


Anna Achmatowa 

Pierwsza piosenka 

Tajnego niespotkania 
Odświętność tak jałowa. 

Rzekł: „Jestem zawsze wiemy tobie!" 
I lekko dotknął mej sukienki. 

Jak te dotknięcia jego ręki 
Są do uścisków niepodobne. 

Tak ptaki głaszcze się lub koty, 
Tak patrzy się na woltyżerki. 
I drwiące świecą się iskierki 

Pod rzęs osłoną jasnozłotych. 

A rozpaczliwych skrzypiec głosy 
Dochodzą poprzez dym rozwiany: 

„Błogosławie szczęśliwe losy 
Za pierwsze sam na sam z kochanym". 

Marzec 1913 

przekł. Seweryn Pollak 

Ostatni toast 

Piję za dom zrujnowany 
I za złe iycie moje, 

I za samotność we dwoje, 
Za ciebie piję, kochany, 

Za kłamstwo warg, co zdradziły, 
Za chłód, co w oczach się jawi, 

Że świat okrutny, niemiły, 
Za to, ie Bóg nie zbawił. 

27 czerwca 1934 

przekł. Leopold Lewin 



Edward Pawlak 

O SAMOTNOŚCI 
I KłAMSlWIE 



Historia stara jak ludzkość; wszystko zaczęło się pewnie od ostrej 
rozmowy Adama z Ewą po zatrzaśnięciu bram raju. I tak poszło przez 
wieki: on i ona uwikłani słowami w siebie, w życie, w świat, wadzący 
się i godzący naprzemian. Forma najprostsza: dwugłos. Dramatyczność 
najnaturalniejsza, bo wynikająca z jednego z pierwszych podziałów: 
podziału płci. I z elementarnego dramatu, jakim jest samo istnienie. 

Toteż nieskończone są, w prozie i w dramacie, szeregi rozmownych 
kochanków. Rosjanie też w tym uczestniczą, przynajmniej od czasów 
debiutu Dostojewskiego, Biednych ludzi, korespondencji dwojga poni
żanych przez życie nieszczęśników. To ten właśnie smutny dwugłos tak 
zachwycił Mikołaja Niekrasowa, że biegł przez Petersburg machając 
rękopisem z okrzykiem: Nowy Gogol sie narodził! W każdym razie 
narodziło się wiele podobnych rozmów, w rozmaitych tonacjach; sam 
widziałem ich dużo w rosyjskim teatrze, własnych i tłumaczonych: z jed
nej strony Czechow, Radziński, Arbuzow, z drugiej Kochany klamca, 
Dwoje na huśtawce, Apetyt na czereśnie. Teatr lubi tę fonnę, bo przy 
dobrych aktorach może powstać piękny koncert na dwa instrumenty, 
a czego jak czego, lecz dobrych aktorów nigdy Rosjanom nie brakowało. 

Teraz w szranki najstarszego z tematów wstąpił, ostro społecznie za
angażowany, Aleksander Gelman. Widać zechciał spróbować sił nie 
w kontlikcie pracy, płacy i odpowiedzialności, lecz w samym uniwersum 
istnienia, podlegającego wiecznej odnowie, jak to kiedyś ładnie napisał 
Heine. Wszedł śmiało i bodaj nie przegrał. Ale też wyposażył swych 
odwiecznych bohaterów w wyraźną charakterystykę bardzo współcze
sną, wychwycił w nich to, co ufonnowało się tam i teraz. Komedio
-dramat postaw i charakterów dotyczy również sytuacji i obyczajów. 

To są ludzie dzisiejsi, ta Wiera i ten Fiedia rosyjscy everymeni, wzię
ci zewsząd; nie darmo wynurzają się z tłumu i w tłumie giną. 

I dzisiaj opisani; swobodnym piórem. Jeszcze wczoraj nie wypada
łoby tak szczerze pokazać trywialnej przypadkowości związku; spotka
li się, zaczepili wzajemnie, zawarli błyskawiczny układ, za pół godziny 
będą w łóżku, jutro o tym zapomną. Wczoraj to nie uchodziło a w do
datku byłoby nierealistyczne: zbiorowe mieszkania z ich, jak to pisał 
Okudżawa, „komunalnymi sędziami" moralności sąsiedzkiej, ograni
czały swobodę obyczajów. Dziś kwaterunkowe przeszkody na ogół 
ustąpiły, więc jest jak jest. Normalnie. Niewesoła to normalność, ale 
przynajmniej pokazana bez pruderyjnych wymizdrzeń. Tak to się u nich 
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odbywa. Złożyło się na to najpierw, przed kilkudziesięciu laty, zmiecenie konwenansów i ogło
szenie, że stary obyczaj runął. Brak form widział się wtedy wolnością. Potem ciężar życia, jed
nak gniotąc obie płci, dodatkowo sprzyjał szorstkości. Wojna zrobiła swoje, wymiatając Rosję 
i Związek z paru męskich pokoleń i pozostawiając smutny, brzemienny w tragedie i wynaturze
nia, kraj samotnych kobiet. Wtedy właśnie ród męski doznał zdradliwej kariery: mężczyzna stał 
się osobą uprzywilejowaną przez sam fakt swego istnienia. Nie minęło wiele lat i przyszedł gorz
ki odwet matriarchatu. Dziś, pisze z kolei Jewtuszenko: prawdziwi mężczyźni co kobiecy, ale nie 
jest im z tym słodziej ani weselej: uparcie prą przez życie, często holując, przy obciążeniu pracą, 
dziećmi i domem jeszcze i swych rozmamłanych i rozpitych partnerów. Nic dziwnego, że poja
wiły się ostatnio samotne matki z wyboru. Mężczyzna ma być inseminatorem i niczym więcej, bo 
reszta może być tylko obciążeniem. Wszyscy jesteście tacy sami - mówi Wiera do Fiedi. - Żeby 
ciebie doprowadzić do normalnego stanu, ile tneba sity, nerwów, cierpliwości ... żeby nauczyć 
sie ciebie. A potem i tak się ulotnisz. 

Oto dramatyczny podtekst oglądanego układu, który z trudem pozwoli się nazwać partner
skim: ani on nie będzie męski i opiekuńczy, ani ona subtelna i uwodzicielska. Dawne role zmie
niły wykonawców, ale w spłaszczonej i zwulgaryzowanej wersji. Oglądamy ring, gdzie wszyst
kie chwyty a zwłaszcza zwody i uniki są dozwolone. Kiedyś, wiele lat temu, znakomity pisarz 
Michał Zoszczenko umiał z melancholijną ironią pokazać, jakie ostre i brutalne jest życie bez 
konwenansu. Jego bohaterowie ranili się na oślep z głupoty, z prostactwa, z niewiedzy. Czy
tającej publiczności wydało się to wówczas bardzo śmieszne. Dzisiaj oglądamy sytuację jakby 
komiczną: on próbuje oszukać ją, ona jego, są zaskoczenia, niespodzianki i bicia torebką po 
głowie. Ubaw? Hm, jakby tu powiedzieć„. 

Na szczęście to przecież gra. Komedia udawania, misterium-buffo nietożsamości. Gelman 
wziął nie tylko kawał życia ale i starą konwencję zmiany masek. Nadał jej wprawdzie sens bru
talny, ale też, odwrotnym porządkiem, brutalność wysubtelnił. Teatr gra samo życie, które chce 
być trochę teatrem. Oglądamy współczesnego Arlekina czy Pierrota, którego transformacje oży
wia chęć trywialnego oszustwa - ale który jest wśród nich nieco artystą. A ponadto owa gra 
wcieleń jest ucieczką od siebie i w jej niespełnieniu nabrzmiewa bolesny smutek. Z Fiedi spa
dają kolejne zełgane osobowości, niby łupiny cebuli. Czy coś w ogóle zostanie? 

Jednak zostanie - ból. W tym trudnym przez swą męsko-damską odwieczność materiale 
Gelman umie się dramatycznie znaleźć. Myli naszą czujność. Długo jesteśmy pewni, że ta ca
ła Ławeczka to zgrabny, psychologiczno-obyczajowy skecz. Aż doznamy zaskoczenia. Jego na
tury nie należy tu wyjaśniać; po to właśnie jest akcja sceniczna. Powiedzmy tylko tyle, że spo
za komedii udawania odsłoni się kawał ludzkiego dramatu. Zobaczymy żałosnego Otella 
naszych czasów, który nie dusi, lecz szuka zapomnienia wśród kurtyzan. Degradacja naszej, 
męskiej płci spełni się do końca, wśród prób zagubienia własnej tożsamości; i nasz reprezen
tant, Fiedia, stanie się bardziej godny politowania niż Makary Diewuszkin z Biednych ludzi, 
który miał na swe usprawiedliwienie wilcze prawa kapitalizmu. 

Ale „do końca" nie znaczy: do dna. To nam będzie oszczędzone, bo jesteśmy w literaturze 
rosyjskiej. Ta zaś nie lubi bywać bezwzględną, uważając, iż życie jest i tak wystarczająco trud
ne. Zazwyczaj daje szansę. Toteż po wszystkich auto- i zwyczajnych demaskacjach, wymyśla
niach i biciach torebką, kiedy wszystko jest beznadziejne, zababrane i utytłane - spełnia się akt 
uwznioślającej łaski. Współczesna Ewa wręcza swemu Adamowi owoc z drzewa miłosierdzia: 
klucz. Miłość i miłosierdzie stworzą oczyszczającą kodę, która będzie w nas powoli wybrzmie
wać wraz z pożegnalnym. chaplinowskim gestem bohatera, kiedy wydobyta z tłumu para z po
wrotem w ten tłum powróci i zaczną przygasać światła - bowiem sztuka się skończy, na ziemi 
zaś, według słów Gelmana zacznie się „.ta bezlitosna, nieuchronna część nocy, podczas której, 
jak powiedział poeta, „ktoś śpi, a ktoś inny płacze". 
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