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TOW. POBIEDONOSIKOW, naczelny dyrektor do 
u~godniania pewn1ch spraw, w skrócie Nacidyrdups - WITOLD GRUSZECKI 

POLA, jego żona - ANNA CHUDZIKIEWICZ 

TOW. OPTYMISTENKO, jego sekretarz - ZBIGNIEW KŁOPOCKl1 

TOW. IWAN IWANOWICZ - ALEKSANDER SOKOŁOWSKI 

IZAAK BELWEDOŃSKI, portrecista, batalista, naturalista - JERZY WASIUCZYŃSKI 

MOMENTALNIKOW, reporter - JERZY PRZEWŁOCKI 

MISTER POND KEATCH, cudzoziemiec - WAWRZYNIEC SZUSZKIEWICZ 

TOW. UNDERTON, stenotypistka - JóZEFINA WERNER 

NOCZKIN, defraudant - ZENON! JAKUBIEC 

MADAME MEZALIANSOWA - MAJA WIŚNIOWSKA 

WELOCVPEDKIN, lekki kawalerzysta - JAROSlAW PILARSKI 

CZUDAKOW, wynalazca - WOJCIECH DROSZCZYŃSKI 

FOSKIN I - JANUSZ ANDRZEJEWSKI 

DWOJKIN 

1 

robotnicy - WŁODZIMIERZ GÓRNY 

TROJKIN - TOMASZ POŻNIAK 

ADMINISTRATOR DOMU - JAN MĄCZKA 

REŻYSER - ZBIGNIEW śLUZAR 

MILICJANT I - WŁODZIMIERZ GÓRNY 

MILICJANT li - TOMASZ POŹNIAK 

BILETERKA - LIDIA HOLIK-GUBERNAT 

FOSFORYCZNA KO.BIETA - ELŻBIETA KIJOWSKA 

Rciyseria i opracowanie tekstu: Scenografia: 

BOHDAN CYBULSKI JAN BANUCHA 
Muzyka: Choreografie: 

STANISŁAW SYREWICZ JACEK TOMASIK 
Asystent reżysera: Korepe~ytor muzyczny: Asystent choreografa: 
JERZY PRZEWtOCKI ELŻBIETA KUZEMICO ZYGMUNT BAŁUT 

Inspicjent: Oświetleniowiec: 
ZYGMUNT BAŁUT TADEUSZ WIŚNIOWSKI 

Sufler: Elektroakustyk : 
El AR3ARA CHMIELEWS!<A-KUMOREK JAN NOWICK1I 

P R E M I E A - k'Niec i eń 1978 



S.9.29. W. przecz•1ta ł nam kawałe:C z „Łaini" . Zdt1je się, ż.e 
mncna rzc:!. 
10.9.29. W. oddał już s:i:tukę dr:> przepisania. ( ... ) 
23.9.29. W. czytał „Łaźnię" w t-;atrzc - wałtowny su ces. 
M6wili, że Molier, S'en:spir, Pus:!:Cin, Gogo . 

(Z notatnika Lili Brik) 

Py anie: Towarzyszu aja!:owski, dlaczego nazwaliście s1tu
kę „Łaźnią"? 

M:rjako•.vdci: Dla ego, że to jedyna rzecz, której tam nie ma. 
(Ze stenogramu P<JSiedzen ia r:idy art1styezno·politycznej Pań· 

stwowega Teatru im. Meyerholda, 23 wnefoia 1929 r.) 

P1·~cnie: Dlaczego nazwaliście swoją sztu'.·ę dramatem? 

ia!akows <i: To, ieby było śmie:azniej, a po drugie - czy 
rr.:ifo mamy biurokratów i czy to nie dramat naszego 
Zwiqzku? ( ... ) towarzyszka R. mó fliła, że „Łaźnia" 
je:;ł lepsza od „Pluskwy". Dla mn·e nie ma ideałów. 
D~piero po śmierci bqdziede mówili, jak ś ·1ietny p~
eta umarł ... 

(Ze stenogramu dyskusj i nad tek•tem „Łaźni" w klubie Pierw· 
szej Wzorcowej TyP<Jgralil, 30 października 1927) 

20.12.29. Czy~ał „tafolę" w Komitecie Repertuarowym -
ledw'e się vbronił . 
30 stycznia 1930 rol u o była się premiera „Łaźni" w Lenin
g~odzie w reżyser i i W. Lucego (uczeń Meyerholda). 
16 marca 1930 roku - kolejna premiera: Moskwa, teatr 

eyerholda, reżyseria : Meyerho d, scenografia: Wachtan
gow i Dejneka, muzyka: Szebalin. 
2.2.30. Mówią, ie w Leningradzie zamierzają zakazać 

„Łaźnię". W. zdenerwował się ... 
3.2.30. Nikt sztuki nie zdejmuje, tylko publiczność nie cho
dzi i gazety wym ślają. „ 

(Z notatnik Liii Brik) 

Krytyk: ... Proszę sobie przypomn;eć „Pluskwę" tegoż Maja
kov1skiego. Był tam Pris1p!cin, żywy, ciepły człowiek, którego 
można zagrać i w lctórym wielu widzów poznawało siebie, 
znajomych, krewnych. A co w „Łaźni"? Któż pozna w tym 
w •elegantowanym, gad,:snym Pobiedonosikowie naszego 
ch;rtrego, maskującego się, pra tycznego biuro ratę? („.) 
A cóż to za publicystyka, która nie uderza konkretnie, nie 
daje rezultatów? ( ... ) Nie, szanowny towarzyszu, sztuka bez 
działania jest martwa. A jakież dz:alanie dokonuje się 

w „Łaźni"? 
(„literaturnaja Gazieta", 31 ma rca 193\> r. , recen1ja M. Ze>o 
gorsk iego) 

Bardzo przyjemnie pomarzyć o takiej maszynie czasu, która 
mog'.aby usunąć Pobiedonosikowa t consortes i przen ieść 
nas od l'azu w wiek komunizmu. Ale nie sposób uwierzyć 

w marzenie "1ajakowskiego, pon ieważ nie wierzy w nie sam 
poeta . Jego „maszyna czasu" i „fosforyczna kobieta" - to 
krzykliwa i zimna paplanina. A jego naigrawanie się z na
szej rzeczywlstości, w której nie dostrzega nikogo poza ga
datliwymi ignorantami, za rozumiałymi biu rokratami i lizu
sami - jest wielce charakte rystyczne. W całej sztuce nie ma 
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ani jednego c łcw;eka , na którym odpoczęfo y o ·o. Od
malowani przez Ma;a~'owskiegv ro.)c~nic1 to pos~acie abso
lutnie nieżycio ~e. przemowiojqcc cię.i ·im i z::i·•„iłym j tzykiem 
samego au~ora . W sumie - męczące, zagmatwane wido
wisko ... 

(„Raboczaja Gatieta" , 21 ma reo 1930 r .• 
recenzja N . Gonczo row j) 

„Łafoia" - to „dramat v1 s:~kiu akAach z cyrkiem i fajer
werkiem" 
„Łcinia" - myje (po prosł:.i pierze) biurokratów. 
„Łaźnia" - to rzecz publicystyczna, dlatego nie w1stępują 
w niej tak Z'.:','~:mi „żywi ludzie", lecz ożywione tendencje. 
adać ag; ,acji, propagandzie, te dencji cechy iycia to 

trudno5ć i s„ns wspói;zesn:?g::> tea~ru. ( ... ) 
Teatr zapomniał o m, ż jest widowiskiem. 

ie ·ii-my, jak l'f ·crzystać to widowisko dla naszaj agi
tacji. Próba przr•nó_enia tea rowi charakteru widowisko
wego, pr · h~ prI '·s:t .. cenie scen w trybunę - o~o sens 
mojej pracy tea rolnej„. 

(„Og:>nlok", 30 lisl<>~a:la 1929 r„ wypowiedi M >jakowski 110) 

Pobiedonosi o •1: Jakoś to w.:.:zystko zagęszczone, ~ życiu 

tak nie bywa„. o przykład ten Pobiedonosikow. ie wy
pada jcdna'·o :v~ż.„ Odmalowany został, sądząc ze wszyst· 
k'ego, odpowicd?ialnt towarz .:;z, a przedstawiono go w ja
kimś takim ś·!licile i jeszcze nazwano jakoś tak „Naczd1r
dups". Nie ma u n:is tokich, to nienaturalna, ni~r1ciowc, 
do niczego n;c podobne! Trzeba to prierobić, złagodzić, 
upoetycznić, zaokrąglić ... 

[„lainia", akt tneci) 

ZLECENIE DLA TEATRU IM. MEVERH LOA 
ł TOW. MAJAKOWSKIEGO 

DOPRACOWAĆ „ŁAŹNIĘ" 

Ma s owy widz n i e rozumi e sz t uki 
Sporne postacie : gdzie komuniści, gdzie robotnicy? 
„ .t a ź n i a j e s t n i c z r o z u m i a ł a d I a m a s o w e· 
g o w i d z a - oto prawie jednomyślne stwierdzenie robot
ników uczestniczących w naradzie. ( ... ) . ""laczego biuro-· 
kracie nie przeciwstawiono ani masy robotn. _ -;, ani pa • 
tyjniaków? pyta to 1. Zujew. - Dbczego nie oni robią biu
rokracie „Łaźnię" , jak to bywa w rzeczywistości?" 
(„.) W odpowiedzi na wystąpienia autor sztuki, to v. Maj:i
knwski, przede wszystkim oświadcza, ie nie uważa „Łaźni" 
za niepowodzenie; przeciwnie, ocenia tę inscenizacj jako 
duży sukces Teatru im. Meyerholda. ( .. . ) Zarzuty, dotyczące 
braku na se nie masy robotniczej, partii, związków zawo
dowych, a jakowski odrzucił, wskazując, że sztuka została 
napisana i wystawiona właśnie z punktu widze nia robotni
ków i partyjnych ... inajdujących się na widowni. Na zakoń
czenie Majakowski zgodził się z koniecznością dalszej pracy 
nad sztuką. 

(„Wieczernaja Moskwa ••, 31 marca 1930 r., sprawozdanie z na
rady redakcyjne/, z udziałem robotników, krytyków teatralnych 
i autora 1111„:1) 



Nazwisko: Majakowski 

Imiona: Włodzimierz 

Data urodzenia: 7 (19) lipca 11893 r. 

Miejsce urodzenia: Bagdady Gruzja) 

Ob~1 ·.v .::i":els: •::;;, : rosyjski~ 

Stan cywi ny : kawaler 

Zawód : literat - futurysta 

Wyk:;ztałcenie: wyższe ; 1912 r. - rozpoc::yna studio\'/ A<o

demii Sztuk Plas~ycznych i Architek1ury 

Przynależność do organizacji po li ycrny:h: RSDPR (par!ia 

holszewicka, pseudonim: toworz1sz Kons~'l ·1ty 

Rysopis: wzrost wysoki, znaków szczególnych brak 

Czy był karany sądownie, za co i kiedy?: Trzykrotny więz ień 

polityczny w latach 1908-1910 

Stan majątkowy: wiersze 

poematy: 1915 „Obłok w spodniach" 

siedem numerów czasopism Lef (Lewy Front Sztu'ki) 

scenariusze filmowe 

sztuki teatralne: 1918 „Misterium buffo" 

1928 „Pluskwa" 

1929 „Łaźnia" 

Data śmierci: kwiecień 1930 roku; s:imobójstwo 
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PANSTWOWV T 1EATR IM. LUDWIKA SOLSKIEGO W TARNOWIE 

Dyrektor i kierownik artystyczny 

RYSZARD SMOżEWSKI 

Asystent Dyrektora do spraw 

Administracyjno-Technicznych 

Z::l!GNIEW KŁOPOCKI 

Kierownik literacki 

HENRYK CYGANIK 

Konsultant programowy 

BOŻ.::NA SZUSZKIEWICZ 

Kierownik działu technicznego 

MARIAN WALASZCZYK 

Kierownik pracowni teatralnych 

EDWARD NAWROCKI 

Organizator pracy artystycznej 

DANU1A MOWAK 


