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JAN SYCZ 

proponuje 

„Jak ży!Umy. jak żyjemy. do czego doprowadzt· 
!Urny nasze mteszkanta" - to tytuł jednego z wte
czorów kabaretu „Piwnicy pod Bardnami", jaki 
odbył się jakieś dwadzteścta lat temu. Kojarzę ten 
wieczór z utworem wielkiego pisarza Michala Buł
hakowa „Mieszkanie Zojki" t po latach sqdzę, :te 
twórców „Piwnicy" mogla tnsptrować „Zojka". 

Mieszkanie - powstajqcy w nim dom - było to 
dla starożytnych miejsce śwtęte, rzecz można szcze
gólnie chronione, w którym płonqł ogień, a wszy
stko to sprawiało. że nawet obcy t uciekinier pod 
jego dachem stawa! się nietykalny. 

Domowników obowtqzywa!a ochrona i zapewnie
nie bezpieczeństwa dla wszystktch mieszkańców 
ł gości. Coś z tego tkwt w nas do dztl, chociaż na
szym mieszkaniom odebraliśmy nlepotrzebnłe wte
le ze śwtętośct zamteniajqc je w sypialnie t śwte
tltce z telewłzoramt. 

Mieszkanie, a raczej dom, może wtele o nas po
wtedz!eć t tak jest z bohaterką utworu Bułhakowa, 
Zojkq, która kiedyś prowadzt!a na najwyższ11m 
światowym poziomie swój salon mody. 

Zmiana· rzeczywtstoścl wokół naszej bohaterki 
t jej mieszkania sprawta, że jej pracownia, choć 
wciq:t pe!na klientów funkcjonuje poza prawem 
i niezgodnie z szyldem. Ltkwtdacja domu Zojkt 
sprawi, że jej młeszkanie trafł z pewnoiciq w inne 
ręce. O co upomni się w nłm rzecz11wtstość ł do 
czego doprowadzi w nim ńow11 lokator? 

ANDRZEJ DRAWICZ 

codziennie umierałem 

Wiadomo, że pisarze próbujący sprostać swemu cza
sowi, bywają często przekonani dobitnie o nierówności 

· szans. Bułhakowa los potraktował w sposób wyrafi
nowany; oszczędzał ciosów ostatecznych, ale przez całe 
lata .osaczał, wybijał z uderzenia, kazał toczyć walkę 
z cieniem, tracić siły. Pierwsza powieść Biala gwar
dia ukazała się w kraju tylko w części, i to w czaso
piśmie, które zaraz zakończyło żywot; a więc i zma
terializowała się edytorsko, i właściwie tak jakby jej 
wcale IIlie było. Trud wielu nocy, po dniach wypełnio
nych reporterską krząta111iną, poszedł nie tyle na mar
ne, co gorzej: stał się półniewypałem. W normalnych 
warU1I1kach nie trzeba by już było czekać pośmiertnego 
briumfu Mistrza i Malgorzaty dla uroczystej introni
zacji Bułhakowa-prozaika, skoro Biala gwardia, zu
pełnie illlna w metodzie, problematyce, sposobie widze
nia, bardzo młodzieńcza, pozbawiona miarowego falo
wania frazy książki ostatniej, przyśpieszona w ryt
mie - jest przecież ft>OWieścią ze wszech miar zna
komitą, godną róWl!lórzędnego uznania. Lecz pisarz go 
nie doczeka( Zlllane są perypetie jego sztuk, w więk
szości, podoblilie jak pierwsza powieść, nie dorealizo
wanych, nie spełlllionych, nie wybrzmiałych: Ucieczkę 
zdjęto w próbach, Bagrowyj ostrow (Purpurowa wy
spa) po niewielu spektaklach, Zojkinu kwartiru (Miesz
kanie Zojki) - również przedwcześnie, p Moliera mu
siał się 1I1ajpierw wykłócić z kierownictwem MChAT-u, 
które pragnęło mieć sztukę o czym innym, niż została 
napisana, a potem zagrano tylko siedem przedstawień, 
choć sukces był zupelny. O Ostatnie dni podobnie 
prawował się przewlekle z początkowym współauto · 
rem sztuki, Wieriesajewem, ·także pchającym rzecz 
wbrew jed:y1Ilie słusmemu artystycznie zamysłowi: że
by sztuka o Puszkinie obyła się b e z Puszkina 
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i, mimo pewnych tnadziei, ina scenie dramatu nie :oo
baczył. Podobnie jak Iwana Wasiljewicza, Adama 
i Ewy, Blażenstwa (Błogostan). Dla Dni Turbinów 
stworw.no specja1ny precedens; mogły być grane w jed
nym teatrze, i z ust najbardziej autorytatyWl!1ych 
padły słowa, że autar „(.„) tnie ponosi winy" za sukces 
sztuki, co brzmi o tyle dwuZ1I1acznie, że ten, kto to 
powiedział, musiał być przysięgłym miłośnikiem spek
taklu, skoro obejrzał go okoŁo piętnastu razy„. 

Tak egzystował Bułhakow przez ostatnie kilkanaś
cie lat życia; dokładnie przez tan czas, w którym po
wstawał Mistrz i Małgorzata - podejmując kolejne 
próby, konstatując ich krachy, szukając nowych spo
sobów; ożywiony nadziejami, zwodzony, trzymany w 
niepeWtności, atakowany seriami pamfletów ·krytycz
nych, tna które nie był w stanie odpowiedzieć prak
tyką. Chwytał się kroków desperackich, napisał list 
do rządu, w którym argumentował o nienormalności 
właSIIlej sytuacji, zawieszonej w prói.ini, na przecięciu 
niemożności, w martwym chwycie. Kończył: „Proszę 
o zatrudnienie mnie na stanowisku asystenta reżysera 
w MChAT-cie. („.) Jeśli nie otrzymam stanowiska re
żysera, proszę o etat statysty. Jeśli nie wo1no być tak
że statystą - proszę o strunowisko w brygadzie tech
nic2l!lej. Jeśli i to jest niemożliwe, proszę Radzieeki 
Rząd, by postąpił ze mną, jak u:zm.a za stosowne, by
leby jakoś postąpił". W trzy tygodnie po wysłaniu li
stu ~ był to rok 1930, 2lllamionujący jeden z punktów 
szczytowych admill1istracyjnego kierowrunia sztuką, 

egze.kiwowrunego przez despotyc2l!ly RAPP i ugrupowa
nia pokr;ewne - do pisarza zadzwonił Stali.n, który 
umiał docenić wagę takich gestów. Nie bez wyczuwal
nego wewnętrznego uśmiechu („Spróbujcie jeszcze raz, 
złóżcie podanie. Wydaje mi się, że tym ll'azem wam 
nie odmówią") poradził Bułhakowowi by starał się 

o przyjęcie do MChAT-u. Musiało być w tej rozmo
wie' - podczas której wysoki interlokutor tak staran
nie, a jed!l1ocześnie jakby żartobliwie, od niechcenia 
przestrzegał form istniejących tylko teoretycznie -
coś z abstrakcyj1IJ.ego diowcipu, i trudno przypuścić, by 
orgalilicznie wyczulony na groteskę Bułhakow tak te
go IIlie odczuł. Rzeczywiście - „nie odmówiono". Po 
dwu latach, równie irracjonalnie - Rosjanie mówi11 
„po szczuczemu wieleniju" - powróciły na sceiru: 
MChAT-u Dni Turbinów. „Dla autora tej sztuki 
pisał wówczas Bułhakow w liście - oznacza to, że 
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przywraca mu się część jego życia." Ale właśnie: 

c z ę ś ć. Fragment przeszłości. Teraźniejszość i przy
szłość miała dla twórcy, znajdującego się w optymal
nym okresie biologicznym, sens o tyle, o ile wykładać 
się mogła rw nowych pracach. A tu kroki pisarza znowu 
były spętrune. Mógł się realizować w ułamku auten
tycznych możliwości. I to z niewiadomym efektem 
końcowym. Inscenizował dla teatru Martwe dusze 
i asystował przy ich realizacji, która ostatecznie da
leko - i niezbyt szczę-śliwie - odbiegła od pierwot
nych założeń - MChAT potraktował Gogola rodza -
jowo - pracował nad inscenizacją Wojny i pokoju, 
pisał scenariusz filmowy według Martwych dusz i Re
wizora. „Z przerażeniem pakzę tna półki - konstato
wał w itnnym liście - kogóż to będą jutro inscenizo
wać? Turgieniewa, Leskowa, Brockhausa i Efrona, 
Ostrowskiego? Ale ten ostatni tna szczęście inscenizo
wał sam siebie, przewidziawszy zapewne, co mi się 

przydarzy„." I w tym samym liście: „Już od dawna 
nie biorę się do niczegq, bo nie decyduję o żadnym 
moim kroku, a l<is chwyta mnie za gardło". 

„„.Chwyta za gardło"; są takie momenty, kiedy 
samoobron.na przesłana żartu spada i twarz szermie
rza, prowadzącego mężny pojedynek ze światem, od
słania się w zmęczeniu i rezygnacji. Na chwilę; potem 
siła woli 2l!1owu tnarzuca mużonemu ciału rytm nie
ustającego fechtunkiu: wypad, pchnięcie, przesłona, 

znowu wypad.„ (.„) 
Tak było do momentu kiedy codzienne umieranie 

przestało być metaforą i doznało złowieszczej konkre
tyzacji. Nadeszła choroba, której koniec były lekarz 
dostrzegł od razu i bez złudzeń. Ze wspomnień Ser
giusza Jermolińskiego wiadomo, że na dziesięć dni 
przed śmiercią odwiedził Bułhakowa Fadiejew. „(„.) 
Przesiedział cały wieczór i wyszedł głęboko wstrzą
śnięty", twierdząc: „Zaszło potworne nieporozumie
nie („.) Nie znałem Bułhakowa. Nie miałem prawa go 
nie Z1I1ać". Tmd!l1o się dziś nie zadumać nad tymi sło
wami wypowiedzianymi przez tego właśnie człowieka; 
mogłyby, mutatis mutandis, zabrzmieć wśród słów pa
dającxch w Mistrzu i Małgorzacie pod kolumnadą pa· 
łacu Piłata„ . Były jednak w tym kraju s

0

ploty okolicz
ności, które ciągle jeszcze nie poddają się próbom ra · 
cjonalnego osądzania. Tym bardziej - na gorąco, bez 
perspektywy. Bułhakow żył wśród 1I1ich, czuł ich zacisk. 
Miał na obronę pewien wrodzony optymizm. „Wszystko 
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będzie jak być powiJl'lno, tak już jest urządzony 

świat" stwierdza dobitnie Wol8111d. Ale jak się to mieś
ci w wymiarach normahnego ludzkiego życia? Jermo
liński Z81l'lotował, w II'elacji z żartobliwego dialogu
-igraszki słoW111ej, Bułhakowskie: „Francuzi mawiają, 
że spodnie darowuje się nam wtedy, kiedy już ne ma
my tyłka" . W inn:>:m liście czytamy: „Niektórzy życz
liwi mi ludzie wybrali dość dziwny sposób, aby mnie 
pocieszać. Niejednokrotnie słyszałem podejTZanie słod
kie głosy: „•To nic, po pana śmierci wszystko będzie 
wydrukowane». Oczywiście, jestem im ogromnie 
wdzięc2lily ... " 

Co pozostawało? Akt kreacji, w obrębie którego 
twórca jest panem absolutnym. W którym ustanawia 
prawa właSl!le, wymykając się naciskowi okoliczności 
i swobodnie rozka:z.ując okolicznościom, aby układały 
się w nowym pcxrządku. Pozostawało stworzenie dzieła 
bez wielkich nadziei publikacyjnych, rac?:ej dla włas
nej satysfakcji i weW111ętrznego oczyszczenia - ale 
zapeWIIle l!lie bez wiary („Rękopisy IIlie płoną" - mówi 
Woland), że w przyszłości sta•nie się ono jednak fak
tem społecmym i podejmie w imieniu twórcy ów dia
log z epoką, którego sam twórca nie był w stanie kon
tynuować. ( ... ) 

(przedr. za: A. Drawicz, Rewanż („Mistrz -i 
Malgorzata" Michala Bułhakowa), w: Zapro
szenie do podróży, Szkice o literaturze ro
syjskiej XX wieku, Kraków 1974, s. 193-198. 
Tytuł przedrukowanego fragmentu, będący w 
oryginale mottem, pochodzi od redaktora pro
gramu) 

MICHAŁ BUŁHAKOW 

Do Rządu ZSRR 

Zwracam się do Rządu ZSRR z następującym li

stem: 

1 

Odkąd wszystkie moje utwory Z10stały objęte zaka
zem drukiu, wiele osób znającym mnie jako pisarza 
zaczęło udzielać mi tej samej rady: powim.ienem napi
sać „sztukę komunistycz.ną" (określenia cytowane po
daję w cudzysłowach), a poza tym zwrócić się do Rzą
du ZSRR z pokutniczym listem, zawierającym 'l:ezy~a
cję z uprzednich moich poglądów ... oraz zapeW1!lienie, 
że będę odtąd pisarzem lojalnym, oddanym idei kto
munizmu. 

Cel takiego listu - ratować się przed nagonką, :nę

dzą i nieuchronną zgubą w finale. 

Nie poszedłem za tą radą . Wątpię, czy możliwe by
łoby ukazanie się Rządowi w korzystnym świetle, gdy
bym wyst-0sował obłudny list, uciekając się tym sa
mym do 111iech1ujnych, a ponadto 111.aiwnych wybiegów 
polityc2l!1ych. Co do próby napisania sztuki komuni
stycznej - 1I1awet nie usiłowałem tego robić, ponieważ 
wiem z góry, że takiej sztuki napisać nie potrafię . 

Prag111ąc położyć kres moim cierpieniom literackim, 
zWII'acam się zatem do Rządu ZSRR z listem praw

dziwym. 

2 

Po dokonaniu analizy zbieranych przez,e mnie re
cenzji prasowych stwierdziłem, że iw ciągu 10 lat mo
jej pracy literackiej ukazało się w prasie radzieckiej 
301 opilllii o mojej twórczości. Z tego życzliwych było 
3, wriogich i potępiających natomiast - 298. 

298 wrogich recenzji - to lustrzane odbicie mojego 
życia pisarskiego. 
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Aleksy Turbin, bohater mojej sztuki Dni Turbin6w 
został nazwany„. „SUKINSYNEM", dramaturga zaś 

zaprezento}Vano jako osobnika dotkniętego „PIESKĄ 

STAROSCIĄ". Pisano o mnie, że jestem „literackim 
SPRZĄTACZEM" zbierającym ogryzki tam, gdzie „zdą
żył już NARZYGAC tuzin gości" ... („Żyzń Iskusstwa" 
Nr 44, 1927). Pismno: „Bułhakow był i pozostał NO
WOBURŻUAZYJNYM NASIENIEM, bezsilnie bluz
gającym zatrutą śliną na klasę robotniczą i jej komu
nistycme ideały" („Komsomolskaja Prawda", 14.X.1926). 
Kl()munikowano, że odpowiada mi „ATMOSFERA 
PSICH GODÓW wyflwarzająca się wokół jakiejś ru
dej żony przyjaciela" (A. ŁunaczaTski, „Izwiestija'', 
8.X.1926), że moja sztuka Dni Turbin6w „wydaje 
SMRÓD" (stenogram narady Agitpropu, maj 1927) -
i tak dalej, i tak dalej ... 

Pragnę nadmie111.ić, że cytuję te wypowiedzi wcale 
nie po to, by uskarżać się na krytykę czy wszczynać 
jakiekolwiek polemiki. Przyświeca mi cel znacznie 
poważniejszy. 

Chcę dowieść niniejszym, z dokumentacją w ręku, 

że cała prasa ZSRR, a wraz z nią wszystkie instytucje, 
którym powierzono kontrolę nad repertuarem, w cią

gu całego okresu -mojej literackiej działalności jedno
myślnie, Z NIESŁYCHANĄ ZACIĘTOSCIĄ, twierdzi
ły, że utwory Michała Bułhakowa nie mają w ZSRR 
prawa bytu. 

Omajmiam przy tym, że prasa radziecka MA CAŁ
KOWITĄ RACJĘ. 

3 

Jako pllinkt wyjściowy tego listu niech posłuży mi 
mój pamflet Szkarłatna wyspa. 

Cała krytyka radziecka, bez wyjątku, określiła tę 

sztukę jako utwór „ubogi, jałowy" i oznajmiła, iż jest 
on „paszkwilem na rewolucję„." 

Wszystko to brzmi jak niepoważny bełkot. Paszkwi
lu na rewolucję w moim pamflecie nie ma z wielu 
przyczyn, wśród których, z braku miejsca, wymienię 
tylko jedną. Otóż paszkwilu na rewolucję, z uwagi na 
jej potęgę, napisać po prostu NIE SPOSÓB. Pamflet 
to jeszcze 111ie paszkwil... 

Ale gdy gazety 111iemieckie piszą, , że Szkarłatna wy
spa to „pierwszy w ZSRR apel o wolność słowa", mają 
słuszność. Przyznaję się do tego. Walka z cenzurą, ja-
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kakolwiek ta cenzura . jest i przy jakiejkolwJek egzy
stuje władzy, uważam za swój pisarski obowiązek, za
róWl!'lo jak i apelowanie o wolll1ość słowa. Jestem go
rącym zwolel11Ilikiem tej wolności i sądzę, iż gdyby 
którykolwiek z pisarzy zechciał udowodnić, że wolność . 

nie jest mu potrzebna, upodobniłby się do ryby, za
peWIIliającej public2l!1ie, że 111iepotrzebna jej woda. 

4 

Oto jedna z cech mojej twórczości - i ta jedna w 
zrupełności wystarcza, by moje utwory nie miały w 
ZSRR prawa bytu. Ale z pierwszą cechą wiążą się po
zostałe, 2J0ajdujące wyraz w moich utworach satyrycz
nych ..• 

W początkowym okresie mojej popularności zau
ważono w prasie z odcieniem wyniosłego zdumienia: 
M Bułhakow PRAGNIE ZOSTAC satyrykiem naszej 
~p~ki" („Kmigonosza", Nr 6, 1925) ... Otóż Bułhakow ZO
STAŁ satyrykiem, i to akurat wówczas, gdy żad.na 

autentycZlilll (czyli docierająca d-0 stref zakaza111ych) 
satyra jest w ZSRR po prostu nie do pomyślenia. 

To nie ja miałem zaszczyt wyrazić w prasie ową 
kryminalną myśl; wyraził ją najdobitniej W. Blum 
(„Litieratunnaja Gazieta", Nr 6) - i sens jego arty
kułu sprowadza się błyskotliwie i ściśle do jednej for
muły: 

KAŻDY SATYRYK W ZSRR GODZI W USTRÓJ 
PAŃSTWA RADZIECKIEGO . . 

A więc czy ja mogę istnieć w ZSRR? ... 

{ ... ) 
6 

Mój portret literacki, a zarazem polityczny, został w 
te111. sposób do~ńcz01IJ.y. Nie potrafię powiedzieć, jakiej 
głębi kryminału można się w nim doszukać, proszę 

tylko o jedno: nie doszukiwać się niczego poza obrę
bem portretu. Przedstawiłem go z całą rzetelnością ... 

( ... ) 
9 

PROSZĘ, ABY RZĄD ZSRR NAKAZAŁ MI NIE
ZWŁOCZNE OPUSZCZENIE KRAJU W TOWARZY
STWIE MOJEJ ZONY, LUBOW BUŁHAKOWEJ. 
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Odwołuję się do humanitamości władzy radzieckiej 
i proszę o wspaniaromyślne wypuszczenie na wolność 
pisarza, który nikomu nie przj'll1osi korzyści we włas
nej ojczyźnie ... 

M. Bułhakow 

Moskwa, 28 marrca 1930 

(przedr. za: Michał Bułhakow do Józefa Sta
lina, „Przekrój" 1987, nr 2198, s. 9, 23) 

MICHAŁ BUŁHAKOW 

Czarna magia 
oraz jak ją zdemaskowano 

(fragmenty) 

Fagot odprowadziwszy poszkodowanego konferan
sjera, oświadczył publicmości, oo następuje: 

- A teraz, skorośmy spławili już tego nudziarza, 
otwórzmy magazYll1 dla pań! 

I :natychmiast deski scooy pokryły perskie dywa-
111y, pojawiły się olbrzymie lustra oświetlone po bokach 
zielonkawymi rurkami, między lustrami zaś witryny, 
w których mile oszołomieni widzowie zobaczyli pary
skie sukienki najróżniejszych kolorów i fasonów. Zaj
mowały ane część witryn. W i.runych pojawiły się setki 
damskich kapeluszy z piórkami i bez piórek, z klamer
kami i bez klamerek, a także setki par bucików -
czarnych, białych, beżowych, skórzanych, atłasowych, 
zamszowych, z rzemyczkami i z kamuszkami. Pomię
dzy pantofelkami pojawiły się perfumy w etui, zwały 
torebek z.e skórry antylopy, zamszu, z jedwabiu, a mię
dzy nimi całe sterrty szminek w ozdobnych podłumych 
złotych oprawkach. 

Ruda parunica w czarnej wieczorowej toalecie, pan
nica, która diabli <wiedzą skąd się wzięła i która by
łaby bardoo przystojna, gdyby nie szpeciła jej dziwacz
na blizna na szyi, uśmiechała się obok tych witryn 
zachęcającym uśmiechem właścicielki. 

Fagot, słodko szczerząc zęby, oświadczył, że firma 
całkowicie bezpłatnie wymienia stare sukienki i obu
wie na paryskie toalety i równie paryske pantofelki. 
?otyczy to, dodał, róW111ież torebki i całej rreszty. ( ... ) 

Publicmość była podniecona, ale na razie nikt się 
nie kwapił z wejściem na scenę. Wreszcie w dziesią

tym rzędzie wstała jakaś brunetka i uśmiechając się 

na mak, że niby jest jej naprawdę wszystko jedno i w 
ogóle ma to w :nosie, podeszła i po bocZl!lych schod
kach wspięła się na proscenium. 

Brawo! - zawołał Fagot. - Witam pierwszą 
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klientkę! Behemot, fotel dla pani! Zaczniemy od bu
cików, madame! 

Brunetka zasiadła na fotelu, a Fagot natychmiast 
wysypał przed nią na dywan cały stos pantofli. Bru
netka zdjęła z nogi swój prawy but, przymierzyła li
liowy pa111tofel, postawiła nogę na dywanie i po kilka
kToć poruszyła stopą, obejrzała obcas. 

- A IIlie będą cisnęły? - zapytała z zadumą. 
Fagot ll1.a to zakrzyknął z oburzeniem: 
- Co też pani mówi! - Kot zaś tak się obraził, że 

aż miauknął. 

- Wezmę tę parę, monsieur - powjedziała z god
nością brU111etka wkła?ając także drugi pantofel. 

Stare jej pantofle zostały wyrzucone za zasłonę, po
wędrowała tam również i sama brU111etka w asyście 

rudej paruniicy i Fagota, który dźwigał na ramieniu 
pewną ilość sukienek. Kot krzątał się, pomagał, a żeby 
przydać sobie powagi, zawiesił na szyi centymetr. 

Po chwili brtlliletka wyszła zza zasłony w takiej 
sukience, że aż przez cały parter przetoczyło się west
chnienie. Dzielna kobieta, która teraz zadziwiająco 

wyładniała, poprawiła sobie włosy ll1.a karku i prze
gięła się, usiłując obejrzeć się od tyłu. 

- Firma prosi, żeby zechciała pani przyjąć to na 
pamiątkę - powiedział Fagot i podał brunetce otiwar
te etui z flakonem perfum. 

- Merci - wyniośle powiedziała brwietka i zeszła 

po schodkach na widoWIIlię. Kiedy szła wzdłuż rzędów, 
widzoWlie zrywali się z miejsc, dotykali etui. 

I właśnie wtedy tamy runęły i kobiety ze wszech 
stron wdarły się !Ila scenę. W ogólnym rozgwąrze, 
wśród powszechlilego podniecenia, wśród chichotów i 
westcłmień rozległ się nagle męski głos: „Stanowczo 
ci zabraniam!" - i głos kobiecy: „Jesteś filister i ty
rrun, puść, złamiesz mi rękę!" Kobiety z.nikały za za
słonką, pozostawiały tam swoje sukienki i ukazywały 
się widzom w nowych strojach. Na taborecikach o po
złacanych nóżkach zasiadło mnóstwo pań energicznie 
tupiących w dywan świeżo obutymi stópkami. Fagot 
klękał, ma1I1ewrował srebrzystą łyżką do butów, om
dlewał pod zwałami pantofli i torebek, miotał się od 
taborecików· do witrym i od witryn do taborecików, 
parurtica o zeszpeconej szyi zjawiała się, mowu zni
kała, wreszcie upadła tak nisko, że trajkotała używając 
już wyłącznie francuszczymy, przy czym najbardziej 
zadziwiające było to, że rozumiały ją w oół słowa 
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wszystkie kobiety, te nawet, które po francusku ani 
be, ani me. ( ... ) 

Spó:im.ione kobiety wdzierały się na scenę, zbiegały 
z niej uszczęśliwiane, w balowych sukniach, w piża

mach haftowaaiych w smoki, w dyskretnych kostiumi
kach wizytowych, w przekrzywionych na bakier ka
pelusikach. 

Wówczas Fagot oświadczył, że z powodu spóźmionej 
pory magazyn zostaje zamknięty aż do jutrzejszego 
wieczora dokładnie za minutę, i na scenie powstał nie
wiarygodny rozgardiasz. Kobiety pośpiesznie chwytały 
pantofle bez przymiarki. Jedna wpadła jak burza za 
parawan, zdarła tam z siebie kostium i zawładnęła 

pierwszą rzeczą, jaka 1I1awinęła jej się pod rękę - jed
wabnym szlafrokiem w wielkie bukiety, oprócz tego 
zdążyła porwać dwa flakony perfum. 

Dokładlilie w minutę pó:fuliej gruchnął wystrzał pi
stoletowy, zniknęły lustra, zapadły się pod ziemię wi
tryny i taboreciki, dywan rozpłynął się w powietrzu 
podobnie jak zasłOIIlka. Jako ostatnia zniknęła wielgach
na góra starych sukien i obuwia, scena była znów su
rowa, naga i pusta. 

(przedr. za: M. Bułhakow, Mistrz i Malgo
rzata, tłum. I. Lewandowska i W. Dąbrowski, 
Warszawa 1983, s. 160-163) 
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MICHAŁ BUŁHAKOW 

Z listu do Marii Reinhardt 
z 1 sierpnia 1934 

SZTUKA 

PIERWSZY AKT 

Prrzedpokój u Zoi w półmroku; w nim lustro. W 
salonie lampa stojąc.a z abażurem, czarny fortepian, 
na ścianach obrazy, meble wyściełane, staromodne, pal
ma 1w dorncy. 

Wszystkie rrzeczy li w ogóle całe miesz.kanie zapu
szczone, zakurzone. 

w safonie ciężlcie story na oknach, oo przytłwnia 
światło. W ogóle mieszkanie Zoi powin:no sprawiać 
nieco tajemnicze w.rażenie. Jest to takiego typu miesz
kainie, w którym <Jczekuje się niezwykłych zajść. 

W sypialni nieład: wielke łóżko, potęŻll'la szafa, w 
której chowa się Zoja, porozrzucane sukienki; w ok
nach, niczym ognie piekielne, pali się zachód słońća. 

Podwórze ogromnej kamienicy cały czas za oknami 
rozbl"7Jllliewa dźwiękrlem, wS!'lystlko irazem jednakże -
tm. głosy, urywki muzyk.i - nie zlewa się w niedo
mecm~ zgiełk, le<:z od czasu d<J czasu poczyna brz.mieć 
nawet melodyjnie. 

Ptr.zejście do pralni odbywa się z czarodziejską szyb
kością: Zoja zasuwa storę ii momentalnie ciemność 
pochłania jej tajemnicze miesz.kainie, a w miejscu, gdzie 
była zmęczona .twarz Oboljani.nowa i strwożone obli
cze Zoi, poja.wiają się lica podejrzanych Chiń~yków, 
oświieUonych blaskiem kopcącej lampy naftowej. 

Biała <bielizna w półmroku na sznurach. 
Kolej~a 'S'Zybka rz;miana: tam, gdzie było światło 

lampy naftowej, widać nagle blask płonącego spirytu
su l!lliebieskawe światło - i znów poja;wia się miesz
k~e Zoi. I zachód słońca za oknami już przytłumio
ny; nadciąga wieczór. 
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Na naszyince spirytusowej wygotowuje się strzy
kawkę. 

AKT DRUGI I NASTĘPNE 

Mieszkanie ZOO. przeobraziło się: .pojawiły się mar
twe kukly-manelciny - bez głów. Masa mateiriałów, 
która falami swymi .zalała w niektórych miejscach 
meble. Ametystow, powiesiwszy zasłonę, ołlgrodził coś 
w rodzaju niszy. PojawHy się dodatkiowe lampy iz aba
żocami. 

Ogromna szafa z sypiialni przeruieSliona :z..ostał.a do 
salonu, sypialnia zaś stała się mroczna, tajemnicza, 
z zasuniętymi •storami. 

W scenie kUS!'Lenia Ałły przez Zojkę IZdarza się je
den z Zojczynych curów: kiedy Zojka otwiera na oś
cież <lrzwi szafy, napełniia siię Oilla światłem, a w świe
tle tym :zapalają się olśniewające suknie. 

W tym momencie 1Z melodyjnego szumu za oknami 
wyodrębn.iaj'fl się wyraźnie głosy mężc:zyizny i kobiety, 
śpiewające słodlro duet z „Traviiaty": „Porzucdmy kraj, 
gdzie tak cierpieliśmy ... " 

Swiatło zaraz potem znika .i ui.ów magiCZllla prze
miana - pod lampą widzimy twam śmiejącego się 

szatańsko Ametystl<l'l'-:a. 

Na przyjęcie Gąsiora mieszkalllie pod rękami Ame
tystowa znów pnzeobraża się w czarodrmejskri. sposób. 
Pojawia się w ruill'n jakaś kusząca przytuln<Jść. 

Turtepian ukryty z<Jstaje za falami materiału lub 
kotarą, słychać tylko jego dźwięki. 

Ame<tystow idemo;nstmije Gąsiiorowi modelki, skła
niając je, by pojawiały się z nagła we wspomnianej 
niszy w nieocrz:ekiwanym oświetleniu. Modelki wyP,ają 
się olśniewająco piękne. 

Scena hulanki w żadnym wypadku nie może być 
wulgarna. „Martwe ciało" wywiera wrażenie nie tyle 
odpychające, ile dziwacZ111e - niczym zjawa. ( ... ) 

W obejściu mężczyzn z kobietami nie ma żadnego 
grul:xi.aństwa. 

Przed sceną przedśmiertnych tęsknot Gąsiora świa
tło gwałtoiwnie się 7lffiieruia; Ametystow gasi dodatko
we lampy. 

. Morderca Cherubin pnzeobraża się nagle. Wid:rowi 
jawi się strasz.ny, tylko Gąsior tego nie dostrzega. Za
bójstwo rzapierające dech w piersiach, niespodzliewane. 
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Ucieczka paniczna. 
W ogóle wszystkie tempa gwałtowne . Widizowti. po

wi.Imo p!OZlQStać wrażenie, że w mieszkaniu Zojkii oglą
dał sen, w którym przemknęli dziwaOllll!i. l'llldzie, za
szły nęcące i kTwawe wydarzenia i wszystloo to 2ll'lli<k
nęło. 

Gto 'lllrywane, być może .nie powiązane między SIObą 
uwag.i, ddóre mogę Pamii przekazać z daleka. Oczywiś
cie jest tego z.byt mało, ale starałem się, co mogłem, 
naszkicować w tym liście. („.) 

(przedr. za: M. Bułhakow, Z listów, „Sowrie
mien.naja Dramaturgia" 1986, 111ir 4, s. 265-266; 
przeł. J. Janzębski) 

JERZY JARZĘBSKI 

Córka Diabła Małgorzaty 

Mieszkanie Zojki . Czemu „mi,eszkrunie'', a nie Zoj
ka po prostu? Skąd ten nacisk pok>ż0111y na miejsce 
akcji w tej samej, co na osoby, mierze? Mamy po
czątek lat dwudziestych, Moskwę, okres NEP-u w ca
łej pełni. Mieszkanie Zojki 111apisał Bułhakow w 1925 
roku, równocześnie z powieścią Psie serce, która do
piero niedawno ujrzała światło dzienne. Sztuka miała 
więcej szczęścia: grano ją krótko IW 1926 roku w tea
trze im. Wachtangowa, wkrótce jednak przyszedł za
kaz wystawiania i publikacji utworów Bułhakowa, 

urzędowy wyrok śmierci na twórczość pisarza, którego 
dziś skłonniśmy zaliczać do najwybitniejszych twór
ców naszego stulecia. 

Mieszkanie Zojki oglądamy więc teraz jak gdyby 
w dwóch odmiellll1ych porządkach. Z jednej strony wy
daje się ono dość typowym utworem z okresu NEP-u 
- satyrą na burżuazyjną menta1ność, optymistyczną 
historią zniszczenia jeszcze jednego przyczółka, gdzie 
panoszyło się „stare", które rewolucja miała do szczę
tu wyplenić. Jeśli ujrzymy w Mieszkaniu rodzaj farsy 
o „pozytyWJnym" politycznym podtekście, to nie zdzi
wi nas kariera Zojczynej siedziby: jest ona wszak nie 
tylko przeliczalnym na grube tysiące rubli kapitałem, 
ale też typową dla farsy sceną-mechanizmem, apara
turą do produkowania komicznych efektów, mini-la
biryntem, w który wpuszcza się bohaterów i z dystan
su, z rozbawie111iem obser!W'Uje, jak się w nim mio
tają. Tak napisał swą sztukę Bułhakow, a raczej: tak 
ją ucharakteryzował na użytek cenzora i mniej wy
robionego widza. Widziana w ten sposób, zdaje się 

bliska wielu sztukom i filmom tamtego czasu, w któ
rych zwycięska rewolucja dopa,d.a i przygważdża 

wsllrętllle~ burżuja w ostatniej dziurze, w której za-
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szył się, by snuć swoje intrygi - w prywatnym miesz
kaniu. 

Ale Mieszkanie Zojki czytać dziś możemy także w 
zupełnie odmiennym kantekście: w kontekście mia
nowicie całej odkrywamej stopniowo, przypominanej 
lub wydawanej z rękopisów twórczości Bułhakowa. 

Staje więc ono obok Powieści teatralnej i Bialej Gwar
dii, '°bok Fatalnych jaj i Notatek na mankietach, Ale
ksandra Puszkina i życia pana Moliera, Psiego serca 
i Diawoliady, a wreszcie obok jednego z największych 
dzieł powieściowych XX wieku - Mistrza i Malgo
rzaty. Widziana w takim sąsiedztwie komedia Bułha
kowa IIl.ieoczekiwanie poważnieje i zmienia tonację. 

Jest bowem tak, że wielcy pisarze są często twórcami 
jak gdyby jednego wielkiego dzieła, jednej wizji, któ
ra szuka sobie wcielenia w Tóżnych ubworach, wiążąc 
je wszystkie i namaczając rozpomawalnym piętnem. 
Nie wierzymy zatem, że Mieszkanie Zojki jest niewiele 
Zl!laczącą farsą o zdemaskowaniu „strasmych mie
szczam", napisaną na marginesie głóW!Ilego nurtu twór
czości. Sztuka kryje w sobie inne jeszcze, macznie 
poważniejsze treści. 

Pytamy raz jeszcze: dlaczego mi e s z k a n i e waż
ne jest dla Bułhakowa? Bo' to ostatnia twierdza bur
żuja? Prawda.' Ale także ostatnie miejsce, gdzie je
szcze chroniona jest do pewnych granic intymlllość 

jednostki w skolektywizowanym świecie. Powiemy; że 
chroniona marnie, bo wszak ciągle lokatorów kamie
nicy napastują jakieś komisje, komitety domowe, fun
kcjonariusze władzy; ciągle każe im się „dogęszczać" 
zajmowane lokale,zdawać sprawę ze sposobu ich uźyt
kowania itd. Ale - lepiej czy gorzej - służy mieszka
nie swemu 1I1ajemcy; jest tym najmniejszym terenem, 
na którym wolno mu urządzić sobie świat podług 

własnej woli i gustu. I tu na scenę wkracza Zoja De
nisowna Pelc. 

Kim jest Zojka? Bułhakow dał jej zwięzłą charak
terystykę w jednym z listów wysłamych do francu
skiej aktorki Marii Reinhardt, która była inicjatorką 
wystawienia sztuki w paryskim teatrze „Vieux Co
lombier" w 1937 roku: 

„ZOJKA: kobieta lat 38, dawniej żona bogatego 
fabrykant.a; dziś wszystkim, co jej zostało i czego 
trzyma się całą swą żelaZl!lą wolą, jest mieszkanie. 
Stała się cyniczna, do wszystkiego przywykła, broni 
sama siebie i· Oboljaninowa, którego kocha." 
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Jest więc Zojka obrotną kobietą zoającą życie, sła
bości urzędlil.ików, boc2111e ścieżki przep1soiw prawa. 
Jeśli czegoś 1I1ie zna, to złudzeń i skrupułów. Zarabia 
dobrze, płaci też niezgorzej i orientuje się w cenach, 
jakie osiąga na ówczesnym ll'ynku sumienie - dzia
łacza społecznego, dyrektora, kobiety z towarzystwa. 
Zojka pel!Ili zatem rolę wielkiego demaskatora: przed 
jej otwartym portfelem abdykują ze swej godności 

oficjalni stra:żinicy prawa i dobrych obyczajów. 
Przypatrzmy się terąz, jak Zojka urządza swoje 

mieszkanie i siebie samą w nim. Wie dobrze, że fikcja 
pel!Ilej prywatności :nie da się w tym momencie dzie
jów <Jsiągnąć, co więcej - że nic ona nie daje rw Pll'ak
tyce, zawnętrzność jest l;>owiem agresywna i IIl.ie poz
wala na splendid isolation. Mieszkanie Zojki staje się 
więc odbiciem świata, parodią rzeczywstości, która 
oszalała. Jeśli co uderza w prozie Bułhakowa, to po
wracający wielokrotll'lie obraz współczesności jako 
chaosu, absurdallllego zmieszania bytów i degradacji 
wartości. Nic dziW1I1ego, że i 1 u Zojki wszystkie zja
wiska zmieniają znaki, objawiają swą pozorną, oszu
kańczą naturę: przedstawiciel społeczności lokatorów 
okazuje się łapownikiem, Chińczyk o uroczym uśmie
chu - mordercą i handlarzem narkotyków, hrabia -
klezmerem, a niewinna pracoW1I1ia krawiecka - nie
legalnym domem uciech. Człowiekiem-fikcją, skom
po.nowamym z samych ,oszustw i łgarstwa jest Ame
tystow i nic dziWl?lego, że on właśnie u Zojki pelini 
rolę mistrza ceremonii. 

W świecie Zojki nie ma świętości, ideologii, nie ma 
WY'ższych uczuć, nie ma prawdziwych, nie podejrza
nych waTtości. Wszystko jest trundetne i wszystko da 
się kupić. Jak w tych warunkach przedstawia się ty
tułowe mieszkanie? A.ni to azyl prywatności, ani ago
ra, na której wszystko i dla wszystkich jest jawne. 
Mieszkanie Zojki to system zasłon: niby każdy mo:i:e 
tam wejść, ale dla każdego przewidziana jest inna, 
jemu właśnie przeznaczona scenografia; iruna dla do
mow:nikóiw, inna dla kontrolerów, inna Zl!lÓW dla eks
kluzY\W).ych gości. Do tego dochodzi coś w rodzaju 
prywatnego „piekła" w postaci pralni - siedziby ban
dytów. Każda z postaci nosi kostium, gra taką lub 
inną rolę - tak jak!:Jy rzeczywistość wytrąciła je wszy
stkie z ,,1I100.-malnego" bytu, zabrała im autentyc:zmość, 
zmusiła do kamuflażu. Hrabia przestał być hrabią, za 
to służąca weszła w fałszywe związki rodzirune z panią 
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domu, a oszust-<0bieżyświat to przybiera maskę ary
stokraty, to znów starego bolszewika o wysokim stop
niu wtajemniczenia. U Zojki mamy w całym tego sło
wa maczeniu świat na opak: wszystko stoi na głowie, 
a zdarzeniami rządzi pozór na zmial!lę z niską namięt
nością. Jedno tylko wydaje się prawdziwe: wszyscy 
marzą o wyjeździe gdzieś daleko, za granicę - do Pa
ryża, Szanghaju czy do Ameryki, wszystko jedl!1o gdzie, 
byle w miejsce, w którym porządek rzeczy tego świa
ta zostanie przywrócony, wartości i hierarchie ukażą 
2lI1ÓW swój akspekt p0il1adczasawy, a udawanie prze
stanie być koniecz:ne. 

A sama Zojka? Jest chyba kimś więcej niż zwy
kłą spryciarą. Autor jednego z polskich tłumaczeń 
sztuki, Heinryk Bienkiewicz, nazywa Zojkę „diabłem'', 
powołując się na kilkakrotnie pojawiające się w tek
ście sugestie. I rzeczywiście: związki Zojki z nieczy
stymi siłami ogłasza w pierwszym akcie Portupeja, w 
drugim - Ałła Wadimowna, na „diabolic2111ość sce
nerii zwraca też uwagę sam autor w uwagach prze
słanych Marii Reinhardt. Jeśli z diabłem sprawa, wra
camy natychmiast pamięcią do Diawoliady, a przede 
wszystkim do Mistrza i Małgorzaty, gdzie siły piekiel
ne tak wielką grają rolę. Diabeł Bułhakowa także jest 
przecie Wielkim Demaskatorem. Wchodzi w malowany 
realistycznie i współcześnie świat utworu literackiego, 
aby bohaterom ofiaTować spełnienie ich życzeń. Pie
niądze? Modne toalety? Proszę bardzo! Diabelska 
sztuczka materializuje marzenia ze złudl!1ą łatwością , 
wydobywając przy tym najniższe cechy ludzkich cha
rakterów. Niebawem jednak dary obrócą się w nicość, 
a bohaterowie pozostaną sami ze swą podłością, oto
czeni pustką, śmies2llli w groteskowej klęsce. 

Diabelska sztuczka wszelako 111ie każdego się ima -
tylko tych, dla których przewrót społeczny oznacza 
wyśmianie wszystkich wiar i świętości, totalne zwy
cięstwo cynizmu, owego agresywnego Nic, pożm-ają
cego świat od środka. Ludzie o czystych sercach nie 
muszą się diabła obawiać, jak o tym śiwiadczą przy
gody tytułowej Małgorzaty ze słynnej powieści Buł
hakowa. Autor Mieszkania Zojki nie jest integrallnym 
pesymistą i choć życie nie dawało mu do tego zbyt
nich podstaw, zostawia zwykle swym bohaterom świa
tełko nadziei i pers.pektywę moralnego odrod~nia. 
Czy w Mieszkaniu. także? ·Pozornie nikt tam nie otrzy
muje absolucji: wszechwładny dyrektor-kombinator 
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pada ofiarą zbrodniczej chciwości Chińczyka, zdema
skowany zostaje przekupny „społecznik" Portupeja i 
ceniąca wyżej pieniądze niż cnotę Ałła Wadimowna; 
za kr~tki trafi też zapewne cala załoga podejrzanego 
mieszkania (choć i to nie jest oczywiste: korupcja w 
świecie Bułhakowa ma zasięg nieograniczony). 

Czy więc Zojka jest takim „diabłem", który nie 
tylko wszystkich wokół sprowadził z drogi cnoty, ale 
i sam siebie zlikwidował? Nie sądzę. Reżyser bielskie
go spektaklu widzi swą bohaterkę illll'lymi oczyma. 
Czyż nie ma w niej żadnego bezinteresownego uczu
cia, żadnego porywu serca, nieszukającego w zamian 
odpłaty? Otóż tak: Zojka kocha i ochrania zdeklaso
wanego hrabiego Oboljaninowa. Czyż nie utrzymuje 
go, nie opłaca jego zachcianek, nie brani go wreszcie 
w scenie końcowej, zapewniając .funkcjonariuszy wła
dzy, że jest nie'YilnnY i o niczym nie wiedział? 

W Zojce jest zatem dwoje ludzi: jest „diabłem" ale 
i „Małgorzatą" gotową siebie poświęcić za Mistrza; 
opanowała sztukę poruszania się w zdeprarwowanym 
świecie, który ją otacza, nie przestała jednak nigdy 
marzyć o świecie lepszym, opromienionym Łaską, nad
naturalną światłością, splendorem prawdziwym. Nie 
śmiejmy się z obiektu, na którym wyładowuje swój 
głód świętości i hierarchii. Zaiste, Oboljaninowi daleko 
do Mistrza, nie usprawiedliwia on jako człowiek Zoj
czy:nych uczuć i nic w nim nie ma nadzwyczajnego. 
Cóż jednak: każdy ma idola na swoją miarę i trudno 
się dziwić, że nie nazbyt wyrafinowana Zojka szuka 
symbolu dawnych, lepszych czasów w podupadłym 

hrabi, który przynajmniej naprawdę zna francuski, 
umie się zachować i wie na pewno, że „do smokililga 
w żadnym wypadku nie wolno wkładać żółtych bu
tów". 

O czym więc napisał Bułhakow swą sztukę? Ostra
sznych „NEP-manach", prawda, ale bardziej może o 
świecie, któremu zabrano wyższą zasadę i wiarę w 
morallne wartości, w którym można nauczyć się żyć, 

ale któreg-o nie sposób l?okochać. 



MICHAŁ BUŁHAKOW 

Cztery portrety 
Sceny z moskiewskiego· życia 

(fragment) 

Historia pojawienia się Karola Marksa w miesi.ka
mu adwokata, .który nienawidził filorz.ofa serdecznie, 

· była' następuj'ąca. Gospodarz mój należał do najby
strzejszych ludzi w Moskwie. Ja·ko jeden z •pieirwsrzych 
poczuł, że to, oo się dzieje, jest ,poważne i :z.aai<>si się 

·na długo. Toteż okopał się w swoim mieszkaniu nie 
byle jak, nie na sposób chałupniczy, lecz solidnie. 
Prizede wszystkim wezwał do siebie Tierentija, który 
zapas.kud:zrlł mu całe mieszkanie wi.nosząc w jadalni 
coś w .rodzaju gliini.alllego nagrobka. Tenże Tierentij 
wybił te'L we wiSZy.stkich ścLanach wielkie dziury i 
wstawił tam grube czarne rury. Gospodarz przyjrzał 
się temu z satysfakcją i, powiedziawszy: „Teraz mogą 
nie 1,1ruchamiać centralnego, bandyci", pojechał na Plu
.szczychę. Z Plusz,azychy przywiózł ZLnaidę Iwanowną 
i .umieścił ją po słonecznej str01I1ie, w byłej sypialni. 
W trzy dni później przybył kuzyn z Mińska. Został 
przyjęty bardz<> życzlJwie ri wprowad.wny do byłego 
gabinetu (z przedpokoju na prawo), g<i:!Jie też wsta
wiono mu żela'Zlly piecyk. Następnie gospodarz wsta
wił do biblioteki korytarzem prosto) piętnaście pudów 
mąki, zaimklllął drzwi na klucz, na .drzwiach powiesił 
-dywan, d<> dywanu przysunął etażerkę, na etażerce 

umieścił puste butelki ~ jakieś stare gazety - ~ biblio
teka zni·lmęła bez śladu. E.am diabeł by do niej nie 
trafił! W ten sposób z sześciu pokoi zostały mu trzy. 
W jednym zamieszkał sam, zaopatrzywszy się w za
świadczenie stwi.erdzające, że ma wadę serca, a mię
dzy pozostałymi dworna (salon i pracoWlllli.a) usunął 

drzwi tworząc w ten sposób dziwne, podwójne po
mieszczenie. Nie był to jeden pokój, ponieważ były 
dwa, ale mieszkać w niich jak w dwóch było nie spo
sób, tym bardziej że w pierwszym (salonie) gospodarz 
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tuż obok pianina i posągu nag.i.ej kobiety postawił łóż
klo j, zawoławszy z ~uchini Saszę, .powied:zliał: 

- Jak będą przychodzić róimi tacy, to powiesz, że 
tu śpisz. 

- Dohr·ze, proszę pana - odpowiedzri.ała Sasza, 
uśmiechając .się poroz.umiewawcw. 

Naistępnfo gio.spodarz oble!ill drzwi .nakazami i za
świ.adczeniaani, z których wyn.iikało nie!lbide, że jako 
radcy prawnemu takliej .to a takliej .instytucji przysłu
guje mu „dodatkowa przestrzeń mieszkallll.a". A na tej 
dodartkowej przestrzeni 'W2Iliósł taką bary·kadę z dwu 
półek z •książkami, starego roweru bez opOIIl, nabija
nych gworoziami stołków i trzech karniszy, że nawet 
ja, doskonale znający to mjeszkanie, odwiedmiwszy je 
po raz pierwszy po zaprowadzeniu StalllU goto'WIOŚOi bo
jowej, skaleczyłem sobie oba klola111a, twar.z ri ręce, a 
w dodatklu poda'l"łem marynarkę z tyłu i z prrzJOdu. 

Na piani.nie gospodarz nalepił zaświadczenie stwier
dzające, że Zina!ida Iwanowna jest na.uczycielką mut 
zyki. Na <lrzwia<:h jej pokoju - iza~"VVti.adczen.i.e, że pra
cuje w Sownarchmie. Na drnwiach pokoju kluzy111a -
zaświadczenie, że jest sekretarzem. Drzwi wejściowe 
otwierał sam, i to dopiero po trzecim · dzwonku, kie<:ly 
Sasza leżała już na łóżku koło piainilna. 

Przez trzy Iata ludZJie w szarych szynelach i czar
nych, zjedzonych przez mole paltach oraz dzliewczęta 
z teczkami w brezentowych deszczowcaeh s:zturmo
wiali mieszkanie, jak piechota szturmuje nieprzyja
cielsklie umocnienia - i niczego nie osiągnęli. Kiedy, 
lekkomyślnie wyjechawszy z Moskwy, powrócń.łem do 
niej po trzech latach, :zastałem wszystko po dawnemu. 
Tylko gospo<laTZ trochę schudł i s.karżył się, że z.amę

CZ>Odl.O g.o do reszty. 
Wtedy właśnie nabył te cztery portrety. Łunacza:r

skiego powJesil w salonie, na najbardziej wid()C7.;llym 
miejscu, tak że Ludowego Komisarza Oś-w.iaty widać 

było ze wszystklich kątów. W jadalni umieśai.ł Marksa. 
A w pokoju kuzy1I1a, nad wielką żółtą lustmaną sza
fą, przyczepił ·pinerz:kami Lwa Dawidowicza Trockiego. 
Sfotografowano go jak należy - en face, w binoklach, 
z nader .dobrodusznym 1t1śmiechem. Zaledwie jedin.ak 
gospodarz wpił się w zdjęcie czterema pin.ez.kami, jak 
odnrliosłem wrażenie, że przewodn.iczący Rewwojenso
wietu spochmUJI"[}iał. I talcim też pozostał. Gospodarz 

. zaś wyciągnął z teczki podobirmę Kairola Liebklllechta 
i skierował s.ię do polooju kuzynkli. ( .. .) 
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W pól godziny potem nastą.pił kolejny atak. Po 
trzykrotnym dzwonku i stukaniu .pięścią w faliste ko
lorowe szkła wejściowych dmwi - gospodarz, który 
przedtem zdążył zamienić marynarkę na poplamioną 
bluzę, wpuścił do środka trzy osoby. Dwóch było ubra
nych n:a szaro, trzeci na czartl() d trrzymał wyrudz.iałą 
teczkę. 

- Macie tu pokoje... - powiedz.i'cłł jeden z sza
rych i obmuoił przedpokój oszołomiony·m spojrzoodem. 
G<>spodarz przemyślnie nie zapalił światła, boteż lustra, 
wieszaki, drogie, obi.te skórą krzesła ł jelenie rogi to-. 
nęły w mętnym mroku. 

- Ależ towarzysrze! - za.krrzylmął gospodail""L i za
machał rękami. - Jakie znowu pokoje? Przed wami 
było tu w tym tygodniu sześć komisji. Możecie nawet 
nie oglądać! Malo, że inie rz:bytecznego rue ma, ale je
sz<.:ze mnie samemu brakuje. Zechciejcie spojrzeć -
tu gospodarz wyciągnął IZ kieszeni papierek - należy 

mi \Się szesnaście arszynów dodatkowej przestrzeni, a 
mam tyLko trzynaście a pół. Powiedu:ie, skąd mam 
wziąć dwa i pół arszyna? 

- No, to tZObaczymy - powiedział drug!i. marry. 
- Proszę bardzo, towarzysze, proszę!... 
W tym momencie przed przybyszami wyrósł Ana

tol Wasiljewicz Łu.nacz.arsld. Wybałuszyli nań oczy 
i rozdi'Diawili 1USta. 

- A okto tu śpii? - . >Spytał piel"wszy szary wskazu-
ją<.: łóżko. 

- TowarzyS7Jka Aleksandra Iwanowna Jepiszyna. 
-Oo za jedna? · 
- Ptraoownica techniczna - odpow.iedział gospo-

darz z pełnym słodyczy uśmiechem. - Zajmuje się 

praniem. 
- A ozy to czasem inie waS'La służąca? - spytał 

podejrzliwie cZ1arny. 
G<>spodarz roześmiał się nerwowo. 
- Ależ towarzyszu. Cóż to, czy ze mnie burżuj,' 

żebym miał służącą! Na życie mi lllie starcza, a wy -
służąca! He, he! 

- A tutaj? - spytał lakonicznie crz;a.rny wskazu
ją<.: d:zńlurę do praoo-wn.i. 

· - Dodatkowa, trizynaście i pół, w ramach m<>jej 
instytucji - wyipald.ł .gospodarz. 

Czamy wkroczył do mroc7JI1ego pokoju. Po chwili 
z brzękiem zleciała miedin•ica i usłyszałem, jak przy
bysz padając uder.za głową w rowerowy łańcuc~. 
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- Sami widzicie, towarzysze - powied'Z!i.ał ponu
ro gospodarrz. - Uprzedzałem: ciasno jak diabl!i.. 

Czaimy . wylazł. Twarz miał skrzywi.oną i dziury na 
obu kolanach. 

- CiZy wam &ię coś stało? - spytał z lękiem go
spodarz. 

- Aa ... bu ... bu ... tu ... tu ... ma ... - wymamrotał coś 

niezrozumiale czarny. 
- Tutaj miesz•ka towarzyszka Nasturcyna - ob

jaśillił oprowadzając gospo<larz. - A tu ja - i szero
kim ge.stem wskaz.al na Karola Marksa. Na twarzach 
przyibyszów odm.alowało się rosną<.:e. zdwnienie. - A 
tu towa'l."Zys:z Szczerbowskii - uroczysty gest w stronę 
Trockiego. 

'!\rój.ka potrzyła na portret zdjęta grozą. 
- A on 09 - partyjny czy jak? - spytał drugi 

S2JaXy. 

- Wprawdz.ie nie partyj.ny - powiedział słodko 

gospodam - ale sympatyk. Ma duszę komuni•sty. Ja 
zresztą też. Nasze mieszkanie, proszę towarzyszy, za
miesz·kują odpowiedzi.alni pracownicy. {„.) 

· - Tutaj, proszę towarzyszy; jest ubikacja. Tu ła
:cie?l'ka. Oczywiśaie zepsuta, widzicie tę skrzynię ze 
szmatami... Jakie tam ·teraz łaiJienlci, nie marny d<> 
nich głowy! To kuchni.a. Piec też zepsuty. Nie mamy 
głowy do kuchni. Gotujemy na prymusie. Aleksa111dro 
Iwanowna, CtZemu siedzicie w kuchni? W waszym po
koju jest dla was liist. I to jest, proszę towarzyszy, 
wszystko. Mam zami.ar z.Łożyć podanie o dodatkowy 
po.kój, bo ckrzeć sobie ood.zl.ennie spodnie to cza droga 
pmyjemność. Dokąd się rmam zwrócić, żeby d-0stać w 
tym domu jeszcze jeden pokój? D<> kancelarid? 

- Chodźmy, Stiepanie - powiedział pierwszy sza
ry, machnąwszy beznadziej'Ilie ręką, i cała trójka tu
piąc butami skierowała się do przedpokoju. ( ... ) 

(tłum. Andrrzej Drawicz) 
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