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M icltAł BułltAkow 

SzkARłATNA 
Wy§ PA pRZEkłAd 

1 KRzysnof TuR 

PRóbA GENERAlNA 

snuki obywATElA JulEs'A VERNE' A 

w TEATRZE GENNAdijA PANfiłowiczA 

Z MuzykĄ, wybudtEM wulkANu 

i ANGidskiMi MARY ARZAMi 

Walka z cenzurą, jakakolwiek by hyla 
(jakakolwiek byłaby władza, w której 

imieniu ta cenzura działa. stanowi mój 
obowiązek pisarski, tak samo jak ·walka 

o wolność słowa. Jestem gorąc:wn 
wielbicielem tej wolności i sąd:::ę, że 

gdyby którykolwiek;:; pi arzy usiłował 
dowodzić, że.fest mu ona niepotrzebna, 

upodobniłby się do ryby pragnącej 
przekonać ludzi, =.e niepotr:::ebna jej woda. 

Z listu Michała Bułhakowa do rządu ZSRR, 
Moskwa 1930 

pREMiER }Q WRZEŚNiA 2006 
SEZON 2006/2007 



REŻysrniA il TEksry piOSENEk 

MARCIN EHRLICH 
współpRACA REŻysrnskA 

ANDRZEJ MALICKI 
SCENOGRAfiA 

IRENEUSZ SALWA 
MuzykA 

ROMUALD KOZAKIEWICZ 
CHOREOGRAfiA 

JULIUSZ STAŃDA 
iNspicjENT 

EWA MALICKA 

Szkarłatna Wyspa 
(hymn) 

Przeszliśmy już wszystkie próby, 
Oceanu cichnie wycie, 
Niech żyje Szkarłatna Wyspa 
W potędze i dobrobycie! 

Funty, dolary i ruble 
Lokować będziemy w bankach. 
Taki przed nami dobrobyt, 
Taka przed nami sielanka! 

Gdy ktoś nam zechce przeszkodzić, 
Za naszego wodza radą 
Podamy drania do stołu , 

Jako część główną obiadu! 

Marcin Ehrlich 

GENNAdij PANfiłowicz, dyREkTOR TEATRU 

MICHAŁ FRYDRYCH 

LoRd GlENARVAN 

WOJCIECH SIEDLECKI 

WAsilij ARrnRycz DyMOGAcki, 
rndziEż JulEs YrnNE, 

rndziEŻ KiRi-Kuki - NAdwoRNY szubRAWiEc 

MAREK FLUDRA 

MiETiElkiN NikANoR, iNspicjENT 

PIOTR URBANIAK 

MAdAME PAGANEl, człoNEk lowARzysTwA 

GEOGRAficzNEGO 

AGATA WOJTASZAK 

LidiA lwANNA, rndziEŻ LAdy GlENARVAN 

JOANNA KULCzyŃSKA 
HATTERAS, kApiTAN 

ANDRZEJ MARCINIAK 

PASSEPARTOUT, służĄCA MAdAME PAGANEl 

JOLANTA SKAWINA 

BETsy, pokojówkA LAdy GlENARVAN 

KATARzyNA CZUBKÓWNA 

Sizi-Buzi li, biAły NEGR, włAdcA wyspy 

JIUSTYNA POLKOWSKA 

Likki-Tikki, wódz, biAły NEGR 

LESZEK WOJTASZAK 

Sufim, rndziEż PAPUGA 

IWONA SAPA 

TodtONGA, NEGR z GWARdii 

BOGDAN FERENC 

KAj-KuM, pirnwszy pozyTywNy rnbylEc 

RADOSŁAW JASTRZĘBSKI 

FARRA-lETE, dRuGi POZYTYWNY rnbylEc 

GRZEGORZ KRAwczyK 

SAwwA Łukicz 

ANDRZEJ MALICKI 

HAREM Sizi-Buzi 

EWA MALl:CKA 
MAGDALENA POMIERSKA 
JUSTYNA TOMCZAK 

ORAZ 

GwARdiA NEGRÓW 

CzrnwoNi Tubylcy 

w spEkrnklu wykoRZYSTANO UTWÓR 

„h's A loNG WAY rn TipERRARy" H. WillsoNA i J. JudqE'A 



Mardn Ehrlich • reżyser, autor scenariuszy, wykładowca 
Akademii Teatralnej w Warszawie. Absolwent Wydziału 
Reżyserii tódzkiej Szkoły Filmowej. Dyplom reżyserski 
zrealizował na scenie Teatru Wałbrzyskiego w 1978 roku. 
Jako reżyser współpracował z teatrami w Gnieźnie, Gdańsku , 
Płocku, Szczecinie, Zielonej Górze. Był również reżyserem 
koncertów i widowisk plenerowych w todzi i Warszawie. 
W sezonie teatralnym 1987 /1988 pełnił funkcję dyrektora 
naczelnego i artystycznego Teatru Ziemi Pomorskiej 
w Grudziądzu , następnie - dyrektora Studia Filmów 
Animowanych w Krakowie oraz Instytucji Dystrybucji Filmów 
MAX w Warszawie. Autor filmów krótkometrażowych 
i członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. 

Dla gnieźnieńskiej sceny zrealizował przed laty dwa 
przedstawienia. Najpierw spektakl złożony z dwóch 
jednoaktówek A. Czechowa, Niedźwiedź i Oświadczyny 
(premiera 1984). rok później - Dom Bernardy Alba 
F. G. Lorki. 

Ireneusz Salwa • scenograf, malarz. autor projektów 
wnętrz . Absolwent scenografii na Wydziale Teatralnym 
Praskiej Akademii Teatralnej DAMU. Jest autorem 
prac scenograficznych dla teatrów dramatycznych 
i lalkowych, opracowywał scenografię do programów 
publicystycznych i kabaretowych oraz dziecięcych 
widowisk telewizyjnych. W latach 1982-1999 
był scenografem w Teatrze Dramatycznym im. 
J. Osterwy w Lublinie. Współpracował z teatrami 
lalkowymi w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, 
Olsztynie, Opolu i w Warszawie. Na koncie ma również 
prace dla filmu: zrealizował m.in . scenografię do 
fabularyzowanego dokumentu o Lublinie Magiczne 
miasto, współpracował z reżyserem Markiem 
Piwowskim. Przez kilka lat był wykładowcą na Wydziale 
Pedagogiki Uniwersytetu Lubelskiego. 

Poza scenografią zajmuje się projektowaniem 
wnętrz . W wolnych chwilach maluje akwarele. 

Romuald Kozakiewia • kompozytor, aranżer, pianista 
jazzowy. Absolwent szkoty muzycznej li stopnia 
w klasie kontrabasu i Wydziału Prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego. Jako kompozytor, aranżer i autor 
piosenek, również akompaniator, współpracuje 
z Teatrem Dramatycznym im. A. Węgierki 
w Białymstoku i Filharmonią Białostocką . Skomponował 

wiele utworów do przedstawień , m.in.: Scenariusz 
dla trzech aktorów; Matka Rosja, matka ziemia; 
Królewski bfazen; Tymoteusz wśród ptaków; Królewna 
śnieżka. Ponadto jest autorem aranżacji m.in. Hymnu 
dla króla Portugalii na uchodźstwie i płyty The 
Beatles - piosenki na gitarę klasycznq i syntezatory. 
Koncertował w Jugosławii, krajach skandynawskich, 
Kanadzie, Holandii, USA, Rosji i w Niemczech. 
Uczestniczył w festiwalu „Jazz nad Odrą" (dwukrotnie) 
i w Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu . 

Jako akompaniator, aranżer i kompozytor 
współpracuje z Wydziałem Lalkarskim Warszawskiej 
Akademii Teatralnej w zakresie emisji głosu, piosenki 
aktorskiej i śp iewu zespołowego. 

Juliusz Stańda • tancerz, choreograf, pedagog, 
absolwent poznańskiej Szkoły Baletowej i AWF. Był 
pierwszym tancerzem baletu poznańskiego Teatru 
Wielkiego. Pracował również jako solista w Polskim 
Teatrze Tańca pod kierunkiem wybitnego choreografa 
Conrada Drzewieckiego. Za najważniejsze wydarzenie 
w swej karierze baletowej uważa gościnne występy 
w moskiewskim Teatrze Wielkim; tańczył tam, wspólnie 
z Małgorzatą Połyńczuk, główne partie w balecie 
Mifość za mifość według W. Szekspira. Przez dwanaście 
lat był pedagogiem poznańskiej Szkoły Baletowej, uczył 
tańca klasycznego. 

W latach osiemdziesiątych zajął się choreografią. 

Pierwsze prace choreograficzne wykonał dla sceny 
w Gnieźnie, w 1982 roku. Od tamtej pory coraz częściej 
współpracował z Teatrem im. A. Fredry, a w latach 
dziewięćdziesiątych stał się autorem choreografii do 
większości spektakli zrealizowanych przez naszą scenę. 
Jako choreograf ponadto realizuje przedstawienia dla 
teatrów w Częstochowie, Poznaniu, Legnicy, Elblągu , 

Gdańsku. Jeleniej Górze, Łodzi , Płocku i Zielonej Górze. 



GENNADU (przez telefon:) 
Proszę z Sawwą Łukiczem. Dyrektor teatru, Gennadij 
Panfiłowicz„. Sawwa Łukicz? Dzień dobry, Sawwo Łukiczu. 
Jak zdróweczko? Słyszałem, słyszałem. Remont organizmu! 
Przemęczył się pan? He, he. Musi pan odpocząć. Pański 
organizm jest nam potrzebny. 
Jest taka sprawa, Sawwo Łukiczu. Znany pisarz, Jules Verne, 
przedstawił nam swoje nowe dzieło, Szkarfatna wyspa. Jak 
to, umarł? Siedzi teraz u mnie w teatrze„. Ach ... He, he. 
Pseudonim. Obywatel Dymogacki. Podpisuje się - Jules 
Verne. Potworny talent. 

(Oymogacki wstrzqsa się i blednie.) 

A więc, Sawwo Łukiczu, niezbędne jest zezwolenie. Co 
takiego? Albo zakaz? Hi. Pan, jak zawsze, dowcipny. Co? Do 
jesieni? Sawwo Łukiczu, niech pan mnie nie gubi! Błagam, 
niech pan obejrzy jeszcze dzisiaj, na generalnej ... Sztuka 
gotowa, najzupełniej gotowa. Po co ma pan wozić lekturę 
na Krym? Powinien pan się kąpać, Sawwo tukiczu, a nie 
czytać rozmaite bzdury. Spacerować po plaży! 
Sawwo Łukiczu, pan mnie zabija!. .. Do szpiku kości 
ideologiczna sztuka! Czy pan myśli, że ja bym dopuścił coś 
takiego w moim teatrze? Za dwadzieścia minut zaczynamy. 
No, chociaż trzeci akt, a dwa pierwsze dam panu tutaj 
przejrzeć. Jestem ogromnie zobowiązany. Grand merci! 
Czekam. 
(Odkfada sfuchawkę.) 

Uff! No, trzymajcie się, obywatelu autorze! 

DYMOGACKI 

Czy on jest taki straszny? 

GENNADU 

Sam pan zobaczy. Ja mu tutaj naopowiadałem 
- ideologiczna, ideologiczna. A co, jeżeli wcale nie jest 
ideologiczna? ... 

DYMOGACKI 

Starałem się, Gennadiju Panfiłowiczu. 

GENNADIJ 

Starałem się, starałem się! ... A więc, jak widać, akt pierwszy. 
Wyspa zaludniona przez czerwonych tubylców, żyjących pod 
władzą białych Negrów ... Przepraszam, cóż to za jedni, ci 
tubylcy? 

DYMOGACKI 

To alegoria, Gennadiju Panfiłowiczu. Trzeba to rozumieć 
subtelnie. 

GENNADU 

Ach, co ja mam z tymi alegoriami. Niech pan uważa! Sawwa 
Łukicz śmiertelnie nie znosi alegorii. Znam ja, powiada, 
te alegorie. Z wierzchu alegoria, a pod spodem taki 
mienszewizm, że siekierę można powiesiL 

Fragment Szkarłatnej wyspy, 
w przekładzie Krzysztofa Tura 

Antybułhakowska kampania, rozpętana przez krytykę po 
premierze sztuki Dni Turbinów, w Teatrze Artystycznym 
w październiku 1926 roku, uczyniła z pisarza „wroga 
klasowego", a sztuce zarzucała pochwałę Białych. Wielu 
wówczas obrzucało go błotem. W mieszkaniu Bułhakowa 
przeprowadzono rewizję, konfiskując rękopis Psiego 
serca, a także dziennik pisarza. Na tym jednak nie 
koniec. Oszczercza kampania trwała dalej, gdy 
Bułhakow zaczął już tworzyć Szkarfatnq 
wyspę, wystawioną 11 grudnia 
1928 roku na deskach Teatru 

Tairowa. 

Autor 
daje tu 
odpowiedź 

„teatralną" 

swoim 
przeciwnikom. 
Młody pisarz 
Dymogacki, 
publikujący pod 
pseudonimem Juliusz 
Verne, stworzył dla 
prowincjonalnego teatru 
sztukę rewolucyjną. Rzecz 
dz,ieje się na egzotycznej 
wysepce, gdzie walka klasowa 
przeciwstawia sobie czerwonych 
tubylców i białych Negrów. Wszyscy 
padają ofiarą surowych kolonizatorów 
z powieści Dzieci kapitana Granta. U kresu 
licznych perypetii rewolucyjny lud zwycięży 
wyzyskiwaczy. 

Ponieważ cenzor Sawwa Łukicz ma wyjechać 
na urlop, montuje się w pośpiechu próbę generalną 
na tle przypadkowych dekoracji, łączących na chybił 
trafił chatę wuja Toma z kurtyną z Iwana Groźnego. 
Potrzebny wulkan? Proszę bardzo! Zastąpi go ucięty 
wierzchołek Araratu ... Wspomagani przez suflera aktorzy 
improwizują role, w których wyraża się ich prawdziwa 
osobowość. Dyrektor będzie Lordem Glenarvanem, jego 
żona „wielką kokietką", rozpustną Lady Glenarvan, autor zaś 
wcieli się w Kiri-Kuki, zdrajcę i oportunistę. 

Kiedy jednak cenzor przedstawienia nie zatwierdza, dla 
ratowania spektaklu doczepia się do sztuki Dymogackiego 
- Juliusza Verne' a rewolucję międzynarodową wraz 
z fraternizacją i czerwony sztandar zawisa przynajmniej 
na chwilę, kiedy się o tym mówi. Groźny Sawwa Łukicz jest 
wreszcie zadowolony, autor i teatr odniosą zwycięstwo. 

Marianne Gourg, Michał Bułhakow ·1891-1940. 
Przekład Józef Waczków. Warszawa 1997. 



Michał Bułhakow 

Urodzony 3 maja 1891 w Kijowie, zmarł 1 O marca 1940 
roku w Moskwie; rosyjski dramaturg i prozaik. Syn 
profesora Kijowskiej Akademii Duchownej i nauczycielki. 
Z wykształcenia lekarz. Po ukończeniu medycyny na 
Uniwersytecie Kijowskim podjął pracę w swoim zawodzie 
- początkowo w miejscowości Nikolskoje w guberni 
smoleńskiej, potem w Wiażmie, gdzie zaczął pisać. 
Rewolucja i wojna domowa sprawiły, że lata 1919-1921 
spędził wraz z żoną na Kaukazie. Właśnie wówczas porzucił 
praktykę lekarską. Przez jakiś czas pracował w Sekcji 
Literatury LITO, jednej z agend Ludowego Komisariatu 
Oświaty. Popularyzował spektakle i autorów, organizował 
dyskusje, wieczory literackie i wygłaszał odczyty. 
Współpracował też z redakcją miejscowej gazety. 

Do Moskwy powrócił w 1921 roku, już jako pisarz. 
W ciągu trzech następnych lat staje się znanym i cenionym 
autorem. Pisze powieści, felietony i opowiadania. W latach 
1925-1928 powstają jego najbardziej znane dramaty 
i adaptacje sceniczne. W miarę możliwości walczy 
z cenzurą. Premiera Dni Turbinów w Teatrze Artystycznym 
(1926), entuzjastycznie przyjęta przez publiczność, 
zostaje zaatakowana przez krytykę, jednocześnie stając 
się pretekstem do wszczęcia politycznej kampanii 
przeciwko pisarzowi. Ostatecznie, w 1929 roku, zakazano 
rozpowszechniania jego twórczości. Z repertuaru teatrów 
znikają sztuki Bułhakowa, a żaden z jego utworów 
powstałych po roku 1925 nie ukazuje się drukiem. 
Odmawiano mu przy tym jakiejkolwiek pracy, skazując na 
niebyt. Zrozpaczony napisał list do rządu ZSRR, w którym 
zwrócił się do władz, aby pozwoliły mu wraz z żoną opuścić 
kraj. Niestety, paszportu nie otrzymał. 

Debiutował dramatami na scenie we Władykaukazie, m.in. 
Samoobronq (1920). Autor m.in. powieści: Biafa gwardia 
(1925), Fatalne jaja (1925), Powieść teatralna (wyd. 
pośmiertne 1965), Życie pana Moliera (wyd. pośmiertne 
1962), Mistrz i Małgorzata (wyd. pośmiertne okrojone 
w miesięczniku „Moskwa" 1966 nr 1 i 1967 nr 1, pełny 
tekst 1973); zbiorów opowiadań, m.in. Diaboliady (1924); 
dramatów: Dni Turbinów (1926), Mieszkanie Zojki (1926), 
Bieg (1928; wersja zmieniona pod naciskiem cenzury, 
1937, w Polsce przetłumaczona jako Ucieczka), Szkarłatna 
wyspa (1928), Molier (inny tytuł: Zmowa świętoszków, 
1928, premiera 1936), Ostatnie dni. Puszkin (1940), a także 
adaptacji scenicznych. 

Twórczość Bułhakowa w pierwszym okresie (do połowy 
lat 20.) ogniskowała się wokół dramatu ludzi oszukanych 
przez historię (pisarz wspominał, że sam dziesięciokrotne 
przeżył przechodzenie władzy z rąk do rąk, w Kijowie 
podczas wojny domowej). Kreśląc losy białych oficerów, 
arystokracji, inteligencji i artystów - uwikłane w tryby 
rewolucji, niszczącej stary świat - Bułhakow, zachowujący 

niekiedy dystans satyryka, dążył jednak do ocalenia 
godności swych bohaterów. Z drugiej strony, jego żywiołem 
stała się nawiązująca do Gogolowskiej tradycji satyra, 
umiejętność odsłaniania absurdu codzienności. Tak jak 
Gogol chętnie sięgał po rozwiązania niesamowite lub 
metafizyczne, usytuowane na granicy snu i normalności 
(m.in.: Fatalne jaja, opowiadanie Psie serce, a przede 
wszystkim Mistrz i Małgorzata, powieść pisana w latach 
1928-1939, opublikowana ćwierć wieku po śmierci autora). 

Inny motyw charakterystyczny dla twórczości pisarza 
to sytuacja artysty w świecie polityki, zwłaszcza wobec 
władzy dysponującej autorytarnymi narzędziami przymusu. 
W dramatach poświęconych Molierowi i Puszkinowi 
Bułhakow podjął analizę stosunków władza - artysta, 
ukazując poniżenie sztuki wykorzystywanej instrumentalnie 
przez politykę, ale zapowiadając zarazem pośmiertny triumf 
artysty. 

13 grudnia 1917 roku. Wiaźma 

Droga Nadiu, 
z cafego serca życzę ci w Nowym Roku, żeby w niczym 

nie przypominał starego [. . .J. 
Nowy Rok zjawi się za dwie godziny. Co on przyniesie 

mnie? Przed chwilq jeszcze spafem i śnif mi się Kijów, 
znajome i kochane twarze, a ja grafem na pianinie ... 

Czy wrócq stare czasy? 
Teratniejszość jest taka, że staram się żyć, nie 

zauważajqc j ej. .. nic nie widzieć, nie słyszeć! 
Podczas niedawnej podróży do Moskwy i Saratowa 

przyszło mi wszystko widzieć na własne oczy i więcej nie 
chcę już tego widzieć. 

Widziałem, jak szare tłumy, pokrzykujqc i nie szczędzqc 
podłych wyzwisk, tłukq szyby w pociqgach, widziałem, 
jak zabijajq ludzi. Widziałem zrujnowane i podpalane 
w Moskwie domy .. . tępe i zwierzęce twarze ... 

Widziałem tłumy, które obsadzały bramy 
zarekwirowanych i zamkniętych banków, widziałem gfodne 
kolejki przed sklepami, widziałem zaszczutych i żałosnych 
oficerów, widziałem strony gazet, na których mówi się 
w gruncie rzeczy tylko o jednym: o krwi, która płynie i na 
południu, i na zachodzie, i na wschodzie, i w więzieniach. 

Wszystko to na własne oczy widziałem i w końcu 
zrozumiałem, co się stało. 

Nadchodzi Nowy Rok. Całuję cię mocno. 
Twój brat Michał 

List pisarza do siostry, N. A. Bułhakowej-Ziemskiej, 

w przekładzie Józefa Waczkowa 



Cenzor 

Sawwa tukicz w westybulu 
Zdejmuje kalosze. 
Zaraz będzie na widowni, 
O spokój was proszę! 

Cenzor będzie nas oglądał 
l\Ja scenie, a juści. 
Kiedy już obejrzy sztukę, 
Pewnie jej nie puści. 

Nie pomoże nam, koledzy, 
Sam towarzysz Lenin. 
Naszej pracy, jakże ciężkiej, 
Cenzor nie doceni! 

Marcin Ehrlich 

Lata 1925-1928 to okres niezwykle intensywny 
w życiu Bułhakowa. Powstają sztuki: Oni Turbinów, 
Mieszkanie Zojki, Szkarłatna wyspa i Ucieczka. 
W tym samym czasie ich autor staje się wybitnym, 
choć kontrowersyjnym moskiewskim dramaturgiem, 
współpracuje z Teatrem Artystycznym, na którego 
scenie odbywa się premiera Białej gwardii. Publiczność 
oszalała, z entuzjazmem przyjęła sztukę. 

Wszystko zdaje się układać jak najpomyślniej, lecz 
gwałtowany atak moskiewskiej krytyki po premierze 
Białej gwardii zdaje się wróżyć zupełnie co innego, 
tym bardziej że napaść ma charakter polityczny. 
W licznych artykułach Bułhakow zostaje obrzucony 
błotem. W jego mieszkaniu zostaje przeprowadzona 
rewizja, kampania przeciwko niemu zaczyna 
rozwijać się w najlepsze. Wtedy to dramaturg daje 
odpowiedź swoim przeciwnikom. Na zamówienie 
Teatru Kameralnego pisze Szkarłatnq wyspę, która 
po perypetiach z cenzurą zostaje wystawiona 
11 grudnia 1928 roku 



OO RZĄDU ZSRR 
28 marca 1930, Moskwa 

Michaf Afanasjewicz Bufhakow 
Moskwa, B. Pirogowskajo 35a, m. 6 

Zwracam się do Rzqdu ZSRR z nostępujqcym listem. 

[. J Po tym, Jak wszystkie moje utwory zostafy zakazane, 
pośród wielu obywateli, znajqcych rnnie Jako pisarza, 
zaczqfem sfyszeć dawonq mi z dobrego serca radę: 

Proszę napisać Jakqś „sztukę komunistycznq", 
a oprócz tego zwrócić się do rzqdu ZSRR z listem 
wiernopoddar'iczym, w którym bym się pokajof i odciqf 
od wcześniej wyrażanych poglqdów, które zawarfem 
w swoich dziefach literackich, przyrzekajqc jednocześnie, 
że będę pracowaf Jak oddany idei komunizmu pisarz
-sprzymierzeniec. 

Cel: uniknięcie restrykcji, nędzy i w końcu nieuchronnej 
zguby. 

Ja tych rad nie sfuchafem. Raczej nie udałoby mi się 
ukazać Rzqdowi ZSRR w korzystnym świetle, napisawszy 
kłamliwy list, będqcy nieprzyzwoitym i efo tego naiwnym 
dygiem politycznym. Co do sztuki komunistycznej, to nawet 
nie próbowałem się do niej zabierać, z góry wiedzqc, że do 
czegoś takiego nie jestem zdolny. 

Raz na zawsze pragnqfem Jednak skończyć ze swoimi 
pisarskimi udrękami, toteż zwracam się do Rzqdu ZSRR 
ze szczerym listem. 

[ ... ] Analizujqc moje albumy z wycinkami prasowymi, 
stwierdziłem, że dziesięć lat mojej pracy literackiej 
pokwitowano 301 artykułami Wśród nich pochwalnych 
byto - 3, wrogo-napastliwych - 298. 

[. .. J Punktem wyjścia tego listu staf się mój pamflet 
„Szkarfatna wyspo". Cala krytyko ZSRR, bez wyjqtku, 
przyjęła tę sztukę opiniq, że jest ono „nieudolna, bezzębna, 
tania" i że stanowi „paszkwil na rewolucję". Jednomyślność 
była całkowita, została wszakże naruszona w sposób 
niespodziewany i nad wyraz zadziwiajqcy. 

W numerze 12 „Biuletynu Repertuarowego" 
(1928) ukazała się recenzja Nowickiego, w której 
oznajmia się, że „Szkarłatna wyspa" to ,,interesujqca 
i błyskotliwa parodia", w której pojawia się „złowróżbny 
cień Wielkiego Inkwizytora, tfumiqcego twórczość 
artystycznq, kultywujqcego NAJBARDZIEJ NIEWOLNICZE, 
WAZELINIARSKO-NIEOORZECZNE SZTAMPY 
DRAMATURGICZNE", zacierajqce osobowość aktora 
i pisarza, że w „Szkarłatnej wyspie" mówi się o złowróżbnej 
ciemnej sile, wychowujqcej HELOTÓW, LIZUSÓW 
i PANEGIRYSTÓW Powiedziano tam, że „Jeśli taka ciemna 
siła istnieje, to USPRAWIEDLIWIONE JEST OBURZENIE 
I ZŁOŚLIWA IRONIA ROZSŁAWIONEGO PRZEZ BURŻUAZJĘ 
DRAMATURGA". 

Wolno chyba zapytać - gdzie Jest prawda? 

Czym jest w końcu „ Szkarfatna wyspa" „ taniq, 
nieudolnq sztukq" czy „błyskotliwym pamfletem"? 

Prawda zoworto 
jest w recenzji Nowickiego. 
Nie Jestem w stonie stwierdzić, 
no ile moja sztuka jest błyskotliwa, ole 
zclclję sobie sprowę z tego, że faktycznie pojawia 
się w niej złowróżbny cień, i jest to cień Naczelnego 
Komitetu Repertuarowego. To on wychowuje helotów, 
panegirystów i zastraszonycl1 „sługusów". To on zabija myśl 
twórczq. On niszczy dramaturgię rodzieckq i zniszczy Jq. 

Jo te myśli wypowiadałem nie pokqtnie i nie szeptem. 
Ja je ujqfem w dramatyczny pamflet no scenie. Prasa 
radziecka stanę/a po stronie Glawrepeterkomu, piszqc, 
że „Szkarłatna wyspo" to paszkwil na rewolucję. Cóż, 
toż to niepoważny bełkot. W sztuce nie ma paszkwilu na 
rewolucję z wielu względów, z których, z braku miejsca, 
wskażę tylko jeden: rewolucja Jest no tyle wielka, że po 
prostu NIE SPOSÓB napisać no niq paszkwilu. Pamflet to nie 
paszkwil, a Głowrepeterkom to nie rewolucjo. 

Ale kiedy prasa niemiecka pisze, że „Szkarfatna wyspa" 
to „pierwszy apel o wolność prasy w ZSRR" („Młoda 
Gwardia" 1929 nr 1) - pisze prawdę. Zgadzam się z tym. 
Walka z cenzurq, Jakakolwiek by byto i jakakolwiek byłaby 
wfadza, w której imieniu ta cenzura działa, stanowi mój 
obowiqzek pisarski, tak samo Jak walka o wolność słowa. 
Jestem gorqcym wielbicielem tej wolności i sqdzę, że 
gdyby którykolwiek z pisarzy usiłował dowodzić, że Jest 
mu ona niepotrzebna, upodobniłby się do ryby pragnqcej 
przekonać ludzi, że niepotrzebna Jej woda. 

[. . J 

Jeśli nie otrzymam nominacji reżyserskiej, proszę o etat 
statysty. A Jeśli nie wolno mi być nawet statystq, to proszę 
o pracę zwykłego robotnika scenicznego. Jeśli nawet to 
okaże się niemożliwe, to proszę Rzqd Radziecki, żeby 
zadysponował mojq osobq w taki sposób, jaki uważa za 
właściwy, ale żeby tok czy inaczej zadysponował, albowiem 
obecnie przede mnq, dramaturgiem, autorem pięciu sztuk, 
znanym w ZSRR i za granicq - Jedynie nędzo, ulica i śmierć. 

Fragment obszernego listu M. Bułhakowa do rządu ZSRR, 
świadczący o wielkiej odwadze, ale i desperacji pisarza 
(przekład Józef Waczków) 



17 kwietnia 1930 roku, w Wielki Piątek, zadzwonił 
telefon w mieszkaniu Bułhakowa, który odpoczywał po 
obiedzie. Telefonował Stalin. Ta rozmowa przeszła do 
legendy. 

- Michał Afanasjewlcz Bułhakow? 
-Tak. 
- Za chwilę będzie z wami rozmawiał 

towanysz Stalin. 
- Co? Stalin? Stalin?! 
W słuchawce odzywa się głos, zdradzający 

gruziński akcent: 
- Tak, mówi do was towanysz Stalin. Dzień 

dobry, towanyszu Bułhakow. 
- Dzień dobry, Józefie Wlssarlonowlczu. 
- Otnymallśmy wasz llst. Czytaliśmy go 

razem z towarzyszami. Dostaniecie pozytywną 
odpowiedź ... A mote ... chdellbyśde wyjechać za 
granicę, co? Rzeczywiście macie Jui nas dosyć? 

- W ostatnim czasie często zastanawiałem się 
nad następującą sprawą: czy plsan rosyjski mote 
iyć poza swoim krajem? I wydaje ml się, ie nie. 

- Macie rację. Ja równlei tak sądzę. Gdzie 
chclelibyścle pracować? W Teatne Artystycznym? 

- Tak, chciałbym, ale kllkakrotnle spotkała 
mnie tam odmowa ... 

- Złóide podanie. Mam wraienle, ie tym 
razem się zgodzą. Musimy się spotkać, ieby 
sobie porozmawiać. 

- Och tak, Józefie Wlssarlonowiłilu, odczuwam 
wielką pofiiebę porozmawiania z wami! 

- Tak, koniecznie tneba znaleźć na to 
Jakąś wolną chwilę, a na razie iegnam I tyczę 
wszystkiego najlepszego ... 

Właśnie przed trzema dniami, po Sobolu i Jesieninie, 
popełnił samobójstwo Majakowski. Stalin, rozmawiając 
z Bułhakowem, ani na chwilę nie wypuszczał inicjatywy 
z rąk. Zupełnie zaskoczony, nie będąc zresztą 
pewien, czy to nie jakiś żart, pisarz ograniczał się do 
odpowiedzi. Definitywnie przepuścił okazję wyjazdu za 
granicę i pozwolił skazać się na milczenie. Wszystko, co 
w zamian za to otrzymał, to skromny etat w Teatrze 
Artystycznym. Ale też telefon Stalina prawdopodobnie 
ocalił mu życie, gdyż w przeciwieństwie do tylu innych 
Bułhakow nie był w okresie terroru aresztowany. 

Na podstawie: M. Gourg, Michał Bułhakow 
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KirnowNik TEdJNicZNo-qospodARczy 

URszulA WojTczAk 

KirnowNik SEkcji 

PRzyqoTOWANiA SpEkTAkłi i Obsłuqi SCENY 

MiEczysłAw FRĄckowiAk 

PRACOWNiE: 

ElEkmo-AkusryCZNA 

BoqdAN STAcHowiAk 

ZbiqNiEw NAwRocki 

GRZEGORZ KluczkA 

fRyzjrnskA 

MARiA SucHolAs 

kRAWiECAA dAMSAA 

DANUTA FREiTAq-Czyżyk 

JusTyNA SłoMowicz 

kRAWiECAA MĘSAA 

GRAŻYNA SiódMiAk 

PAuliNA PARulskA-PATAlAs 

plAsTyCZNA 

KRzysnof DzioNEk 

srolARsko-ślusARskA 

KRzysnof CHoRbiŃski 

MicHAł DuRAj 

ANdRzEj WAcHowski 

GARdrnobiANE 

DANUTA FilipEk 

TERESA NAWROCkA 

lzAbElA STAMM 

MONTAŻyŚci dEkORACji 

lAdrnsz BosAcki 

CzEsłAw Bu,QNik 

DARiusz KNiAŹ 

LEsZEk NowAk 

Zmiany i skróty w tekstach pochodzą od redakcji. 
W programie i na okładce 

wykorzystano grafiki Ireneusza Salwy. 
Portrety M. Bułhakowa : 

M. Gourg1, Michał Bułhakow, 1891-1940. Warszawa 1997. 
Redakcja i opracowanie graficzne 
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