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„ ... Więc

kimże w końcu iesteś?

- Jam częścią tei siły,
która wiecznie zła pragnąc
wiecznie czyni dobro"
J. W. Goethe, „Faust"
To tylko trzy dni. Majowe, duszne od nagle
Mieszkańcy
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wybuchłej

wiosny, piękne i straszne. Świat zawsze staje się
przerażający, gdy no ziemi pojawia się szatan . Rzecz w tym, że tym razem ~i b eł p rzy bywa do Moskwymiejsco szczególnego pod wieloma względami. Oto samo centrum totoli ta l'Jl e g o listroju komunistycznego; jądro
zepsucia z jednej, o ucisku i zniewolenia z drugiej strony. Czort ma do sp eł-Ri.e n io m i s rę - trzeba urz ąd zić coroczny,
wielki boi. Przy okazji jednak (o może przede wsz ystki m? ) zdarz a si ę .rzecz pt.zedz iwno : oto,.J'e mon zło uc zyni
dobro...
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Ale szatan nie naprawi świata, może tylko pokazać, co łączi' ieszkoriców Moskwy z e światem diabelskim.
Tak więc no pierwszy ogień idą : donosicielstwo, łopown two, zdrado . Totalne pijańs two i korupcjo dzie lnie
dotrzymują im kroku . Wredna zazdrość, niepohomowo
chciwość, chore am bicje ... Ale prze d e wszystkim
STRACH! Paraliżujący strach jest motorem wszystkic h nieg d ziwo śc i, każdego ohydnego postępku i tego podłego
myślenia, które każe niszczyć i pogrążać bliźnich, zanim oni nos z niszczą.
Szatan z widoczną przyjemnością, podszytą - o dziwo! - odrobi n ą smu tku, pokoz uie moskwiczanom ich
małostkowość, podłość i głupotę. Tylko Małgorzato i Mistrz traktowani są inacze j. Ale oni są przecież zupełnie
wyjątkowi „.

Opowieść o wizycie Wolanda no ziemi rodziło się w dusz y człowieka p rześ la dowa n ego i gnębionego, zranionego
do żywego i schorowanego.
Przez wiele młodzieńczych lot sądził, że „całe życ ie upłynie w jasnych ba rwa ch, cich o, spokoj nie; jutrzenki,
zachody słońca, Dniepr, Kreszcztik, lotem słoneczne ulice, o zimą duże płotki n i emr oź neg o i nieostrego,
przyjaznego 5niegu.„ A wyszło zupełnie no odwrót. "
Zanim wybuch I wojny św iatowej został Michaiła Bułhakowa no czwartym roku medycyny, spę dził on dzieciństwo
i młodość wraz z rodzicami i sześciorgiem rodze ń stwo w domu nr 13 przy ulicy And rie jewskij Spusk
w Kijowie . W rodzinie mnóstwo było muzykowa nia, zaba wy w teatr, chodz en ia do ope ry i sp ę dzania woka cji
w pobliskiej Buczy. Życie układało się więc w formach dość typowych dla śro d ow isko o świec one j rosy jskiej
inteligencji tego okresu .
Wiosną 1914 roku Michaił Afonsjewicz Bułhakow poślubił - wbrew woli rodziców - Tatian ę N ikoł o j ewną Łoppę ,
córkę dyrektora saratowskiej izby skarbowej. Wybuch wojny został go no czwa rt ym roku medycyny. Po zd a ni u
egzaminów został „zatwierdzony w stopniu lekarza z wy różnieniem i zapewne o d razu p owo łan y do woj skowej
służby medycznej. Wg Andrzeja Drawicza, Michaił Bułhakow, jako „żoł ni erz pos p o li te go rusz enia drugiego
stopnia" , no ochotnika ruszył no Front Południowo -Wschodni , by pro c owa ć w wojskowyc h szpita lach w Kamieńcu
Podolskim i Czerniowcach . Żono towarzyszyło mu ja ko siostra m i ło sierdzi a . J e si e n ią 1916 ro ku, skierowany do
guberni smoleńskiej, trafił do wiejskiej le cznicy we wsi Nikolsko je . Ciężk ie życ ie mie szczucha no wsi przeds taw ił
w „Zapiskach młodego lekarza".
„Dla przeciwdziałania bólom po szczepionce antydy fterytowe j Bułhako w wstrzy k nął so bie morfinę , o następnie
przyzwyczaił organizm do tego zabiegu i stał się nało g owym mo rfinistą" p isze Andrze j Drawi cz w ksi ążc e „Mistrz
i diabeł" . Sytuacjo tako miało jakoby trwać przez rok . Z nałogu wycią gnęło g o żon o, choć siło woli pisarza też
.,._._musiało mieć swój udzi ał.
Zdemobilizowany w lutym 1919 roku, wrócił Bułhakow wraz z żoną d o Ki jowo, by otworzyć gabine t chorób
wenerycznych. Zaledwie jednak rok później, wcielony z apewn e pod przy muse m do armii Denikino, zajął się procą
w szpitalu polowym . Tam, po przebyciu ciężkiego tyfusu, postanowił no zawsze pożegnać się z profesją lekarza.
Trzeba bowiem pamiętać, że przez całe te lota pisa ł opowiadania, nowele, art ykuły, sztuki teatralne {te ostatnie
zniszczył , bowiem wydały mu się zbyt okolicznościowe, pisane w pośpiechu).
Rozpoczął się nowy etap w życiu Bułhakowa: jako kierownik sekcji literatury UTO, jednej z agend Ludowego
Komisariatu Oświaty, popularyzował we Włodyko ukazie spektakle i ich autorów, organizował dyskusje, wieczorki
literackie i artystyczne, wygłaszał odczyty.
Kiedy we wrześniu 192 l roku Bułhakowie przyjechali d o Mo skwy, oka z ał o się, że znalezienie procy w ogarniętej
porewolucyjnym głodem stolicy graniczy niemal z cu de m. Pisarz bywał konferansjerem w teatrzyku, reporterem
i kronikarzem gazetek, przede wszystkim jednak pisał swoje utwory. W piśmie „ Rassijo " opublikował powieść
„ Biało gwardio" {w hołdzie zmarłej matce), która wbrew oczekiwaniom nie zrob i ło furory.

„

Spoaób·na zba vvi enie
Jak po naszemu, to wypiliśmy niewiele
i nie z kieliszka, no powiedz, Miszka.
I gdyby wódki nie pędzono z jakichś śmieci,
to nie zaszkodziłby nam ten literek trzeci.
Mieszkali na ul. Bolszaja Sadowa ja 1O, mieszkanie nr 50. To właśnie ten lokal opisany został w „Mistrzu
i Małgorzacie", choć nie tylko: miejsce to było inspiracją licznych opowiadań.
Bułhakow pisał sporo, lecz ze zmiennym szczęściem - kolejne jego utwory były konfiskowane (jak chociażby
„Psie serce", zwrócone za wstawiennictwem Gorkiego po dwu latach, które publikacji doczekało się dopiero
w 1987 roku!}, niektórych nie chciano opublikować.
Bułhakow opuścił żonę, by związać się z Lubow Jewgieniewną Bielozierską.
Kilka kolejnych lat - to czas wytężonej pracy nad adaptacjami scenicznymi własnych opowiadań i tworzenie
nowych sztuk teatralnych. Kolejne krytyki i konfiskaty. Kiedy w 1929 grupa literatów - przyjaciół Bułhakowa
została aresztowana i skazana na zesłanie, jasne stało się, że oto rozpoczął się nowy etap w historii powszechny terror. Po osobistej, publicznej wypowiedzi Stalina na temat twórczości pisarza, jego sztuki jak
za pociągnięciem czarodziejskiej różdżki zeszły z afisza. Powróciły kłopoty finansowe, Bułhakow zaczął
chorować: dokuczało mu serce, cierpiał na zaburzenia nerwowe.
W tym czasie powstało „Kopyto inżyniera" - rozdział nowej powieści, mającej w końcu stać się
ukoronowaniem jego twórczości.
Kiedy w marcu 1930 roku cenzura nie dopuściła do wystawienia „Zmowy świętoszków" (opowieści
o prześladowaniu genialnego autora komedii przez partię religijną przy cichej aprobacie króla},
zdesperowany Bułhakow napisał długi list do samego Stalina. W sposób uniżenie grzeczny, ale i drwiący
prosił w nim Rząd Radziecki by „zadysponował moją osobą w taki sposób, jaki uważa za właściwy, ale żeby
tak czy inaczej mną zadysponował, albowiem OBECNIE przede mną, dramaturgiem, autorem pięciu sztuk,
znanym w ZSRR i za granicą jedynie nędza, ulica i śmierć."
Stalin zadzwonił do Bułhakowa. To niebywałe wydarzenie zaowocowało etatami asystenta reżysera
w Teatrze Artystycznym oraz konsultanta w Teatrze Młodzieży Robotniczej. Bułhakow rozstał się z Lubow, by
związać się z Jeleną Siergiejewną Szylowską - powiernicą, inspiratorką i ostoją na resztę życia. Adaptacje
sztuk i kolejne opowiadania nie zajmowały pisarza na tyle, by nie pracował nad „Mistrzem i Malgorzatą"
powieść nabierała powoli końcowego kształtu.
Kole jne lata - to ugruntowanie totalitaryzmu, nieokiełznanego kultu wodza i dyktatury strachu. Skończyła się
era literatury wolnej, pozostały tylko peany na cześć Stalina.
Bułhakow borykał się z coraz to większymi problemami: kolejne utwory okazywały się „niedrukowalne", lub
nie nadające się do wystawienia. W 1934 rok napisał więc drugi list do wodza, z prośbą o pozwolenie na
wyjazd z ZSRR. Niestety, Stalin odmówił. Pisarz nękany coraz częstszymi atakami depresji i stanów lękowych
próbował prowadzić ożywione życie towarzyskie, ale kłopoty finansowe i wieści o represjach oraz
znikających przyjaciołach nie pomogły mu odzyskać równowagi psychicznej.
Ostatnie lata życia Michaiła Bułhakowa znaczone były ciężką pracą nad redakcją „Mistrza i Małgorzaty";
podobno „ostatnią kropkę" w szóstej, ostatecznej wersji rękopisu postawił pisarz 28 maja 1938 roku.
To jednak nie koniec: kolejne poprawki wprowadzał podczas przepisywania rękopisu, dyktował je do
ostatniej chwili, aż do - spowodowanej nerczycą - śmierci.
To wówczas właśnie powstał przejmujący początek rozdziału 32: „O bogowie, o bogowie moi! Jakże smutna
jest wieczorna ziemia! Jakże tajemnicze są opary nad oparzeliskami! Wie o tym ten, kto błądził w takich
oparach, kto wiele razy wycierpiał przed śmiercią, kto leciał ponad tą ziemią dźwigając ciężar ponad siły.
Wie o tym ten, kto jest zmęczony. I bez żalu porzuca wtedy mglistą ziemię, jej bagniska i jej rzeki, ze spokojem
w sercu powierza się śmierci, wie bowiem, że tylko ona przyniesie mu spokój."
JotKa

Mocniejsza od prawosławia, samodzierżawia i komunizmu. Wszechobecna i niezniszczalna. Aq ua vitae dla wielkich
i maluczkich: wódka. Rosyjska legenda głosi, że po raz pierwszy przygotowali ją mnisi na Kre ml u, pod koniec XV
wieku. Początkowo wykorzystywali spirytus, sprowadzany aż z Genui, szybko jednak rozpoczęto rodzimą produkcję,
z miejscowego, „chlebowego" spirytusu i wody źródlanej. Początkowo służyła do dezynfekcji. N ieco później - gdy
nauczono się produkować gorzałkę w różnych smakach - stanowiła podstawowe wyposażenie domowych apteczek.
W Polsce bogatsze domy zatrudniały nawet „panny apteczkowe", które pod kluczem trzym ały kminkówkę,
anyżówkę, persyko z pestek, rumy, araki i likwory. Zamożniejsi kupowali na podróż puzd ra z p rz egródkami, z wyk le
na cztery, sześć lub osiem flaszek- do tyluż gatunków wódki. Wyrób gorzałki dozwalany był miasto m za przywile jami
królewskimi. Szlachta przywilejów takich nie potrzebowała, bowiem król Stefan Batory przy z n ając, iż ziemie
należące do stanu rycerskiego są „wolne zawżdy ze wsze mi pożytka m i , któ reby się na tych gruncie ch pokazowały''
( 1576}, uznał tym samym prawo dziedziców do dochodów z ich browarów, g orzel ni i sprzeda ży tych trunków na ich
gruntach ... Czterysta lat później, powiedzenie „pijany jak Polak" zdobyło w Europi e wi elką po pu l a rn ość.
Ten pierwszy piliśmy w kąciku kolo lady.
To był początek-jak gdyby zwiady.
A trzecią- w parku, za zakrętem, koło urny.
Gdzie? Nie pamiętam, film się urwał durny.
Ale czy naprawdę byliśmy w tej dyscyplinie najlepsi? Tu ż za miedzą przecież tkwił konkurent znako mity: zaprawiony
w bojach od wieków, silny i zdeterminowany.
W połowie XVI wieku państwo rosyjskie oddało produkcję ho rylk i w dzierżawę karczmarzom, którzy składali
przysięgę uczciwości, całując krzyż. Szybko jednak ulegli ko rup cji i zaczęli h an dl ować alko hol em p odłego gatunku lud oddawał ostatni grosz za wódkę i było mu wszystko jedno, co pi je . Byle p i ć . Kie dy zabra kło pie niędzy, upijano się
na kredyt. W 1648 roku w Moskwie i innych miastach wybuchł „karc ze mny b unt". Jedna trzecia męskiej populacji
była zadłużona u karczmarzy, a chłopi już od kilku lat - z powo du pijaństwa - zaniedbywali up ra wę ziemi. W tej
sytuacji państwo zmonopolizowało handel wódką. Do dnia dzisiejszeg o w p rowa dzanie i z no szenie monopolu
odbywało się bodaj sześciokrotnie. Bez efektu. Na dodatek pojawił się brat go rz ałki - samogon . Te j produkcji nikt już
nie był w stanie kontrolować.
Car Aleksander Ili mawiał „żal mi ludu rosyjskiego, tak się zapija!". Biało- i czerwonogwardz iśc i pili w okowach
rewolucji na umór, podobnie jak obrońcy Stalingradu i zdobywcy Berlina. „O pi um dla żołnierza " wydawać by się
mogło w jakiś sposób uzasadnione - nieustannie zamroczony, jest bezwolnym narzędziem w r ękach władzy;
pozbawiony lęku idzie i strzela.
Ale w czasie pokoju?
Alkoholizm stał się najpierw rosyjskim, a potem radziecki m „sposobem no z ba w ienie", b ez wzg lędu na wojr:y,
rewolucje, zmiany sekretarzy i pieriestrojkę. To przecież najle psza ucieczka od codziennej wegeta cji, przesyco i'lej
nudą i porażającym strachem. Wrażenia, przeżywa ne w słonie upo jenia miały zastąpić nieosiągalne doznania
o zabarwieniu ,,imperialistycznym": posiadanie wł asne go mieszkania, sensownej pracy, spokoju, uwolnienia się od
uczucia strachu przed NKWD. Naród modlił się do bute lki o d świtu do nocy.
Z butelki piłem i w dodatku nic nie jadłem
i trudno było jak cholero, lecz nie padłem!
A kiedy władzo wreszcie nos zdybało,
to w każdym z nas po litrze już pływało.

Wódki nie pije się dla p rzyj e mności - jej ohydny sm a k i drażn i ą cy z a p ach nijak mają s ię do fran cu skic h ko nia ków,
hol e nd erskieg o g inu czy sz kockiej wh isky. Od gatunkowych trunków odróż n ia gorz ałkę rów ni eż inny szczegół :
ze szk l ane c zką wh isky czy ginu n ie czu jesz się sam o tny - może sz sączyć d rin ka, si edzą c w ie czore m w fote lu
i rozmyśl ając. Wód kę trze ba pi ć w towa rzystwie. Kon iecznie o d ra na . Z kielisz ków lub sz klane k, po d o gó rki
kiszone, śledzia, słoninę lub chleb ra z owy. Wódkę trzeba pi ć z kimś, kto bo ryka si ę z życiem tak jak ty, kto cię
szan uje i rozumie, kto p ozwo li ci d otk ną ć swojej d uszy.
Tak. Alko holizm w Ro sji zawsze miał wymiar niema l metafi zycz ny. Tęs knota za w ie lkimi, n iespełn i o nym i
czyna mi, niewi nną, roman t yczn ą m iłością , j akieś nieokreślo ne i nie na zwane o bsesje, nad któ rym i wciąż
pol atywał duch narodowy. A z drug iej strony? Rod zin ne ka tastrofy, wypa dnię ci a z o kna i z a ma rzan ie na ulicy,
mord erstwa znie nacka i na głe samobój stwa, ma ka b ryczne wy padki w fab ryka ch i na ulicach ...
Tak pi li Rosja nie . Wołodia W ysocki ś p i ewał: „ kupuj ą bełta b o jest ta ni, a p i ją z rana, bo ich stać ". To, że ich stać,
nie zależało od posiadanej gotówki, raczej - od p ewnego rodzaju fanta zji, a wł a ściwie b ezka rnośc i . W latach
80. w niektórych re jonach Kraju Rad (i to wcale nie tych „egzotycz nych"), po ni edz i ałkowa absencja
w zakładach pracy, spowodow ana weeke nd owy m pi j a ństwem , sięgała 9 0 %! O ile w Afga nistanie, w ciągu
dz i esię ciu lot zg inęło 14 tys . radzieckich żołnie r zy, to w Rosj i - z p owodu za trucia al ko hol owego - co roku um ie ra
p onad 30 tys . osób .
Joka by nie była polityka pa ństwa, które - prowadz ą c ofi cj a lną wa lkę z a lko holiz mem - pozwa lało jedn a k na
poranne li ba c je i to na te renach z akładu pra cy, czy ulica ch, nie można za po mi na ć, że s p r ze d aż al ko ho lu przez
państwoweg o m ono polistę była n i ezastą pio nym sposo bem odzyskania pie ni ęd zy, które na ród otrzymywał
w fo rmie wypłaty.
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KLINIKA STRAWIŃSKIEGO

Szpital psychiatryczny, który bardziej przypomina więzienie , zaś personel medyczny wyraźnie przejawia
sadystyczne upodobania. Tam właśnie trafia Iwan Bezdomny, podejrzewany przez Riuchina o delirium
tremens. Kiedy opowiada profesorowi Strawinskiemu o spotkaniu z zagranicznym konsultantem, jego
rozmowie z Poncjuszem Piłatem i o wypadku Berlioza - lekarz wydaje krótką diagnozę :
„Naprawdopodobniej schizofrenia. A do tego jeszcze alkoholizm „ ."
Nowoczesne wyposażenie szpitala robi duże wrażenie : wygodne łóżka na sprężynach, cylinder
z napisami do wzywania salowej lub lekarza, znakomicie wyposażone łazienka i toaleta, przeszklone
szafki pełrie błyszczących , niklowanych narzędzi. Mnóstwo niesłychanie skomplikowanych konstrukcji
i nikomu nieznane aparatury. Czystość i wygoda. Tylko wydostać się stamtąd nie sposób „.

Po patrz, popa trz Miszko, nas sza cun ki em otaczają ,
pop atrz- pod wożą, popatrz- wsad za ją .
A ran o też, jak sza nowan ych ludzi,
nie jakiś tam kog ut, a si e rż a nt obudzi.
W św i ecie opisanym przez Buł h akowa te ż p ije się nielicho . S kł o nność d o wó dki wyzwa la w bohaterach „Mistrza
i Małg orza ty" najg orsze inst ynkty, niepo ha m owa n ą chciwość, tchó rzliwe d o nosicielstwo.
Na wet w obliczu ś m ie rc i (gdy w ieść o traged ii Berlioza d ociera do bywa lców G ribo jed owa), nie d z ie je się
inaczej. „ Tak wyd źwi g n ęła s ię fa la groz y, a le chwilę p otrwała i już za częła opadać, j uż ten i ów wró cił do swego
stolika, i, najpie rw, ukra dki em, a pote m z goła bez że n ady wyp ił swo ją wód eczkę, zakąsił. N o bo rzeczyw i ście,
po co ma się marnować d e volaille? Cz y mo żemy pomóc M i chałow i Ale ksa ndrowiczowi? Czyż mu b ędzi e lżej od
tego, że bę dziemy gło dn i? My p rzecież ż yjemy! "
O tóż to.
Dzisiaj podo b no wszystko się z mi e nia . M łodzi mos kiewscy biznesmeni nie c h cą za lewać się „w tr upa", m uszą
prze c i eż piln owa ć inte resów. Piją , ow sze m - nie tracą jednak przytomn o ści . Mło dzież ze sto licy woli piwo .
Abstyne nt Putin sto pniowo, ale wytr wa le wprowadza m o dę na trzeźwość . Pozosta ją jednak malutkie
mid tetika, osady i si oła. Czy to m oż liwe, byto m kiedyś za b rakło samogo nu?
>

GRIBO~EDOWA
Siedziba MASSOLIT-u, organizacji literackiej . Naprawdę budynek stoi przy Twerskim bulwarze 25,
a w latach 20 . ubiegłego stulecia mieściły się tam liczne stowarzyszenia literackie. Dziś jest to gmach
Instytutu Literatury im. M. Gorkiego. „MASSOLIT rozlokował się w Gribojedowie tak, że trudno sobie
wyobrazić, jak by to można było zrobić lepiej i wygodniej . Każdy wchodzący do Griobojedowa po niewoli
zapoznawał się przede wszystkim z komunikatami najprzeróżniejszych klubów sportowych,
a także z grupowymi oraz indywidualnym i zdjęciam i członków MASSOLIT-u, którymi (zdjęciami, nie
członkami) obwieszone były ściany klatki schodowej prowadzącej na pierwsze piętro ." Na kolejnych
drzwiach wiszą wizytówki : sekcja wędkarsko-ur l opowa, kasa, repartyc je i rozliczenia tekściarzy
estradowych, problemy mieszkaniowe, jednodniowe delegacje twórcze, zarząd MASSOLIT-u i sale
bilardowe . Ale najważniejsza jest restauracja, słynąca jako najlepszy lokal w Moskwie. Nie tylko
z powodu wystroju, nie tylko dlatego, że nie może tam wejść zwykły śmiertelnik. Gribojedow ma najlepszą
i niedrogą kuchnię oraz niewyczerpane zapasy wódki .. .
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- : artystycznego L.1c ho d.1e1ewa,
·
f.tnansowego R.tms k.tego
przez trzec h dyre ktorow
i administracyjnego Warionuchę . To tutaj właśnie odbędzie się seans czarnej mag ii z Wolandem w roli
głównej . Sam spektakl -to publiczne ukorzen ie wszystkich, związanych z Teatrem Varietes za trywializację
prawdziwej sztuki. Lichodiejew zostaje przeniesiony do Jałty, Warionucha pada ofiarą Wampirzycy Helli,
---~!!-k~+o~·rą później próbuje zabić Rimskiego . Głupawy konferansjer Bengalski traci głowę , publiczność zaś
zostaje ukarana za niepohamowaną chciwość. Deszcz pieniędzy zmienia się w nic nie warte pap]erki, ~
a piękne stroje paryskie znikają, pozostawiając mieszkańców Moskwy w niekompletnej bieliźnie. Swita
•'Mclanda. z najwię,k~zą przyjemnością demaskuje prawdziwe żądze widzów, ich skrywane zdrady
i"'clrobne n1kczemnosc1. ..
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Prześpifmy się spokojnie, Io nie p ra ca .

Mam troch ę forsy- złagodzi m y koca .
Bo w życi u mało jest d obrego, w iele złego ...
A, co tam gadać, no śp i j kol ego!

TALNE
MIESZKANIE
Lokal nr 50 przy ul. Sadowej 302 bis,
JotKo

Cytowa ny fragment pi ose nki- to so ng Wł o dz imi erza Wysockieg o „Ko łysanko p ij a cka " w tłumac ze n iu Al oszy Awdiejewa

•

które zajmuje Woland ze swoją świtą . Pierwowzorem było
mieszkanie przy ul. Bolszaja Sadowaja 1O, w którym Michaił Bułhakow mieszkał w latach 1921 -24.
We wspomnieniach Tatiany Łappy, pierwszej żony pisarza, czytamy: „ Nie było to mieszkanie takie jak
inne, lecz duży hotel robotniczy o układzie korytarzowym : pokoje znajdowały się po prawej i po lewej
stronie. Było ich, zdaje się , siedem plus kuchnia . Nie było, naturalnie, żadnej łazienk i. („. ) Krótko mówiąc,
sodomo i gomora . Kupowali samogon, pili na umór, bili się, kobiety wrzeszczały : 'pomocy, ratunku!'.
Bułhakow, naturalnie wzywał milicję( ... )"
W powieściowym fatalnym mieszkaniu rezydują dyrektor Teatru Varietes, Stiopa Lichodiejew z żoną oraz
sekretarz generalny MASSOLIT-u, Michaił Aleksandrowicz Berlioz. Lokal znany jest z tego, że wciąż w tajemniczy sposób i bez śladu - znikają z niego kolejni mieszkańcy. Znając nawet pobieżnie metody
działania NKWD, można domyślić się sprawców owych zniknięć ...
3 maja, podczas ciągnącej s i ę w nieskończoność nocy, w fatalnym mieszkaniu Woland organizuje wielki
bal u szatana . Wśród gości: fałszerz pieniędzy, zdrajco stanu, zdolny alchemik, trucici elki, nierządnice
i stręczycielki, zbrodniarze, zabójcy i oprawcy. Całe to niezwykłe towarzystwo może zmieśc i ć się
w mieszkaniu dzięki s i łom nieczystym i - wymyślonemu na tę okoliczność przez Bułhakowa - piątemu
wymiarowi . Bawiący się w gigantycznych salach goście są niewidoczni dla innych ludzi, w tym również dla
szpicli, dyżurujących pod domem.
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Małgorzata Tytułowa~
bohaterka opowieści
nie zlęknie się
żadnej siły w poszukiwaniu utraconego
szczęścia . Ponieważ Wolapd nie ma żony,
przeto zaprasza Małgorifa tę, by czyniła

honory gospodyn i/królowej na wie lkim
balu w fatalnym mie szka ni u. Tam
Małgorzata spotka nieszczęsru;rF'iiedę - dzieciobójczynię . Porażona jej dra alem, wyprosi u szatana akt łask i .L
Z Małgorzatą związany jest jednak nie tylko motyw miłosierdz i a . Istotą jej~ia jest miłość do Mistrza, opieka
nad nim, czułość i tkliwość.
.,
Z całą pewnością pierwowzorem Małgorz~ty była trzecia żona Michaiła Bułhakowa, Jelena. Jest wielce
prawdopodobne, że powieśc i owe zwierzenia Mistrza stanowią odzwierciedlenie uczuć samego Bułhakowa:
„ Miłość dopadła nas tak, jak dopada człowieka w zaułku wyrastający spod ziemi morderca i poraziła nas
oboje od razu . Tak właśnie raz i grom albo nóż bandyty! Ona zresztą utrzymywała później, że to nie było tak, że
musieliśmy się kochać ju ż od dawna, jeszcze się nie znają c."
W ielkie uczucie wspomaga Mistrza w nieszczęściu , a nagrodą za nie stanie się spokój w wieczystej przystani
Wolanda, na zderzen iu dwóch św i atów : jasnośc i i ciemności . Woland wie co robi : życie na skażone j
total itarnym reżimem ziemi mosk iewskiej jest gorsze od p i ekła „.
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A~ Kadi~ iska.

jest

absolwentką krakowskiej PWST. Na deskach Teatru Śląskiego im.

St. Wyspiańskiego ~atowicach występuje od roku 1991 . Zadebiutowała rolą tluszki w „Skizie " Gabrieli
Zapolskiej ( 1991 }. Od tego czasu zagrała kilkadziesiąt postaci, w większości dużych ról i to w najlepszym
repertuarze. Duniaszo w „Wiśniowym sadzie" A. Czechowo , Zofia w „Damach i huzarach" A. Fredry,
Katarzyna w „Braciach Karwa,zow " F. Dostojewskiego, Elwira w „ Don Juanie" Moliera, Anioł li w „Akropolis"
St. Wyspiańskiego czy Lady Młlford w ,,Intrydze i m i łośc i " F. Schillera - to tylko niektóre z nich . Anna Kadulsko
ma również na swym koncie udział w 11 filmach.
\ ... f"'I.. . ~~-sł przejmująca w rolach kobjet fatalnych , niszczycielskich i wyrachowanych, a jednocześn i e romantycznych,
~ Vr~ełych i zagubionych. Umie wyp"!ażyć swe postaci równocześnie w kruchość i siłę .
Akforka jest laureatką Nagrody artystycznej wojewody katowick iego dla młodych twórców ( 1993}, I Nagrody
dla odtwórcy roli fredrows_kiej w ramach Dni Fredrows ki ch na Ogólnopolskich Konfrontac jach Teatralnych
w Radomiu, za Anielę w „Slubach panieńskich " ( 1994}, Grand Prix Festiwalu Piosenki Fran cuskiej w Lubinie
(1996) . Uhonorowana Złotą Maską 2000 za rolę Ledy Milford w ,,Intrydze i miłości ", Brązowym Krzyżem
Zasługi (2002} oraz odznaczen iem Zasłużony Działacz Kultury (2002) .
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Starszy rangą wśród podwładnych Wolanda, główny
pomocnik szatana . Z wyglądu - „nad wyraz przedziwny obywatel. Malutka
główka, dżokejka, kusa kraciasta marynareczka, utkana z powietrza ... Miał
ze dwa metry wzrostu, ale w ramionach wąski był i chudy niepomiernie,
a fizys, proszę zauważyć, miał szyderczą ."
Na użytek przerażonych moskwiczan Korowiow przywdziewa przeróżne
maski: tłumacza profesora-cudzoziemca, pijaka-regenta chóru cerkiewnego,
błazna, zręcznego oszusta, podłego szubrawcę. Jest gotów służalczo giąć
się w pałąk przed rozmówcą, by za chwilę - jak gdyby nigdy nic - narobić mu
świństw. To właśnie on kieruje Berlioza wprost pod koła tramwaju. Dopiero
podczas ostatniego lotu czart przemienia się w tego, kim jest napraw\lę:
ciemnego demona, rycerza „o mrocznej twarzy, na której nigdy nie zagościł
uśmiech ... "
Korowiow/Fagot ma zapewne wiele źródeł literackich. Być może jest wśród
nich Carrasco, który zmuszając Don Kichota do powrotu do domu staje się
mimowolnie sprawcą jego śmierci, być może też są nimi rycerze z „ Dziejów
kontaktów człowieka z diabłem" M. A. Orłowa, z których Bułhakow często
korzystał. Jest tam opowieść o rycerzu, który zadrwił z przepowiedni
o własnej śmierci i musiał zginąć rozszarpany przez psy; jest też rycerz, który uratował się t~lko dlatego, że nie
odważył się przekroczyć czarodziejskiego kręgu, wokół którego kr żył szatan. l'.warrz: mu jedn9k zbladła i posępny
+pozostał ~ońc~ życia ...
V iq
'wV l. Bjest absolwentem krakowski,ej PWST. Studiował również filologię polską na Uniwersytecie
śląSkim w ołowica;\, zaś edukację muzyczną odbywał w jednym z najlepszych chórów Europy - „Rezonans con
Tutti" prof. Norberta Kroczka, w którym śpiewał 8 lat!
/
Tuż po studiach podjął pracę w Teatrze Rozrywki, a pierwszą jego rolą był Truffaldino w" Księżnic.u(T urnadot" . Tuż
po niej - krawiec_ Motel Kamzoil w „Skrzypku na dachu", którego zresztą gra do dziś. W ciągu" czterech kolejnych
sezonów Artur Swięs zagrał w „Rozrywce" z wielkim powodzeniem m.in. Magaldiego w „ Evicie" oraz Gilberta
w „Ani z Zielonego Wzgórza", Daniła Charmsa w „Tangu Oberiu. 1928", Dziennikarza w spektaklu „Yourcenar",
a także-występując gościnnie w Teatrze Nowym w Zabrzu - Garcina w sztuce Sartre'a „Za zamkniętymi drzwiami".
W 1997 roku Artur Święs pożegnał się z chorzowską sceną, by podjąć pracę w Teatrze Śląskim iL
St. Wyspiańskiego w Katowicach. Do najważniejszych „katowickich" ról należą: Marek Reszko w „Parzystych" orl!P
Romeo w „Romeo i Julii" .
Dwa sezony spędzone w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu zaowocowały kilkoma interesującymi rolami oraz tą
najważniejszą: za Bohatera/Józia w „Ferdydurke" nominowano go do Złotej Maski 2003. Również za tę rolę
uhonorowany został Nagrodą ZASP im . Leny Starke. Poprzednią Nagrodę ZASP otrzymał za rolę Romea. Jest
również laureatem Kreatona - nagrody dla aktora sezonu 2002/03.
We wrześniu 2003 r. aktor powrócił na scenę katowicką - ostatnia postać, Simon w „Trainspottingu " od razu spotkała
się z uznaniem publiczności i krytyki.
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·eh em.ot Kot- „zwierzę starożytne i nietykalne", ulubiony błazen Wolanda, przyjmujący

postać człowieka. Imię - podobnie jak w przypadku Azazella - pochodzi z apokryficznej,
starotestamentowej księgi Enocha . Behemot ma gęstą, czarną sierść (zgodnie z tradycją, tylko
czarne koty mogą mieć i mają związek z mocami nieczystymi), ale zachowuje się zupełnie po
ludzku! „ Dziwny ów kot podszedł do drzwi wagonu motorowego linii A, który stał na
przystanku , bezczelnie odepchnął wrzeszczącą kobietę, chwycił za poręcz i nawet wykonał
róbę wręczenia konduktorce dziesiątaka przez otwarte z powodu upału okno."

Popis możliwości kocura przedstawiciele władz obserwują podczas próby aresztowania
Behemota w fatalnym mieszkaniu, zaś mieszkańcy Moskwy - w trakcie pokazu czarnej magii
w Teatrze Varietes. Podczas ostatniego lotu „Behemotowi noc oderwała jego puszysty ogon,
odarła go z futra , rozrzuciła strzępy sierści po mokradłach. Ten, który zabawiał księcia ciemności
jak kot, objawiał się teraz jako szczuplutki chłopak, demon-paź, najwspanialszy błazen, jakiego
znał świat. "

Ri fi.b·i eta Ok11ngka

posiada dwa dyplomy eksternistyczne:
aktorki ~matu i estrady. Do Chorzo~ trafiła jako laureatka wrocławskiego Przeglądu
Piosenki Aktorskiej. Ma na swym koncie wiele znakomitych ról : dramatycznych, komediowogroteskowych i musicalowych. Do najważniejszych w Teatrze Rozrywki należą : Wodzirej w „Dzisiaj wielki bal
w Operze", Lady Peachum w „Operze za trzy grosze" , lik/Tchórzliwy Lew w „Czarodzieju z krainy Oz", Freulein
Schneider w „Cabarecie", Stara w „ Śladach ", Ubica w „ Ubu Król czyli Polacy", Róża Łomot w „Szwagierkach".
Dzisiaj podziwiamy ją _ jako Jentę w „Skrzypku na dachu", Narratora w „The Rocky Horror Show", Therese
w „Madame Therese", Slepca ulicznego w spektaklu „ Dyzma - musical", Annasza w „Jesus Chris! Superstar" i Pannę
Skillon w „O co biega?".Jest niekwestionowaną gwiazdą Koncertów Sylwestrowych i ich karnawałowch powtórzeń
(Sylwester Bis) oraz Musicalowych Rewii Przebojów. Ma w swym dorobku płytę z rejestracją songów, pochodzących
ze spektaklu „Uczciwe życie" (reż . M. Kochańczyk, Teatr Rozrywki 1995). Współpracuje z katowickim Teatrem
KOR EZ, gra w filmach i serialach, bierze udział w teatrach telewizji.
Elżbieta Okupska jest laureatką czterech Złotych Masek, Nagrody Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury (2001)
oraz zwycięzczynią plebiscytu Gazety Wyborczej i Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na najpopularniejszą
aktorkę ( 1997). W ,,XI Subiektywnym spisie aktorów teatralnych 2003" (tygodnik „Polityka") autor, Jacek ~ieradzki
przyznał aktorce kategorię „ zwycięstwo".
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I Il t r~ ·w ; ńt.ak i Bułhakow utworzył księdzediabła

miano
od
apokryficznej
Enocha .
Upadły ten anioł nauczył ludzi wytwarzać miecze, noże, tarcze, pancerze, ale i lustra,
bransolety oraz rozma ite inne ozdoby. Kobietom pokazał, jak ma l ować brw i i używać
kamieni szlachetnych. To właśnie Azazello przed ba lem dostarcza Małgorzaci e czarci
krem, który odmładza i upiększa . A ona bierze go począ tkowo za perfidnego
uwodzi iela .
Ale jego rola wiąże s i ę w opowieśc i przede wszystkim z p rzemocą . Z jego rozkazu
Lichodiejew szatańskim sposobem przenosi się do Jałty, to od jego st rzału gi nie baro n
Me ig e l. On wypędza z fatalnego mieszkan ia wuja Berlioza; jest okrutny i bezwzględ ny.
Azaze lIo · to godny sługa swego pono.
W ostatn im locie „ zn i kł bez śladu nieprzystojny kieł i zez również o kaza ł się kamuflaże m .
O czy Azazella nie różniły się już teraz od siebie, były jednakowo puste i cza rne , twarz
zaś było b lada i zimna . Teraz, lecąc, Azozello przybrał swą prawdziwą postać demona
bezwodne j pustyni, demona -morde rcy".
Profesor Strawiński (druga posłać, w którą w spekta klu wciela się aktor) prowadzi kli ni kę
psychiatryczną, do które j trafia Nikano r Iwanowicz Bosy.
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jest absolwentem kra kowskie j PWST. Tuż po stud ia c h związał się
pierwszą ro lą był epizod
„Cabare c ie ". Tym s amym,
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w którym nieco później wszedł w ro lę Ernsta Ludwiga . Do najważniejszyc h jego ról na l eżą: Blaszany Drwal
w „Czarod zieju z krainy Oz", Pantalone w „Księżniczce Tu rondot", Kró l Ubu w „Ub u Król czy li Pola cy",
Dowydow w „Oceanie Niespokojnym", Aleksander Wwied ienski w ,,Tangu Obe riu. 1928", Cyrul ik
w „ Człowieku z La Manchy" oraz Al w „Ptaśku" (Robert Ta larczyk jest autorem adoptac ji i współ reżyserem
wraz z M i rosławem Książkiem) . Dziś można go podziwiać jako Studenta Perczyka w „Skrzypku na dac hu",
Arcy kapłana Kajfosza w „Jesus Christ Superstar", Krzepic ki ego w spektakl u „Dyzmo - musical ", George'a
Pigdena w „Oknie no Parlament", Pastora Toopo w „O co biega ?", Jacqueso w „W 80 dni dookoła świ ata po
siu lotach " oraz w „ Dziełach wszystkich Szekspira w nieco skróconej formie" .
Robert Talarczyk zajmuje się rówQjeż reżyserią; w katow ickim Teatrze KOREZ wyreżyserował oparty na
songach Nicka Cove'o spektakl „ Ballady koc han ków i morderców " . Szczególne upodobanie do twó rczośc i to k
ostatnio modnych „brutol istów" zaowocowało reżyseri ą sztuki Sarah Kone „Miłość Fedry" w Teatrze GRY
I LUDZIE z Kotowic-Dąbrówki Małej .
Obecnie Robert Talarczyk pracuje nad ko le jnym przedstawieniem z cyklu prezentac ji „ brutolistów": to sztuka
konodyjczyko Brodo Frasera „ Niezidentyfikowane szczątk i ludzkie i prawdziwa natura miłości", którą
realizuje również z młodym i aktorami Teatru GRY I LUDZIE.
Aktor jest laureatem Nagrody Marszałka Województwo Śląskiego dla Młodych Twórców.

He -1

la zmarłewampirzycą

ze świty Wolanda. No wyspie Lesbos mionem „hello " nazywa no ponoć
dziewczyny, które po śmierci stawały się wampirami . No przybycie Helli z tamtego
świata wyraźnie wskazuje opis je j rozkłada j ącego się c i ało, nie mówiąc już o sposobie porusza nia się .
Dziewczyno szybuje w powietrzu z pełną swobodą .
Hello · to jedyna postać ze świty Wolanda, która nie uczestniczy w ostatn im locie . Być może dlatego, że jest
tylko młodszym pomocnikiem szatana i kiedy kończy się moskiewska misjo Wolanda, dziewczyno przesto je
j uż być potrzebna . Wg słów tr zeciej żony Bułhakowa, Je leny, autor mógtlso prostu zapo mn ieć o He Ili . powieść
nie zostało przecież ukończona . Jakkolwiek by nie było, wampirzyco - jako żywy trup ni e przemienia się
w nikogo, pozo staje tylko martwą dzi ewczyną .
jest

przerwczesnie

absolwentką Państwowej Szkoły

Barbara D11•17. czak.

jest
Baletowej w Bytomiu oraz
Akademii Muzycz · im . f.tftopino w Warszawie, Wydziału Wychowa nia Muzycznego, o spe cjalności
Pedagogiko baletu. · ł om robiło z zasad kom pozyc ji tańca u znakomite j cho reograf, Zofii Rudnickiej, 0 no
temat procy mag isters iej wybrała działalność Teatru Rozrywki .
Z chorzowską sceną związała się w roku 1998, o pierwszą je j premierą było
wznowienie widowiska baletoweg o „Gershwin" . Tańczyło m.in. w „Cabore cie",
„Karnawa le zwierząt", dziś można ją podziwiać w ,16krzypku na dach u",
„Evicie ", ,,Jesus Christ Superstar", „W 80 dn i dookoła świata'', „R u mb ugił ug i
czyli nie zapominaj sióstr Andrew" oraz w spektaklu „ Dyzma . musical" . Piękne
układy taneczne prezentu je w koncerc ie „Sylwester Bis 2003" . N a j w ię ksze-O:.:'
jednak wrażenie na widzach robi taniec Ba rbary Duszczak w widowisk u ·
ba letowym „Ru dolf Valentino", gdzie fascynu je ja ko Nataszo Ro mbowa ·.'"'
okrutna i w.rnio_sł~ k~~anko legen~~rnego tancerza .
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Aiekgandr'?Yi'i~Ąli ~ ~:· Sekretarz

~aClzieckich

generalny M·1 SSOLIT-u - karykatury
idee komll{li:;,tyczne _w literaturze i sztuce l.?t 20. i 30. ubiegłego stulecia. Berliozowi
wie dz ie si ę w Mo!>k.Wie św ietnie, bowiem rezygnacja !przekonań i wolności twórczej przynosi mu znaczne korzyści
ma te rialne. Odrzucający istnienie Boga, szatana i wszelkich zjawisk nadprzyrodzonych sekretarz musi jednak
zginąć. Przez naczenia nie można lekceważyć bezkarnie: kiedy Annuszka wyleje olej słonecznikowy, już tylko
chwile b ę d ą d z ielić Berlioza od obcięcia głowy przez tramwaj„.
ug r u pćwa ń, realizu'QCyc
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Adam BzYJlllira - absolwent krakowskiej PWST, z Teatrem Rozrywki związany od roku 1991. Gra
w więks z ości chorzowskich spektakli: w „Skrzypku na dachu", „Jesus Christ Superstar", „Dyzma- musical", „Oknie
na Pa rlame nt", „O co biega?", „W 80 dni dookoła świata po stu latach" oraz „Panu Plamce i jego kocie". Laureat
nagro dy ZASP im. Le ny Starke.

M iko łaj IY»CllllO \\' i CZ Rimaki - Dyrektor finansowy Teatru Varietes, w którym odbywa się niebywały pokaz czarnej
magii i je j zdemaskowanie. Właściwie w powieści Bułhakowa nazywa się Grigorij Daniłowicz Rimski, w spektaklu jednak
połączono jego postać z Mikołajem Iwanowiczem, ,,lo-kqtorem z parteru" na Sadowej. Woland zamieni Iwanowicza
w w ieprza, na którym Natasza przybędzie na wielki bal u<s~atana. Po balu, ze stosow ym~aświadczeniem . ~la żony szatan
p uśc i go wolno„. Dy rektor Rimski - uniknąwszy śmierci - zwolni się z Varietes r',
' mie posadę w teatrze lalek no
Zo moskwori eczu.

„

jest absolwentem krakowskiej PWST. Pracę w Teatrze Rozrywki rozpoczął od roli Perona
w „ Ev icie " ( 1994). Jest m.in. Piłatem w „J esus Christ Superstar", Pułkownikiem Weredą w spektaklu „Dyzmo - musical", Tewje
Ml e cza rzem w „Skrzy pku na dachu", Intruzem w „O co biega?", Lordem w „W 80 dni dookoła świata po stu latach"
• i Ma larzem w „Pan Plamce i jego ko cie".

.Andrze j Kov1aiczyk

I wan Bar.•i eie\d Cz W.i:Ollll.iCha - Administrator Teatru Vorietes, wraz z Rimskim uczestniczy

w przerofo j ące j „depesz owe j ·~ respondencji" z Lichodiejewem, który zniknął w niebywały sposób i nagle
z na l az ł się w J ałcie . Przemieniony w wa mpira pocałunkiem He Ili, będzie wraz z nią czyhał no życie Rimskiego.
Wszy stko jednak skończy si ę dobrze: Warionucho zyska „ogromną popularność i powszechną sympatię za
u prz e jm oś ć i ży czl iwo ść dla ludzi, rz adko spotykaną wśród administratorów teatralnych".

Ka iąże k jest absolwentem krakowskiej PWST. Pierwszym jego spektaklem w Teatrze
Rozryw ki był o „ Kra in a 105 taj em nicy" ( 1988). Jednym z najciekawszych dokonań no chorzowskiej scenie było
tyt ułowa ro la w a da ptacji słyn n ej powieści Williama Whartona „Ptasiek". Dziś można go podziwiać m.in.
w spe ktak lac h „Skrzypek na da chu", ,,Jesus Chris! Superstar", „Dyzma - musical", „Okno na Parlament", „O co
biega? " i „W 80 dni do o koł a świ ata po stu latach".

Mi roaiavi

St iopa LiChod ieje vv -Stiepon Bogdanowicz Lichodiejew-lo dyrektor artystyczny Teatru Vorietes.
No rozka z Wolanda Azozello przenosi go do Jo/ty - w kalesonach i no bosaka. To kara nie tylko za pijaństwo, ale
prze de wszy stkim z a to, że zajmuje nie swoje miejsce. Bułhakow czyni tym sposobem aluzję do tzw. „czerwonych
dyre kto rów" - dz iałacz y partyjnych, mianowanych na kierownicze stanowiska w teatrach, któ rzy o sztuce nie mieli
p oj ęci a. Lichodiejew w epilogu opowieści otrzyma bardziej stosowną dla siebie funkcję : kierownika sklepu
s po żyw czego. „M ówią , że zrobił się teraz milczący i że unika kobiet".
Mari an Fi orek jest absolwentem filologii polskiej-teatrologii na Uniwersytecie Śląskim. Studiował również fi l ologię
pols ką no Ka tolickim Uniwersytecie Lubelskim. Posiada trzy dyplomy eksternistyczne: zawodowego tancerza estrady,
akto ra estrad y i a ktora d ramatu. W chorzowskich przedstawien iach jest m.in. Dowódcą Stra ży w ,,Jesus Christ Superstar",
Po ni mirs kim w „ Dyzm o - musical", Riff-R offem w „The Rocky Horror Show" i Lordem w „W 80 dni dookoła świata po stu

lotach " .

I wanowi c z Bo Y - Przewodniczący komitetu blokowego w domu na Sodowej nr 302 bis, w którym
mi eśc i si ę fa talne mi eszka nie. Mo tyl ko jedną pasję: jedzenie i picie. Oczywiście, pozo pieniędzmi. Łapówkarz, u którego
zna lezi ono d ol ary w przewodz ie wentylacyjn ych, protestuje: „Brałem, ale brałem nasze, radzieckie! Meldował e m za
p ien i ąd z e , nie p r z e cz ę („ .) Al e wa luty nie brałe m !" A że z uporem maniaka twie rd z i, iż Korowiow to diabeł, przeto musi
zn a l e ź ć się w słynne j kl inice psychiatryczne j profesora Strawińskiego„.

RYazard Chieb l.iB- aktor scen Częstochowy,

..._„
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Bielska-Białej, Gniezna, Legnicy i Łodzi, z Teatrem Rozr ywki zwi ązał
można go podzi wia ć jako
Kunickiego w sp ektaklu „Dyzmo - musical", Policjanta w „Skrzypku no dachu", Sytego w „Jesus Chris! Superstar", Sierżanta
Towerso w „O co bie ga?" i Lorda w „W 80 dni dookoła świata po stu lotach".
się

w ro ku 2 0 0 2 . Ma na swym koncie wiele ról filmowych i telewizyjnych. W Chorzowie

li

Żorż BeTugaiak i /Śi edc zy - Żorż Bengalski jest konferansjerem w Teatrze Vorietes, który po do bnie jak Be rlioz - traci głowę. Ale jest to tylko ś mi er ć- pozorna; pod koniec seansu czarnej magii głowa nudnego
kon fera nsj era wróci no swo je miejsce . Niestety, Bengals ki zapłoci za to pomieszaniem zmysłów, no które nawet
trzy m i es i ęczn e lecze nie psychi a tryczne nie pomo że : „każdej wiosny przy pełni księżyca ogarniał go niepokój ,
Be ng als ki zn ien a cka chwy tał si ę z a kark, rozgląd ał się lękliwie i szlochał„."

:Ttiliatb Kila r- aktor, zwi ązanym.i n . z Teatrem Śląskim im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, w którym wystąpił _
w p on ad 3 0 prze dstawieniach, w repertuarz e zarówno dramatycznym jak i komediowym. 18 lat spędził no Scenie
Pols kiej Tea tru Ci e szy ń skiego, two rz ąc pra w dziwe kreacje w najlepszym repertuarze. Grai również z powodzeniem w
krokow~,kim Teatrze Bagatelo. W Teatrze Rozrywki od roku 2002 kreuje gościnnie rolę Boczka w spektaklu „Dyzmo musical .

w Teatrze Vorietes. Nie pije alkoholu, nie pali, nie gro w kości i już le fak ty czynią z niego postać wysoce podejrzaną. Donosiciel i sknera, umiera no raka wątroby, którego
p rze powie dzi ał mu Woland. Autor nieśmiertelnego powiedzonko" jesiotr drugiej świeżości".

Andrz ej Fokicz - Bufetowy

J'ędrl_iaik- absol we nt PWSFTviT w Łodzi. Z Teatrem Rozrywki związany etatowo od roku 1990. Mo
no swym koncie wiele wybitnych ról w prze d stawieniach muzycznych i dramatycznych, filmach fabularnych
i telewizyjnych oraz teatrach tv. Laureat trzech Złotych Masek (w tym jednej- specjalnej ZM im. Barbary Sośnierz za
rolę Mistrza Ceremonii w musicalu „Coboret") oraz Nagrody Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury (2000).
Wśród ostatnio kreowanych postaci znalazły się: Herod w „Jesus Christ Superstar", Nikodem Dyzma w „Dyzma musical" oraz Biskup Loxu w „O co biega?" o także Profesor Scott w „The Rocky Horror Show" i cało plejado postaci
w „Dziełach wszystkich Szekspira w nieco skróconej Formie".

:Jacenty
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Służąca Małgorzaty sprytną roztropną dziewczyną,

czytać pisać.

towarzyszyć

Na taaza jest
i
umie
i
Chce
swojej pani nawet na wielkim balu u szatana, pragnie bowiem zostać wiedźmą . Na bal przybywa
ok~~kiem na wieprzu - to ulubiony sposób podróżowania wiedźm szwedzkich .
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siedząc
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Roza MiCzko jest absolwentką Studia Wokalno-Baletowego w Gl iwicach . Pierwszym jej spektaklem
w Teatrze Rozrywki był „Cabaret" {1992), zaś pierwszą rolę dramatyczną otrzymała w roku 1995 - zagrała si,rstrę .~ladys w „Qknie na
Parlament". Po kilkuletniej przerwie, spędzonej w Emiratach Arabskich i czeskim Cieszynie, wróciłti d Oi'órzowa. Gr~ m.in.
w przedstawieniach„Jesus Chris! Superstar", „Dyzma - musical", „O co biega?", „W 80 dni dookoła ś;.viat?\P o tu latd ch" i „Pan Plamka
i jego kot" .
' -' • \
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Majakow~ki,

•

Jhaił Bułhakow

Poeta Ri1iChin - Poela,
MASSOLIT-u. Pierwowzorem postaci
Aleksander
z którym
często grywał w bilard . Riuchin - podobnie jak koledzy z MASS
IT-u - nie nadaje się na apostoła „nowej wiory" - komunizmu . Tłumi
w i ęc rozpacz nieprzystosowania do rzeczywistości dużymi ilościami wódki „ .\
SlaY>Omir Kmieć - absolwe Studium Wokalno-Baletowego w Gliwiq:Xh. Pracował w Operetce Śląskiej, a od 1992 roku
związany z Teall'em Rozrywki . Bra udział niemal we wszystkich przedst;wieniach, m.in . w „Cabarecie ", „ Ani z Zielonego
Wzgórza ", „ Evicie", „ Pocałunku kobiety-pająka ". Dziś występuje m.in . w spektaklu „ Dyzma - musical ", „W 80 dni dookoła
świata ", „ Pan Plamka i jego kot". Ważniejsze role - to syn Rab ina w „Skrzypku na dachu " i Herod w „Jesus Christ Superstar".
Opracował ruch sceniczny do „Dzieł wszystkich Szekspira w nieco skróconej formie " oraz do Ko certów Sylwe5'rowych .

Tamara/Frieda - Mieszkanka Moskwy, na wielkim balu u szatana przemieniona we Friedę. n tragiczna postać
matki-dz ieciobójczyni, którą od potwornej udręki wyzwala Małgorzata „.

Anna Ra taje zyk - absolwentka stud ia aktorskiego przy Teatrze STU w Krakowie. Z Teatrem Rozrywki zw i ązała się
w roku 1995. Możemy podziwiać ją w spektaklach „Rumbugiługi czyli nie zapominaj sióstr Andrew", „Jesus Chris!
Superstar", „O co biega? ", „W 80 dni dookoła świata po stu latach" i „Dyzma -musical".

Ida He rk1ileaov;a Wora - Trzeciorzędna diva kabaretowo rodem z Charkowa, występuje gościnnie w Teatrze Vorietes.
W sennych marzeniach Bosego pojawia się jako jego kochanka.
Alona Szostak jest absolwentką Instytutu Teatralnego w Moskwie. Pracowała w Teatrze im . Gogola, później przeniosła się do
Wilna . W roku 1992 została zaangażowana do Teatru Rozrywki, o jej pierwszym spektaklem był musical „Cobaret". Dziś Alona
Szostak gra w większości spektakli muzycznych. W październiku 2003 r. odbyła się premiera jej pierwszego recitalu, złożonego
z piosenek Anny German .
Krytyk :&at1ińiaki - Pierwowzorem postaci jest przewodniczący Głównego Komitetu Repertuarowego
z lat 1930-37, dramaturg i krytyk teatralny Osaf Litowski . Krytyk jest największym wrogiem Mistrza i sprawcą jego
nieszczęść , autorem miażdżącej krytyki powieści Mistrza o Poncjuszu Piłacie, a jej autora publicznie nazwał „starowier

„

wojują cy "

Dominik Korale v;aki - absolwent Szkoły Muzyczne j, z Teatrem Rozrywki związany od roku 1998 . Dziś jest
Magaldim w „Evicie ", Edd iem w „The Rocky Horror Show", Szymonem Zelotą w „Jesus Chris! Superstar" oraz solistą
w koncertach rozrywkowych i rewiach Teatru Rozrywki . Gro również w spektaklach „W 80 dni dookoła świata po stu
latach " oraz „Pon Plamka i jego kot".
Baron Me igel - Szpieg i donosiciel , emerytowany urzędnik Komitetu ds . widowisk, oddelegowany do pracy
restauracji literatów. Cynicznie obojętny wobec zadenuncjowanych przez siebie ofiar, potrafi z wdziękiem
zapoznawa ć cudzoziemców z zabytkami Moskwy. Usiłuje zdradzić Wolanda oraz wszystkich uczestników
balu - za karę ginie od strzału z rewolweru Azazello .

J'an Bćgdol jest absolwentem Studio Dramatycznego w Katowicach. Występował w teatrach
- Grudziądza , Kalisza,, Szczecina, Gniezno i Torunia, Lublin9, Bielska- Białej oraz Zabrza . Większość życia
zawodowego poświęcił jednak katowickiej scenie Teatru Sląskiego im. St. Wyspiańskiego , gdzie zagrał
m.in. Jano w „ Pierwszym dniu wolności ", Cezara w „Juliuszu Cezarze ", Karmazyna w „Wyzwoleniu "
i Profesora Higginsa w „ Pigmalionie" . W Teatrze Rozrywki występuje gościnnie w roli Ministra
Jaszuńskiego w spektaklu „ Dyzmo - musical" {~002).
Praako wia Fiodorowna/Depe azoY1'a - Pielęgniarka w klinice psychiatrycznej doktora Strawiń s kiego,
absolutnie oddana swemu pryncypałowi . Sadystyczne zapędy na j chętniej realizuje podczas podawania zastrzyków
pacjentom „ .
.Agata Wi tko v>aka - absolwentko Studium dla Aktorów Lalkarzy w Będzinie . W 1987 złożyło egzamin
eksternistyczny na aktora dramatu. Po scena ch Gniezna, Gorzowa Wielkopolskiego i Katowic, związało się z Teatrem
Rozrywki. Występuje w spektaklach muzycznych „Rozrywki", „Oknie na Parlament", pełni również funkcję osyslehta
reżysera {„Jesus Chris! Superstar", „Szwagierki", „Bal u Wolanda").
Bo&malll Żorż/Żona Bosego - Pseudonimem Bosman Żorż posługuje się literatka, Anastazjo Niepriemienowa,
autorko batalistycznych opow i adań marynistycznych, „sieroto po kupcu moskiewskim ".
Marta Tadla jest absolwentką Studium dla Aktorów Lalkarzy w Będzinie. Z Teatrem Rozrywki związała się w roku
1996. Dzi ś możemy ją podziwiać m.in. w spektaklach „Rumbugiługi czyli nie zapominaj sióstr Andrew", „W 80 dni
dookoła świata po stu latach ", „Jesus Christ Superstar", „Evito" i „Dyzma -musical" oraz w koncertach i rewiach
musicalowych Teatru Rozrywki . Laureatka dwóch Złotych Masek oraz Nagrody ZASP im. Leny Starke .
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Państwowej Szkoły

absolwent
!1aletowej w Bytomiu oraz
Akademii Muzycznej im. F.
w Warszawie, Wydziału wYchowania Muzycznego,
o specjalności Pedagogika baletu. Pierwszą pracę na scenie w charakterze tancerza znalazł
w Operze Śląskiej w Bytomiu, z której po dwóch sezonach przeniósł się do Opery i Operetki
w Krakowie. Następnym etapem w karierze zawodowej stał się Teatr Wiei)i w ŁOdzi, w którym
spędził - podobnie jak w Krakowie - jeden sezon. W Łodzi spotkał dwóch wielkich
choreografów, z którymi praca na pewno nie pozostała,bez śladu. Antal Fodor {Węgry)
zrealizował balet „Carmina Bu ~ana", natomiast Conrad Drzewiecki przygotował dwa
spektakle: „Yesterday" )'do piosenek Beatlesów) oraz „Muchy". W latach 1996-2002
pracował jako tancer111;;solista w Teatrze Rozrywki, biorąc udział w niemal wszystkich
przedstawieniach m zycznych tego okresu.
j
Dziś Artur Fredyk pracuje n ą.IAkademii Muzycznej w Katowicach, gdzie na"w'ydziale Wo..,.oAktorskim prowadzi zajęcia z ruchu ~enicznego i realizuje choreograficznie spektakle
studenckie. Ma na swym koncie pon9'8 dziesięć przedstawień studenckich, wśród których
znalazły się takie tytuły jak „W~t Side Story" L. Bernsteina, „Cud mniemany czyli krakowiacy i górale"
W. Bogusławskiego, „Teatro Breve" F. Lorki raz „Sen nocy51etniej"W. Szekspira.
.
Jest również asystentem na Akademii Wyc~owania Fizyc,lnego w Katowicach, gdzie priwadzi zajęcia z -szeroko pojętych
ćwiczeń muzyczno-ruchowych, takich jak t'aniec towar~ski, współczesny, rytmika, :zasady kompozycji fańca i in. Stworzył
choreografię do przedstawienia „Actus contra natura" Alelgandrll Gabrysia {prapremiera w ramach Wieczoru Dwóch
Kompozytorów), w którym brał udział również jako tanc1rz. Prac~ał również przy monodramie Emilii Krakowskiej
„Wakacjuszka" {2003). Współpracuje z Teatrem GRY I LUDZIE z K5lov.>ic-Dąbrówki Małej; przygotował tam choreografię
do spektaklu „Miłość Fedry", a obecnie pracuje nad sztuką Brada Frasera pt. „Niezidentyfikowane szczątki ludzk"
i prawdziwa natura miłości" w reżyserii Roberta Talarczyka. Prowadzi również warsztaty dla m łodych wokalistó ,
wspólnie ze znanymi piosenkarzami, m.in. Grażyną Łobaszewską.
Poszukiwanie nowych możliwości w ruchu znacznie bardziej go interesuje, niż - jak mówi - „taniec w
zapewne ~ ie tęskni za czasem, który spędzał na scenie jako tancerz, traktując go raczej jak doświ
w pracy choreografa.

Ra:rał.

ł

Jlmni eń -

absolwent Akademii Muzycznej
w Katowicach, ~fału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej na kierunku
Kompozycja i Aranżacja. Jest również instrumen.talistą - szkołę muzyczną
li st. ukończył w klasie skrzypiec.
Przez 6 lat był skrzypkiem i kapelmistrzem w Zespole Pieśni i Tańca
„Silesianie", działającym przy Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
:1...~
Od wielu lat jest założycielem i liderem zespołów jazzowych~Jlr o'
rozrywkowych, sam też koncertuje na skrzypcach elektryc2'r!y'ch'.'
Komponuje najchętniej muzykę określaną mianem smooth-jazz. Zajm~ j~e e • ~
się również aranżacjami komputerowymi, tworząc podkłady muzyc~
r
na różne potrzeby.
Współpraca muzyczna z teatrami rozpoczęła się przy okazji realizacji
spektaklu „Akropolis" w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego.
Od grudnia 1999 roku Rafał Smoleń jest kierownikiem zespołu
wokalnego Teatru Rozrywki. Poza obowiązkami szefa chóru, zajmuje się
również przygotowywaniem muzycznym spektakli:
jest kierownikiem muzycznym i autorem aranżacji do spektakli
„Pan Plamka i jego kot" (2000) i „Rumbugiługi czyli nie
zapominaj sióstr Andrew" (2Q02).
Od początku swej pracy w „Rozrywce" przyg~towuje
również aranżacje części piosenek, wykonywanych na
Koncertach Sylwestrowych i - cieszących się niezmiennie
ogromnym powodzeniem - koncertach Sylwester Bis.
Okazjonalnie Rafał Smoleń dyryguje orkiestrą Teatru
Rozrywki.

,.
Zastępca Dyrektora - ROma!ll

Osa.dniik
T'tiSZYiiiaki
Dyrygenci - "Joseph Herter,. "Jerzy "Jarosik
Kierownik zespołu wokalnego - Ral'al Smoleń
Konsultacje wokalne - Evva MeTutel
Inspektor zespołu wokalnego - Dagmara ŻtiChTuiCka-MiChTuik
Korepetytor - LeTua MiTukacz
Kierownik zespołu baletowego - "JaTutiSZ Krzypkovvski
Pedagog baletu - Kazimierz Cieśla
Inspektor zespołu baletowego - Evva Kavvalec
Główny Księgowy - "Jerzy
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Kierownik działu produkcji środków inscenizacji i obsługi sceny - Mac ie j

Zofia Rycyk
Brodzki
K'ierownik sekcji akustycznej - Grzegorz Zawada
Koordynacja pracy artystycznej - Evva Novv iaazak (kierownik),.
"Jlist,YTua Górecka
Biuro Obsługi Widzów - Barbara Chodacka (kierownik),
Mariola Cztiba-Nagórska
Dział promocji i marketingu - KiTuga Knapik (public relations),
.AgTuieszka Malecka (grafik- współpraca}
Archiwum i biblioteka muzyczna - Katarz.YTua Go,jTuy
Specjalista ds. impresariatu - Bo~slaw "Jaaiok
Specjalista ds. zamówień publicznych - "Joanna GTuielka
Specjaliści ds. pozyskiwania funduszy - Aml;a stolorz ,_ Adam Skóra
Kierownik działu administracji -

Kierownik działu elektrycznego - Roma!ll

Dekoracje i kostiumy zostały wykonane w pracowniach Teatru Rozrywki pod kierunkiem:
aliTuY MatthetiS (krawiecka damska),

A~zeja Pipera (krawiecka męska),
D~ty GTuiewek i Teresy Szelest (perukarska),
Zofii Dziligiel (kapeluszy), ATudrzeja Werdekera (stolarska),
"Jana BtikOVvSkiego (ślusarska),
Marcina Maliszewskiego (tapicerska),
Marka Olszewskiego (malarsko-modelatorska).
Brygadier sceny - DamiaTu "Jaaiok
Starsze garderobiane -Aldona Porwolik, Aml;a Szoltys
Rekwizytorzy- Katarz.YTua WaChCińaka, Patryk MatthetiS
Woźny orkiest~y - Maciej Orawski
Redakcja programu - "JolaTuta

Król
-AgTuieszka Malecka
Zdjęcia -T'omaaz Zakrzewski
Logo spektaklu - Marek Szwaja (Agencja Reklamowa Dizain)

Opracowanie graficzne programu
W przedstawieniu wykorzystano następujące utwory:
„Ewangelia według Wolanda", „Odlot na Worobiowych
(słowa i muzyka: Maciej Maleńczuk)
„Milion ałych roz" (słowa: A. Wozniesienski, muzyka: Rajmond Pauls), „Arlekina", (słowa:
W. Andriejew, muzyka: E. Dimitrow)
piosenki zespołu Tiger Lillies: „Killer", tytuł oryginbłu: „Killer", „Podłóż ogień", tytuł
oryginału: „Fire", Koniec fi Ima", tytuł oryginału: „Crack of Doom", „Tandetny show", tytuł
orygiJlału: „Cheapest Show" (słowa i muzyka Martyn Jacques, Tiger Lillies, tłum. Michał
Chludziński).

Fragmenty.~tw+w:

Elvis Presley- „Are you lonesome tonight", lggy Pop - „Passenger", Nina Hagen - „Wau,
wau", King Diamond- „Halloween", Herbert, Jan Kiepura - „Ich liebe dich"
Muzyka ilustracyjna, inspirowana kompozycjami Johna Goulda, Gyorgy Ligeti i Georga
Crumba oraz utworemJuneral March" by a Village Brass Band - Lamentos of Lebanon Rafał Smoleń

·- ~
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Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, Czytelnik Warszawa 1970
Andrzej Drawicz, Mistrz i d.iabeł .. o Michaile Bułhakowie, ZNAK Kraków 1990
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Andrze1 Drawicz, O tym 1ak Michał Bułhakow poszedł do nieba i co z tego wynikło~program do spektaklu
M1Strz 1 Małgorzata w reż. Andrzeja Marii Marczewskiego, Teatr Polski w Bielsku-Białej, luty 1998
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