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Andrzej Drawicz 

BUlHAKOWOWSKI PARYŻ NA ARBACIE 

Tak właśnie nazwał „Mieszkanko Zojki" - z sarkazmem 
i przekąsem - jeden z recenzentów: Paryż na Arbacie. 

Skromniutki był ten Paryż, na miarę połowy radzieckich lat 
dwudziestych, kiedy ludzie ledwo doszli do siebie po latach 
głodu i chłodu wojny domowej. 

Ale jest istotnie w „Miestkanku" pewien francus·ki smak 
i sznyt. Atmosfera rewietki, bulwaru i tingel-tanglu, choćby 
nawet dla ubogich. Jest efektowność 'i sprawność dobrze zro
bione'go scenicznego kawałka. I świadomość tradycji lekkie
go gatunku, konwencja zmiany wcieleń, parodia chwytu wza
jemnego, zdemaskowanego oszustwa, gdy dwoje kochan
ków spotyka się przypadkiem w domu schadzek. I wyraiiste 
postacie: wesoły obwieś, potomek wielu komediowych szelm; 
kuta na cztery oogi arrywistka; jej bezwolny paladyn o im
ponujących nuworyszom manierach; liryczny defraudant, 
który nie wytrzymał pokus władzy i pieniędzy; wycwaniona 
służq~a. nowe wcielenie tradycyjnej, fertycznej subretki. I coś 
z lekkiego wyuzdania, z zepsucia, prawda, że z perspektywy 
lat nader już dziecinnego - ale tam i wtedy był właśnie kró
tki dkres przebłysku swqbodniejszych obyczajów między dwo
ma okresami purytanizmu. Jakiegoś bardzo widać pruderyj
nego recenzenta tak owa mini-Sodoma i Gomora oburzyły, 
iż zagrzmioł o „„.lubowaniu się pikantnymi scenami i de
monstrowaniu na scenie damskich toalet rozciętych na różne 
sposoby: z przodu, z tyłu, w talii i na plecach". Nic dziw
nego, że przy tak skrupulatnym za·anonsowaniu zewnętrz
nych uroków spekta'klu „Mieszkan1ko" szło kompletami po
nad dwieście razy, a mogłoby iść znacznie dłużej. 

Tak czy owak bardzo moskiewski był to Paryż. Osadzony mo
cno w obyczajowości tamtych czasów. Właśnie przed paroma 
laty wprowadzono dość liberalny program gospodarczy, naz
wany Nową Polityką Ekonomicmą, nepem - 1i nastąpił nie
długi okres rozkwitu przedsiębiorczej inicjatywy prywatnej, go
rqcz'kowy zgiełk jednodniowego milionerstwa, parada pokus 
i uroków, którym ulegał niejeden zahartowany w niedaw
nych walkach bojownik, nie mówiąc o niezahartowanych„. 
Komediografia rosyjska Jot dwudziestych, pióromi Aleksan
dra Fajki, Borysa Romaszowa, Mikołaja Erdmana, Walenty.na 
Katajewa z werwą i blaskiem pokazała nepowski świat i pół
światek, roztaczający feeryczne blaski i zdolny zawrócić słab
sze głowy perspektywą łatwego dobrobytu, lekkiego życia 
i użycia. (Potem unieśmiertelnili to wszystko Ilf i Pietrow w 
„Dwunastu krzesłach" i „Złotym cielęciu"; zresztą ich Os
top Bender 'będzie bliskim kuzynem zadomowionego w „Mie
szkanku" Ametystowa). Choć w gruncie rzeczy, jeśli się w to 
z perspektywy wpatrzeć, inie szło o nic więcej, jak o pokusę 
ń or ma I n ości, do której rwali się ludzie, zmęczeni nie
dawną przymusową ascezą i żądni choćby namiastek. Rwali 
się często na oślep i na złamanie karku, ale też właśnie nie~ 
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dawno ogłoszono, że tradycyjna moralność przestała istnieć 
a dobre maniery są uzewnętrznianiem nieprzyjaznych postaw. 
Więc dziwić się zamieszaniu - czy raczej według francus
kiego przysłowia wszystko zrozumieć i (prawie) wszystko wy
baczyć? Sytuację wzięto najdosłowniej z samego życia; ga
zety tamtych czasów donosiły wielokrotnie o podejrzanych 
aferach w podejrzanych, podobnych do Zojkinego, mieszka
niach. Jedno z nich znajdowało się nawet w domu przy uli
cy Sadowej w którym autor sztuki przez pewien czas mieszkał, 
i który został później utrwalony w „Mistrzu i Małgorzacie". 
Istotnie też ocierało się to często o kryminał i bandycką din
tojrę; wystrój epoki daleki był od sielanki. 

Skąd jednak znalazło się to wszystko pod piórem, znanym 
u nas przede wszystkim z dzieła o największym wymiarze -
„Mistrza i Małgorzaty" właśnie? Dlaczego Bułhakow? 

Przypomnijmy więc jak do „Mieszkanka" doszło. Michaił Buł
hakow rocznik 1891. syn kijowskiego teoloąa prawosławne~o . 
kształcił się na lekarza i dobrze zgłębił ten fach. Jednak 
ustawicznie mobilizowany przez kolejne władze w latach woj
ny domowei zbrzydził sobie medycynę i rozpoczął terminator
stwo literackie Był to skok w nieznane. oznaczający w neoow
!':kich warunkach ostra walkę o byt i. jak pisarz sam to okreś
lił . „wvdłubywanie chleba piórem". Imał sie wszystkieao; pi
sał felietony. notatki. szkice. reportaże. krótkie ooowiadania, 
onracowywał notatki korespondentów terenowych. Ale zqłe
bił przy tej okazji Życie we wszystkich jeqo przedziwnych 
i nieustabilizowanych układach. Tworzvwo było barwne I sa
mo ochało sie pod oióro. Wcze~nie blvsnal też Bułhakow 
pazurem doskonałeao . aoaolowskieao z ducha satvrvka o 
wrażliwości na wsoółczesny obyczaj. podszvtei draoieina aro
tP.skowościa . Ale przydatność satyry kwestionowano ·i uczeń 
Goqola został ostro zbesztany. Odszedł wówczas w nie
dawna historię , daiac w świetnej powieści „Biała Gwardia" 
uczciwa n:"lacie o końcu własneao świata i środowiska. któ
reao or7edstawicielom nie odmówił iednak własnvch racji 
i aodności. I tym rmem losv utworu bYłv mało szczęśliwe: nie 
70stał nnwet w całości ooublikowany. Dopiero sceniczny wa
riant nowieści , zatytułowanv „ Dni Turbinów" i wystawiony 
w 1926 roku orzez słyrinv Moskiewski Teatr Artvstyczny. -
MCHAT - wvdawał się zwiastować odmianę bułhakowowskiej 
fortunv. Srtuka miała S7alone powodzenie: co prawda stała 
sie też natychmiast obiektem wściekłvch ataków ortodoksyj
nej krytyki, dopatrujące! się w autorskim obiektywizm ie po
stawy zdecydowanie wrogiej. Jednak przez kolejne trzy se
zony Bułhakow jest - czy to jako beniaminek, czy enfant 
terrible - najałośniejszą oostacią teatralnej Moskwy. Prócz 
„Dni" MCHAT zapowiedział wystawienie ich kontynuacji, 
sztuki .. Biea". Teatr Kameralny, inna wysoko notowana sce
na, odważył się w roku 1928 zagrać zjadliwy pamflet „Szkar
łatna Wyspa". A Teatr Wachtangowa, w trzy tygodnie po 
oremierze „Dni" pokazał właśnie „Mieszkanko Zojki", które 
bez trudu podbiło publiczność. W zestawieniu z pozostały
mi trzema utworami było to raczej komediowe intermedium, 
przerywnik między poważnymi pracami, i nawet padający na 
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końcu trup odbierany być musiał z pewnym przymrużeniem 
oka, jako chwyt z arsenału współczesnej ·komedii łotrzykow
skiej. Ale też właśnie czegoś takiego potrzebowano. W do
datku rzecz zrobił sprawnym piórem świeży ale tęgi już fa
chowiec, mający we krwi wyczucie teatru i teatralności, a na
dto, jak się już rzekło, znający życie na wylot. 

1eatr wykorzystał szansę. Reżyser Aleksy Popow, podejmując 
tradycje i nakazy twórcy sceny, Eugeniusza Wachtangowa, 
uczynił z „Mieszkanka" wspólną zabawę aktorów i widzów. 
Wśród tych pierwszych zapamiętano szczególnie młodego 
wówczas Rubena Simonowa, późniejszego wieloletniego se
niora i kierQwnika sceny, jako brawurowego Ametyst~wa; 
oraz ulubioną uczennicę Wachtangowa, Cecylię Mansurową, 
aktorkę wielkiego temperamentu, w roli Zojki. Utrzymane w 
plastycznym duchu epoki dekoracje Sergiusza !sakowa skró
towo ewokowały efekciarski styl i dwuznaczny polor spe
lunki, wykorzystując też halucynacyjne, odrobinę nadrearne 
etekty mieszania manekinów z żywymi modelkami. Słowem: 
werwę dialogu pomnożono przez werwę aktorstwa i insce
nizacji. Cóż - jak Paryż to Paryż... 

Co prawda szczęście trwało niedługo. Krytyka, wyćwiczona 
na „Dniach Turbinów" traktowała już wszystko co bułha
kowowskie jak nieprzyjaciela. Propozycja zabawy i odprę
żenia nie zostały przyjęta. Obok głosów przytaczanych wcześ
niej stwierdzano iż „Mieszkanko" „ ... napisane jest w · stylu 
zbioru mieszczańskich anegdotek i powiedzonek, które mo
gły mieć ladajaką aktualność ze trzy lata temu". Dziwiono 
się teatrowi, że sięgnął po utwór „ ... bardziej niż żałosny w 
sensie braku talentu i głębi". Nie zabrakło i podsumowań 
bardziej kategorycznych, wyglądających dziś jak walenie z 
armaty do wróbla. Cóż, poza wszystkim innym, poczucie nu
moru dawane jest nie wszystkim i nie zawsze .„Dość, że kie
dy w roku 1929, w zaostrzającej się atmosferze społecznej, 
postanowiono zdjąć ze sceny „Dni Turbinów" i „Szkarłatną 
Wyspę", a wcześniej przerwano próby „Biegu" to los ich 
podzieli/o i „Mieszkanko", choć tak bardzo niewinne prze-
cież. 

A gdy podzieli/o, musiało czekać długo na powtórne scenicz
ne narodziny (jeśli nie liczyć paryskiej inscenizacji w teatrze 
Vieux Colombier w roku 1935). Bułkahow próbował jeszcze 
na scenie prawie wszystkiego: pisał sztuki historyczne i fan
tastyczne, adaptował, przerabia/, pisał libretta i scenariu
sze. Niemal wszystko obracało mu się w niespełnienie, tyle, 
że w latach trzydziestych pozwolono MCHAT-owi na wzno
wienie „Dni Turbinów". Szla tam również bulhakowowska 
adaptacja „Martwych dusz" Gogola, daleka jednak od pier
wotnego, adaptacyjnego zamysłu. Sztuka o Molierze, „Zmo
wa świętoszków" bardzo długo przygotowywana doczekała 
się ledwie siedmiu przedstawień, poczem jej sceniczny ży
wot gwałtownie przerwano. Wyjściem - co prawda na skalę 
większą niż ludzkie życie - okazało się dopiero dzieło głó
wne, „Mistrz i Małgorzata". Ta książka o szansach wolności, 
możliwej za sprawą mi/osierdzia sumienia i pamięci stworzyła 
obszar swobody dla swego twórcy. 
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Kiedy umierał na nerczycę w marcu 1940 roku, mając zaled
wie czterdzieści dziewięć lat - żona przysięgła mu, że dzie
ło nie przepadnie. I to się spełniło, w przeszło ćwierć wieku 
później. 

Ale to już sprawy dość odległe od arbackiego mieszkanka, 
choć przecież właśnie w „Mistrzu i Małgorzacie" obok wąt
ków bardzo poważnych znalazła się masa, z satyryczną wer
wą i blaskiem potraktowanej moskiewskiej obyczajowości, 
wypisz wymaluj z przybytku Zojki rodem. Najważniejsze jest 
to, że dziś moźna to już wszystko czytać i oglądać, ciesząc 
się i zamyślając na przemian. Przygasły niegdysiejsze emo
cje, ustaliły się nowe kryteria; to, co było wyzywające stało 
się dziecinnie łagodne, a pokusy zwiększyły swój kaliber. 
Tempora mutantur - ale nieskomplikowana historyjka opra
wiona w ładne dziewczyny, wieczorowe toalety, rytmy fokstro
ta, sinawy dyme·k opium, seplenienie dwu (wówczas w Mosk
wie swojskich) Chińczyków i błysk noża, a przypięczętowana 
rytualnym opadnięciem ramienia sprawiedliwości - zabawi 
nas pewnie niegorzej niż, przeszło pól wieku temu, spragnio
ną arbackiego Paryża moskiewską publiczność. 



BUŁHAKOW NIEZNANY 

Konstantin Paustowskij w jednym z tomów swojej autobiogra
fii, drukowanym pod tytułem „Kniga skatinij" w czasopiśmie 
„Nowyj Mir", wspomina dramatyczne losy Michaiła Bułha
kowa. Przytoczony przez Paustowskiego epizod rozegrał się 
w czasach dla autora „Mieszkanka Zojki" bardzo niepo
myślnych. 
„Był w sytuacji bez wyjścia . Nie potrafił przestać myśleć, za
trzymać wyobraźni, nie mógł przestać być pisarzem. I jedno
cześnie nie miał co począć z tym, co tworzył . Nie ma dla pi
sarza gorszej tortury. 
Został pozbawiony możliwości druku. Pozostało mu tylko 
jedno: zmyślanie dla bliskich sobie ludzi smutnych i żartobli
wych opowiadań, którymi dzielił się w domu, przy stole, przy 
herbacie. 
Pamiętam jedno z nich . 
Oto Bułhakow wysyła codziennie do Stalina długie i tajem
nicze listy, podpisując się „Tarzan". Wprawiają one Stalina 
w zdziwienie, zaczyna się ich jakby nawet trochę bać. Jak 
wszyscy ludzie, nie jest jednak pozbawiony ciekawości: wy
da Je Berii polecenie, aby ten natychmiast odszukał i do
prowadził na Kreml autora listów. Nie tai zniecierpliwienia: 
„Siedzi tam u was darmozjazd na darmozjadzie, jednego 
człowieka nie mogą wyśledzić!" 
Bułhakow po pewnym czasie wpada wreszcie w ręce orga
nów bezpieczeństwa i zostaje doprowadzony na Kreml. Sta
lin przygląda mu się z uwago. Rzec można nawet z - pew
ną sympatią , oyka sobie z fajeczki i wreszcie pyta wolno 
i jakby od niechcenia: 

- A więc to wy pisujecie do mnie te listy? 

- Tak, to ja, Josifie Wissarionowiczu. 
Milczenie. 

- A co takiego? - pyta po pewnym czasie zaniepokojony 
Bułhakow. 

- Nie, nic. Tak sobie. Nieźle umiecie pisać . 
Milczenie. 

- A więc to wy jesteście ten Bułhakow? 

- Tak, to ja, Josifie Wissarionowiczu. 

- No to powiedzcie. dlaczeqo chodzicie w cerowanych spo-
dniach, w oodartych trzewikach? Ach, jak brzydko jesteś
cie ubrani. Nieładnie tak się zaniedbywać. 

- Co robić, Josifie Wissarionowiczu. Płacą marnie„. 
Stalin odwraca się do ministra zaopatrzenia: 

- No i czeqo ty tak siedzisz i qapisz się? Nie umiesz ubrać 
człowieka? Kraść to u was kaidy potrafi, ale jak trzeba po
rządnie ubrać jednego, jedyneqo pisarza, to nie ma komu 
tego zrobić ? No i czegoś tak zbladł? Przestraszyłeś się, co? 
Natychmiast ubrać pisarza! W gabardinę! A ty czego tu 
siedzisz i nic nie robisz, jeszcze wąsa sobie podkręcasz . Pat-
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rzcie no, jakie to buciki włożył! Sciągaj je szybko, oddaj czło
wiekowi. Ach, że też trzeba wszystkim tłumaczyć, że też nikt 
niczego się :nie domyśli! 

I oto, ubrany, obuty i nakarmiony Bułhakow zaczyna chodzić 
na Kreml. Między nim a Stalinem nawiązuje się zupełnie 
nieoczekiwana przyjaźń . Stalina nawiedza niekiedy smutek, 
skarży się wtedy przyjacielowi. 

- Wiesz, jak jest, Misza. Wszyscy krzyczą: genialny! genial
ny! a tu nie ma nawet z kim napić się koniaku. 

W bułhakowowskim opowiadaniu powstaje powoli kreska za 
kreską obraz Stalina. W samym Bułhakowie, w jego stylu 
narracji tyle jest ciepła, że obraz ten jest obrazem bardzo 
ludzkim. Stalin jest w inim bez mała sympatyczny. Na chwilę 
zdaje się nam, że to nie ten sam Stalin, który tyle zła wy
rządził pisarzowi. 

Któregoś dnia Bułhakow przyszedł na Kreml smutny jakiś, 
rozgoryczony. 

Siadaj Misza. Czegoś taki mroczny? Zrobili ci co złego? 

- Et, rnic takiego. Napisałem ·sztukę. 

- Sztukę? Zrnakomicie! Ale to tylko powód do radości: na-
pisać całą sztukę, ho„.ho„. No, co cię gryz·ie? 

- A bo teatry rnasze nie chcą jej grać, Josifie Wissariono
wiczu. 

- Nie chcą, powiadasz? A gdzie chciałbyś mieć premierę? 

- W MCHAT-ie, oczywiście, Josifie Wassaronowiczu. 

- Ach, tak postępować z pisarzem! Co to się dzieje teraz 
w teatrach„. Nie, Misza, spokojnie. No, nie denerwuj się. 
Siadaj. 

Stalin podnosi słuchawkę. 

- Halo! Proszę połączyć mnie z MCHAT-em. Z MCHAT-em, 
powiadam, MCHAT? Kto przy aparacie? Dyrektor? Słuchaj
cie, tu Stalin„. Halo! Halo! Stali:n zaczyna się denerwować. 
Dmucha z całej siły do słuchawki. 

- Sami durnie siedzą w tym ministerstwie łqcziności, żeby 
choć raz telefon się nie psuł. A tu nawet porozmawiać nie 
można. Halo, proszę jeszcze raz MCHAT. Jeszcze raz - mówię 
wyraźnie! Halo, kto tam? MCHAT? Słuchajcie„. Tylko nie 
odkładać mi słuchawki! Tu Stalin. Nie odkładać słuchawki, 
mówię! Gdzie ten wasz dyrektor? Co? Umarł, powiadacie? 
Przed chwilą? Jacy to ludzie teraz strachliwi! Nawet pożar
tować nie można". 

wg „Bułhakow ·nieznany" 

Dialog 2/1964 



Z łódzkiej kroniki teatralnej 

„MIESZKANIE ZOJKI" w TEATRZE MIEJS!f.11v1 w 1931 r. 

Obecna premiera „Mieszkanka Zojki" w Teatrze Nowym 
jest drugą realizacją tej sztuki w Łodzi. Po raz pierwszy oglą
dała łódzko publiczność tę sztukę 21 listopada 1931 r. w 
Teatrze Miejskim przy ul. Cegielnianej, w przekładzie Gu
stawa Wasercuga. 

Reżyserował „Mieszkanie Zojki" Zbigniew Ziembiński, sce
nografię projektował Konstanty Mackiewicz. W roli Zojki wy-. 
stąpiła Irena Horecka, Ametystowem był Jerzy Woskowski. 
Obok nich - m.in. Jadwigo Chojnacka, Jadwigo Kossocko, 
Janina Niczewska, Hilda Skrzydłowsko, Tadeusz Białoszczyń
ski, Jan Mroziński, Mieczysław Węgrzyn, Józef Winawer. 

Sztuka miała ogromne powodzenie, grano jq 26 razy (co 
w tamtych czasach było liczbą rekordową), a krytyko uznała 
ją za jedną z najciekawszych pozycji współczesnego reper
tuaru rosyjskiego. 


