moim pamflecie nie ma z wielu przyczyn, wśród których, z braku 
miejsca, wymienię tylko jedną. Otóż paszkwilu na rewolucję, z uwagi na 
jej potęgę, naJ>isać po prostu nie sposób. Pamfl.et to jeszcze nie paszkwil... 

Ale gdy gazety niemieckie piszą, że „Szkarłatna wyspa" to „pierwszy 
w ZSRR apel o wolność słowa", mają słuszność. Przyznaję się do tego. 
Walkę z cenzurą, jakakolwiek ta cenzura jest i przy jakiejkolwiek egzys
tuje władzy, uważam za swój pisarski obowiązek, zarówno jaki i :apelo
wanie o wolno,ść słowa. Jestem gorącym zwolennikiem tej wolności i są
dzę, iż gdyby którykolwiek z pisarzy. zechciał udowodnić, że wolność nie 
jest mu potrzebna, upodobni'łby się do ryby, zapewniającej publicznie, 
że niepotrzebna jej woda. 

4 

Oto jedna z cech mOJeJ twórczości - i ta jedna w zupefuości wy
starcza, by moje utwory nie miały w ZSRR prawa bytu. Ale z pierwszą 
cechą wiążą się pozostałe, znajdujące wyraz w moich utworach satyrycz
nych ... 

W początkowym okresie mojej popularności zauważono w prasie z od
cieniem wyniosłego zdumienia: „M. Bułhakow pragnie zostać satyrykiem 
naszej epoki" („Knignosza", nr 6, 1925) ... Otóż Bułhakow został satyrykiem, 
i to akurat wówczas, gdy żadna autentyczna (czyli docieriająca do stref 
zakazanych) satyra jest w ZSRR po prostu nie do pomyślenia. 

To nie ja miałem zaszczyt wyrazić w prasie ową kryminalną myśl; 
wyraził ją najdobitniej W. Blum C„Litieraturnaja Gazieta") - i sens jego 
artykułu sprowadza się błyskotliwie i ściśle do jednej formuły: 

KAŻDY SATYRYK W ZSRR GODZI W USTRÓJ PAŃSTWA 
RADZIECKIEGO. 

A więc czy ja mogę istnieć w ZSRR? ... 
( ... ) 

6 

Mój portret literacki, a zarazem pa.lityczny, został w ten sposób do~ 
kończony . Nie potrafię powiedzieć, jakiej głębi kryminału można się 
w nim doszu kać, proszę tylko o jedno: nie doszukiwać się niczego poza 
obrębem portretu. Przedstawiłem go z całą rzetelnością ... 

( ... ) 

9 

PROSZĘ, ABY RZĄD ZSRR NAKAZAŁ MI NIEZWŁOCZNIE 
OPUSZCZENIE KRAJU W TOWARZYSTWIE MOJEJ ŻONY, LUBOW 
BUŁHAKOWEJ. 

10 

Odwołuję się do humanitarności władzy radzieckiej i proszę o wspa
niałomyślne wypuszczenie na wolność pisarza, który nikomu nie przynosi 
korzyści we własnej ojczyżnie .. . 

M. Bułhakow 
Moskwa, 28 marca 1930 

Przedruk artykułu „Michał Bułhakow do Józefa Stalina" 

„Przekrój" 1987, nr 2198 s. 9, 23 



WYMIANA ARTYSTYCZNA Z TEATRAMI RADZIECKIMI 

(Kronika współpracy) 

Wiele teatrów polskich i radzieckich łączą więzy współpracy i przy
jaźni. Współpraca ta przejawia się najczęściej w wymianie spektakli, 
ekip realizatorów sztuk, w lansowaniu repertuaru polskiego w ZSRR 
i radzieckiego w Polsce, w częstych w zajemnych odwiedzinach z okaz ji 
inauguracji sezonu czy kolejnych premier. 

Bogatą kronikę współpracy zapisały teatry Olsztyna i Kaliningradu; 
w roku 1986 w teatrze olsztyńskim obchodzono uroczyście ćwierćwiecze 
wymiany artystycznej z Obwodowym Teatrem Dramatycznym w Kali
ningradzie. Wydawnic two okolicznościowe wymienia imponującą liczbę 

premier olsztyńskich zaprezentowanych w latach 1960-1986 na scenie 
kaliningradzkiej i sztuk radzieckich przywiezionych do Polski. Niestety 
niewiele miał z tego Elbląg, przez szereg lat druga scena Teatru im. Ja
racza, gdyż występy radzieckich gości, bodaj z jednym tylko wyjątkiem, 
odbywały się w głównej siedzibie teatru, czyli w Olsz tynie. 

O współpracy Elbląga z teatrami radzieckimi można mówic JUŻ w 
okresie działalności Teatru Dramatycznego. Rozpoczęła się ona w maju 
1978 roku, kiedy to Teatr Dramatyczny miasta Sowietska zaprezentował 

publiczności naszego miasta „Starszego syna" Aleksandra Wampiłowa 
w reżyserii Borysa Kodokolowicza i „Małżeństwo Balzaminowa" Alek
sandra Ostrowskiego, zrealizowane przez Andrieja Klimieńskiego. W ży
czliwej pamięci elblążan zapisała się szczególnie inscenizacja Wampiłowa, 
pisarza wówczas bardzo wziętego, wprowadzającego nowy ton do drama
turgii radzieckiej. 

W dniach 19 i 20 listopada 1980 r. teatr elbląski gościł w Kaliningra
dzie z „Czapą" Krasińskiego w reżyserii Bohdana Gierszanina i „Plusk
wą" Majakowskiego, wyreżyserowaną przez Krystynę Meissner, w sce
nografii Meksykanina Jorge Reiny. Jeśli rzecz mierzyć ilością zdobytych 
nagród na XXII Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu, „Plus
kwa" należała do najbardziej udanych premier elbląskiego teatru. Szcze
gólnie też przypadła do gustu widzom radzieckim; prasa tamtejsza bardzo 
pochlebnie pisa '.a o inscenizacji, o niekonwencjonalnym odczytaniu utworu 
i Józefie Oslawskim, z dużym talentem kreującym rolę Prisypkina: 



Rewizyta Obwodowego Teatru Dramatycznego z Kaliningradu nastą
piła dopiero siedem lat później. W kwietniu 1987 roku teatr ten przyje
chał do Elbląga, by wziąć udział w III Elbląskiej Wiośnie Teatralnej. 
Pokazano „Ostatnią kobietę Don Juana" Leonida Zuchowickiego w re
żyserii Grigorija Zezmera; w roli głównej wystąpił Tachir Mateulin, 
a widzowie wiosennego przeglądu uznali ten spektakl za jedno z najcie
kawszych przedstawień całej imprezy. 

Kolejna wizyta elbląskiego Teatru Dramatycznego w Związku Ra
dzieckim miała miejsce 19 i 20 grudnia 1987 roku. Widzom z Kaliningradu 
i Sou;ietska zaprezentowano t ym razem polską prapremierę „Panienek 
Madame Tiny" Pierre Chesnota w reżyserii Sylwestra Szyszki. „Powo
dzenie sztuki Chesnota, którą po raz pierwszy w Polsce wystawił Teatr 
Dramatyczny w Elblągu, podobne jest do popularności na radzieckich 
scenach sztuki A. Galina „Gwiazdy na porannym niebie" - pisała po 
występach elblążan „Kaliningradskaja Prawda" . Obydu:a utwory obna
żają problem prostytucji. Jeśli chodzi o rosyjską tradycję kulturową, 

z jawisko to rozpatruje się jako anormalne i nieludzkie, a przy tym właś
nie do ludzkiego współczucia wzywające, to niemniej ostry i powiedziała
bym bardziej beznadziejny osąd kryje się w dojrzałości polskiej inter
pretacji sztuki Chesnota". Recenzentka Swietłana Cimbalowa w swej 
wypowiedzi sporo uwagi poświęca grze aktorskiej: „Aktorzy nie zamie
niają się w grane postacie i nie dążą do podkreślenia swojego do nich 
stosunku. Po prostu zanurzają się w żywiole działań scenicznych. Tylko 
aluzja, znak, kilka detali określają charaktery, temperament, pozycję 

socjalną bohaterów. ( ... ) Lekka, radosna, trochę brawurowa dzięki swemi.. 
mi.strzostwu i woLna od tldawania życia gra rodzi u widzów prawie j-uż 
zapomniane uczucie estetycznej rozkoszy". 

Podczas wspomnianej wyżej wizyty podpisano w Sowietsku umowę 
o współpracy, potwic: rdzając w niej tylko to, co istniało między naszymi 
teatrami już od paru lat. W kilka miesięcy potem, 27 i 28 kwietnia 1988 
roku Teatr Dramatyczny z Sowietska wziął udział w IV Elbląskiej Wioś
nie Teatralnej. Zobaczyliśmy „Cyrana de Bergerac" w reżyserii Piotra 
Dmitrijewicza Szumiejki i scenografii Siergieja Gorjańskiego. Ci sam~ 
realizatorzy są twórcami dzisiejszej premiery - „Mieszkanka Zojki" 
Bułhakowa, a ich obecność u nas, pracę z polskimi aktorami należy trak
tować jako dalszy etap współpracy teatrów Elbląga i Sowietska. 

Piotr Dmitrijewicz Szumiejko, urodzony i stale zamieszkujący w Le
ningradzie ma 43 lata. Zanim został artystą teatru, studiował w Wyższej 

S zkole Marynarki Wojennej w Leningradzie. Ukończył konserwatorium, 
pracował jako aktor w teatrach muzycznych i dramatycznych Leningra
du, Tuły, Tambowa. Absolwent szkoły reżyserskiej przy Teatrze im. 
Wachtangou.:a . Od 1986 główny reżyser, a od września 1988 również 
dyrektor Teatru Dramatycznego miasta Sowietska. 

Jako reżyser zrealizował około dwudziestu sztuk. Polskich widzów 
zainteresuje zapewne, że pierwszą reżyserską pracą naszego gościa był 
„Apetyt na czereśnie " Agnieszki Osieckiej. W tym dwuosobowym spek
taklu wystąpił obok swej żony, grając sztukę ponad 600 razy w różnych 
mias tach ZSRR. Bułhakowa reżyseruje po raz pierwszy . Realizacja el
bląska jest t eż pierwszą pracą zagraniczną t ego reżysera. 

(St. F.) 
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