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K icdy wszystko się zawaliło i bułhakowskie sztuki - z wy

.ią.tkiem jedne.i, granej w jednym teatrze na podstawie spec

jalnego zezwolenia - znikły ze sceny; kiedy nazwisko pisarza 

było obłożone anatemą i wszystkie jego nowe zamysły obracały 

się po kolei w niespełnienia - wówczas to właśnie, na przeło

mie lat 1932-1933 pisał Bułhakow popularną, biografię Moliera. 

Odsłaniał nią przed czytelnikami życic Moliera z werwą i wiel

kim zrozumieRiem. Ono też pewnie podyktowało mu zdanie: „Ale 

nasz bohater na.iwyraźnie.i doznawał uczuć, jakich doznaje sa

motny wilk, który czuje na karku oddech ścigającej go sfory -

chartów". 
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SZTUKA 
WOK()Ł 
SZTUKI 

Zwyczajnie. Najpierw był młody, kijowski lekarz z literackimi 

ciągotkami. Jeszcze w gimnazjum coś pisywał i grywał, im

prowizował, znakomicie przedrzeźniM profesorów. Dość wcześnie 

otaczający świat dał mu się widocznie widzieć jako scena, której 

realne zarysy dopełniał własną, niesamowitą z natury, z Gogola 

rodem - fantazją. Tyle, że jemu właśnie nie przeszło to z wie

kiem, jak tylu innym, lecz zostało. Wrócił do tego już dobrze 

opanowawszy zawód. Był lekarzem frontowym, potem wiejskim, 

w zapadłej dziurze na Smoleńszczyżnie; potem otworzył w Ki

jowie własny gabinet, a potem mobilizowały go do wojennej 

medycyny różne kole,jne władze, aż serdecznie sobie to zbrzydził 

i uciekł do literatury. Był to skok w nieznane, w ciężkich wa

runkach materialnych, w ostrym życiu moskiewskim początków 

nepu. Bułhakow, według własnego określenia „wydłubywał chleb 

piórem", pracując jako felietonista, kronikarz i reporter. Pisał też 

krótkie opowiadania i opowieści. Ich satyryczne żądło szybko 

ściągnęło na autora nieżyczliwą uwagę krytyki. Ale były to do

r>iero pomruki przyszłych burz. W 1923 roku, wydeptując ciągle 

przedsionki literatury, sięgnął po większą formę. Powstała sui;e

stywna, bogato zinstrumentowana opowieść o końcu formacji, 

do której sam pisarz należał; o krachu starego świata, którego 

przedstawicielom nie odmówiono jednak własnych racji i god

ności - „Biała Gwardia". Zła fortuna, która wcześnie wokół pi

sarza zgęstniała, sprawiła, że powieść ukazała się nie do końca, 

a więc pozostała - przez cale życie autora - jakby niespełnio

na. Ale i tego wystarczyło, żeby dał o sobie znać, nowy, świetny 

talent. I tu właśnie zaczęła się w bułhakowskim życiu, drama

tyczna i męcząca przygoda z teatrem. 

Początkowo wszystko wyglądało bardzo obiecująco. Niedokończo

ną powieścią zainteresował się słynny Moskiewski Teatr Artys

tyczny, MCHAT, który, jak kania dżdżu, łaknął nowego, by tak 

rzec „zaangażowanego", ale zarazem przyzwoicie napisanego ma

teriału scenicznego. Postanowiono powieść adaptować. Autor zro

zumiał czego chce teatr i dał tekst scenicznie samodzielny, peł

nowartościowy, wróżący Mchatowi świetny sukces. Młode poko

lenia aktorskie, dla którego „Dni Turbinów" (bo tak brzmiał 
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ostatecznie ustalony tytuł) były szansą dobrego wejścia a zara
zem samoekspresji - pracowało z wyjątkowym zapałem. Kiero
wał pracami młody reżyser Il.ia Szdakow, a opiekował się spek
taklem sam wielki mistrz Mchatu, Konstanty Stanisławski. Bar
dzo wcześnie jednak, prócz autora, aktorów i reżysera pojawił 

się przy sztuce ktoś jeszcze - jako ciało zbiorowe, choć skon
kretyzowane w kilku dziarskich osobnikach, rzucające na wszy
stko gęsty cień niepewności i obawy, opatrzone zgodnie z abe
wiacyjną pasją tych czasów: trzysylabową nazwą-skrótem : Gła

wrepertkom. Tu zaczęła się jakby sztuka wokół „Dni", a potem 
sztuk następnych, poddana tak przewrotnym i wyrafinowanym 
regułom dramaturgicznym, jakie darmo próbować wymyśleć. 

I w sztuce tej Gławrepertkom (Główny Komitet Repertuarowy, 
faktycznie teatralna i widowiskowa cenzura) choć nieproszony, 
zagrał jedną z głównych ról. I szybkQ zabrzmiały trąbki i ko
łatki nagonki, a charty spuszczono ze smyczy. Bułhakow bronił 

się twardo. Wymuszono jednak na nim niewielkie poprawki 
i dość istotne skreślenia, które sztukę zdecydowanie popsuły. 

Trwało to przez całą wiosnę i część lata 1926. Kontrolerzy z Gław

repertkomu przychodzili, oglądali - i odrzucali. Na trzy dni 
przed premierą cenzorzy znowu wyrokowali, obejrzawszy próbę 

generalną: „ ... sztuki w takiej formie wystawić nie można". Te
atr skłonił wówczas autora by usunął drastyczną, bardzo ważną 
scenę katowania Żyda przez petlurowców i wprowadził na ko
niec „Międzynarodówkę". Były to więc kroki desperackie. Gra 
szla ,już o wszystko i wszystkim grano uruchamiając różne wy
sokie instancje. Moment kulminacy,jny przypadł na ostatni po
kaz, na tydzień przed premierą. Jeden ze świadków tego czasu 
podaje, że nieprzejednany Gławrepertkom podał się, na znak 
protestu, do zbiorowej dymisji. Widać jej ,jednak nie przyjęto, 

a ostateczne zezwolenie wyszło ,jakoby z KC. Dość, że 5 paź

dziernika odbyła się premiera. 

Sukces „Dni" był fantastyczny. Stały się one wielkim wydarze
niem życia społecznego; do teatru pielgrzymowano po odczucie 
prawdy i przywróconej, inteligenckie.i godności. Istnieją opinie, 
że było to w ogóle największe porewolucyjne wydarzenie teatral
ne i najlepszy spektakl Mchatu. Nie brak ludzi, którzy oglądali 
go kilkanaście razy. N a jakiejś przewrotne.i zasadzie znalazł się 

wśród nich również Stalin; wyglądało na to, że imponują mu 
w teatrze wartości, których nie uznawał w życiu: szlachetność, u
czciwość, godność ludzi z przeciwnego obozu. 

... 

..,.. 

s 

Ale nie były to jeszcze czasy pełnego i osten~yjnaeo kultu- dy

ktatora - i nawet to nie pomogło. Bo pokonany w pierwszym 

starciu Glawrepertkom ani na moment nie dal za wygraną. Dru

gi akt sztuki wokół sztuki stal pod znakiem huraganowych ata

ków na spektakl. Zmasowaną kampanię, odsądzającą przedsta

wienie od wszelkich wartości i przypisującą sztuce wszystkie mo

żliwe grzechy, prowadzili krytycy i recenzenci, z których część 

była po prostu tymi samymi funkcjonariuszami Gławrepertkomu, 

tyle że w innych rolach. Wyjątkową agresywnością wyróżniały 

się ataki przewodniczącego sekcji teatralnej Gławrepertkomu, 

a więc głównego cenzora, Włodzimierza Bluma. Był to postrach 

całej teatralnej Moskwy, i nie tylko jej ; w tym samym czasie 

oświadczał również kategorycznie, że satyra jako gatunek jest 

w radzieckim państwie zbędna i szkodliwa; tępił również z zapa

łem muzykę Czajkowskiego. Meyerhold, który serdecznie Bluma 

nie znosił, mówił że jest „półszalony", co było o tyle trafne, że 

w niedalekiej przyszłości krytyk zaczął cierpieć na umysłowe do

legliwości, a jego antybułhakowska zajadłość miała w sobie ce

chy manii prześladowczej. 

Nie nadeszła jeszcze wprawdzie oficjalnie pora sformułowania ha

seł o zaostrzeniu walki klasowej i ataku na klasowego wroga. 

Ale atmosfera po temu już dojrzewała, zwłaszcza w kulturze. 

Bułhakowska uczciwość obiektywizm czyniły pisarza, by tak 

rzec, wrogiem idealnym. Dowiedział się o tym wystarcza.iąco 

dobitnie. 

A ponieważ miał naturę bojownika nie zamilkł, nie złożył sa

mokrytyki, nie zaczął pisać rzeczy w oficjalnym duchu, lecz pod

.iął wyzwanie, zatoczył kołem i wyszedł prześladowcom naprze

ciw. Zdanie to dotyczyło sytuacji Moliera w momencie wystawie

nia sztuki będącej desperackim atakiem na osaczających drama

turga przeciwników. Był to stary, wilczy sposób: znienacka sta

wić czoła przemożnej pogoni; odwrócić się i wyszczerzyć kły. W 

sytuacji bez wyjścia właśnie to było wyjściem, narzucającym 

prześladowcom dystans albo przynajmniej pozwalającym zginąć 

z godnością. 

Własna, bułhakowska Improwizacja działa się w Moskwie i nazy

wa się „Szkarłatna wyspa". Jak do niej doszło? 
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S zkarłatna wyspa" by·ła naJp1erw opowiadaniem, wydrukowa

nym w czasopiśmie, z którym Bułhakow współpracował. 

Wtedy stanowiła jedynie literacki żart stylizacyjny. Wydarzenia 

rewolucyjne zostały przedstawione przy pomocy motywów wypo

życzonych od Juliusza. Verne'a, w szczególności z „Dzieci Kapita

na Granta". Powstało to, co nazywamy alegorią. Takie chwyty sto

sowano powszechnie, sięgając szeroko, od Pisma Swiętego po po

wieści kryminalne i fantastyczne. Sam Bułhakow parodiował np. 

motywy Gogola, przenosząc „Martwe dusze" w czasy sobie 

współczesne. 

W roku 1927 pisarz wrócił do pomysłu. Teraz nabrał on innego 

znaczenia. Nie chodziło już o naśfadow.anie historii, lecz o spo

sób tego naśladowania; nie o to, co lecz jak zostało opowiedzia

ne; nie o rewolucję samą, leczo o jej potraktowanie przez li

terackich kombinatorów. Bułhakow nienawidził jak ognia opor

tunistycznego cwaniactwa dyspozycyjnych pismaków i przez ca

łe życie starał się ich dotkliwie dźgać piórem przy różnych oka

zjach. A tymczasem czasy im sprzyjały; kombinatorzy produ

kowali na prawo i lewo podmalowaną na czerwono pseudorewo

lucyjną tandetę, dającą świadectwo lojalności i godziwe apanaże. 

Wykpił więc Bułhakow sprzedajnych pisarzy. Sięgnął również do 

inscenizatorów, dla których spektakl był celem uświęcającym 

środki, gotowych wykonać najwymyślniejsze łamańce oportuniz

mu. Porachował się więc z konformistycznym teatrem. Ale w 

teatrze jego złość wyczuwalnie słabnie. Zbyt dobrze go zna 

i rozumie, zbyt bardzo jest nim zafascynowany. Nic dziwnego, 

że rama teatralna, w którą oprawiony jest grany w sztuce spek

takl - według starego chwytu „teatr w teatrze" - jest tak zna

komicie zarysowana, tyle w niej werwy, dowcipu, trafnosci cha

rakterystyk, wtajemniczenia rasowego człowieka teatru, który 

zna jego fasady i tyły. 

Bułhakow nie wszystko wybacza ale wszystko rozumie - a pr1.e

de wszystkim to, że teatralna dola ,jest rzeczywiście ciężka. 
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Rozumie także dramaturga-tandeciarza i pozwala mu pod ko

niec zawołać żywym, ludzkim głosem, w którym nieomylnie usły

szymy coś z krzyku duszy samego Bułhakowa. Tyle, 7:e będąc 

na zewnątrz bardzo opanowanym i, jak to określiła jego druga 

żona, Lubow Biełozierska „najskrytszym na świecie" - on sam 

nigdy tak nie zawołał choć i jego, nieco wcześniej „świt zasta

wał o suchym pysku z piórem w ręku". Może właśnie tym chęt

niej wyręczył się Dymogackim i nie potępił go za kupczenie zdol

nościami. 

To nie są główni wrogowie; najwyżej półsprawcy - półofiary 

wkręcone w tryby systemu. I nie dla nich powstała sztuka. Buł

hakow używa satyry, by karać „rękę, nie ślepy miecz". 

Tą ręką ,jest cenzura. Wyże.i już nie pokazuje; to wystarczy. 1 u 

materializuje się gwałt, zadawany kulturze. Martwy, cenzorski 

chwyt gnie karki, rodzi załganych lizusów i serwilistów, wy

ciska na wszystkim pieczęć samozadowolonej tępoty. Obercen

zor Sawwa Łukicz, w którym opinia publiczna dojrzała natych

miast Włodzimierza Bluma jest obecny w teatrze jeszcze na dłu

go przed swym przybyciem; ten stary, dramatyczny chwyt ma 

również życiowe znaczenie - widać tak wówczas było w mo

skiewskich teatrach. Kto jak kto, ale Bułhakow wiedział o tym 

na pewno. 

Lżony, opluwany, pomawiany o wszystko co najgorsze, pisarz 

bronił się przedtem dumnym milczeniem. Tylko raz wystąpił 

w publiczne.i dyskusji. Poza tym nie reagował. Recenzje staran

nie wycinał. Napisał kiedyś, że miał ich w archiwum 300, z cze

go 298 było negatywnych. Co bardziej krwawe passusy podkre

ślał; niektóre teksty oprawiał i wieszał na ścianie w gabinecie. 

W ten sposób wyrywał im jakby żądła, obezwładniał spokojną 

drwiną. Raz tylko odwinął rękę, zamachnął się - i trzasnął. 

„Szkarłatna wyspa" jest policzkiem, i w jej wewnętrznym roz

dygotaniu, w przyśpieszeniu scen i dialogów czuć jednocześnie 

napięcie i oswobadzającą ulgę tego gestu, którym dżentelmen 

przywołuje do ponądku gangstera, nie bacząc, co będzie potem. 
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PAMFLET TO NIE PASZKWIL, 
A GŁA WREPERT1KOM 
TO NIE REWOLlTCJA 

A 
potem działy się rzeczy zadziwiające, przynajmniej jedna na 

początku. Ze wszystkich bulhakowskich sztuk chyba właśnie 

„Wyspa" miała najmniejsze szanse, żeby ujrzeć scenę. 

Nie wiadomo co właściwie skłoniło Glawrepertkom do takiej 

wielkoduszności. Osobiście przypuszczam, że mogły wejść w grę 

rozgrywki wewnętrzne; być może intryga antyblumowska. 

Sztukę przyjął Teatr Kameralny Aleksandra Tairowa, scena rów

nież bardzo prestiżowa. Premiera odbyła się 11 grudnia 1928. 

Był to kulminacyjny moment bulhakowskiej kariery dramatopi

sarskiej: trzy sztuki w trzech głównych teatrach Moskwy, 

a czwarta („Bieg") w próbach. 

Zadziwiająco skąpa .iest historia tairowskiego spektaklu. Prawie 

nic o nim nie wiadomo, prócz tego, że podobno błyskotliwie wy

reżyserowany przez kierownika teatru, przy współpracy L. Lu

kianowej, i że podobno efektowną scenografię W. Ryndina chwa

lili półgębkiem nawet zażarci naganiacze krytyczni. Wygląda na 

to, że teatr przestraszył się własnej odwagi; są informacje, że 

już wkrótce po premierze Rada Artystyczna, sama czy pod na

ciskiem, postanowiła zdjąć sztukę z repertuaru. Nie wiemy tak

że ile razy była grana, choć wiadomo to dokładnie o innych sztu

kach Bułhakowa. Podobno puszczano ją rzadko. Późnie,j również 

panowała wokół „Wyspy" zmowa milczenia. Darmo szukać 

wzmianki o niej w licznych pracach teatrologicznych Tairowa, 

czy we wspomnieniach jego żony, wybitnej aktorki, Alisy Koonen. 

Teatr Kameralny był zresztą często atakowany za estetyzm i po

lityczny indefercntyzm; miał wprawdzie swoje wzloty w latach 

trzydziestych, ale w roku 1948 został brutalnie zlikwidowany, Nie 

było mu więc bodaj nigdy zręcznie chwalić się tą właśnie kartą 

swej biografii. 

Była to w każdym razie kolejna - i ostatnia już - bulhakow

ska sensacja teatralnej Moskwy. I fakt zupełnie bez precedensu. 

W jakiejś niemieckiej gazecie napisano, że sztuka stanowiła 

„pierwsze publiczne wystąpienie w obronie swobody słowa w 

ciągu Il porewolucyjnych lat". Dodajmy: i chyba jak dotąd 

ostatnie. 

Jak ważna była „Szkarłatna Wyspa" dla samego Bułhakowa JUŻ 

chyba wiemy. Bohater nasz najwyraźniej doznawał uczuć, ja-
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kich dozna.ie samotny wilk, który czuje na karku oddech ściga

jącej go sfory ... 

Tak się składa, że we wspomnieniach niektórych znajomych trój

kątna twarz młodego Bułhakowa miała coś wilczego. Potem, w 

porze dojrzałości, ten modelunek zniknął i podobieństwo się za

tarło. Zresztą charakter nigdy do niego nie pasował. Ale w czy

jejś relacji znalazłem zdanie, że uśmiech pisarza miał czasem 

coś ze szczerzenia zębów. To już nie była kwestia charakteru, 

lecz okoliczności, w których przyszło pisarzowi żyć i reagować. 

A żeby wszystko się zgodziło, trzeba jeszcze zacytować zdanie 

z listu do przyjaciela, gdzie Bułhakow pokwitował odrzucenie 

przez wydawnictwo książki o Molierze: 

„Wyszczerzyłem tylko zęby z powodu formy recenzji, ale nie 

gryzłem". 

Za to w „Wyspie" wyszczerzył 

z jego wilczego uśmiechu. 

ugryzł. I jest w tej sztuce coś 

Przez cale lata „Wyspa" nie była w repertuarach, i miało to coś 

z jej dalszego ciągu. A jeśli spojrzeć głębiej, to przedstawienie 

w teatrze Gennadego Panfilowicza szlo bez przerwy, tyle że pod 

różnymi tytułami. I Sawwy Lukiczowie się zmienili. 

Teraz my przynajmniej mamy sytuację łatwiejszą. Nasz Sawwa 

Lukicz nie będzie już, jak słychać, wszechmocny. Lubimy Bułha

kowa, doceniamy jego gest, rozumiemy uczucia. Mamy też świet

ny przykład „Wyspy" pióra .Jerzego Pomianowskiego. Więc trze

lta jej życzyć dużo - choć późnego -::- scenicznego szczęścia. 

Niech nas cieszy i śmieszy. I - jak w finale - „niech <Jbie ka!>Y 

sprzedają od dziewiątej do dziewiątej! Dziś, jutro i codziennie!". 

ANDRZEJ DRAWICZ 

(Przedruk z programu do spektaklu „Szkarłatna Wyspa" Teatru 

Wybrzeże w Gdańsku, w którym 24 października 1981 roku od

była -się polska prapremiera tego dramatu.) 
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ZASTEPCA DYREKTORA 

EDWARD TOMCZAK 

GŁÓWNY KSIĘGOWY 

FRANCISZEK ŻUKOWSKI 

KIEROWNIK TECHNICZNY: 

TADEUSZ ROGOWSKI 

KIEROWNIK SCENY: 

ZBIGNIEW GRABOWSKI 

DYREKTOR 
I KIEROWNIK 

ARTYSTYCZNY 
KRYSTYNA MEISSNER 

KIEROWNIK LITERACKI 
ANNA BŁASZCZAK 

KIEROWNIK MUZYCZNY 

HENRYK ROZYNEK 

Dyrekcja i sekretariat: 714-17 

B 
I HAŁ 

KOW 
przekład: JERZY POlVIIAN()WSKI 

wódz naczelny, biały Maur - MIROSŁAW ZBROJEWICZ • 
TUMIDA Y, gwardzista, biały Maur - ANTONI OSTROUCH • 
KAI-KAI, pierwszy pozytywny tubylec - WOJCIECH STAWU
JAK • FARA-MUCHA, drugi pozytywny tubylec - ILDEFONS 
ST ACH O WIAK (adept) • SUFLER - JOZEF MICHALCEWICZ • 
GAUDEAMUS, dyrygent - HIERO~IM MIKOŁAJCZAK • 
SAWWA ŁUKICZ - PIOTR CHUDZINSKI • AKTORKA I -
JANINA BUŁAWIANKA • AKTORKA II - MARTA WOŻNIAK 

Gwardia mauretańska (negatywna, ale później się nawraca), 
czerwonoskórzy tubylcy i autochtonki (pozytywni, niezliczone 

mnóstwo), angielscy majtkowie, członkowie1 orkiestry. 

INSPICJENT: 

JOZEF MICHALCEWICZ 

ASYSTENCI REŻYSERA: 

.JACEK OPOLSKI I MIROSŁAW ZBROJEWICZ 

SUFLER: 

JANINA RAJEWICZ 

EFEKTY PIROTECHNICZNE: 

STANISŁAW CICHOCKI 

SPEKTAKL GRANY Z JEDNĄ PRZERWĄ 

K ~ er o w n i cy prac o w n i: stolarskiej WIKTOR KOZYRA, 
malarsko-modelatorskiej RYSZARD JA W ORSKI, tapicerskiej 
BRONISŁAW WALCZAK, fryzjersko-perukarskiej AGNIESZKA 
KLEMBOWSKA, krawieckiej damskiej ZOFIA FELIKSIAK, kra
wieckiej męskiej JÓZEF PODRZYCKI, sekcji elektrycznej FRAN
CISZEK TOMCZAK, akustycznej JAN WOROBIEC, sekcji rekwi-

zytorów EDWARD TULISZKA. 

Brygadier sceny: WŁADYSŁAW BIEDACHA, światło 
FRANCISZEK TOMCZAK, garderobiane: EDYTA JURCZYK 
i STEFANIA KARCZEWSKA, akustyk .JAN WOROBIEC, rekwi-

zytor EDWARD TULISZKA. 
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KIEROWNIK BIURA OBSŁUGI wrnzow 
TERESA STUCZYŃSKA 

KOORDYNATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ 

TERESA CHUDZIŃSKA 

REDAKC.JA PROGRAMU 

ANNA BŁASZCZAK 

OPRACOWANIE GRAFICZNE 

.JOLANTA ZDRZALIK 

REDAKTOR TECHNICZNY 

TADEUSZ STRYSZOWSKI 

Cena zł 30, -

PZGMK-12 nakł. 1000+ 30 egz . , z~m., 857 - -22 




