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Michaił Afanasjewicz Bułhakow urodził 
się w 1891 roku. Skończył medycynę na 
Uniwersytecie Kijowskim. Do 1919 roku 
pracował jako lekarz. Stopniowo jego za
interesowania przesuwały się w stronę 
publicystyki i literatury. 

W roku 1925 wydał tom opowiadań „Dia · 
voliada". Realistyczna obserwacja i satyra 
na ujemne współczesne zjawiska łączą się 
tu z fantastyką i groteską. Widoczny jest 
wpływ Gogola, jego ulubionego pioarza. 
Również w 1925 ukazuje się jego fantas
tyczna powieść „Rokowyje jajca" („Fatal
ne jaja") oraz fragmenty nowieści .. Biała 
gwardia". Rok później Bułhakow debiutu
je jako dramaturg komedią obyczajową 
o czasach NEP-u, pt. „Mieszkanie Zojki", 
oraz - wystawioną w słynnym MCHAT 
- adaptacją sceniczną „Białej Gwardii" 
pt. „Dni Turbinów". 

Publikacja „Białej gwardii" oraz insce
nizacja sztuki na niej opartej wywołały 
burzliwe dyskusje. Wielu krytyków nie ro
zumiało obiektywizmu pisarza, uważało go 
za przejaw solidarności z białogwardzista
mi. W ciągu kilku miesięcy ukazało się aż 
298 artykułów potępiających jego postawę 
pisarską. Ukuto nawet piętnujący termin 
„ bułhakowszczyzna". Równolegle - do 

Stalina . wystosowano pismo, sugerujące 
ode?ra_me Bułhakowowi prawa do publi
kac3i Je~o ~tworów. Ale Stalin wystąpił 
w obronie pisarza. W odpowiedzi na zarzu
ty znanego krytyka, Billa-Biełocerkow
skiego, pisał: 

„Co się tyczy sztuki »Dni Turbinów « to 
nie jest ona wcale aż tak zła, ponie~a:: 
przynosi więcej korzyści niż szkody ... 
»Dni Turbinów « są demonstracją miaż
dżącej potęgi bolszewizmu" ... 

Nie była to jednak wypowiedź publicz
na. Więc ataki na Bułhakowa trwały. Jego 
r::astępne sztuki: „Ucieczka" (dziwny dra
mat, podzielony na osiem „snów" ukazu
jących klęskę moralną byłych białogwar
dzistów) oraz „Purpurow~ wyspa" zostały 
wkrótce po wystawieniu zdjęte z afiszów. 
Literackie ataki przekształciły się w oskar
żeni_a polityczne. Bułhakow w tej sytuacji 
napisał do Stalina. List odniósł skutek. 
W 1930 roku pisarz został przyjęty do 
MCHAT-u, _gdzie pracował jako asystent 
rezysera. Kierowany wdzięcznością, napi
sał sztukę o młodym Stalinie pt. „Batumi" 
St_ali~ nie ~yczył sobie jednak jej wysta
:viema, twierdząc, że „ wszystkie dzieci 
i wszyscy młodzi ludzie są jednakowi, nie 
~1ar!o. z.~tem wy.stawiać sztuki o młodym 
Stalinie . Natomiast - na jego życzenie -
MCHAT wystawił ponownie, w 1932 roku 
„Dni Turbinów", a kroniki teatralne odno~ 
towały, ż~ oglądał przedstawienie 15 razy. 

W sumie Bułhakow pisywał wówczas ra-· 
czej ... do szuflady. Więc powieść „Mistrz 
i ~a~gor_zata" oraz "Powieść teatralną", 
ktoreJ me zdążył dokończyć. Jednak w 
1936 roku ~CHAT wystawił jego nową 
sztukę „Moliere - Zmowa świętoszków" 
ora~ „Martwe dusze" Gogola w jego adap
taCJL A w roku 1940 sztukę o Puszkinie pt. 
„Ostatnie dni". 
Zmarł w roku 1940. Pochowany został 

na Cmentarzu „Nowodziewiczym" w Mos
kwie. 

* 
* * 

Przez wiele lat wokół nazwiska Bułha
kowa trwało milczenie. Przełamano je w 
1965 roku, wydając „Powieść teatralną", 
a w 1966 - „Utwory wybrane" . Wkrótce 
~ _w 1967 - ukazała się jego powieść 
„.Mistrz i Małgorzata" . Teatry zaczęły wy
stawiać jego sztuki. Twórczością Bułhako
wa zainteresowały się również wytwórnie 
filmowe. Krytyka zaczęła - naprawdę do
głębnie - analizować jego utwory, akcen
tując zarówno walory artystyczne, jak ide
owe,_ silne myślowe i uczuciowe zaangażo
wanie w sprawy swego kraju i troskę o 
r?zwój wartości, które przyniosła rewolu
CJa. 



Wiktor P etelin tak pisał w „Ogonioku" 
(15. III. 1969): 

„Nadszedł już czas trzeźwej i obiektyw
nej analizy portretu twórczego Bułha
k owa, w którym nie powinno być ani 
fantazji, ani fałszywej sensacyjności. 
Bułhakow nigdy nie uważał siebie za 
„emigranta wewnętrznego", jak to o
becnie usiłuje się przedstawić w niektó
rych kręgach zagranicznych. Wszystko, 
co się działo w Rosji Radzieckiej, intere
sowało go serdecznie i głęboko . Nie 
wszystko rozumiał, nie ze wszystkim się 
zgadzał . A le pozostał w Rosji razem z 
z Turbinami i Myszłajewskim . Art ys
ta i obywatel nie mógł żyć bez Rosji, 
widział jej wielkie osiągnięcia i pewne 
błędy. Widział i myślał o wielkie j przy
szłości ojczyzny" . 

W pięknych, pełnych ciepła słowach 
skreślił portret Bułhakowa - artyst y i 
człowieka - Konstanty Paustowski w swo
jej autobiograficznej książce pt. „Kniga 
ski tani j". 

WOLAND (scena I): 
„Po to, żeby czymś kierować, trze
ba ..• mieć dokładny plan, obejmujący 
jakiś, możliwie przyzwoity okres 
czasu ... powiedzmy, tysiąc lat. A jak 
tu planować, skoro jutro może się 
ujawnić u szanownego pana n a 
przykład sarkoma płuc?" 

HA-NOCRI (scena II): 
„Wszelka władza jest gwałtem, za
dawanym ludziom. Nadejdzie czas, 
kiedy nie będzie władzy cesarskiej 
ani żadnej innej. Człowiek wejdzie 
do królestwa prawdy i sp rawiedli
wości, w którym niepotrzebn a już 
będzie żadna władza". 

PIŁAT DO KAJFASZA (scena II): 
„Nasz czas ograniczony jest narzu 
conymi nam działaniami, odpowie 
dzialnością za państwo, prawo, r e
ligię. Uwikłano nas. I sami uwikła~ 
liśmy się w mechanizm, k tóry n as 
pożera i który rodzi pośpiech, głupotę 
i bezmyślność. Obaj nie mam y już 
czasu, żeby być ludźmi dobrym i". 

PIŁAT DO HA-NOCRI (scena II): 
„Nie mogę wyciszyć zgiełku dnia, 
który atakuje nasze uszy, nie po
zwala nam n a ciszę skupienia. Nie 
umiem wyskoczyć z rwącego p otoku 
spraw, aby dozwolić umysłowi osza
leć, a więc - według twojego rów 
nania - stać się człowiekiem do
brym. I może dlatego zatwierdzam 
wyrok" ... 

„ ... razem z ich odejściem Noc naro
dziła Chaos... I tak ginie ten, który 
prosił o uwolnienie (Piłata) - poeta 
Bezdomn y. Dopełnia się jego jed
nostkowy los: ginie ukrzyżowany, 

rozpięty na ścianie horyzontalnej". 

~.~~~~·~~~~ 

KONSTANTIN RUDNICKU 

W czym tkwi siła dramaturgii Bułhako
w a? Czy nie w t ym, że najlepsze jego u
twory budowane są na motywach mają
cych znaczenie szersze, wykraczające poza 
przedstawianą epokę , ogólnoludzkie? 

T rzy utwory Bułhakowa poświęcone zo 
stały głęboko dramatycznemu temato

w i zagłady białej gwardii. Kiedy młody le-
karz Bułhakow, k tóry w latach wojny domowej 
wiele wędrował po Rosji, chwycił za pióro, losy 
białych były już przesądzone. Każdy, kto w owe 
lata podejmował ten temat , musiał sobie uświa
domić, że pisze o sprawie już zakończonej , o ru 
chu, który niesławnie wygasł, o ideach, któr e 
wyszły j uż z obiegu, o ludziach, którzy znaleźli 
się na śmietnisku dziejów. Niewątpliwie Bułha
kow rozumiał to również. 

Zal , że minęły uroki przeszłości , miesza się 

u Bułhakowa chorobliwie ostro z odrazą do te
go, co przez tę przeszłość zostało zrodzone ... 
Sportretowani w „Białej gwardii" - nie bez 
pobłażliwego humoru - pułkownik Małyszew 
i lekarz-wenerolog Aleksie j Turbin w dramacie 
połączeni zostali w jedną wyrazistą pos tać puł
kownika Aleksieja Turbina, człowieka czystego 
jak kryształ, bezwzględnie wiernego obowiązko
wi, zdecydowanego, mądrego, z charak terem . 
Ten wspaniały człowiek ginął w dramacie jak 
prawdziwy bohater. Mogłoby się wydawać, że 
takie potraktow anie śmierci białogwardzis ty 
musi służyć apoteozie białej gwardii. 

Ale p ióro Bułhakowa inne podpowiadało 

wnioski... 
Poprzez cały system obrazów sztuki „Dni Tur

binów " Bułhakow wykazu je, że ludzie żyjący w 
zgodzie z głosem swoich ser c i sumień nie po
padają w obiektywną sprzeczność z rewolucją, 
że prawa, którymi rządzi się serce człow ieka, 
i praw a rewolucji są sobie bliskie. Ludzie zim
ni, nieczuli, „mędrkujący " albo upodabniają się 
do szczurów ratujących własną skórę, jak Tal
berg, albo nie są w stanie niczego zrozumieć, jak 
Studziński. Ludzie wyczuleni na głos serca, jak 
Myszłajewski , jak Helena, Nikołka, Łarios ik i 
Terwiński, będą żyli , albowiem rewolucj a rozu
mie i ceni zarówno miłość ojczyzny, jak miłość 
do kobiety i miłość do swoich bliskich - nic, co 
ludzkie, rewolucji n ie jest obce! 

W „Dniach Turbinów" dramat rodzi się w li
rycznej, intymnej ciepłej atmosferze - strach, 
walka, śmierć wdzierają się w zacisze pokojów, 
w których na przekór wszystkiemu i jakby na 
przekór dramatowi to rozdzwoni wesoły i bez
t roski śmiech, to zadźwięczy gitar a, to znów 
rozlegają się namiętne szepty miłosne ... W „U
cieczce" atmosfer a napięta jest do ostateczności, 
aż do granic wytrzymałości, tętno sztuki jest 
gorączkowo przyspieszone, nerwy napięte, każde 



uczucie tak sprężone, że cała rzeczywistość sztu
ki zaczyna się wydawać nierzeczywistością, jej 
zarysy to jak gdyby się rozpływają, to wyostrza
ją - i dlatego te zwykłe, wydawałoby się sceny 
Bułhakow nazywa „snami". 

Osiem obrazów - osiem snów. Zdarzają się 
w tych snach chwile jaśniejsze, tragedia nagle 
przedzierzga się w komedię, ale napięcie trwa, 
atmosfera jest nadal gorączkowa, przesadna, 
pełna podnieceń, więc śmiech jest ostry, rozpa
sany, nerwowy, napi~ty ... 

* 
* * 

„Mieszkaniem Zojki'', które pisane było nie
omal równocześnie z „Ucieczką", Bułhakow po 
raz pierwszy dał się poznać j ako komediopisarz, 
stworzył szereg błyskotliwych, na swój sposób 
po mistrzowsku budowanych sytuacji, dowcip
nie, lekP:o i żywo zarysował charaktery, korzys
tajac przy tym z doświad czeń najlepszych ko
m edii rosyjskich. 

A jednak... Kiedy Aleksiej Popow zabrał się 
do wystawienia „Mieszkania Zojki", mówił do 
aktorów: „W »Mieszkaniu Zojki« każdy aktor 
może być prokuratorem wobec granej przez 
siebie postaci. Wszyscy bohaterowie tej sztuki 
to bohaterowie negatywni". Takie zadania wy
znaczył reżyser zespołowi wachtangowców, 
chciał gniewnie wychłostać i ośmieszyć nepma
nów, nowych bourgeois i „białych ludzi". Ale sztu
ka nie zawierała ani gniew u, ani chłoszczącej 
demaskatorskiej pasji. Michał Bułhakow potrak
tował „czad nepu" o wiele łagodniej, rzekłbym 
- obojętniej .. . 

Najprawdopodobniej Bułhakow pisząc „Miesz
kanie Zojki" po prostu nie odczuwał całej os
trości, istoty problemu tej swojej komedii. Ten 
problem nie parzył mu palców, nie widział po
litycznego sensu rozgorzałej walki. 

Jedyne, co Bułhakow zdołał uchwycić w zary
sowanym przez siebie obrazie nepowskiego oży
wienia i „czadu", jedyne, co niewątpliwie zdołał 
oddać, to poczucie tymczasowości, nietrwałości, 
niepewności, niemalże teatralnego „nieprawdo
podobieństwa" nepmańskiej działalności krząta
jących się zapobiegliwie spekulantów i aferzys
tów ... 

Trudniejsza sprawa ze sztuką „Szkarłatna 
wyspa", choć jest to jeden z najprostszych, naj
łatwiejszych do przeanalizowania utworów Buł
hakowa ... Sztuka została pomyślana jako ostra, 
zabawna parodia oczywistych przegięć w zyciu 
teatralnym tych czasów... Bułhakow wystąpił 
przeciwko naiwnej schematyzacji, przeciwko 
rozpowszechnionemu w owym czasie w teatrze 
prymitywnemu, wulgarnemu socjologizującemu 

dzieleniu wszystkich osób dramatu na „białe" 
i „czerwone", przeciwko rzemieślniczej drama
turgii, spekulującej najszlachetniejszymi, najpo
ważniejszymi i najtragiczniejszymi tematami. 
Wystapił przeciwko komercyjnej atmosferze pa
nującej w wielu teatrach. 

Bułhakow parodiując toporne, pseudoideowe 
sztuki konstruuje umyślnie niezręczną, zamie
rzenie niedorzeczną opowieść sceniczną o tym, co 
się działo na Szkarłatnej wyspie, kiedy czerwo
ni tubylcy podniesli bunt przeciwko białvm Mu
rzynom. I chociaż Szkarłatna wyspa ulokowana 
została gdzieś bardzo daleko, na verne'owskich 
południowych szerokościach niezmierzonego oce
anu to przecież w mowie.,, Murzynów i tubylców 
jest pełno czysto rosyjskich. ludowych zwro
tów ... 

* 
* * 

Sztuka Bułhakowa ,.Moliere" (Zmowa świę
toszków) ukazuje Moliere'a u schyłku jego dni. 
Jest to Moliere, który napisał już „świętoszka" 
i „Don Juana", „Mizantropa", „Grzegorza Dyn
dałę" i „Skąpr.a", Moliere, który ma już za sobą 
wielkie pięciolecie IJ 664-1669) najpełniejszego 
rozkwitu swojego geniuszu, Moliere, który zadał 
straszliwe ciosy duchowieństwu, arystokracji 
feudalnej i burżuazyjnej, Moliere, który wyśmiał 
wszystkie podstawowe siły społeczne, na których 
wspierała się monarchia . ,króla-słońca", Lud
wika XIV, Moliere, którego wszyscy znają , któ
rego wszyscy się boją i nienawidzą, Moliere u
męczony walkami, ale nie pokonany, nie pod
dający się wrogom. 
Postać Ludwika w sztuce Bułhakowa napi

sana jest znakomicie - nie 7n'1jduję in;1cgo sło
wa. Bułhakow nic ukrywa zalet i przewag głów
nego przeciwnika Moliere'a. Ludwik to człowiek 
nieprzeciętny, to indywidualność, to człowiek, 
który ma powody by być z siebie zadowolony. 
Ale zarazem przerażający, zarazem tyran i des
pota. Czemu? Z jednego tylko powodu: on sam 
i wszyscy, którzy go otaczają, uważają jego wolę 
za wolę Francji, Ludwik uważa siebie za ziem
skie bożyszcze i zachowuje się jak bóstwo. I 
wszyscy tak go traktują, jakby był nieomylnym 
bóstwem. 

Ludwik jako człowiek przerasta swoje czasy, 
wolny jest od wielu przesądów tamtej epoki. Ja
ko ucieleśnienie absolutnej i niczym nie skrępo
wanej władzy wciela Ludwik wszystkie przesą: 
dy owych czasów. Nieograniczona władza cz:l:'m 
tego który ją posiada, ogramczonym człowie
kiem, z jego osobistych zalet cz.yni zw:l:'kłą. pr~e~ 
słonkę popełnianych przezeń mespraw1edhwosci. 



Mogłoby się wydawać, że MoliE~re uczynił 
wszystko, aby zaskarbić sobie miłość Ludwika 
aby uratować od konfiskaty swoje dzieła . Poni~ 
żał się, wychwalał króla, płaszczył się przed nim. 
Ale w tym właśnie zawierała się jeg10 tragedia: 
ubóstwiając króla, Moliere tylko przyspieszał 
własny koniec. - „Całe życie lizałem mu ostro
gi i powtarzałem sobie wciąż to som o: żeby tyl
ko mnie nie rozdeptał . I przecież mnie rozdep
tał". 

,.Lizać ostrogi" jest zajęciem d aremnym. 
Moliere'owi można zabrać wszystko, nawet 

scenę. Ale nie można go pozbawić prawa do 
myślenia, do protestowania, a co za tym idzie, 
nie można go zwyciężyć. Ten człowiek tak ziem
ski, tak uległy namiętnościom i na pewno nie 
zawsze sprawiedliwy jest niezwyc1ęzony, bo 
nie istnieje taka siła , która mogłaby wydrzeć 
Moliere'owi jego geniusz. Nie, Bułhakow nie za
mierzał ukazać geniusza, chciał tylko pokazać 
dramatyzm bezlitosnej walki o prawo mówienia 
prawdy. Ale uczynił to tak, że postać genialne
go artysty zjawia się przed nami w całej swojej 
wielkości. 

W sztuce „Puszkin" (Ostatnie dni) Bułhakow 
raz jeszcze powrócił do tego samego, tyle razy 
przemyślanego tematu powołania i obowiązku 
ar tysty. W salach pałacu i w gabinetach urzę
dów decydują się sprawy państwowe, decydują 
się ludzkie losy. Decydują się zgodnie z suro
wym, raz na zawsze ustanowionym r egulami
nem: do znakomicie naoliwionej, bezdusznie zor
ganizowanej machiny państwowej żywy czło
wiek wpada niczym „wpływający" papierek, 
przechodzi przez cały szereg urzędowych gabi
netów i zostaje wyrzucony z powrotem w życie 
już w nowej postaci, jako papierek „wychodzą
cy": zostaje zdegradowany lub awansowany, aby 
mógł na miarę swoje j władzy decydować i dzia
łać ... 

Moliere'a szczuto i nienawidzono, ale wszyscy, 
włącznie z królem, uznawali jego geniusz. Zaś 
tragedia Puszkina, taka, jaką ukazuje Bułhakow, 
polega na tym, że jego geniusz traktowany jest 
lekceważąco, z góry, że jego „czucie poety nat
chnionego" bagatelizują, nawet nim gardzą. 
Niezwykłość i nieoryginalność spisku przeciw

ko poecie polega na tym, że nikt otwarcie prze
ciwko niemu nie występuje, starannie rozpraco
wana intryga rozwi ja się, mogłoby się wydawać, 
zupełnie przypadkowo, bez porozumiewania się 
zainteresowanych. Jakby niewidzialna ręka ta
jemniczego reżysera organizowała wydarzenie 
i dobierała przypadki podprowadzając peotę pod 
lufę cynicznego pojedynkowicza. 

Puszkin ginie. Dramat kończy się zadziwiającą 
rozmową pijanego szpicla Bitkowa z żoną pocz
ciarza na zapadłej stacyjce pocztowej ... 

Bitkow: „Tak, układał wiersze ... Cokolwiek by 
napisał, to nie tak, jak trzeba, nie to, nie o tym, 
nie tak" ... 

Tak Bitkow, „człowiek na służbie, miernota", 
charakteryzuje największego poetę Rosji! Wy
raźnie słyszymy w tym miejscu głos Bułhakowa, 
który przecież także stale pisał „nie tak, jak 
trzeba", o którego sztukach wyrokowano, że „nie 
to, nie o tym, nie tak" ... 

Przełożyli: Irena Lewandowska i Witold 
Dąbrowski 
„Dialog" nr 8, 1964 

Upowszechniane są obecnie także prawie nie
znane dzieła Bułhakowa , np. Sztuka „Iwan Wa 
siljewicz" grana w Omskim Teatrze Dramatycz
nym pod koniec lat sześćdziesiątych. 

Jest to jeszcze jedno ujęcie motywu „chłop 
królem". Ujęcie - trochę w typie Gombrowicza, 
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z uwagi na swoisty stop groteski, satyry, filozo
fującej refleksji. Bunsza-Korecki, pracujący w 
Biurze Administracji Nieruchomości, zostaje 
przeniesiony w wiek XVI i wynieStiony na tron 
Iwana Groźnego. Nowa r ola przeraża go na bar
dzo krótko: oswaja się z nią, rozsiada wygodnie 
na tronie rozsmakowuje w wydawaniu rozka
zów, podpisywaniu dekretów ... Całość kończy się 
ogólnym tańcem dworu, tańczonym na rozkaz 
Bunszy, w takt poklaskiwania złodzieja-opty
misty żorża Miłosławskiego, także przeniesione
go w wiek XVI. 

Co umożliwia Bunszy karierę władcy? Czy tyl
ko fantastyczna maszyna czasu? 

„Strach - pisze radziecki krytyk, Walerij Szo
rochow („Tieatr" nr 3, 1968) - strach zabija 
myśl, zmusza do ustawicznego padania do stóp, 
pokornego oczekiwania na pozwolenie władzy 
przed uczynienifm jakiegokolwiek kroku życio
wego. A gdy już doszło do najmiłościwszego 
przyzwolenia lub wydania opinii - wszyscy rzu
cają się do natychmiastowego działania... bez
myślnie i z niewolniczą pokorą przyjmując na 
wiarę każde głupstwo. Nie trudno rządzić tam, 
gdzie p anuj e strach". 

„Dramaturgia Bułhakowa - kończy Szoro
chow - wymaga ustawicznej konfrontacji ko n
trastujących ze sobą pod względem \Vymowy i 
konstrukcji scen. Jeśli reżyser dokładnie zrozu
mie i zrealizuje zamysł autora, to musi nadejść 
chwila, kiedy wesołość zamieni s ię w refleksję, 
kiedy zza komizmu wyjrzy tragizm, zza niedo
rzeczności zgroza". 

• • • 
W Polsce już dawno zwrócowo uwagę na 
twórczość Bułhakowa. 

e W 1928 roku ukazały się u nas dwie jego 
powieści: „Fatalne jaja" i „Biała gwardia" 
(Il wydanie „Białej gwardii" ukazało się 

w ub. roku w PIW). 

Po wojnie wydrukowane zostały następujące 
utwory Bułhakowa: 
e \V 1949 - - sztuka pt. „Aleksander Puszkin", 

czyli „Ostatnie dni". 

e W 1960 - „Ucieczka". 

~ W 1964 - „Moliere" Zmowa świętosz-
ków. 

e W 1966 i 1967 - „Powieść teatralna" 

(w „Dialogu" i w wydaniu książkowym). 
e W 1968 - „Dni Turbinów". 

e \'17 1969 roku wreszcie - powieść „Mistrz 
i Małgorzata". 

W ciągu tych lat na polskich scenach te
atralnych oraz w Teatrze TV grane były: 

„Ucieczka", „Ostatnie dni", „Dni Turbinów" 
oraz adaptacja Ccrvantesowskicgo „Don Ki
chota". 

* • • 

Odkrywanie wartości Bułhakowa - dla 
literatury radzieckiej i światowej - nadal 
trwa„. 



Biografię mam właściwie nieslwmpliko
waną - mówi o sobie Piotr Paradowski -
chociaż sporo można w nie j naliczyć i mo
mentów ciekawych: wyjazdy za granicę, 

u;rażenia, nagrody, przede wsz ystkim sa
ma praca reżyserska. Czuję się nieszcze
gólnie w roli »Opisywanego«, nie mogę 

oprzeć się myśli, że człowiek opisuje się 

t ym, co aktualnie robi. Wynika to zapewne 
z mojego stosunku do przeszłości oraz spo
sobu myślenia o niej„ . 

Nie od razu związał się z teatrem. Ukoń
czył wyższe studia techniczne. Ale że scena 
go interesowała i przyciągała - przyjął 
funkcję asystenta w teatrze nowohuckim, 
gdzie pracował pod kierunkiem K. Sku
szanki i J. Krasowskiego. Po dwóch latach 
podjął definitywną decyzję co do przy
szłości: postanowił poświęcić się reżyserii . 
Odbył więc studia na Wydziale Reżyser
skim w PWST w Warszawie. 
Debiutował natomiast we Wrocławiu, w 

Teatrze Polskim, reżyserując „Inkarno" 
Kazimierza Brandysa. Tamże reżyserował 
„ldy marcowe" T. Wildera . A jego przed
stawienie dyplomowe, w Teatrze Luda-

u1ym w Nowej Hucie, to „Siedmiu przeciw 
Tebom" Aischylosa. 

Z kolei rozpoczął pracę w Teatrze „Wy
brzeże" w Gdańsku (wówczas kierowni
kiem literackim był Jerzy Goliński). Tam 
zebrał obfity plon reżyserski, osiągnął do
robek bogaty zarówno ilościowo jak i ja
kościowo. Reżyserował15 sztuk, mianowi
cie: „Król IV" S. Grochowiaka, „Troilusa i 
Kresydę" Shakespeare'a, „Przerwę w pod
róży" T. Karpou,'icza, „Tango" S. MTożka, 

Romulusa Wielkiego" F. Durrnnmatta, 
'.'.sprnwę Oppenheimera" H. Kipphardta, 
Śmiertelny taniec" A. Strindberga, 

'.'.zmier::ch" I. Babela, „J egora Bulyczowa" 
M . Gorkiego, „Czajkę" A. Czechowa, 
„Punkt przecięcia" P. Claudela, „Don Jua
na" Moliere'a, „Oresteję" Aischylosa, „Bo
lesława Śmiałego" Wyspiańskiego, „Grę ' ' 
W. Brydaka". 

Jak widać pozycje o bardzo różnym cha
rakterze, ale w tej różnorodności dG: się 
znaleźć pewne, niechby dalekie poimąza
nia: zainteresowanie wielką metaforą, wy
rażającą ponadczasową, chociaż history.cz
nie określoną, problematykę egzystenc]al
ną czy moralną. Analogicznie stosując róż~ 
ne koncepcje reżyserskie, P. Paradowski 
wydobywał z owej różnorodności własny, 
bardzo indywidualny i swoisty styl . 

W spólpracował też z innymi teatrami. 
W Lublinie reżyserował „Świętoszka" Mo
liere'a i Protesilasa i Laodamię" Wys
piańskiego . 

Obecnie pracuje w Krakowie, w Teatrze 
im. Słowackiego, wraz ze swoimi pierw
szymi mistrzami: Skuszankq i Krasowskim. 
Ostatnie jego prace to „Cena" A. Millera 
oraz „Pierścień wielkiej damy" Norwida. 
Przygotowuje aktualnie „Wesel-2" Wys
piańskiego. 

Bardzo chętnie wspópracuje z Teatrem 
Śląskim. Wielką jego sympatię oraz uzna
nie pozyskali sobie i aktorzy i publiczność. 
W Teatrze im. Wyspiańskiego reżyserował 
więc „Poskromienie złośnicy" Shakespe
are'a, „Pannę Julię" Strindberga, „Wariata 
i zakonnicę" St. I . Witkiewicza. 

Najnowszym jego dziełem jest właśnie 
adaptacja i inscenizacja „Czarnej magii" 
(według „Mistrza i Małgorzaty" Bułhako
wa). 
Ceniąc i lubiąc teatr katowicki w ogóle, 

szczególnie lubi Małą Scenę. Mówi: „Odpo
wiada mi jej specyfika, polegająca na pro
stocie technicznej oraz niemal bezpośred
nim kontakcie aktora z widzem. Warunki 
te ułatwiają szukanie różnych środków in
scenizacyjnych". 
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Słynna dziś powieść Bułhakowa, 

bogata pr oblemowo, bardzo pla
styczna w swej narracji, łączącej 

realizm z wizyjnością, jest znakomi
tym tworzywem dla filmu. Docze
kała się obecnie ekranizacji w NRF. 
Opracowanie części filmu, zawiera
jącej wątek Chrystusa i Piłata, spra
wę „pilatyzmu" (określenie Bułha

kowa) zachodnioniemiecka wytwór
nia powierzyła Andrzejowi Wajdzie. 
Polski reżyser zrealizował ją w Mo
nachium - z udziałem szeregu pol
skich aktorów. Grają tu m. in. Woj
ciech Pszoniak (Jeszua), Daniel Ol
brychski (Mateusz Lewita), zmarły 

niedawno Jan Kreczmar, Andrzej 
Łapicki, Marek Per epeczko i Jerzy 
Zelnik. 

Proces Jeszuy, wyrok, Golgota, 
ukrzyżowanie - przedstawione zo
stały na tle wielkiego, współczesne
go miasta, nowoczesnej architektury, 
stadionów, zatłoczonych ulic i au to
strad. Wątek ten, stanowiący samo
dzielną całość, przeznaczony zostanie 
również dla telewizji. 

Wersja filmowa „Mistrza i Małgo

rzaty" realizowana jest także w J u
gosławii przez twórcę znanego 
i u nas filmu pt. „Spotkałem nawet 
szczęśliwych Cyganów". 

A oto kilka zdjęć z filmu Andrzeja 
Wajdy. 

SCENA Z BIO ROWA 

DANIEL OLBRYCHSKI 
JAKO LEWITA 

MAREK PEREPECZKO 
JAKO MAREK SZCZURZA ŚMIERĆ 



WOJCIECH P~ZOl'-llAK 
JAKO JE '5ZUA 
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ZASTĘPCA DYREKTORA 

EDWARD SZYKSZ NIA 
REDAKCJA PROGRAMU 

WILHELM SZEWCZYK 
OPRACOWANIE GRAFICZNE 

ZENON MOSKWA 
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W PRZYGOTOWANIU: 

DUŻA SCENA 

KATARZYNA LENGRE N 

KIEDY KRÓLA BÓLA BOLI ZĄB 
BAJKA 

I nstpicjent STANISŁAW POLOCZEK , Sufler 
L EOKADIA STARKE, Kierownik t echn iczny 
BOGDAN CHOMIAK, Kierownik sceny ERYK 
JANECKI, Kierowni k oświetlenia STANISŁAW 
HOŁÓWKA, K ierownicy pra cowni teatralnych: 
krawieckiej męskiej STANISŁAW WR ZESZCZ, 
krawieckiej damsk iej HELENA THIENEL, peru
karskiej ZOFIA J ANK OWSKA, stolar skie j RO 
MAN SZCZEP AN, m alarskiej i modelarskiej 
K ONRAD CUDOK, tapicer skie j J ERZY RAJW A, 
szewskiej BERNARD MALINOWSKI. 
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