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Bramy do raju 
„To sztuka o tym, dlaczego 
nie przestawaliśmy żyć, 
chociaż wszystko popychało 
nas do samobójstwa" -
miała podobno kiedyś po
wiedzieć o Samobójcy 
Nadieżda Mandelsztam. 
Dodajmy - nie tylko żyć. 
Bo życie wymagało również 
włączenia się w bieg rzeczy
wistości, a więc w oczach 
purystów moralnych -
przyjęcia minimalnej choć
by współodpowiedzialności 
za istniejący stan rzeczy. 
W roku 1930 wszystko do
piero zaczęło przybierać 
tak ogromne rozmiary 
i trudno było przewidzieć, 
jakie granice osiągnie to
talne zaprzeczenie rzeczy
wistości. Można się więc 

było jeszcze śmiać, ale był 
to już śmiech rozpaczliwy. 
Wstrząsająco brzmi stwier
dzenie, że pewne rzeczy 
może powiedzieć tylko 
umarły i że samobójczy 
strzał zbudzi uśpione su
mienia. To istota dramatu. 
Ale jest także drugi nurt, 
momentami może bardziej 
przerażający. To ostatnie 
stwierdzenie Podsiekalni
kowa: pozwólcie nam mó
wić, że życie jest ciężkie. 
Później już nie miał kto 
o tym mówić, a za tymi, co 
się skarżyli, zatrzasnęły się 

na głucho bramy zadekreto
wanego raju tamtych lat. 

(Janina Szymańska, 
Teatr nr 7 /1989) 
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Nikołaj Robertowicz Erdman, dramatopisarz 
sławny, wszystkim znany.„ Tylko kto, gdzie, kie
dy mógł widzieć jego sztuki na scenach? Przy
kre pytanie. Może lepiej zamiast 

demonstrując wciąż nowe i nowe „szkice z natu
ry", wyciągając kolejne komiczne wykoślawienia 
jego psychologii. 

„ wszystkim znany dramatopisarz", mó
wić „człowiek znany w kręgach teatral
nych"? 

Legendarny Sa,mobójca, 
Tak więc Erdman przez prawie trzy i pół 
dekady pomimo zakazu grania sztuk był niezwy
kle popularną postacią w środowisku teatral
nym. Jego uwagi, spostrzeżenia, krótkie charak
terystyki rozchodziły się błyskawicznie, 

szeroko. Tak czy owak, znany był przede wszyst
kimjako autor dramatyczny. Był dramaturgiem 
jednej sztuki. Za to jakiej! 
20 kwietnia 1925 roku, a więc w dniu, w którym 
miał dwadzieścia dwa lata, cztery miesiące i czte
ry dni, w teatrze Wsiewołoda Meyerholda odby
ła się premierajego sztuki Mandat. Sukces sztu
ki i przedstawienia postawił autora z miejsca w 
rzędzie najlepszych dramatopisarzy. Nieprawdo
podobny wzlot. We wszystkich książkach o te
atrze Meyerholda i jego nowoczesnej reżyserii 
mówi się o tym spektaklu. Wspominają o nim pa
miętnikarze. I nikt nie zwraca uwagi na niewia
rygodnie młody wiek autora! 
Meyerhold dostrzegł w Mandacie przede wszyst
kim związki sztuki z tradycją. „Mandat to współ
czesna komedia obyczajowa", mówił. Erdman 
przedstawił teatrowi i publiczności galerię naj
rozmaitszych, bogatych mieszczańskich typów. 
Pokazał gatunki współczesnego mieszczanina 

Autor jednej sztuki, młodziutki dramatopisarz 
znalazł się w centrum pełnego zderzeń i polemik 
życia teatralnego. Domagano się od niego nowe
go utworu. Onjednak nie należał do tych, którzy 
piszą dużo, szybko i mieszczą się w jednym ga
tunku. Miał wiele zamówień. Ciągnęło go życie. 
Swą radość życia chwilami tylko zasłaniał ma
ską ascety. Mandat wciąż grano. Teatry oczeki
wały na następną sztukę, Erdman przygotowy
wał się do niej. Pomysł powstał być może zaraz 
po skończeni u Mandatu. W 1930 roku utwór był 
gotowy. Interesowały się nim dwa najlepsze te
atry: MChAT i teatr Meyerholda. Sztuka nie za
wiodła ich oczekiwań. Czytano ją nie tylko w ze
społach, z tekstem zapoznawali się także ludzie 
z szerzej rozumianego kręgu teatru. Sztukę wzię
to w próby. Zgodnie z duchem czasu teatry ogło
siły socjalistyczne współzawodnictwo: kto szyb
ciej i lepiej wystawi Samobójcę. Pisała o tym 
prasa. Świat teatru z ożywieniem czekał na swo
je święto. Nie doczekał się. 
O czym jest Samobójca? 
Nowa sztuka Erdmana, podobnie jak wcześniej 
Mandat, zapuszczała się głęboko w świat nepow-

skiego mieszczanina. Posługując się paradoksal
ną, prosto z Gogola wywodzącą się metodą, Erd
man studiował swego bohatera pod mikrosko
pem z dokładnością pisarza-psychologa, zaś 
opowiadał o nim w sposób groteskowo uwznio
ślający. Gogolowski wątek „maleńkiego czło
wieczka" znajdował tu swój dalszy ciąg, prezen
towany na kontrastowym tle porewolucyjnego 
radzieckiego społeczeństwa. Jak u Gogola przez 
satyrę i śmiech z drugiego czy trzeciego planu 
prześwitywały łzy, pojawiała się żałość. Główny 

bohater pragnie uniknąć huśtawki na falach hi
storii, chce, by go zostawiono w spokoju w jego 
mieszkaniu, z jego pensyjką. Chce stabilizacji i 
komfortu; żądania w końcu nie takie występne. 
Mieszczanim widzi w owej stabilizacji i komfor
cie, a nawet w samym tylko dążeniu do niej, je
dyny cel życia, pułap marzeń. Jego pragnienie 
spokoju jest jego religią. 
Jeden z wielmożnych gości premiery Rewizora, 
Mikołaj I, skwitował komedię słowami: dostało 
się wszystkim. O Samobójcy można powiedzieć 
dokładnie to samo. Dostaje się wszystkim. Inte
ligentowi-superegoiście bez idei i sumienia, pseu
doliteratowi i skwaszonemu „patriocie", które
go patriotyzm wyrasta z kieliszka, i damom 
z półświatka, i proletariuszowi, gońcowi, a tak
że popu wyzbytemu wszelkiej wiary. 

ijego autor 
Na drodze do pre
miery Samobójcy 
stanęły bariery ad
ministracyjne. In-
strumentalno-biu-

rokratyczne podejście do sztuki rozpowszechnio
ne było wtedy - lata trzydzieste - we wszystkich 
instancjach zajmujących się teatrem. Satyry
kom nigdy nie było lekko; teraz ich sytuacja była 
jeszcze trudniejsza. 
Na generalną próbę Samobójcy u Meyerholda 
przybyła nieoczekiwanie komisja wysokiego 
szczebla. Spektakl zdjęto. 
Zakaz grania sztuki odcisnął się na całym pisar
skim życiorysie Erdmana. Wielokrotnie przecież 
grywany Mandat też nigdy nie został opubliko
wany. Erdman pracował dalej. Uciekł do filmu. 
Sztuk nie pisał. Nie mógł przełamać bariery. Zaś 
Samobójca prowadził samodzielne, irrealne ży
cie. Pamiętano o sztuce. Często mówiło się o niej 
w kręgach teatralnych. W 1968 roku miesięcz
nik Tieatrpodjął próbę publikacji. Nikołaj Rober
towicz przychodził do redakcji i korygował sztu
kę, chcąc przystosować nieco utwór do wymagań 
współczesnego widza. Z całego serca pragnął zo
baczyć ją w druku. Z przyczyn mi nieznanych 
naczelny podjął decyzję o wycofaniu sztuki z go
towego już numeru. 
W 1982 roku Walentin Płuczek, uczeń Meyerhol
da i główny reżyser Teatru Satyry, wystawił 
Samobójcę. Tekst komedii poddany został wielu 
przeróbkom. Zagrano spektakl raptem pięć razy. 
Zakaz działał. Czasy zastoju i inercji objawiały 
się także w takich decyzjach. 

(Aleksandr Swobodin, 
fragmenty komentarza do pierwszego 

radzieckiego wydania Samobójcy 
w 1987 roku, DtaLog nr 8/1987) 



Samobójstwo czyli sposób na życie 
Samobójca to właśnie odpowiedź na pytanie Czym 
żyć? Początek wyprowadza nas w pole: skaczą trady
cyjne satyryczno-komediowe kukiełki „mieszczan", 
„byłych ludzi" i „mięczakowatych inteligencików". 
Co prawda od razu słyszymy, że Podsiekalnikow 
jest bezrobotny. To już pewne nowum.Tego się bodaj 
przedtem nie pokazywało, chyba że jako nieodzowny 
atrybut kapitalizmu. Kukiełka uczłowiecza się przez 
mizerię istnienia. Przez ową pasztetówkę choćby, 
przysmażoną na obiad - rosyjskie jedzenie ubogich. 
W Podsiekalnikowie wibruje lęk nieprzydatności, 
strach przed jutrem, wyładowujący się w histerycz
nym naderwaniu, w gestach komediowych, ale nie 
całkiem śmiesznych. Tragigroteskowych raczej. 
Człowiek w tym świecie jest sam, ale też nigdy sam 
być nie może, i śmiech, ustawicznie wywoływany, 
staje się coraz bardziej podszyty bólem i grozą 
„Wesołość, w której dają się słyszeć dźwięki śmierci." 
Motyw samobójstwa pojawia się zrazu jako pogróżka 
ciśnięta przypadkowo, bez pokrycia, w małżeńskiej 
sprzeczce. Staje się przyczyną nieporozumienia, 
instrumentem szantażu, potem obsesją Rośnie 
i nabiera siły, ale i grozy. Korowód ludzi namawiają
cych Podsiekalnikowa, by zginął za ich sprawy, jest 
i śmieszny, i straszny, bo wynosi sparodiowane dra
maty swoich istnień. Nie darmo z ust klasycznego 
„inteligenta" pada tak bardzo Erdmanowskie zdanie: 
„W naszych czasach to, co mógłby pomyśleć żywy, 
może wypowiedzieć tylko umarły." Podsiekalnikow 
błaznuje, ale i cierpi, igra, ale i doznaje strachu, wzla
tuje i opada ku groteskowej śmieszności. Zostaje 
wypowiedziana słynna, końcowa prośba: „Na miłość 
Boską, nie zabierajcie nam ostatniej podstawy egzy
stencji, pozwólcie nam mówić, że życie jest ciężkie. 
Chociażby szeptem ... " Podsiekalnikow dobiera sobie 
sens do niespełnionego samobójstwa. Umrzeć w imię 
czegoś - znaleźć sens w nieistnieniu. Bo w istnieniu 
tego sensu nie ma. Życie go utraciło, śmierć nie zy
skała; jedna pustkajest równa drugiej. Pozostaje bła
zenada, odwrotność tragedii; krańcowości się styka
ją Trzeba istnieć mimo wszystko. Bez nadziei. Takie 
jest przesłanie sztuki, o której Stalin napisał Stani
sławskiemu: „Moi najbliżsi towarzysze uważają, 
że jest pustawa i nawet szkodliwa." 
„Żaden sąd nie może nikogo skazać na życie - mówi 
sąsiad Podsiekalnikowa. - Na śmierć może, a na życie 
- nie." Istotnie. Na życie skazujemy się sami. 

(Andrzej Drawicz, Diaiog nr 8/1987) 
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