


Andrzej DRAWICZ 

NA ŻYCIE SKAZUJEMY SIĘ SAMI 

W połowie lat dwudziestych naszego wieku Mikołaj Erd
man był beniaminkiem moskiewskiego życia teatralnego. Miał 
zaledwie dwadzieścia trzy lata, kiedy Wsiewołod Meyerhold 
wystawił „Mandat", ostrą komedię obyczajową o przymuso
wym współistnieniu starych i nowych układów społecznych. 

Współistnienie to, bynajmniej nie bezkonfliktowe, ujawniło 

pod dziarskim p~órem dramaturga swoje kształty śmieszne 

i groteskowe, wyostrzone przez chwyty tradycyjnej komedii 
pomyłek - ale również pogmatwane, pokraczne a chwilami 
groźne. Kiedy główny bohater wymachiwał podrobionym pa
pierkiem-mandatem, dającym mu rzekome przywileje, natych
miastowy respekt otoczenia miał już w sobie ducha nadcho
dzących czasów, z ich kultem aparatu władzy, jego jawnych 
i ulą:ytych mocy, jego wtajemniczeń i przywilejów. Na razie 
śmiano się jeszcze z tego beztrosko, kwitując brawurową in
trygę, soczyste postacie, doskonały dialog. Jednak czasy sta
wały się coraz mniej do śmiechu. 

Erdman wyczuł to szybko; musiał bo też mieć słuch spo
łeczny zbliżony do abselutnego. Kiedy w roku 1928 siadał do 
pisania „Samobójcy", atmosfera rosyjskiego życia wyraźnie się 
zmieniała. Kończyły się dosyć dobre czasy nepu, jak w skró
cie nazywano zadekretowaną w roku 1921 Nową Politykę Eko
nomiczną, z rozkwitem inicjatywy prywatnej i okrzepnięciem 
rosyjskiej wsi, a takie ze znacznym stopniem swobody dla 
twórców kultury. Lenin, główny architekt nepu, oświadczył 
na początku z przekonaniem, że będzie on wprowadzony „po
ważnie i na dł-..igo". Tak też pewszechnie myślano. Charakte
rystyczne: w zjadliwej satyrze - antyutopii Michała Bułha
kowa „Fat-alne jaja" właśnie rok 1928 wyobrażony jest jako 
apogeum ame1~knnizacji, nowoczesności i pnyspicsz~:::ia. 
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Tymczasem w rzeczywistości rozpęd reformy już słabł, sl;ychać 
było zgrzyt naciskanych hamulców, mnożyły się oznaki zmiany 
kursu. 

Wszystko to stało się faktem w ciągu roku 1929. Następca 
Lenina poczuł się już dostatecznie silny; pod koniec roku ob
chodzono też uroczyście stalinowskie pięćdziesięciolecie, jesz
cze bez orgii propagandowej jubileuszy lat 1939 i 1949, ale 
już z wyraźnymi elementami kultu. Opozycja została rozgro
miona, głównego przeciwnika, Trockiego, deportowano z kra
ju. Zgodnie ze swą ulubioną taktyką Stalin zaatakował teraz 
dotychczasowych sojuszników - umiarkowane i liberalne 
skrzydło kierownictwa partyjnego, z Bucharinem, Tomskim 
i Rykowem. Ogłoszono świętą wojnę propagandową z „pra
wicowym niebezpieczeństwem". Padło hasło „zaostrzenia walki 
kiasowej" i złowroga alternatywa: „Kto nie jest z nami, ten 
jest przeciw nam". Zadekretowano, przy dęciu w wielkie trą
by skok industralizacyjny w postaci pierwszej z wielu póź
niejszych „piatiletek", tj. planów pięcioletnich. Srodki ma
terialne dla przeobrażenia Rosji w mocarstwo przemysłowe 
miały być pozyskane przez wywłaszczenie chłopstwa; w związ
ku z tym pod sam koniec roku 1929 padło ogłuszające hasło 
masowej kolektywizacji i rozpoczęła się tragedia rosyjskiej 
wsi. 

Wszystko to natychmiast odbiło się na atmosferze życia we
wnętrznego. „Wrogów klasowych" należało szukać i demosko
wać we wszystkich dziedzinach życia. Prywaciarzy-nepmanów 
unieszkodliwiono kilkoma pociągnięciami p10ra, likwidując 

ich firmy i drobne przedsiębiorstwa, ale to nie oni byli godni 
uznania za przeciwników ideologicznych. Resztki rozbitych 
przed dziesięcioma laty posiadaczy dawno już wyemigrowały 
albo przycupnęły w mysich norach. Pozostała jednak inteli
gencja. Odświeżono natychmiast schematy propagandowe, we
dług których warstwa ta ze swej istoty musiała „ulegać roz
kładowym wpływom burżuazji". Zaczęto szukać ulegających. 

Pojawiło się groźne novum: zbiorowe procesy pokazowe, gdzie 
na ławie oskarżonych zasiada właśnie inteligencja, przede 
wszystkim naukowa i techniczna. 

W roku 1928 odbył się proces personelu technicznego ko
palni Szachty, w roku 1930 - procesy grupy bakteriologów, 
pracowników przemysłu spożywczego, tzw. „Partii Przemy
słowej", stawiającej sobie za cel zmianę władzy (w rzeczywi
stości „Prompartia" nigdy nie istniała), w roku 1931 - grupy 
pracowników orgaRÓW planowania. Poza wszystkim innym 
oskarżeni stawali się poręcznymi kozłami ofiarnymi; można 

było zwalić na nich winę za kryzys zaopatrzeniowy, przede 
wszystkim aprowizacyjny, który dał o sobie znać natych
miast po zlikwidowaniu sektora prywatnego. Toteż wyroki 
były wysokie, hojnie stosowano najwyższy wymiar kary. 

Odpowiednia atmosfera zapanowała również w kulturze. 
Względny liberalizm polityki kulturalnej, dopuszczający swo
bodną rywalizację różnych ugrupowań, znikł teraz na rzecz 
kursu twardego, żądającego politycznej mobilizacji, bezwzględ
nych zaangażowań i tropienia zamaskowanych przeciwników. 
Pozycję dyktatorską zajęła Rosyjska Asocjacja Pisarzy Prole
tariackich (Rapp), sprawująca w imieniu władzy państwowe,] 

kontrolę ideologiczną i wystawiająca poszczególnym pisarzom 
świadectwa politycznej prawowierności. Zaczęto organizować 
- dobrze później znane - zbiorowe nagonki przeciw niepo
kornym, lub uznanym za niewygodnych. Objektem zmasowa
nej krytyki stał się Michał Bułhakow, co doprowadziło do 
zdjęcia ze sceny wszystkich jego sztuk. 

Wkrótce potem zaatakowano Borysa Piliniaka i Eugeniu
sza Zamiatina za drukowanie „szkodliwych" utworów zagra
nicą; w efekcie Zamiatin zdołał uzyskać zezwolenie na emi
grację, a Pilniak dokonał odpowiednich przeróbek, co nie 
uchroniło go przed losem ofiary wielkiego terroru w r. 1937, 
z vażywszy, że jeszcze niedawno inteligent twórczy, dający 
wartościowe dzieła był cennym sojusznikiem władzy, świa
dech1.rem normalizacji i o względy tegoż inteligenta usilnie 
zabiegano - sytuac ja była jakościowo nowa i dla niedawnych 
sojuszników zaskakująca. Widać to w zdziwieniu, wypełnia
jącym list Borysa Pasternaka z roku 1928; „Tak więc na d ... 
czy trzech posiedzeniach, na które pisarzy przewidująco nie 
zaproszono, okaz i się „wrogami", oszustami i nieznośnymi 

zerami wszyscy ci, których istnienie mogło podpowiedzieć 
Gorkiemu nazwę zamyślonego przezeń czasopism a „nasze 
osiągnięcia" - A .D. ). Wszystko, co choć trochę pachnie rze
czywistyn osiągn"ęcie idzie do diabła, a w pierw szej ko e ·
nośc i Leonow, I•' iedin, Wsiewotod, Iwanow i inni". W paster
nakowskim zasko zeniu moż a złowić moment zmiany ducha 
czasu. Prześladowanie uta entowanych i zaangażowanycl jest 
nie ogiczne, ale też właśnie rodzi się staliuowska logika no
wego iy pu : profilaktyczny t rror, k tóry ma zagrnżać jedn a
km.vo dużym i alym, od członka polithiura do zw łe_l{o koł
choźnika , a więc i pisarzom zdolnym, mało zd lnym, znakomi
tym i grafo a' kim. 

Tak życie, które w czasach nepu n brało cech normaluo~ ci 
tało się dla ·wielu znośne, czyniło się zno u nie do znie-



sienia. Wielu uwierzyło przecież w stabilizację. Próbowało się 

jakoś urządzić. Swietnym dziejopisem tych procesów stał się 

Michał Zoszczenko. Jego rzemieślnicy, mali urzędnicy, ludzie 
luźni starali się pogodzić stare nawyki, rytuały, obyczajowość 
z zewnętrznym wystrojem nowego porządku; przejmowali jego 
frazeologię i styl, a zarazem uczłowieczali je. Zdawało się, że 
stare i nowe będzie mogło koegzy;; tować. Jurij Olesza w swo
jej „Zawiści" (1927) zgłosił inteligenckie votum separatum, 
przedstawiając nowemu światu tradycyjne walory: subtelność 
uczuć, wnikliwość myślenia. Szły o to wszystko dosyć ostre 
spory, ale póki można się jeszcze było spierać nie było tak źle. 

Teraz dyskusje ucięto. Nadchodziły czasy bezdyskusyjne 
i nakazowe. Ciągle w tym samym, 1928 rokn Erenburg opu
blikował za granicą jedną ze swych najlepszych książek, 

„Burzliiwe życie Lejzorka Rojtszwańca". Jej bohater, mały kra
wiec z Homla, literacki kuzyn Szwajka i Kubusia Fatalisty, 
pragnie tylko cichej, prowincjonalnej egzystencji w służbie 

zwycięskiego proletariatu. Ale paradoksalna logika czasów 
czyni go złoczyńcą i wymiata w odległy świat. Niewinni nie 
mają już racji. Nie można żyć, a jednak żyć trzeba. 

I właśnie o tym przecież jest „Samobójca". 

Ta znakomita sztuka musiała, w trakcie pisania, nasiąkać 
atmosferą swojego czasu. Erdman wiedział, że będą z nią 

kłopoty. Liczył na energię Wsiewołoda Meyerholda, który 
oczekiwał dramatu niecierpliwie i zdecydowany był o niego 
walczyć. „Nikomu prócz niego „Samobójcy" nie puszczą ... " -
pisał dramaturg w liście do matki latem roku 1929. I doda
wał: „Ale jestem póki co w bojowym nastroju. Liczę na „Sa
mobójcę". Jeśli go nie zabiją, będzie się jeszcze o co po
kłócić". 

W ciągu dwóch lat sztuka była przedmiotem nie tyle kłót
ni - ta bowiem zakłada względną równowagę partnerów -
ile różnych delikatnych zabiegów osób zainteresowanych w 
kierownictwie ówczesnej polityki kulturalnej. A zaintereso
wane były - fakt bez precedensu - trzy naraz główne teatry 
moskiewskie: Meyerholda, Wachtangowa i Stanisławskiego, 

tj. Mchat. Potem na placu boju pozostał pierwszy i trzeci. 
Sprawy się ważyły. Głos zabrał sam Stalin, we właściwy so
bie dwuznaczny sposób. Z jednej strony nie miał, jak się wy
raził „nic przeciwko temu, by pozwolić teatrowi dokonać eks
perymentu i zademonstrować swój kunszt". Z drugiej strony 
informował: „Moi najhliżri towarZ;'-'SZe uważają, iż sztuka jest 
pustawa a więc s1r.kodliwa". ust rożny Si:anisławski wolał przcr-

wać próby. Meyerhold otrzymał formalny zakaz cenzury tea
tralnej. 

Trudno się dzisiaj temu wszystkiemu dziwić. Czasy wy

ostrzały się coraz bardziej, kryzys gospodarki rolnej miał 

niedługo sprowadzić wielki głód i śmierć wielu milionów lu
dzi. Za kilka lat nadejdzie pora masowego terroru. Sens sztu
ki musiał nabierać nowej głębi. Na początku zapowiada się 

przecież jako antymieszczańska satyra, jakich w nepowskich 
czasach było wiele - z efektowną paradą ludzi nazywanych 
wówczas „zł:ytecznymi". Ale „zbyteczność" staje si~ ze sceny 
na scenę coraz bardziej dramatyczna, a potem tragiczna. Bo 
istotnie ,.,, tym świecie, jak się już rzekło, nie można istnieć 
po ludzku. Toteż, jak napisała wnikliwie Nadieżda Man
delsztam „ ... skargi masek brzmią jak chóry umęczonych cieni. 
Również rezygnacja z samobójstwa nabiera innego sensu: ży
cie jest okropne i nie do zniesienia, ale trzeba żyć... Czy 
Erdman świadomie nadał sztuce taką wymowę, ' czy też stn
wiał sobie cele prostsze? Nie wiem: przypuszczam, że do pier
wotnego, agitacyjnego zamysłu wsączył się motyw człowie

czeństwa. Jest to sztuka o tym, dlaczego nie przestawaliśmy 
żyć, chociaż wszystko pchało nas do samobójstwa". I nieco 
dalej, podobna refleksja z okresu nieco późniejszego: „Pew 
nego razu Garin (wybitny aktor dramatyczny, który miał grać 
Podsiekalnikowa w Teatrze Meyerholda - A.D.) przeczytał 

nam „Samobójcę'', sztukę, która nie ujrzała sceny - i usły
szałam ją na nowo: opowiem wam, dlaczego nie strzeliliście 

sobie w skroń i żyjecie nadal..." Korowód ludzi, namawiaj<1-
cych Podsiekalnikowa by zginął za ich sprawy jest śmieszny 
ale i straszny, bo to parada losów stłamszonych i przetrąca·· 

nych. Sam Podsiekalnikow błaznuje ale i cier pi, igra i dozna
je strachu, jest bufonem i ofiarą. Padają słynne, ermanow
skie, dziś już wielokrotnie cytowane zdania: o wodzach, re
wolucji i dwustu milionach ludzi, z których „każdy milion 
czegoś się hoi" i zostaje wypowiedziana słynna końcowa proś
ba „Na miłość boską, nie zabierajcie nam ostatniego środka 
do życia, pozwólcie nam mówić, że jest nam trudno żyć. 

Chociażby ot, tak, szeptem ... " Czy przypadkiem nie jest to -
bardzo jak na te czasy śmiała - pośrednia odpowiedź na sło
wa Stalina, cytowane o kilka lat wcześniej przez innego pisa
rza, Demiana Biednego „Szept to najbardziej niebezpieczna 
sprawa. Ważne jest, żeby się w porę dowiedzieć o czym ludzie 
szepczą .. . " 

Podsiekalnikąw dobiera sobie sens do samobójstwa, nie 
znajdując go w życiu. Jedna pustka staje się równa drugiej. 



.Jeśli skazuje się samego siebie na istnienie, to bez nadziei. 
Trzeba istnieć pomimo wszystko, tak jak to zrobił sam Erd
man, rozmieniając swój talent na drobne. Napisał jeszcze 
utwór dramatyczny „Posiedzenie w sprawie śmiechu", który 
uchodzi za bezpowrotnie zaginiony. W latach trzydziestych 
został aresztowany za satyryczne bajeczki-przypowiastki. Wy
kręcił się dość tanim kosztem: kilkoma latami syberyjskiego 
zesłania. Potem postanowił widocznie istnieć mimo wszystko. 
Wykonywał - on autor „Mandatu" i „Samobójcy" - po
prawne prace użytkowe, mówiąc potocznie: chałtury. Pisał 

scenariusze, dokonywał adaptacji dramaturgicznych. Pozwala
no mu ż;rć, ba! za scenariusz do awanturniczego kiczu filmo
wego ,,Smiali ludzie" dostał nawet Nagrodę Stalinowską. Tak 
pisała się przedziwna tragikomedia, w której zmieściły się 

jeszcze prace dla Teatru na Tagance, a także wzloty i upadki 
późnych nadziei na realizację „Samobójcy". Erdman dożył 

tył -o do premier zagranicznych; zmarł w roku 1970, mając 
sześćdziesiąt osiem lat. Przez drugą połowę życia nosił maskę 
chłodnego opanowania; dużo pił, mało rozmawiał. 

A swoją drogą zadziwiająca i przewrotna okazała się dra
maturgia losu: sztuka o samobójcy została, by przypomnieć 
słowa Erdmana „zabita" i wskrze&zono ją z martwych do
piero w dwanaście lat po śmierci jej autora, w roku 1982, na 
scenie Moskiewskiego Teatru Satyry. Ale i wówczas miała za
ledwie pięć spektakli. Dopiero w roku 1987 na dobre weszła 
do repertuaru. Trzeba było bez mała sześćdziesięciu lat, ahy 
kontekst czasa zmienił się na tyle, iżby gorzka tragigroteska 
stała się prawomocnym mieszkańcem współczesnej, rosyjskiej 
sceny. I nie tylko jej: zarówno „S~mobójcę" jak i wcześniej
szy „Mandat" dopiero teraz, po raz pierwszy, wydrukowano 
w krajn. Musiało minąć kilka epok historycznych. 

W gorzkim śmiechu „Samobójcy" słychać już zapowiedź 

tego wszystkiego. „Sąd nie może skazać nikogo na życie, -
mówi tam sąsiad Podsiekalnikowa. - Na śmierć może. Na 
życie - nie". 

Istotnie: na życie skazujemy się sami. 

Jest też dalszy ciąg tej dramaturgii w losie samego pisarza, 
który - by znów zacytować Nadieżdą Mandelsztam - „Ska
zał się na niemotę, byle tylko zostać przy życiu" i długo prze·· 
żywał wzloty i upadki związanych ·t. „Samobójcą" nadziei. 

Juvenalis pisał kiedyś, że trudno n ie- pisać sa(yry. A pisać 
ją? W naszych czasach? Kiedy ok~ 7.:Uj~ się „pustawa i nawet 
szkodliwa"? ..• 

Stlepanowa Barba ra Fiod orown a 
(1894-1958) 

Projekt kostiumu URZĘDNIKA. 
1922 r. 
„Smierć Tariełklna" A . Such owo
-Kobyllna, 
Teatr Państwowego Instytutu 
Teatralnego. 
Tusz 34,5X35.5 cm . 

Bruni Tatiana Georgiewna 
(1902- ) 
Projekty kostiumów. 1931 r. 
„Nos Gogola" - Dymitra Szota
kowicza. 
Państwowa Akademia Opar;r I 
Baletu Im. D. Kirowa. 



G.G. Klucia. 
Projekt megafonu. 1922. 

Vesnln Aleksandr Aleksandrowicz 
. (1883-1959) 
Projekt kosUumu Hipolita 1922 r. 
„Fedra" Raclna . 
Teatr Kameralny w Moskwie. 
gwasz 

Rabinowicz Issak Molslejewi.cz 
(1894-1961) 
Projekt dekoracji „Lizystraty". 
MCHAT (reż. Nieml rowlcz Dan
czenko). 
drewno, olej, !arba klejowa 
55X 53X26,6 cm. 

Malewicz Kazimie rz Seweryno
wicz (1878-1935) 
Proj. dekoracji. Akt. I se . 3. 
„Zwycięstwo nad słońcem" 

A . Kruczionłka 

Luna-Park. Petersburg. 
ołówek 1BX22,3 cm. 



Kozllnski Władimir Iwanowicrt 
(1891-1967) 
„Agitator" 1111. 
Linoryt, 32,1X22 cm. 

Sterenberg Dawid Petrowicz 
(1881-1948) 
Robotnik. 1918. 
papier, akwarela. tusz 38,2X29,ll 
cm. 

Kupreianow Mlkolaj Nikołajewicz 
(1894-1933) 
„Obywatele! Chroficie zabytki 
kultury". 1919. 



Lebledlew Władimir Waslllewlcz 
(1891-1967) 
„Pracuj". Plakat. 1921. 

;,1. M. Adamowicz. 
„Kto nie pracuje ten nie je". 
Talerz. 
Portret Lenina narysował N. J . 
Altman. 192of, 

Llteracko-dydaktycmy pociąg 
„Patdzlernikowa Rewolucja" 
„Welka czerwonych z białymi". 

Brygada artystów pod klerun
kJ.em n. s. Moora. 1919-1920. 

Mitrohln Dimitrl lzldorowicz 
(1883-1973) 

„Litera A'', serlQ „ABC Patdzler
nika" 1927. 

tusz, akwarela, 25.6X21 cm . 



Moor (Orłow) Dlmitrl Slachlle
wicz (188~1948) 
„Radziecka rzepka" 1920. 
Litografia, 72X52 cm. 

Vesnin Aleksandr Aleksandrowicz (1883-
-1959) 
Projekt dekoracji i kostiumów - 1922. 
„Fedra" Radna. 
Teatr Kameralny - Moskwa. 

Czupiatow Leonid Terientewicz (1890-
-1941) 
Projekt dekoracji. Akt I sc. 1 
„Czerwony Sztorm" Desorowa. 
Par\stwowa Akademia Opery i Baletu. 
papier, akwarela. 

I 



Lisiecki Łazar Markowicz (1890-1941) 
Model sceny i widowni. 1928-1930. 
„Chcę dziecko" S. Trietiakowa. 
Teatr Meyerholda w Moskwie. 
drewno, tekstylia, metal, 68x147 x 75,8 cm 

Altman Natan lzaakowicz (1889-1970) 
Pro1ekt udekorowania Placu Czerwonego 
z okazji 1 Rocznicy Rewolucji Październiko
wej. 1918. 
olej, akwarela 52 x 72,S cm 

Adlivankin Samuel Jakowlewicz (1897-
-1966) 
„Tramwaj B." 1922 
olej na drzewie, 47 x 60 cm 



TEATR WSPÓŁCZESNY WROCŁAW 

NIKOŁAJ ERDMAN 

" „SAMO BOJ CA" 

TŁUMACZENIE : 

MARYLA MASŁOWSKA 

REŻYSERIA: 

JERZY JAROCKI 

SCENOGRAFIA 

ZOFIA DE INES LEWCZUK 
CHOREOGRAFIA 

MUZYKA I OPRAC.M UZYCZNE 

EWA KORNECKA 
KIER. MUZYCZNE 

WŁODZIMIERZ SZOMAŃSKI J'ADWIGA LEŚNIAK-JANKOWSKA 

ASYSTENT REŻYSERA 

ANDRZEJ BIELSKI 

Premiera - czerwiec 1988 
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Siemion Siemionowicz 
Podsiekalnikow 
Maria Łukianowna 
jego żona 
Serafima l{jiczna 
jego teściowa 

Jegoruszka Jegor 
T imofiejewicz 
Aleksander Pietrowicz 
Kałabuszkin - ich sąsiad 
Margarita lwanowna 
Pierieswietowa 
Aristarch Dominikowicz 
Grand-Skubik 
Nikifor Arientowicz 
Pugaczow 
Wiktor Wiktorowic z 
Raisa Filipowna 
Kleopatra Maksimowa 
Ojciec Jełpidij 
Sąsiadka 

Głuchoniemy 

Cyganka 
Kelner 
Dwa podejrzane typy 

Pracownicy zakładu 
pogrzebowego 

Madame Sophie 
Diakon 
Dama 

INSPICJENT 
WOJCIECH KUPCZYŃSKI 

Obsada 

- K RZYSZTOF KULIŃSKI 

- MAŁGORZATA ZĄBKOWSKA 

- GENA WYDRYCH 

-.MIROSŁAW BEDNAREK 

- EUGENIUSZ KUJAWSKI 

- HALINA SKOCZYŃSKA 

- ELIASZ KUZIEMSKI 

- ANDRZEJ GAŁŁA 
- ANDRZEJ HRYDZEWICZ 
- MAŁGORZATA NAPIÓRKOWSKA 
- GRAŻYNA KORIN 
- ZDZISŁAW KUŹNIAR 
- KRYSTYNA PARASZKIEWICZ 
-ANDRZEJ NOWAK 
- IWONA STANKIEWICZ 
- GRZEGORZ GÓRNY 
- BOLESŁAW ABART 
- ANDRZEJ BIELSKI 
- HENRYK GŁĘBICKI 
- ZBIGNIEW GÓRSKI 
- MEDARD IPLEWACKI 
- MARLENA 'MILWIW 
- MACIEJ TOMASZEWSKI 
- LUDMIŁA DĄBROWSKA-KUZIEMSKA 

SUFLER 
TERESA PERETIATKOWICZ 



Malewicz Kazimierz Sewerynowicz (~878-
-1935) 
„Czerwony dom" 1932. 
olej , 63 x 55 cm 

Petrow-Wodkin 
(1879-1939) 
.Śledż" 1918. 
olej, 58 x 88 ,5 cm 

Kuźma Siergiejewicz 

Kustodijew Boris Michajlowicz (187~1927) 
„Bolszewik" 1920. 
olej 71 x 98 cm 

Deineka Aleksandr Aleksandrowicz ( 1899-
-1969) 
„O północy " 1932. 
olej, 58 x 80 cm 



Czeriommk Michaił Micha1łowicz (1890-
-1962) 
„Historia okrągłego precla" 1920. 
kolorowa litografia 148 x 76 cm 
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JAROCKI WE WROCŁAWIU 

Jeden z najwybitniejszych artystów sztuki teatru 
drugiej połowy tego stulecia był przed laty vspół
twórcą dawnej świetności teatrów wrocławskich. 
Sciślej - jednego z tych teatrów, k tóry do jesieni 
1967 n sił nazwę Rozmaitości, a od tej pory przy
jął godło Teatru Współczesnego imienia Edmunda 
Wiercińskiego. Jerzy Jarocki, stale związany z ze
społem Starego Teatru w Krakow ie (od r. 1963), 
pracujący zresztą gościnnie na scenach całej Euro
py, chętnie zaglądał do Wrocławia właśnie w tym 
o1 esie - w drugiej połowie lat sześćdziesiątych 
i w progu la t siedemdziesiątych - kiedy rozkwit 
wrocławskich teatr ów, do którego walnie się przy
czynił, stał się zjawiskiem przyciągającym po
wszechną uwagę. Tu przygotował w s unie dziesięć 
przedstawień, a między nimi co na jmniej cztery 
najv,riększego format u. Tu cyzelowa ł je i szlifował 
w t rudnym materiale - teatr był na dorobku, a 
jego siły i środki raczej skr omne. Lubił widać tę 
snycerską robotę , z które j rosły nie tylko przedsta
wienia, ale także siły i środki teatru: pracy z 
Jarockim właśnie, a równolegle w pracy z nieodża
łowanym Andrzejem Witkov.tskim, ówczesnym dy 
rektor em Teatru Współczesnego, ukształto vał się 
po paru latach, zastęp aktorów zdolnych do podj ę
cia na jt rudniejszych zadań, między innymi t acy ja < 
Maria Zbyszew ska, Ma ja Komor owska i Gena Wy 
drych, Edward Lubaszenko, Bogusła\V Kierc 
wreszcie dzisiejszy jubilat - Eliasz Kuziemski. 

J arock i zjawił się we Wrocławiu po raz pierw
szy wiosną 1958 - trzydzieści lat t emu. Był wó v
czas reżyserem „młodym - zdolnym", po studiach 
w GITIS-ie, nie miał jeszcze trzydziestk i. Wśród 
~nnych „młodych zdolnych" wyróżniał się oczywi
stym na pierwszy rzut oka własnym „charakterem 
pisma" i znakomitym j uż wtedy war sztatem, rzad
k o w tym stopniu spotykaną umiejętnością pracy 
z aktorem i talentem reżysera-pedagoga, precyzją 
myślenia i analizy tekstu, p oczuciem formy, rytmu 
i zrnysłem konstrukcji, nadto odwagą artystyczną -
wyobraźnią zdyscyplinowaną i funkcj onalnie pod
porządkowaną nadrzędnemu zadaniu. Wszystkie te 
cechy, rozpoznawalne w pracach Jarockiego już od 
początku, będą rozwijać się konsekwentnie i harmo
nijnie, będą dojrzewać wirtuozowsko i określać je
go własną formułę teatru. 



W latach 1958- 1959 .Jarocki przygotował w Roz
maitośdach trzy przedstawienia. Na początek de
biutancką sztukę Tymoteusza Karpowicz „Wraca
my późno do domu" przemeblował najgruntowniej 
i skomponował ~łaściwie od novva (podobnie czynił 

tedy z u twor ami paru innych debiutantów) osią
gaj ąc tyle, że z bardzo rozch wianego tekstu -
skrzyżowania obyczajówki z metaforycznym dra
matem podświadomości - wyłonił spektakl dyna
miczny i klarowny . Potem wziął się za Czechowa: 
„Wujaszek Wania" na ogromnym stole - stole nie
jako operacyjnym żywych organizmów skazanych 
na wegetację - był eksperymentem br a'\ mrowo 
młodzieńczym i radykalnie przeciwstawnym wobec 
całego kanonu Czechowa w MCHAT-cie, chociaż 
nie był jeszcze w pełni dojrzałym dokonaniem. (Do 
Czechowa dojrzewa się długo: Jarocki w kilkanaście 
lat później - „Wiśniowy sad" w Starym Teatrze 
\V Krakowie - pokaże dopiero, czym jest naprawdę 
„Czechow współczesny". Stosunkowo najmniej ory
ginalna wśród tych pierwszych wrocławskich wy
stąpień Jarockiego mogła się wydawać inscenizacjr.. 
„Romulusa Wielkiego" Dilrrenmatta - zbyt jed
nostronna chyba w układzie akcentów komedio
wych, ale i tak wszystkie trzy prace Jarockiego, 
żywo komentowane i długo pamiętane, wyznaczały 
ówczesnym Rozmaitościom niebotyczny pułap osiąg
nięć. 

Po sześcioletniej przerwie Jarocki wraca do 
Wrocławia jesienią 1965 już jako jeden z mistrzów 
polskiej sceny i od tej pory będzie tutaj co roku 
przygotowywał jedno przedstawienie - aż do je
~ieni 1971. I to jest okres najważniejszy. Z siedmiu 
wrocławskich przedstawień Jarockiego w latach 
1965-1971 niektóre mają zresztą charakter „tylko" 
relaksowy: .pełnią jak gdyby funkcję płodozmianu 
pośród upraw najbardziej treściwych i są popisem 
błyskotliwej wirtuozerii warsztatowej. Taki cha
rakter ma przede wszystkim komediofarsa Murray 
Schisgala „Się kochamy" (marzec 1966) pod ręką 
Jarockiego pokaz bezbłędnej1 czystości gagl:l i gry 
cyrkowej wyliczonej na takty. Podobną f'..1nkcj,ę 
płodozmianu pełni komedia Johna Patricka „Każdy 
kocha Opalę" (lipiec 1968). „Mniszki" kubańskiego 
dramaturga Eduardo Maneta (wrzesień 1971) to z 
kolei wycieczka w stronę „czarnej komedii" i hor
rorl.1 - poprowadzona nie mniej wytrawnie, cho
ciaż materia literacka tego dzieła nie była pozba
wiona pewnej sztuczności konceptualnej i nie 
wszystkich mogła jednako zafrapować. 

Serię najbardziej znaczących wrocławskich do
konań Jarockiego rozpoczyna Szekspirowski „Hen
ryk IV" (montaż obydwu części, październik 1965). 
przedstawienie zbudowane na wyrazistej i dyna
m~cznie rosnącej opozycji pomiędzy wolnym i buj
nym człowieczeństwem Falstaffa (pamiętna ro~a 
Eliasza Kuziemskiego) a mechanizmem zniewole
nia i urzeczowienia, który wciąga w swe tryby na
wet najbardziej opornych, nawet najbardziej „kon
testujących" graczy - jeśli tylko grają o władzę. 
Falstaff triumfujący nad pobojowiskiem wyrzyna
jących się władców świata - to pointa. 

W kolejnych latach wykres tych dokonań jest 
wciąż rosnący: „Pluskwa" (październik 1967)) to 
jedna z najświetniejszych inscenizacji Majakowskie
go na polskiej scenie. Tu Jarocki dyryguje wybor
nie scenami zbiorowymi i do perfekcji doprowadza 
sztukę kontrapunktu, a plakatowe nieraz w tekście 
sytuacje rozrysowuje dynamicznie, soczyście, eks
presyjnie; rytmizuje działania i antagonizuje grupy, 
i prowadzi je jak zespoły koncertujących instru
mentów w rytmie crescendo - ze znakomitym raz 
po raz efektem komicznym. Poprzez rytm i kom
pozycję ruchu znajduje także wyrazistą formułę 
zestrojenia obydwu tak wyraźnie zróżnicowanych 
części „Pluskwy": tej współczesnej Majakowskiemu 
i tej przyszłościowej - zalu dnionej przez „au.to-. 
ma tony". 

W niecałe dwa lata później prapremiera drama-: 
tu Różewicza „Stara kobieta wysiaduje" (28 czerw
ca 1969) to najprawdziwsze arcydzieło, dziś już le
gendarne - bez wątpienia najlepsze do dzisiaj 
przedstawienie Różewicza i jedno z najwybitniej
szych dokonań polskiego teatru w całym minionym 
czterdziestoleciu. Polifoniczny, kontrapunktowy te
atr Jarockiego osiąga tutaj optymalne współ
brzmienie z przej mującą wizją poety, który w tej 
partyturze prezentuje naocznie wysypisko pozor
nych wartości, rumowisko odpadków w świecie gi
nących wartości ludzkich - spustoszonych i pogrze
banych w „śmietnisku jak morze". Karkołomne za
danie ucieleśnienia tak zgęszczonej wizji świata 
okazało się możliwe dzięki Jarockiemu (scenogra-· 
fem był Wojciech Krak owski), który potrafił \Vypo
wiedzieć językiem teatru i materialną konkretność 
te j wizji, i rozpiętość metafory na wszystkich jej 
poziomach wyr<Jstających z Różewiczowskiej ma
terii konkretu. Synteza dramatu cywilizacji i dra
matu człowieczeństwa drugiej połowy tego wieku 
miała urodę kolorowych magazynów i trupią barwę 



agonii rozprzęgających się ludzkich więzi na wysy
pisku śmii eei; w powtarzających się cyklicznie re
pryzach bezsensownych czynności miała nieporów
naną precyzję działań na j ałowym biegu, miała 
euforię szaleństwa i szarość, bezwlad, pustkę styg
nącego śmietnika. 

Ostatnie we Wrocławiu znakomite dzieło Jaro
ckiego to prapremiera sztuki Helmuta Kajzara „Pa
ternost12r" (październik 70). Kajzarowy sen o domu 
rodzinnym, z którego wyłania się też przypowieść o 
ś\viecie, .Jarocki tłumaczył na język sceny z mae
strią i fantazją, nadto z wybornym poczuciem hu
moru, który wzmacniał kontrapunktowa wyrazi
stość owych śnionych obrazów i wyposażał je w no
we jakości - estetyczne i znaczeniowe. Owocowa
ły tu doświadczenia i „Pluskwy" i „Starej kobie
ty" ~ giętkość, swoboda i precyzja techniki poli
fonicznej - ale swoistość owej „sennej" kompo
zycji to frapujący efekt zwielokrotnienia działań 
i reakcji protagonistów' przez równoczesny zbioro
wy akompaniament całe ji towarzyszącej grupy i ca
łego ruchu sceny. Sny Kajzara zyskały gęstość, 
dowcip, niesamowitość zmasowanych lustrzanych 
replik i przekrzywień, niepokojąco zjawiskową 
urodę i nareszcie rozpiętość przypowieści o świe
cie, która daleko wykracza poza propozycje samego 
tekstu. 

Jarocki wraca do Wrocławia po siedemnastu la
tach i dokładnie w trzydzieści lat od czasu swojej 
pienvszej pracy w tym teatrze. 

JÓZEF KELERA 

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

N. R. Erdman do W. E. Meyerholda 

21~22.III.1926 r. 
Moskwa 

Wielce Szanowny Wsiewołodzie Emiliewiczu 

( ... ) Gratuluję setnego przedstawienia, ale najbardziej gratuluję sobie 
samemu z tej przyczy ny, że nad „Mandatem" pracował Wsiewołod 
Emiliewicz Meyerhold. 

Z całym szacunkiem Nikołaj Erdman 

W. E. Meyerhold do Erdmana 

Drogi Nikołaju Robertowiczu, 

26. V.1927 r. 
Ti flis 

( ... ) jeżeli nie przestał Pan kochać nasz teatr, niech nas Pan ratuje: pro
szę dostarczyć Swoją sztukę możliwie najszybciej. Daję słowo iż roz -
pocznę pracę nad nią natychmiast, jak tylko ją od Pana otrzymam. 
( ... ) Słowem, wszystko przemawia za tym, że Pańska sztuka dostarczona 
w ciągu lata pójdzie do realizacji z takim zamiarem, żeby mogła być wy
stawiona jeszcze na początku tego sezonu. ( ... ) 

W. E. Meyerhold do N. R. Erdmana 

Drogi Nikołaju Robertowiczu 

Oddany Ws. Meyerhold 

13.VII.1929 r. 
Krasnodar 

( ... ) Nie odpowiada Pan. Boję się, że mój list do Pana nie doszedł albo 
zaginął... Na ten list, jeżeli dojdzie, proszę mi odpowiedzieć bezzwłocz
i nie zalecają rozpoczynać pracy wcześniej, niż w zimie ( ... ) 

N. R. Erdman do W. E. Meyerholda 

Oddany Ws. Meyerhold 

Lato, 1927 
Odessa 

( ... ) Ostatnio czuję się bardzo nietęgo, oto dlaczego, sztuka o którą Pan 
si.ę upomina, niestety nie istnieje. Lekarze zmuszają mnie do odpoczynku 
i nie zalecają rozpoczynać pracy wcześniej, niż w zimie ( ... ) · 

Z szacunkiem 
Nikołaj Erdman 



W. E. Meyerhold do N. R. Erdmana 

Miły Nikołaju Robertowiczu 

8.X.1928 r. 
Vichy, (France) 

( ... ) Och, mój kochany Nikołaju Robertowiczu, gdyby tylko to było możli
we, ażeby do połowy listopada Pan skończył swoją sztukę i ja bym mógł 
przystąpić do pracy natychmiast po moim powrocie. Proszę mnie uspo
koić. Proszę mnie pocieszyć. ( ... ) Czekam na list od Pana z wielką nie
cierpliwością. ( ... ) 

W. E. Meyerhold do N. R. Erdmana 

Drogi Nikołaju Robertowiczu 

Oddany Ws. Meyerhold 

2.Xl.1928 r . 
Nicea 

( ... ) Czekam z niecierpliwością spotkania z Panem z niemniejszą nie
cierpliwością spotkania z bohaterami Pańskiej sztuki, na scenie teatru 
mojego imienia, niezamkniętego przez Swiderskiego. Słyszałem, że sta
wia Pan warunek, aby, ja sam kierował wystawieniem Pańskiej sztuki . 
( ... ) Czyżby Pan sądził, że nie chciałbym raz jeszcze dokonać takiej pracy, 
jaką z wielką radością podjąłem kiedy wystawiałem „Mandat"? ( .. . ) Star
cie z bohaterami Pańskiej sztuki stanie się słynne . Porozstawiam je na 
scenie jak trzeba. ( ... ) 

Z przyjacielskim pozdrowieniem 
Wasz Ws. Meyerhold 

W. E. Meyerhold. „Pieripiska 189ł-1939" 
Wyd. „Iskustwo" 1976. 
Przekład: Prof. Nina Kiraly 

CALENDARIUM 

1902 16 listopada w Moskwie urodził się Nikołaj Robertowicz Erdman. 

1917 Początek twórczości pisarskiej. 

Przyłącza się do grupy poetyckiej Imażynistów. 
Współpraca z moskiewskim Teatrem Satyry. 

19~1 Do roku 1923 współpracuje z Doświadczalno-Heroicznym Teatrem 
Ferdinandowa i Szerszeniewicza, jedną z radykalnych scen mo
skiewskich łączących rewolucyjność ideową z awangardowymi roz
wiązaniami formalnymi. 

1923 Pisze kanwę baletu „Narcyz i echo". 
Zaczyna pisać „Mandat". 

1924 Pisze nowe intermedia i kuplety do wodewilu Dymitra Leńskiego 
„Lew Gurycz Siniczkin" dla Trzeciego Studia Teatru Artystycznego 
w reżyserii Rubena Simonowa i scenografii brata Erdmana -
Borysa. 

1925 20 kwietnia w teatrze Meyerholda premiera „Mandatu". Wielki 
sukces młodego dramatopisarza. 

1926 Samobójstwo Sergiusza Jesienina. 
Zakaz drukowania utworów Michaiła Bułhakowa. 

1927 Pierwszy scenariusz filmowy „Mitia-", reżyseria Nikołaj Ochłop
kow. 
Premiera „Mandatu" w Berlinie. 



1928 18 października 1928 Państwowy Teatr im. Meyerholda GOSTIN 
zawiera umowę z Erdmanem o napisanie komedii. 
Zaczyna pisać „Samobójcę". 
Współautorstwo scenariuszy filmowych „Dom na Trubnej", reży
seria B. Barnet i „Sprzedany apetyt", reż. N. Ochłopkow. 

1930 Przełom października i listopama - czyta „Samobójcę" Zespołowi 
GOS TIM-u. 

Premiera „Łaźni" i samobójstwo Majakowskiego. 

1931 Meyerhold rozpoczyna próby „Samobójcy" (w scenografii J. J. Lei
stikowa i S. Kozikowa, z muzyką M. Starokagomskiego). 
Wkrótce potem czyni to Stanisławski pozbawiając Meyerholda wy
łączności premiery. Meyerhold wzywa MCHAT do „socjalistyczne
go wpsółza wodnictwa". 

1932 Mimo interwencji Stanisławskiego u Stalina, eraz wstawiennictwa 
Gorkiego i Łunaczarskiego, próby „Samobójcy" zostają zakazane 
w obu teatrach. Stanisławski wycofuje się, Meyerhold kontynuuje 
pracę aż do próby generalnej, na której spektakl zostaje zdjęty 
przez komisję , dowodzoną przez Kaganowicza . 
Zakaz grania „Samobójcy" i zaraz potem „Mandatu". 
Obie niedrukowane sztuki straciły prawo do radzieckiej sceny na 
całe dziesięciolecie. 

Erdman od tej pory wyn:onuje dla teatru tylko pomocnicze prace 
literackie. Pisze również scenariusze filmowe. 

1934 Scenariusz (wspólnie z Władimirem Hassem) „Świat się śmieje"'. 
Film w reżyserii Grigorija Aleksandrowa odnosi wielki sukces 
w kraju i za granicą. 
Erdman aresztowany za autorstwo niedrukowanych satyrycznych 
bajeczek i zesłany na Sybir do r. 1936. 

Aresztowanie Osipa Mandelsztama. 

1937 Aresztowanie Bruno Jasieńskiego. 
Zakaz druku utworów Borysa Pasternaka. 

1938 Wespół z Michaiłem Wolpinem scenariusz do innego filmu 
Aleksandrowa „Wołga, Wołga". 
Zamknięcie Teatru Meyerholda. 
Ponowne aresztowanie i śmierć O. Mandelsztama. 
Śmierć w obozie Bruno Jasieńskiego (na przełomie 1938 1939). 

1939 Aresztowanie Meyerholda. 

1940 W trakcie wojny fińsko-radzieckiej Erdman pracuje wraz z J. Lu
bimowem i D. Szostakowiczem dla Zespołu Pieśni i Tańca NKWD. 
Rozstrzelanie Meyerholda. 

1944 Nowe intermedia do „Panny Nitouche" dla Teatru im. Wachtan
gowa. 

1949 Pisze nowe libretto „Zemsty nietoperza". 

1950 Pisze scenariusz „śmiałych ludzi" (reż. Konstantin Judin). 

1951 Za „śmiałych ludzi" otrzymuje Nagrodę Stalinowską. 



1952 Pisze nowe intermedia do „Dwóch panów z Werony" dla Teatru 
im. Wachtangowa. 

· 1956 26 czerwca w moskiewskim Teatrze Aktora Filmowego Erast Garin 
wystawia „Mandat" wg inscenizacji Meyerholda. 70 przedstawień . 

1957 Adaptuje „Wieś Sitepanczikowo" Dostojewskiego dla Moskiew
skiego Teatru Małego, (reż. L. Wołkow). 

1958 Współautorstwo scenariusza „Opowieści o Leninie" S. Jutkiewicza . 

1964 Wspólnie z Lubimowem adaptuje „Bohatera naszych czasów" Ler
montowa dla Teatru na Tagance. 

1968 Miesięcznik „Tieatr" podejmuje próbę publikacji „Samobójcy' '. 
Erdman koryguje tekst sztuki, godzi się na wiele skreśleń . 
Mimo to, w ostatniej chwili, redaktor naczelny „Tieatru" wycofuje 
okrojoną sztukę z gotowego już numeru. 

1969 Prapremiera „Samobójcy" w RFN. 

1970 Erdman umiera w Moskwie w wieku 68 lat. 

1972 Premiera „Samobójcy" we Włoszech. 

1973 Premiera paryska „Samobójcy". 

1976 Premiera „Mandatu" we Włoszech. 

1977 „Mandat" wydrukowany we Włoszech . 

1978 Premiery „Samobójcy" w USA i w Anglii . 

1979 „Samobójca" ukazuje się drukiem we Włoszech . 

1981 Warszawski Teatr „Ateneum" rozpoczyna próby „Samobójcy", 
wkrótce zatrzymane. 
Teatr wznowi przedstawienie dopiero w 1988 roku. 

1982 Walentin Płuczek, uczeń Meyerholda i główny reżyser moskiew
skiego Teatru Satyry realizuje rosyjską prapremierę „Samobójcy". 
Zakaz grania po piątym przedstawieniu. 
Spektakl wznowiono w 1987 r. 

~ 1987 „Samobójca" ukazuje się drukiem w „Sowriemiennoj Dramaturgii" 
i w polskim „Dialogu". 

I 



40-LECIE PRACY ARTYSTYCZNEJ I 30 LAT WSPOŁPRACY 
ELIASZA KUZIEMSKIEGO 

Z TEATREM WSPOŁCZESNYM WE WROCŁAWIU 

CHRYPA 

w „Tragedii optymistycznej" 
Wsiewołoda Wiszniewskiego 
reż. Sz. Szurmiej 
premiera XI.62. 

GRIGORIJ GAJ 

w „Moim przyjacielu" Mikołaja Pogodina 
reż A. Witkowski 
premiera XI.63. 

FALSTAFF 

w „Henryku IV" W. Szekspira 
reż. J. Jarocki 
premiera 7 .X.65. 

KONRAD SZEISSHAUPTL 

w „Maliniarzu" Fritza Hochwaldera 
premiera IV.67. 

PRISYPKIN 

w „Pluskwie W. Majakowskiego 
reż. J. Jarocki 
premiera 15.X.67. 

SALOMON BOZO 

w „Każdy kocha Opalę" J. Patricka 
reż. J. Jarocki 
premiera 23.VII.68 

FRYZJER 

w „Przerwie w podróży" T. Karpowicza 
reż. A. Witkowski 
premiera V.68. 

KELNER CYRYL 

w Stara kobieta wysiaduje ' T. Różewicza 
rei.' J. Jarocki 
premiera 28.V.69. 

KANCLERZ 

w Samuelu Zborowskim" J . Słowackiego 
" reż. A. Witkowski 

premiera IV.70. 

SELSDON 

w „Z tyłu" M. Frayn'a 
reż. G. Warchoł 
premiera 20.IV.85. 

KS. KANCLERZ CZARTORYSKI 

w Trwa J"eszcze bal" B. Urbankowskiego 
" reż. M. Domański 

premiera 18.V.86. 

BURMISTRZ 

w „Towarzyszu N." 
reż. J. Pro chyra 
premiera 22.III.86. 

CADYK 

w Sztukmistrzu z Lublina" I. B. Singera 
" reż. J . Szurmiej 

premiera 12.XII.86. 

OJCIEC 

w „Zezowat:ym szczęściu c.d." J. S. Stawińskiego 
reż. M. Domański 
premiera 27.VI.87. 

ARISTARCH 

w „Samobójcy" N. Erdmana 
reż. J . Jarocki 
premiera VI.86. 
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