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• I , ... , 
n 20 kwietnia J9;?5 roku, n wi-;;c \'V <111iu, \\' kl, ) 1~„.·nt rni .· d d•.v ,td .i·i, ·-

najlepszych d.-t1mnlo p1sorzy. Nicpru wdopoclc•liny w;-łql • /, •• / 

µodnio młody wiek a11torn ! / ••• / l\tłod/. iulki drnrn<~l•>pi.sorz ;•.1v \lazl 

5j~ w centrum pełnego zdoi-zeń i pol•~rnik życin. h.•atrnlnrgo. Domru~ono 

si~ od nic-go nowego uh,:. P ..1. / ••• / "Mandal" wciąż r,ro110, ' l't · 1.1łry 

oc z •:•kiwały no no s lc;pnq sztuk~. EnJrnon prz ynolowywo.ł s i•: do nil·j. 

Pomy5ł powsku byt'. możr zaroz po s ko11r.zc niu "l\il n 11dnlu" / ••• / 

'W J ~l.10 utwór był . kor'n: zony. lr1l„r•• s owruy si~ him dw,, rHlJl('p :o;ze 

tcntry : MChAT i "-'"fr Mey<Jrhold;1, S7luka nic znwiodłn ich o c z c ki-

wm). Czytano jq nie? tylko w ze .c;połach, z kksll.'rn zapoz11nli ,;1~ też 

lud7.ic z szerz"j rozumianet..:o kn;•.',u tcntru, Wy suko ocenili i'' c; orki 

i Lunoczurski. S7htk~ w z iP,to w prt)l.iy, Z~odnic z durtwm c z nsu 

teatry ogłosiły socjnlisłyczn<.• wspólzi.\wnd11lctwo: kto i;zyhcit•j i 1„p,..j 

wyF.otowi "Samobóje<,:" • Pisała o tyn• praso. Swiot teatru z ożywic-

niem czPkał no nowe świ~lo • Nic- doc:t.ckoJ si~. 

O czym jest "Samouójca" 7 

/„./ Nowu sztuka Erdmnnn, pol.łoh11l c jak wczc ,~nh•j "1\.1.:lndot", 

7..3puFozcznlo sh: qł~boko w świol nepowskie~o mirszcumh10, 

PosiuMujqc si~ parndoksolnq, J'rot;lo z Got.toin \V}'Wod;;r.:-,cq Hi~ 
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mułodq, Er bil aludlvwo.ł nWL'6'U bohnlc:ro pod mlkroako11'-'lh z do

klttdnm~c.:IC\ piau.r;ł'.a • p„y.-tauJo.io, :in.O opowin<J,"1 o r.im w •po 19ób 

arohtłikowo uwzn!o~lajq<:y. Go11oluW•ki wqkk "mft1 ... ńklc1yo c:zluw1~ko• 

znajdował tu ciqs doisz)', r11°1L:;t.untowru1y ••a .k1J11tr.:.1;tuwyn1 UL· por ... wolu

cyj111:HO rad;tiucklvA&o a.połcc;""ń&lwo,, Jak u (.i06łola pr.u•z &fttyr.i 

I ołmi<:ch z drugleQo ca:y tr.:vcieQo plcanu przu="witywnty Izy, pojowiała 

!i"'l załoat. / •• ,/ •sA11101Jójco" I.o pttrodoksaJnc udwróclL.'n.ic "Rłlwizoro•:. 

tom ~omany konlroJor, lu mniemany &ninol>ój<:a. /„./ 

Do&tujg a.le wszystkim. lnh.1li1ien&owi - '"'upcrcgoilicic /.../ ,i p&t.•ucJo

liktrulowi I &kwClszo.rwmu "potriodo" /.../ i do.mam z półaiwlotka, ~pło-

nkom mało,ci, kwr1rch J. du~ nie brakuje, plor€lłariu&zowj typu 

Na drodze do premiery •samobójcy• atGnęły borivry odm~l&trocyjno /.../ 

Slanlaław&kl zwrócil &łlc do SlaUno. Ten wykrt1cił &i~ od ,konkretnej 

wypowiedzi, zo&.lanioJC\C .t.i'C dWOjC\ NiekompoluncjCli porach:U zwrócić 

&iq do toworzy&zy buzpo>łrodnJo zojmujqcych ~ apraw'\. na przykład 

do A. Słec:klogo 1.Kcd.qccQ·-' wtody kierownliuom Wydziału AgHGcji 

1· Propcai&andy WKP /'u/. Pimmo Sl4.linca do Stoniałow.&kl~Qo z tq odpowi

d:dq ;cochowoł o s.l c; azc ;tą arnwło do dziś, 

Na ii:<!1H.!ra.l11q prób-c "So.mobujc:y" u Moycrholdca przybyła nleoc zekJ

wani„ komloJn wy.1u>kiuwo .szczL•bla. Spck'4k.I zdjotlo. Nlo mo .lit.•n&u 

J..lr~l!d•towio.ć dziii ur"unumlów, którymi .lłitrt ·posłużono; byłyby w zn4'-o 

czn~j mio1·ze 11iczrozwnlaJ"'· /.../ Zakaz 1:1ronio azłukl odci&n~ si., 

~dzrc, ua CM)' n1 pia.CU"1>ł<l.m ;lyciory.i,;,ic i::rdmann. Widokro&nia! przucieli 

ił•Y\ 101•Y ·"MClrn..lnl" .lu.t 11i~Lizie uj~ Z0&\'41 uvubHkowany. Erdmon pre

•~uwcał dtuoj, Ucjl!kl ~o Ulmu. Mało ktu w1u, żt11 •Pod Juyo pióro wyazły 

iH 1.:11cadu~Z.\J Hunów" ~'llWiCll IN"f ai.młutu" /ra<!cm z t.las1AvmJ i "Wola10,Wołao.• 

„ 
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/ z Wolpin.-.m/ Zl"ealizowonych przez Gri 1~or1jo Alek$...ndrowa. 

Za sccnarius?. bardzo popularnego w swoim cza.o;ie filmu 1'.Smi~La 

ludzie" /1950/ otrzymał wapomnion(\ jui nagr<>cltt p1'.1ństwowq. Ale 

cJu,,;z,, tkwił nadal w teatrze. Pisoł intcrml.'dia do Wactltan~owc:>w81cit.·i 

"K3i~żniczki Turondot" , /-./ Pisa.i tekst"/ dla t•.•atn.J na Ta~i.\r.ce. 

Sztuk nie pisał. Ne mógł przeło.mać bari~ry zapewne. Za$ "S<Unu

b.Jjca" prowadził samodzielne irrealni11 własne życie , /-/ 

Po X.X Zjeździe, w latach sześćdziesiqtych usiłowano . go wystawić -

w tymże Teatrze na Tagonce, Lecz jakieś mistyczne, urzędnicze 

"tabu" było wci~ silniejsze, 

W 1968 roku miesięcznik "Tieatr" podjął próbę publikacji. Pam iętam, 

jok do redokcji na Kuźnieckim przychodził Nikołaj Roberłowi c z 

i korygował sztuk-r. Z cołego serca pragnqł zobaczyć j~ w d!"';k"I.;.. 

Cz~{;ciowo usl4tpował na żądania redaktora nacze lnego, czę s e iowo 

popro.w1atł jq z własnej woli, chcąc przystosow .:: nieco utwór do wym3-

&"1 współczesnego widzd.. /„./ 

Z przyczyn mi niez non'ych naczelny podja,ł decyzj1t o wyc o f ,yiiu 

sduki z gotowego już numeru /.„/ . 

W 1970 roku Nikołaj Robertowicz umarł. 

W 1982 roku Walentin Płuczek, uczeń M"yerholda i g.łówny rc,ż>· .: ·r 

'Teatru S.:ilyry, wystdwił "Samobójcę". T'ekst komedii podd"-.1'1y ~o.,;ta.ł 

wielu przeróbkom, tak koniunktur<'llnych jak kompozycyjnym. 7ogr._., 10 

spektakl raptem pięć razy. Zakaz działał. / •• ./ 

AJ.e oto sztuka znowu b~dzie na sceni·c Teatn.! Sutyry. Pisi:ę l!!n 

wstęp poprzedzający jej publikację, na dwa dni przed zap0wi<'!dz.iuril\ 

premicrq. / • .,/ 

/Pl"zekJ.-,,,d: Anna NowakoW3ka/ 
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Diwog nr 8/1907 

Frasmonty ·ko111enku-2a Ah!ksandra Swobodina do picrwszl~go 

rodzil.! c kicau wydania •scu11olx>jc}'"' Nikołaja Erdmana • Szluk4l 

i artykuł opublikowAł kwartlaloik •sowricmiennaja DtćUllcllurgija• 

nr 2f 1987. Autor komentarza jest czło11kiem komisji Zwiq:1:kl.& 

Pisarzy ZSRR powołanej do zbadania spuakizny Ulorackiej 

ErdmWla. /R.ed./. 

·. 

FRAGMENTY KORESPONDENCJI N.R.ERDMANA I W.E.MEYERHOLDA 

21-22 111 1926 r. 

Mo&kwa 

N.R. ERDMA N do W.E. MEYERHOLDA 

Wielce Szanown y Wslewołodzi"' Emiliewiczu 

Przesyłam swoje usprawiedliwienia Panu oraz całemu zespołowi 

z · tego powodu, iż nie byłem wśród Was na setnym przt.-dstawieniu 

"Mandatu". Winien temu jestem nie tyle ja, ile administracja teatru, 

która obiecując przysłać mi bih:·ty i nie przysyłojąc ich, zasugero-

wała mi myśl, że miejsca dla mnie zabrakło. 

Oto dlaczego teraz składam moje spófnione podziękowania zespoło

~i, a Panu szczególnie za ten piękny spektakl, który zrobiliśc ie 

z mojej sztuki. 

Gretuluję setnego przedstawienia, ale najbardziej gratuluj'i sobie 

somernu z tej pl'.zyczyny, że n..i.d "Mandatem" pracował Wsiewołod 

Erniliewicz Meyerhold. 

fi - -

W.E. Meyerhold do Erdmana 

Drogi Nikoł&ju Robertowic&ł, 

Z cołym szacunkiem Nikołaj Erdman 

26 V 1927 r. 

Tiflis 

jeżeli nie przestał Pan kocl;\ać nasz leettr, niech nas Pan ratujl• : 

proszę dostarczyć Swojq sztukę możliwie najszybciej, Daję słowo 
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iż ro.'poczn~ prac~ nad niq natychmi.3.st, jak tylko j~ od P~a 

otr.-ym.3111., / •• ./ Dos;rty mniv po8ioski, iż P411 obawia au:, ;io P-

1lskll sztuk.l ni<-· zmi•·,:.ci .s1~ w rc.•pcrtuorzc sezonu 1927 ~ 1928 

i ~t· r · · '-~kom0 jest ju :.t \vypcłniony: "l\·loskwa•• A.Diolc- .~o. ~dciptacjo 

Jak pdi.J1(ormowu.I ""'"' L.rnniotin, Szcz,:drin b-:dzi.:. gotowy dopiero 

w• · w 1·,· •·.:.n iu. "1\1.\dremu b i.:ida" jako inscenizacja bardzo kosztown~ 

.~ .:ie 2 L' ku..: na bardzi~j sprzyjajqc~ koniunkturę 

Słowem, wszystko przcm.:iwia z.:i tym, że Pańska S.i:luka dosldrczo-

na w d~u lata pójdzie do re<>Jizacji z . takim zamiarem, żeby 

mog la być wystawiona jeszcze na poczqUcu tego sezonu • /.-/ 

Odd~y Ws. Meyerhold 

.. 
lJ VII 19 2 9 r. 

Krasnodar 

W.E.MEYERHOLD do :-:.R.ERDMA'\;A 

Drogi :-.iikołaju Roliertowic zu 

Z Tillisu zwróciłt-m się do Panct z prośbą o do.st<u cz<' ni•_. 

nam w lecie, o ile to jcsl mo:l:liwe , Pru1ski1?j nowej 5 ;c tuki, obiu-

cuj~ przysl.:\p1ć do jej r e dli:l:acji notychmi; •s t. <lby mo żn.:s j<\ byt0 

wystawić w piC!rwS>Z ł! J połowie i:w.ł:onu 19 ~ i' - J 92El. :-..i ie od p owiud 3 

Pan. !loj• 1>1ę , że mój list do P-Yl<i ni"' dos.i:~dł. albo z ,:..~int\ł , 

a ; U<"J ni•! było P.via w M nskwie, a listów Pru1u nic prz•„;yt,,j,"\o 

~u lt:•r, list, 1·,_·żt:li r.Jo1d z i•: , pr<1 "-' L.~, mi· •1c'r1•-•\\· i· •.•.d •. i ' • c< t ł · 1 / - ..-::- -" r-..1 I .-.,;; J t :Z:.:'W OCLrllf}·, , ••• 

I 
I 

N it, cb Pan nie wierzy informecjom g6z~tov.tym, 7. o:.· "Che~ dzi• ·r.k o " 

/.„/ 

\Yi<: Jc .c .::, ;-:t.onc•wny Wsiewołoc.lzie EmilieVlticzu, 

OdcJt.ony Ws. Meyt.'1·hold 

Lato , 1927 

Odesso 

c.Uy tc:1 , c ·:.:.as przenoaiłem si~ z miejsca na m iejsce i Pcu'u;;kie 

. . Ju;ty dc•pic,ro . po tym jak pr:r.ebywały dwa razy w Moskwie, na W6i 

·] ~tnrmki .kolo Notokołowski;. i w Kijowie, zastały mnie w OdEssie. 

:F: "' y kro mi bardzo, żem nie mógł Panu odpowiedzieć wcze&niej, 

& Ut Pbn mi v.ybocZ>'• gdy się dowie, te te wszysUco nie z mojej 

OE-U:>tnio czuję &ię bordzo nietęgo, oto dlaczego, sztuka o klórf\ 

P w·• si~ upomina, nie~tety nie istnieje. Lekarze zmuszajĄ mnie 

ac~ c:.U:poc:..:yr•ku i nie zalecajĄ rozpoczynać pracy wcześniej, n iż 

Z szacunkiem 
Nikołaj l: r·dn><m 

8 X 19'28 r. 

Vichy , /Fr<> i o<.:<'/ 

Och, rr:6J kochany :-.il<ołoju F<ol>P rlowic.:zu, jO:'_dylty t»łko to liy ł <o 
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możliwe, ażeby do połowy listopada Pan 10korkzył swojq sztukę 

·i ja bym m6F,ł przy&tqpić do pracy natychmiast po moim powrocie. 

NiE'ch pan 11apisze - czy to możliwe. Proszę mnie i,ispokoić • 

Pros.zę mnie pocieszyć. /~ •• / 

Czekam na list od P ana z wielkq niecierpliwoticiq / ••• / 

Oddany Ws.Meyerhold 

2 XI 1928 t, 

Nicea 

W .E. MEYERHOLD do N.R. ERDMANA 

Drogi Nikołaju Robertowiczu 

8 października wysłałem Panu pocztówkę z Vichy, Nie dostałem 

odpowiedzi. / ••• / Czekam z niecierpllwościq spotkanie. z Panem 

i z niemnlejszq niecierpliwościq spotkon1a z bohaterami Pańskiej 

sztuki, na scenie teatru mojego imienia, niezamkniętego przez 

Swid.erskiego. Słyszałem, że stowia Pan warunek, abym jak sam 

kierow~ wystawieniem Pańskiej sztuki i aby sztuka była wystowiono 

koniecznie w tym sezonie. 

Czyżby Pan sqdził, ze nie chciałbym raz jeszcze dokonać takiej 

pracy, jo.kq z wielkq radościq podjqłem, kiedy wystawiałem "MandBl" ? 

A jak możemy tę pracę schować do szufłady, kiedy przecież 

teatr nasz nie ma żadnej sztuki w tym sezonie ? / ••• / Starcie 

z bohaterami Pańskiej sztuki stanie się słynne. Porozstawiam j<.> na 

&cenie jak trzeba / ••• / 

Z przyjt.1ciclskim pozdrowi(.•niem 

Wasz Ws. Meyerhold 

9 

Mowa o ko11wdił N.R. ł:n.lrnwia "Somobójcu". 18.X.1020 r. Por·1atwo

wy 'l'flaV .J.m. Mcyvrholda GOSTIM zawftli umowq z ~rdmł\m„•m o do

st&"czc•niu . tt1alrowi kom~dU. Autor Zt\pozntał zespół aktorski ze 

swojq sztukq dopioro w końcu ~dzicrnika - poczqlek listopada 

1930 r. Meyerhold z zochwytem procował nad jej wyslawicmiem, 

ztecajqc: oprawę plaslyczn'l przyazłcgo spektaklu J.J,Lejst&kowowl 

i S.W.Kozikowcwi • Muzyłcq akomponował M.L.Starokagomski • 

Spcklakl znojdował się w planach GOSTlllfl-a przez kilka lat 

/od 1928 - ;1932 t./, ale publlcznoaci nie zoslał pokazany. 

/przekJe.d liatów: 

Pro(. Nina Klraiy/ 

Z Wyd~wnłctwu Radzieckiego : Ksiqżka pt. "W.E. Meyerhold" 

Pieripiska 1986 - 1939 , Wydawnictwo "lsku&lwu" 1976 r. 
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