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Ludzie się śmieją 
i marszczą czoła -

W teatrze dz iś 

„Pluskwa" 
komedia wesoła. 
Obywateru, 
spiesz 
na rzedstawienie! 

Przed kasą ogon, 
ludzi zatrzęsieni e. 

Nie złość się tyl ko 
na figle owada: 
to nie o tobie, 
o twoich 
sąs iada ch. 
WtaOZIMIEHZ llUUOWSKI 

1929 P r1ełni 1I SEll'ERU POL LAK 



Włodzimierz Majakowski 
1893 - 1930 

85 lecie urodzin poety 

Zaczął pisać pięć lat przed wybuchem Rewo
lucji Październikowej w złożonym i burzliwym 
okresie w dziejach Rosji - w warunkach spo
łecznego fermentu i gwałtownych starć kie
runków estetycznych. 
Pierwsze utwory Majakowskiego potwierdza
ją jego solidaryzowanie się z futuryzmem. 
Kierunek ten zafrapował go zapewne buntem 
wobec ogólnie wówczas przyjętych norm es
tetycznych, radykalizmem światopoglądo

wym, opozycją wobec zastanych mieszczań
skich norm etyczno-moralnych. W miarę jak 
krystalizuje się postawa ideowo - artystyczna 
poety, w twórczości jego dochodzi do głosu 
problematyka społeczna, głębszy staje się 

sondaż zagadnień moralno-filozoficznych. 
Wydarzenia roku 1917 nie były dla Majakow
skiego zaskoczeniem. Jak mówi jeden · z jego 
współczesnych: „Majakowski wszedł w rewo
lucję, jak do własnego domu". Zaś sam poeta 

w swej autobiografii pisze: „Przyjmować czy 
nie przyjmować? Takiego problemu dla mnie 
(i dla innych futurystów moskiewskich) nie 
bylo. ja rewolucja. Poszedłem do Smolne
go. Ro iłem wszystko co było trzeba". 
Autora „Obłoku w spodniach" nurtowała ko
ni eczność zmiany artystycznego sposobu 
ujmowania nowej rzeczywistośc_i społecznej. 

Dą_żył do wypracowania własPego, realistycz
nego stylu odzwierciedlającego ducha czasów, 
ustmvicznie konfrontował swą sztukę z co
dzienną rzeczywistością. 

Utwory dramatyczne Majakowskiego w pełni 
uzasadniają jego myśl, że teatr to nie lustro, 
lecz szkło powiększające. Celna i bezlitosna 
1atyra autora „Pluskwy", znakomite wyczucie· 
i>olityczne poety, talent, odwaga i oryginal
ność w doborze środków ekspresji uczyniły 
jego sztuki znakomitym wzorem dla radziec
kiej dramaturgii satyrycznej i trwale związa
ły nazwisko Majakowskiego z teatrem. 
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DEPESZA MEYERHOLDA 

do Majakowskiego 4 maja 1928 

Po raz ostatni apelu.ię do twojego 
rozsądku. Teatr ginie. Nie ma sztuk. 
Z klasyków zmuszają zrezygnować. 
Nie chcę obniżać repertuaru. Proszę 
odpowiedzieć serio: czy możemy li
czyć na otrzymanie twojej sztuki 
w ciągu lata. Telegraf itj pilnie: 
Swierdlowsk, Hotel Centralny, 
Meyerhold. 

WYWIAD Z MEYERHOLDEM 

w gazecie „Wieczerniaja Moskwa" 

7 grudnia 1928: 

„.Wczoraj Włodzimierz Majakowski 
odczytal nam sztukę, którą dopiero co 
skończyl, pod tytulem „Pluskwa". 
Sztuką tą Majakowski wypowiada no
we slowo w dziedzinie dramaturgii, 
jednocześnie zaś utwór ten olśniewa 
niezwyklą wirtuozerią języka„. 

ZE WSPOMNIEŃ MEYERHOLDA: 

Ile już lat wystawiam sztuki, a nigdy 
nie pozwalalem sobie na taki luksus, 

• 

jak dopuszczanie dramatvrga do 
wspólnej pracy reżyserskiej. Zawsze 
usilow alem odsunąć autora w okresie 
wystawiania jego sztuki, możlitde 

najdalej od teatru, ponieważ auten
tycznemu reżyserowi - artyście dra
maturg zawsze przeszkadza, wtrąca
jąc się osobiście do pracy. Majalww 
skiego nie tylko dopuszczalem, lecz 
wprost nie moglem zaczynać pracy 
nad sztuką bez niego. Tak bylo z „Mi
sterium-Buf.fa", tak bylo z „Plus
kwą", tak bylo z „Łaźnią". Nie mo
glem zaczynać pracy, dopó l, i jej nie 
rozkręci sam Majakowski zawsze byl 
obecny w moim teatrze na 'wszyst
kich pierwszych próbach.„ 

DYMITR SZOSTAKOWICZ 

W początkach 1929 roku Wsiewolod 
Meyerhold, który wystawial „Plus
kwę", zaproponowal mi napisanie 
muzyki do przedstawienia. Z przyje
mnością zabralem się do tej roboty. 
Naiwnie przypuszczalem, że Maja
kowski w codziennym życiu pozosta
je trybunem, blyskotliwym i dowcip-

Wokół prapremiery „Pluskwy" 

nym mówcą. Kiedy na jednej z prób 
poznalem go, zaskoczyl mnie swoją 
miękkością, uprzejmością, po prostu 
dobrym wychowaniem. Okazal się mi
lym, uważnym czlowiekiem, który 
woli sluchać niż mówić. 
„.Nie podejmuję się osądzić, czy Ma
jakowskiemu spodobala się moja mu
zyka, czy nie. Wysluchal jej i krótko 
powiedzial: „Może być". Przy,iąlem 

te slowa za aprobatę, bo Majakowski 
byl czlowiekiem wielkiej szczerości 

i nie robil obludnych komplementów. 

IGOR ILJIŃSKI 

odtwórca roli Prisypkina w prapremiero
wym przedstawieniu 

Trzeba powiedzieć, że tempo pracy 
nad wystawieniem „Pluskwy" bylo 
bardzo szybkie. Przygotowanie spek
taklu trwalo niewiele ponad miesiąc . 

Mimo pośpiechu i dość nerwowej 
w związku z tym atmosfery Maja
kowski byl niezwykle cierpliwy i opa
nowany. Aktorom i mnie w ich licz
bie dużo rzeczy nie wychodzilo. Zloś
cil się czasem Meyerhold, Majakow-

ski jednak zachowywal anielską cier
pliwość i uprzejmość. T'en, zdawalo
by się , tak ostry i brutalny w swoich 
wypowiedziach czlowiek byl w twór
czym obcowaniu zdumiewająco la
godny i cierpliwy. Nigdy nie ciskal 
się na aktorów, nigdy nie okazywal 
im swego zdenerwowania, choćby 

grali nie wiem jak źle. 

KUPRIJANOW, KRYLOW, 
SOKOLOW 

malarze, autorzy scenografii do prapre
mierowego wystawienia „Pluskwy'' 

Trzynastego lutego 1929 roku odby
la się premiera „Pluskwy". Często 

zaglądaliśmy za kulisy i widzieliśmy 
Majakowskiego. Denerwowal się, w 
przerwach chodzil po korytarzu dy
rekcji, palil. Dlugo nie pokazywal się 
wywolującej go i oklaskującej publi
czności. Popychany przez aktorów, 
którzy wzięli go za ręce, z zakłopota
nym uśmiechem ukazal się zaledwie 
na kilka sekund i znikl za kulisami. 
Ktoś siedzący obok nas wyznal, że 
nigdy nie podejrzewal Majakowskie
go o zdolność do konfuzji. 



O tym 
(z części drugiej poematu Majakowskiego) 

... \Vielbiciele pełzną spod szaf, czytelnicy. 
Parada bez oblicz - i któż ich policzy? 
Procesja pełna niezmąconej pogody. 
Nlieszkań omszałość spowiła im brody ... 
Lecz najstraszniejsze: 

po wzroście, po skórze, 
ubraniu -

krok nawet taki miał! -
w jednym poznałem -

::.iebie samego -
sam 

Z materaców, 

tyś kto. sobowtórze? -

wzdymając pościelowe szmatki, 
pluskwy, salutując, podniosły łapki. 
Samowara postać rozpromieniona 
oiwiera na powitanie ramiona. 
Szlaczek z tapety 

w muszych gryzmołach 
~am przez się 

wieńczy 

błyszczące czoła. 
\V trąby dmą co tchu aniołowie, 
różowiejąc sponad posiania. 
Chrystus, 

korony uchyliwszy 
cierniowej, 

uprzejmie się kłania. 
Nawet Marks, w ramce purpuroworaczej -
także tkwi w filisterstwa kieracie. 

--~~· -· '( . 
' .I .... 

. 
tt-\'. I • l . ~r : , 
l ·. \ 

, I 



WŁODZIMIERZ MAJAKOWSKI' 

" 
PLUS K A" 

FEERYCZNA KOMEDIA W DZIEWIĘCIU OBRAZACH 
PRZEKŁAD Z ROSYJSKIEGO: SEWERYN POLLAK 

Prisypkin - Pierre Skripkin - były robotnik, były par
tyjniak, obecnie narzeczony • 

Zojo. Bieriozkina - robotnica 

Elzewira Dawidowna Renesans - narzeczona, manicu-
rzystka, kasjerka w zakładzie fryzjerskim . 

Rozalia Pawłowna Renesans - matka - fryzjerka . 
Staruszka 

Dawid Osipowicz Renesans - ojciec - fryzjer . 
Lekarz . 

Oleg Bajan - samorodny talent, były kamienicznik 
Dyrektor ogrodu zoologicznego . 

Profesor _:f)/7/.i ba: . . 
Brandm/jster . . . . . . . 
Przekupień z lalkami i zabawkami . 
Komendant straży . . . . 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Reporter . 
Wynalazca . 
Strażak Il . 

Przekupka z guzikami i galanterią 
Staruszka 

P r zekupka z jabłkami . 
Lekarz . 

Mówca . . . .L?.: • . ; • - ~/ . , . • 
Swat buchalter l r?.LeC/~A../.t"".Q 
Prolog i Epilog . . . . . . . . 

Porządkowy 
Slusarz . 

Przekupka ze śledziami 
Lekarz . 
Staruszka 

ASYSTENT REŻYSERA: ZDZISŁW arnmrn 
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Bosy chłopak z książką 
STANISŁAW KOZYRSKI Gazeciarz I . 
KRYSTYNA MICHEL Młody robotnik 

Strażak I 
TERESA PAWŁOWICZ Gazeciarz Il 

Tańczący fokstrota 
HELENA BARTOSIKOWA Dziewczyna 

Dziewczyna zadurzona 
STANISŁAW CZADERSKI Przekupief1 z osełkami 

Straż:i.k III . 
ANDRZEJ IWIŃ_8KI Strażnik 

Milicjant 
JANUSZ BARBURSKI Strażak IV 

t:/Jo/ kl: A Strażnik 
I 

WALDEMAR ŁABĘDZKI Gość 
Lekarz 
St aruszek 

~ 
ZDZISŁAW DEREBECKI E1 n11h 1 i t1 

EePfflff=--I T . 

STANISŁA\VA GALL 
Sta ry 
Mężczyzna I 
Staruszek 

ELŻBIETA SZMONIEWSKA 
Młody 

Tańcząca fokstrota. 
KONRAD FULDE Dziewczyna I 

Reporter II . 

TADEUSZ OLESINSKI ) Swatka 
Reporter IV 

KRYSTYNA BIEL-WAGNER 

' 
Druhna . 
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REŻYSERIA: STANISŁAW OLEJNICZAK 
SCENOGRAFIA: JERZY MOSKAL 

IDSTIUMY: DANUTA KNOSAŁA 
MUZYU: BOGUMIŁ PASTERNAK 

RUCH SCENICZNY: ZYGMUNT KAMIŃSKI 

ANDRZEJ JURCZYŃSKI 

FERDYNAND ZAŁUSKI 

I 
r EWA BETTA 

l KONRAD ŁUKASIE\VICZ 
J 

I TADEUSZ KRASNODĘBSKI 
J 

1 
J 

ZDZISŁAW KORDECKI 

l n::R 2i •Ml ii1freH8~illiliEI f 
l KAZIMIERZ ZIĘLIŃSKI 
f 

JANUSZ JADCZYK (adept) 

BEATA MAJ (adeptka) 

l 
J ANNA RAMZA 

l 
f TERESA UJAZDOWSKA 

NINA TURKIEWICZÓWNA 
(adeptka) 

SUFLER: ALFRED KOZŁOWSKI 



Sekretarz Literacki 
CZESLA W A MORAS-DEREBECKA 

Konsultant Programowy 
MARIA WOSZCZYNA 

Kierownik Techniczny 
ANDRZEJ GOLAŃSKI 

Brygadier Sceny 
FRANCISZEK SŁAWETA 

światło 
JÓZEF GRADEK 

Akustyka 
EDWARD DRYNDA 

Rekwizytor 
KRZYSZTOF KLUŻNIAK 

Peruki i charakteryzacja 
CZESŁAW KOCIŃSKI 

Kierownik Pracowni Elektrycznej 
EDWARD CHRZAN 

Kierownik Pracowni Krawieckiej 
STANISŁAW BYSTRZYCKI 

Kierownik Sekcji Techniczno-Dekoracyjnej 
HENRYK PALA CZ 

Kierownik Pracowni Stolarskiej 
EDWARD WIECZOREK 

Kierownik Pracowni ślusarskiej 
IGNACY CHĘCIŃSKI 

Kierownik Pracowni Szewskiej 
WINCENTY KOŚMIDER 

Organizacja Widowni 
MARIA Z!ĘCINA 

Kierownik Objazdu 
STEFAN ŚLĘZAK 

Zamówienia na bilety zbiorowe 
przyjmuje Organizacja Widowni 

(tel. 421-61) 
w godzinach od 7.00 do 15.00 

codziennie z wyjątkiem 
niedziel i świąt 

Kasa Teatru czynna codziennie 
z wyjątkiem 

poniedziałków od 13.00 do 19.00; 
we wtorki od 15.00 do 19.00 

oraz w niedziele i święta 
od 16.00 do 19.00 



WŁODZIMIERZ MAJAKOWSKI 

Chwała, chwała, chwała bohaterom! 
Zresztą 
każdy ich sprawiedliwie nazwie. 
Dziś 
inny temat wybieram, 
porozmawiamy o plugastwie. 

Uciszyły się burze rewolucyjnych, serc, 
wiry radzieckie już rzęsa porastac zaczyna. 
I wyłazi 
spoza pleców RSFRR 
ryJ 
mieszczanina. 

Przez lata cierpliwie siedziałem gniotąc 
tyłki, jak potężne bidety, 
cicho jak trusia, 
żvją i dotąd. 
Uwili przytulne sypialnie i gabinety. 

A wieczorem 
gniłek 
do żony 
wbębniającej wprawki w pianino, 
nad samowarem rozmarzony 
1110\Vl: 

Towarzvszko Nino! . , -
Dodatek świąteczny -
dwadzieścia cztery tysiączki. 

·według taryfy. 
Ech. morowo! 

Sprawię sobie 
ga li fe jak Pacyfik, 
będę ze spodni 
wystawał 
rafą koralową!" 
A.Nina: 
,.I mnie do sukni emblematy. 
Bez sierpa i młota nie pokażesz się w świecie. 
\V czvm 
będę "'dziś paradować 
na tym 
balu w Rewwojensowiecie!" 

Czerwona ramka. 
Marks na ścianie . 
Kot się ociera o „Izwiestia" stare. 
A spod sufitu 
piszczy nieustannie 
rozwydrzony kanarek. 

Marks ze ściany patrzył, patrzył... 
Aż nagle 
wykrzywił się strasznie 
i jak nie wrzaśnie: 
„Omotały rewolucję filisterstwa przędze, 
filisterstwo groźniejsze niż Wrangel nad karkiem 
Łebki kanarkom ukręcić 
czym prędzej -
iżby komunizmu 
nie zatłukły kanarki!" 

Przekład zbiorowy 





W programie zamieszczono 
projekty scenografii Jerzego Moskala 
i projekty kostiumów Danuty Knosały 
do „Pluskwy" Majakowskiego 

Redakcja: Danuta Styczyńska 
Współpraca fotograficzna: Jan Hanusik 

Opracowanie graficzne: Jerzy Moskal 
Cena programu 10.- zł 
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NEP NA PODSTAWIE „ENCYKLOPEDII POWSZECHIEJ PWN: 

NOWA EKONOMICZNA POLITYKA, Nowaja ekonomiczeskaja politika (NEP), polityka gospodarcza 
ZSRR w okresie przejściowym od kapitalizmu do socjalizmu, wprowadzona z inicja_tywy Lenina 
przez X Zjazd RKP(b) w r. 1921 w miejsce realizowanej w okresie wojny domowej (1918--20) poli
tyki zwanej komunizmem wojennym; zakończyła się w 2 połowie lat 30-tych zbudowaniem socjali
stycznych stosunków produkcji. Istotą NEP było umocnienie sojuszu klasy robotniczej z chłopstwem 
i włączenie go do budownictwa socjalizmu na bazie ekonomicznej. Instrumentem NEP były przede 
wszystkim: planowe wykorzystanie stosunków towarowo-pieniężnych przy istnieniu wielu układów 

społeczno-gospodarczych w systemie gospodarki narodowej; wprowadzenie systemu z góry określo
nych ilościowo dostaw zboża państwu (podatek zbożowy), pozwalającego chłopom oddawane dotąd 

na potrzeby armii i miasta nadwyżki sprzedawać na rynku, na którym odbywało się również zao
patrzenie wsi w artykuły przemysłowe; wprowadzanie spółdzielczości w handlu i rolnictwie. 
NEP dopuszczała rozwój kapitalistycznych elementów w niektórych dziedzinach gospodarki, zacho
wując jednak w rękach państwa socjalistycznego kluczowe pozycje w gospodarce narodowej, wy
korzystując kapitał prywatny do budownictwa socjalistycznego (np. koncesje, wspólne przedsię

biorstwa) i systematycznie ograniczając prywatny kapitał w różnych dziedzinach gospodarki... 



... 

Udziałow8 3929 21.10.T8 W-22 3000 


