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• Bułat Okt1dża.?na pl~ 
To rzecz doprawdy niesłychana, żeby P- -
na taki pomysł zwykły robak wpadał: . · „ 
zapragnął naraz ujrzeć siódme niebo, ~. ..._ 
zapragnął_ oddać komuś cały świat. ... 471Jd.0~ 

Od dawna tak dokoła było pusto, .,. 
powszednie wszystko stało się i mdłe. 
I wtedy robak stworzył sobie bóstwo 
na obraz i na podobieństwo swe. 

Nie drażała ziemia, w niebie znak nie gorzał, 
tylko się lekko rozstąpiła mgła, 
kiedy ją wreszcie dnia szóstego stworzył 
i ujrzał, jak w paletku lichym szła. 

Czym prędzej, nie czekając na nic więcej, 
do dorrw swego zaniósł ją przez próg, 
pocałunkami ogrzał zimne ręce 
i pantofelki stare zdjął jej z nóg. 

A cienie ich zawisły ponad progiem. 
Na dalszą drogę już nie miały sił. 
Tak piękne i tak smutne, jakby bogiem, 
jakby człowiekiem każdy z cieni był. 

przekład : Ziemowit Fedecki 

I łAVGZKA OlA IMWIM I 
„Co to za rzecz, którą otrzymuje się bez podziękowania, której zażywa się nie wiedząc jak, którą 
daje się innym bez świadomości o tym i którą traci się nie postrzegając kiedy?" - „Życie" - rzeki 
Zadig Woltera i trafnie rozwiązał zagadkę. Jeżeli nawet takie pytania są przeznaczone wyłącznie 
dla bohaterów filozoficznych przypowieści , to tęsknota za sztuką , która pozwala oglądać tzw. 
„samo życie" jest bardziej powszechna. 

Tak więc: trzeżwe spojrzenie, twarde stąpanie po ziemi, mocne osadzenie w codzienności, 
wyraziste postacie, nie powinny nas zaskoczyć w dramaturgii, której XIX-wieczna tradycja jest 
rosyjską, realistycznie i psychologicznie bogatą, literaturą . W jej współczesnym nurcie łatwo 
wskazać kręgi tematyczne ściśle związane z dniem dzisiejszym tego kraju. Obok sztuk wojen
nych , utworów poświęconych konfliktom „młodych i starych" widoczne są rejony dramaturgii 
poruszającej problemy różnych środowisk; nie wygasł jeszcze nurt sztuk neoprodukcyjnych. Ale 
ostatnio pojawiła się tam jeszcze inna, zupełnie nowa, tendencja do intymnego mówienia o 
człowieku, w której odpadły ideologiczne sprawdziany wartości . Bohaterowie wypełniają sztuki 
wyłącznie swą prywatnością. Oglądamy ich w czasie gdy poza nimi zostały plany produkcyjne, 
przodownictwo pracy, protokóły z zebrań partyjnych ... Życie osobiste zwykłych obywateli 
przydaje tym utworom wiarygodności i mocy. 

Nowy intymny ton pojawił się najpierw w kinie radzieckim. Skierował kamerę na rodzinę i 
szkołę, życie i miłość kobiety, obyczaj . Zamknięcie akcji pocałunkiem przezwyciężającym 
trudności i metonimia „żyli długo i szczęśliwie" nie była zasadą kompozycyjną tych filmów. Ci, 
których na ekranie pozostawiano dalszym losom nie wydawali się „zażywać" życia radośniej. 



Powstały wtedy takie obrazy jak Dworzec dla dwojga, Moskwa nie wierzy łzom. 
Teatr był ostrożniejszy i póżniej odczul smak duchownych rozterek. Jak pisze Mariusz 

Zinowiec w obszernym omówieniu Dramat radziecki: powrotność motywów {., Dialog" 1985111) 
„teatr ZSRR, podobnie jak literatura i film w społeczeństwie zlaicyzowanym, niezależnie od 
funkcji estetycznej pełni rolę konfesjonału i telefonu zaufania". Gdyby twórcy sztuk teatralnych 
musieli podnosić jego słuchawkę to bardzo często proszono by do telefonu Aleksandra Gelmana. 
Napisał dwa znakomite dramaty Sami ze wszystkimi i Ławeczkę, które jak niegdyś „smutne 
komedie" Arbuzowa i okrążają teraz polskie sceny. Grano także wcześniejsze teksty tego autora: 
Protokół pewnego zebrania partyjnego (na jego podstawie powstał znaczący dla radzieckiej 
kinematografii film Premia), Sprzężenie zwrotne, My niżej podpisani, n_ależące do nurtu „pro
dukcyjnego". Sam Gelman nie martwi się tym, że straciły aktualność, bo jak powtarza w 
pewnym momencie pomogły ludziom dając odpowiedź na· nurtujące ich wówczas pytania. Jak 
wynika z ostatnich propozycji tego dramaturga postanowił towarzyszyć swojej współczesności i 
nie zawieść oczekiwań dzisiejszego widza. „Są sztuki, które mówią o tym co ludzi porusza w 
życiu - mówi. I są też takie, które mówią co ludzi nie porusza, lecz ich powinno poruszać. I ten 
typ dramaturgii bardziej mnie interesuje. Podejmuję w moich scenariuszach i sztukach teatra
lnych walkę z obojętnością ... Lubię ostre konflikty. Sądzę, że dramaturg powinien kierować 
ludzką uwagę na sprawy ważne, utrzymywać napięcie i zainteresowanie widzów". 

Utwory Gelmana wyrastają z doświadczeń radzieckiej dramaturgii realistycznej, pobrzmie
wając przy tym humorem szyderczym, absurdalnym. Przypomina to sposób kpiny ze świata 
Michaiła Zoszczenki. To u niego, w innym czasie i na innej ławce, tak rozmawiają kochanko
wie: 

„- Wasia - powiada ona - jak pan sądzi, o czym śpiewa ten słowik? 
- Żreć mu się chce to śpiewa." 
Podobno tam, gdzie kończy się taka ironia zaczyna się niebo. A może tylko prawdziwe 

życie ... 

R.D. 
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przekład: Jerzy Koenig 
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Pewien młody człowiek, niejaki Sergiusz Chrenow, 
brakarz - ekspedient w pewnej instytucji , zaczął się 
zalecać do pewnej panny, że tak powiedzmy robotni
cy. A może się ona zaczęła do niego zalecać? 

Zaczęli razem chodzić i przechadzać się. Zaczęli 
nawet pod rączkę spacerować. Zaczęli różne i roz
maite slowa miłosne wygłaszać . I tak dalej . I tym 
podobne. I inne. Aż ten fircykowaty brakarz tak kie
dyś powiada do swej damy: 

- Tak, właśnie, obywatelko Anno Łytkina . Teraz 
spacerujemy sobie oboje i razem chodzimy i, natural
nie, całkiem nie możemy powiedzieć, co z tego 
wyniknie. Przeto bądź łaskawa wydać mi na wszelki 
wypadek rewers, że, uważasz, w razie czego i jeśli się 
przytrafi dzieciak, to żadnych pretensji do mnie mieć 
nie będziesz i nie zażądasz ode mnie pieniędzy na 
utrzymanie potomstwa. A ja, mając twój rewersik, będę dla ciebie jeszcze bardziej przyjemny, bo 
teraz kiedy każdy mój czyn przewiduje kodeks kamy, czuję się jak gdyby skrępowany. I wyrzeknę 
się raczej naszej wspólnej miłości , niż miałbym w przyszłości trapić się swymi czynami i płacić 
alimenty na utrzymanie potomstwa. 

Może była w nim nadmiernie zakochana, a może.fircyk ów zawrócił jej głowę, dość, że nie 
spierała się z nim tylko wzięła i podpisała ten świstek . Ze owszem i tak dalej , że w razie czego nie 
ina do niego żadnych pretensji , i że pieniędzy od niego żądała nie będę. A on, nie w ciemię bity, 
podpis jej rączki poświadczył w administracji domu i ukrył ten cenny dokument jak najbliżej 
serca. 

Jednym słowem - po upływie roku stanęli przed obliczem sędziego i zeznawali przed nim o 
swym dawnym wygasłym uczuciu. ·Ona stała w białej włóczkowej chuścinie i kołysała maleń
stwo. 

- Tak-powiada- rzeczywiście, z głupoty podpisałam , ale oto się urodził dzieciak jako taki , i 
niech się ojciec dziecka też przyczyni. 

A on, to znaczy młody ojciec, stoi jak gdyby nic i uśmiech w wąsikach kryje. 
- Niby o czym tu mowa? Co się takiego wyczynia, ha? Nie rozumiem. Wszystko jest jasne i 

proste i, jeżeli łaska , mam nawet z sobą dokumencik. 
Sędzia spogląda na ten rewers, spogląda na podpis i na pieczątkę, uśmiecha się i powiada 

tak: 
- Dokument niewątpliwie jest formalnie w porządku, ale powstaje taka kombinacja: prawo 

sowieckie stoi po stronie dziecka i broni jego interesów. Wobec powyższego rewers pański nie ma 
żadnej wartości i stanowi jedynie drogą pamiątkę. Rewers ten będzie panu przypominał o 
pańskiej miłości. 

Jednym słowem, mija już pół roku, jak ojciec płaci alimenty. 
I jest całkiem sprawiedliwie. 

przekład: Halina Pilichowska Michaił Zoszczenko, ROZDROŻA KULTURY, Warszawa 1958. 



Sędzia uważnie przygląda się oskarżonym. Jest ich 
dwoje - mąż i żona. Samogoniarze. 

- No tak- pyta sędzia - znaczy się , że oskarżony 
nie przyznaje się do winy? - Nie - odpowiada oska
rżony - nie przyznaję się. Ona jest winna. 

- Pan pozwoli - dziwi się sędzia - jak to tak? 
Mieszka pan z żoną w jednym lokalu i nie wie o 
niczym. 

- Nie wiem, obywatelu sędzio ... Ona jest wszys
tkiemu winna ... 

- Dziwne - powiada sędzia. - A co powie oska
rżona? 

- To prawda, panie naczelny sędzio, fakt... Je
stem wszystkiemu winna. Mnie proszę ukarać ... 

~~o 
BABA 

-Obywatelko-powiada sędzia-jeżeli chce pani osłonić swego męża, to nic z tego. Sąd i tak 
rozezna się we wszystkim. Niech pani sama powie: przecież nie mogę uwierzyć, że pani mąż 
mieszka w jednym lokalu i o niczym nie wie ... Cóż to , nie żyje pani z nim czy co? 

Oskarżona milczy. Mąż kiwa radośnie głową. 
- Nie żyję z nią- powiada- właśnie, właśnie: nie żyję . Niektórym się zdaje, że z nią żyje, a ja 

nie ... 
- Prawda to? - pyta sędzia oskarżoną. 
- Sama prawda. Mnie proszę ukarać, on z tym nie ma nic wspólnego. 
- No proszę! - Powiada sędzia - Nie żyjecie ze sobą .. . Cóż to niezgodność charakterów? 
- Charakterów, obywatelu sędzio i w ogóle. Ona jest starsza ode mnie i ... 
- Jak to starsza? - pyta oskarżona. - Jesteśmy rówieśnikami obywatelu sędzio ... Jestem 

starsza wszystkiego o miesiąc. 
- To prawda - powiada oskarżony-wszystkiego miesiąc. No, ale dla baby miesiąc to tyle"'Co 

rok. Jak się ma czterdziestkę ... 
- Nie mam czterdziestki. On kłamie obywatelu sędzio. 
- A choćby i nie, to dla baby trzydzieści dziewięć to też poważny wiek. I włosy bądź co bądź 

siwe pod czterdziestkę i w ogóle. 
- Jakie znowu w ogóle? - oburza się oskarżona - Dokończ! Co masz mi przed ludźmi 

ubliżać . Jakie w ogóle? 
Sędzia uśmiecha się . 
- Nic nie szkodzi Marusieńko. Ja tylko tak. W ogóle powiadam, że ... i skóra już nie taka, i 

zmarszczki, jeżeli, powiedzmy, ma się czterdziestkę. Nie żyję z nią, obywatelu sędzio .. . 
- Ach tak! - krzyczy oskarżona. Skóra ci nie w smak? Zmarszczki ci się psia mordo, nie 

podobaj_ą? Przed ludźmi chcesz mi ubliżać ... On kłamie, obywatele sędziowie! Zyje ze mną ten 
łajdak . Zyje. A aparat do pędzenia sam kupował. Razem niech nas ukarzą. 

Oskarżona płacze, głośno wyciera nos w chustkę . Oskarżony patrzy na żonę ogłupiałym 
wzrokiem. A potem macha ręką z rezygnacją. 

- Baba to baba, cholerna baba ... Niech już tam, obywatelu sędzio - ja też. - Ja też jestem 
winien. U-u, ścierwo ... 

przekład: Seweryn Pollak Michaił Zoszcunko, PUNKT WIDZENIA, Warszawa 1985. 
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