
Bułat Okudżawa  
Unikatowe projekcje filmowe o wielkim bardzie 
(ze zbiorów Muzeum Włodzimierza Wysockiego w 
Koszalinie)  
 
1/ "Bułat Okudżawa. Koncert na Tagance" (Rosja, 
1981) – 1h10 min.    

 
Unikatowe nagranie filmowe z kwietnia 1981 

roku. Koncert legendarnego barda, na który nie sposób 
było kupić biletu, ani też zdobyć zaproszenia. Imprezy 
nie zapowiadała żadna notka prasowa, nie zwiastował 
żaden afisz. Był to występ dla przyjaciół, który odbył się 
w 17. rocznicę istnienia Moskiewskiego Teatru Dramatu 
i Komedii na Tagance. W rolę konferansjera wcielił się z 
wdziękiem sam Jurij Lubimow – legendarny założyciel i 
dyrektor artystyczny Taganki. Widzów było tak wielu, iż 
Lubimow z żalem stwierdził, że sala, niestety, nie jest 
gumowa. Bułat Okudżawa  już na wstępie oznajmił, iż 
zupełnie inaczej wyobrażał sobie swój występ. 
Dlaczego? By się o tym przekonać, trzeba koniecznie 
zobaczyć film. 
 
2/ "Bułat Okudżawa" (Rosja, 1992) – 1h 

 
Unikatowe nagrania z koncertów Bułata 

Okudżawy z archiwum Gosteleradio (pochodzące z 
różnych lat). Najsłynniejsze utwory poety i pieśni mniej 
znane w Polsce. Od bardzo wczesnych interpretacji po 
późne występy bardzo już dojrzałego artysty, 
okraszone filozoficzną zadumą i czasem gorzką, to 
znów ironiczną, refleksją nad światem i ludźmi. Film 
zawiera fragmenty wywiadu z Bułatem Okudżawą, w 
którym poeta odpowiada na fundamentalne pytania 
dotyczące jego twórczości, a także obszerne fragmenty 
jednego z najbardziej poszukiwanych przez 



kolekcjonerów koncertu w CDL (Centralnym Domu 
Literata w Moskwie) z roku 1992. Bułat Okudżawa 
zaśpiewał wówczas swe stare i nowe utwory, 
odpowiedział również na liczne pytania z sali. 
 
3/ "Dwie godziny z bardami" (Rosja, 1987, reż. 
Aleksander Stefanowicz) – 2h 

 
Niezwykły i ze wszech miar godny polecenia  

film – koncert Aleksandra Stefanowicza. Rewelacyjny 
dokument, którego autor  prezentuje najsłynniejszych 
bardów zza naszej wschodniej granicy: Bułata 
Okudżawę, Włodzimierza Wysockiego, Aleksandra 
Galicza, Jurija Wizbora, Aleksandra Rozenbauma, a 
także mniej w Polsce znanych (wciąż czekających na 
odkrycie!): Julija Kima, Olega Mitiajewa, rock-barda 
Andrieja Makarewicza, Aleksandra Dolskiego, 
Aleksandra Gorodnickiego, Leonida Siergiejewa i innych 
wybitnych przedstawicieli gatunku. Całość uzupełniają 
unikatowe fragmenty starych radzieckich kronik 
filmowych. 
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