
PQEMIEQA __ 
u 

~ °'tatn;oh dn;ooh mojo pczyjeohol ~ do Gorzowa z dalekiego miasta 
Perm Sergiej Fiedotow - reżyser, założyciel i 
dyrektor „Teatru Przy Moście" . Trzy doby 
trwała podróż, ale była to dla niego podróż 
do kraju znajomego, w którym od kilku lat z 
polskimi teatrami współpracuje i w którym 
nawet w niewielkich, prowincjonalnych tea
trach udawało mu się odnosić spektakularne 
sukcesy. Nie tylko w Polsce. Do Gorzowa 
przyjechał na zaproszenie Ryszarda Majora -
dyrektora Teatru im. ].Osterwy, by zrealizo
wać na tej scenie własną adaptację słynnej po
wieści Michała Bułhakowa „Mistrz i Małgo

rzata''. 

O~TEQWY 

Siergiej Fiedotow urodził się w Perm - mie
ście nad rzeką Kamą w centralnej części Ura
lu. Tam skończył studia w Instytucie Teatral
nym, następnie odbywał staż reżyserski po 
okiem słynnego reżysera Anatolija Efrosa. 
Przed dziesięciu laty w budynku o bok mostu 
nad Kamą założył Teatr „Przy Moście", w 
którym rozwija swój talent inscenizatorski i 
reżyserki . Jako reżyser pracuje z w oparciu 
o psychofizyczną metodę Michaiła Czecho
wa, która opierając się na słynnym systemie 
pracy z aktorem twórcy MChAT-u, Konstan
tego S. Stanisławskiego, teoretycznie posze
rza ten system co w praktyce może, choć nie 
musi, poprowadzić aktora o wiele dalej niż 
„pierieżywanje''. Pierwsze sukcesy osiąga 
dzięki realizacjom sztuk Gogola. Zwycięstwo 
na festiwalu w Hradcu Kralove brawurową re
alizacją „Ożenku" , otwiera mu bramę do Michał Bułhakow 

Mistrz i Małgorzata 
Reżyseria i dekoracje: Siergiej Fiedotow 
Kostiumy: Lewan Mantidze 
Muzyka: J erzy Adam Nowak 
Asystent reżysera: Teresa Lisowska-Galla 
Inspicjent: Ewa Llchodziejewska 

Obsada: 
Woland, Strawiński, Afraniusz - Leszek Perłowski 
Mistrz, Jeszua - Marek Jędrzejczyk 
Małgorzata - Bogumiła Jędrzejczyk 

Marzena Wieczorek 
Azazello -A nna Łaniewska 

Korowiow, Centurion - A leksander Podolak 
Kot Behemot - Teresa Lisowska 
Stiopa Lichodziejew - Marek Pudełko 
Hella - Marlena Bernaś 
Piłat -Marek Pudełko, A leksander Podolak 
Iwan Bezdomny - Krzysztof Tuchalski 

Cezary Żołyński 
Mateusz Lewita - Cezary Żołyński 

Krzysztof Tuchalski 
Berlioz - Kuba Zaklukiewicz 
Natasza, Frida - Edyta Milczarek 

Goście na balu Wolanda -Marlena Bernaś, 

Bogumiła Jędrzejczyk, Teresa Lisowska, Anna 
Łaniewska, Edyta Milczarek, Marzena 
Wieczorek, Marek Jędrzejczyk, Leszek 
Perłowski, A leksander Podolak, Marek 
Pudełko, Krzysztof Tuchalski, Kuba 

Zaklukiewicz, Cezary Żołyński 
oraz A nna Kowalska 

Spod rosyjskiej ręki 
Europy. Teatr „Przy Moście" gra dla pu
bliczności niemieckiej, austriackiej, bułgar
skiej, węgierskiej i polskiej, zdobywając na 
wielu festiwalach nagrody i wyróżnienia . W 
Perm teatr Fiedotowa ma aktualnie w reper
tuarze 10 sztuk, w tym aż 5 Mikołaja Gogola. 
Reżyserując w Jeleniej Górze swój hit -

„Ożenek" - poznał Ryszarda Majora. Porozu
mieli się w sprawie artystycznej wizyty Fie
dotowa w Gorzowie. Gdy po raz pierwszy 

odwiedził nasz teatr, nie mógł wyjść z podzi
wu, że tak nieefektowny z zewnątrz budynek 
kryje tak piękne wnętrze . Wyczul w nim mi
styczne prądy, promieniowanie, które od razu 
podpowiedziało mu temat przyszłej pracy. Że 
będzie to „Mistrz i Małgorzata", upewnił go 
„szaman" Major, w którym wyczul diabolo-

ciąg dalszy na str. 2 
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Zeby wiedzieli! . 

00TEQWY 
Michał Bułhakow urodził się w 1891 r. w 

Kijowie, jako najstarszy z siedmiorga dzieci 
Warwary i Afanasija Bułhakowów. Ojciec jego 
wykładał teologię w Kijowskiej Akademii Du
chownej, był autorem licznych artykułów, czło
wiekiem bardzo pracowitym i głęboko wierzą
cym. Od niego przyszły pisarz przejął życie 
duchowe i przeznaczenie: umrze w tym sa
mym wieku co ojciec (48 lat) i na tę samą cho
robę (nerki) . 

Kijów z początku stulecia pozostał na za
wsze dla Bułhakowa swego rodzaju rajem na 
ziemi. Z tego mitycznego Kijowa (Miasta - jak 
napisze w Białej Gwardii) uczyni model i mia
rę wszystkich wiecznych miast, które wejdą 
w jego życia i dzieło. 

Kiedy w 1914 roku wybuchła pierwsza woj
na światowa, Michał Bułhakow był studentem 
czwartego roku medycyny. Najpierw samo
rzutnie, a potem jako zmobilizowany, pracuje 
w wojskowych lazaretach, widzi grozę wojny, 
nieszczęścia ludzi, nadchodzącą zewsząd 
śmierć . Zawód lekarza poznaje od najtragicz
niejszej strony. 

Zaczyna pisać. Na początek„Zapiski młode
go lekarza", rzecz o charakterze pamiętnika, 
ale ze świadomym przeznaczeniem do publi
kacji. Ciekawe, że w tekstach, których akcja 
rozgrywa się w latach 1917-1918, rewolucja 
jest nieobecna. Jej głuche echa przebijają naj
wyżej przez opary morfiny i huk zamieszek. 

Lata od jesieni 1919 do jesieni 1921 r. Bu
łhakow spędził na Kaukazie. Tu napisał mało 
znany ale jakże proroczy artykuł „Perspekty
wy na przyszłość": 

„Zachód cieszy się z końca wielkiej wojny, 
która rzuciła przeciwko sobie wielkie narody. 
Obecnie zajęły się one leczeniem swoich ran. 
I wyliżą się z nich, to pewne, wyliżą bardzo 
szybko. I ten potężny zryw zaprowadzi kraje 
zachodnie na nieznane dotąd wyżyny pokojo
wej potęgi. A my? My p owiększymy nasze 
opóźnien ie. Opóźnienie takie, że żaden ze 
współczesnych proroków nie byłby w stanie po
wiedzieć, kiedy je nadrobimy i czy w ogóle 
nadrobimy. Stoi przed nami trudne zadanie 
odwojowania naszej własnej ziemi. Szaleń
stwa dwu ostatnich lat rzuciło nas na stra
szliwą drogę i nie zaznamy wytchnienia. Tam, 
w Europie Zachodniej, rozbłysną niezliczone 
światła elektryczne, b ędzie się budować, bę
dzie się poszukiwać, wydawać, studiować ... A 
my? My będziemy z sobą walczyć. Musimy 
zdobyć nasze własne stolice. I zdobędziemy je. 
Kto ujrzy te radosne dni? My? O nie. Może 
nasze dzieci, może dopiero nasi wnukowie, 
gdyż rozpiętość historii jest szeroka i równie 
łatwo jak lata ogarnia dziesięciolecia ". 

Na Kaukazie Bułhakow zaczął pisać sztuki 
dla teatru, na które było ogromne zapotrze
bowanie. Wkrótce jednak uznał, że są wytwo
rem chwili i nie mogą być jego artystyczną 
legitymacją . Zniszczył je. ale podjął bardzo 
ważną decyzję: porzucił medycynę a poświę
cił się wyłącznie pisarstwu. 
Przeniósł się do Moskwy, do której ciągnęli 

zewsząd ludzie pozbawieni dachu nad głową i 

chleba. Były to bardzo ciężkie czasy. Współ
pracuje z redakcjami pism, bardzo chce być 
blisko teatru. W czasach ograniczenia wolno
ści prasy, początkowo teatr pozostawał miej
scem stosunkowo dużej swobody artystycz
nej. W kwietniu 1925 r. otrzymał z najbardziej 
znanego teatru Moskwy - MCMT-u propo
zycję adaptacji swojej powieści „Biała Gwar
dia". Sztuka ma tytuł„Dni Turbinów". Premie
ra 5 października 1926 r. Atmosfera sali - ist
ne szaleństwo. Widzowie gorąco przeżywali 
pokazaną na scenie niedawną tragedię. Na 
widok choinki na Boże Narodzenie w ostat
nim akcie - płakano. Tymczasem krytyka za
atakowała sztukę niesłychanie gwałtownie. 
„ Ta sztuka to nic innego jak pochwała Białych, 
mrugnięcie okiem do niedobitków białej armii" 
- napisał Orliński. 
Również w październiku 1926 r. w teatrze 

Wachtangowa odbyła się premiera„Mieszka
nia Zojki". Równolegle autor przygotowuje 
„ Szkarłatną wyspę" i „ Ucieczkę", która już nie 
zostanie wystawiona. A sam tak podsumuje 
ten okres: „Dziesięć lat mojej pracy literac
kiej i teatralnej pokwitowano 301 artykuła
mi. Wśród nich pochwalnych było 3, a wro
gich i napastliwych 298." 

Bulhakow w roli <ydzie30 
w .Klubie Pickwicka-. 6 slyc7.nia 1935 r. 

Rok 1929, który wszedł do historii radziec
kiej jako rok Wielkiego Przełomu, dla Bu
łhakowa stał się rokiem katastrofy. Nie bę
dzie już drukowany, prawie nie będzie gra
ny. Jego nazwisko z wolna zapadnie w mrok 
zapomnienia. Żeby przetrwać, zaczyna pra
cować jako reżyser, aktor, tłumacz, adapta
tor. Jego życie będzie nieustanną walką o 
możliwie jak najpełniejszą realizację tego, co 
uznał za swoje powołanie twórcze. Walka z 
przeciwnościami zewnętrznymi i praca za
wodowa pożerają czas człowieka pragnące-

go mimo wszystko pozostać pisarzem. Po 
przelotnych nadziejach zjawiają się nieu
chronne rozczarowania, walka z demonami 
wewnętrznymi i z autonegacją. I tak będzie 
do końca . A mimo to właśnie podczas owego 
kryzysu, Bułhakow wpisuje się na kar ty świa
towej literatury. Nieszczęście, jakby prawem 
paradoksu, stanie u kolebki wielkiego dzieła 
-„Mistrza i Małgorzaty". 

Bułhakow zmarł 10 marca 1940 r. Ostatnie 
sl?wa, jakie pow!edział do żo ny brzmiały: 
„Zeby wiedzieli! Zeby wiedzieli!". Mogiła na 
cmentarzu Nowodiewiczym długo nie miał 
nagrobka. Aż kiedyś żona znalazła w cmen
tarnym magazynie wielki głaz czarnego gra
nitu kaukaskiego, który dawnej stał na grob
nie Gogola, pisarza szczególnie przez Bułha
kowa cenionego. I ten kamień przedstawiają
cy Gogola stanął na grobie jego wielkiego 
następcy -Michała Bułhakowa. 

K rystyna Kamińska 

ciąg dalszy ze str. 1 

Spod rosyjskiej ręki 
Wolanta tego teatru . W por tretach aktorów 
zobaczył obsadę, zanim jeszcze ich poznał . 
Twierdzi, że to promienista metoda ćwiczeń 
wg Czechowa daje mu magnetyczną zdolność 
trafnego podejmowania decyzji. Tu proza Bu
łhakowa powinna zajaśnieć ze sceny najpeł
niejszym blaskiem .. 

Sergiej Fiedotow rozpoczął pracę z aktora
mi od zapoznania ich z metodą Czechowa i 
etiud, dzięki którym mogą ją poznać na wła

snej skórze i głębiej, ku środkowi aktorskie
go jestestwa. 

Na pierwszej, zapoznawczej próbie w obe
cności gorzowskich mediów zapowiedział, że 
aktorzy dowiedzą się , jakie zagrają role, do
piero kilkanaście dni przed premierą . Wszy
stko miało zależeć od tego czy energia posta
ci scenicznej natrafi na swój rezonans w od
powiedniej osobie fizycznej. Do tego czasu ak
torzy będą, no może nie dosłownie, próbować 
wszyscy wszystko. Jak się okazało słowa aż 

nadto dotrzymał , bo ostatniej korekty obsady 
dokonał dzień przed pierwszą próbą general
ną . To nie zachwycało aktorów przyzwyczajo
nych do bardziej uporządkowanej techniki 
pracy na scenie. Nie zachwycał też sposób 
przenoszenia owej metody Czechowa na zbyt 
może stabilny grunt gorzowskiego teatru co 
jak się okazało było przyczyną kilku poważ
nych konfliktów jeszcze na etapie prób zwy
kłych, anali tycznych i sytuacyjnych . 

Wraz z Fiedotowem przyjechał do Gorzo
wa współpracujący z nim, m. in . przy realiza
cjach w Jeleniej Górze i Kaliszu scenograf 
Lewan Mantidze, Gruzin, od pi9ciu lat mie
szkający w Polsce. Jest on absolwentem Pań
stwowej Akademii Sztuk Pięknych w Tbilisi. 

Jego zadaniem, z którego wywiązał się 
świetnie, były projekty kostiumów. Scenogra
fię zaprojektował sam reżyser. 

Co by nie powiedzieć , to dla aktorów go
rzowskich i dla widzów, konfro ntacja z arty
stą prezentującym oryginalny warsztat, opar
ty na rzadko w Polsce stosowanej metodzie 
twórczej może się okazać w wielu aspektach 
pożyteczna . 

I reneusz Krzysztof Szmidt 

Spotkaliśmy się w garderobie kilkanaście 
minut przed rozpoczęciem Pierwszej Gene
ralnej. Ewa Llchodziejewska co chwila za
powiadała przez głośnik pod sufitem, kiedyś 
„kołchoźnikiem" zwanym, że za 20, za 10, za 
5 minut pełna gotowość itd ... Chciałem do
wiedzieć si ę , jak widzą swoje postacie po tre
ningu Fiedotowa kreatorzy głównych ról: 
Małgorzata - Bogusława Jędrzejczyk, jej 
mąż i sceniczny kochanek Mistrz - Marek 
Jędrzejczyk i Woland - Leszek Perłowski. 
Ale z innej beczki zaczął Korowiow z diabel
skiej świty profesora Wolanda czyli 

Alek Podolak: Dla nas to był horror! Trzy 
czwarte czasu z półtora miesiąca przygoto
wań przegadaliśmy o niczym albo o pierdo-

Perłowski : Mniej więcej to się pokrywa z 
tym, co powiedziałeś . Gdy dawał mi uwagi, 
jak mam j akąś scenę zagrać, to w planie teo
retycznym dobrze się rozumieliśmy. Ja rozu
miałem co on do mnie mówił, przyjmowałem 

to do wiadomości, po czym wchodziłem na 
scenę - ze świadomością i wrażeniem, że to 
realizuję , schodzę i słyszę : „No Lechu, nie 
zagrał ty nicziewo". I pełna dezorientacja ... 

J a : A nie wyczułeś w tym prowokacji? 
Podolak: Jaka prowokacja? Schizofrenia! 

Leszek Być może 
ch ciał z nas zrobić 
Holoubków czy Gajo
sów do kwadratu . 
Nie wiem, może to 
taka metoda : c ały 
czas „ źle , ź l e, źl e'', 

żeby ile się da z akto
ra wycisnąć, odsłonić 

dodatkowe pokłady 
energii. Gdy pokazy
wał , jak to robić, bo 
przy okazji ma dryg 
aktorski - miałem 

wrażenie, że chciał , 

bym postać Wolanda 
przerysował , popro
wadził w diabolicz
ność niemal surreali-

& ena zbiorcwa. W oknie Marek Jędrzejczyk (Mislrz) styczną. I w tym mo-

lach. To nie była praca na miarę profesjo- mencie miałem wrażenie, że dotąd robiłem 
nalnego teatru.. . diabełka w pudelku. Może on źle pokazywał, 

Ja: Może tobie tak się tylko wydaje. Te pi er- a może ja go źle rozumia-
doły w rękach rosyjskich reżyserów kształconych Iem. Coś mi się chyba 
inną metodą niż polscy, dla rosyjskiego teatru jednak udało . Postać da-
słynnego z aktorstwa w najmniejszym nawet lej je szcze s i ę tworzy. 
epizodzie, to podstawowy budulec świadomości Jaki będzie efekt, trudno 
aktora, na której buduje on postać.. . w tej chwili powiedzieć . 

Podolak: Kochany, z niejednym reżyse- Ja: Czy czujesz, że 
rem rosyjskim pra- mówisz i grasz praw-
c'owałem i była to dę, jak chciał Stani-
normalna teatralna sławski i Czechow? 
robota. Myśmy też Leszek Tak, cza-
się cieszyli , że bę- sarni mam takie wra-
dzie fajna robota, a żenie. Ale ciągle je-
niestety, od począt- szcze jestem ostroż-
ku do końca był je- ny. Wolę czegoś nie 
den wielki zamęt dograć niż przegrać. 
od pracowni tech- Trudno zresztą oce-
nicznych po scenę. niać samego siebie. 

Ja: Może to tylko z Łatwiej mi powiedzieć coś o Marku. Z dużą 
wierzchu tak wyglą- przyjemnością obserwowałem to, co robił 
dało. A skutek okaże na scenie. W jego grze ta rosyjska metoda 
się niespodzianką dla sprawdza się bardziej chyba niż w mojej. 
was i dla widza? Sy- Ma dwie różne i ważne role: W jednej, jako 
stem Czechowa, Mistrz, gra faceta, który jakkolwiek zako-
którym pracuje Fie- chany,jednakjestpodmiotowy, bardzomę-
dotow w warstwie te- ski w tym co mówi o tej miłości , czyli jest 
oretycznej jest co naj- l'lo3umila Jędrzejczyk w roli Mał3orzaly facetem z j ... , a jako J eszua delikatny, wraż-
mniej interesujący. !iwy i ulotny.Jestem zdumiony, jak on to w 
Ale praktycy poddawali go krytyce, jako że każdy jednym spektaklu zrobił, do czego doszedł. Nie 
człowiek może mieć gdzie indziej swój punkt „pro- podejrzewałem go wcześniej o takie możliwo-
mieniownia" - jeden w piersiach (sercu?) , drugi ści. Coś w tym jednak musi być! 
w głowie, trzeci w brzuchu a czwarty w portfelu.. . Ja: Marku, jak oceniasz punkt dojścia Le-
Leszku, co ty sądzisz o pracy z reżyserem? Mówią i szka? Rozumiem, że trudno ci inaczej po ta-
piszą, że w twoim wypadku trafił w dziesiątkę. kich komplementach, ale serio ... 

Leszek Perłowski (Woland) i Kuba Zaklukiewicz (Berlioz) 

Jędrzejczyk (może niezbyt serio, ale z ca
łego serca): Leszek niezwykle się rozwinął, 
niezwykle... (Śmiejemy się wszyscy, ale nie 
mniej serdecznie). Nigdy nie śmiałem oce
niać kolegów, każdy ma indywidualne podej
ście do roli. On by inaczej zagrał moją aja na 
pewno inaczej jego. Leszka w roli Wolanda 
widzę, czuję i rozumiem. 

Bogusia Jędrzejczyk: Może ja coś po
wiem, bo mnie jest łatwiej mówić o męskiej 
postaci z pozycji aktorki bez posądzenia o 
konkurencyjność.Jak sam zauważyłeś, jesteś 
z natury powściągliwy i mnie się bardzo podo
bało , jak on cię otwierał, jak z próby na próbę 

&ena zbiorowa. Na sloliku 3lowa Kuby Zaklukiewicza 

stawałeś się ostrzejszy, inny n iż dotąd, peł
niejszy. Woland będzie chyba jedną z najlep
szych ról Leszka. 

Ja: A twoja Małgorzata? jaka jest - boska 
bardziej czy ziemska? 

Bogusia: Chciałabym, żeby była kobieca ... 
Ja: Czyli i boska, i ziemska? 
Bogusia: Byłoby idealnie, ale też uważam , 

że moja praca nie jest jeszcze skończona . 
Może dojrzeję do września, na oficjalną pre
mierę otwarcia sezonu. 

Do rozprawy prowokował 
Ireneusz K. Szmidt 



Zasługuje . 
00TEQWY na mrol< szuflady 

- Proszę mi powiedzieć, czy był kiedyś pisarz 
o nazwisku Bułhakow? 

-A co on napisał? O kim pan mówi? 
- Czytałem jedną z jego książek, krytycy o niej 

pisali bardzo źle. 

-A nie pisał on sztuk? 
- Tak, chwileczkę, jedną sztukę-„Dni Turbi-

nów". 
- To ja. 
Aleksander Czurkin, poeta z przerażeniem 

patrzy na Bułhakowa i powiada: 
- Pan nie był poputczykiem, pan był kimś je

szcze gorszym ... 
- Cóż może być gorszego od poputczyka? 
W rok później atak na pisarza ponowi inny 

krytyk - S. Radkow: ,jesteś pisarzem skończo
nym. Ty pisarzem byłeś. Wszystko, co napisałeś 

należy do przeszłości!" I radzi mu pisać histo
r yjki do pisma satyrycznego. W tym samym 
czasie Angarski proponuje mu napisanie po
wieści przygodowej. 
Można sobie wyobrazić wpływ tych zatro

skanych uwag na człowieka, który właśnie 
kończy największą powieść stulecia, będąc 
wcześniej świadkiem porażki ponad szesnastu 
swoich dzieł. Zwracano się do niego jak do de
biutanta. ,,Aniołowie stróże" czuwają nad do-
mem. Taki Konski. ledwie pisarz wyjdzie z 

Bułhakow 
pod kopułą cyrku 

„W tym roku „Mistrza i Małgorzatę" wy
stawił już teatr w Bielsku-Białej. Reżyserii 
podjął się, po 18 latach , A M . Marczewski. 

Prapremiera zaś „Mistrza i Małgorzaty" mia
ła miejsce 25 lat temu w Katowicach. Jako 
pierwsza jednak powieścią Bułhakowa zainte
resowała si9 animatorka krakowskiego teatru 
Jednego Aktora -Danuta Michałowska. Ze zło-
żon ej treści utworu wybrała dwa wątki: ewan
geliczny i związku Mistrza z Wolandem . 
Później były przedstawienia we Wrocławiu 

(197 4 rok), Krakowie (1981) i T arnowie 
(1982) . Inscenizację dzieła zaprezentował pod 
kopułą cyrku Teatr STU, nie pozostawiając w 
widowisku niczego z bułhakowowskiego du
cha i nastroju. Prawdziwym jednak wydarze
niem było przedstawienie wałbrzyskie, wyre
żyserowane w 1980 roku przez A M . Mar
czewskiego , któremu udało się wydobyć wszy
stkie główne nurty powieści : histor yczno
ewangeliczny, obyczajowo-satyryczny i filozo
ficzno-fantastyczny. Spośród eksperymentów 
i twórczych poszukiwań prezentacji tej znako
mitej powieści największy rozgłos zyskała in
scenizatorska wizja M. Englerta, którą 12 lat 
temu zaprezentował warszawski Teatr W spół
czesny. W tym samym czasie na motywach 
książki powstało widowisko operowe, pokaza
ne w Teatrze W ielkim." 

Ewa Szutowicz, Bułhakow, Fiedotow i 
Małgorzata w ... trykocie („Ziemia Gorzowska" 
nr 28 I 9.07.1998 r.) 

domu, spieszy zbadać zawartość jego biurka. 
Właśnie w tych okolicznościach Bułhakow 

postanawia pod koniec 1937 roku za wszelką 
cenę ukończyć swoją wielką powieść „Mistrz 
i Małgorzata". Pracuje noc za nocą. To będzie 
szósta wersja książki. Ma już ostateczną struk
turę i tytuł. Bohater tajemniczo nazwany Mi
strzem (ze słowem „pisarz" autor wziął roz
brat), pisze w Moskwie powieść o tragedii, 
jaka odegrała się w dalekiej Jerozolimie, w 
zaraniu pierwszego wieku, między Piłatem a 
Jeszuą, wędrownym filozofem. I oto ten tekst 
pariasa skazanego na zapomnienie w szpitalu 
psychiatrycznym zgadza się słowo w słowo z 
opowieścią Wolanda, niepokojącego znawcy 
nauk okultystycznych, który okazuje się ni 
mniej ni więcej tylko Szatanem, wszechmoc
nym księciem ciemności, rozpętującym - po 
to by przepędzić konformistów, oportunistów, 
donosicieli i przestępców - groteskową apo
kalipsę, wtrącającą człowieka w „diabelski" 
rytm gagów, burleskowych pościgów, scen ro
dem z Grand Guignolu i sztuczek kuglarskich. 
Mistrzowi pozwolił „odgadnąć" prawdę a au
tentyczność jego opowieści zaświadcza auten
tyczność dzieła, które stworzył Bułhakow. 
Misj;! ,ztuki, którą osiąga się przez ascezę i 
heroizm, jest mówienie prawdy. Również kwe
stie etyczne, m.in. moralność tworzenia, z:taj
dują się w centrum dzieła, które mieszą czasy 
i miejsca, groteskę i tragizm, farsę i liryzm. 
W wyniku rozmy
ślań, które skon
kretyzowało cier
pienie, Bułhakow 
rozstrzygnął nie
ro zwi ązyw al ny 
problem, posta
wiony w opowia
daniu „ Czerwona 
korona" z 1922 r. 
wskazując miło

sierdzie boskie 
jako alternatywę 
ziemskiej nie
o d wo ł al n ości Bulhakow w roku 1923. 

grzechów i win. rysunek /I. Kuricnnoj 

Mówiąc ,Jesteś 
wolny" M istrz uwolnił Piłata od dwu tysięcy 
lat mąk i w towarzystwie Małgorzaty, swojej 
kochanki, która z miłości nie wahała stać się 
wiedźmą podczas „ wielkiego balu pełni księż:r 
ca", pospieszył do swoich pieleszy, by spotkać 
Jeszuę na ścieżce księżycowej poświaty. 

28 maja 1938 roku Bułhakow stawia final
ną kropkę nad „i" w ostatniej wersji zweryfi
kowanego rękopisu w sześciu zeszytach. 
Następnie siostra żony, Olga Bokszańska, 
przepisała tekst na maszynie pod dyktando 
autora, który wprowadzał jeszcze drobne po
prawki. Praca to wyczerpująca, galernicza, 
ale przekonany, że rzecz nie cierpi zwłoki, 
pisarz odmawia nawet krótkiego wyjazdu: 
„Nie chcę rozstawać się z powieścią ani na je
den dzień. Stracę wątek, wersyfikacyjną wenę, 

Bulhakow w roku 1928 

poczucie całości. Przepisywanie należy skończyć 
za wszelką cenę. Teraz. teraz. W tej chwili całą 
moją duszę muszę mieć wolną, żeby nią na
tchnąć moją powieść. " 

14 czerwca w innym liście do żony pisze: 
„Mam przed sobą 327 stron maszynopisu (ok. 
22 rozdziałów). jeśli mi zdrowie dopisze, nie
bawem zakończymy to przepisywanie. Zostanie 
rzecz najważniejsza -korekta autorska, wielka, 
skomplikowana, uważna. „Co potem?" z pew
nością pytasz. Nie wiem. Na;pravidopodr>łmiej 
złożę mr;::zy11ujJis w biurku lub w szafie, gdzie 
leżą moje zamordowane książki, i od czasu do 
czasu będziesz o nim myśleć. Nie znamy zresztą 
naszej przyszłości. " 

I później : „Dokonałem ostatecznej oceny tej 
pracy i jeśli tylko uda mi się jeszcze trochę do
wartościować zakończenie, będę uważał, iż rzecz 
zasługuje na korektę i na złożenie w mroku szu
flady. Teraz jestem ciekaw Twojej opinii. a co 
do opinii czytelników, kto może wiedzieć, czy ja 
będęją znał' 

Ech, Kuko, ty nawet nie zdajesz sobie spra
wy, co z twoim mężem zrobiła ta ostatnia po
wieść, pisana przed zapadnięciem słońca zacho
dzącego nad tym straszliwym życiem w litera
turze .. . ". 

Gdy w maju 1939 roku autor czytał publicz
nie fragmenty swojego działa, było wiadomo, 
że w żadnym wypadku nic należy podejmo
wać prób publikacji, bo konsekwencje mogą 
być katastrofalne. 

„Mistrza i Małgorzatę" wydano po raz pierw
szy w 1966 r. dzięki staraniom żony pisarza. 

oprac. na podstawie książki Marianne Go
urg „Michał Bułhakow 1891 -1940" 
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PRZESTRZEŃ 
POMINlł;TA 

Pomysł napisania „powieści o diable" - bo 
tak często nazywał swój utwór Michał Bułha
kow - narodził się w 1928 roku. Powinniśmy 
pamiętać czym był ten okres dla literatów w 
Związku Radzieckim. Wśród wielu ugrupowań 
literackich na czoło wysuwa się wówczas Ro
syjskie Stowarzyszenie Pisarzy Proletariac
kich, zajmujące się zwalczaniem za pomocą 
oszczerstw i bezpardonowych ataków wszyst
kiego, co choć trochę niezgodne jest z linią 
programową podyktowaną przez Stalina. Pisa
rze zmieniają wypracowane własne style, pod
dając się ze strachu narzuconej konwencji, 
podporządkowując hałaśliwej propagandzie. 
Bułhakow szybko został odsunięty na margi
nes życia artystycznego. 

Powstawanie „Mistrza i Małgorzaty" trwało 
długo, bo z przerwami aż 12 lat. Niektóre osoby, 
wątki i zdarzenia powstały jednak już na począt
ku, w pierwszych zarysach utworu. Od razu 
wśród postaci powieściowych znaleźli się Chry
stus i diabeł, powstały sceny początkowej znajo
mości diabla z literatami i śmierci Berlioza, spek
taklu w teatrze Varieles i kilka innych. 
Wśród wszystkich innych postaci diabeł 

zdaje się być kluczową, konstruuje fabułę ca
łego utworu. Czas jego działania to zaledwie 
trzy dni, podczas których wywołany zostaje 
ciąg tajemniczych zdarzeń i skandali. Same in
terwencje wysłanników piekieł stanowią jeden 
z wątków utworu, silnie oddzialywują na inne. 
Los pary tytułowych bohaterów kierowany jest 
również przez Wolanda i jego świtę, ten jed
nak wpływ ma charakter pozytywny. Trzecim 
wątkiem powieściL wym jest „powieść w powie
ści", czyli przedstawienie biblijnego mitu, pod
danego modyfikacji, pozbawionego wzniosło

ści i świętości. 
D iabły Bułhakowa noszą imiona znane z in

nych tekstów literackich, potraktowane więc 
zostały jako umowne hasła. W ielorakie są 
źródła, z któr ych się wywodzą. Woland jest 
diabłem tragicznym, kojarzyć się może z upa
dłym aniołem. Korowiow z kolei jest tr ywial
ny, podobnych mu należy szukać w utworach 
Fiodora Dostojewskiego czy Tomasza Man
na. Kot Behemot to tradycyjne zwierzę czar
towskie , ponadto wydaje się być wyjęt. 1m z 
lud owych rosyjskich drzeworytów (kocury 
miały symbolizować cara Piotra I walczące

go z obyczajami) . Ponadto kłania się tu tra
dycja rosyjsk iej prozy, w której zwierzęta nie
jednokrotnie obdarzane były cechami ludz
kimi. Wystarczy sięgnąć do nasyconych fan
tasmagorycznością miniatur Gogola, nie na 
darmo Bułhakow tego właśnie pisarza cenił 
najbardziej. 

Ale wiele też różni bułhakowowskie diabły 

od tych wcześniejszych, choćby gogolow
skich. Tam złośliwe czar ty sprawiały, że w po
czynania ludzkie wdzierał s ię chaos, ostatecz
nie jednak można było wytłumaczyć ich istnie
nie bujną wyobraźnią ludzi, lękiem, chorobą. 

Inaczej jest z zespołem profesora Wolanda. Ten 
jest niemal z krwi i kości , a do wykonania ma 
precyzyjny, konkretny plan. Przypomina bry
gadę fachowców o określonych kompeten
cjach wysianą w delegację. Inne ziemskie spra-

wy interesują diabelską kompanię niewiele, 
ingerują w nie od niechcenia, zdarza im się 
płatać bezinteresowne figle, ale nigdy nie czy
nią bezinteresownie zła . „Psują do reszty to co 
nadpsute, lamią spróchniałe, namawiają do 
złego niedobre". Zadaniem ich nie jest czynie
nie zła, lecz wyostrzenie jego cech i skompro
mitowanie nienormalnej zwyczajności. I tu kła
nia si9 ponownie rzeczywistość radziecka epo
ki stalinowskiej świetnie oddana przez Bułha

kowa choćby w warstwie terminologii wywie
dzionej z propagandowych przemówień, posie
dzeń komitetów proletariackich etc. Język in
teligentów zbudo
wany jest ze słów i 
zdań zautomatyzo
wanych, ich zacho
wanie cechuje nie
ufność i podejrzli
wość. Funkcjono
wanie państwa ob
nażone zostało w 
wielu płaszczy

znach, naj lep iej 
przyj rzeć mu si ę 

można na przykła

dzie mech ani-
zmów dzi ałania 

Massolitu (wielkiej 
organizacji literac
k iej) , któ r ego 
członkowie zajmu
j ą s ic; wszystkim 
prócz literatury. 

„Mistrz i Małgo

rzata" to powieść 

skomp likowana. 
Istnieje cale mnóstwo propozycji interpretacyj
nych, ale traktować je należy raczej jako moż

liwości odczytania. Skomplikowani są sami bo
haterowie. Mistrz skupiający w sobie cechy 
różnych postaci jest XX-wiecznym filozofem i 
męczennikiem wędrownym. Przekazuje lu
dziom prawdy zawar te w swym dziele, ale sam 
skazany jest na cierpienie. Temu współczesne
mu Faustowi brakuje siły wewnętrznej , pod
daje się on zwątpieniu, ma rozterki. W końcu 
to Małgorzata, która w swojej postawie także 
sprzeciwia się całej tradycji literackiej, podej
muje się spiskowania z diabłem. Symboliczne 
oddanie się diabłu oznaczało w tej tradycji 
mękę, rysowało widmo potępienia. Ale Mał

gorzata znajduje się w stanie „całkowitej rów
nowagi duchowej", „wszystko jest tak, jak być 
powinno". Na opak wywrócone zostają więc u 
Bułhakowa tradycyjne wzorce. Faust jest -0fia
rą, ludzie gorsi od d iabła, sprzedaż duszy to 
łatwizna, a zaprzedani diabłu szybko i nieocze
kiwanie umierają . 

Publikację „Mistrza i Małgorzaty" rozpoczę
to dopiero w 26 lat po śmierci Bułhakowa, w 
miesięczniku „Moskwa" (wersja skrócona). 
Wydanie tej powieści odbyło się na przygoto
wanym już gruncie. W rok po śmierci Stalina 
na Zjeździe Pisarzy Radzieckich po raz pierw
szy od wielu lat nazwisko Bułhakowa, jako 
wielkiego ar tysty, wymieniono publicznie. 
W następnym roku ukazały się w wyborze jego 

sztuki. Powieść „Mistrz i 
Małgorzata" z miejsca sta
ła się sensacją. Potwierdze
niem jej wartości były opi

mni 
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nie czytelników, nieco inaczej sprawa się mia
ła z glosami krytyki, wśród której zdania były 
podzielone. Rozgorzały gorące spory, które 
ponoć toczą się w Rosji do dzi ś . Emocje wy
wołała interpretacja utworu, odczytywanie za
wartych w nim nakazów etycznych. Zarzuty 
brzmiały mniej więcej tak: „brak logiki życio

wych zdarzeń utwierdza w przekonaniu, że 
naj lepszą filozofią życia jest bierność. Saty
ryczny obraz udowadnia, że działania ludz
kie nie mogą niczego zmienić w biegu wyda
rzeń". Z przesianiem o kapitulacji wobec zła 

polemizowali inni krytycy. Słusznie zauważa
li, że bez żadnych ingerencji diabelskich świat 

nadal pełen jest zła. 

W k r ótkim czas ie po
wieść przetłumaczono na 
obce języki (pier wsze pol
skie wydanie datuje się na 
rok 1969) . Li teratura ba
dawcza w obrosła w tomy 
omówień . „Zaprezentowa
no w niej bardzo różne me
tody interpretacyjne i punk
ty widzenia. Przypisywano 
powieści charakter rozbu
dowanej alegorii politycz
nej; przedstawiano j ą jako 
utwór fil ozoficzny, g no
s tyczny, misteryjny, mi
styczny, utopijny; jako nową 

wykładnię motywów satani
stycznych i pochwalę zako
rzenienia narodowego; roz
patr ywano symbolikę, wy
krywano szyfry, roztrząsa
no dwuznaczności ( ... ) Już 
samo to bogactwo i różno

Bulhakow w roku 1928 rodność świadczą o sile in
spirującej książki. Jej syntetyczna formula wy
myka się pełnemu podporządkowaniu do ja
kiejkolwiek kategorii z osobna, a zarazem po
dnieca ambicje interpretacyjne. Z całą pew
nością próby będą trwały nadal. Nie jest wy
kluczone, że w rezultacie okaże się , iż osa
dzona na skrzyżowaniu wielu tradycji i odwo
łująca się do różnych sfer pojęciowych książ

ka Bułhakowa stanowi sama dla siebie kate
gorię, jest nową jakością, jak „Don Kichot", 
„Podróże Guliwera" czy „Faust"." 

Adaptacja „Mistrza i Małgorzaty" dokonana 
przez Sergieja Fiedotowa na potrzeby własnej 

inscenizacji i reżyserii w Teatrze im ].Osterwy 
w Gorzowie, niestety niemal w całości pomija 
przestrzeń społeczną i polityczną, grozę życia 
i tworzenia w komunistycznej Rosji lat trzydzie
stych, w czasach szalejących czystek stalinow
skich. Rosyjski reżyser przechodzi obok niej 
w sposób niezwykle nonszalancki, całą uwagę 
koncentrując na widowiskowości swojego te
atralnego dzieła. Jakby tamten świat sam w 
sobie był wszechobecny w świadomości widza, 
oczywisty i niepotrzebny przypominaniu. Czyż

by tak był pos trzegany we współczesnej 

Rosji? 

oprac. Jarosław Naus 

Na podst. wstępu Andrzeja Drawicza do 
„Mistrza i Małgorzaty" 



Pa XIII Ga1zawslcich Spotkaniach 'l'eatralnych 

LEPIEJ MOŻE JUŻ NIGDY NIŻ Bł;DZIE . 
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Doroczne spotkania teatrów na scenie Oster
wy w Gorzowie różną w ciągu swoich szesnastu 
lat miały historię, Różna ilość teatrów - od kilku 
do kilkunastu, różna bywała ich jakość- od przed
stawień o najwyższej w swoim czasie renomie, 
do grzecznościowo zapraszanych spektakli ener
dowskich, które nigdy nikogo nie obchodziły. 

szki Osieckiej w spektaklu „Nie żałuję" zrealizo
wanym przez Jerze go Satanowskiego w Teatrze 
Atelier w Sopocie. Ewa Błaszczyk, Barbara Dzie
kan, Justyna Szafran, Marzena Trybała i pano
wie Andre Ochodlo i Mirosław Czyżykiewicz, 
tworzyli z każdej prawie piosenki miniaturowy 
intymny teatrzyk. Spektakl był pomyślany jako 

dość skromny wieczór piosenek, 
bez specjalnej troski o insceni
zację, a pozostawił niezatarte 
wrażenie wywołane klimatem 
oraz urodą tekstu i muzyki. Pro
stą urodą adaptacji powieści O Igi 
Tokarczuk „Prawiek i inne cza
sy'' ale z dużym wkładem teatral
nych środków 
oczarował wi
dzów teatr To
warzystw a 
Wierszalin z Su
praśla. Trochę 
na mój gust za 
bardzo nama-

J3raszki z diabłem· sludentów PW6T z Wrocławia szczony, cele

Same Spotkania trwały też różnie - od dni kilku 
do kilkunastu. 

Od kilku lat jego formuła ustaliła się w poło
wie skali między festiwalem o przemyślanym do
borze repertuaru a prezentacją wybranych z se
wnu mniej lub bardziej znaczących w kraju spek
takli. Im więcej pieniędzy w kasie miasta na ten 
cel, tym więcej tych lepszych przedstawień. Cha
rakter festiwalu od trzech lat nadają naszej im
prezie symboliczne nagrody: dwie przyznawa
ne przez tę część publiczności, która wykupiła 
karnety na wszystkie 
przedstawienia a jedna 
przez kolegiwn recenzen
tów i sprawozdawców me
diów akredytowanych przy 
spotkaniach. Charakter ten 
nadają im rozmowy z twór
cami i wykonawcami 
przedstawień, choć przy 
nienajlepszej frekwencji, 
oraz gazeta towarzysząca z 
zapowiedziami, omówie
niami i recenzjami kolej
nych przedstawień. 

Jakbylowtymroku? Na 
miarę środków mniejszych 
niż można się było spodzie
wać. Ale okazało się po ne
gocjacjach z teatrami, że za 
te mniej więcej 50 tys. zł 
można ustawić całkiem 

przyzwoity repertuar spo
tkań. Udało się dyrektoro
wi Majorowi sprowadzić 
kilka aktorskich gwiazd; z 
których Joanna Szczep-
kowska (.Goła baba") iJ an Frycz G,Sonata Kreut
zerowska") ex aequo otrzymali honorowe nagro
dy aktorskie im. Ireny i Tadeusza Byrskich. Ple
jada gwiazd, może nie naijaśniejszych na na tea
tralnym firmamencie, śpiewała piosenki Agnie-

brujący stale 
swoje wschodniorustykalne re
kwizyty, stąd w całości trochę 
nudny: Ale publiczność na ten 
spektakl glosowała najczęściej i 
przyznała mu honorową nagro
dę Wydziału Kultury, Sportu i 
Turystyki Urzędu Miejskiego. 

Podobały się naszej publicz-
ności, a i recenzenci chwalili, 
,,Igraszki z diabłem" Jerzego Drdy w wykona
niu studentów wrocławskich, spektakl dopiero 

co nagrodwny na festiwa
lu polskich szkól teatral
nych w Łodzi. Trochę in
ności wprowadził na Spo
tkania poznański uliczny 
Teatr Strefa Ciszy, insce
nizując wraz z publiczno
ścią lwnpenprolctariackie 
wesele, z panną młodą w 
wysokiej ciąży, ze starym 
trabantem w roli ślubnej 
karocy. Wysokie oceny 
widzów zebrała „Sonata 
Kreutzerowska" według 
Lwa Tołstoja w adaptacji i 
reżyserii Mikołaja Gra
bowskiego, który w due
cie aktorskim z Janem 
Fryczem stworzył świet
ne przedstawienie o ludz
kich namiętnościach, 

które nijak nie chcą się 
zmieścić w normach pra
wnych i obyczajowych. 

Joanna 6zczepkowska Na tle gości z Polski, śre
w monodramie „Cola baba· dnio w tym roku wypadł 

nasz teatr gorzowski. 
Niezwykłą karierę robi ostatnio młoda reżyser

ka i dyrektor artystyczny szczecińskiego Tea
tru Współczesnego -Anna Augustynowicz. Pol
ska krytyka teatralna niemal jednogłośnie uzna-

je ją za wybitny talent, co legio u podstaw uhono
rowania jej „Laurem Konrada" na festiwalu w Ka
towicach. Pokazywała tam niezwykle kontrower
syjną groteskę austriackiego dramaturga Werne
ra Schwaba „Moja wątroba jest bez sensu albo 
zagłada ludu", którą w przedostatni dzień Spo
tkań wbaczyli także widwwie gorzowscy: Okrut
na to parodia współczesnych drobnomieszczan 
-mieszkańców jednej klatki schodowej. Parodia 
i kpina z ich języka, zainteresowań, ambicji na 
wyrost, stosunków międzyludzkich opartych na 
zasadzie ,jak nie ja jego, to on mnie". A w na
stępnym dniu „Balladyna" świeża, dopiero co po 
premierze, też w inscenizacji i reżyserii Anny Au
gustynowicz. Ta szekspirowska sztuka Juliusza 

„Moja wąlroba jesl bez sensu albo za3lada ludu" 
Tealru W sp6łczesne30 7.C Cizczecina 

Słowackiego wstała przełożona na język sceny 
środkami nad wyraz współczesnymi, szczegól
nie bliskimi uczestnikom dyskotek i seansów 
multimedialnych. Jeszcze raz się okazało, że je
żeli nie zaszkodziły „Balladynie" hondy Hanu
szkiewicza, to już nic jej nie może zaszkodzić. 
Nie tylko wybroniła się, ale odsłoniła zupełnie 
nowe możliwości interpretacyjne. Zgrany zespół 
aktorski Teatru Współczesnego w prosty 
sposób zawładnął naszą wyobrażnią. Za oba te 
przedstawienia teatr Anny Augustynowicz wstał 
uhonorowany nagrodą dziennikarzy „Melpo
mena '98". 

Na koniec, ale tylko dlatego, by zawsze o tym 
wydarzeniu pamiętać, przypomnę uroczystą in
augurację Spotkań, dzień 17 maja, w którym 
nadano Małej Scenic imię Ireny i Tadeusza Byr
skich. Z tej okazji gościliśmy wielu wspaniałych 
ludzi, córkę patronów i syna, przyjaciół - akto
rów z okresu gorzowskiego i póżniejszych. Mi
chał Puklicz na tę okoliczność wykuł w brązie 
pamiątkową tablicę, którą odsłonili wspólnie z 
wojewodą Ostrouchem, Agnieszka Zaczyk i 
Krzysztof Byrski, a ksiądz Witold Andrzejewski 
poświęcił . 

Przedstawienia tegorocznych spotkań były 
dobre, podobały się widzom, a i w opiniach 
recenzentów nie było zbyt dużo kwasów. Świad
czy to, że formuła takiego nieoficjalnego 
festiwalu festiwali sprawdza się i godna jest 
kontynuacji. 

Ireneusz Krzysztof Szmidt 
(,,Ziemia Gorwwska") 

Każdy, kto był w teatrze, na pewno widział panią Walerię Cichą i na pewno z nią rozmawiał. Pani 
Waleria jest bileterką, sprawdza bilety lub zaproszenia, sprzedaje teatralne wydawnictwa. Zawsze życzliwa ~ 7 ~ 
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" PANI OD BILETOW 
Ta siwa, energiczna i sympatyczna pani ma za 

sobą trudne lata młodości. Pochodzi ze Słonimia. 
Lata wojny były tam pełne zagrożeń. 

Młodość w kompanii sanitarnej 
Miała 17 lat, gdy w 1944 r. dostała nakaz 

pracy w fabr yce broni w Czelabińsku. Jedyne 
wyjście - zgłosić się do Wojska Polskiego. Zo
stała skierowana do kompanii sanitarnej w 
28 pułku 9 dywizj i. Po krótkim okresie prze
szkolenia skierowano ją na drugą a potem na 
pierwszą linię frontu. Za udział w zdobyciu po
znańskiej cytadeli dostała tytuł kaprala. Potem 
razem z oddzi ałami II Armii była w miejscowo
ściach dzisiejszego województwa gorzowskie
go, wcale wówczas nie wiedząc, że los na dłu
go zwiąże j ą z tymi ziemiami. W lutym 
1945 r. składała przysięgę przed frontem w Sta
rym Kurowie , w którym to później„. ale o tym 
za chwil ę. 

W marcu zaczął się krótki, ale jakże trudny i 
krwawy czas walk II Armii. Uczestniczyła w 
bitwie o Wrocław, w wyzwalaniu obozów koncen
tracyjnych. Jeszcze dziś z przerażeniem mówi o 
ludziach skrajnie wycieńczonych, którzy na nich, 
wyzwolicieli, czekali z utęsknieniem i cieszyli się 
widząc polskie orzełki na czapkach. 

Świat zamordowany 
Stanęli nad Nysą Łużycką. Był kwiecień, pięk

na, wiosenna pogoda, ptaki nie pozwalały spać . 

Szesnastego o czwartej nad ranem zaczęła się 
kanonada i ciężki bój. Już w pierwszych chwilach 
bitwy pocisk dostał się do namiotu sanitarnego i 
przeleciał tak blisko, że poczuła swąd swoich wło
sów. 

Nie miała jeszcze 18 lat, gdy musiała oglądać 
ludzi umierających i cierpiących. Ponieważ odwio
zła rannych na tyły, nie zdążyła przekroczyć Nysy 
ze swoim oddziałem sanitarnym. Znalazła się w 
środku ostrzału. Do jej oddziału już dotarła wiado
mość, że nie żyje. Tymczasem powalił ją podmuch 
bombowego wybuchu a odłamki wbiły się w kark. 
Bolało. Lekarz chciał ją odesłać do szpitala. Ona 
zdecydowała się ratować żołnierzy. Dziś mówi ze 
smutkiem w glosie: - Gdybym wtedy zgodziła się na 
szpital, dziś na pewno miałabym rentę wojenną, a 
teraz dostaję zwyczajną, niziutką. Po bitwie cały świat 
był zamordowany; nie śpiewały ptaki, nie szumiały 
drzewa. 

Medale 
Bardzo chciała dojść do Berlina i wziąć udział 

w defiladzie zwycięstwa. Była w Berlinie, na po
twierdzenie ma zdjęcie na tle Bramy Brandenbur
skiej, ale jej oddział dostał rozkaz wymarszu do 
Czech, by walczyć o Melnik i Pragę . Już było 
wiadomo, że wojna musi się skończyć lada dzień, 
a oni znaleźli się w niemieckim okrążeniu. Z tego 
kotła dzielna sanitariuszka wywiozła rannych na 
zarekwirowanym wozie. 

Na apelu usłyszała swoje nazwisko: Albinow
ska Waleria. Nie chciała wyjść. To, co zrobiła wy
dało się jej naturalne i oczywiste. Przełożeni byli 
innego zdania. Dostała pierwszy medal „Zasłużo
ny na Polu Chwały". Potem przybyły kolejne: Me
dal za Berlin, Medal Zwycięstwa, Medal za Odrę, 
Nysę i Bałtyk, a także całkiem cywilny Krzyż Ka
walerski. 

Dopiero w listopadzie 1945 r. pani Waleria prze
szła do cywila. 

P owitanie w Zwierzynie 
Matka z bratem i z siostrą w ramach repatria-

cji skierowana została do Zwierzynia koło Strzelec 
Krajeńskich. Ojciec po zesłaniu na Syberię znalazł 
się w Armii Polskiej dowodzonej przez gen. Ander
sa, brał udział w bitwie pod Monte Cassino i dopie
ro pod koniec 1947 r. wrócił do Polski. 

Po raz pierwszy Waleria przyjechała do rodzi
ny na urlop zdrowotny. Na dworcu miała zgłosić 
się do zawiadowcy stacji, który skieruje ją do ro
dziny. Zawiadowca - pan Zygrfyd Cichy - czekał 
na nią na peronie. Zaprowadzi! nie tylko do rodzi
ny, ale nawet na ... ślubny kobierzec. Ślub odbył 
się 14 kwietnia 1947 r. w„ . Starym Kurowie. Tak 
to dwa najważniejsze zdarzenia życia pani Walerii 
mały miejsce w tej samej wsi, o której w rodzin
nym Słonimiu nigdy nie słyszała. 

Po 50-ciu latach 
Rozmawiamy w przytulnym mieszkaniu pań

stwa Cichych w Gorzowie w dniu 14 kwietnia 1998 
r„ dokładnie w 51 rocznicę ślubu. Rodzina hucz
nie obchodziła jubileusz przed rokiem, dziś, w 
dzień po świętach nie ma gości . 

Pan Zygfryd pochodzi z Wolsztyna. Choć mąż 
i żona wzrastali w odległych regionach, nigdy im 
to nie przeszkadzało w budowaniu zgodnego 
domu. Mają czworo dzieci: Elżbietę, Zbigniewa 
(mieszka w Olsztynie), Andrzeja i Ilonę, pięcioro 
wnucząt oraz dwoje prawnucząt, a trzecie w dro
dze. 

Pan Zygfryd przepracował na kolei prawie 
50 lat, krótko w Zwierzyniu, potem w Gorzowie. 
Mógłby o zasługach kolejarzy, bezpośrednio po 
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wojnie i później, długo opowiadać, ale dziś boha
terką jest pani Waleria. 

W Gorzowie pani Waleria pracowała w pralni 
chemicznej, ale odczynniki źle wpływały na jej 
zdrowie. Poważnie odchorowała pralnię. Potem tro
chę pracowała chałupniczo równolegle chowając 
dzieci. W 1980 r. trafiła do teatru i już mija 18 lat 
tej pracy. 

Kontroluje , dziękuje, 
wychowuje 

-Nie jestem prawdziwym pracównikiem 
teatru, bo pracuję tylko na umowę-zlecenie, 

a przecież reżyserzy lub aktorzy mają dla nas 
dobre słowo. 

Choć różnie bywa. Pani Waleria pa
mięta także przykre zdarzenia. Ale naj
bardziej jest jej przykro , gdy widzowie 
nie są zadowoleni ze spektaklu. Ona by 
chciała, aby wszystko, co jest prezento
wane na scenie, znajdowało pełną akcep
tację. 

Przychodzi na godzinę przed rozpo
częciem przestawienia, wychodzi ostat
nia. Do jej obowiązków należy sprawdze
nie biletów, sprzedaż programów, usa
dzenie widzów na widowni. Czasem tak

że podanie kwiatów aktorom i reżyserowi. 
Milo jej, gdy słyszy serdeczne sł owa podzięko
wania. Lubi przedstawieni a dla mło dzieży. Jej 
zdaniem w ostatnich latach młodzież zdecydo
wanie się poprawiła, nie ma już przykrych zda
rzeń na widowni. Wie, że w tej zmianie ma tak
że swój udział, bo czuje się odpowiedzialna za 
młodych widzów i umie się do nich właściwie 
odezwać. 

Mundur w szafie 
Pani Waleria wyjmuje mundur z szafy. Mary

narka ze sznurami, odznaczenia, medale. Przez lata 
była czynną członkinią ZBoWiD-u, teraz działa w 
Związku Kombatantów. 

- Przykro mi - mówi - gdy słyszę czasami, że to 
ja wprowadzałam ustrój komunistyczny i że ci z 
AK byli lepsi. My ze wschodu żyliśmy pod podwójną 
okupacją, więc pójście do polskiego wojska trakto
wałam jako ucieczkę od Rosjan. W naszym wojsku 
mieliśmy kapelana, chodziliśmy co niedzielę do ko
ścioła, wieczorami odmawialiśmy pacierz. jakież 

to komunistyczne wojsko! fa nie odejmuję zasług 
żołnierzom Armii Krajowej, ale nie można pomniej
szać naszego wysiłku. Dlatego z dumą zakładam 
mundur, choć okoliczności do jego ubierania jest 
coraz mniej. 

Krystyna Kamińska 



Problemy sztuki aktorskiej 
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Michaiła Czechowa 
Pomoc wyobraźni 

W rozmai tych pokoleniach, w rozmaitych 
krajach , staje przed aktorem ta sama przeszko
da: mówienie - zamiast grania. Od Antoine'a 
do Copeau i Dullina, od Stanisławskiego do 
Wachtangowa i Meyerholda, wciąż się powta
rza ta sama przestroga. Niczym hydra o stu 
głowach, problem odradza się wciąż na nowo. 
Jeszcze w 1953 r. Yul Brynner pisał: „W szędzie 
wykłada się wam znakomicie dykcję , uczy się 
was wygłaszać prawidłowo kwestie, lecz ten 
najważniejszy, najbardziej zasadniczy element 
gry dramatycznej, jakim jest osoba własna ak
tora, pozwala si ę wam o dkrywać jedynie w 
oparciu o kilka bardzo niejasnych reguł". Ob
serwacja ta prowadzi do pochwały Michaiła 
Czechowa, którego dzieło o metodzie psycho
fizycznej Brynner opatrzył wstępem. 

Z pomocą wyobraźni - oraz sympatii, która 
stanowi rodzaj szóstego zmysłu - aktor winien 
przeniknąć mentalność swej postaci , jej środ o

wiska, jej epoki. By jego osobowość mogła stać 

się bardziej elastyczna, stosuje rozliczne ćwi
czenia substytucji. Nie musi wystawiać na po
kaz własnej oso by, celem sztuki jest odkrywać 
„nowe oblicza życia i istot ludzkich". Aktor usi
łuje wyłowić i zmniejszyć różnice istni ejące 

między nim i postacią, maksymalnie się do niej 
zbliżyć.Jest to wyraz uczciwości ro dem ze Sta
nisławskiego. Jednakże dla Czechowa ważna 
jest nie tyle kreacja intelektualna postaci sce
nicznej, ile kreacja „życia ludzkiego ciała" . Je
śli aktor ma przekazać widzowi życie wewnę
trzne postaci, jej głębiej pojętą psychologię, 

należy uwrażliwić jego ciało na to życie wewnę

trzne tak, aby mogło „przyjąć stany psychicz
ne i przyswoić je sobie, aż stanie się stopnio
wo rezonatorem, rodzajem nadajnika-odbior-

nika-wzmacniacza obrazów, 
uczuć , emocji, wszelkiego 
rodzaju impulsów". Stąd po
chodzi metoda psychofi 
zyczna, która opiera si ę na 
następuj ących poj ęciach: 

obiektywizm, atmosfe ra, 
promieniowanie , wrażli

wość, ciało wyimaginowane, gest psycholo
giczny. 

Świadomość swego ciała 
Kilka ćwiczeń wstępnych umożliwia aktoro

wi zdobycie świadomości własnego ciała po
przez znalezienie w piersi ośrodka, z którego 
pochodzi impuls zawiadujący gestami. Istnieje 
bowiem jakiś poryw, siła , która poprzedza ruch, 
powoduje jego przedłużenie, przekazuje mu swą 
moc, a tym samym udziela temu, kto go wyko
nuje, czegoś, co nazywa s ię obecnością scenicz
ną . Świadomość tej siły, umiejętność swobod
nego nią władania, daje poczucie równowagi i 
pewności siebie, zapobiegając tremie (uzewnę
trznienie się emocj i u kogoś, kto w zasadzie nie 
jest pewien swojej techniki) . Należy mieć świa
domość swego ci ała w otaczającej przestrzeni, 
modelować tę przestrzeń przy pomocy ruchów, 
które tworzą formy, tak jak czyniłby to rzeźbiarz . 

Ruch powinien być wyraźny, skończony. Praca 
rąk, palców ułatwi manipulowanie przedmiota
mi. Aktor nie może być niezręczny nawet wte
dy, gdy taka jest odgrywana przezeń postać . 

Z chwilą gdy aktor powziął świadomość siły 

mieszkającej w jego ciele, przez Michaiła Cze
chowa nazwanej „promieniowaniem", winien 
przekazywać to promieniowanie na zewnątrz, 

emanując z siebie ideę piękna. Brzydota nie znaj
dzie nigdy bezpośredniego wyrazu na scenie, 
idea piękna spowoduje jej transpozycję na „ideę 

Państwowy 'Teatr im. Juliusza ~sterwy 
Gorzów Wlkp. ul. 'Teatralna 9 

centrala tel. (0-95 ) 720-26-10 
sekretariat tel. / fax (0-95 ) 722-58-84 

Dyrektor: Ryszard Major 

Asystent dyrektora: Roma Kobus 

Ki erownik techniczny: Piotr Steblin-Kamiński 

Kierownicy pracowni: 
- plastycznej: Aleksander Kowalczyk, 
- elektrycznej: Bogdan Giżycki, 
- akus tycznej: Jan Szołomicki , 

- krawcowa: Anna Żurawska, 
- fryzjersko-perukarskiej: Alfreda Nowak, 

- brygadier sceny: 
- garde robiana: 
- stolarnia: 

Artur Mazurkiewicz 
Maria Murawska, 
Ireneusz Ługowski. 

Kierownik Biura Obsługi Widzów: 
Lidia Paukszto 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 
prowadzi sprzedaż i rezerwację biletów 

indywidualnych i zbiorowych, 
ofentjc organizację uroczystości , akademii, 

koncertów, itp. 
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 

- 17.00, w soboty w godz. 11.00 - 15.00 oraz 
godzinę przed rozpoczęciem prLedstawienia. 

"'ir' (0-95) 720-25-16. 

Repertuar: 
Stanisław Ignacy Witkiewicz „ W małym dworku", reż. Adam Orzechowski 

Roland Topor „Da Vinci miał rację'', reż. Krzysztof Gordon 
Andrzej Bursa „Zabicie ciotki", reż . Wies ław Górski 

Ewa Lachnit „Obrażeni", reż. Andrzej Rozhin 
William Shakesp eare „Poskromienie złośnicy ", reż. Ryszard Major 

brzydoty". Do idei formy i piękna dochodzi idea 
zespołu . 

Aktor wysyła promieniowanie 
Aktor winien ujmować kreację swej postaci 

jako całość , a nie jako luźne zestawienie szcze
gółów. W odróżnieniu od tych, którzy zabrania
j ą aktorowi, by od początku sztuki dawał oznaki 
znajomości jej zakończenia , Michaił Czechow 
pragnie, aby aktor od pierwszego wejścia po
siada! jasną wizję swych ostatnich scen. 

Aktor wysyła promieniowanie, odbierając w 
zamian promieniowanie swych partnerów, wy
czuwa wszystkie elementy sytuacji, wrażliwy . 
jest na ogólną atmosferę dekoracji i insceniza
cji. Ta nieprzerwana wymiana ożywia grę. Po
nadto istnieje jeszcze wymiana z widzami, to
też Czechow radzi, poczynając od pierwszych 
ćwiczeń, by dzielić sobie w myśli pomieszcze
ni e, w którym się pracuje, na dwie części , wy
obrażając sobie, że druga część jest zarezer
wowana dla publiczności , że wchodzi się do 
pierwszej części, aby zacząć grać, a potem si ę 
z niej wychodzi. Początek i koniec odgr)'\va
nej akcji konkretyzuje się w ten sposób dzięki 

odczuciu obecności widzów. 
Odwołanie się do obrazów 

Studiując wcześniejsze szkoły gry zauważyli

śmy, że aktor przeprowadzał pewne rozumowa
nia, odwoływał się do abstrakcyjnych idei, do sche
matów myślowych. Czechow chciałby, aby aktor 
rozbudowywał w swojej wyobraźni różne przed
stawienia w formie obrazów i emitował je. „My
ślenie" o postaci zastępuje teraz „widzenie" jej w 
działaniu, na podobieństwo malarza czy rzeźbia
rza, który nosi w sobie wizję plastyczną tego, co 
chce umieścić na płótnie czy wyrzeźbić w kamie
niu. Tak właśnie Michał Anioł musiał widzieć 
wewnętrzną siłę Mojżesza, ożywiając jego mięśnie 
i żyły. Odczuwając w głębi tej istoty życie odgry
wanej postaci, aktor w całkiem naturalny sposób 
przejmie jej uczucia, bez najmniejszej potrzeby 
wzbudzania ich w sposób sztuczny. 

W celu wywołania na scenie określonego uczu
cia nie trzeba się tu zwracać do pamięci emocjo
nalnej, jak to było u Stanisławskiego. Pamięć w 
potocznym znaczeniu słowa potrzebna jest do 
ćwiczeń, których celem jest rozbudowanie przed
stawień w obrazach, rozwój wyobraźni w oparciu 
o te przedstawienia; później zaś pamięć zastępuje 
fantazja i aktor jest w stanie tworzyć w swym umy
śle postaci posiadające charakter, określoną prze
szłość, stany psychiczne. Buduje je jakby w ma
rzeniu na trzeźwo, przyswaja je sobie, czuwając , 

aby działanie sceniczne odpowiadało dokładnie tej 
wyobrażonej postaci. Nieuniknione jest przy tym 
wykorzystanie doświadczenia: w swym życiu oso
bistym aktor zgromadził w swej podświadomości 
wrażenia i uczucia stanowiące materiał, którym 
może wzbogacić życie wewnętrzne swej postaci. 
Innymi słowy, postać zyskuje na bogactwie ukry
tym w przeszłości aktora, na jakości jego życia 
wewnętrznego, od czego uzależniona jest jego 
artystyczna osobowość. 

Publiczność 
Aktor sam siebie zapytuje, co jego gra daje 

widzom. Zastanawia się, czy grana przezeń 
sztuka odpowiada określonej potrzebie, czy ma 
związek z problemami współczesności. Niejed
nokrotnie dopiero reakcj e publiczności przy
noszą aktorowi rewelację głębokich intencji 
autora. Zdarza się, że główna idea sztuki trafia 
do aktora nie w trakcie prób, lecz już po pew
nej ilości przedstawień. 

Cl t 

oprac. na podst. : Odette Aslan 
„Aktor XX wieku". Wa rszawa 1978 


