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Michaił Bułhakow 

Literacka droga t-41chalła Bułhakowa należała do szczególnie trudnych. Uro
dzony w Kijowie w roku 1891 w rodzinie profesora teologii, studiował medycy
nę I rozpoczął praktykę lekarską na Ukrainie. W wieku lat trzydziestu wyjechał 
do Moskwy i poświęcił się pracy literackiej. Wychowany w typowo liberalno
-demokratycznym duchu charakterystycznym dla starej inteligencji rosyjskiej, 
postanowił uczestniczyć w tworzeniu nowej kultury. Od samego początku swej 
twórczości przejawiał talent satyryczny, skłonności ku motywom fantastycz
nym, żywe zainteresowanie uniwersalnymi konfliktami moralnymi. Prasa stolicy 
chętnie publikowała opowiadania i felietony Bułhakowa; wychodziły też jako 
wydania specjalne. Wczesne opowiadania i powieści cieszyły się dużym uzna
niem czytelników, lecz coraz częściej zaczęły odzywać się głosy krytyczne, 
oskarżające autora głównie o „proburżuazyjne nastroje" - zaś jego dzieła 
uznano za niespójne z „programową literaturą propagandy komunistycznej". 
W ten sposób zaczęły się kłopoty. Dla Bułhakowa były one tym boleśniejsze, 
iż faktycznie pisarz Rewolucję zaakceptował. Zaczął więc pisać „do szufla
dy" - wiele utworów czekało na publikację całe lata, nawet dziesięciolecia. 

Już pierwsze utwory Bułhakowa ujawniły niezwykłe umiejętności autora: po
trafił on przyglądać się światu - ludziom i sytuacjom - od śmiesznej strony, 
dopatrując się jej w każdym drobiazgu, każdym słowie. Z drugiej strony, każdej 
takiej sytuacji potrafił nadać cechy autentycznego, wielkiego dramatu. Od po
czątku fascynował nie tylko treścią swych opowieści, lecz także sposobem 
przekazu, niepowtarzalnym językiem. 

Rok 1925 był szczególnie bogaty. Opowieści Bułhakowa z tego okresu -
DIABOLIADA i FATALNE JAJKA - to ostre groteski; szczególnie ten drugi 
utwór zasługuje na uwagę. Z pozoru to typowa science-fiction: pewien uczo
ny odkrył promieniowanie, które przyspiesza wzrost żywych organizmów. Po
nieważ nie dokonał jeszcze odpowiednich testów, nie ujawnia swego odkrycia; 
dochodzi jednak do tego, gdy w laboratorium pojawia się urzędnik i nakazuje 
przekazać jajka kołchozowi. Przez pomyłkę dostarczone zostają napromienio-



wane jajka, z których wylęgajQ się potwory. RozmnażajQ się one i rosnQ w za
wrotnym tempie; niszczQ wszystko, co napotykają po drodze, zagrażajQ Mo
skwie - dopiero zima polarna zamraża je na śmierć. T oka, na pozór rozryw
kowa fabuła, jest wszakże znakomitym pretekstem do przedstawienia niezwy
kle precyzyjnego opisu nowej biurokracji radzieckiej. 

ZAPISKI MŁODEGO LEKARZA, autobiograficzne wspomnienia z okresu prak
tyki lekarskiej, charakteryzujQ się ostrym spojrzeniem, dramatyzmem sytuacji 
i postaci. Z tego zbioru pochodzi opowiadanie MORFINA (adaptację przed
stawił niedawno Teatr Telewizji): rzecz o lekarzu, który - podobnie jak sam 
autor - nie wytrzymał monotonii prowincjonalnego życia. 

W tym samym roku opublikowana została BIAŁA GWARDIA, w rok później 
przerobiona na sztukę teatralnQ DN1 TURBINÓW. Była to pierwsza w literaturze 
radzieckiej poważna próba ukazania idealistycznych i patriotycznych motywa
cji nie-komunistów czy nawet antykomunistów w ZSRR. W sposób poetycki, 
głęboko psychologiczny, ukazany został dramat kijowskiej rodziny Turbinów: 
inteligencji nie okceptujQcej Rewolucji. Sztukę wystawił MChAT - odniosło 
ogromny sukces. Widział ją także Stalin, wyrażał się o niej pochlebnie, zaś po 
stu przedstawieniach zostało zabroniona. Spotkanie z MChAT-em natchnęło 
Bułhakowa do pisonia sztuk teatralnych. Wkrótce po DNIACH TURBINÓW po
wstało UCIECZKA, kontynuujQco ten temat (problem inteligencji no emigracji), 
chorakteryzujQca się ogromnQ siłQ wyrazu artystycznego. To sztuko została 

jednak - podobnie jak MIESZKANIE ZOJKI, SZKARŁATNA WYSPA - ostro 

skrytykowana. 

MIESZKANIE ZOJKI „zasłużyło sobie" na tę krytykę, w sposób bezpośredni 
i mocno satyryczny ukazało bowiem nie różniące się bynajmniej od burżuazyj
nych rozrywek klasy urzędników państwowych. SZKARŁATNA WYSPA, grote
skowo-baśniowa przypowieść o Utopii i o Rewolucji, to także rzecz o teatrze, 
o artyście i twórczości. Do tych motywów wróci Bułhakow jeszcze wiele razy, 
głównie w ŻYCIU PANA DE MOLIERA oraz w OSTATNICH DNIACH (dramat 
o Puszkinie). Główny temat, konflikt twórcy i systemu nie uznającego prawa 
do wolności twórczej, uznany został za niedopuszczalny, a sztuki - napisał 

ich Bułhakow oż 30 - były kolejno zabraniane. 

Równie mało szczęścia miał Bułhakow z prozQ. Szczególnie jaskrowym przy
kładem jest PSIE SERCE: ta opowieść zostało opublikowana - po raz pierwszy 
za granicQ - dopiero po 43 lotach! A znów jest to utwór o ciekawej fabule: 
specjalista od transplantacji przeszczepia psu fragmenty tkanki mózgowej oraz 
inne organy ludzkie. Pies, co prawda, zaczyna mówić, staje się jednak tak 
okrutny, że eksperymentator postanawia przywrócić mu downQ, „bardziej ludz
ką" postać. Lekarz, uznojQC swój eksperyment za całkowitą porażkę, dochodzi 

do wniosku, że oni nauko, ani tym bardziej przemoc i terror - niezależnie ja
kiego koloru - nie doprowadzą do stworzenia lepszego człowieka. Natych
miast zakazano publikacji utworu z takim wywodem. 

Kiedy Bułhakow i jego rodzina znaleźli się no granicy głodu I nęd7y, niespo
dziewanie pomoc nadeszła ze strony Stalina: pewnej nocy zatelefonował on 
do pisarza, oferujQc mu stanowisko doradcy artystycznego MChAT-u. Urato
wało to rodzinę pisarza przed skrajnym ubóstwem, nie oznaczało wszakże 
zgody na publikacje. No doświadczeniach z MChAT-u - wówczas pod kierun
kiem Stanisławskiego - oparto jest niedokończona OPOWIESć TEATRALNA. 
Utwór ten - to nie tylko intymne zapiski o tym, jak przebiega proces tworze
nia spektaklu; nie tylko przykład znakomitego warsztatu literackiego, lecz tak
że odbrązowienie świętości: uświęconej instytucji i słynnego reformatora. Ten 
utwór został opublikowany w 23 lata po śmierci autora, zaś w cztery lata póź
niej czytelnicy w Związku Radzieckim po raz pierwszy mogli przeczytać MI
STRZA I MAŁGORZATĘ - najpierw ze skrótami, następnie w całości. Była to 
oczywiście wielka literacka sensacja. 

Nad dziełem tym, bardzo złożonym pod względem treści, kompozycji i stylu; 
pozornie „rozrywkowym", właściwie zaś głęboko filozoficznym, pracował autor 
20 lat. W jego archiwum znaleziono aż osiem redakcji powieści. Trudno w kilku 
zdaniach oddać treści, motywy czy choćby atmosferę tego liryczno-filozoficz
nego poematu o miłości i obowiązku moralnym; o konflikcie dobra i zła, o po
tędze prawdziwej twórczości. Fantastyczna fabuła pozwoliła zaprezentować 
całQ galerię postaci; obnażyć nielogiczność, irrealizm samego życia; przeciw
stawić ludzi czynu osobom biernie przyjmujQcym zło. Oczywiście, znalazło się 
też miejsce na bezlitosne przedstawienie głupoty i arogancji osób sprawujQ
cych władzę. 

Dopiero po opublikowaniu MISTRZA I MAŁGORZATY nazwisko autora stało 
się szeroko znane w ZSRR. Zaczęto czytać jego wcześniejsze dzieła, pojawiły 
się pierwsze komentarze literackie. Była to najbardziej spektakularna z po
śmiertnych rehabilitacji pisarzy radzieckich. 

Michaił Bułhakow zmarł 10 marca 1940 roku, po ciężkiej chorobie połączo
nej z utratą wzroku. 
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Mmvoje Jovanović 

„O SZKARŁATNEJ WYSPIE" 
Bułhakow zdawał sobie sprawę z przegranej pozycji twórcy-artysty wobec 

ofensywy codzienności polityczno-literackiej; wobec jej ataków no wolność 
słowo. Jasność spojrzenia, jaką dysponuje Bułhakow, powoduje, że „Szkarłat
ną wyspę" można odczytać jako pamflet, którego celem jest nie tylko pragnie
nie, by dostać się no scenę - bardziej znaczący efekt wypływa z faktu zde
maskowania mechanizmu przemocy nad sztuką oraz doprowadzenia do sytua
cji, by zadziałał w całej swej bezsensownej otwartości; w tę grę włączony zo
staje także twórco. Jak się okazuje, „dramat w dramacie", pisany z zamiarem 
zabawienia widzów, no mocy jednoosobowej decyzji wszechmocnego Sawwy 
Łukicza zostaje zabroniony. Powód początkowo nie zostaje podany, co jednak 
nie wywołuje u postaci-uczestników chęci samodzielnego znalezienia „błędu 
ideologicznego". Kiedy okazuje się, że decyzja potężnego 'tukicza jest defini
tywna (wytłumaczenia nadal nie ma), na scenę wstępuje histeryczny podziem
ny twórca - Dymogocki (alias Kuku-Ryku; przez fakt, że postacie grają pod
wójne role podkreśla się, że nie grają swych ról prawdziwych). Nie broni on 
swej idei, swego prawa do „błędu" takiego czy innego rodzaju - powołuje się 

jedynie no swój nieszczęsny los, na sytuację człowieka z „mansardy", na stra
cone pieniądze i nie zapłacone rachunki: Sytuacjo jest najdokładniej przedsta
wiona w jego monologu: Dymogackl uważa, że pochodzi on „z dna duszy" -
dopóki dyrektor teatru, Gennody Ponfiłowicz alias lord Edward Glenarvon nie 
wyjaśni, że to scena z aktu IV - w nadziei, że podstęp nie zostanie przez Łu
kicza zauważony i w dalszym tekście gotów jest wiązać krzyk autora z raną 
otrzymaną na froncie. Dymogacki nie jest w star.ie prowadzić „bitwy" o dra-



mat, więc bierze to w swe ręce sprytny i zmerkantylizowany dyrektor, posługu
jąc się trywialnymi hasłami, że „teatr - to świątynia" i że „nie ma na świecie 
takiej rzeczy, której nie można byłoby poprawić"; w ten sposób „bitwa" toczy 
się poza sferą artystyczną, aż w końcu okazuje się, że „indywidualistyczno
-liberalistyczny" duch sztuki można zmienić, jeśli - na wniosek Sawwy Łuki
cza - wprowadzony zostanie motyw „międzynarodowej solidarności proleta
riatu" i statek „Duncan" wróci na zapomnianą wyspę przy akompaniamencie 
entuzjastycznych okrzyków załogi, która „rewolucyjnie" wrzuciło do morza ka
pitana Hotterasa oraz lorda Glenarvano wraz z żoną. Ostatecznie, kiedy Gen
nady Panfiłowicz zaczyna kpić nawet z samego Bułhakowa jako autora kilku 
dramatów, wszyscy są zadowoleni: Sowwa Łukicz, gdyż można „zezwolić" na 
wystawienie utworu; dyrektor teatru - bo zachował szansę no komercjalny 
sukces; autor - albowiem otrzyma ciężko zarobione pieniądze; nikomu wszak
że, jak się wydoje, nie zależy no najważniejszej spawie - wartości i prześło
niu utworu. Powszechna klęska znów majaczy no horyzoncie, lecz Bułhakowa 
interesuje przede wszystkim całkowita klęska artysty Dymogackiego. Stracił 

siły w najważniejszym momencie - kiedy trzeba było bronić własnej koncepcji 
artystycznej. Fakt, że tekst autora ukrywającego się pod pseudonimem Juliusza 
Verne'go nie prezentuje szczególnych wartości artystycznych, ma drugorzędne 
znaczenie w zestawieniu z motywem demaskowania konformistycznej postawy 
artysty; Domagacki nie trzyma się kodeksu nieprzekupnego twórcy - i tego 
autor Bułhakow nie mógł mu wybaczyć. 

(z książki „Utopio Michaiła Bułhakowa"; Belgrad 1975) 
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.Genady Panfiłowicz Dyrektor teatru, 
jak również lord Edward Glenarvan 

Wasyl Arturowicz Dymogacki, alias 
Juliusz Verne, onże - Kuku-Ryku, 
nadworny intrygant 

likanora Miotełkina, inspicjent. 
a także lokaj Passepartout tudzież 
zawiadowca samowara mistrza 
Gennadiego a również gadająca papuga 

Jacques Paganel, członek 
Towarzystwa Geograficznego 

Lidia lwanna, też Lady Glenarvan 

Hatteras, kapitan 

- ANDRZEJ NOWAKOWSKI 

- KRZYSZTOF JĘORYSEK 

- MIRIAM ALEKSANDROWICZ 

- WITOLD GRUSZECKI 

- IZABELLA LIPKA 

- ANDRZEJ FRYGA 

Betsy, pokojówka Lady Glenarvan - BARBARA KRUK-SOLECKA 

Olaboga li, biały Maur. władca wyspy - ANDRZEJ MROŻEWSKI 

OBSADA: 

1 

' 

Ryziu-Ryziu, wód'z naczelny, Mały Maur - JOZEF HAHISIEWICZ 

Sufler - DANUTA OKUPSKA 

Gaudeamus, dyryeent - ANTONI ŻUKOWSKI 

Tumiday, Maur, ewardzista - . RYSZARD GAJEWSKI-GĘBKA 

Kai-Kai, pierwszy pozytywny tubylec - WŁODZIMIERZ CHRENKOFF 

Fara Mucha, drugi pozytywny tubylec - MIECZYSŁAW OSTRORÓG 

Sawwa Łukicz - JERZY A. BRASZKA 

Tubylcy - STANISŁAW BERNY 

- JERZY PAL 

- WOJCIECH WZIĄTEK 
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Bułhakow i Mchat 
Pod koniec 1982 roku nakładem moskiewskiego wydawnictwa „lskusstwo" uka

zały się Wspomnienia z komentarzami Witalija Wilenkina. Autor był długoletnim 

konsultantem literackim MChAT-u. Przez cały czas swej pracy prowadził dziennik. 
Na jego podstawie napisał tę wspomnieniową książkę . W anegdotycznej, gawę
dziarskiej formie przedstawił l'udzi związanych z Moskiewskim Teatrem Artystycz
nym. 

Bułhakowa po raz pierwszy zobaczył Wilenkin 7 października 1926, na drugim 
przedstawieniu Dni Turbinów. Bułhakow po skończonym przedstawieniu stał na 
scenie wśród aktorów i kłaniał się nieporadnie to wpatrzonym w niego z uwielbie
niem wykonawcom, to entuzjastycznie bijącej brawo publiczności. Bułhakow miał 
niejako podwójne prawo znaleźć się na scenie wśród aktorów po premierze Turbi
nów, bowiem nie tylko sztukę napisał, lecz także, w istocie rzeczy był twórcą tego 
przedstawienia, jego duszą. Jego codzienny i twórczy udział w próbach pozwolił 
ujawnić w spektaklu całą porywającą prawdę tego utworu. 

Teatr interesował się również Ucieczką, która już kilka łat wcześniej znajdowała 
się w próbach, lecz w pewnej chwili pracę nad nią przerwano. Niemniej Ucieczko 
nigdy nie znikła z pola widzenia MChAT-u i wciąż z największym zachwytem ją 
wspominano, niekiedy włączano w plan jakiegoś sezonu, by znów odłożyć pracę 
w nadziei na to, że nastaną czasy bardziej sprzyjające temu utworowi. 

Tymczasem któryś rok z rzędu trwała praca nad jego Mo/iere'em. Wciąż jednak 
nie mogło dojść do premiery, choć na afisz wchodziły coraz to nowe sztuki, nad 
którymi pracę rozpoczęto znacznie później . Zmieniała się też obsada. Próby na dłu
gie miesiące zawieszano, potem nagle znów podejmowano pracę . Wreszcie w lu
tym 1936 roku odbyło się sześć otwartych prób generalnych, a następnie siedem 
spektakli, które miały ogromne powodzenie. W teatrze panowała opinia, że choć 
było to przedstawienie wybitne, nie oddawało jednak wszystkich subtelności samej 
sztuki. Zainteresowanie spektaklem było olbrzymie. I nagle, jak grom z jasnego 
nieba, ukazała się niezwykle krytyczna recenzja z przedstawienia, a natychmiast 
po niej, bodajże na drugi dzień, dyrekcjo postanowiła zdjąć Moliere'a z afisza. Taka 
gorliwość było niezrozumiała i zdumiewająco. Bułhakow nigdy nie wybaczył dyrek
cji MChAT-u, że nie podjęła prób obrony jego sztuki i tak szybko się poddała. Pi
sarz był rozgoryczony, uważał bowiem, że został przez wielu ludzi zdradzony. Za 
najgorszą z ludzkich przywar uważał tchórzostwo. 

Z okazji zbliżającego się sześćdziesięciolecia urodzin Józefa Stalina, które przy
padały w grudniu 1939, MChAT zwrócił się do Bułhakowa, by napisał sztukę o po-



czątkach rewolucyjnej działalności wodza proletariatu. Fakt, że z propozycją sce
nicznego opracowania takiego tematu zwrócono się właśnie do Bułhakowa, wy
nikał z założeń wstępnych, wedle których sztuka nie powinna być zbyt lakiernicza 
i bałwochwalcza. Chodziło o to, by jej patos i dramatyzm wynikały z prawdy życio
wej, co potrafiłby osiągnąć tylko dramatopisarz z prawdziwego zdarzenia. Bułhakow 
oświadczył: „To bardzo ryzykowne przedsięwzięcie. Może się ono źle dla mnie skoń
czyć". Niemniej wziął się do pracy. Jego trzecia żona, Helena Siergiejewna, w swo
im dzienniku pod datą 7. lutego 1936 roku odnotowała: „Misza zdecydował się pi
sać utwór o Stalinie". 

Sztuka pierwotnie nazywała się Pasterz (jeden z partyjnych pseudonimów mło
dego Stalina), później autor przemianował ją na Batumi. Postacią centralną dramatu 
jest rewolucjonisto potrafiący zyskać sobie autorytet u robotników. Jeszcze do 
niedawna był słuchaczem seminarium duchownego (prolog rozgrywa się w 1898 
roku i przedstawia scenę usunięcia ze szkoły seminarzysty Dźugoszwili za nie
subordynację). Nieobce są mu zwykłe ludzkie uczucia, tryska życiem i humorem. 
Treścią sztuki (jej zasadnicza akcja rozgrywa się w latach 1901-1904) są wyda
rzenia wokół klęski powstania kutaiskiego. Utwór kończy scena tajnego zebrania 
bolszewików, pod przewodnictwem Stalina przygotowujących się do nowego etapu 
walki. Sceny zebrań w Batumi kontrapunktowane są scenami rozgrywającymi się 

zarówno w gabinecie kutaiskiego gubernatora, jak i w pałacu cesarza. Służy to, jak 
zwykle u Bułhakowa, potęgowaniu odpowiednio dozowanym humorem dramatyzmu 
wydarzeń i przeżyć głównych bohaterów. Postaci carskich satrapów oraz samego 
cara potraktował bowiem Bułhakow w sposób jawnie satyryczny. 

Pracę nad Batumi ukończył Bułhakow pod koniec czerwca 1939 roku. W począt

kach lipca rozpoczęły się próby czytane. 14 sierpnia Wilenkin wraz z Bułhakowem 
i jego żoną oraz asystentem reżysera wyjechali do Batumi i Kutaisi w celu zebrania 
dodatkowych materiałów. Na stacji w Sierpuchowie pociąg stał podejrzanie długo. 
Wreszcie do wagonu zajmowanego przez ekipę MChAT-u weszła jakaś kobieta i za
częła wykrzykiwać: „Telegrom do buchaltera!". Michaił Afonosjewicz powiedział: 

„Nie do buchaltera, lecz do Bułhakowa" i odebrał depeszę. Treść jej odczytał głoś
no : „Wyjazd nieaktualny. Wracać do Moskwy". Wszyscy stracili głowy i nie wie
dzieli, co robić. Pierwsza oponowała się Helena Siergiejewna, która stanowczym 
głosem powiedziała: „My z Miszą jedziemy dalej. Po prostu musimy odpocząć ... " 

Wilenkin daje pierwsze obszerniejsze streszczenie utworu, nie opublikowanego 
dotąd w Związku Radzieckim. Wydany został w Stanach Zjednoczonych w 1977 
roku w tomie Nieizdannyj Bułgakow. 

(Na podst. DIALOGU 12/1983) 



Za kulisami 
• • • 

23 stycznia na scenie w Wieży Ratuszowej odbyła się czwarta już 
w tym sezonie premiera w Teatrze „Maszkaron": był to „Płaszcz" Ju
liana Tuwima na motywach opowieści Mikołaja Gogola. Sztukę reży
serował Brunon Rajca, zaś w roli głównej wystąpił Andrzej Balcerzak. 

• • • 
W lutym dyrektor Teatru, Brunon Rajca, udzielił wywiadu tygodniko

wi „Veto" oraz miesięcznikowi „Scena". Annie Wytrykus ze „Sceny" 
powiedział: 

- Siłą napędową mojego działania jest niezadowolenie. Może na
wet obsesyjny krytycyzm. Dlatego nie czekam na głosy krytyki, bo 
i tak moja ocena będzie najsurowsza. Recenzji nie czytam, bo o nas 
nie piszą. Nie recenzują, bo nie wszystkich zapraszamy. Nie zapra
szamy, bo są recenzentami, a nie krytykami. 

Natomiast tak skomentował stwierdzenie Elżbiety Stępkowskiej 

z „Veta": „wiem, że miałeś olbrzymie kłopoty organizacyjne, finanso
we i inwestycyjne": 

Tok, ole nie tylko takie, bo pozo tym było jeszcze występująca 
i w innych regionach kroju, ole w Krokowie szczególnie, ostro objawia
jąca się bezinteresowna zawiść. Niekiedy próbowano nawet dopisy
wać do tego przedsięV>'.zięcia akcenty polityczne. Nie jest to teatr poli
tyczny, bo musiałby być teatrem interwencyjnym: Zresztą każdy teatr 
polityczny w moim przekonaniu nie jest sztuką, jest propagandą. I dla
tego w repertuarze tego teatru znalazły się utwory i dzieła traktujące 
o uniwersalnych przywarach, ludzkiej ułomności, obłudzie, fałszu, cy
nizmie, karierowiczostwie i tok dolej, i tok dolej ... 

„ „ „ 

Po sukcesie „Oskarżonego Wilka" lorko Petana w reżyserii Tadeu
sza Junaka w Sibeniku (Jugosławia) w 1987 roku organizatorzy Festi
walu Dziecka postanowili zaprosić Teatr „Maszkaron" na jubileuszo
wy, XXX Festiwal w roku 1990 - poinformowało „Gazeta Krokowska" 
9 marca. 

• „ 

16 marca spelc tak pt. „Płaszcz" obejrzał minister kultury i sztuki 
Ukrainy, Jurij Olenienko. Ukraińskiej delegacji towarzyszył polski wi
ceminister kultury i sztuki, Kazimierz Molek. Goście wyrazili bardzo 
pochlebhe opinie o spektaklu. Minister Olenienko wyraził zadowolenie 
z podpisania wstępnego protokołu o współpracy pomiędzy Teatrem 
Satyry „Maszkaron" oraz Teatrem im. M. Zonkowieckiej we Lwowie. 

• • • 

20 marca Teatr „Maszkaron" zaprezentował drugą premierową wer
sję „Dyla Sowizdrzała" Grigorija Gorina. Nową Inscenizację, w zmie
nionej obsadzie, wyreżyserował Tadeusz Junak. 

• • • 

Powiększył się zespół aktorski Teatru. W „Maszkaronie" rozpoczy
nają pracę: Jolanta Januszówna-Bogunia, Barbara Kruk-Solecka, Da
nuta Okopska, Zbigniew Mieczyński, Mieczysław Ostroróg oraz Woj
ciech Wziątek. 

• • • 

Z inicjatywy dyrektorów „lnstolu" - Zdzisławo Kaszy -?raz „Ener
gopolu-2" - Juliusza Sikory powstał Klub Sponsorów Teatru „Masz
karon". Pierwszy wkład wynosi 3 miliony złotych. 

„ „ 

Teatr Telewizji pokazał „Dom, który zbudował Jonathan Swift" Gri
gorija Gorina w reżyserii Tadeusza Junaka. Jedną z głównych ról -
obok Olgierda Łukaszewicza, Edmunda Fettingo, Jona Machulskiego -
zagrała aktorko Teatru „Maszkaron", Izabello Lipko. Spektal został 

wytypowany przez komisję kwalifikacyjną na Festiwal Widowisk Tea
tralnych w Pradze. 

• • • 

Aktorka Teatru „Maszkaron" Renata Fiałkowska, wzięła udział 

w Walnym Zebraniu Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu 
Teatralnego, który odbył się 24 kwietnia w Warszawie, w Teatrze 
„Ateneum". 

I 



„ • „ 

W tegorocznym Dniu Teatru aktorko Teatru „Maszkaron", Halino 
Kuźniakówno, została uhonorowano odznaką „Zasłużony działacz kul
tury". 

„ • • 

Na 41. Krajowym Zjeździe delegatów ZASP-u, który odbył się 

31 mareo w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, Teatr „Maszkaron" , 
reprezentował Andrzej Mrożewski. Aktora tego wkrótce będziemy mo
gli obejrzeć w telewizyjnym serialu „Pogranicze w ogniu". 

• • • 
W obiekcie Teatru w Wieży Ratuszowej czynna jest solo wystawo

wo. W porozumieniu z krokowskim BWA i warszawskim Muzeum Ka
rykatury odbyło się już kilka wystaw, m. in.~ monograficzna wystawo 
Szymona Kobylińskiego, wystawy karykaturzystów polskich i radzie
ckich. Można je zwiedzać przed spektaklem i w antraktach. 

• „ • 

Scenograf Teatru „Maszkaron", Katarzyno Żygulska, zaprojektowała 
w tym roku kilko interesujących scenografii no terenie całej Polski. 
Wymienić należy „Boi manekinów" w Teatrze im. A. Węgierki w Bia
łymstoku oraz „Portret" w Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie. 

• „ 

W październiku Teatr „Maszkaron" wyjedzie na występy gościnne 
do lubiony. Będzie to rewizyto w Teatrze Miejskim : jesienią ubiegłego 
roku Teatr ze Słowenii pokazał w Krokowie „Ptaki" Milana Jesiho. 

Państwowy Teatr Satyry 
;MASZKARON 

Dyrektor naczelny I artystyczny 
BRUNON RAJCA 

Zastępca ds. technicznych : MAGDALENA ZAGÓRSKA, zastępco ds. administracyj
no-gospodarczych: EUGENIUSZ SUDOŁ . Reżyserzy : MIRIAM ALEKSANDROWICZ, 
TADEUSZ JUNAK. Kierownik literacki : ALICJA PAKULANKA. Konsultant progra
mowy : HENRYK CYGANIK. Scenograf : KATARZYNA ZYGULSKA. Kierownik mu
zyczny : ANDRZEJ RADNIECKI. Asystent reżysera : ANDRZEJ NOWAKOWSKI. 
Koordynator procy artystycznej: MI ROSŁAWA STOLARSKA. Inspicjentki : LIDIA 
BADY LAK, DOROT A RUSKOWSKA-MISZT AL. 
Dział Organizacji Widzów I Reklamy. Kierown fk : Jerzy Dworakowski, zespół : Ste
fanio Bugaj, Agato Chruściel, Krystyno Dziekan, Katarzyno Malicka, Stanisławo 
Witecka, \.1orio Wojtal. 
Dział Administracyjno-Gospodarczy. Kierownik: Morek Poznański, zespół: Grażyna 
Chwistek, Irena Ciaputa, Józef Drogosz, Moria Duniec, Marian Dziedzic, Roman 
Dziwiński, Bronisława Gqstoł, Jadwigo Kaczmarczyk, Alicja Kałucho, Katarzyno 
Kiełkowicz, Krzysztof Kulo, Moria Laszczyk, Radosław Korol Lemiesz, Grzegorz 
Misztal, Roman Nowaro, Jacek Poprawa, Moria Wilkosz, Ludmiło Wilkosz . 
Dział Techniczny. Kierownik: Piotr Anyszek, zastępco: Bożeno Jazgor, samodzielny 
referent ds. BHP i p .poż . Bolesław Nosal, remonty inwestycyjne: Bolesław Beroń
ski, zespół obsługi sceny: Andrzej Franczak, Andrzej Geisler, Agnieszka Herma
nowska, Moria Klimek, Bożena Malinowska, Władysław Nowakowski , Zdzisław 
Pryka, Dorota Sadowska, Adom Sk ierkowski, Henryk Szczupoł, Roman Sorbion. 
Główny specjalista ds. elektrycznych: Konrad ldus, elektryk : Marek Głuch . 
Główny specjalista ds. akustycznych : Andrzej Boster, akustyk : Ryszard Nowok. 
Dziel Księgowo-Finansowy. Glówno ks i ęgowa : Anno Korzycka-Sudoł, zastępca : 
Wiesława Kostuch, zespół: Mario Bartn ik, Lucyno Buławka, Tereso Flis. 
Kancelaria: Elżbieto Smurzyńsko, pomoc biurowo: Justyna Bielecka. 
Samodzielny referat kadr: Kamilo Pa jor, rodea prawny: Elżbieto Wqchal. 
Sceny Teatru: Rynek Główny 1, ul. Boh. Stalingradu 21, lip. 
Dyrekcja i administracja : ul. Boh. Stalingradu 21, li p„ tel. 21-41-20, 21-16-57, 
21 -56-46, 21-45-71, 21 -15-69, 22-75-88 wewn. 148. 
Organizacja widowni: ul. Boh. Sta lingradu 21 , tel. 21-55-25, 21-50-16, 21-13-26 

Cena 70 zł 

Drukarnio Wydawniczo Im. W. L. Anczyc o Kroków, zam . 5075/88, noki. 1000 egz. M-17/1007 



MICHAIŁ BUŁHAKOW: 

• Nie martwcie się, mili kijowianie! Przyjdzie czas, kiedy Polacy przestaną się na nas gniewać i zbudują nom 
nowy most, jeszcze lepszy niż tamten. I w dodatku za własne pieniądze. Bądźcie spokojni. Tylko trochę cierpli 
waści. 
• Samotność to głębokie, znaczące rozważania, to kontemplacja, spokój, mądrość„. 
• Umówmy się raz na zawsze - dach nad głową jest podstawą ludzkiej egzystencji. Przyjmiemy za pew
nik - bez dachu nad głową człowiek istnieć nie może. Teraz dla uzupełnienia oznajmiam wszystkim, którzy 
przebywają w Paryżu, Berlinie, Londynie i innych punktach geograficznych, że mieszkań w Moskwie nie ma. 
A więc jak tu ludzie mieszkają? 

A tak właśnie mieszkają. Bez mieszkań. 
• List zza granicy? Czy to możliwe? Przecież zdarzają się takie listy. Wystarczy wziąć do ręki kopertę i już 
wiesz, co tam jest. Jak on doszedł? Jakie wszystko u nas jest głupie, jakie dzikie w tym kraju. 
• Szampana nam jeszcze Petlura nie naszykował. Cała nadzieja teraz w bolszewikach, może teraz oni na
poją. 


