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W Rosji urząd cenzury powstał wcześniej niż literatura; 
jego złowrogie starszeństwo zawsze dawało się odczuć. 

Vladimir Nabokov: Czernyszewski 
Zeszyty Literackie 1988/24, s. 16 

Walka z cenzurą, jakakolwiek byłaby ta cenzura i 
w jakimkolwiek ustroju by istniała, jest moim pi
sarskim obowiązkiem, podobnie jak wołanie o 
wolność prasy. 

Michał Bułhakow 
(z listu Do rządu ZSRR) 

W bibliotece Teatru Dramatycznego znajduje się egzem
plarz Szkarłatnej Wyspy; bardzo szczególny - zaledwie zarys 
skrótów, obsada, niewiele uwag. Jest to egzemplarz 
reżyserski Witolda Zatorskiego, przygotowany tak aby zaraz 
po urlopie podjąć próby„. Latem 1981 roku Zatorski ginie w 
wypadku samochodowym. Jego nekrolog ukazuje się w 
czas gorący dla Polski. Czas strajków. O śmierci Witolda 
Zatorskiego można było dowiedzieć się z dziwnych płacht 
gazet zastępczych drukowanych w wojskowych drukar
niach. 

Czy warto wracać do tego tekstu po latach, w tak 
zmienionej rzeczywistości? Cenzorów przecież już nie ma. 
Tak, ale czy cięcie budżetu nie jest równie dotkliwe dla 
teatru, jak cięcie tekstu przez cenzora? Czy teatry nie są w 
dalszym ciągu zależne od łaski urzędników skazujących 

całe zespoły na wegetację przez obcięcie dotacji, przez 
nieodpowiedzialne "prywatyzowanie", kategoryzowanie? 
Czy cały szereg urzędników, realizujących politykę danego 
państwa , portretowany w Improwizacjach wersalskich, 
... paryskich kończy się na figurze cenzora? 

W krótkiej chwili wolności sezonu 1980/81, a potem w 
1989 roku teatr ukazał swą społeczną bezradność . Żadnych 
znaczących spektakli, żadnych tekstów współgrających z 
wielką przemianą. Kino miało przynajmniej swój niepokój 
moralny. A my? Czyżby polski teatr żył w tak przedziwnej 
symbiozie z cenzurą, że bez niej stracił cały impet? Czy ide
owy konflikt Bułhakowa z Meyerholdem, Autora z Teatrem, 
uwikłanym w aluzyjność i artystyczne efekciarstwo nie jest 
początkiem pewnego procesu, którego skutki odczuwamy 
dzisiaj? Czy brak znaczącej i żywej społecznie literatury dra
matycznej nie jest skutkiem tego, że pretekstem do aluzji 
mogła być drugorzędna sztuka lub odpowiednio spre
parowana klasyka? Czy naprawdę romans z władzą był aż 
tak niewinny, jak wielu z nas pragnie teraz pamiętać? 

Te i inne pytania, próba zmierzenia się ze znakomitą 
sztuką Bułhakowa już bez łatwych protez nośnej aluzji i 
pamięć o projekcie Witolda Zatorskiego przechyliła szalę 

wątpliwości na korzyść Szkarłatnej Wyspy. 



prozaik i dramaturg, syn 
profesora Kijowskiej 
Akademii Duchownej, 
ukończył studia medyczne i 
wykonywał zawód lekarza 
uczestnicząc wraz z Białą 
Armią w walkach na 
Kaukazie, potem w Kijowie. 
W 1921 osiadł w Moskwie z 
zamiarem poświęcenia się 
literaturze. Był urzędnikiem, 
konferansjerem, kro
nikarzem, reporterem. W la
tach 1930-36 pracował w 
MCHAT jako asystent 
reżysera, od 1937 był kon
sultantem literackim w 
Teatrze Wielkim. Uprawiał 
dziennikarstwo drukując fe
lietony i reportaże . Jego 
twórczość odzwierciedla 
trudne doświadczenia 
inteligenta szukającego 
swego miejsca w niepojętej 
dlań rzeczywistości pore
wolucyjnej. Notatki na 
mankietach (1922) , 
Diaboliada (1924) i niewielka 
powieść Fatalne jaja ( 1925) 
nawiązują do twórczości 

Gogola. Zarówno Fatalne jaja jak i powieść Psie serce z 1926 roku zostały odczytane 
jako wyraz nieufności pisarza wobec rewolucji. Autentyczny rozgłos przyniosła 
Bułhakowowi powieść Biała Gwardia (1924) i dramat Dni Turbinów (1926), na ten 
sam temat, z wielkim powodzeniem grany w MCHAT w latach 1926-29 i 1931 -41. Oba 
utwory portretowały tę część inteligencji rosyjskiej , która znarazła się w obozie prze
ciwników rewolucji. Odmienny nurt prezentują komedie Mieszkanie Zojki (1925) i 
Szkarłatna Wyspa (1928) przynoszące błyskotliwą kry1ykę społeczeństwa radziec
kiego w okresie NEP-u. Na uwagę zasługują też sztuki o Molierze Zmowa świę
toszków (1929) i Puszkinie - Ostatnie dni (1934) poświęcone losom wybitnych twór
ców żyjących pod presją systemu absolutystycznego. Ze środowiskiem teatru wiąże 
się Powieść teatralna (1937). Najwybitniejszym dziełem Bułhakowa pozostaje Mistrz i 
Małgorzata , powieść o diable, portretująca Moskwę lat trzydziestych, poruszająca 
kwestię władzy, kondycji moralnej, walki dobra ze złem i roli pisarza w społeczeńst
wie. Jej konstrukcja i tematyka stawia ją w lZędzie największych osiągnięć prozy XX 
wieku. Bułhakow zmarł w Moskwie w 1940 roku. Większość jego utworów w Związku 
Radzieckim ukazała się drukiem wiele lat po śmierci pisarza. 

Do Sekratarza Centralnego Komitetu 
Wykonawczego ZSRR, 

Awela Sofronowicza Jenukidze 

Ponieważ, jak widać gołym okiem, moje utwory dla 
społeczności radzieckiej są zupełnie nieprzydatne, 

- ponieważ wydany właśnie całkowity zakaz publikacji 
moich utworów w ZSRR skazuje mnie na zagładę, 

- ponieważ unicestwienie mnie jako pisarza już 
pociągnęło za sobą katastrofę materialną (brak oszczęd
ności, niemożność płacenia podatków i niemożność 
życia mogą być, poczynając od następnego miesiąca, 
udowodnione za pomocą dokumentów) -

z powodu bezmiernego wyczerpania, oraz bezpłodnoś
ci wszelkich poczynań 

zwracam się do najwyższej instancji Związku -
Centralnego Komitetu Wykonawczego - i proszę 

o wyrażenie zgody, abyśmy ja i moja żona Lubow 
Jewgienjewna-Bułhakowa mogli wyjechać za granicę na 
okres, jaki Rząd Radziecki uzna za stosowne nam wyz
naczyć. 

Michał Afanasjewicz Bułhakow 
(autor sztuk teatralnych Dni Turbinów, Ucieczka i innych) 

Moskwa 3 IX 1929 



W tym czasie los Meyerholda i jego teatru był już 
1przesądzony. Chociaż Wsiewołod Emiliewicz wniósł do spek· 
taklu1 wszystkie poprawki zalecone przez Główny Komitet 
Kontroli Widowisk i Repertuaru, dyskusja przebiegała w 
sposób najwyraźniej z góry zamierzony. I nawet ci, którzy 
poprzednio dobrze potraktowali spektakl, teraz, jak na 
komendę, ostro krytykowali sztukę Gabriłowicza, pracę 

Meyerholda i całego zespołu. Szczególnie nieprzejednaną 
pozycję zajął przewodniczący do Spraw Sztuki Płaton 

Kierżencew, chociaż z wielkimi oporami zgodził się w końcu, 
żeby teatr jescze raz przerobił spektakl i ·pokazał go 
Komitetowi. 

Lew Snieżnicki : Ostatni rok, 
tł. Eugeniusz Piotr Melech, 

w: Spotkania z Meyerholdem, PIW Warszawa 1981 , s. 332 

1. Jedno życie - adaptacja sztandarowej powieści Ostrowskiego Jak hartowała się stal dokonana przez 
Jewgienija Gabriłowicza, przygotowywana w Państwowym Teatrze im. Meyerholda na dwudziestolecie 
Rewolucji Październikowej. (przyp. kz) 

1937 - 17 Xll ukazuje się w "Prawdzie" artykuł Kierżencewa Obcy teatr, 
którego początek brzmi: "W dwudziestolecie Wielkiej Socjalistycznej 
Rewolucji jeden tylko spośrod 700 zawodowych teatrów radzieckich nie 
miał specjalnie z tej okazji przygotowanego przedstawienia, ani nie miał 
radzieckiego repertuaru. To Teatr im. Meyerholda." W dalszym ciągu mowa 
jest o porzuceniu przez Meyerholda ideałów rewolucji i o rozmijaniu się 
jego działalności artystycznej z potrzebami rzeczywistości, o nie 
wyciąganiu wniosków z krytyki formułowanej na łamach "Prawdy" . Kier
żencew pisząc o tym, że Meyerhold izolował się od radzieckiej dramaturgii 
i radzieckiej rzeczywistości, zadaje na koniec pytanie: "Czy taki teatr jest 
potrzebny radzieckiej sztuce i radzieckim widzom? " W ciągu następnych 
dni ukażą się w prasie liczne wypowiedzi ludzi teatru, pisarzy i czytelników, 
którzy potępią Meyerholda i oświadczą, że teatr taki nie jest potrzebny 
społeczeństwu radzieckiemu. 

Jerzy Koenig: Kalendarium , 
w: Spotkania z Meyerholdem , PIW Warszawa 1981 , s. 10-11 

TEN WYSPA ... BYĆ TERAZ MÓJ 

1. W 1925 roku, gdy Michał Bułhakow kreślił na kartach opowieści Fatalne 
jaja barwną wizję Moskwy w oparach "kurzej zarazy" roku 1928, nie pominął 
i aktualności teatralnych, rzeczowo informując: 

"Teatr imienia nieodżałowanej pamięci Wsiewołoda Meyerholda, który, jak 
wiadomo, zginął podczas prób nowej inscenizacji Puszkinowskiego Borysa 
Godunowa, kiedy to urwały się trapezy z gołymi bojarami, wyrzucił w ciem
ność kolorowy obrotowy szyld, zapowiadający sztukę pisarza Erend'orga Kur 
mór w inscenizacji i reżyserii ucznia Meyerholda, zasłużonego reżysera 
Republiki Kuchtermana". 1 

Rzucone mimochodem, złośliwie , J..J i IJ 
celne i raczej okrutne szyderstwo L/D l'A. _ ]v/TliJtvr. ff °J"··~•-•"'- r,.,,%t; 
miało i musiało zaboleć pięćdziesię- -
cioletniego wówczas adresata na tyle 
mocno, iż wśród naocznych świad
ków nie ma zgody, czy kiedykolwiek 1· 

zdołał o nim zapomnieć. Że zapowia
dało dalszą polemikę z właściwą mu 
praktyką twórczą, miało się okazać <,J'..._, 
już wkrótce. Los zrządził jednak i tak, r 
że chichot Bułhakowowskiego diabła 
powrócił po latach echem tragicz-
nym. Meyerholda bowiem w istocie t 
zabiła jego estetyka, której nie chciał ~ · 
się wyrzec także w czasach, gdy 
względne bezpieczeństwo zapewnić 
mógł tylko serwilistyczny socrealizm. 
W latach 1936-1937, okrzyknięty 
właśnie "głową formalizmu", snuł 
Meyerhold plany nowych insceniza
cji, Hamleta - i Borysa Godunowa. 
Zdjęcie przez cenzora na próbie ge- _ 
neralnej spektaklu Jak hartowała się 
stal zwiastowało bliską katastrofę: 
aresztowanie i w końcu strzał w , . 
więzieniu na Łubiance. Trapez się ."'t;.~';'-~ 

ł .„ ~r.. .... 
u rwa „. rt.-... "''-' 
1 Michał Bułhakow: Fatalne jaja, 
tł . Irena Lewandowska i Witold Dąbrowski, 
Literatura na Świecie 1981 /9. 
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Projekt kostiumu Lidii lwanownej 



Zjawisko cenzury ideologicznej trudno opisać i poddać 
precyzyjnej analizie, ponieważ nie da się nawet jednoz· 
nacznie określić, kim jest ów tajemniczy "ideolog". Może 
nim być członek aparatu partyjnego wysokiego szczebla 
odpowiedzialny za generalną linię polityki partii, który 
mimochodem rozprawia się z niewygodnym artystą, gdy 
ten nawinie się pod rękę. Może nim być zwykła płotka 
partyjna, która szarogęsi się na podległym jej terenie, 
ferując bezapelacyjne wyroki i rozdając przywileje. 

W teatrach polskich obowiązuje zasada zatwierdzania 
repertuaru przez wydział kultury administracji 
terenowej, któremu dany teatr podlega. To właśnie jest 
owo ucho igielne, przez które nie tylko wielbłąd, ale 
często i mysz się nie przeciśnie. Swoj,e decyzje adminis· 
tracja uzgadnia wpierw z instancjami partyjnymi. 
Dopiero po uzyskaniu zgody na wystawienie teatr może 
przesłać tekst do cenzury. Bez tej zgody cenzura nie 
weźmie go nawet do ręki. 

Zygmunt Hubner: Polityka i teatr, 
Wydawnictwo Literackie Kraków 1991, s. 103-104 

2. W wielu komentarzach cień Meyerholda nazbyt jednak ciąży nad 
Szkarłatną Wyspą. Tymczasem jej korzenie były zgoła nieteatralne. W 1924 
roku Bułhakow napisał i tak właśnie zatytułował opowiadanie, rzekomy 
utwór towarzysza Juliusza Verne'a, przełożony "z francuskiego na 
ezopowy". W alegoryczna-groteskowej formie ukazał w nim rewolucyjne 
wypadki, ujęte w przejrzysty schemat: czerwoni - biali - interwenci, z 
wyraźną sympatią dla tyct:i pierwszych. W trzy lata później przerobił ów 
żartobliwy tekst na sztukę, której autorstwo przypisał "hochsztaplerowi" 
Wasylowi Dymogackiemu, kazał mu ją zanieść do teatru Gennadego 
Panfiłowicza i tam niezwłocznie odegrać jako próbę generalną dla wszech
władnego cenzora. W ten sposób uzyskał w nowym dramacie piętrowy 
efekt sztuki w sztuce i teatru w teatrze, w dodatku teatru od kulis i w 
ekstremalnej sytuacji. 

To właśnie dokonywana w 
,<Jt'~- c, : popłochu inscenizacja "sztuki 

Dymogackiego" pozwoliła na 
,„, •· ;"-;; ~? parodystyczny wypad, skiero-

wany przeciw scenicznym 
<-~ • ,.,, praktykom z kręgu Meyer-
';l- r .~. Z 

/ :!·_ · ·~-;· ... . .., . . 
' ~ . .. 
· .. ' 

. ,-V-.-fo..o r 
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Projekt kostiumu Gennadego Panfiłowicza 

~·„ ~~"' haida. kręgu - bo dotyczy 
~ · t raczej sztamp i przejaskrawień, 

niż samej metody, polemizuje 
.. „. głównie z teatralną rupieciarnią 
I"'"· naśladowców, a nie z twórczą, 

, choćby i nielubianą estetyką. 
Żywe niegdyś, a dziś zapom
niane konteksty siłą rzeczy 
stały się domeną dociekliwych 

tt..1,. • c„ komentatorów. Gdyby jednak 
,„ .-t/" Szkarłatną Wyspę tylko tak dało 

-:.~:,:f.:~; się czytać, byłaby już tylko dra
„ ... (• . ~ · maturgiczno-literackim reliktem 

1.,~, minionej epoki, takim jak choć
.~, by Rycerz Ognistego Pieprzu 

lc'-6 etc-•1 Beaumonta i Fletchera w od
, _F,.,„. ·" niesieniu do teatru elżbietań-

" · skiego. Artystyczne złośliwości 
i polemiki interesowały jednak 
Bułhakowa tylko jako zadanie 
poboczne. Główny kierunek 

1,,„,·~• natarcia bez wątpienia uosabiał 
..,„~ ''""~ dlań Sawwa Łukicz. 



3. Sztuka "ze złośliwą satysfakcją wyśmiewa dyktaturę polityczną klasy 
robotniczej i parodiuje bieg Rewolucji Październikowej" - napisano wkrótce 
po wyreżyserowanej przez Aleksandra Tairowa moskiewskiej prapremierze 
z 1928 roku. Tym sposobem, przemilczając niewygodną wymowę spektak
lu, fałszując intencje autora, skazano utwór na wieloletni niebyt. U nas 
Szkarłatna Wyspa, jak wiele dzieł Bułhakowa, pojawiła się w aurze owocu 
zakazanego. Tekst wydano w drugim obiegu w burzliwym roku 1981, a do 
prapremiery polskiej w reżyserii Pawła Dangla doszło niemal "w ostatniej 
chwili", bo 20 października tegoż roku, w gdańskim Teatrze Wybrzeże. Dwa 
lata później, podczas narady dyrektorów scen warszawskich, ówczesny 
szef stołecznego Wydziału Kultury i 
Sztuki z partyjnym zatroskaniem ubole
wał, że kwestionowana "przez nich" sztu
ka jest ciągle grana w Gdańsku i w Zie
lonej Górze. "Nre ułatwia nam to niestety 
pracy" - mówił. I nie chodziło rzecz jasna 
o rzekome żarty z rewolucji, lecz o 
antycenzorskie ostrze tekstu. Dominacja 
cenzury nad sztuką, mechanizm nisz
czenia niepokornych i promowania opor
tunizmu, wreszcie sam zabieg zakazywa
nia sztuki na próbie generalnej, wszystko 
to równie dobrze przystawało do so
wieckiej, jak do peerelowskiej rzeczywis
tości - aż do jej lat ostatnich. 
Bułhakowowski Sawwa Łukicz nie jest 

jednak typowym cenzorem, ponuro 
milczącym na widowni. Bezwzględny 
przy pozorach dobroduszności, chętnie 
włącza się do akcji i zachowuje jak "swój 
chłop", by tym dobitniej ujawnić prawdzi
we oblicze. To więcej niż cenzor, to per
sonifikacja wrogich sztuce urzędniczych 
mocy. W przedstawieniu Tairowa ucha
rakteryzowany był na personę rzeczy
wistą - oficjalnego krytyka Włodzimierza 
Bluma, który Bułhakowa zaciekle zwal
czał. Dzięki takiej nieschematyczności i 
wielowymiarowości rysunku, postać Sa
wwy zachować może dramaturgiczną 
nośność także poza sferą prostych aluzji, 
w sytuacji nieistnienia instytucjonalnej 
cenzury. 

vr''.J . . 
."~C,.J~C.·„1\'J 
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Projekt kostiumu Miotełkina 



Projekt 
Pomnika ku czci 

Ili Międzynarodówki Władimira 
Tatlina wykorzystywany w 

naszym spektaklu jako element 
scenografii. 

Władimir Tatlin 
(1885- 1953) - rosyjski 

malarz, rzeźbiarz i 
scenograf, jeden 

z głównych przedsta 
wicieli konstruktywizmu. 

W latach 1919--1920 
wykonał słynny projekt 

pomnika 
lill Międzynarodówki 

w formie wieży 
o zamierzonej wyso 

kości 400m. 
Projektował meble, 

wnętrza architek 
toniczne, szybowce, 

w latach 1933-52 
zajmował się głównie 

scenografią. 

4. Gdy Gennady Panfiłowicz, uwikłany w przyziemne intrygi i gry z władzą 
po raz trzeci oświadcza, że "teatr to świątynia" 2, nie mamy wątpliwości, że 
trafiliśmy do teatru autentycznego. Takiego, jaki obserwował Bułhakow, 
dobrze znający realia, ale też takiego, jakim bywa w każdym właściwym 
czasie i miejscu, gdy wielkość miesza się z małością, by mógł powstać 
spektakl. Precyzyjnie szkicuje autor obrazki zza kulis: przywileje, rywalizac
je, zawiści i obsesje, wymuszone kompromisy, lecz także rzeczywistą 
biedę, owo sztukowanie dekoracji do Marii Stuart łatą z Iwana Groźnego i 
rozpaczliwy los dramatopisarza, skazanego na "kaszę bez omasty na pry
musie". Satyrycznej ostrości towarzyszy współczucie, a wobec wyraźnej 
fascynacji teatralnym światem jest to miejsce i na autoironię: "wczoraj był tu 
pewien autor„ Usiłował mi wkręcić jakieś Dni Turbinów, uważa pan" „. Cóż 
teatr zawsze grany najmniej wymaga komentarzy. 

W prozatorskim pierwowzorze 
sztuki czytamy: 

"Lord Glenarvan zaczął od 
tego, od czego zwykł zaczynać 
wszędzie, gdziekolwiek stanęła 
jego noga, a mianowicie zatknął 
na szczycie góry sztandar i 
oznajmif: »Ten wyspa„ być teraz 
mój « 3 . 

Jeśli Szkarłatna Wyspa może 
dziś jeszcze być nasza, to tylko 
na scenie, dzięki teatralnej 
materii, którą jest nasycona w 
stopniu wystarczającym, by nie 
zastygnąć w bezruchu jako 
eksponat z epoki nieodwołalnie 
zamkniętej. 

Jarosław Komorowski 

2 Wszystkie cytaty ze Szkarłatnej Wyspy 
podajemy w tłumaczeniu Jerzego Pomia
nowskiego, Michał Bułhakow: Utwory dra
matyczne, MUZA SA Warszawa 1994 

3 Michał Bułhakow: Szkarłatna wyspa, w: 
Notatki na mankietach, tł. Ałła Sarachanowa, 
Wydawnictwo Literackie Kraków 1984, str. 
407. Projekt kostiumu Czerwonoskórego 





Do rządu ZSRR 

W nr. 12 "Biuletynu Repertuaro· 
wego" (1928) ukazała się recenzja 
P. Nowickiego informująca, ze 
Szkarłatna wyspa to "ciekawa i 
dowcipna parodia", że unosi się 
nadl nią złowieszczy cień Wielkieqo 
Inkwizytora, który dławi twórczosć 
artysty, popiera "NIEWOLNICZE, 
PRYMITYWNE, LIZUSOWSKIE SZA· 
BLONY, niweluje osobowość aktora 
i pisarza", że w Szkarłatnej wyspie 
mowa jest o "złowrogiej, ponurej 
sile, tworzące) .HELOTOW, LIZUSOW 
I PANEGIRYSTOW •.. " ( ... ) 

Nie jestem powołany do orzeka· 
nia, na ile moja sztuka jest dowcip· 
na, ale przyznaję, że rzeczywiście 
pojawia się w niej złowieszczy cień 
i że jest to cień Gławriepietkomu1 • 
On to właśnie wychowuje helotów, 
panegirystów i zastraszonych "us· 
łużnych". On to zabija wszelką 
myśl twórczą. On to niszczy 
radziecką dramaturgię i w końcu ją 
zniszczy. 

Nie wypowiadałem tych myśli 
szeptem w cichym kącie. Zawar· 
łem je w pamflecie scenicznym i 
wystawiłem ten pamflet na scenie. 
Prasa radziecka zaś ujęła się za 
Gławriepietkomem i napisała, że 
Szkarłatna wyspa jest paszkwilem 
na rewolucję. 

Michał Bułhakow 

Moskwa, 28 marca 1930 

1. Główny Komitet do Spraw Repertuaru - komisja 
zatwierdzająca repertuar teatralny. 

Dramaturgia Bułhakowa 
i teatr jego czasów 

O krytycznym stosunku Bułha

kowa do Wsiewołoda Meyerholda 
świadczyć może cały szereg jego 
uszczypliwych uwag na temat naj
bardziej "rewolucyjnego" spośród 

reżyserów epoki. 
Meyerhold nie wystawił ani jednej 

sztuki Bułhakowa, aczkolwiek 
chciał nawiązać z nim kontakty na 
niwie twórczej. 
"Proszę Pana o nadesłanie mi 

Pańskiej sztuki na nadchodz cy 
sezon" - tak pisał w 1927 roku 
sławny reżyser do początkującego 
dramaturga. Miał nadzieję, że 

Bułhakow "nie miałby ie przeci
wko temu, aby ta ztuka ukaz ła 
się w teatrze" - gdyby to był właśnie 
jego teatr. 
Bułhakow zapewne w istocie "nie 

miałby nic przeciwko temu", wsze
lako w 1927 roku żadnej nowej 
sztuki dla Meyerholda nie miał , zaś 

te, które wówczas j uż istniały, lub 
miały wkrótce zostać ukończone 

(Szkarłatna Wyspa, Uoleczka),nie 
byłyby z pewnością dla teatru 
Meyerholda nazbyt atrakcyjne. 

Wyzywająco śmiała inscenizacja 
Rewizora, którą Meyerhold zreali
zował w 11926 roku, i która 
wywołała natychmiast burzliwe 
kontrowersje, ujawniła nowe 
możliwości interpretacyjne Gogola. 
Jak twierdzi Lubow Biełozierska

Bułhakow oglądała ona ten spek
takl wraz z Bułhakowem na próbie 
generalnej w TiM-ie 1 : 

"Byliśmy z M. A. [Bułhakowem] 
na próbie generalnej; i kiedy 
je aliśmy do domu dorożką, 

o my tak się spierali, że nasz 
woźnica co parę chwil oglądał się 
p e raszony. Mnie spektakl się 

po obal, to było ciekawe. 
M • 1 am, że reżyser ma prawo 
pokazywać epokę nie tylko pa
prz z eblowanie, zwłaszcza gdy 
robi to z tal ntem. Natomiast M. A. 

takie 

w 

swym krytycyzmie 
wobec reżyserskich innowacji 
Meyerholda był konsekwentny. A 
jednak Rewizor Meyerholda w 
jakimś stopniu wpłynął na jego 
własne interpretacje Gogola. 

1. Założony przez Meyerholda w 1920 roku Teatr RFSRR I (cz.ytaj: Pierwszy Teatr Rosyjskiej 
Federacyjnej Republiki Rad), w 1922 roku przemianowany na Teatr im. Meyerholda (TiM). Po 1926 
roku tę nazwę będzie poprzedzał przymiotnik Gosudarstw1ennyj (Państwowy), stąd nowy skrót 
GosTiM. 

2. L. Biełozierska-Bulhakow: O, miodzie 'llspomnieńl„ . , Ann Arbor 1979, s. 78. 



W styczniu 1926 roku 
Bułhakow podpisał z 
Teatrem Kameralnym 
Aleksandra Tairowa 
umowę na wystawienie 
pamfletu drama-
tycznego Szkarłatna 

Wyspa, powstałego w 
znacznej mierze pod 
wpływem eksperymen
tów teatralnych Meyer
holda w zakresie "spe
ktaklu-agitki", gatunku 
nader popularnego w 
owym czasie.( ... ) 
Fabuła Szkarłatnej 

Wyspy wykorzystuje 
eh ar akt e rys tyczne 
standardy ultra-
rewolucyjnych spek-
takli , które w połowie 
lat dwudziestych poja
wiały się na deskach 
scenicznych Teatru 
Małego, takich jak Ster 
na lewo według sztuki 
Władimira Bil l-Biełocer
kowskiego czy Iwan 
Kozyr i Tatiana Russ
kich Dymitra Smolina. 
Bułhakow obnaż.a 

mechanizmy konstru
kcji utworów wspom
nianego typu, które 
były owocem mariaż.u 

prozy przygodowej a la 
Jules Verne z typowymi 
widowiskami agita-

Błękitne Bluzy - Czerwona 
gwiazda, 1925-26 
Błękitne Bluzy - założone w 
1923 roku, w swoich 
pokazach wykorzystywały 
biomechaniczne ćwiczenia 
Meyerholda tworząc syme
tryczne konstrukcje przed
stawiające symbole 
rewolucyjne. W momencie 
szczytowej popularności, w 
1928 roku, w Związku 
Radzieckim istniało blisko 
500 grup tego typu. 

cyjnymi lat dwudzies
tych. Oto skąd się 

biorą w Szkarłatnej 

Wyspie angielscy ma
rynarze buntujący się 

przeciwko srogiemu 
kapitanowi Hatterasowi 
na pokładzie znanego 
skądinąd jachtu "Dun
can", konflikty pomię

dzy Europejczykami a 
tubylcami, przedsta
wione w stylu plakato
wym i skrajnie uprosz
czonym; stąd - karyka
turalność krzykliwych 
frazesów, które wypie
rały w ówczesnych 
spektaklach to wszys
tko, o czym należałoby 
mówić z powagą. 

Satyra Bułhakowa 

wymierzona była za
równo przeciwko "ra
dosnej twórczości" pis
maków z Bożej łaski, 

ufarbowanej na czer
wono (lub wręcz 

ubranej w szkarłat), 

przeciwko coraz pow~ 

szechniejszemu opor
tunizmowi, jak też prze
ciwko zagrażającym 

wszelkiej sztuce zależ
nosc1om dyktatu i 
podporządkowania. 

( ... ) 

''Waż.ny ceł, o wielkim znaczeniu 
dla całego społeczeństwa i kultu 
- twierdził w swoim czasie Tairow -
"realizuje w a ym atrze 
Szkarłatna Wy :pa, p ktak mający 

J. Verne'a z »rew 
tywizm z. 

k 

z ideolog zr ą p nio ł ści tp 3 

Właściwy adresat satyry Buł

hakowa, rozpoznawany bez wiel
kiego trudu przez publiczność teat
ralną , w napastliwych wypowie
dziach rozjuszonej krytyki po
zostawał w cieniu, natomiast błys
kotliwa parodia pseudorewolu
cyjnej frazeologii ówczesnego 
teatru przedstawiona została jako 
złowrogie wyszydzanie sztuki 
rewolucyjnej jako takiej. 

Ze wspomnień Lubow Biełozier

skiej-Bułhakow wiemy, że pisarz 
lubił sam recytować pewne frag
menty Szkarłatnej Wyspy lub po 
prostu powtarzać ulubione powie
dzonka z tekstu sztuki: 

3. Szkarlatna Wyspa (rozmowa z A. Tairowem), 
„Żizń lskusstwa" 1928, nr 49. 

"Zgroza, zgroza, zgroza"4 -

powtarza często , tak samo jak 
jego bohater Kuku-Ryku, szelma i 
poszukiwacz przygód. Sam nieźle 

się bawi obserwując, jak w kalej
doskopie, zmiennosc fabuły. 

Dramatis personae - bohaterowie 
Verne'a - są mu bliscy od naj
młodszych lat, a świetna pamięć i 
fantazja podsuwają mu wizJe 
postaci w najżywszych barwach. 

Walka białych Maurów z czer
wonymi tubylcami na Szkarłatnej 

Wyspie - to tylko pianka, koronka, 
atrakcyjne tło. Natomiast samo 
sedno sztuki, jej właściwy sens, 
wyraża s ię w losach młodego pisa
rza, w uzależnieniu się jego pisars
twa od "złowieszczego pryka", cen
zora Sawwy Łukicza . 

Pamiętam - na scenie pełno 

muzyki, ruchu, aktorskiego wigoru. 
Dobre dekoracje Ryndina, i jak 
zawsze w Teatrze Kameralnym, pre
cyzyjnie przemyślane ustawienie 
świateł. 5 

Wciąż mam w pamięci aktora 
Ganszyna w roli pisarza. Sawwę 
Łukicza ucharakteryzowali na 
Bluma, członka Głównej Komisji 
Repertuarowej, jednego z 

4. L. Bielozierska-Bulhakow, tamże. s. 59-60. 

5. Prapremiera Szkarłatnej Wyspy w reżyseń i 
Aleksandra Tairowa odbyła się w moskiewskim 
Teatrze Kameralnym 11 grudnia 1928 roku. 



Do rządu ZSRR 

R. Pikiel, odnotowując moje unicestwienie 
("Izwiestia" z 15 IX 1929), wypowiedział myśl libe· 
ralną: 

"Nie chcemy przez to powiedzieć, że nazwisko 
Bułhakowa zostało wykreślone z listy radzieckich 
dramaturgów". 

I pocieszył zarżniętego pisarza słowami, że 

"mowa o Jego dawnych dramatach". Jednakże 
życie w postaci Gławriepietkomu udowodniło, że 
liberalizm R. Pikiela pozbawiony jest wszelkich 
podstaw. 

18 marca 1930 roku otrzymałem z Gławriepiet· 
komu pismo, w którym lakonicznie zawiadomiono 
mnie, że wcale nie dawna, lecz nowa moja sztuka 
Zmowa świętoszków (Molier) NIE OTRZYMAŁA 
ZGODY NA WYSTAWIENIE. 

Powiem krótko: dwie linijki urzęc:;lowego pisma 
.pogrzebały moją pracę w bibliotekach, moją fan· 
tazję, moją sztukę, którą niezliczeni specjaliści 
teatralni ocenili jako znakomitą. 

R. Pikiel jest w błędzie. Unicestwieniu uległy 
nie tylko moje dawne utwory, ale również obecne 
i wszystkie, które miałyby powstać w przyszłości. 
Ja saim własnoręcznie wrzuciłem do pieca brulion 
powieści o szatanie, brudnopis komedii i po· 
czątek następnej powieści Teatr. 

Wszystko, co napisałem, jest bez szans. 

Michał Bułhakow 

Moskwa, 28 marca 1930 

najbardziej zapamiętałych prześ

ladowców Bułhakowa Uako krytyk 
teatralny używał pseudonimu 
Sadko) ... W epilogu złowieszczy 

Sawwa zwraca się do autora: 

- Ale w inhych miastach to jed
nak nie pozwolimy grać tej sztucz
ki ... No bo jak można .. . komedia -
i żeby nagle wszędzie można było 
grać!". 

Parodia Szkarłatnej Wyspy obej
mowała najrozmaitsze aspekty 
repertuaru, estetyki teatralnej, 
ujawniała nie tak całkiem wesołe 
oblicze stosunków panujących 

pomiędzy wszechwładnym dyrek
torem TiM-u a jego współpracow
nikami, zespołem aktorskim i śro
dowiskiem scenarzystów, z który
mi Meyerhold l iczył się w stopniu 
równie niewielkim, jak Gennady 
Panfiłowicz z Dymogackim
Verne'em. A przecież Teatr im. 
Wsiewołoda Meyerholda w 1927 
roku sięgnął zenitu swej popu
larności dzięki nieoczekiwanie 
doskonałym inscenizacjom, które 
spotkały się z uznaniem nawet w 
kręgach jego zagorzałych przeciw
ników. Przy tym Meyerhold bynaj
mniej nie odstępował od swych 
zasad, lecz przeciwnie, rozwijał je, 
dokonując na tej drodze kolejnych 
ważnych odkryć. ( ... ) 

Krytyka lat dwudziestych w 
ostrym tonie roztrząsała kwestię 

"rozdźwięku" w repertuarze TiM-u, 
starając się dowieść, że aktualnie 
powstające "spektakle-agitki" z 
maksymalnie uproszczoną dra-
maturgią stanowią jedynie 
parawan dla rzeczywistych 
upodobań reżysera( ... ). 

W rzeczywistości Meyerhold 
odwracał się nie od dramaturgii 
sowieckiej jako takiej, lecz od 
słabych sztuk współczesnych; 

większość z nich (z wyjątkiem 

sztuk Majakowskiego i Erdmana) 
rzeczywiście niezbyt wysoko oce
niał, i nawet jeśli niektóre z nich 
wciągał do repertuaru swego 
teatru, to i tak odnosił się do nich z 
nieukrywanym lekceważeniem. 

Tak właśnie postępuje Gennady 
Panfiłowicz w Szkarłatnej Wyspie. 

Jednym z przewodnich moty
wów przewijających się w kom
pozycji całej sztuki, jest prezentac
ja rzeczywistych preferencji 
Gennadego Panfiłowicza i jego 
zespołu . Praca nad sztuką Wasyla 
Arturowi cza Dymogackiego 
ogranicza się do jednej próby, 
która zresztą odbywa się w atmos
ferze pośpiechu i bałaganu, sam 
reżyser na chybcika zapoznaje się 
z tekstem w ostatniej chwili , pod
czas gdy na poważnie cała uwaga 
skupia się na przygotowaniach do 



aktor i reżyser , urodzony w Penzie, pochodził z rodziny niemiecko-rosyjskiej. Uczeń 
Niemirowicza-Danczenki, wszedł do nowo otwartego Teatru Artystycznego, gdzie grał odi 
1902 roku. W latach 1902-05 kierował występującym na prowicji Towarzystwem Nowego 
Dramatu, w 1905 zorganizował na prośbę Stanisławskiego Teatr-Studio przy Teatrze 
Artystycznym. Był reżyserem Nowego Teatru Dramatycznego W. F. Komissarżewskiej , a w 
latach 1908-18 petersburskich teatrów cesarskich: Aleksandryjskiego i Maryjskiego. W 1918 
roku jako jeden z pierwszych ludzi teatru opowiedział się po stronie rewolucji (członek 
WKP(b)). W 1918 roku wystawił Misterium-buffo Majakowskiego, w latach 1920-21 był 
kierownikiem oddziału teatralnego Ludowego Komisariatu Oświaty i przywódcą 
rewolucyjnego frontu teatralnego zwanego Październikiem Teatralnym. W 1920 roku zorga
nizował własny teatr (Teatr RFSRR-1, potem Teatr im. Meyerholda, a od 1926 Państwowy 
Teatr im. Meyerholda), w którym przygotował 24 premiery. Był głównym twórcą rewolucyj,
nego teatru radzieckiego, wyznawał pogląd, że teatr jest sztuką autonomiczną i zbiorową 

przyznając insceniza
torowi wszelkie 
uprawnienia twórcze. 
Dużą wagę 

przywiązywał do 
muzyki (współpra
cował z Prokofiewem i 
Szostakowiczem), 
przestrzeni sce
nicznej, światła i pro
jekcji. Do sztuki 
aktorskiej wprowadził 
zasady biomechaniki 
(umiejętność 
wyrażania zdarzeń 

przez ruch ciała i 
gest). Od połowy lat 
trzydziestych kry
tykowany za forma
lizm, unikanie 
współczesnego reper
tuaru i oderwanie od 
mas. Teatr zamknięto 
(1938), a Meyerholda 
pozbawiono pracy, 
potem aresztowano 
( 1939) i rozstrzelano 
w więzieniu na 
Łubiance (1940). W 
1955 roku został zre-

całkiem innego spektaklu - komedii Gribojedowa Mądremu biada. Ten 
temat pojawia się już na samym początku Szkarłatnej Wyspy, w pro
logu: 

"Mistrz Gennady - rudy, wygolony, wielce przemyślny jegomość -
siedzi przy biurku. Jest markotny. 
Słychać skądś miłą dla ucha i bardzo rytmiczną muzykę oraz 

głuche, nienaturalne głosy (odbywa się próba sceny balu)." 

Scena balu ze spektaklu Meyerholda Biada rozumowi 

Próba sceny balu odbywa się w 
teatrze któryś już dzień z r.zędu; 

natomiast zdenerwowanie Genna
dego Panfiłowicza wiąże się z fak
tem, iż musi on koniecznie w trybie 
pilnym spichcić inne widowisko, na 
tematy bieżące, a scenarzysta, 
który powinien był już dawno 
dostarczyć mu gotowy tekst owej 
superaktualnej sztuki (za co wziął 
JUZ całkiem niezłą zaliczkę), 

właśnie zniknął gdzieś bez śladu. 

Praca "dla ducha11 i spektakl na 
potrzeby teatralnej reklamy sprzę
gają się ze sobą w najdzi
wniejszych relacjach. Rozproszona 
uwaga podekscytowanego reży

sera zostaje skierowana na drugi 
obiekt, na długo oczekiwaną sztu
kę Wasyla Arturowicza, ale roz
poczęty wcześniej i puszczony w 
ruch wątek klasycznej komedii co i 
rusz daje o sobie znać na ostrych 
wirażach improwizowanej "próby 
generalnej". 



Asystent reżysera Miotełkin żali 

się swemu dyrektorowi na wybryki 
teatralnych uczniaków ("studen
tów"): "żabotami gęby wycierają". 

Gennady: Nic nie rozumiem. 
Miotełkin: Wydano im żaboty do 

Mądremu biada, a ci żabotami 

szminkę wycierają zamiast szmat
kami. 

Gennady: Ach, bandyci! Dobrze, 
już ja im powiem. 

Po pojawieniu się Dymogackiego 
Miotełkin znowu melduje doszczęt
nie skołowanemu Gennademu 
Panfiłowiczowi o tym, co się dzieje: 

Gennady: No i co oni tam robią? 
Miotełkin: Próbują scenę balu. 
Gennady: Pies tańcował z balem! 

Każ im, żeby przerwali i żeby nikt mi 
z teatru nie wyszedł! 

Próba generalna Szkarłatnej 
Wyspy w gruncie rzeczy zastępuje 
kolejne próby spektaklu Mądremu 
biada, jednakże z komedii Gri
bojedowa promieniują, chciałoby 

się rzec, jakieś fluidy ( ... ) . Szkarłatna 
Wyspa jest również - jak Mądremu 
biada - swego rodzaju "moskiewską 
komedią obyczajową", a po części 
też i komedią polityczną, dość aktu
alną nie tylko w latach dwudzies
tych, lecz również w szerszej per
spektywie historycznej. 

Uczucia, które ogarn1a1ą Gen
nadego Panfiłowicza, gdy w teatrze 
pojawia się przedstawiciel komisji 
repertuarowej Sawwa Łukicz, nie
trudno jest rozszyfrować, skoro jako 
klucz do nich posłużyły słowa nad 
wyraz przejętego podobną sytuacją 
Famusowa z gribojedowowskiej 
komedii: "A jakże - przyjąć, prosić, 

wołać, mówić, żem jest rad„ o rety, 
goła scena! Nie ma na czym usiąść. 
Przynieś z powrotem jakieś meble!" 
Płaszczenie się Gennadego 

Panfiłowicza przed "urzędnikiem od 
kultury", które jest lustrzanym odbi
ciem lizusostwa Famusowa - to 
bezpośredni skutek zależności oso
bistej oraz życiowego wyracho
wania. Famusow rozpływa się przed 
swym gościem w uśmiechach i 
ukłonach z powodów oczywistych: 
musi mianowicie wydać swą córkę; 
nie może zmarnować takiej szansy, 
jaką jest "dobra partia". Gennady 
Panfiłowicz chce, ze swej strony, 
"dobrze wydać" swoją sztukę, 

uzyskać dla niej1 "błogosławieństwo" 
za wszelką cenę i na każdych 

warunkach. Najważniejsze są, rzecz 
jasna, oględziny owej "panny na 
wydaniu" i to jest właśnie jeden z 
momentów kulminacyjnych, w 
których groteskowe wizje najaktual
niejszej współczesności sprzężone 
~ostają ze staroświeckim griboje
dowskim sarkazmem. („.) 

Nowa interpretacja sztuki Mad
remu biada stanowiła dla Meyer
holda jeden z najpoważniejszych 
problemów, jakie w połowie lat 
dwudziestych starał się rozwiązać. 

(„.) Zamysł ten zrealizował na 
scenie GosTiM-u w marcu 1927 
roku, w znakomitym spektaklu 
Biada rozumowi, który wyprzedził o 
jeden sezon wystawioną przez 
Tairowa Szkarłatną Wyspę. 

Sarkastyczne motywy komedii 
Mądremu biada, włączone do struk-

tury dramatycznej Szkarłatnej 

Wyspy, pełnią w sztuce Bułhakowa 
mniej więcej tę samą fu nkcję, jaką 
wyznaczył im Meyerhold w swojej 
interpretacj i sztuki Gribojedowa. 

(„.) Oto Gennady Panfiłowicz, 

reżyserujący w swym teatrze spek
takl Mądremu biada, sam w gruncie 
rzeczy stacza się do mało chwaleb
nej roli rzemieślnika-konformisty, 

przyswajając sobie co poniektóre 
przykazania kodeksu moralnego 
Famusowa, aby zastosować je w 
praktyce. 

Sam Meyerhold postrzegał wy
muszone konstruowanie sowiec
kiego repertuaru z przeciętnych, a 
często i całkiem słabych sztuk 
współczesnych jako nader 
poważne zagrożenie . 

Tematy "sowieckie" stanowiły 

jakże często swego rodzaju 
"zasłonę dymną'', za którą starano 
się upchnąć artystyczną miernotę. 

" Mówię o teJ zasłonie dymnej. by 
tak rzec, obustronnre - podkreśla 
Meyerhold - ponieważ dobrze 
wiem, że w wielu teatrach kierow
nictwo bierze sztuki o tematyce 
sow1eck1eJ, by tak rzec, dla satysty
ki. i wystawia te sztuki na łapu
capu, byle Jak, zaś na inne spektak
le ("dla ducha", by tal< rzec) przez
naczają wielkie nakłady i masę 
energii 116 • 

6. W: Puti razwitija teatra (Drogi rozwo1owe 
teatru), Moskwa - Leningrad 1927, str. 353. 



Meyerhold dobrze wiedział , o 
czym mówi: w istocie przedstawia 
tu zasadniczy węzęł fabularny 
Szkarłatnej Wyspy, potwierdza real
ność jego odniesień, powszech
nosc, typowość, nie czyniąc 
wyjątku z własnego teatru . 

Gei:inady Panfiłowicz w sztuce 
Bułhakowa wystawia "ideowe" 
dzieło Dymogackiego właśnie w 
taki sposób, "byle jak, na łapu
capu", zużytkowując zarazem wiel
kie środki i masę energii na insce
nizację Mądremu biada. Fenomen 
podwójnych kryteriów w sztuce 
przestudiował tu Bułhakow z pre
cyzją anatoma, dokładniej i 
wcześniej - niż ktokolwiek z jego 
współczesnych. 

Pomimo oczywistych roznic 
teatralnych upodobań i całkowicie 
odmiennych koncepcji twórczych 
Meyerhold podjął w 1931 roku - a 
był to już okres, gdy wszystkie sztu
ki Bułhakowa usunięte zostały z 
bieżących repertuarów - kolejną 
próbę nawiązania z nim osobistych 
kontaktów. 

W rol<u Wslewołod 
Meye old prosił Michała 
Afan j cza do ojego teatru 
na pogawędk " wspomina 
Ludmiła Biełozierska-Bułhakow . -
„Minęło sześć lat, i Meyerhold 
widocznie zdążył już zapomnieć o 

m, co zos napisane powieś-
ci ako a Fatalne jaja ... 

( ... ) Poszliśmy do Meyerhol a, za 

7. L Bielozierska-Bułhakow, tamże, s.104-106. 

kulisy. W życiu nie widziałam teatru 
tak chłodnego, mało przytulnego, 
na dodatek budzącego we mnie tak 
niemiłe wspomnienia. To właśnie tu 
w 1927 roku odbywały się debaty 
poświęcone dwu inscenizacjom: 
Dniom Turblnów oraz Lubow 
Jarowej [Treniowa] 7 . 

Kontakty twórcze pomiędzy 
Bułhakowem a Meyerholdem mimo 
wszystko nie zostały nawiązane. 
Zresztą już i wokół teatru Meyer
holda zagęszczała się atmosfera 
oficjalnej wrogosc1, administra
cyjnej nagonki, a wreszcie pogro
mu na wielką skalę .. 

A. Ninow 
tł. Jerzy Szokalski 

w: M.A. Bułgakow - dramaturg i chudożest
wiennaja kultura jewo wriemieni, 

Sojuz Teatralnych Dziejatielej RSFSR 
Moskwa 1988 
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