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Jerzy Faryno 

FIEDIA PITUNIN ZASTRZELIŁ SI:.::! 

Autor wziętych dziś „Mandatu" i „Samobójcy" - Nikołaj Robertowicz ERDMAN - uro
dził się 16 listopada 1902 roku w Moskwie. Początki jego twórczości literackiej i teatralnej 
przypadają na rewolucyjny rok 1917 - wchodzi wtedy do poetyckiego ugrupowania Imażyni
stów i nawiązuje kontakty z moskiewskim Teatrem Satyry. Następnie, w latach 1921-1923, 
działa w radykalnie usposobionym awangardowo-rewolucyjnym Eksperymentalno-Heroi
cznym Teatrze Ferdinandowa i Szerszeniewicza. W tym właśnie czasie (od 1922) ukazują się 
w prasie jego pierwsze przeglądy i felietony satyryczne, układa czastuszki i kuplety dla 
estrady, opracowuje również libretto do baletu „Narcyz i Echo" (1923) i obmyśla własną 

sztukę - komedię „Mandat" · 
Słynna prapremiera „Mandatu" w reżyserii Meyerholda odbyła się 20 kwietnia 1925. I 

spektakl, i dramat odnoszą nadzwyczajny illkces: spektakl zalicza się do szczytowych osiąg
nięć Meyerholda. Wytwarza się też oczekiwanie na kolejną sztukę jego autora, tj . Erdmana. 
„Mandat" szybko dostrzeżono również za granicą - w roku 1927 grają go już w Berlinie. W 
Moskwie zaś teatr GOSTIM (lub TIM, tj. prowadzony przez Meyerholda Państwowy Teatr 
imienia Meyerholda) zamawia u Erdmana kolejną komedię i podpisuje z nim umowę. Będzie 
nią „Samobójca". 

Równolegle do „Samobójcy" Erdman opracowuje w tym czasie kilka scenariuszy filmo
wych, w tym jeden szczególny - „Mitia", „Turbina nr 3" (1927, reż. Nikołaj Ochlopkow), 
„Sprzedany apetyt" (1928, reż . również Ochlopkow) oraz „Dom na Trubnej" (1928, rd. B. 
Barnet), który miał scenariusz „kolektywny" - współtworzyli go Wiktor Szk/owski, Anatolij 
Marieohof, Wadim Szerszeniewicz, A. Zoricz, czyli Wasilij Lokot', no i, rzecz jasna, Erdman. 



• 

W roku 1930 „~amobójca" jest już gotowy, choć nie obeszło się bez ponagleń samego 
Meyerholda, i Erdman czyta go zespołowi teatru GOSTIM. A w roku 1931 Meyerhold roz
poczyna próby tej komedii (scenografię projektował J.J. Leistikow, muzykę pisał M. Staro
kagomski). Mimo iż GOSTIM miał prawo wyłączności, niemal równocześnie wprowadza do 
swych planów „Samobójcę" i Stanisławski w swym MChATcie. Z inicjatywy Meyerholda, 
zgodnie zresztą z duchem czasów, między teatrami i reżyserami wywiązuje się wokół „Samo
bójcy" współzawodnictwo socjalistyczne o tu, „kto szybciej i lepiej wystawi »Samobójcę«" 
(zob.: Swobodin, Legendamy „Samobójca" i jego autor. „Dialog" 8/87, s. 92) z, by tak rzec, 
iście „samobójczym" finałem. W piśmie do Stanisławskiego Stalin bowiem opiniuje tę 

komedię tak: „Moi najbliżsi towarzysze uważają, że jest pustawa i nawet szkodliwa" (Swo
bodin, tamże, s. 92). Ani szczególna podówczas pozycja Stanisławskiego, ani poręczenia i 
wstawiennictwa Gorkiego i Łunaczarskiego owego zakamuflowanego wyroku nie łagodzą -
w roku 1932 próby „Samobójcy" zostają zakazane. Stanisławski poddaje się woli wyższej, 
Meyerhold jakiś czas jeszcze trwa przy swoim i nawet doprowadza „Samobójcę" do próby 
generalnej, na której jednakże spektakl ten definitywnie zdjęła komisja kierowana przez 
Kaganowicza. Zakaz „Samobójcy" pociągnął za sobą, ma się rozumieć, i zakaz wystawiania 
„Mandatu". Erdmanowi pozostają teraz już tylko pomocnicze prace literackie w teatrze oraz 
scenariusze filmowe. 

W roku 1934 wspólnie z Władimirem Hassem pisze on scenariusz do najgłośniejszej w 
świecie radzieckiej komedii filmowej Grigorija Aleksandrowa „Świat się śmieje". Ale sam 
Erdman w rymże roku będzie aresztowany i zesłany na Sybir, do 1936. Nie za „Samobójcę", 
ani nie za film. Wystarczyło, że na jakimś przyjęciu z dostojnikami słynny aktor Wasilij 
Kaczałow odegrał kilka niepublikowanych miniatur satyrycznych Erdmana ... (zob. Drawicz, 
Samobójstwo czyli sposób na życie. „Dialog" 8/87, s. 98). Po zesłaniu zezwolono Erdma
nowi zamieszkać w Twerze (obecny Kalinin). W roku 1938 we współautorstwie z Wolpinem 
pisze Erdman scenariusz do innego jeszcze głośnegt> filmu komediowego Aleksandrowa -
„Wołga, Wołga". A podczas wojny radziecko-fińskiej razem z J. Lubimowem i D. Szosta
kowiczem pracuje dla Zespołu Pieśni i Tańca NKWD. Dalsze losy są podobne. Historia 
rzekomo się nie powtarza, niekiedy jednak potrafi znieruchomieć na dziecięciolecia. 

Rok 1944 - nowe intermedia do „Panny Nitouche" w· realizacji teatru Wachtangowa (do 
zasad tego teatru należy odnawianie i aktualizowanie tekstów); nowe libretto „Zemsty Nie
toperza" (1949) i - mogłoby się zdawać - zbawczy sukces: scenariusz filmu „Śmiali ludzie" 
(1950, reż. Konstantin Judin) i nagroda Stalinowska za ten film (1951). 

W 1952 - nowe intermedia dla „Dwóch panów z Werony" oraz „Księżniczki Turandot" w 
Teatrze Wachtangowa; adaptacja sceniczna opowiadania Dostojewskiego „Wieś Stiepanczi
kowo" dla Moskiewskiego Teatru Małego (1957, reż. Wołkow); w 1958 zaś - współautor

stwo scenariusza do filmu S. Jutkiewicza „Opowieści o Leninie". W ogóle w latach 50-ch i 
60-ch Erdman ma wzięcie jako librecista i scenarzysta właśnie - ma na swym koncie libretta 
kilku operetek i spektakli muzycznych („Piękna Helena'', „Boccaccio", „Student Żebrak", 
znowu „Zemsta Nietoperza" i in.) oraz co najmniej dziesiątkę scenariuszy filmowych. Do 
bardziej liczących się dzieł Erdmana z tego okresu zalicza się dokonaną wspólnie z Lubimo
wem adaptację „Bohatera naszych czasów" Lermontowa dla Teatru na Tagance (1964). 
Zmarł w roku 1970, w Moskwie. 

Ani rodzimej premiery, ani nawet publikacji „Samobójcy" nie doczekał się. Wprawdzie w 
roku 1968 miesięcznik „Tieatr" był już niemal zamieścił mocno skorygowaną i przerobioną 
przez Erdmana wersję „Samobójcy", niemniej w ostatniej chwili zeszyt ów wstrzymano, a 
sztukę wycofano (Swobodin, op. cit., s. 93; przekład Anny Nowakowskiej): 



„ W roku 1968 miesięcznik „Tieatr" podjął probę p'ubliKaCJ1. Pamiętam , jak do redakcji na 
Kuznieckim przychodził Nikołaj Robcrtowicz i korygował sztukę . Z całego serca pragnął 
zobaczyć ją w druku. Częściowo ustępował na żądania redaktora naczelnego, częściowo 
poprawiał ją z własnej woli, chcąc przystosować nieco utwór do wymagań współczesnego 
widza. Postanowił, że sztuka winna mieć cztery akty, a nie pięć jak na początku, zlikwidował 
scenę na cmentarzu, łącząc ją z pop~cdnią. Po namyśle przywrócił cmentarz, już nic wydzie
lając go w dodatkowy akt ... 

Z przyczyn mi nieznanych na.czelny podjął decyzję o wycofaniu sztuki z gotowego już 
numeru". 
Opublikował ją kwartalnik „Sowriemiennaja Dramaturgija", ale po dwudziestu latach 

zwłoki - dopiero w 1987 roku (nr 2). Doczekał się jednak Erdman scenicznego wznowienia 
„Mandatu" - 26 czerwca 1956 roku Erast Garin w moskiewskim Teatrze Aktora Filmowego 
powtórzył inscenizację Meyerholda (spektakl miał 70 przedstawień), a w roku I %9 odbyła 
się prapremiera zagraoicma „Samobójcy" w Szwecji (w Malmo) i trochę później - w RFN. 
Od tamego czasu „Samobójcę" wystawia się coraz częściej : 1972 - we Włoszech, 1973 - w 
Paryżu, 1978 - w USA i w Anglii. 

W Polsce „Mandat" ukazał się drukiem w „Dialogu" (1978, nr 5) w przekładzie Renć 
Śliwowskiego. Prapremierę polską „Mandatu" przygotował wówczas warszawski Teatr na 
Woli. 

„Samobójca" natomiast i u nas miał swoją przygodę. W roku 1981 wstrzymano jego 
próby w teatrze Ateneum w Warszawie. Dopiero w roku 1988 teatr ten uzyskuje zgodę na 
wznowienie prób i spektaklu. Tekst „Samobójcy" opublikowano również z opóźnieniem - w 
„Dialogu" nr 8 za rok 1987 w przckładżie Maryli Masłowskiej i z towarzyszącymi tekstami 
Swobodina i Drawicza. W czerwcu 1988 roku kolejną premierę „Samobójcy" dał Teatr 
Współczesny we Wrocławiu (w reżyserii Jerzego Jarockiego). 

W roku 1982 doszło także i do rodzimej prapremiery „Samobójcy" w Moskwie: zrealizo
wał ją uczeń Meyerholda i główny reżyser moskiewskiego Teatru Satyry Walcntin Płuczek . 

Odbyło się jednakże zaledwie pięć spektakli - przedstawienie zakazano. Wznowione zostało 
po kolejnych pięciu latach: w roku 1987, czyli więcej niż pół wicku od podjęcia pierwszych 
prób „Samobójcy" przez Meyerholda! 

Niczego niestandardowego w życiorysie Erdmana nie ma: żył i tworzył w czasach, kiedy 
to, Pugaczow Jegoruszka w ,,Samobójcy", „nic ma życia dla człowieka" z natychmiastową 
rezolutną korektą: „Nawiasem mówiąc, w socjaliźmie człowieka też nie będzie" . Z tegoż 
życiorysu wynika wyraźnie, że istotą Erdmana jako twórcy była przede wszystkim komedia, 
a szerzej - zabawa i śmiech: od lat młodzieńczych i aż do końca nie z przymusu, lecz z 
własnego upodobania, pisze głównie intermedia, czastuszki satyryczne, kuplety do wodewili, 
scenariusze do komedii filmowych, bajeczki, wskutek których powędrował na zesłanie, i 
dwie komedie, które znalazły się w dłuższym areszcie od własnego autora. Sztuką komedii 
scenicznej władał niczym Gogol. Niemniej pocŻątkowy sukces „Mandatu" u reżyserów i 
publiczności oraz obecny boom Erdmanowski na scenach europejskich nie tłumaczy się sam 
z siebie. 

Udany żart towarzyski to taki, kiedy żartowniś w porę demaskuje się sam lub w porę 
pozwala się „przyłapać". Jeśli zrobi to za wcześnie - żart będzie spalony, jeśli zaś za późno -
żart może się stać przykry. Komedia jednak nie jest żartem i nie z żartów jest zbudowana. 
Wszystkie strony działają w niej serio. W dobrej komedii, również u Erdmana, na ogół nikt 
się nie śmieje . Tu śmiech jest zarezerwowany niemal wyłącznic dla widza. Jak nic powinien 
się śmiać dobry opowiadacz kawałów, tak samo nic bardzo może śmiać się i aktor kome
diowy (o ile śm1ech nie wchodzi do samej rozgrywanej akcji, ale wtedy będzie to śmiech 
grany, nie aktora, lecz postaci scenicznej). Z tego powodu komedia ustawicznie balansuje na 



pograniczu dramatu i w każdej chwili jej akcja mogłaby się przeistoczyć w tragedię. Umiejęt
ność komediopisarza i aktora utrzymywania się w takim ekwilibrycznym punkcie: i umiejęt
ność zawieszenia podjętej akcji w porę, jej cofnięcia lub odwrócenia - to nie lada kunszt. 
Erdman i w tym względzie konstruuje swoją komedię bez zarzutu i daje pole do popisu 
zarówno aktorom, jak i reżyserowi. 

W komedii śmieszne są obydwie strony - obydwie muszą spelnić podstawowy warunek 
działających serio pustych podmiotów i pustych atrybutów. „Rewizor" Gogola byłby marną 
komedią, gdyby przybywający Chlestakow był autentycznym rewizorem i gdyby miał doko
nać prawdziwej rewizji. Jest to też jedna z przyczyn, dlaczego Erdman wszystkich swoich 
bohaterów bierze ze sfery tzw. NEPmanów i dlaczego w dobie ponepmanowskiej nie znaj
dziemy już żadnej komedii radzieckiej : repr.ezentanci nowego ustroju w świecie komedii z 
samej istoty musieliby byfprzecież śmieszni, tj. działającymi serio pozornymi podmiotami, a 
tego, jak wiemy, system ten nie przewiduje. 
Wewnątrz świata komediowego nikt się nie śmieje, tamta pozorna akcja toczy się na serio. 

zobligowanie do śmiechu, przerzuca się tu na publiczność teatralną. Ten niejako obowiązu
jący śmiech jest wszakże szczególny - zinstytucjonalizowany, społeczny . 

Rzecz w tym, że śmiech, jak wiadomo, dzieli społeczność na tych wyśmiewanych (tych, z 
których się śmiejemy) i na wyśmiewających (tych, którzy się śmieją). Ale to nie koniec: tych, 
z kogo się śmiejemy, śmiech wyłącza z naszej społeczności, skazuje na niebyt, odmawia się 
im prawa bycia naszym partnerem (kimś takim samym jak my) i kwestionuje ich istotną 
cechę podmiotowości. Nawet według formuły Kanta wyśmiewanemu raptem się uzmysławia, 
że jest „nichts" - „nikim" i „niczyim". W sensie społecznym ośmieszenie kogoś bywa bar
dziej dotkliwe niż wy~dzenie go, skazanie na banicję - tu przynajmniej przysługuje mu 
podmiotowość minusowa, nie zaś żadna. Tych zaś, którzy się śmieją, śmiech jednoczy, kon
soliduje, a w ich własnej świadomości konstytuuje jako pełnowartościowy podmiot (to bywa 
uważane za katartyczne, oczyszczające działanie śmiechu : „my, którzy się z czegoś miejemy, 
tej śmiesznej cechy nie mamy"). 
Swoją komedię „Rewizor" Gogol zakończył skierowanymi do widowni słowami: „Z kogo 

się śmiejecie, panowie?". To znaczy, że w finale zniósł utrzymywany przez cały spektakl 
podzial na wyśmiewane postacie sceniczne i wyśmiewającą publiczność, dał do zrozumienia, 
że to ona, publiczność właśnie, niby bezpieczna i wyśmiewająca, jest tożsama z. wyśmiewaną 
sceniczną i że de facto nie ona, lecz ją właśnie się wyśmiewa i usuwa poza nawias społeczeń
stwa, pozbawia się statusu podmiotu. 

Podobnie kończy się „Mandat" Erdmana, kiedy w swej replice pod kurtynę Pawie! Siergie
jewicz Gulaczkin zapytuje: „Mamuniu, jeśli nie chcą nas nawet aresztować, to z czego 
będziemy żyć, mamuniu? ... Z czego będziemy żyć? .. . " „Aresztować" - to, jak by nie było, 
przyznać aresztowanemu status przynajmniej niepożądanego podmiotu, zawsze jednak 
jakiegoś tam podmiotu. Postaciom zaś „Mandatu" wszelkiej podmiotowości się odmawia, 
okazują się nikim. „Kimś" natomiast powinni się czuć ci, co to „nie chcą nawet aresztować", 
tj. wkraczający na scenę i niby mający dokonać aresztu czekiści, oraz ci, co się śmieją, czyli 
publiczność. Obydwa rozwiązania - Gogola i Erdmana - są ściśle komediowe, do końca 
realizują istotę mechanizmu komedii i śmiechu. Ale podczas gdy Gogol nie oszczędził 

nikogo, z publicznością łącznie (car Mikołaj po premierze powiedział : „Wszystkim się 

dostalo!"), u Erdmana „dostało się" tylko „byłym ludziom", NEPmanom, tym, którzy 
chcieliby odrestaurować zmieciony przez rewolucję świat lub przynajmniej załapać się na 
radziecki pociąg. 



Toteż, by zrozumieć sukces Erdmana w latach 20-ch, pojąć motywy zakazu jego komedii 
przez pięćdziesiąt pięć lat (od 1932 do 1987) oraz uzmysłowić soqie przyczyny jego ponow
nego rozgłosu teraz, należy się zastanowić, kto i z czego śmiał się wówczas i kto i z czego 
śmieje się obecnie. Pomimo tożsamości tekstu mamy tu, przypuszczalnie, nic jedną i tę samą 
komedię lub przynajmniej znaczne przesunięcia w relacji „kto z kogo". 

W intencji autorskiej, i w intencji reżyserskiej (Meyerhold, Stanisławski i inni), a zwłaszcza 
w odbiorze publiczności wyśmiewano NEP (zadekretowaną w 1922 roku przez Lenina Nową. 

Ekonomiczną Politykę, prekursorkę współczesnej „pieriestrojki"), a ściślej - wi,ązanc z nim 
nadzieje „przeżytków dawnego systemu". Taka właściwie jest cała nowoczesna satyra 
radziecka, od A/wierczenki/ zaczynając i na Z/oszczence/ kończąc. Dziś ich się odczytuje 
inaczej - jako „przenikliwych", „dalekowzrocznych", ale nie zupełnie jest to zgodne z fakty
cznym historycznym stanem ~zeczy. Nie była to „przenikliwość" profetyczna, lecz przenikli
wość raczej nadgorliwych neofitów - tropiących wszelkie skazy na wizerunku nowego, socja
listycznego, człowieka i wszelkie zaszłości w ramach nowego ustroju . Jeśli chodzi o 
Erdmana, od młodych łat był zagorzałym komunistą i rozpoczynał.swą k;,uierę twórczą w 
nie mniej radykalnym awangardowo-rewolucyjnym Teatrze ~ksperymentalno-Heroicznym, 
a w świecie jego komedii ani prawdziwi komuniści, ani prawdziwi robotnicy nie pojawiają się 
i nie ich się ośmiesza i demaskuje. Meyerhold zaś był jeszcze bardziej zradykalizowany od 
wczesnej młodości - i gdyby nie był wybitnym artystą, mógłby być wzorcowym komisarzem. 
Jego tragizm polega nic tyle na tym, że zginął niewinnie, ile na tym, że zgładził go system, o 
który z takim oddaniem sam walczył. Zresztą ówczesna prasa radziecka - wtedy już mocno 
zideologizowana i czujna - przyjęła spektakl „Mandatu" entuzjastycznie. O prawdziwie 
rewolucyjnym charakterze przedstawienia Meyerholda pisał Frunze, pisał Kamieniew i pisał 
Bucharin. Ten ostatni nawet powiedział (cyt. za: Ju. Jełagin, Tiomnyf gienij . Frankfurt a M. 
1982, s. 285): „Według mnie ów mandat już wystawiono, i wcale nie jest fałszywy - teatr 
wystawił go staremu ustrojowi, starym podstawom społecznym, fizjognomice naszej emigra
cji wewnętrznej" . Żadnych aluzji politycznych pod jakimś innym adresem prasa radziecka 
nie odnotowała. Dlaczego więc w roku 1932 zakazano bardzo podobnego przecież „Samo
bójcę" i zdjęto „Mandat''? 

Prapremiera „Mandatu" 20 kwietnia 1925 roku miała jednakże w sobie coś szczególnego. 
Tego wieczoru na spektaklu obecna była cala partyjna elita Moskwy, a sam spektakl, jak się 
spodziewano, lada moment miał się przeistoczyć w manifestację polityczną . Podobno wtedy 
jeszcze bardzo silne prawe skrzydło partii potrzebowało pretekstu do okazania swej dezap
robaty konstytuującej się biurokratycznej i despotycznej, ale jeszcze dość słabej, ekipie stali
nowskiej . Potrzebny pretekst widziano w „ Mandacie", rzekomo rozpoznając w Erdmanow
skich nepmana~h alegorię obłudy aparatczyków Stalina. Jak relacjonuje Jełagin (op. cit., s. 
283), na słowa Kataryniarza, opowiadającego jak to obecny posiadacz mandatu Pawłusza we 
wczesnym dzieciństwie na pytanie „Kochasz, Paweleczku, klasę robotniczą'?" przerywał ssać 
pierś matczyną i odpowiadał „Kocham , / . ../, stryjaszku, oj, jak kocham" („Dialog" 5178, s. 
54), na widowni premierowej rozległy się okrzyki : „ Precz z żulią stalinowską! Precz z oszu
stami! Precz ze Stalinem!" O tej stronie premiery „Mandatu" donosiła prasa zagraniczna. 
Prasa rodzima natomiast atmosferę na widowni przemilczała , zajęła się dramatem i spekta
klem jako takim . Możliwe, że Stalin dobrze to sobie zapamiętał . I odbił piłeczkę przy 
„Sa mobójcy" . Możliwe, że w ten sposób miał udaremnić przypomnienie i powtórzenie skan
dalu poprzedniej premiery. F, ktcm jednak pozostaje, że żadnego bezpośredniego ataku ani 
na t> konkretną sztukę Erdmana, ani na Meyerholda wówczas nie było . Nie w nich zatem 
dopatrywać s ię należy genezy zakazu . 

Szerzące się od 1926 roku zakazy poszczególnych dzieł i poszczególnych artystów płyną z 
systemu: k~óry przybiera na sile i coraz wyraźniej zastyga w kanon. Poza samym sobą kanon 
me zna 1 me dopuszcza niczego. Jest absolutem i jedyną możliwą rzeczywistością . Z konie
czności zatem zastyga i śmiech, albowiem śmiech, czy chce tego czy nie, konstytuuje jakąś 
„drugą stronę" . 

Poniekąd więc jest to jeszcze w miarę właściwa pora do ostatniego ataku na NEP. Kome
dia zatem j~szcze się nadaje: jest niby z kogo się śmiać. W sensie politycznym natomiast 
zrob'.ło. się JUŻ późnawo - wyśmiewanie uchodzi za dziecinną zabawkę . Odtąd skutkować 

będzie JUŻ tylko fizyczne unicestwianie. 

Nie wiele wiemy, jaki był Stalin. Wygląda jednak na to, że nie za bardzo odbiega od 
prawdy jego wizerunek literacki , taki przykładowo, jak w „Dzieciach Arbatu" Rybakowa: 
wyrobiona jeszcze za młodu w konspiracji i w carskich ssyłkach sama czujność, podejrzli.
wość, tropienie najlżejszych aluzji zamierzonych czy też potencjalnych i podejmowanie 
odpowiednich kroków „zapobiegawczych". Zdaje się zatem, ż.e Stalin i ,jego najbliżsi towa
rzysze" okazali się przenikliwsi od ówczesnej publiczności i nawet od samego pisarza i reży
serów. „Szkodliwość" i aluzyjność „Samobójcy", jeśli faktycznie były wyczytane przez „naj
bhzszych towarzyszy", musiały być dla nich swoistym listem żelaznym: takie „czytanie" 
dokumentowało ich czujność i wierność. Ale takie „czyti,rnie" miało i inną jeszcze stronę -
domniemana aluzja zmieniała strukturę czytanego: postawy ośmieszane identyfikowano z 
postawami tych, którzy ośmieszeniu nie podlegali i których Erdman bynajmniej nie miał na 
myśli. 

Publiczność rosyjska (a zwłaszcza polska) od pokoleń wychowana na języku ezopowym 
swej sztuki, jest niezrównana w dopatrywaniu się aluzji politycznych w czymkolwiek. Przez 
to_ bezwiednie jest też i niebezpiecznym cenzorem - salwami swego śmiechu głośno podpo
wiada cenzorom, co brzmi dwuznacznie. W efekcie i publiczność i cenzura dzieło deformują 
(~ynajmniej nic przez skreślenia) przez swe przeakcentowania i z reguły mają do czynienia 
me z tym, co zaoferował im pisarz łub teatr. 

Ponadto i u nas i u Rosjan (od czasów romantyzmu, a szczególnie od czasów awangardy) 
zaciekle ~ię tępi nawyki tzw. mieszczańskie - nam, wedle naszego własnego mniemania, przy
stoi boWJem samo uduchowienie: nie banał w postaci rolki papieru toaletowego, lecz trans
parent lub chorągiew, nic kawałek pasztetówki, lecz strawa duchowa. Naszego ducha woła
nie o pasztetową śmieszy, ale jak długo ów duch wytrwa bez tejże pasztetowej? W tym sensie, 
w sensie kpiny z mieszczaństwa, nawet bczaluzyjny „Samobójca", świetnie przecież skons
t~owany, będzie.atrakcyjny na naszych scenach. Ale tu jest także i możliwość reinterpreta
CJI: wypaczony, meprawdziwy model komunisty i nowej władzy w replikach Erdmanowskich 
nepmanó~ okazuje się współcześnie istotną cechą modelu zrealizowanego przez historię. 

Wymachujący fałszywym mandatem Gulaczkin jest śmieszny, dla widowni. Dla doświadczo
nej już publiczności scenicznej - groźny: wszyscy sztywnieją ze strachu. Ówczesną publi
czność radziecką bawił zarówno jeden, tj. Gulaczkin, jak i strach tej drugiej . Dzisiejsza publi
czność wie jednak więcej. I widzi, że Gulaczkin swego mandatu ani wymachiwania nim nie 
wymyślił z głowy. lecz że musiał się wzorować na otaczającej go rzeczywistości i na autenty
cznych posiadaczach autentycznych mandatów. Jednakowoż powstaje pytanie: czy aż tak 
daleko sięgały wizje Erdmana? Zaiste, wątpliwe . „Mandat" 1925 roku i ,,Samobójcę" 1930 
napisał Erdman sam, „Mandat" zaś i „Samobójcę" schyłku łat osiemdziesiątych „napisała" 
mu wyćwiczona przez historię publiczność. 



Obydwie komedie Erdmana kojarzy krytyka z tradycją Gogola, Suchowo-Kobylina, i 
wreszcie ze współczesną mu „Pluskwą" Majakowskiego. Jest w tym sporo racji. Niemniej, 
gdy mowa o „Samobójcy", to na plan pierwszy wysuwają się odniesienia do „Mewy" Cze
chowa i do Dostojewskiego. 

Finałowa replika pisarza Wiktora Wiktorowicza „Ficdia Pitunin zastrzelił się!" powtarza 
kończące „Mewę" słowa Dorna „Konstanty Gawriłowicz zastrzelił się„.". Z taką różnicą, :te 
replika Erdmanowska brzmi jako odpowiedź na uprzednie słowa Siemiona Podsiekalnikowa: 

„Aaaa, przestrzaszyliście się, kochani . No to co macie mi do zarzucenia? Na czym polega 
moja zbrodnia? Na tym, że żyję? Ja żyję tak i innym nie przeszkadzam! Nikomu na świecie 
nie zrobiłem nic złego. Nigdy w życiu nic skrzywdziłem najmniejszego chrabąszczyka! Ktoś 
przeze mnie umarł? Proszę, niech wystąpi ten, czyją śmierć mam na sumieniu". 

Znaczy to, że w intencji komedii Erdmana winę za śmierć niejakiego Pitunina obciąża się 
niby bczwinnego Podsiekalnikowa i całe jego środowisko . 

Takie posunięcie mogłoby się wydawać zbyt ciemne, gdyby nie kontekst właśnie Dosto
jewskiego. Słowa „Fiedia Pitunin zastrzelił się!" od Czechowa cofają nas do „Braci Karama
zow" - do Smierdiakowa i sposobu oznajmienia o jego samobójstwie, przerywającego kosz
mar Iwana: 

„To nie sen! Przysięgam, to nic sen! - zawołał Iwan Fiodorowicz, rzucił się do okna i 
otworzył lufcik. [„.] 

- Przed godziną powiesił się Smierdiakow, - odpowiedział z podwórka Alosza". 
Opowiadając o swych wcześniejszych kontaktach z Pitunincm, Wiktor Wiktorowicz m.in. 

mówi: „Bakcylek". To jest ta prawdziwa siła, towarzysze. Ten robaczek to jest niezmordo
wany pracuś. Podkradnie się i zacznie podgryzać. [„.]. Niech zacznie od najsłabszego. Nie 
zna pan przypadkiem niejakiego Ficdi Pitunina? [„.]. Wspaniały typ. Ale z takim jakimś 
smuteczkiem. Trzeba będzie mu tego robaczka zaszczepić" i później: „Nie udziela się sama 
śmierć, ale powód śmierci. A powód możemy podać każdy", i w ten sposób nawiązuje do 
istotnej w „Braciach Karamazow" myśli o destrukcyjnym charakterze odpowiednio podsu
niętej idei. Środowisko nepmańskie obciąża więc Erdman grzechem „karamazowszczyzny", 
a samego Podsiekalnikowa w epizodzie jego samobójstwa „na bulwarze" przyrównuje do 
Swidrigajłowa ze „Zbrodni i Kary". Ale i to nie wszystko. 

Autodestrukcja i samobójstwo jako takie organicznie wchodzą do estetyki i poetyki awan
gardy rosyjskiej, od wczesnego Majakowskiego, Chlebnikowa czy Pasternaka zaczynając i na 
ugrupowaniu Oberiutów lat 30-ch kończąc. Częściowo samobójstwa te dokonywały się i w 
rzeczywistości, bynajmniej nie będąc wyłącznie aktami rozpaczy lub aktami politycznymi 
(Jesienin, Majakowski i inni). Samobójstwo u · Erdmana, chociaż podobne, nie jest jednakże 
samobójstwem „awangardowym". Awangardowe miało na celu „wydostanie się poza sie
bie", w sferę Absolutu, wyzbycie się nieautentycznych i krępujących form ziemskiego byto
wania. U Erdmana jest ono wymuszane i „uprogramowione", i w efekcie jest repliką dopil
nowywanego i mającego być zbawczym dla świata samobójstwem Kiriłłowa z „Biesów". 
Podsiekalnikow, rzecz jasna, żadnym Kiriłłowem nic jest, natomiast całego jego otoczenie -
to dosyć czytelna kopia biesów Dostojewskiego. 
Zagadką pozostaje jedynie, czy za owych „biesów" ma Erdman faktycznie swych i rze

czywistych nepmanów, czy też biesy Dostojewskiego są mu potrzebne do identyfikacji ideo
logicznej genezy swych niby-nepmanów (wszak u Dostojewskiego „biesy" były socjalistami), 
a w efekcie - do przeadresowania śmiechu ze sceny na ówczesną widownię. 

Warszawa, luty 1989. 
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