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Majallowslli o „Pluskwie" 

Jest to feeryczna komedia w pięciu aktach i w dzie
więciu obrazach. 

Trudno mi uważać tylko siebie za autora tej komedii. 
Opracowany i włączony do komedii materiał to 
mnóstwo faktów filisterstwa, które ze wszystkich stron 
pchały mi się w ręce i do głowy przez cały czas mo
jej pracy dziennikarskiej publicystycznej, zwłaszcza 

w „Kosmomolskiej Prawdzie". 
Fakty te, nieznaczne każdy z osobna, stłoczyłem 

skupiłem w dwóch centralnych postaciach komedii: 
w Prisypkinie, który dla elegancji przerobił sobie na
zwisko na Pierre Skripkin - byłym robotniku, obecnie 
narzeczonym, oraz w Olegu Bajanie - podlizującym się 

samorodnym talencie, byłym kamieniczniku. 
Wpływ pracy dziennikarskiej przejawił się w tym, 

że komedia moja jest publicystyczna, problemowa, ten
dencyjna. 

Problemem jest zdemaskowanie dzisiejszego filister
stwa. 

Wszelkimi sposobami starałem się odróżnić tę komedię 

od zwykłego typu utworów kopiujących życie, pisanych 
na modłę dnia wczorajszego. 

(z artykulu opublikowanego w 2 numerze czasopisma „Ogo
niok" w roku 1929) 

Przełożył Seweryn Pollak 



Przedstawienie robię ja plus reżyser, aktorzy, publi
czność, butaforzy, e ektrycy itd. W sztuce - me socja
lizm , tylko dziesię '. p i _ciolate!-:: , a możliwe, że to będzie 

już n .wet w ciągu t ech pi .cio ate . Je~t rzecz~ oczy
wistą, że ni pokazuję so~jalistycznego spó eczcństwa. 

(Z przem ówienia podczas d1•skusji nad „Plu8kwq" na J.;Osie
dzeniu R acly Artystyczno-Politycznej Teatru im. Meyerholda 
30 grnclnla 1928) 

Zabierała tutaj głos towarzyszka Rogozińska i mówiła, 

że „Łaźnia" jest lepsza niż „Pluskwa". Rzeczy idealne dh 
mnie nie istnieją. Dopiero po śmierci będziecie mówili: 
„Jaki znakomity poeta umarł". Ja pragnę tylko krok za 
krokiem iść naprzód. Gdyby mi powiedziano, że Ma jakowski 
pisze bardzo dobrze, że w ubiegłym roku napisa ł znakomitą 

sztukę i w tym roku także - byłoby to, moim zdaniem, 
bardzo źle. To, że „Łaźnię" uważacie za lepszą od „Plus
kwy", świadczy o tym, i.i „Pluskwą" trochę poprawiłem 
wasz smak w dziedzinie dramaturgii. 

(Z przemówienia w czasie dyskusji nad „Łażniq" w Klubie 
Pier wszej W zorcowej Drukarni 30 października 1929) 

Kiedy mówię o tym, Że w „Pluskwie" nie ma postaci 
pozytywnych, w ówczas przypomina mi się sztuka Gogola 
„W teatrze po premierze". Podobna krytyka. W „Rewizo
rze" również nie ma żadnej postaci pozytywnej. Komedia 
to nie „uniwersalny klej w prcszku do sklejania posągu 
Wenus i nocnika''. Komedia zmierza w określonym kie
runku. 
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(Z przemówienia podczas dyskusji nad „Pluskwą" w Klu
bie Robotniczych Korespondentów „Prawdy" 2 lutego 1929) 

Przełożył Wilhelm Michniewicz 

Autokarykatu~a Majakowskiego 
w smokinlm (1923) 
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JlilajaAowsAi o sztukach scenicznych 
A zatem przystępuję do czytania sztuki. (Oklaski). , 

Tekstu sztuki nie zmieniałem, w miarę pojawiania się no-
wych okoliczności sztuka będzie przerabiana. Kiedy ja 
umrę, będą ją przerabiali inni i możliwe, że dzięki temu 
stanie się ona jeszcze lepsza ... 

(ze slowa wstępnego do dyskusji na temat: „Czy trzeba 
wystawiać Misterium - Buffo" odbytej 30 stycznia 1921) 

Wielkich dzieł sztuki mamy bardzo mało. „Rewizor" 
ze względu na tekst i koncepcję autorską należy niewątpli
wie do wielkich dzieł, jakie posiadamy. Jednakże ku na
szemu największemu zmartwieniu musimy stwierdzić, że 

wielkie dzieła sztuki umierają, zdychają, ulegają rozkładowi 
i nie mogą teraz oddziaływać tak, jak oddziaływały nie
gdyś, nie mogą uwydatniać pewnych problemów tak, jak 
by to robiły, gdyby były jeszcze żywe. I dlatego wielkie 
uznanie należy się ·człowiekowi, który z tych czy innych 
powodów ożywia umarłych i wystawia tę sztukę, jeżeli 

wystawia ją tak, żeby zmarły dziesięć razy przewrócił się 

w grobie z zadowolenia albo niesmaku ... 
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(z przemówienia podczas dyskusji nad wystawieniem „ Re
wizora" Gogola w Państwowym Teatrze im. Meyerholda 
30 grudnia 1928) 

Przełożył Wilhelm Michniewicz 

Teatr 1UajaAowsAiequ 
Teatr Majakowskiego - to teatr liryczny i romantyczny. 
To walka na śmierć i życie Poety z Tłumem, Człowie

ka ze zniewalającą go Rzeczą. 
W pierwszej, młodzieńczej sztuce obywa s ię nawet bez 

maski. Sztuka nosi tytuł „Włodzimierz Majakowski" (tra
gedia w 2 aktach, z prologiem i epilogiem) - i Włodzi

mierz Majakowski wychodzi na scenę, aby zmierzyć się 

z okrucieństwem świata. Tragedię wystawili petersburscy 
futuryści 2 i 4 grudnia 1913 roku - w roli tytułowej wy
stąpił dwudziestoletni autor. Publiczność, spodziewając się 

skandalu, przybyła tłumnie - jednakże do skandalu nie 
doszło. „To wcale nie było śmies:me - czytamy we wspom
nieniach jednego z widzów - to było niesamowite ... Jeżeli 

przyszedłem ponaigrawać się z pajaca, a pajac ten naraz 
poważnie przemówi na mój temat - śmiech zamiera na 
wargach ... " 

Majakowski po latach stwierdził w autobiografii, że 

przedstawienie bezlitośnie wygwizdano. Być może, pragnął 
wygwizdania - inni wszakże autorzy wspomnień nie po
twierdzają takiej reakcji sali. W istocie była gorsza: nie
chętne milczenie, opryskliwa uraza, że nie doszło do awan
tury - i jednocześnie odmowa zrozumienia sztuki. Poeta 
pozostał sam z obydwoma wątkami tragedii: „cierpieniem 
za miliony" grzęznące w hańbie płaskiego, nie uskrzydla-
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nego marzeniem i wyzutego z miłości bytowania - oraz 
lękiem przed ofensywą bezdusznej Rzeczy, która coraz 
despotyczniej podporządkowuje sobie Człowieka. 

W gorącym akcesie Majakowskiego do Rewolucji moż
na obok innych motywów dopatrzyć się wiary, że to 
droga do heroizacji człowieka, do przezwyciężenia jego sa
motności w tłumie, do przepojenia indywidualnej egzysten
cji wspólnym sensem: poezją walki o wyprostowanie ra
mion, o życie nie zdeformowane przez obłudę i chciwość 

dotychczasowych układów społecznych. W roku 1918 poeta 
pisze „Misterium-Buffo" - wielkie plakatowe widowisko, 
jak głosił podtytuł: „heroiczny, epicki i satyryczny obraz 
naszej epoki". Tutaj nie ma już tłumu, są dwie zmagające 
się ze sobą klasy: czyści i nieczyści. „Zbieracz łez" z przed
rewolucyjnej tragedii uzyskuje nowe wcielenie - to „po 
prostu człowiek", który wskazuje „nieczystym" (proletariu
szom) drogę do Ziemi Obiecanej (rolę tę w pierwszej, 
nawpół amatorskiej inscenizacji „Misterium-Buffo" ode
grał znowu sam autor). Szlak jest najeżony trudnościami, 

ale pełen patosu i wiodący do wyraźnego celu. W Ziemi 
Obiecanej - socjalizmie - zostanie zawarty sojusz pomię
dzy Człowiekiem a Rzeczą, wyzwolonym wytwórcą a wy
tworem rąk jego; radość swobodnego tworzenia unicestwi 
wreszcie zmorę alienacji. 

Wsiewołod Meyerhold, wielki reżyser, który wystawił 

wszystkie trzy porewolucyjne sztuki Majakowskiego, opo
wiada o potrzebie utopii, nurtującej o owych czasach jego 
samego, a także Łunaczarskiego i innych ludzi teatru. Dra
maturgiem, którego twórczość w pełni zbiegała się z tymi 
tęsknotami, był twórca „Misterium-Buffo", „Pluskwy" 
i „Łaźni". Ale charakter utopii zmieniał się z biegiem lat, 
podobnie zresztą jak zmieniało się widzenie aktualnej rze
czywistości. 

W „Misterium-Buffo" była to utopia triumfująca i nie
jako wieńcząca dynamiczną rzeczywistość przewrotu. Meyer
hold wystawił drugi wariant sztuki w dwa i pół roku po 
niezbyt udanej premierze piotrogrodzkiej - i osiągnął rzad
kie w tym okresie powodzenie. „Marsz do Ziemi Obiecanej" 
rzeczywiście fascynował nie tylko poetę i reżysera. 

Potem Majakowski przez czas jakiś nie sięgał po pióro 
dramaturga. W roku 1926 dyrekcja teatrów akademickich 
Leningradu zamówiła u poety sztukę na zbliżające się 

dziesięciolecie rewolucji, zamiast sztuki napisał on jednak 
poemat „Dobrze!", który zainscenizowano raczej bez powo
dzenia. Większe sukcesy odnosił „jednoosobowy teatr" au
tora: jego występy z recytacjami w różnych miastach ZSRR. 
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Kiedy zaś w trakcie jednego z pierwszych wieczorów 
po odczytaniu „Dobrze!" z sali padło pytanie, nad czym 
teraz pracuje, Majakowski odparł: 

- Teraz piszę poemat „Żle!" 

To szoku.}ące oświadczenie oznaczało, że afirmacja rze
czywistości, jakiej dał wyraz w „Dobrze !", bynajmniej nie 
wyczerpuje programu twórcy. Poemat „Żle!" nigdy nie 
został napisany, ale z zamiaru zaatakowania negatywnych 
stron rzeczywistości wyłoniły się dwie sztuki: „Pluskwa" 
(1928) i „Łaźnia" (1929). Dramaturgia Majakowskiego osią

gnęła w nich swoje szczyty. 

Chyba jednak nie przypadkiem wyobrażał sobie pier
wotnie „Żle!" jako utwór poetycki. Istota sprawy pozosta
wała wszak liryczna i romantyczna, tyle że - w piętnaście 

lat po młodzieńczej tragedii - trudniej już było zdecydo
wać się na przedstawienie lirycznego „ja" bez kostiumu 
i maski. Musiała je zakamuflować forma „feerycznej ko
medii", „dramatu z cyrkiem i fajerwerkiem". 

Trzeba się zgodzić z omówieniami, które podkreślają 

konkretny adres społeczny ostatnich sz.tuk Majakowskiego: 
walkę z mieszczaństwem w „Pluskwie" i z biurokracją 

w „Łaźni". Warto jednak zwrócić uwagę na szczególne as
pekty tej walki. Prisypkin, negatywny bohater „Pluskwy", 
to przecież jeden z wczorajszych „nieczystych", proletariu
szy, uczestników wzniosłej wyprawy do Ziemi Obiecanej. 
Czy to rzeczywiście komedia - czy racze.i bolesny dramat -
kiedy ów Człowiek zrywa mający odmienić świat sojusz 
z Rzeczą, rezygnuje z przewodniej idei swej klasy i wyob
cowuje się, ulegając fałszywemu czarowi Rzeczy, znów zdra
dzieckiej i zniewalającej jak ongiś? I czy wszystko to dzieje 
się jedynie gdzieś na marginesie, poza tym, co najbliższe 

i najdroższe, poza nurtem afirmowanego nowego życia? 

świetny aktor Igor Iljiński, pierwszy sceniczny Prisypkin, 
budując tę postać zdecydował się na ryzykowny chwyt: sko
piował mianowicie pewne zewnętrzne cechy samego Maja
kowskiego, wyolbrzymiając je i karykaturując. Majakowski 
zaakceptował to rozwiązanie, którego podtekst był ja ny: 
dystans pomiędzy patosem uczestnika m arsz.u Elo Ziemi 
Obiecanej a wulgarnością nonkonformisty - to k rok od 
natury „po prostu człowieka" do vvciąż grożącego w ynatu
rzenia, to przestrzeń liryczna, w które.i, jak dawniej, poeta 
„za wszystkich" zmaga się „ze wszystkimi" i sam ze sÓbą 

Scenografom przedstawienia, znanym dziś, a wó.wczas 
debiutującym Kukryniksom, Majakowski, stroni\c:y prze
cież zazwyczaj od „małego realizmu", sugerował, że rt!kwi
zytów powinni szukać w domach towarowych, w masow_e.i 
produkcji konfekcyjnej. W praktyce nie dało to rnzultatu, 
ale pomysł jest charakterystyczny: mówi o powszedniej, 
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banalnej istocie Rzeczy, która usidlała Prisypkina. Jej 
złowrogość nie jest przez to mniejsza od demonizmu Rze
czy abstrakcyjnej, z którą poeta walczył przed laty. 

Walkę znów rozstrzyga utopia, nie jest ona jednak 
uw1enczeniem rzeczywistości, jak w „Misterium-Buffo" , 
lecz jej zaprzeczeniem : aby zatriumfowała, musi uprzednio 
spłonąć zakład madame Renesans, z weselnymi gośćmi, 

z zastawą , fortepianem i papierowymi kwiatami. Wskrzeszo
ny po pięćdziesięciu latach Prisypkin ocknie się w świecie, 

z którym nie zna.jdzie już wspólnego języka. A czy znaj
dzie z nim wspólny język ewokujący ów świat poeta'!" 
Utopia „Pluskwy" nie jest jednoznaczna , na przykład 

Szostakowicz (który skomponował muzykę do przedstawie
nia Meyerholda) dostrzega tu pewną ironię i sądzi, że to 
„przyszłość z punktu widzenia Prisypkina". Zgoda - ale 
pamiętajmy (o czym była już mowa), że Prisypkin, uoso
bienie mieszczaństwa , bohater po trosze zoszczenkowski, ma 
w sobie &arazem coś z samego poety„. 

Premiera „Pluskwy" odbyła się 13 lutego 1929. Maja
kowski pracował już wtedy nad „Łaźnią", której premiera 
odbyła się 16 marca 1930. Na scenę wkraczał Prisypkin 
zmonumentalizowany, groźny i wyzbyty już wszelkiego 
powinowactwa z lirycznym „ja" autora - Naczdyrdups 
Pobiedonosikow. 

WIKTOR WOROSZYLSKI 
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MEYERHOLD: 

W postaciach sztuk Majakowskiego zawsze jest cząsteczka 
samego Majakowskiego, jak we wszystkich bohaterach 
Szekspira - cząsteczka samego Szekspira. Jeżeli chcemy 
wyobrazić sobie legendarną postać Szekspira, nie musimy 
grzebać w starych księgach kościelnych, w rodowodach, 
lecz powinniśmy zbadać osoby jego sztuk. Mogę sobie wy
obrazić jego głos, jak zawsze słyszę głos Majakowskiego 
w osobach jego komedii. 

P r ze l oty! Wikt.o r W oros;: y !skt 
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Wojciech Krokowski 
Projekty kostiumów 
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WŁODZIMIERZ MAJAKOWSKI 

L u s K 
(KŁOP) 

feeryczna komedia 
w d ziewięciu obrazach 

Przekład 

SEWERYN POLLAK 

Reżyseria 

JERZY JA ROCK I 

Scenografia 
WOJCIECH KRAKOWSKI 

w 

Muzyka 
WŁODZIMIERZ SZCZEPANEK 

Ruch sceniczny 
STANISŁAW BRZOZOWSKI 

Asystent reżysera 
ANDRZEJ BIELSKI 

. ~) "d . "k 1967 premiera paz z1erm . 
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Działają w części pierwszej 

PRISYPKIN-PIERRE SKRIPKIN -
były robotnik, były partyjniak, 

obecnie narzeczony 

ZOJA BIERIOZKINA - robotnica 

ELZEWIRA RENESANS, narzecrona, 
manicurzystka, kasjerka \V zakła

dzie fryzjerskim 

- ELIASZ KUZIEMSKI 

- MARIA ZBYSZEWSK.<\ 

- HALINA KOWALSKA 

ROZALIA PAWŁOWNA - matka - DOROTA DWORZYŃSKA 
OLEG BAJAN - samorodny talent, - TADEUSZ KAMBERSKI 

były kamienicznik 

SPRZEDAWCA GUZIKOW 
DRUŻBA III 

PRZEKUPKA Z JABŁKAl\11 

SPRZEDAWCA ABAŻUROW 
SWAT-BUCHALTER 

SPRZEDAWCA SLEDZI 
FRYZJER 

SPRZEDAWCA GALANTERII 
GOSC I 

SPRZEDAWCA KLEJU 
GOSC II 

PRZEKUPKA Z PERFUi\IAl\11 

SPRZEDAWCA KSIĄŻEK 
DRUŻBA I 

SPRZEDAWCA BALONOW 

MILICJANT 

BOSY 
STRAŻAK 

POSŁUGACZ 

STRAŻAK IV 

MŁODY 

STRAŻAK II 

WYNALAZCA 

DZIEWCZYNA 

DZIEWCZYNA II 

DZIEWCZYNA III 

STUDENT 

SLUSARZ 

DRUŻKI 

STRAŻAK 

STRAŻAK III 

. 
- ANDRZEJ BIELSKI 

- JADWIGA PYTLASINSKA 

- BRONISŁAW BRONSKI 

- ROMAN SIKORA 

- ,JERZY BLOCK 

- HENRYK IIUNKO 

- MARIA GORECKA 

- ADAM DZIESZYNSKI 

- WOJCIECH NOWICKI 

- JERZY NOWACKI 

- ZDZISŁAW KUŻNIAR 

- WIESŁAW KOWALCZYK 

- EUGENIUSZ KUJAWSKI 

- WINICJUSZ WIĘCKOWSKI 

- ASJA ŁAMTIUGINA 

- ZUZANNA HELSKA 

- EWA FRĄCKIEWICZ 

- JAROSŁAW KUSZEWSKI 

- EDWARD LUBASZENKO 

- MARLENA MILWIW 
- JADWIGA KUKULSKA 
-MAŁGdRZATA SZUDARSKA 
- ALEKSANDRA BONARSKA 

- BOGUSŁAW KIERC 

- MEDARD PLEWACKI 

J . 
I 

Działają w części drugiej 

PRISYPKIN 
ZOJA BIERIOZKINA 
STARY ROBOTNIK 
:\IŁODY ROBOTNIK 

MO WCA 

REPORTERZY 

PROFESOR 

LEKARKI 

PRZEWODNICZĄCY 

STRAŻACY 

STARUSZKI 

STARCY 

DYREKTOR ZOO 

MĘŻCZYZN I 

DZIEWCZYNA 

ZAKOCHANA 
PRZECHODZIEN 

URZĘDNICY 

- ELIASZ KUZIEMSKI 
- MARIA ZBYSZEWSKA 
- WIKTOR GROTOWICZ 
- WOJCIECH NOWICKI 
- MAREK IDZI!i.'SKI 

- TADEUSZ KAMBERSKI 
- ANDRZEJ BIELSKI 
- ADAM DZIESZYNSKI 
- JERZY NOWACKI 
- JAROSŁAW KUSZEWSKI 
- WŁODZIMIERZ NOW AK 

- ZBIGNIEW ROMAN 

- ZUZANNA HELSKA 
- MARLENA MILWIW 
- ALEl\:SANDRA BONARSKA 

ANNA DROŻDŻOWNA 
- HALINA BULIKOWNA 

- EDWARD APA 

- BOGUSŁAW KIERC 
- EUGENIUSZ KUJAWSKI 
- ZDZISŁAW KUŻNIAR 

- WIESŁAW KOWALCZYK 
- MEDARD PLEWACKI 

- BARBARA PIJAROWSKA 
- JADWIGA KUKULSKA 
- IRENA REl\1BISZEWSKA 

- JERZY BLOCK 
- LUCJAN ZITRIG 

- HENRYK HUNKO 

- ANDRZEJ BIELSKI 
- JERZY NOWACKI 

- ASJA ŁAMTIUGINA 

-MAŁGORZATA SZUDARSKA 

- TADEUSZ KAMBERSKI 

- ROMAN SIKORA 
- BRONISŁAW BRONSKI 

DZIECI, GAZECIARZE, PRZECHODNIE, ROBOTNICY, GAPIE 

Inspicjent Sufler 

KAZll\IIERZ OSTROWICZ ZOFIA NOWACKA 



V-Dyrektor JANUSZ PŁA WIŃSKI 
~~~~~- -~~~~~ 

Kierownik techniczny 
.Jan Adrian Urban 

* 
Główny elektryk 
Henryk Janowski 

* 

Kierownicy Pracowni: 

Krawieckie.i 
Eustachia Leś 
Józef Podolski 

* 

Perukarskie.i 
Stanisław Kołodziejczak 

Malarskie.i 
Władysław Dach 

* 

Stolar~kiej 

.Józef Stepek 

Akustyk 
l\lacie.i Prosek 

Wojciech Krakov:slci 
Projekty kostiumów 
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ULOTKA REKLAMOWA 
DO PRZEDSTAWIENIA „PLUSKWY" 

Smieją si,ę 

ludzie 
z calej mocy pluc swych 

w teatrze Meyerholda 
na pokazie 

Pluskwy. 

Przed kasą ogon, 
wewnątrz 

Obywatelu, 
czyś już byl 

tłumy nieludzkie. 

na Pluskwie? 

Nie zlość się tylko 
na figle owada: 

To nie o ciebie chodzi -
o sąsiada. 

Przeło ż ył Wiktor Woroszylski 

Ze ivspon1nień o 1Wajakowskin1 

DYMITR SZOSTAKOWICZ: 

Na początku roku 1929 Wsiewołdd Meyerhold wystawiał 
„Pluskwę", zaproponował mi skomponowanie muzyki do 
przedstawienia. Z przyjemnością zabrałem się do pracy. 

Przypuszczałem naiwnie, że w życiu prywatnym, w wa
runkach codziennych, Majakowski zachowuje się nadal jak 
trybun, błyskotliwy mówca. 

Kiedy na jednej z prób poznałem go osobiście, zdumia
ła mnie jego łagodność, uprzejmość, dobre wychowanie. 
Okazało się, że jest człowiekiem miłym, delikatnym, że 

bardziej lubi słuchać, aniżeli mówić. Właściwie to on po
winien być mówić, ja zaś słuchać, tymczasem było od
wrotnie. 

Miałem z Majakowskim kilka rozmów w związku z mu
zyką do „Pluskwy". Pierwsza z nich wywarła na mnie dość 
osobliwe wrażenie. Majakowski zapytał: „Lubi pan orkiestry 
strażackie?" Odpowiedziałem, że różnie z tym bywa. Ma
jakowski oświadczył, że najbardziej lubi orkiestry strażac
kie, że do „Pluskwy" należy skomponować taką muzykę , 

jaką grają orkiestry strażackie. 
Początkowo bylem zupełnie zbity z pantałyku, wkrótce 

jednak uświadomiłem sobie, że słowa Majakowskiego za
wierają głębszy sens. Podczas następnej rozmowy okazało 

się, że Majakowski lubi muzykę, że z ogromną przyjem
nością słucha Chopina, Liszta, Skriabina. Po prostu wyda
wało mu się, że muzyka orkiestry strażackiej najlepiej 
odpowiadać będzie treści pierwszej części komedii, żeby 

zaś nie rozwodzić się długo na ten temat, użył dosadnego 
terminu „orkiestra strażacka ". Zrozumiałem, o co chodzi. 

Druga część „Pluskwy" wymagała, zdaniem Majakow
skiego, zupełnie innej muzyki. 

Podobała mi się w Majakowskim niechęć do górnolot-
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nych słów. W związku z moją muzyką do części drugiej 
„Pluskwy" prosił, ażeby była możliwie prosta, „prosta jak 
myczenie", żeby nic miała charakteru szczególnie emocjo
na lnego, jak s ię wyraził, Mówiliśmy nie o muzycznej kom
pozycji całości, lecz o muzy ce do konkretnych scen, n a 
przykład: na otwarcie ogrodu zoologicznego orkiestra winna 
zagrać triumfalnego marsza . 

Trudno mi rzec, czy spodobała się Majakowskiemu mo
ja muzyka, czy nie; po wysłuchaniu powiedział krótko: „Na 
ogół nadaje się". Słowa t e odczułem jako aprobatę. Maja
kowski był bowiem człowiekiem ni ezwykle szczerym i ni C' 
mówił fałszywych komplem entów. 

P rzelotyi E<en e ~· lfwowsld 

WSIEWOLOD MEYERHOLD: 

Zarzucano mi niekiedy zbyt gorący stosunek do Maja
kowskiego jako dramaturga. Z zarzutami tymi spotykałem 
się, poczynając od roku 1920, gdy „ośmieliłem się" wystawić 
jego sztukę „Misterium-Buffo". Pamiętam, że mnóstwo lu
d zi teatru mówiło wówczas, że sztuka jest „nieźle zrobiona„ 
inscenizacja jest ciekawa", że owszem, przedstawienie ma 
„ostry wydźwięk", ale źe „to jednak nic jest dramaturgia ". 
Twierdzono, że Majakowski nie m a powołania na drama 
turga. W roku 1929 wystawiliśmy „Pluskwę" i znów usły

szeliśmy niemal te same słowa. Ale ze szczególną furią 

atakowano nas w roku 1930, niemal w przeddziei1 śmierci 

poety, gdy wystawiliśmy „Łaźnię". 
Rzecz jasna, że przekonywanie sceptyków, twierdzą

cych, że Majakowski nie jes t dramaturgiem i że tylko oni 
wiedzą, jak powinna wyglądać autentyczna dramaturgia, 
byłoby rzucaniem grochu o ścianę. Tym niemniej nachodziły 

mnie niekiedy chwile wątpliwości, kiedy myślałem sobie, że 
może naprawdę coś tu nie jest w porządku, że może moja 
miłość cio niego, jako do człowieka, poety i przywódcy 
pewnego kierunku poetyckiego, zaślepia mnie i skłania do 
przesady? Może naprawdę zbyt subiektywnie odnoszę się 

do jego dramaturgii? 
Majakowski drażnił pewnych ludzi dlatego, że był istot

nie wspaniały, dlatego, że będąc prawdziwym mistrzem, 
władał żywiołem wielkiej sztuki; drażnił świadomością 

własnych możliwości. Był człowiekiem ogromnej kultury, 
znakomicie panował nad słowem, kompozycją i miał ide-
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alne wyczucie praw scenicznych. Wiedział, czym jest teatr, 
i doskonale potrafił zastosować swą wiedzę. Zwracał się 
nie do czułostkowości człowieka i nawet nie tylko do jego 
uczuć. Był prawdziwym rewolucjonistą ; nie tworzył dla 
tych, których pociągały music-halle. Ten człowiek skoncen
trował w sobie to wszystko, co nas porusza. 

Dziś mogę oświadczyć z całym przekonaniem, biorąc 
na siebie całkowitą odpowiedzialność za swe słowa, że 
Majakowski był autentycznym dramaturgiem, który nic 
mógł być uznany za życia, gdyż o wiele lat wyprzedził 
swój czas. 

Techniczna budowa jego sztuk zawierała elementy, któ
re trudno opanować twórcom teatralnym wychowanym na 
Czechowie, Tołstoju lub Turgieniewie. I dlatego tak trudno 
im było znaleźć sceniczną formę dla jego utworów. 

Część winy ponoszę pod tym względem niewątpliwie 
.ia sam. Wystawiając jego utwory, nie potrafiłem znaleźć 
idealnego odpowiednika dla nich, nie byłem w stanie dać 
tego wszystkiego, czego ode mnie wymagał. Bowiem Maja
kowski budował swoje sztuki tak, jak nikt przed nim. 

W naszej współpracy oka:z:ał się wielki nie tylko jako 
dramaturg, ale również jako reżyser. W ciągu całego swego 
życia nigdy nie godziłem się na ingerencję dramaturga. 
W czasie reżyserowania usiłowałem jak najbardziej odizolo
wać autora od teatru, gdyż wiadomo, że reżyserowi, który 
jest prawdziwym artystą, wtrącanie się dramaturga prze
szkadza w pracy. Jeśli jednak chodzi o Majakowskiego, to 
nie tylko omawiałem z nim jego sztuki, ale nie potrafiłem 
nawet rozpocząć bez niego reżyserii. Tak było z „Mis
terium-Buffo", z „Pluskwą" i z „Łaźnią". 

Przystępując do pracy, w wielu sprawach zwracałem 
się do Majakowskiego, który znakomicie orientował się 
w rozmaitych, niekiedy bardzo subtelnych problemach na
tury czysto teatralnej, technologiczne.i, znanych na ogół 
tylko reżyserom, gdyż studiują je przez dłuższy czas w szko
ła.eh teatralnych i poznają praktycznie na scenie. Majakow
ski nieomylnie rozstrzygał te zagadnienia, tak jakby to 
uczynił wytrawny reżyser. Niezrównany był tam, gdzie cho
dziło o ogólną kompozycję, a nasz teatr tworzył zawsze swą 
konstrukcję sceniczną uwzględniając nie tylko prawa sceny, 
ale i plastyki. Nieomylnie wykrywał każdy mój błąd w te.i 
dziedzinie. W ostatnich latach dążył nawet do tego, by zo
stać nie tylko reżyserem i konsultantem literackim, ale 
również aktorem. W gruncie rzeczy to pragnienie pracy 
aktorskiej w teatrze pokutowało w nim przez całe życie. 

Przelożyl Anatol Ste rn 
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IGOR ILJI~SKI: 

(.„) Nie pamiętam, z jakiego powodu nie mogłem wziąć 
udziału w pierwszych czytaniach i próbach „Pluskwy". 

- Musi pan koniecznie usłyszeć, jak recytuje sztukę 
sam Majakowski - powiedział Meyerhold, niezadowolony 
widocznie z mojego sposobu czytania, kiedy po raz pierwszy 
spotkaliśmy się przy aktorskim stole. 

Na moją prośbę Majakowski przeczytał mi szereg frag
mentów sztuki, w których występował Prisypkin. 

w interpretacji Majakowskiego Prisypkin nie wyróżnia! 
się żadnymi cechami charakterystycznymi czy obyczajowy
mi. Poeta recytował tę rolę w swym zwykłym apodyktycz
no-mon umentalnym stylu, sobie tylko właściwym, podnio
słym, ze szlachetnym (tak, również w tej roli) p~tos~m. 
Jego patos był niezwykle przekonywający. Nagle poJawialy 
się nieoczekiwanie proste, życiowe, niemal powszednie into
nacje. Rozległa skala tego rejestru wychodziła na dobre 
i skontrastowanemu z ostrą „bytową" intonacją patosowi, 
i życiowej prostocie tej intonacji, wydobytej przez zesta
wienie z monumentalnym patosem. Majakowski recytował: 
„Wymagam, żeby było czerw o n e we se 1 e be z żad
ny c h bogów!" w zdaniu słychać było łoskot patosu. 
w sekundę póżniej z patosu tego nie zostawało śladu, kiedy 
z zaskakującą aż prostotą Ma.iakowski dodawał: „Rozumie
cie!" w tym „rozumiecie" dźwięczało powątpiewanie w pr~
widłowość frazy wygłoszonej przed chwilą tak bezapelacyJ
nie. I z tego z taką niepewnością i tępotą dodanego ''.r~
zumiecie" wyłaniał się nagle cały Prisypkin. To własme 
był ów z a 1 ą że k postaci, który uchwyciłem w recytacji 
samego Majakowskiego. 

20 

A więc zacząłem robić Prisypkina na „monumentalne
go'' sługusa i chama. Ta monumentalność rozszerzała skalę 
postaci. Może się to wyda paradoksem; ale dla charakte
rystyki zewnętrznej Prisypkina przejąłem nawet„. sposób 
bycia Majakowskiego. Ale temu stylowi, pełnemu god
ności i nawet wspaniałemu, przydawałem pewne kompro
mitujące odcienie: przesadzałem zamaszystość kroku, ma
jestatycznie nieruchowej twarzy nadawałem tępy, skrety
niały wyraz, nogi stawiałem trochę krzywo. Zaczęły wyła
niać się kontury zewnętrznego na razie zarysu postaci pa
tetycznie triumfującego mieszczucha. Potem już usiłowa

łem wczuć się w postać, nie ograniczać się do zewnętrz
nego zarysu, dawałem coraz więcej żywych rysów. Tak 
więc powaga przeradzała się w samozadowolenie i pewność 
siebie, w bezapelacyjną chamską be z cze 1 n ość. Na 
próbach wprowadzałem nowe szczegóły podpatrzone u mło
dzieńców snujących się po poczekalniach małych, trzecio
rzędnych kin - sposób zachowania się tych bywalców 
i chuliganów, który oczywiście był jak najdalszy i prze
ciwstawny stylowi samego Majakowskiego. 

Właśnie synteza i sceniczna realizacja wszystkich tych 
elementów sprawiły, że stopniowo zaczęły się zarysowy
wać kontury nowej postaci. 

Majakowski i Meyerhold nieustannie obserwowali moją 
pracę, moje poszukiwania, proces powstawania naszego 
wspólnego dzieła - Prisypkina. 

Nowe rysy wynajdowali wszyscy - autor, reżyser i ak
tor. Powstawały one w charakterystycznych scenach gry na 
gitarze, w manierze romansu: „Na Łunaczarskiej, pomnę, 

dom stary niegdyś stał...", a także w lirycznej inwokacji 
do pluskwy: „Pogryź mnie, potem ja ciebie, potem ty mnie, 
potem ja ciebie, potem ty i znów ja, potem znów ty, a po
tem oboje się pogryziemy„." 

Pamiętam, że Majakowskiemu ogromnie spodobał się 

mój sposób zachowania w klatce i utrzymany w cyrkowym 
stylu pokaz palenia, picia wódki i plucia, a także nastę

pujący na zakończenie cyrkowy „ukłon" w stronę publicz
ności. 

Meyerhold bardzo dobrze pokazał szczere zdziwienie, 
które w Prisypkinie budziły „automatony" w mieście przy
szłości, szczególnie jednak udał mu się pokaz finału, kiedy 
to Prisypkin spostrzega na sali „swoich" i zachęca widzów, 
by przyszli do jego klatki. 

Sam Majakowski zaś bardzo zabawnie pokazywał, jak 
jęczy Prisypkin, kiedy chce wypić jednego na wytrzeźwie
nie po rozmrożeniu, i jak zmieniają się jego intonacje, 
kiedy woła: „Profesorze, profesorze!" Pierwsze dwa razy 
słowo „profesorze" wymawiał Majakowski żałośnie głosem 
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chorego. Potem nieoczekiwanie wymawiał to słowo nie
grzecznie i niecierpliwie, najzupełniej zdrowym głosem, co 
dawało doskonały efekt humorystyczny. 

Trzeba tu dodać, że tempo pracy nad „Pluskwą" było 
bardzo szybkie. Spektakl wystawiliśmy niemal w mi e
s i ą c. Ja sam pracowałem niespełna miesiąc. Mimo pośpie
chu i nieco nerwowej wskutek tego atmosfery Ma jakowski 
był niezwykle spokojny i opanowany. Aktorom - i mnie 
wśród nich - wiele rzeczy nie wychodzi!o, Meyerhold de
nerwował się czasami, Majakowski jed a:'i: był anielsko 
cierpliwy i zachowywał się jak prawdziwy dżentelmen. 

Ten człowiek, tak zdawa łoby się brutalny i bezwzgięd
ny w swoich wystąpienia.en, był w twórczej współpracy nie
zwykle łagodny i cierpliwy. Nigdy nie dogryzał aktorom, 
nigdy - choćby grali bardzo źle - nie złościł się na n ich. 
Jeden z aktorów nie mógł w żaden sposób prosto, po ludz
ku powiedzieć jakiegoś krótkiego zdan ia ; wypowiadał je 
w sposób napuszony, z fałszywym patosem. Meyerhold po
wtarzał to zdanie kilkakrotnie, pokazywał, jak je trzeba 
wymówić, a wtedy Majakowski odezwał się: 

- Proszę wypowiedzieć je zwyczajnie. Nie, nie tak, 
całkiem zwyczajnie. Nie, zwyczajniej. Zwyczajniej, kocha
ny. Nie, nie tak. Zwyczajnie, zwyczajnie. Niech pan poczeka. 
Chwileczkę! Proszę powiedzieć „mama". Nie może pan po
wiedzieć zwyczajnie „mama"? Nie rozumie pan mnie? Pro
szę, niech pan powie zupełnie po prostu „mama". Tak, 
dobrze. Teraz proszę powiedzieć „tata". No, właśnie. Teraz 
niech pan tak samo powie swoją kwestię. 

Na krótko przed premierą Majakowski powiedział Ku
kryniksoin, że nfe trzeba mi szyć specjalnego ubrania. 

- Idźcie z nim do Moskwoszweju i ubierzcie go 
w pierwsze lepsze ubranie. Będzie świetnie wyglądać! 

Kuh:ryniksy zgodzili się z radością. Ponieważ w zakre
sie „ubierania postaci" miałem już pewne doświadczenie, 

wy1 aziłcm wątpiiwość. Trudno mi było jednak sprzeczać 

się z autorem i scenografam i. 
• Poszedłem z Kukryniksami do Moskwoszweju. 

Mierzyłem dziesiątki garniturów. Żaden nam jednak 
nie odpowiadał. Nie był to P risypkin, lecz buchalter czy 
dentysta albo po prostu nieciekawy młody człowiek. 

- Widzicie - powiedzi k m scenografom. - Ubranie 
z Moskowoszweju to obr a z poetycki, który wam 
i mnie dał Majakowski. 

Opowiedzieliśmy o tym Meyerhoidowi i Majakowskie
mu, Meyerhold uwierzył, a Majakowski nie uwierzył, po
szedł z nami do Mosk woszweju i przekonał się, że jego 
„obraz poetycki" nie zna lazł właściwego naturalistycznego 
odpowiednika. 
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Musiałem wraz z Kukryniksami szperać po kostiumer
niach teatrów i przymierzać stare, uszyte według różnych 
mód marynarki. Wreszcie znaleźliśmy jedną, wciętą w talii, 
z lekko odstającym · połami i rękawami wszytymi z małą 
bufką. Ta właśnie marynarka okazała się owym ubraniem 
z Moskwoszweju, które odpowiadało nam wszystkim z wi
dzami włącznie. 

Premiera „Pluskwy" przyniosła nam ogromny sukces. 
Publiczność przyjęła sztukę gorąco. Majakowski był bardzo 
zadowolony i w pierwszym okresie nie opuszczał ani jed
nego spektaklu. Wywoływano go zawzięcie, więc za każdym 
razem, kiedy był na spektaklu. wychodził i kłaniał się wraz 
z Meyerholdem. 

Prisypkina uważam za jedną ze swych najbardziej 
udanych ról. Udała mi się ona, jak sądzę, dzięki swej 
zwartości i monumentalizmowi. W roli tej łatwo było ulec 
pokusie szarżowania, przejaskrawienia. Tych niebezpie
czeństw szczęśliwie uniknąłem. Grałem Prisypkina z całą 

powagą i przekonaniem, starając się, by postać była prze
konywająca i miała mocny ładunek satyryczny - tak, jak 
tego wymagała dramaturgia Majakowskiego. 

Przeloty! Seweryn Pollak 
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MAJAKOWSKI: 

Przez całe życie pracowałem nie nad tym, żeby wytwarzać 
ładne drobiazgi i głaskać ucho, lecz zawsze tak jakoś ze 
mną wychodziło, że wszystkim sprawiałem przykrości. 

Główne zajęcie - to łajanie, wyszydzanie tego, co uważam 
za niesłuszne, z czym trzeba walczyć. 

Przelożyl Wiktor Worosz11lskt 

w tekście wykorzystano 
rysunki Majakowskiego. 

Początek przedstawień wieczornych godz. 19.15 
Dyrekcja i Administracja Teatru 

Wrocław, ul. Rzeźnicza 12 

Telefon 

Centrala 
Dyrekcja 
Org. Widow. 

432-76 
387-73 
437-62 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje Dział Organizacji 
Sprzedaży od godz. 8 do l~. Telefon 437-62. Bilety indywi
dualne w kasie teatru od godz. 10 do 13 i od godz. 16 do 
19.15. Przedsprzedaż biletów: „Orbis" - Rynek 38, co-

dziennie oprócz niedziel i świąt w godz. 10-18. 
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