


Ostatnie zdjęcie M. Bu łhakow.i zadedykuwam .łon.ie 11 lutego 19.J.O roku: Żonie moje/ 
Helenie S1crgicjcw11ie. Tobie ied11c1, pr.:_11111ciolko 1110;11. dcd11kuw tru portret. Nic s1 1wć sir tym, że 
moje oczy za~/011ili1 0 1r1 11· s::.k/11 . One :m:u~:c po;ind11ł11 dnr odrd:11innia 11rmudy od kl111nsl7.ua. 

Kilka słów o pisarzu ... 

MICHAIŁ BUŁHAKOW (1891-1940) urodził się w Kijowie .. 

Ukończył studia medyczne i po zmobilizowaniu w 1916 roku, pracował w 
szpitalach polowych w pobliżu Kamieńca Podolskiego i Czerniowiec. Po 
rewolucji wrócił na krótko do Kijowa, gdzie otworzył praktykę lekarską. 
Powtórnie zmobilizowany, \vraz z białą armią opuścił miasto; brał udział w 
walkach na Kaukazie. 

W Moskwie, gdzie się potem przeprowadził, pożegnał się na dobre z 
medycyną. Pracował jako urzędnik oświatowy, konferansjer, reporter. 
Głównie zajął się literaturą, ale jego utwory bardzo rzadko ukazywały się 
drukiem. Wyjątkiem była „Diaboliada" wydana w 1925 roku. Słynną „Białą 
gwardię" publikowała wprawdzie „Rosja" ale pismo wkrótce zamknięto i 
powieść została wydana w całości dopiero w latach 60-tych. Na jej podstawie 
Bułhakow napisał dramat, który z przerwami, wystawiano na scenie 
Moskiewskiego Artystycznego Teatru Akademickiego do lat 40-tych. Z tego 
samego okresu pochodzą inne sztuki Bułhakowa: „Mieszkanie Zojki", 
„Szkarłatna wyspa" i „Ucieczka" oraz utwory prozatorskie - „Notatki 
młodego lekarza" i „Psie serce". 

W końcu lat 20-tych pisarz znalazł się pod szczególną opieką Łubianki. 
Pozbawiony pracy i możliwości publikowania, bez pieniędzy, rozpoczął 
starania o wyjazd za granicę. Wtedy to na skutek interwencji Stalina, 
Bułhakow znalazł zatrudnienie w Moskiewskim Teatrze Artystycznym. Fakt 
ten niewiele zmienił w sytuacji pi sarza. Od s unięty poza granice 
jakiegokolwiek literackiego obiegu, zaj ę ty - często bezsensownymi / jego 
punktu widzenia - adaptacjami rozpoczyna pracę nad kolejnymi wersjami 
„Mistrza i Małgorzaty ", ks iązki o której już. wie ., że nie będzie wydana, toteż 
pisanej jakby wyłącznie dla siebie, bez autocenzury i żadnych ograniczeń 
Powieść tę, która miała pierwotny tytuł „Kopyto inżyniera" Bułhakow pisał 
a \·vłaściwie dyktovvał (był już wtedy śmiertelnie chory, z czego jako lekarz 
zdawał sobie sprawę) do ostatnich swoich dni. Jeszcze w lutym 1940 roku, 
na miesiąc przed śmiercią, wprowadzał zmiany w utworze. W okrojonej 
wersji „Mistrza i Małgorzatę" wydano dopiero w 1966 roku, w trzy lata 
później ukazała się w całości w emigracyjnych wydawnictwach rosyjskich. 
W tym samym czasie poznali powieść (też niepełną) polscy czytelnicy. 
Pełnym wydaniem dzieła była dopiero jej CZ\varta edycja z 1981 roku. 

W latach 30-tych Bułhakow napisał jeszcze dramat „Ostatnie dni 

Puszkina", „Powieść teatralną" i „Zmowę świętoszków". 



:\,j Bułhakow 1. i.oną llcleną, pierwowwrem literackiej i\Ldµ:or1.a[\; 

;:djt,:cie 1. 19J6 r. 

Ostatnie ;:djęcic M. Bułhakowa;: żoną, lury 1940 rok 

DO RZĄDU ZSRR 
Kiedy już wszystkie moje utwory zos taly zakazane, wśród obywateli, którz11 .zuają mnie 

111ko pis11rz11, z11cąh1 rozlegnć się glosy sugerujące jedno i to s1111w.· 
M11111 1111pisaL' „Sztuki' komunistyczną", 11 oprócz tego z wrócić' sif' do Rządu ZSRR 

z listcrn wyraża1ący1n skruch(', w którym wyn:ckrw sw dotyci1cwsowycl1 poglądów zawarr
tych w moich 11tworac/1 literackich oraz zapewnię Rząd, ŻL' od fe/ cilwili L1~'df pisnc' 111k 
oddany sprawie konn111izmu pisnrz syrnpatyk. 

Cel ratunek przed nagonkq, 111;dzą i wrr'szcie przed 11ic11c/1ro1111ą zaglndą w finale. Rndy 
tej nic usluc/111/e111. Wątpliwe, c2y zdo/11/bym ukazać sir Rządowi LSRR w korzys t11y111 
śzuic tle , gdybym 1111pis11ł kłamliwy list, czyli wykonał 11ieclcg1111cki i w gruncie rzecz11 
11niwny polityc 11ie piruet. Prób zaś 1111pisa11ia ko111unisti1c:ucj .'zluki 11mucl nic pode1111ow11-
le111, wicriząc z góry, że takiej :;;: tuki 11apisac' nie potrafi('. 

( .. .!Apelują do lrw11 11 11it11ry:nw wlad:y md:icckic1 i proszf, 11/iy 11111ie, pisarzn, który nic 
11zoże Ln;c' poi 11teczn11 w :;woje/ oiczyi11ic, wielkod11s: 11ic <uypuszcz,lllo 1111 wolność'. Jeśli znś 

to, co 1wpis11/c111, jest 211 111nlo przcko11yw11jącc i sk112a1111 :o,: 111111'11a doż 1;wot11ic 11lilc:c11ie w 
ZSRR, proszr R:::1,i d 8.ad: iecki, 11b11 u111oż liwił rni ptaą w 111ojcj spec111!11ości i skicrownl 
umie do l!'utru 1111 stanowisko ct11tu11'1 ':\o rcżysau. 

( . .) Jc5/i nic 111ogf' :::ostnc' rc~yscrcr11, prosz f o ctntowc st1111 owisko statysty Jeśli llie 
wolno mi l•yL' stnty.stq -pru ' ::~ o etat w bn1gndzic tcc/1nicz1u·i. fc ,;li za< i to nie 1est rnożliwe, 
p roS;:;f' Rzqd R11L1: 1ecki, aln; :::.mini ze Ili/U/ Io, co uzna 217 stosowne, ale ::cL1y jednak coś : robi/, 
po111cw11ż il' obcrnci chwili 11111ie, dramaturga, klórt/ 1111pis11/ 5 .s::tuk, zruwcgo w kraju i zn 
sranicą, ceka ju'_ 11;/ko nrdzn, ulirn i ;:nglndu 

M. 811/hakow 
:vfoskwa, 28 marca 1930 

* :>(- * 

DO IOSIFA WISSARIONOWICZA STALINA 
Wielce s:111wwny fosific Wiss11rio11owicz11 1 

I'ro~q· P111111 gorąco, nln; poparł p1111 mo1ą prośbr· do Rzqriu ZSRR o w1;sl1111ic 11111ic rw 
urlop .:ngrrmiczny od 1 liprn do 1 pat d:icmika 1931 roku. 

Od korica 1930 roku l'icrpw 11a cifżką fonnf 11c1m1S/c11ii, której townr:.. y.szq napady tvk11 
i ucisk scrrn - oL>ernic icslc111 czlmuickie111 Wifko1iczo111;111. 

Przycz t/lll/ mojej c/1orob11 :itJ rni .Śll 1 iel11ie .: 111111c. . 
N11 s:croki111 polu msy1skil'i litcrntury pifknej <V ZSl\R l>yie111 jcri111;1n ;crl1;111;111 wilkiem 

lil crackirn. Radzono 111i, ab11111 prc:1fnrbow11/ skór!(. Bczse11sow11a mda. /'nrbowa11y wilk, ostrzy
żony wilk i tak nil' upodobni si[' do pud/n. 

'fotcż i tmktown110 11111ic jnk wilka. I pr:rz kilka lat ~ ::c: 11to w ogrorizo 11y111 wybicg11 
wedlug wszelkie/i .211s11d literackiej 1111go11ki. Nic CZ lljf' z/ości, 11/c 1estc111 ugro11111ic z111r·czo1111, 
11 pod ko11 icc roku 1929 padłc111. Przecież nawet zwierZf' 11w:':c ~ ir :::11wc: 11L' 

7wierzf oz1111j111iio, że nie L'r'dzil' już wir'ccj rmi il'ilkic111, 011i pisarzem. W1;rzck/o si[' 
swoicj proj('sji. By/a to,prnwdv 111ówiąc, 11111/oduszno:;c. 

Nic 11w takiego pisarzn, który ht; za111ilk/. Jeśli zn111ilkl, to z1111c:y, że 11ic b11ł prmudziwy111 
p1s11rze111. 

A jeśli prmudziwy w111ilk11ic - zginie.( . .) 
M. Bułhakow 

Moskwa, 30 V 1931 
(tłum. Irena Lewandowska, przedruk za „Dialogiem" nr 10/1987) 
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MISTRZ, JESZUA Andrzej KĘPIŃSKI 

MAŁGORZATA Lidia FILIPEK 
Małgorzata OSIEJ-GADZINA 

WOLAND, AFRANIUSZ Bogusław SIWKO 

KOROWIEW, STRAWIŃSKI Piotr KONIECZYŃSKI 

BEHEMOT, PIELĘGNIARZ Grzegorz CINKOWSKI 

AZAZELLO, PIELĘGNIARZ Jacek PARUSZYŃSKI 

HELLA, PIELĘGNIARKA Magdalena KUŹNIEWSKA 

BERLIOZ Tomasz RADECKI 
Jacek PARUSZYŃSKI 

BEZDOMNY, MATEUSZ LEWITA Piotr MAKARSKI 
Jacek GRONDOWY 

PIŁAT Tadeusz WNUK 

ANNUSZKA, FRIDA Elżbieta KOSECKA 

NATASZA IwonaLACH 

GOŚCIE NA BALU 

Asystent reżysera 

BOGUSŁAW SIWKO 

Przedstawienie prowadzi 

GRAŻYNA MIECZKOWSKA 



SIERGIEJ FIEDOTOW 

Urodzil się w 1961 roku w Permie na 
Uralu, półtoramilionowym mieście nad 
Kamą, ważnym w tej części Rosji ośrod
ku naukowo-kulturalnym i przemysło
wym. Ukończyl Moskiewską Szkolę Te
atralną. W 1988 roku założył w Permie 
studyjny Teatr U Mosta, który w cztery 
lata późnie j otrzymał status placówki 
państwowej. Specyfiką teatru jest prilca 
nad doskonaleniem techniki aktorskiej, 
opartej na metodzie Michaiła Czechowa, 
wybitnego rosyjskiego aktora, reżysera i 
pedagoga. W repertuarze Teatru U Mo
sta znajd uje s ię głównie wielka klasyka 
rosyjska. 

Siergiej Fiedotow ma na swoim kon
cie ponad 70 realizacji teatralnych. Od 5 
lat reżyseruje także za granicą, przede 
wszystkim w Czechach i w Polsce; Go
gol, Czechow, Bułhakow, Dostojewski, 
Ostrowski to najwyżej cenieni przezeń autorzy. Z warsztatem twórczym Fiedotowa 
jeleniogórzanie zetknę li się 5 lat temu, og lądając przygotowany przez rosyj:,kiego 
reżysera „Ożenek" M. Gogola, wznowiony pod koniec lutego br nil Scenie Drarna
tvcznej im. Norwida. 
' „Mistrza t Malgorziltę" S. Fiedotow rea li zowilł już w Czechach, w swoim teatrze 

w Permie oraz w Corzow ie. 

REŻYSER O „MISTRZU I MAŁGORZACIE" 

„Mistr;: 1 Mnlgor:atn" 1111/r'ŻY z prn•11ośc1ą do dzic,.;i!Jtki 1111jlcp.;: ycl1 powieści, 111kic 
dotąd powstały w ś<l'intowej liternturze, n dla 11111ie osobiście jest to książka 1111jwnż11iei:;::.11. 

Wywar/n 1111 11111ie o;<.m11111e wrnżenie już wtedy, kiedy ics:czc bylc111 studc11te111. Crale111 
wówczas Piłata li' realizacji fmg111c11tu powieści, który s11111 /'t' -:.yscrownle111; było Io w rok1.1 
1980. już wtl'd1; 1.1wn ż11/c111, że jest to wspa11i11ły 11111tcrinl do pokn:.1111i11 111islyki w tentrzc, 
zwic1iczc11ic 111i~t1;ki Co1;ol11 i Oostojewskic~o. 

Ogl1Jdnlc111 pdfo icj i:>iclc realizacfi „Mis'trzn i Mnlgorznli;." Żadna z 11 ic/1 11 ie wypc/11 i/n 
111ojego poj111own11i11, 1110jcgo odczytania ks iążki, w żadnej - 1110i111 zdn11ie111 - nie pojnwil sw 
świni i11femal11y w swojci pełnej rcnl11ości opisanej prze: Bułhakowa. 

Oo swojej realizacji 1111 scrnil' powieści Bul/111kown przygotowyw11/e111 sir prnwic 20 lat. 
W 1988 r. Zn /ożyłem Teatr „ U Mosta ", by móc realizować swoją wlas11ą drogr k1.1 teatrowi 
mistyki, groteski i i111prowi:ncji. Nn,;.:n droga do Bu/hakowa wiodła przez wystmuicnic wszysl-

kic/i komedii Gogola.Dopiero po tym czułem się przygotowany do pracy nad „Mistrzem 
i Mnlgorzatą " 

We wszystkie/i moich realizacjach „Mistrza i Małgorzaty " slnra111 sir: przr:nosić 1111 scen(' 
doskonale proporcje, wręcz zloty podział wpisany w dzido Bu/1111kown. Staram się, aby 
Wolanda, Małgorzaty, Mistrza i innych sł6wnycli postaci było w spcktaklll tyle, ile 
w powieści. Ów zloty podział to ;edna z wie/li tajemnic ukrytych w ksiqicc Bulhnkown. 
Czytam ią wciąż od nowa i mimo, że wam prawie cnlą 1w p11111i{.'ć, ciągle jb:c::.i: nie wiem 
o niei wsztf<- lkicgo. Takż.e spotkania przy pracy nad spektaklem z 11owy111i llldź111i, z którycli 
każdy dostr:l'gn inne .c.zczeg61-y, nieustannie roz"urzn moi!J wiedzr o ge11i11l11y111 dziele ge
nialnego pisarza. 

Siergiej Fiedotow 

Rękopis „Mistrza i Małgorzaty", pierws.a1 s trona utworu. 



POWIEŚĆ O DIABLE 

( ... ) Zespół Wolanda ma precyzyjną plastyczność, ów hiperrealizm niere
alności, który Andrzej Bieły nazwał upostaciowaniem fikcji ; jego posta
cie są obrysowane wyrażnym konturem, bez rozmyć i dwuznaczności. 
Równie konkretne są zadania zespołu, przypominającego roboczą bry
gadę fachowców o ściśle określonych kompetencjach, wysłanych w pie
kielną delegację służbową. ( ... )Diabły mają do załatwienia konkretne 
sprawy organizacyjne. W sfery ludzkiej realności mieszają się en pas
sant, od niechcenia, ale właśnie n.ie jako destruktorzy, lecz korektorzy 
błędów i regulatorzy zachwianych porządków. Od czasu do czasu, z 
nadmiaru sił nadprzyrodzonych, płatają figle bezinteresowne, poza tym 
jednak oddają to, co się komu należy; psują do reszty popsute, podsta
wiają nogę chwiejnemu, łamią spróchniałe, namawiają do złego niedo
bre. "Piekło w istocie n.ie ma ci nic nowego do zaofiarowania - jedynie 
to, do czego mniej lub więcej przywykłeś" - uprzedzano Leverklihna. 

11 
Wszystko, co jest u was, jest i u nas ... " - tłumaczono Karamazowowi. 

Patriarsze Prudy w Moskw ie. Tam pojawia się po ra z pierwszy Woland . 

To zbliżenie okaże się brzemienne w konsekwencje i na rzuci diabłom 
Bułhakowa inny wystrój; zeświecczy je i uczlow ie zy. 

Tak została zrealizowana w „Mistrzu i Ma Igor Lacie" wym wna zmia
na ról: ludzki diabeł naprawia piekielne życie. 

( ... )W trakcie pracy nad powieścią wątek biblijn , początkowo tylko 
w skrócie opowiedziany, ulega obiektywizacj i. J 0 st n iezale.l.ny od wy
darzeń współczesnych, choć związany z ni mi gł~boką wspólnotą zna
czeń. Biegnie w tym samym czasie, ja by odnawiajqc s ię ustawicznie 
i stwarzając nieustannie działający ze · pół 1Aryższych odniesień. 

Tak powstała sekularyzowana ewangelia, elowo odstępująca od ka
tegorii ściśle religijnych, aby - tak chyba wolno od zytać 7amysł-stwo

rzyć punkt elementarnego oparcia dla lud7 i wszystkich poglądów im 
postaw. 

Bułhakow przekazuje nam swój akt wiary w to, .le zło nie spełnia 
się bezkarnie. Ale wierzy również w możliwość przebaczenia. ( ... ) Bo
haterowie powieści stają się wolni uwalniając innych; wszystko, co 
istnieje i należy do ludzkiej kondycji, aż po najdalsze i najbardzi j d fi
nitywn.ie zakreślone sfery mitu - jest otwarte i pod ległe ludzkiemu 
wyborowi. 

Para kochanków weszła do powieści z opóźnieniem, zapewne wów
czas, kiedy jej twórca zaczął sobie uświadamiać fakt, że pow ie 'ć stanie 
się n.ie kolejnym jegoutworem, a dziełem ostatnim i ostatecznym, które 
zamknie wszystko, co dla pisarza najważniejsze, oswobodzi go i zastą
pi niespełnione życie. Toteż, korzystając z prerogatyw twórcy, wpisał 
w dzieło główne siebie i ukochaną kobietę. Ale, wiemy swym zasa
dom, zmienił rysy rzeczywistości tak, aby sprawdzały się według in
nej, tylko w książce obowiązującej, artystycznej i myślowej logiki. 

Odwrotnie niż u Goethego, to nie on, lecz Małgorzata spiskuje 
z diabłem, walcząc o jego, Mistrza, ocalenie .. Tradycja zostaje ominięta, 

bo według niej symboliczne oddanie się Małgorzaty diabłu winno przy
nieść mękę, rozterkę, widmo potępienia - cokolwiek, co odcisnęłoby 
się na osobowości bohaterki . Tymczasem nie następuje absolutnie n ic. 
Byłażby Małgorzata tak silnie opancerzona przez miłość? Zapewne, 
lecz jest to chyba i dodatkowe potwierdzenie nieszkodliwości diabła 
mniejszego. Szkodzi życie poddane diabelskości wyższego rzędu, na
tomiast zanurzenie w tradycyjnym satanizmie, n.ie przynosi krzywdy. 

Andrzej Drawicz, „Mistrz i diabeł " (fragmenty) 
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Zamówienia na bilety indy>vidualne i zbiorowe przyjmuje Biuro Obsługi Widzów Teatru 
Jeleniogórskiego, Al. Wojska Polskiego 38, tel. 642 81 30, 642 81 31, fax 642 81 13. 
Kasa biletowa CZ)'J1Ila w dni robocze w godz. 12.00-16.00 oraz na godzinę przed spektaklem. 

W poniedziałki kasa nieczynna. 
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