


Przedstawienie dyplomowe IV roku Wydziału Aktorskiego PWSFTviT 

Michał Bułhakow 

SZKARŁATNA WYSPA 
opracowanie i przekład - JERZY POMIANOWSKI 

reżyseria - MACIEJ PRUS 

scenografia - GRZEGORZ MAŁECKI 

muzyka - PIOTR HERTEL Jtcllimlerz Knel 

Gennady Panfiłowicz _______________ JAROSŁAW GRUDA 
dyrektor teatru, jak również lord 
Edward G lenarvan 

Wasyl Arturowicz Dymogacki __________ PIOTR SEWERYŃSKI . 
alia's Juliusz Verne onże - Kuku
Ry'ku nadworny intrygant 

Nikanor Miotełkin ________________ KRZYSZTOF IBISZ 
inspicjent, a także lokaj Passepartout, tudzież 
zawiadowca samowara mistrza Gennadego, 
również gadająca papuga 

Jacques Paganel ----------------DARIUSZ WIKTOROWICZ 
członek Towarzystwa Geograficznego 

Lidia Iwanna _______________ ANNA ZAGÓRSKA 
też lady Glenarvan 

Hatteras ___________________ GRZEGORZ EMANUEL 
kapitan 

Betsy _________________ MAŁGORZATA 
pokojówka lady Glenarvan FOREMNIAK (III R.) 

Olaboga II ________________ MAREK KASPRZYK 
biały Maur, władca wyspy 

Ryziu - Ryziu __________________ JOANNA KUROWSKA 
wódz naczelny, biały Maur 

Sufler ___________________ lVIIROSŁAWA WASILEWSKA 

Gaudeamus KATARZYNA WĘGLICKA 
dyrygent 

Tumiday __________________ KATARZYNA WĘGLICKA 
Maur, gwardzista 

Kai - Kai __________________ DARIUSZ WIKTOROWICZ 
pierwszy pozytywny tubylec 

Fara - Mucha ________________ KRZYSZTOF IBISZ 
drugi pozytywny tubylec 

' 
Sawwa Łukicz _______________ ROBERT ŁUCHNIAK 

gwardia mauretańska (negatywna, ale później się nawraca), 
czerwonoskórzy tubylcy i autochtoni (pozytywni, niezliczone 
mnóstwo), harem Olabogi, angielscy majtkowie, adepci 
szkoły teatralnej 

inspicjent i sufler - MIROSŁAWA WASILEWSKA 
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DO RZĄDU ZSRR 
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Zwracam się do Rządu ZSRR z następującym listem: 

Odkąd wszystkie moje utwory zostały objęte zakazem druku, wiele osób znających mnie jako 
pisarza zaczęło udzielać mi tej samej rady: powinienem napisać „sztukę komunistyczną" (określenia 
cytowane podaję w cudzysłowach), a poza tym zwrócić się do Rządu ZSRR z pokutniczym listem, 
zawierającym rezygnację z uprzednich moich poglądów ... oraz .zapewnienie, że będę odtąd lojalnym 
pisarzem, oddanym idei komunizmu. 

Cel takiego listu - ratować się przed nagonką, nędzą i nieuchr.onną zgubą w finale. 
Nie poszedłem za tą radą. Wątpię, czy możliwe byłoby ukazanie się Rządowi w korzystnym 

świetle, gdybym wystosował obłudny list, uciekając się tym samym do niechlujnych, a ponadto 
naiwnych wybiegów politycznych. Co do próby napisania sztuki komunistycznej - nawet nie 
usiłowałem tego robić, ponieważ wiem z góry, że takiej sztuki napisać nie potrafię. 

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

Po dokonaniu analizy zbieranych przeze mnie recenzji prasowych stwierdziłem, że w ciągu 10 lat 
mojej pracy literackiej ukazało się w prasie radzieckiej 301 opinii o mojej twórczości. Z tego 
życzliwych było 3, wrogich 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 dotkniętego „PIESKĄ STAROŚCIĄ" . Pisano o mnie, 
że jestem „literackim SPRZĄTACZEM" zbierającym ogryzki tam, gdzie „zdążył już NARZYGAĆ 
tuzin gości" ... („Zyzń Iskusstwa" Nr 44, 1927). Pisano: „Bułhakow był i pozostał 
NOWOBUR:ZUAZYJNYM NASIENIEM, bezsilnie bluzgającym zatrutą śliną na klasę robotniczą i jej 
komunistyczne ideały" („Komsomolskaja Prawda", 14 X 1926). Komunikowano, że odpowiada mi 
„ATMOSFERA PSICH GODÓW wytwarzająca 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 ta:k dalej, i tak dalej .. . 

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

Chcę dowieść niniejszym, z dokumentacją w ręku, że cała prasa ZSRR, a wraz z nią wszystkie 
instytucje, którym powierzono kontrolę nad reper tuarem, w ciągu całego okresu mojej literackiej 
działalności jednomyślnie, Z NIESŁYCHANĄ ZACIĘTOŚCIĄ, twierdziły, że utwory Michała 
Bułhakowa nie mają w ZSRR prą.wa bytu. 

Oznajmiam przy tym, że prasa radziecka MA CAŁKOWITĄ RACJĘ. 

Jako punkt wyjściowy tego listu niech posłuży mi mój pamflet SZKARŁATNA WYSPA. 
Cała krytyka radziecka, bez wyjątku, określiła tę sztukę jako utwór „ubogi, jałowy" i oznajmiła, 

iż jest on „paszkwilem na rewolucję" ... 
Wszystko to brzmi jako niepoważny bełkot. Paszkwilu na rewqlucję 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, napisać po prostu NIE SPOSÓB. Pamflet, 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 egzystuje władzy, uważam za swój pisarski obowiązek, zarówno jak i apelowanie 
o wolność słowa. Jestem gorącym zwolennikiem tej wolności i sądzę, iż gdyby którykolwiek 
z pisarzy zechciał udowodnić, że wolność nie jest mu potrzebna, upodobniłby się do ryby, 
zapewniającej publicznie, że niepotrzebna jej woda. 

Oto jedna z cech mojej twórczości - i ta jedna w zupełności wystarcza, by moje utwory nie 
miały w ZSRR prawa bytu. Ale z pierwszą cechą wiążą się pozostałe, znajdujące wyraz w moich 
utworach satyrycznych ... 

W początkowym okresie mojej popularności zauważono w prasie z odcieniem wyniosłego 
zdumienia „M. Bułhakow PRAGNIE ZOSTAĆ satyrykiem naszej epoki" („Knigonosza", Nr 6, 1925) ... 
Otóż Bułhakow ZOSTAŁ satyrykiem, i to akurat wówczas, gdy żadna autentyczna (czyli docierająca 
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 („Litieraturnaja Gazieta" Nr 6) - i sens jego artykułu sprowadza się błyskotliwie i ściśle 
do jednej formuły: 
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KAŻDY SATY1RYK W ZSRR GODZI W USTRÓJ PAŃSTWA RADZIECKIEGO. 
A więc czy ja mogę istnieć w ZSRR? ... 

Mój portret literacki, a zarazem polityczny, został w ten sposób dokończony. Nie potrafię 
powiedzieć, jakiej głębi kryminału można się w nim dosztrkać, proszę tylko o jedno: nie doszukiwać 
się niczego poza obrębem portretu. Przedstawiłem go z całą rzetelnością ... 

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

Odwołuję się do humanitarności władzy radzieckiej i proszę o wspaniałomyślne wypuszczenie 
na wolność pisarza, który nikomu nie przynosi korzyści we własnej ojczyźnie„. 

M. Bułhakow 

Moskwa, 28 marca 1930 
OD 507/87 n. 500 H-5]2074 
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od dramaturga i reżysera MChAT ZSRR 
Michała Bułhakowa 

Wielce Szanowny Józefie Wissarionowiczu! 
Pozwoli Pan, że opowiem o tym, <:o mi się ostatnio przydarzyło. 

Pod koniec kwietnia br. złożyłem na ręce Przewodniczącego Komisji Rządowej, kierującej pracą 
Teatru Artystycznego podanie, w którym prosiłem o wyrażenie zgody na mój dwumiesięczny wyjazd 
za granicę w towarzystwie żony. 

W podaniu uzasadniłem swój wyjazd tym, że zamierzam napisać książkę o podróży po Europie 
Zachodniej i po powrocie zaproponować ją radzieckim wydawcom ... 

Wysławszy podanie czekałem na jedną z dwóch możliwych odpowiedzi - a mianowicie na zgodę 
lub odmowę - sądząc, że, trzeciego rozwiązania być nie może. 

Zdarzyło się jednak to, czego nie przewidziałem, czyli właśnie tamto trzecie. 
17 maja zatelefonowano do mnie, po czym odbyła się następująca rozmowa: 

- Czy składał pan podanie o wyjazd za granicę? 
- Tak. 
- Proszę zgłosić się w Wydziale Zagranicznym Moskiewskiego Komitetu Wykonawczego i wypełnić 

ankiety - swoją oraz żony. 
- Kiedy mam to zrobić? 
- Niezwłocznie. Podanie będzie rozpatrywane 21 lub 22 maja. 

W przypływie radości nie zapytałem nawet o nazwisko mojego rozmówcy i, nie zwlekając, 
stawiłem się w Wydziale Zagranicznym wraz z żoną. Urzędnik, któremu powiedziałem, że zjawiłem 
się na wezwanie telefoniczne , kazał mi zaczekać, po czym wyszedł do sąsiedniego pokoju i przyniósł 
nam ankiety do wypełnienia. 

Wypełniłem obydwie ankiety, urzędnik je odebrał i .dołączył do nich po dwa zdjęcia. Pieniędzy 
nie wziął, mówiąc: 
- Paszporty będą bezpłatne. 
Naszych dowodów też nie wziął. Powiedział: 
- To później, przy odbiorze paszportów. 
A potem dodał (cytuję dosłownie): 
- Paszporty zostaną wydane od razu, ponieważ w tej sprawie otrzymaliśmy specjalne dyspozycje. 

Mogliby państwo odebrać paszporty już dziś, ale jest już późna pora. Proszę zadzwonić do mnie 
osiemnastego rano. 

Powiedziałem na to: 
- Ale osiemnastego jest niedziela. 
Odpowiedział: 
- W takim razie dziewiętnastego. 

19 maja rano zatelefonowałem do urzędu i usłyszałem: 
- Paszporty jeszcze nie nadeszły. Proszę zadzwonić pod koniec dnia. Jeżeli paszporty nadejdą, można 

je od razu odebrać. 
Pod koniec dnia okazało się znowu, że paszportów jeszcze nie ma. Powiedziano nam, żeby 

zadzwonić 23 maja. 
23 maja wybrałem się do Wydziału Zagranicznego osobiście wraz z żoną. Paszportów nie było. 

Urzędnik zatelefonował gdzieś w naszej sprawie, po czym powiedział, żeby zadzwonić 25 lub 27 maja. 
Nieco zaniepokojony zapytałem, czy aby na pewno wydano decyzję o naszych paszportach i czy 

nie przesłyszałem się, gdy mówiono mi o terminie 17 maja. 
Odpowiedział na to: 

- Sam pan rozumie, nie mogę powiedzieć kto wydał decyzję, ale faktem jest, że decyzja była i że 
dotyczyła pana, pańskiej żony oraz pisarza Pilniaka. 
Rozwiał w ten sposób wszelkie moje wątpliwości i znowu ogarnęła mnie bezgraniczna radość. 
Wkrótce nadeszło jeszcze jedno potwierdzenie zgody na mój wyjazd ... gratulowano mi spełnienia 

długoletnich marzeń literaCkich o podróży, tak potrzebnej każdemu pisarzowi. 
Tymczasem Wydział Zagraniczny nadal zwlekał z wydaniem nam paszportów, co traktowałem 

teraz z pełnym spokojem, trwając w przeświadczeniu, że mimo zwłoki paszporty tak czy owak 
nadejdą. 

7 czerwca kurier Teatru Artystycznego udał się do Wydziału z listą artystów mających otrzymać 
paszporty. Kierownictwo teatru było tak uprzejme, że dopisało nasze nazwiska do tej listy, choć 
składałem podanie niezależnie od teatru. 

Kurier powrócił z miną tak zażenowaną, że od razu zrozumiałem: coś się musiało stać. 
Usłyszałem, że paszporty dla artystów kurier odebrał i ma w kieszeni, co się tyczy mnie i mojej 

żony - powiedziano mu, że nam ODMÓWIONO. 
Nazajutrz Wydział Zagraniczny wystawił zaświadczenie stwierdzające, iż obywatel M. Bułhakow 

na swoją prośbę o wyjazd za granicę otrzymał odmowę. Nie chcąc wysłuchiwać wyrazów 
współczucia, zdumienia, itp. poszedłem do domu. Zdałem sobie sprawę, że ja, w moim wieku, 
zn~lazłem się w sytuacji śmiesznej i nader przykrej. 

Przykrość, jaka spotkała mnie ze strony Wydziału Zagranicznego MKW, jest tym głębsza, że 
moja czteroletnia praca w MChAT nie daje ku temu żadnych powodów. Biorąc ten fakt pod uwagę, 
proszę Pana o ingerencję w mojej sprawie. 

M. Bułhakow 
1 O czerwca 1943 r . 
OO 507/87 n. 500 H-5/2074 



DO SEKRETARZA GENERALNEGO WKP(b) 
J.W. STALINA 

Wielce Szanowny Józefie Wissarionowiczu! 

„Im dalej, tym bardziej pragnąłem zostać pisarzem współczesnym. Wiedziałem wszakże, iż 
odzwierciedlając współczesność nie sposób zachować tego wzniosłego, spokojnego stanu ducha, jaki musi 
towarzyszyć powstawaniu wielkich, harmonijnych dzieł. 

Teraźniejszość jest nazbyt żywa; nazbyt porusza i nazbyt wzburza: pióro pisarza niedostrzegalnie 
skłania się ku satyrze ... 

Zawsze miałem wrażenie, że sądzone mi w życiu spełnić wielką ofiarę i że właśnie w imię służby 
ojczyźnie zmuszony będę wychować się gdzieś z dala od niej .. . 

Wiedziałem tylko tyle, że wyjeżdżam wcale nie po to, by cieszyć oko widokami obcych ziem, lecz · 
po to raczej, by cierpieć - jakbym przeczuwał, że poznam cenę Rosji tylko poza Rosją i że miłość 
do niej zdobędę z dala od niej . 

Mikołaj Gogol" 

Zwracam się do Pana, Józefie Wissarionowiczu, .z gorącą prośbą o poparcie mojego podania do 
Rządu ZSRR, w którym to podaniu proszę, aby zezwolono mi na wyjazd za granicę, gdzie chciałbym 
spędzić urlop w terminie od 1 lipca do 1 października 1931 r. 

Od drugiej połowy 1930 r . cierpię na ciężką formę neurastenii połączonej z napadami przygnębienia 
i lęku ; w chwili obecnej jestem doprowadzony do kresu. 

Mam nowe plany literackie, ale brak mi sił fizycznych oraz warunków niezbędnych do 
wykonywania pracy. 

Przyczyny choroby są mi doskonale znane. 
Na szerokim obszarze literatury rosyjskiej w ZSRR byłem jedynym wilkiem literackim. Doradzano 

mi, abym się ufarbował. Niedorzeczna rada. Wilk - czy to farbowany, czy ostrzyżony - tak czy owak 
pudlem nie będzie. 

Traktowano mnie zatem jak wilka i przez dłuższy czas prowadzono obławę wedle reguł literackiego 
wyizolowania na zamkniętym terenie. 

Nie czuję złości, ale zmęczony byłem tak bardzo, że pod koniec 1929 r. padłem. Przecież zwierzę też 
może być zmęczone. 

Zwierzę oznajmiło, że nie jest już wilkiem, nie jest literatem. Zrezygnowało ze swojego zawodu. 
Zamilkło. Mówiąc bez ogródek - był to przejaw małoduszności . 

Nie istnieje pisarz, który milczy. Kto zamil'knął, ten nie był prawdziwym pisarzem. 
A jeśli zamilknie prawdziwy - to znaczy, że musi zginąć. 
Przyczyna mojej choroby - to wieloletnie nagoaki, po których zapa<lło milczenie. 
Teraz wszystkie moje wrażenia są jednostajne, pomysły spowite mrokiem, zatruwa mnie smutek 

gorzka ironia. · · 
W ciągu długoletniego okresu mojej pracy literackiej wszyscy obywatele - partyjni i bezpartyjni -

wmawiali mi uparcie i wmówili, że od momentu, gdy napisałem i wydrukowałem pierwszą linijkę, 
aż do końca mojego życia nigdy nie .zobaczę obcych krajów. 

Jeżeli tak ma być w rzeczywistości, horyzont jest dla mnie zamknięty . Odebrano mi dostęp do 
wyższej szkoły pisarstwa, po:zbawiono możliwości rozwiązania olbrzymich problemów własnych, 
wszczepiono mi psychologię więźnia. 

Jak mam być piewcą mojego kraju - ZSRR? 
Zabierając się do tego listu wszystko sobie najpierw rozważyłem. Muszę zobaczyć świat, by potem 

powrócić . Tu właśnie kryje się klucz. • 
„Taki Bułha'kow nie jest potrzebny radzieckiemu teatrowi" - mówił pouczającym tonem jeden 

z krytyków, gdy zabronione zostały moje sztuki. 
Nie wiem, czy jestem potrzebny radzieckiemu teatrowi, ale mnie ten teatr potrzebny jest jak tlen . 
Proszę więc, aby Rząd ZSRR wyraził zgodę na mój pobyt za granicą do jesieni i aby zezwolił 

mojej żonie , Lubow Bułhakowej, towarzyszyć mi w podróży. Ostatnią prośbę motywuję swoją poważną 
chorobą. Muszę mieć przy sobie bliskiego człowieka, ponieważ w samotności cierpię na przypływy lęku. 

Gdyby powstała konieczność udzielenia dodatkowych wyjaśnień, udzielę ich osobie, do której 
zostanę wezwany. Kończąc list pragnę jednak powiedzieć, że jako pisarz marzę o tym, aby zostać 
wezwany osobiście do Pana, Józefie Wissarionowiczu . 

Proszę mi wierzyć - nie dlatego tyl'ko, że upa truję w tym okoliczność dla siebie najkorzystniejszą, 
lecz głównie dlatego, że nasza rozmowa telefoniczna w kwietniu 1930 r. pozostawiła trwały ślad 
w mojej pamięci. 

Usłyszałem wówczas: „Może rzeczywiście chce pan wyjechać za granicę? ... " 
Nie jestem roz.pieszczony rozmowami. Zdanie to tak mnie wzruszyło, że przez cały rok rzetelnie 

pełniłem obowiązki reżysera w radzieckich teatrach. 

Moskwa, 30 V 1931 r. 
OD 507(87 n . 500 H-5/2074 

M. Bułhakow 




