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Anestezjolog 

Są poeci , których twórczość można rozpatrywać w oderwaniu od życiorysu. 
Jest to bowiem twórczość niejako autonomiczna, sama przez się stanowiąca 
życ iorys literacki. ( . . . ) Ale są również twórcy, których życ iorys jest organicznie 

związany z tym, co piszą , i dzieło ich jest osią życiorysu, 

i dopiero razem wzięte stanowią powieść 
dni pisarza , powieść jego lat, jego epoki. 

Do takich właśnie poetów należał Włodzimierz Majakowski. Był człowiekiem i 
twórcą nierozerwalnie związanym ze swoją epoką , żył jej życiem i zginął , nadmiernie 
uwrażliwiony na jej trudne, częstokroć niemożliwe do rozstrzygnięcia problemy. 
Niewcześni propagatorzy jego twórczości na próżno usiłowali na wszelkie strony ją 
nicować , przykrawać do sytuacji , ubożyć ( .. . ). Komentatorzy Majakowskiego na ogól 
dość wstydliwie un i kają prostego stwierdzenia, że w swoich poglądach politycznych i 

estetycznych ( ... ) byt 1 ze 
zarówno twórczość jego, jak i postępowanie , jak nawet pewne cechy stylu życ ia · można 
zrozumieć dopiero po uwzględnieniu tego niesłychanie ważnego współczynn i ka . Byl czas , 

kiedy oburzano się , jeśli ktoś użył wyrażenia , a 
przecież Majakowski , organicznie wywodząc swoją poetykę z symbolizmu, jednocześnie 

mu zaprzeczając, od mijającej epoki brat również swoje widzenie socjalizmu , 

( .. . ) Może właśnie dlatego, że rewolucję 

pojmował jako swoiste wyznanie wiary, jako wielką wizję odkupienia ludzkości , 
oczyszczenia i przebudowy moralnej , odziedziczywszy w tej swojej wierze wiele cech 
utopizmu inteligencji rosyjskiej przełomu dwóch stuleci Majakowski przyjął rewolucję 
wraz z całą jej grozą jako nadejście zapowiadanych dni sądu i spraw iedliwości. Jego 

przy całym praktycznym nastawieniu umysłu domagał się 
natychmiastowych realizacji ; wyobrażał sobie , że wraz z dokonaną rewolucją udoskonali 
się natura ludzka, przemieni się ludzka moralność . Był niecierpliwy niecierpliwością 
wielkich utopistów i wielkich marzycieli i chyba właśnie dlatego tak ostro i namiętnie 
występował przeciwko drobnym przywarom, przeciwko tym wszystkim spekulantom, 

biurokratom zwłaszcza, którzy w jego pojęciu byli 

Im częściej spotykał go zawód , im częściej życie odbiegało od wizji Wielkiej 
Przemiany, jaką sobie stworzył, ( . . . ) tym bardziej sądził, że jego obowiązkiem jest 

piętnowanie wszystkiego , co stało na drodze rewolucji, wierzył 

bowiem, że wierzył w gruncie 
rzeczy w silę pierwiastków pozytywnych w naturze ludzkiej . ( ... ) 

Trudnym i odpowiedzialnym zadaniem jest scalenie psychologiczne postaci 
Majakowskiego, scalenie, bez którego nie można sobie uświadomić calej istoty jego 
twórczości. A przecież o tym chyba marzył , gdy pisał w poemacie „Na cały glos": 
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Winstona Churchilla, charakteryzujące komunistyczny Związek Sowiecki. Największy 
bodajże paradoks bolszewickiej rewolucji , tego produktu „konieczności dziejowej", 
polegał chyba na tym , że zupełnie nie sposób było jej przewidzieć , a jeszcze mniej 
prawdopodobny wydawał się sukces leninowskiego puczu . Bo jak wyjaśnić fakt , że 
nieliczna grupa politycznych ekstremistów zdołała przejąć władzę w olbrzymim kraju, 
następnie utrzymać ją nie tylko dla samej władzy, ale po to, żeby zrealizować 

najbardziej woluntarystyczny projekt polityczny w dziejach: projekt „skoku 

Do zainicjowania 
wybuchu wystarczyło , że na skutek złej pogody do Petersburga nie dotarty transporty z 
żywnością. 8 marca robotnicy rozpoczęli strajk chlebowy, który zamienił się w 
spontaniczną rewolucję , do której przyłączyli sie żołnierze. Po kilku dniach car 
abdykował. Przewrót wyzwolił olbrzymią energię politycznego zaangażowania , 
przejawiającą się w niezliczonych komitetach i radach robotniczych, żołnierskich , 
chłopskich . Nad energią tą nie byt w stanie zapanować slaby tymczasowy rząd 
Aleksandra Kierenskiego. Kraj pogrążał się w chaosie. Wybitny historyk francuski , 
Francois Furet nie ma wątpliwości, że kluczem do zrozumienia tego , co się stało 7 
listopada 1917 roku , jest Lenin. Lenin jako interpretator Marksa, który rewolucyjną 
doktrynę „skoku z królestwa konieczności do królestwa wolności" adaptował , wbrew 

mistrzowi , do warunków rosyjskich, projektując 

Niedostatek ten wypełnić miała właśnie partia, 
awangarda ruchu robotniczego odpowiedzialna za wpojenie rewolucyjnej świadomości 
niedojrzałym jeszcze masom. Kluczowym momentem dla rozwoju idei rewolucji 
bolszewickiej byt kwiecien 1917 roku , kiedy Lenin ogłosił, że nadeszła konieczność 
rewolucyjnego przejęcia władzy. Podobno nawet Nadieżda Krupska stwierdziła , że jej 
mąż zwariował. Wszak bolszewicy wówczas praktycznie nie liczyli się na politycznej 
scenie. Zadziałała jednak polityczna maszyna-partia, której emisariusze przeniknęli do 
rozdyskutowanych sowietów, podszeptując program dzialania i pozyskując sympatię 

populistycznym hasłem W ogarniającym kraj 
chaosie Lenin potrafił stworzyć wrażenie, że jego partia dysponuje spójnym projektem 
politycznym i jest gotowa sięgnąć po leżącą na ulicy władzę . To wrażenie pozwoliło 
przetrwać rewolucyjnej organizacji , która zyskala czas, by sie skonsolidować , stosując 

wypróbowaną przez francuskich jakobinów Sam jednak terror nie 
wyjaśnia powodzenia komunistycznego projektu, a następnie wieloletniego trwania 
Związku Sowieckiego, ojczyzny socjalizmu, której przykład jednych przerażał, innych 
fascynował. „Sowiecki fenomen polegał na cyklu symbolicznych zawtaszczen" pisał 
amerykanski historyk Martin Mali. Otóż najważn iejsze dwa przesłania epoki Oświecenia i 
rewolucji francuskiej mówiły, że ludzkość skazana jest na postęp, którego gwarantem 
jest naukowe opanowanie i poddanie Natury Rozumowi , oraz że celem rozwoju 
społecznego jest równość. Zdaniem wielu wpływowych myślicieli XIX wieku syntezą 
dwóch aspektów rozwoju ludzkości miał być socjalizm. Jednocześnie XIX wiek dostarczył 
dowodów, że postęp faktycznie istnieje, ludziom żyje się coraz lepiej, co świadczyło, że 
historia ma sens i zmierza do jakiegoś celu . Kataklizm I wojny obnażył słabości projektu 
liberalnego kapitalizmu, otwierając pokusę wypróbowania socjalistycznej alternatywy. W 
takim to momencie w otchłani dziejów eksplodowało nieoczekiwane wydarzenie , 
rewolucja i jej cel: budowa panstwa socjalistycznego. Pierwotnie celem tym miała być 
rewolucja światowa; pomysł budowy socjalizmu w jednym kraju wydawał się absurdalny, 
ale rzeczywistość , w tym przegrana w 1920 roku z Polską , zmusiła bolszewików do 
rewizji planów. Wniosek stąd już prosty: to w Rosji Sowieckiej, a potem Związku 

Sowieckim spełnić się miały dzieje i powstać miało A.C. 
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Premiera 11 października 2008 roku. Duża Scena 

Tłumacze i utwory Majakowskiego wykorzystane w scenariuszu: 
Seweryn Pollak (Pluskwa , Jak to się w oczy sypie piaskiem , Wlodzimierz Majakowski) , 
Artur Sandauer (laźnia) , Wiktor Woroszylski (Bluza fircyka, Ostatni notatnik , O tym , 

Posłuchajcie , Dobrze, Dobre traktowanie koni , Włodzimierz Majakowski) , Władysław Broniewski 
(Ja sam , Na cały głos). Anatol Stern (Niezrozumiale dla mas, Włodzim ierz Majakowski , 

Misterium buffo) , Leopold Lewin (Rewolucja ). Jan Brzechwa (Rozmowa z inspicjentem 
podatkowym o poezji) , Włodzimierz Słobodnik (Radio - Październ ik) , Jerzy Koenig 

(Diekabriuchow i Oktiabriuchow). Wykorzystano też fragmenty książek : Wiktor Woroszylski 
„Życie Majakowskiego" PIW Warszawa 1967, Igor lljiński „Pamiętnik aktora'', U. Seweryn Pollak, 

WAiF Warszawa 1962 oraz fragment wiersza Mariny Cwietajewej „Ilu nas bylo .. " w przekładzie 
Wiktora Woroszylskiego. 





Poeta i dramaturg. Debiutowa! w 1912 roku . Początkowo związany z futuryzmem, 
z czasem calkowicie poświęci! się socjalizmowi. Bez zastrzeżeń zaakceptowal rewolucję 
i stal się jednym z najżarliwszych piewców nowej rzeczywistości. Toteż jako osobistą 
klęskę odczuwa! wszelkie odstępstwa praktyki od zasad rewolucyjnych. Rozczarowaniem 
ideowym tlumaczono jego samobójczą śmierć w 1930 roku. Ale też pojawily się inne 
wy1asmenia: wyeksploatowanie artystyczne, przeświadczenie o nieprzydatności 
spolecznej, mordercze tempo pracy, intrygi, walka grup poetyckich oraz nieszczęśliwa 
milość. W nekrologu zamieszczonym w czasopiśmie „Europa" pisano: „Twórcy pieśn i 
takiej giną przeważnie, strawieni przez naturalną reakcję po rewolucji zabija ich 
spowszednienie życia. ( ... ) Wystrzeli! jak ostatni granat rewolucji, rozsadzila go 
bezużyteczna sita". 

Majakowski zastrzeli! się 14 kwietnia 1930 roku, kwadrans po godzinie dziesiątej. 
w mieszkaniu przy Zaulku lubiańskim. Jak pisal Wiktor Szklowski: „Zastrzeli! się z tego 
samego rewolweru, który był sfilmowany w „Nie dla pieniędzy". W lufie była tylko jedna 
kula" . Pozostawi! po sobie list-testament datowany 12 kwietnia 1930 roku. Jest w nim 
sporo praktycznych zaleceń. Rodzinę poleca opiece wladz, wiersze zaczęte każe 
przekazać rodzinie Brików, a z pieniędzy pozostałych w biurku splacić podatki. Ale są 
też fragmenty natury ogólniejszej: „ .\'ic 1w:::r1iis11icic 11i/..1111111 1ri111 · :::a 11111ią .\111ia1" 1. p1m:::ę. 11ie 
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Majakowski bardzo przeżył dziesięć lat wcześniej samobójczą śmierć Jesienina. 
Napisał dlugi wiersz, a w nim: 
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„Po czym zastrzeli! się" - dopisal odręcznie Maksym Gorki dziesięć lat później pod 
wierszem w tomiku „Wierszy wybranych" Majakowskiego. 

Po śmierci Majakowskiego przez pięć lat nie publikowano jego utworów. W 1935 
roku Stalin oglosil go „najlepszym i najbardziej utalentowanym poetą radzieckiej epoki" 
i od tego momentu rozpocząl się niekończący festiwal jego poezji. „Majakowskiego 
wpychano nam na silę, jak ziemniaki za panowania carycy Katarzyny Wielkiej- pisał 

Borys Pasternak · To była jego druga śmierć. Tym razem nie z jego winy" . 
A.C. 
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Kostiumy powstały dzięki życzliwości firmy RYlKO 

Podziękowania dla TVP Wrocław i Szkoty Filmowej Wroctaw za 
udostępnienie kamer 

Szczególne podziękowania dla firmy TRIAS za udostępnienie 
sprzętu multimedialnego niezbędnego do realizacji 2 części spektaklu 
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