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Aktorzy 
tea!ru 
Starego 

ANlELA ASZPERGEHOWA 
(1816-1902) 

Woj ciech Aszperger, a k tor warszawski, 
owdowiał we wrześniu 18:35 r . W następnym 
roku pożegnał Warszawę i pr zeniósł się do 
Wilna, jako dyrektor tamtejsze j sceny. Za
brał ze sobą dwie młode osoby: swoją osiem
nastoletnia córkę oraz starszą od niej o dwa 
lata pannę Aniel Kamińską, która przed 
kilkoma miesiącami debiutowała w war
szawskim teatrze. Panna Kamii1ska swoją 
pięknością i talentem w rola ch „pierwszych 
amantek i bohaterek" - oczarowała nie tyl
ko publiczność wilei1ską. Sam pryncypał, 
o 26 la1 od niej starszy, uległ powabom mło
de.i aktorki i wkrótce j ą po śl ubił. 

W r. 1839 w 'lińsku grała Aszpergerowa 
razem z Bogumiłem Dawison em , wtedy je
szcze polskim a wkrótce potem najznako
mitszym niemieckim aktorem. W liście do 
swego przy jaciela Dawison tak ją wtedy 
opisał i o cenił: 

„W dramie, a zwłaszcza w komedii w:-•ż
szego rzę du, zdumie\ a mnie czasem. Nigdy 
bym się nie spodziewał, aby dawna Kamiń
ska z warszawskiego teatru tyl e miała ta
lentu. Ułożenie, czucie, zrozumienie roli, 
piękna postać, twarz na jej korzyś bardzo 
teraz zmieniona, dżwięczny organ - wszyst
ko s ię w niej łączy, aby utworzyć artystkę, 
która za kilka lat najdalej stanąć może na 
równi z panią Halpert. (. .. ) A ona jej nie 
naśladuje na oślep, obrała sobie t ylko wielki 
wzór, bada, śle dzi, zgłębia i tworzy, jak 
to siq pokazuje z liczn ych sztuk, których 
n awet w Warszawie nie znaj ą i gdzie nikogo 
nie widziała". 

Przez Mińsk powrócili Aszpergerowie do 
Warszawy w r. 1840, a po roku przen ieś li 
si t:; do Lwowa. Kr ytyka tamte jsza począ tko 
wo zarzucała aktorce nadm iar szkolnej je 
szcze r uty ny, i brak swobody. Ale po roku 
Aszpergerowa stała się ulubieni cą i publicz
ności i krytyki, a dzięki swojej wszech
stronności, niezawodną podporą wszystkich 
przedstawiei1. Od wodewilu do melodramatu 
i tragedii - nigdzie nie spotykała konku
rentki. I w rolach młodych chłopców, zgod
ni e z ówczesną modą cz s to grywanych 
przez kobiety, odnosiła wielkie ukcesy . 

Niektórzy recenzenci, wbrew opinii Dawi
so n a, twierdzili, że głosowi jej brak dźwięcz
nośc i. wydawał się on im za ostry - ale 
zgodne są świadectwa o jej niezwykłe.i wni
kliwości w s tudiach nad każdą rolą i zna
komitym, drobiazgowym opracowaniu wszyst
kich szczegółów gr y. Mimo tej intelektual
nej metody pracy nad rolą, przejmowała się 
w czasie gry swoimi kreacjami tak si lnie, 
:i:e kilkakrotnie musiano przerywać przed
stawienie wskutek jej „d rżen i a nerwowego" 
i „mdłości spazm a tycznych" ! 

Obok talentu piękna powierzchowność Asz
pergerowej i w różniające się elegancją 
stroje (w komedii Szatan w Paryżu przebie
rała się sześć razy - i to w czasach, gdy 
aktorka sama musiała pokrywać koszty ko-

stiumów). jednały jej tłumy gorących wiel
bicieli i zapewniły wyjątkowe s tanowisk o 
w teatr ze. 

Do Krakowa przyb:ła najpien,v dwukrot
nie na gościnne wysti:;py w latach 1855-
1357. Budziły one t ym większe zaintereso
wanie, że poprzedziła je sensacyjna plotka . 
Twierdzono uporczywie, iż znany dobrze 
w Krakowie dyrektor Pfeiffe r został nagle 
usunietv z leatru 1Wo\1skiego wskutek kłótni 
z wsŻe~hmocną atorką . Jeśli tak było rze
czywiście, nastq pca Pleiffra zrewanżował się 
jej zwalniając ją po roku ze sceny lwow
skiej. Wróciła tam w r . 1357, ale wskutek 
udziału w kon spiracyj ych organizacjach po
w staniowych, uwit:;ziono ją w r. 1863. Póź
niej występowała go·;cinnie owacyjnie wi
tana, wyjechała na pr'.l wincję a wreszcie, po 
gościnnych w ys tepach w Krakowie zaanga
żowała się do naszego teatru na lata 1868 
i 1869. Wtedy przeszł r, już do ról charakte
rystycznych i zw. „matek" - jej ulubioną 
postacią w tym dziale była Wdowa w Balla
dynie. W tragedii reprezentowała starą szko
łę patosu nie t ylko w deklamacji, ale w ca
łej grze. Natomiast w rolach komiczna-cha
rakterys tycznych umiiiła się nagiąć z powo
dzeniem do nowych wskazań „szkoły kra
owskiej", do w ymaganego przez nią realizmu 
i umiaru. Z Krakowa powróciła do Lwowa 
i obchodziła tam w r. 1885 jubileusz 50 lat 
pracy na scenie , właśnie w Balladynie. 
W cztery lat a później ustąpiła ze sceny , ale 
grywała jeszcze czasem, prawie do końca 
życia. Po jej śmierci całe miasto było w ża
łobie, latarnie uli zne ol.;:ryte ki r em, a w po
grzebie wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy 
osób. 

n TEMPLARIUSZE" 

Nie znano podobno jeszcze na scenie pol
skiej niezręczniejszego tworu dramatycznego 
na d tę rozwlekłą gadaninę. Od czasu wy&ta
wien ia „.Joanny z Zel•rzydowskich" nie wi 
dziano tu jeszcze tak poziewa.iącego parte
ru. („.) Dowiódł nam tego pan Babo w „Tem
plariuszach", że botanika racze.i niż drama
turgia zdolnościom jego musiała być od na
tury przeznaczoną w udziale, (.„) bo więk
sza część trag·edii nabita ,jest przysłowiami 
o kwiatach, owocach i rozmaitych roślinach. 

Nie możemy się wstrzymać, ażeby czytel
niom naszym nie przywieść niektórych nie 
słyszanych dotąd wysłowień, jakie dadzą 
wyobrażenie o talencie autora i wartości ca
łego dzieła, np.: 

„ten zapał zapala i rozgrzewa, niechaj mój 
język i moje serce padną. trupem". 

Gra aktorów odpowiadała po częście warto
ści tej trajedii. Panna Bauer w mo"?-entac~ 
osłabienia podobniejszą była do tancząceJ, 
jak do chwiejącej się. 

G azeta Krakowska , 15 VIII 1B L7, nr 57, s . 734. 

Z wspomnietl 

STAN JSŁA W A KRZESIŃSKIEGO 

1836 K ur s ( ... ) rozpoczynał się zawsze 
z dniem 3 listopada, bo pierwszego 
Wszystkich Swiętych i nazajutrz 
Dzi ń. Zad u szny grać nic pozwa/.ano . 

Przeważ nie byl tu rząd kleryka lny, więc do 
jego rozporządze 1't stosować się było potrze
ba a że Kraków byl pod opieką trzech mo
ca;stw cenzura wiec m 11 sial a być stosowa
na do' ich rozporzqdze1l. Pomimo wolno.ści 
n{ełatwe to bylo zadanie. Pozwalano grać 
wszystko bez wyjątku, ale tak ściśle. <?kr e
ślano, że często jede n wyraz na1mn.ze3 na
wet domyślny wymazywano . 

1839 Przed Bożym Narodzeniem grono 
ar t ystek powiększ·yla przybyła z War
szawy znamienita artystka Pal.czew-
ska T eresa . Przy niej też wyszły 

zara z n a scenę większe i wznioślejsze dra
mata. Na pierwsz y występ obrała sobi e „Ży
cie szulera". Postaw a moja nic zdawała się 
jej odpowiednią na rolę Warnera. Prosila 
więc, by Nowaczyński gral z nią tę rol ę. 
Ni c sprzeciwiałem się i chętnie ustąpiłem 
kaprysowi, jako gościowi, i przyją łem w za 
mian rolę Rudolfa . Na próbach przysposo
bila go sobie dostatecznie, by był j ej odpo
wiedni w scenach, k tóre m ieli z sobą, mia
nowicie w porze dr11giej . Trze baż nieszczę
ścia , że przed samym zaczęciem Nowaczyń. 
ski tak s ię upil, że był zupełnie bezprzy
tomny. Ujrzawszy to Palczewska pr zestra 
szyła się i zdecydowała, że widowi sko musi 
być odwalane. Pfeiffer wyperswadował jej, 
że to b yć nie może. Tak licznemu zgroma
dzeniu zawodu robić n iepodobna . A potem 

Krak. Zak ł. Graf. Nr 3, zam. 1306/67 3.010 R-48(9020) 
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trzeba znać publiczność krakowską , która 
j est bar dzo skłonna clo kanda lów , więc 
i w tym ra zie nie obeFloby _·ię bez tego. 
„Cóż robić? Prze cież " n i eprzytom nym czło 
wiekiem grać mi nie podobna". - „Graj 
pani z K rzesi fisk im, on gotowy" - odpowie 
dy re k t or. „!lleż on ze mn q n ie ro bit żad n e j 
próby!" - „Bqdź pani spoko j1iq , akto r to 
pewny siebie i zaręczam że zaw odu n ie zro
bi". Z boja źnią przystała . Dyrektor prosił, 
abym zastqpi l Wa r nera , a Ładnowskiego , po
nieważ g rywał kied y .§ l?uclolfa proszo no, by 
.wstąpił mnie. Pó łtora kwadra nsa zostawało 
czas·u do za zecia. zczę[;c iem., że od teat ru 
do mego m i eszkania n ie by ło zb yt da leko , 
pobiegłem więc i przysposob iw szy pot rzebna 
garderobę , ta k em się posp · e .~z y ł, iż na parę 
minut przed za częciem już bylem gotowy. 
Gorze j było z Ładnowsk im , bo ten mieszka ł 
zn aczni e dal ej, ale w ziawszy fiakra na koszt 
durek c ji zdąiyl prawi równ o ze mną . Po 
skoń czo n ym widowi ·ku debiutan tka nic mo-
9la m i sirt do§ć nadzięk ować, że p rz wyż
szylem. j ej oczck iwanfo i że by byla pewną , 
że ma takiego Warnera we mn ie, n igdy 
bylaby nie żądał.a te j zmiany. Nowaczyński 
tymczasem n ie ch cia ł ustąpić, rzucał s ię, 
krzyczał i a ż mu ia110 użyć pods tepu, by go 
dobrowolnie wyprowadzi (-. W!ięto go do bu
fetu i tam do reszt y upojono, potem nie
przytomnego w pakowa no clo fiakra i do do
mu odw ieziono ... 
s. Krzesi il s k i , K o lej e życia \V-\va 1957. s . 22 5, 259-211'1. 

„DWIE W DOW " 

Podnosimy szczególnie grę pani 1\10-
clrze.jewskiej i pani Hoffman nowcj („.) 
która obok doskonałości a rtystek wie
deńskich łączyła w · sobie lekkość i 
zwinność francuskich. Mimo to okla ·ki 
tym razem nie były rzęsiste, bo teatr 
był prawie próżn . 

Cza s nr 239 z 17 X 1867. 

„FIESCO" Schiller 

Kiedy w teatrze Burgowym ~ Wied~iu 
długo przygotowują się początkuJący, za 1m 
wystąpić mogą w k tóre j z r ól ta k!ch ~z.tuk 
jak szyllerowskie, tu w szystko m usi by ~m
prowizo,vane, bo ni •liczna tutejsza _ l! u_bh~z
no ść teatralna wymaga ciągle nowosc1 1 me
jcdcn z członków sceny spr zecznie nicril;z 
z charakterem - najróżnorodniejsze pr zy,J
mować musi role. Wpraw dzie bardziej je
szcze odbija obok doskonałej g·ry - gra 
mierna, lub więcej niż mierna, lecz są to 
nieuniknione koleje scen w mias tach niezbyt 
ludnych. Obok wybornej gry p . Modrzejew
skiej w roli Eleonory i p. Hoffmanno~ve~ 
w roli Julii Imperiali, obok gry ich. ktoreJ 
kulminacyjnym p unktem była scena między 
prześladującą Julią i prześladowaną Eleo
norą, obok p. Bendy w roli t ' tulow ej, kt óry 
wzniosłym był w ch wili gdy. poznaje mar
twą, poległą z swej ręki Eleonorę, p. Ra~ 
packiego w roli murzyna, p. Baumanowe ,J 
w roli Berty, pp. Ładnowskiego ojca w roli 
Andrzeja Dorii i Ładnowskiego syna w roli 
G ianettina Dorii, p. Wolsk iego w roli Wer
riny - obok ow eh jaśniejszych świate ł 
przedstawienia w czorajszego, znal azł się nie 
jeden cień, nawet rażący. P ubliczność szczel
n ie zapełniająca tea tr n ie szczędziła okla
sk ów w spomnionym wyże.i artystom w u tę
pach bardziej porywających i po ukończe
niu sztuki. 

Cza s nr 26 4 z 16 X I 1867. 

'~--~--~~-o-p~r-~J_e_rz_y~G_o_•_·~~~~~~ 
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Włodzi m i erz Majakowski 

• 

Pobiedonosikow 

Pola, jego żona 

Optymistenko 

Belwedoński . 

Momentalnikow. 

Tow. Underłon 

Noczkin 

Welocypedkin 

Czudakow 

Mezaliansowa 

Kapitał 

Śmierć 

Swoboda 

w przekładzie A rtura Sandauera 

o s o Y: 
Marek W alczewski Mr Pond Keatch 

A licja K amiń ska Foskin 

Kazimierz Ka czor Dwojkin 

Kazimierz Wi tkiewicz T rojkin . 

Euzebiu sz Lube ro dz ki Reżyser 

Rom ana Próchnicka Iwan Iwano vicz 

Andrzei Kozak Fosforyczna kobitfa 

Tadeusz Ju ra sz Petent 

Zdz i sław Zazula Petenika 

Wand a ruszewska Bileter 

K UK Ł Y: 
A ndrzej Buszewicz 

Ferdynan d Wóici k 

Adam Romano wski 

MUZYKA: 

Ręka I 

Ręka Il 

Imperializm 

REŻYSERIA 

* * * 
Ferdyn an d Wó icik 

An drzej Buszewicz 

Al eksand e r Fab isi ak 

Tadeusz Ma lak 

Janusz Syku tera 

Iwona Swida 

Józef Dwornicki 

Janina Z1e li11ska 

Ada m Rom anowski 

A leksander Fabis iak 

* * * 
* ~' * 

SCENOGRAFIA: 
Bogusław Schaffer Józef Szaj na 

ASTSTEIT REŻYSERA: 
W an da Kruszewska 

Dyrektor Teatru : ZYGMUNT HUBNER • Kierownik literacki : JAN BłONSK I 
Inspicjent 

SJJfler 

Stan i sł wa Ja s l rzębska 

Zofia Mora wska 

Kostiumy wykonane pod kierunkiem: 

- prac. krawiecka damska 

- prac. krawiecka mę•ka 

Dekoracje: 

- pracownia •folarska 

- pracownio mala rsko 

Ste fan ia Za leszcz uk 

Jó zef Kanio 

Andrzej Skoś 

. Kazimierz l as ka wski 

Proce §!usarskie 

Peruki 

N a krycia głowy 

Obuwie 

Gł. el„klryk 

Brygadier sceny 

Kierownik łechnlc:i:ny 

Fran ciszek Miękino 

Morion Zoleszczuk 

Mo ri a Szt uka 

Spółd:de l n ia Pracy 

. Gromada ' - Kra ków 

Eug . niusz W anda s 

Stefari Kuku ła 

Adom Burna towlcz 

-:-remiera na seenie Teatru Kameralnego dnia 25 listopada 1967 r. 
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Wydaliś y 
LEF-u". 

l'o co w 
czego „LE ' 
WydaJiś 

w dziedzin 
kompletnie 

pierwszy n q er 

l-opyt Y•V"v .... ,,. 
miernikiem 

„.„LEF" 

3 
„No go 

la-

ult ry 
lat eh 

o 
rozproszenia o 
braku wsp' 
głosu - „ 
odcinkach kultury. 

... „LEF" - to swobodne zrzeszenie wszyst
kich pracowników awangardowej rewolucyj
nej sztuki. 

„LEF" - widzi swoich sojuszników jedynie 
w szeregach pracowników sztuki rewolucyjnej. 

„LEF" - to zjednoczenie wyłącznie na 
gruncie pracy, działania. 

„LEF" - nie pieści ucha ani oka - i sztu
kę przedstawiania życia zastępuje pracą bu
dowania życia. 

„Nowy LEF" - to kontynuacja prowadzo
nej przez nas zawsze wal ~j o kulturę komuni
styczną. 



„Majakowski, jak pańskie prawdziwe m1zwi
sko?" 

- Powiedzieć? Puszkin!!! 

„Pańskie wiersze są zbyt aktualne. J utro 
umrą. Zostanie pan zapomniany. Nieśmiertel -
ność nie przypadnie panu w udziale„." 

- Proszę wpaść za jakieś tysiąc lat, pog·a
damy! 

„Majakowski, uwaia się pan za poetę prole
tariackiego, kolektywistę , a wszędzi(' pisze -
Ja, Ja, .Ta". 

- A jak m. ślicie , car Mikołaj był kolekty
wistą? Bo pisał: My, Mikołaj Drugi.„ I czy mo
żna w każde' sytuacji mówić: my? Zechcecie 
się oświadczyć najdroższej - i co, powiecie: 
.. ,My panią kochamy?" A ona zapyta: „Ilu was?" 

Z sali: - Jest pan spekulantem„. Chciałem 
powiedzieć - spekulantem literackim. 

Majakowski: - A pan jest durniem. 
Z sali: - To ubliżające. 
Majakowski: - Durniem literackim. 



„Dlaczego robotnicy pana nie rozumieją'?" 
- Nie trzeba tak źle myśleć o robotnikach. 
„Na przykład ja pana nie rozumiem". 
- To pańska wina i nieszczęście. 

„Dlaczego inni poeci nie pisują haseł rekla
mowych?" 

- Też ich o to p~rtałem. 

„Czy to prawda, że w 10-12 roku rozbijał 
pan popiersia Puszkina i chodził po Moskwie 
w żółtych spodenkach kąpielowych?" 

„Czy to prawda, że kiedy odczuwa pan przy
pływ natchnienia, każe pan siebie przywiąz;y
wać nogami do sufitu i w tej pozycji tworz;v 
swoje najlepsze utwory?" 

„Czy kochał pan kiedyś dziewczynę jaka 
była ta miłość'? Przepraszam." 

„Panie Majakowski. Odkryj nam prawdę, 
dlaczego tu taj przeczytałeś wiersze do rymu, 
a w gazecie piszesz do jakiegoś chrymu, tam 
zawsze plątanina nielicha i nie ma żadnego 
do rymu, akrostycha, więc dla miło§nika czy
tania dręczą duszę takie zadania." 



„Żyjemy, zdaje się w republice rad a są
dząc po psychologii osłów na 'ali - j esteśmy 
w kraju Zulusów. Gotowi są śmiać· się z pana 
jak z clowna, chociaż słowo pana - to naro
dziny nowego, każde je ·t zrozumiHłe i cieszy„." 

„Nic roznn11e1ą pana nie dlatego. ze nie ro
zumieją, lecz dlatego, że nie chcą rozumieć , 
l enią się i szkoda im czasu. " 

„Na każdej prelekcji p tają pan , dlaczego 
proletar iat ni rozumie pańskich wierszy. To 
brednie. a każdej przerwie robotnicy proszą 
mnie, żebym czytała im pańskie wiersze." 



5. 9. 29. W. przeczytał am ka •::\lek z / , 
źni. Zdaje się, że mocna rz cz. 

1 . 9. 29. W. oddał jui sz t ukę cło przeptsa
nia. 

15. 9. :..9. · . czvtał mi Łaźnię . Przyszcdl 
Osia - przeczy t ał jeszcze r az nam oho · u. 
Bardzo się spodobało , ale : e ~zcze nie dopra 
cowane. 

22. 9. 29. ieczor em W. czytał w domu 
Łaźnię - było ze 30 osób. 

23. 9. 29. W . czy tał Łaźnię w teatrze -
gwałto ny snkc s. Mówili, że Molier, S7ek
spir, Puszk in, Gogol. 

26. 9. 29. \i\T. wieczorem rozmawiał z nami 
o Łaźni, chce sam zrobić do niej dekoracje. 

20. 12. 29. Czytał Łaźnię w Komitecie Re
pertuarowym - ledwie się wybronił. 

8. 11. 29. Czytał Łaźnię IGerżencewowi. 
24. 12. 29. Komplikac.ie z zezwoleniem na 

w~·sta vienic Łaźni . 

2. 2. 30. Mówią, :le w Leni ngradzie zamie
rzają zakazać Łaźnię . \V. zdenerwował się ... 

3. 2. 30. Nik t sztuki nie zdejmuje, tylko pu
bliczność nie chodzi i gazety wymyślają ... 

Z llDTATlllA Lill BRIK 



Stłoczeni w małym pokoiku goscie gorąco prz.vj
mowali sztukę. Było dużo oklasków, entuzjastycz
nych okrzyków. Wszyscy czekali na wypowiedź 
Meyerholda - przecież on ma wystawiać, od nie
go w znacznym stopniu zależą losy sztuki. 

Meyerhold, westchnąwszy głęboko, W;\'rzckł jerł
no słowo: „Molier"! Zabrzmiał;v w tym prawdziwa 
powaga i wzruszenie. 

ZE WSPOMllEi lAWUTA 

Zdania były jednomyślne i pełne zachwytu„. 
Włodzimierz Władimirowicz, który zawsze bardzo 
dobrze czytał, tego wieczoru prześcignął sam si4.'
bie„. 

Janszyn był sztuką zachwycony. Nazajutrz krz;v
czał w teatrze o nowym wydarzeniu, jakie stanowi 
Łaźnia Majakowskiego, przekonywał, że sztukę 
należy wystawić w Teatrze Artystycznym. Po tych 
rozmowach umówiono się na czytanie Łaźn i 
w Teatrze Artyst;v<;znym, ale z jakich ś pn;vcz.vn 
nic doszło ono do skutku. 

WERONIKA POlOisu 

A tony i pbuzc pękali ze śmiechu i okłaski-
·nli p etę. Każdą kwe tię aprobowan bez zastrze

żen„. :Vlnie s' ę sztuka nie podobała, dopatrywałem 
się w niej nieporadności scenicznej. I wówczas po 
raz pierwszy w życiu byłem nieszczery, sądząc, 
że czegoś nie zrozumiałem. Kiedy Majakowski za
pytał m nie, cz~- s7.tuka jest dobra , powiedziałem, 
że dobra.„ 

MICHAŁ ZOSZCZElll 

„ . znalazłem się w Leningradzie. Włodzintierz 
Władimirowicz zaprosił mnie do swojego pokoju 
w Hotelu Europejskim, gdzie odczytał sztukę mnie 
i Erdmanowi, który jej także nie znał„. 

Czy Majakowski kiepsko czytał, bo przyzw;ycza
jony był do występowania wobec szerokiego audy
torium, k tóre wwsze reagowało donośnym śmie
chem, tu zaś miał do czynienia z parą „ponurych 
komików", c:zy też za dużo nasłuchałem . ię wcze
śniej o sztuce, ale zachwytów, których autor ocze
kiwał ze strony mojej i Erdmana, nie było„. 

llDll llllllll 



W. Jermiłow po głębokiej rozwadze oznajmia, 
jakoby Majakowskiemu groziło ,jakieś niebezpie
czeństwo" wskutek tego, że ,,wyolbrzymia" on 
w Łaźni „pobiedorto ikowszczyznę" do rozmiarów, 
w jakich przestaje ona wyrażać coś konkretnego. 

Ujęcie sceniczne wykazuje nam jedn· kowoż zu
pełnie wyraźnie, iż , wyolbrzymienie pobiedonosi
kowszczyzny" nie zagrażało i nie zagraża l\łajakow
skiemu żadnym niebezpieczeństwem, lecz wprost 
przeciwnie - siła Majakowskiego polega właśnie 
na tym, że „pobiedonosikowszczyznf,l" i „wyolbrzy
mił", i co najważniejsze . zdołał ją odpowiednio 
napiętnować. 

„Majakowski w Łaźni ośmiesza Pobiedonosiko
wów. Ale skąd wziął J ermilow, że w postaci Po
biedonosikowa Majakow. ki pokazuje zwyrodniałego 
partyjniaka?„. W sztuce Majakowskiego został mi
strzowsko pokazany tragiczny kon Ciikt r obotnika
-wynalazcy w walce z biuro ·ratyzmem, kancela
ryjną mitręgą, ciasnym praktycyzmem. 'fo jedna 
linia sztuki. Druga linia: Majakowski, konstruując 
szereg sytuacji sceniczn ych, wyraża zachwyt wobec 
zrywu proletariatu do pokonania wszelkich prze
szkód na swej drodze do socjalizmu.„ 

z wypowiedzi polemicznej Wslewoloda Meyerh Ida 

N le trudno wszakże Majakowskiego zrozumieć: 
wier ze jego witano rechotem. Z obrazów malarzy, 
którzy poszli z futurystami (Malewicz, Tatlin, Rod~ 
czenko, Puni, Udalcowa. Popowa, Altman), przed 
rewolucją naigrawano się. Po październiku epigoni 
poezji klasycznej zaczęli pakować walizki. I Bunin, 
i Repin wyjechali za granicę. Zostali futuryści, 
kubiści, suprematyści. Podobnie jak jednomyślni 
z nimi artyści Zachodu, przedwojenni bywalcy 
„Rotondy", nienawidzili oni społeczeństwa burżua
zyjnego i w rewolucji dostrzegli wyjście. 

EREllH& 
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od re*ysera Odmienność konstrukcji i nowatorstwo utworów 
Majakowskiego rysuje się najwyraźniej w Łaźni, sztuce najdojrzalszej spośród tych, które napisał 
dla teatru (Misterium Buffo, Pluskwa). 

Sugeruje to autor w IIl akcie w rozmowie Po biedonosikowa z reżyserem - w naszej realizacji 
animatorem przedstawienia. Polega ono, w naszym przykładzie, na odejściu od sceny i jej likwidacji 
w pojęciu tradycyjnym. Integracja sceny i wido\.vni jest tu próbą identyfikacji poszczególnych po
staw moralnych i zmierza do przedstawiania ni~ w izolacji sceny, ale w zbliżeniu tendencji z widzem. 

Z potrzeby przeciwstawienia się konwencji mieszczańskiej komedii i kokieteryjnej farsie, wynika 
przekroczenie ram t. zw. przyzwoitości sceny pudełkowej, oraz odmienność opracowania muzycznego, 
Groteska byłaby tu również uproszczeniem mogącym sprowadzić się wyłącznie do satyry z okresu 

miejsca, które dziś już należą do historii. 

Łaźnia jako moralitet wydaje się być najbliższa temu co w niej najżywotniejsze dzisiaj. 

Bliski prekursorom współczesnej awangardy i nowym tendencjom w sztuce, Majakowski nie wy
maga aktualizacji - jest nadal żywy. Jego materia pisarska pełna dynamiki i niepokoju wykracza 
poza satyrę obyczajową i bierność obserwacji. Stąd też różni ją od Rewizora Gogola czyn, któremu 
Majakowski przypisuje najwyższą rangę, odsuwając element ośmieszenia na plan dalszy. Jego bunt 
i demaskatorstwo dotyczy kołtunerii, z którą walczy przez całe życie. 

Wiąże się z tym zagadnieniem funkcja i perspektywy współczesnego teatru, jak również jego 
forma i warsztat aktora. 

„Dramat w IV aktach z cyrkiem i fajerwerkiem" jest zatem w imię wyżej wspomnianych założeń 
uj-:ty w jedną całość walki postaw ludzkich. JÓZEF SZAJNA 






