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OSOBY: 

Przełożył SEWERYN POLLAK 

rcży eria - ALEKSANDER STROKOWSKI 

scenografia - JAN BANUCHA 

muzyka i opracowanie muzyczne - JERZY KUS 

układ choreograficzny - JULIUSZ ST~DA 

Prisypkin - Pierre Skripkin - MARIUSZ OLBIŃSKI 

Zoja Bieriozkina - 1.JDIA MAJERCZAK-PAWŁOWICZ 

Elzewira Dawidowna - DANUTA KOŁACZEK. 

Rozalia Pawłowna, Staruszka - KRYSTYNA HEBDA 

Dawid Osipowicz, Wynalazca, Stary, Lekarz, Dyrektor ZOO - SŁAWOMIR MATCZAK. 

Oleg Bajan, Profesor - WOJCIECH BARTOSZEK. 

Zapowiadacz I - TADEUSZ KAMBERSKJ 

Zapowiadacz II - ZBYSŁAW JANKOWIAK 

Przekupień z guzikami, Bosy chłopak, Młody - ZBIGNIEW DROZD 

Przekupień z lalkami, Posługacz, Swat, Gazeciarz, Lekarz, Przechodzień - KRZYSZTOF SZEJN 

Przekupień z książkami, Chłopiec z książką, Strażak, Reporter - PIOTR PRZENIOSŁO 

Przekupka z jabłkami, Dziewczyna, Tańcząca - BOŻENA PERŁOWSKA 

Przekupka z biustonoszem, Wieszająca cebule - JADWIGA DERŻYŃSKA 

Przekupień z osełkami, Młody, Robotnik, Drużba, 

Mówca, Lekarz, Staruszek - JAN KAROW 

Przekupień z abażurami, Strażak, Gazeciarz, Tańczący - LESZEK PERŁOWSKI 

Przekupień ze śledziami, ślusarz, Działacz, Reporter, Lekarz, Przewodniczący -
JERZY PRZEWŁOCKI 

Sprzedawca kleju, Chłopiec z gitarą, Strazak, Gazeciarz, Mężczyzna siedzący - ANDRZEJ RAUSZ 

Przekupka z perfumami, Swatka - MIROSŁAWA OLBIŃSKA 

Strażak, Pastuch, Gość weselny, Milicjant , Weterynarz, Dyplomaci - XXX ... XXX 

asystent reżysera - JERZY PRZEWŁOCKI 

inspicjenci - Beata Przewłocka, Konrad Sztuka 

sufler - Anna Michałowska 

premiera 10 kwietnia 1988 r. 

W oprnco1eaniu mu=ycznym wykor::ysta110 kompo:;ycje: „Warieg" - N. I wanow-Radkiewicza, „Pieśni Października" -

W. Walkowa, „C11rk'' - I. Dunajeu:skiego, ora:: na l~pu1qce kompozycje J. Kusia: Romans Prisypkina, marsz „z;eżdża

ly do Zagsu tramu.'l(ljc.„", walc „Ti;sknota Makarowa za Wicrq Choloclnq", Piosenka Dzieci oraz „Marsz Pierwszoma

jowv". 

Nagrania: 

- Orkiestra Woj kawa Garnizonu Legnica pod durekcjq Hieronima Lenara 

- Zespól Pieśni i Tm1ca „Miradolki" Mlodde.:ow go Domu Kultury w Legnicy pod dyrekcją Edyt11 Grzelec 

przewidziano jedną przerwę 



Ludzie się śmieją 

marszczą czoła -

W teatrze dziś „Pluskwa", 

komedia wesoła. 

OBYWATELU, 

spiesz na przedstawienie! 

Przed kasą ogon, 

ludzi zatrzęsienie. 

Nie złość się tylko 

na figle owada: 

to nie o tobie, 

O TWOICH SĄSIADACH. 



KILKA SŁÓW O „PLUSKWIE" 
„Pluskwa.", feeryczna komedia w dziewięciu obrazach, napisana 

została przez Majakowskiego w 1928 roku i wystawi:ma przez 
Meyerholda w roku następnym. Był to okres, kiedy Majakowski 
zmuszony był do walki na dwa fronty: z jednej strony bezlitośnie 
atakował on w swoich satyrach odradzającego się w nowym ustroju 
„strasznego mieszczanina", w którym upatrywał największego wro
ga rewolu:ji usiłującego ująć w swe n: :::e jej bieg, z drugiej zaś 
strony - zmuszony by ł do walki z gorliwymi jej symplikatorami. 
na przykład w RAPPie (Rosyjska Asocjacja Pisarzy Proletariackich; 
1925-32), do którego zresztą, ulegając naciskom, przystąpił w lutym 
1930 roku. 

To wewnętrzne zdawałoby się rozdwojenie Majakowskiego w.vni
kalo z jego maksymalizmu etycznego - trudnego do zrozumienia 
dla zacietrzewionych zwolenników uproszczonej literatury - nawet 
wtedy, gdy uważa ł on za konieczne pozorne podporządkowanie się 
tym symplifikatorom ideologii, których w poezji bezlitośnie zwal
czał. Konsekwencji w wyborze poetyki, która zresztą nieodłączna 
była od jego temperamentu poetyckiego i której sam był jednym 
ze współtwórców, nic pozwoliła mu ani na chwilę wyrzec się wła
sna indywidualna postawa twórcza i etyczna, tym bardziej że 
w swojej poezji on jeden mówił za wielu. 

Dlatego też tak nieistotna i zaciemniająca obraz Majakowskiego 
jako poety jest sprzeczność legend o Majakowskim jednolitym 
i Majakowskim rzekomo rozdwojonym. Jednolitość jego postawy nie 
ulega wątpliwości. Istnieje natomiast wyraźna różnica, wyraźny roz
ziew artystyczny pomiędzy dziełem poetyckim Majakowskiego a tym, 
co było od jego dzieła nieodłączne, a wynikało z jego wiary w mo
żliwość natychmiastowej przemiany moralnej człowieka. Dzisiaj, po 
latach, skłonni jesteśmy nawet jego agitki traktować jako cenę 
główne;;o nurtu poetyckiego, choć dla Majakowskiego jego wiersze 
agitacyjne i satyry, a także takie utwory dramaturgiczne jak „Plu
skwa" czy „Łaźnia" - były drugim biegunem tej samej sprawy, 
ich sens i cel były dla niego równorzędne z głównym nurtem liry:::z
nym jego twórczości . 

Wielkie utopijne wizje Majakowskiego, takie jak w zakończeniu 
poematy „O tym" i poematu „150 OOO OOO", były na pozór tylko prze
ciwieństwem doraźnych agitek. Jego wizjonerstwo nie było wolne 
od ak:::cntów satyrycznych i utopijne epilogi tych poematów wcale 
nieźle zgadzają się z satyrycznym obrazem przyszłości ukazanym 
w „Pluskwie", sztuce bynajmniej nie jednopłaszczyznowej . Zdawał 

sobie bowiem Majakowski sprawę, że wszelki schematyzm. choćby 
przybrany nawet w szatę wizji, jest czymś niebezpiecznym dla praw
dy dzieła. 

Majakowski - wizjoner rewolucji - był jednocześnie obdarzony 
zdolnością trzeźwego widzenia i trzeźwych przewidywań i dlatego 
„Pluskwa", której akcja rozgrywa się w dwóch epokach: w czasach 
współczesnych Majakowskiemu i w pięćdziesiąt lat później (a więc 
nawiasem mówiąc - w naszych czasach), na właściwie dwa saty
ryczne ostrza. Jedno zwrócone jest przeciwko narowom drobnomie
szczaństwa, przeciwko wynaturzeniom, jakie niesie ono dla dnia 
powszedniego rozgrywającej się rewolucji, drugie - przeciwko nie
bezpieczeństwu zdehumanizowania zagrażającemu jej w przyszłości. 

Bohater sztuki Prisypkin, czyli Pierre Skripkin, były robotnik. 
były partyjniak, już w następnym dziesięcioleciu po rewolucji uwa
ża, że ma wszelkie prawa do pełnego korzystania z jej zdobyczy 
pojmowanych przezeń w sposób nader specyficzny. Prisypkin chce 
jak gdyby przyspieszyć czas, chce korzystając ze swego robotniczego 
pochodzenia zdobyć wszystkie wygody, jakie w jego mniemaniu 
należą mu się jako przedstawicielowi zwycięskiej klasy. W tym 
celu, dążąc do osiągnięcia tych wygód życiowych, żeni się z Elze
wirą Renesans, córką fryzjera, wcieleniem drobnomieszczańskich 
ideałów. „O co walczyłem? - wola. - O lepsze życie wałczyłem . 

Mam je już w garści i żonc:, i dom, i maniery jak się patrzy". 
Majakowski niejednokrotnie już prowadził walkę z filisterskimi 

pretensjami do „rzekomego piękna", pretensjami, które uważał za 
najgroźniejszą narośl na społeczeństwie porewolucyjnym. 



W „Pluskwie" Majakowski stoczył decydującą walkę ze swym 
wrogiem - ,.zażar tym a dawnym'', zwalił całą swoją nienawiść na 
„sowmieszczan", wijących sobie cieple gniazdka pod osłoną rewo
lucyjnego frazesu, na symulantów piękna i liryki" - pisze znako
mity znaw~a Majakowskiego, Zinowij Papierny . (Z . Papierny „Poe
ticzeskij obraz u Majakowskogo, Moskwa 1961, s . 373) 

Na Skripkinie - Prisypkinie kończy się linia satyrycznej dema
skacji mieszczańskiej pretensji do piękna - pisze dalej Papierny. -
Już samo podwójne jego nazwisko, kojarzące się i ze skrzypkami 
i z proszkiem na pluskwy (po rosyjsku - „prisypka") - stanowi 
zderzenie tego, co pretensjonalnie ładne, z tym, co brutalne i brud
ne" . 

Jest to stały chwyt Majakowskiego, który zderza dwa szeregi 
słów: prisypkinowski i skripkinowski: 

- „Gdy wasz cortege de noces ... 
- Co wy pleciecie, czyj nos? ... 
- Piękno - w tym problemacie 
- Mać! Kto powiedział „mać"? Proszę nie wyrażać się przy 

oblubieiicach! .. . 
- Ach, to jest takie Charmant, ach, to po prostu petite histoire .. . 
- Kto powied::iat „pisuar"? Pros::ę przy oblubieńcach ... " 
Te wyrwane z tekstu cytaty znakomicie ilustrują metodę kom

pozycyjną zastosowaną przez Majakowskiego w „Pluskwie". Z zaw
szonego i zapluskwionego świata ncpowskich mieszczuchów Maj:i
kowski przenosi akcję w świat przyszłości, ukazany jednak jako 
równic straszny jak poprzedni. Straszny, bo ukazujący jakby w 
krzywym zwierciadle te bczw:i:ględnc d<1żenia do wygód życia, jaki
mi kierują się B:ijan i Pierre Skripkin. Dążenie do \1.:ygód stwo
rzyło ~wiat prześli!:zny, ale zmechanizowany i odhumanizowany. 
świat, w któr_,·m ludzie wyglądają jak lalki z fryzjerskiej w_,·sta wy 
i postępują jak lalki. 

Swiat to nieznośnie higieniczny, równic przesłodzony i ckliwy 
jak świat marzeń Pris.vpkina i ten świat, z którego wywodzą się 
i Bajan i Elzewira Renesans. Swiat ten w pięćdziesiąt lat później 
inne prz) biera formy: tu - d<1żenie do urojonego stylu życia pana 
Riabuszyńskiego, do stołu przybranego czerwonymi węd!inami i bu
te kami z czerwoną główką, tam - mechaniczne glosowanie i tańce 
dziesięciu t~ sięcy robotników i robotnic jako wesoła repetycja no
wego systemu robót w polu. 

I jedno, i drugie - to dwie odmiany odhumanizowania życia. 
dwie odmiany mie zcza11skiego bezwzględnego poszukiwania wygód. 
I dlate o wbrew wszystkiemu mimowoli nabiera się jakiejś sympa
tii dla Prisypkina, gdy po odmrożeniu w rozmowie z Zoją Bierioz
kiną w:krz)kuje on: „Towarzysze. protestuję'.'.! Nie dlatego prze
cież odmarzłem, żebyście mnie teraz zasuszali." 

- „Automatony, automatony!!!" - wykrzykuje Prisypkin i gotowi 
jesteśmy prz~ znać mu rację. I dla te 'o właśnie „Pluskwę" należ~· 
uważać za utwór znacznie szerszy, niż wydawało się to krytykom. 
którzy po premierze „Pluskwy", pomimo, że publiczność przyjęła 
spektakl gorąco. zarzucali Majakowskiemu prymitywizm, brak po
głębienia psychologicznego, plakatowość i umowność, nie rozumie
j ąc, że już w założeniu sztuka była ant~·psychologiczna. plakatowa 
i umowna. Nie zwrócono uwagi na to, że ostrze atyry Majakow
skiego jest nic t~ lko zwrócone przeciwko cechom mieszczaństwa we 
współczesnoś:i, ale i ostrzeżeniem przed przeniesieniem i:h w prze
szłość . 

Znakomity aktor Ilja Iljiński, który w przedstawieniu „Pluskwy" 
w reżyserii Meyerholda grał rolę Prisypkina, pisze w swoich wspom
nieniach „Meyerhold bardzo dobrze ukazał szczere zdziwienie, które 
w Prisypkinie budziły «a utomatony» w mieście przyszłoś:i, szcze
gólnie jednak udał mu się pokaz finału. kiedy to Prisypkin spo
strzega na sali «swoich» i zachęca widzów, by przyszli do niego, 
do klatki". 

W Polsce pierwsze przedstawienie „Pluskwy·-, w reżyserii Ireny 
Byrskiej, odbyło się w styczniu 1956 roku w Teatrze im. Żeromskie
go w Kielcach, przy czym Byrska podkreśla wszystkie aspekty 
sztuki, pogłębiając ją przez to w przeciwieństwie do niektórych in
nych przedstawień upraszczających jej problematykę. 



MAJAKOWSKI O „PLUSKWIE" 
Jest to feeryczna komedia w pięciu aktach i dziewięciu obra

za:::h. 
Trudno mi uważać tylko siebie za autora tej komedii. Opra:::o

wany i włączony do komedii materiał - to mnóstwo faktów fili
sterstwa, które ze wszystkich stron pchały mi się w ręce i do gło
wy przez cały czas mojej pra:y dziennikarskiej i publicystycznej, 
zwłaszcza w „Komsomolskiej Prawdzie"" . 

Fakty te, nieznaczne każdy z osobna, stłoczyłem i skupiłem 
w dwóch centralnych postaciach komedii: w Prisypkinie, który dla 
elegancji przerobił sobie nazwisko na Pierre Skripkin - byłym ro
botniku, obecnie narzeczonym, oraz w Olegu Bajanie - podlizują

cym się samorodnie talencie, byłym kamieniczniku . 
Wpływ pracy dziennikarskiej przejawił się w tym, że komedia 

moja jest publicystyczna, problemowa, tendencyjna. Problemem jest 
zdemaskowanie dzisiejszego filisterstwa. Wszelkimi sposobami stara
łem się odróżnić tę komedię od zwykłego typu utworów kopiują
cych życie, p isanych na modłę dn ia wczora jszego. 

Zasadniczą trudność stanowiło przetłumaczenie faktów na sce-
niczny język akcji i zajmującej fabuły . 

Suchy wykaz obrazów jest następujący: 
1. Prisypkin i Bajan za pieniądze mamus i Renesans zakupują na 

przyszłe czerwone wesele czerwoną szynkę, butelki z czerwoną 

główką i czerwone dodatki. 
2. Młodzieiowy hotel robotniczy rozstrząsa ucieczkę Prisypkina 

z okopów trudne~o życia i po samobójczym wystrzale Zoi Bierioz
kiny, która kochała Prisypkina wywala „narzeczonego'", który z trza
skiem odrywa się od swojej klasy. 

3. Zjeżdżały do Zagsu tramwaje, 
tam ślub się odbywał czerwony ... 

Wesele Prisypkina z Elzewirą Renesans, manicurzystką, która 
obcięła była prisypkinowskie pazury. 

4. Pożar unicestwia wszystkie występujące osoby. Z żywych -
nikt nie zostaje. Z trupów jednego brak - sądząc z nieznalezienia -
spalił się detalicznie. Konkluzja : 

Towarzysze, 
wódka -

to jad przeklęty . 
Przez pijanych 

republika 
spłonie ze szczętem 

Chwilowa drzemka -
i klęska gotowa. 

Przed snem 
nie czytajcie 

Nadsona i Zarowa! 
5. Mija dziesięć pięciolatek budownictwa i walki o kulturę. Trup 

nie spłonął dokumentnie. Prisypkina, całego i zamarzłego w ulewie 
strażackiej wody, znaleziono w danej piwnicy. Cała federacja przez 
mechaniczne głosowanie postanowiła go wskrzesić. 

Ostatn ie wiadomości o 
odmrożonym 

ssaku 
wódką pojonym! 

są nas tępujące: 

o. Ssaka odmrożono wraz z piękną, okazałą pluskwą typu 1928 
roku. „Automatony" i całe otoczenie byłego Tambowa złamały Pri
sypkina, który pada na ręce dawnej samobójczyni, dziś zdrowej . 
lecz postarzałej o pięćdziesiąt lat Zoi Bieriozki.ny. 

7. Reporter opowiada o panującej w mieście strasznej „potrój
nej" epidemii. Robotnicy, produkujący piwo w celu ułatwienia Pri
sypkinowi trudnego przejścia w kulturalne czasy, masowo idą do 
szpitala, porażeni raz przy okazji spróbowanym alkoholem. Nawet 
psy w domu, gdzie mieszka Prisypkin, zarażone bakcylami lizuso
stwa, nie szczekają i nie biegają , ciągle tylko „służą" stając na 
tylne łapki. 



O dziewczętach nawet nic ma co mówić:: dotknięte s4 paroksy.::
mcm czułostkowego zadurzenia. 

W mieście odbywa się polowame na nieznanego owada - „Plu
skwa normalis", przypadkiem wykrytego jako czarny punkcik na 
białej ścianie i po długich obławach umieszczonego w szkatuł:::e dv
rektora ogrodu zoologicznego. 

8. Wszystkie starania. żeby uczynić: z Prisypkina człowieka przy
szłoś:::i kończą się niepowodzeniem. Lekarze wyrzekają się opieki 
nad tym stworzeniem tchn4cym w~·zicwami alkoholu. Owo stworze
nie. przyzwyczajone do mokrego wódczanego życia, brzydzi się 
szklan4 czystości4 . Stworzenie protestuje przeciw temu, że je od
mrożono, aby potem zasusz.vć:. Stworzenie odrzuca proponowane mu 
rozr~·wki w rodzaju książki Mussoliniego „Listy z wygnania" . Do
prowadzone do ostatecznej rozpaczy, stworzenie nabiera różowego 
humoru dopiero po przeczytaniu ogłoszenia ogrodu zoologicznego, 
który poszukuje człekokształtnego osobnika do codzienn:.-·ch ukąszeń 
i do utrz~·mania nowonabytcgo owada w normalnych zwierzęcych 
warunkach„ .. 

I nawet Bicriozkinę ogarnia zdumienie, że pięćdziesiąt lat temu 
o mało nic odebrała solne życia przez takie plugastwo. 

9. Na otwarcie ogrodu zoologicznego zeszło się cale miasto. Po 
podaniu do publicznej wiadomości perypetyj obławy odstania się 
klatka z dwoma eksponatami - z „Pluskwą normalis" i o mało nie 
uznanym za „homo sapiens" ,a nawet za jego wyższą odmianę -
robotnika - Prisypkina, który po zbadaniu cech mimikry okazał 
się nie człowiekiem. ale zwyczajnym „micszczuchus vulga ris". 

Dyrektor ogrodu zoologicznego demonstruje eksponat zgroma
dzonym ojcom miasta, a chętny do pokazywania swoich sztuk -
niby - ludzkich manier i mowy - Pris. ·pkin nagle zatrzymuje 
wzrok na widowni i w dzikim radosn,,·m zdumieniu, oburzony na 
samotne więzienie, WZ) wa do klatki nic wiadomo kiedy odmrożo
nych, jak dwie krople wody podobnych do niego widzów. 

Majaczącego Prisypkina zapędzają oczywiście do klatki, a ostat-
nie jego zdania służba rozprasza wentylatorami. 

„Orkiestra, marsza'" 
Oto cała osonowa akcji. 
Sztuka (a jest ona jedno:::zcśnie kroniką) została napisana . 
Pierwsze jej spotkanie ze słuchaczami, z tymi, którzy będą ją 

realizować: - to spotkanie dla sztuki mile. Ci, dla których została 
napisana. powiedzieli swoje „dobrze". Nic oznacza to w żadnym 

wypadku, że uważam tę sztukę za laurow4. Sztuki - to nie arcy
dzieła artystyczne. Sztuka -to oręż w naszej walce. Trzeba go czę
sto ostrzyć i czyścić: w dużych kolektywach. 

Jeszcze przed wystawieniem przepuścimy sztukę przez wiele 
komsomolskich zebrań i jeśli zajdzie potrzeba. będziemy wnosić 
zmiany do tekstu i sytuacji. 

Ale nawet tak oszlifowana i oczysz:::zona sztuka jest tylko jed
nym ze składników. 

Siła oddziaływania komedii na widza może zostać udziesięcio
krotniona (a czasem unicestwiona) przez aktorów, inscenizatorów, 
pracowników technicznych sceny, muzyków itd. 

Ale oczywiście najwięcej zależy od rozmachu reżysera . Jestem 
przekonany, że bc;dzie miał rozmach niezgorszy. 
(Włodzimierz Majakowski - „«Pluskwa•. W. Majakowski o swojej sztuce"_ 

„ Ogon1ok" nr 2/1929) 



W repertuarze: 

Bracia Grimm - KOPCIUSZEK 

Jacek Janczarski - UMRZEC ZE SMIECHD 

Sławomir Mrożek - EMIGRANCI 

W przygotowaniu: 

Bertolt Brecht - OPERA ZA TRZY GROSZE 

Przedstawiamy nowych współpracowników naszego 
teatru 

„Urodziłem się przed wojną" . Tak zaczyna wypowiedź na temat 
swojej osoby, i chyba nie bez kozery, reżyser ,.Pluskwy" - przed
stawienia, które właśnie Państwo oglądacie. 

W. ciągu 25 lat swojej pracy wyreżyserował w teatrach polskich 
70 sztuk teatralnych. Jak twierdzi, fascynowało go zawsze zagad
nienie mitotwórczej działalności człowieka i możliwości demistyfi
kacji mitów jakie stwarza teatr. I nie tylko teatr. - Od swojego 
pierwszego przedstawienia („Dzika kaczka" Ibsena na scenie Teatru 
Nowego w Łodzi) traktuje swój udział w teatrze jako porywającą 
intelektualną przygodę . .. Teatr może być przygodą rozumną"' - mó
wi - „i tylko wtedy nie ginie a zostaje w człowieku jako wartość 
najgłębsza'". Jest sprawą kompromisu na styku różny::h mentalności, 
różnych typów wyobraźni. Scena jest tylko platformą tej przygo
dy .. . „ Człowiek obarczony mitem pojawia się we wszystkich reali
zowanych przez niego sztukach. Poprzez „Pokojówki" Geneta i .,Kró
la Edypa·· Sofoklesa, .,Radosne dni" Becketta i „Pluskwc;·· Maja
kowskiego przewijają się mity różnych epok, mity zniewalające 
i determinujące ludzką egzystencję. 

Aleksander Strokowski realizował swe sztuki w wielu teatrach. 
W latach 1974--76 pełnił funkcję dyrektora Teatru Dramatycznego 
im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu. Tam też powstały bardzo 
ciekawe jego zdaniem spektakle: .,RóL:a-Wyzwolenie"' wig Żerom
skiego i Wyspiańskiego oraz „Jan Maciej Karol Wścieklica" Witkie
wicza. Z innych wspomina najchętniej „Medeę" Parandowskiego 
(Teatr Dramatyczny im. Adama Mickiewicza w Częstochowie i „Wy
zwolenie"' w Teatrze Nowym w Łodzi. Jest autorem licznych adap
tacj i i scenariuszy. W latach 1967-72 pracował jako reżyser i sce
narzysta w Telewizji Łódzkiej aby potem poświęcić się jednak wy
łącznie teatrowi. 

Rozumna przygoda z teatrem nie jest zakończona. Liczymy na 
wiele jeszcze wzruszeń, których z pewnością dostarczą nam reżyse
rowane przez Aleksandra Strokowskiego sztuki teatralne. 



Dyrektor Naczelny - TADEUSZ MASOJ C 
Dyrektor Artystyczny - J0ZEF JASIELSKI 
Kierownik Literacki - ELŻBIETA CZERSKA 
Kierownik Muzyczny - JERZY KUS 

Organizator Pracy Artystycznej - EW A ORZECHOWSKA 

Kierownik Techniczny - JAN PAŻDZIOR 

Brygadier sceny - MIECZYSŁAW GRACZ 

Kierownicy P racowni: 
Elektrycznej - KRZYSZTOF ROGIŃSKI 
Krawieckiej - ANNA SZARZYŃSKA JAN WOJTASZEK 
Budowy Dekoracji Scenicznej - JAN GUZDEK 
Perukarskiej i Charakteryzacji - GERTRUDA OLSZLEGIER 
Modystka - PELAGIA TEPEREK 

Kierownik Biura Organizacji Widowni - KRYSTYNA STELMACH 
Biuro Organizacji Widowni (tel. 258-50) przyjmuje zamówienia na 
bilety zbiorowe w godzinach od 8.00 do 15.00. Kasa Teatru czynna 
w godzinach od 10.00 do 12.00 (z wyjątkiem niedziel) i na półtorej 
godziny przed rozpoczęciem spektaklu. W poniedzialki teatr nie
czynny. 

redakcja programu - ELŻBIETA CZERSKA 
grafiki - BOGUSŁAW SZYCHOWIAK 

BlBLtoGRAFlA: 
W. Majakowski - Pluskwa, „Czytelnik", W-wa 1985; 
artykuł w. Majakowskiego „«Pluskwa•, Włodzimierz Majakowski o swojej 
sztuce", „Ogoniok" nr 2/1929; 
Igor Iljiński , „Pamiętnik aktora", Warszawa 1962. 

cena - 50 zł 



WŁODZIMIERZ MAJAKOWSKI 
Urodzony 19 lipca 1893 roku w Bagdadach w Gruzji. 14 kwietnia 

1930 roku popełnił samobójstwo, przyczyny którego do dziś pozosta 
ły w stadium domniemań . 

Poeta, dramaturg, teoretyk i współtwórca rosyjskiego futuryzmu. 
Ważniejsze poematy to : Obtok w spodniach czyli trzynasty apostol, 
O tym, Cztowiek., 150 OOO OOO, Kocham, Rewolucja, Lewą marsz, Do
brze. Dramaty : Misterium Buffo (1918), Pluskwa 1928), Łaźnia ( 1929). 

Wizje Majakowskiego to najczęściej poetyckie baśnie o szczęściu 
ludzkości . Ziemia staje się ziemią obiecaną cierpiących. głodnych. 
upokorzonych . Jest w świetlanym komunistycznym futurum wypeł
niona trudem i radoś:ią, ozdobiona kolorami świątecznych chorąg
wi. Tak kształtują się finały wielu jego kompozycji: widowiska Mi
sterium Buffo, poematu 150 OOO OOO, komedii Pluskwa i Łaźnia . 

Krytyka ówczesna wytyka poecie plakatową monotonię owych 
widzeń przyszłościowych, ich gazetową naiwność, akademijny patos . 
Poeta zaś wierzył w rozumną historię, która m u s i przynieść wy
zwolenie ludzkości z krzywd i upokorzeń. Sądził, że to kwestia 
kilku dziesiątków lat: utopijne sceny z „Pluskwy" rozgrywają się 
w 1979 r.! Wierzył - naukowo. 

Łaskawe Panie i Łaskawi Panowie! 

Ja - impertynent, dla którego najwyższe zadowolenie to 
wpakować się, naciągnąwszy na siebie żółtą bluzę, do zgro
madzenia ludzi szlachetnie chroniących pod statecznymi 
surdutami, frakami marynarkami skromność przy
zwoitość. 

Ja - cynik, którego jedno spojrzenie pozostawia na ubio
rach osób oglądanych długotrwałe tłuste plamy wi !kości 
w przybliżeniu deserowego talerzyka. 
Ja - wofoica którego wystarczy wpuścić do bawialni -
i oto powietrze, jak ciężkimi siekierami, zasłaniają firanki 
słowisk tej mało do salonowej dialektyki przysposobionej 
profesji. 
Ja - reklamiarz, który dzień w dzień gorączkowo prze
gląda każdą gazetę w nadziei, że znajdzie w niej swoj 
imię„. 

Ja - ... 
Tak więc, panowie pisujący mówiący o mnie, mam na
dzieję; iż po takim wyznaniu już nie warto ani w dyspu
tach publicznych, ani w przenikliwych artykułach krytyki 
wysoko wykształconej udowadniać, żem jest tak mało 
ujmujący. 

Do wszystkich! 

Winą za to, że umieram, nikogo nie obarczajcie i, proszę, 
nie plotkujcie. Nieboszczyk okropnie tego nie lubił. 

(0 rótnych Majakow kich - 1915 
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