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Był jedną z najwi kszych ·indywidualności poetyc
kich pierwszej połowy XX wieku - a może w ogóle 
w historii literatury. Roz,poczynał swą twórczość pod 
wpływem 1kierunku futury3tycznego - i z niego wziął 
niechęć do liryzmu, dynamizmu, bru.tałność i dosad
ność wy·razu. Ale ogromnym temperamentem i talen
tem wnet przełamał reguły szkoły literackiej - z całą 
pa:siją i .przekcnaniem oddał pióro w służbę rewoluciji 
i tu znalazł swo.je prawdzd:we powołanie poetyck·ie. 
Jego wiersze 'rozsadzały zas tane poetyki - rouoa-dzały 
wiele zaśniedziałych pcJęć, nawyków uczuoiowych, 
sztamp my§lowych. Stały się wzorem twór.czości dde
owej, zaangażowanej polityc2mie, czerpiącej natchnie
nie z codziennej walki i na bieżąco agitującej, a prze
cież •przesyconej nieprzemijającymi wartościami. W je
dnym ze swych arcydzfieł - w poemacie Dobrze! -
był pierwszym poetą .patrio•tyzmu radzieckiego, od
chodzącym od dawnych nacjonalistycznych wzruszeń 
do uczuć i 'PDrywów dla nowej soojalistycznej ojczyzny. 
Wyso,kie uznanie d'J-a ijego wierszy mieli i wodzowie 
rewol,uc}i, i nieprzeliczcne irzesze ma;;owych czyteln:j
ków. Dzieje jego poezji splotly się nierozerwalnie 
z dziejami pierwszego na świecie socjalistycznego paii.
stwa - formułuje tra:linie krytyik Artur Sandauer. 
Wywarł ogromny wpły·w na .poetów wielu krajów . 

Antyestetyzm i · antysentymentaliizm, - siła i bez
kompromisowość - .połączo,ne z .W1joną wraż:JiwOlŚCią 
i czuł-0•ścią dla zwyikłyoh 1n.ieupcetyzo1wanych lu<lz.i, 
wszys.tkie cechy tej ba:rdzo męskied pcezji - trafiły 
do wyobraźni, do serc i umysłów pokolenia. 

(Fragment z Przewodnika Teatralnego „IslUer" 
Stanisław Marczak-Oborski) 

Prapremiera Pluskwy odbyła się w l\oloskwie w r. 1929 
w reżyserii W. Meyerholda. Zadaniem tej publicystycznej, 
problemowej i tendencyjnej komedii miało być według Ma
jakowskiego, zdemaskowanie ówczesnego „nepowskiego" fili
sterstwa. Oto co pisze o próbach Pluskwy Igor Iljiński 

świetny odtwórca roli Prysypkina w pamiętnym przedstawie
niu Meyerholda: 

Nie pamiętam z jakiego powodu nie moglem wziąć udziału 
w pierwszych czytaniach i próbach Pluskwy. 

Musi pan koniecznie usłyszeć, jak recytuje sztukę sam 
Majakowski - powiedział Meyerhold, niezadowolony wi
clocznie z mojego sposobu czytania - kiedy po raz pierwszy 
spotkaliśmy się przy aktorskim stole. 

Na moją prośbę Majakowski przeczytał mi szereg frag
mentów sztuki, w których wystepował Prysipkin. 

W interpretacji Majakowskiego Prisypkin nie wyróżniał się 
żadnymi cechami charakterystycznymi czy obyczajowymi. 
Poeta recytował tę rolę w swym swykłym apodyktyczno
-monumentalnym stylu sobie tylko właściwym, podniosłym 



tonem, ze szlachetnym (tak, również w tej roli) patosem . 
. Tego patos by! zawsze niezwykle przekonywający. Nagle 
pojawiały się nieoczekiwanie proste, życiowe niemal bytowe 
intonacje. Rozległa skala t„go rejestru wychodziła na dobre 
i patosowi, skontrastowanemu z ostrą „bytową" intonacją, 

i życiowej prostocie tej intonacji wydobytej przr.z zestawie
nie z monumentalnym patosem. Majakowski recytował: 

„Wymagam, żeby było czerwone wesele bez żadnych b ogów!" 
w zdaniu słychać było łoskot pa tosu. W sekundę pótniej 
z patosu tego nie zostalo śladu, kiedy z zaskakującą aż 

prostotą Majakowski dodawał: „Rozumiecie!" W tym „rozu
rn:!.t:cie"' dźwi~czało po\vątpiewanie (na\vet przestrach) w pra
widłowość frazy wygłoszonej przed chwilą tak bezapelacyj
nie. I z tego z taką niepewnością i tępotą dodanego „rozu
miecie" wylania! się nagle cały Prisypkin. To właśn'e był ów 
z a 1 ą że k postaci, który uchwyciłem w recytacji samego 
Majakowskie go. 

A więc zacząłem rob ić Prisypkina na „monumentalnr.go" 
hołuja i chama. Ta monumentalność rozszerzała skalę po
s taci. Może s:ę to wyda paradoksem, ale nawet dla charakte
rystyki zewnętrznej Prisypkina przejąłem ... sposób bycia 
Majakowskiego. Ale temu stylowi, pełnemu godności i na
wet wspaniałemu, przydawalem pewne kompromitujące od
cienie: przesadzałem zamaszystość kroku, majestatycznie 
nieruchomej twarzy nadawałem tępy skretyniały wyraz, 
nogi stawiałem trochę krzywo. Zaczęły wyłaniać się kon
tury, zewnętrznego na razie rysunku, postaci patetycznie 
triumfującego mieszczucha. Potem już usiłowałem wczuć się 
w postać, nie ograniczać się do zewnętrznego rysunku, do
dawałem coraz to więcej żywych rysów. Tak więc powaga 
przeradzała się w samozadowolenie i pe\vność siebie i bez
apelacyjną c h a m s k ą b e z cze I n o ś ć. Na próbach wpro
wadzałem nowe szczegóły, podpatrzone u młodzieńców snu
jących się po poczekalniach małych, trzeciorzędnych kin -
sposób bycia tych bywalców i chuliganów, który oczywiście 
był jak najdalszy i przeciwstawny stylowi samego Majakow
skiego. 

Właśnie synteza i sceniczna realizacja wszystkich tych 
elementów sprawiły, że stopniowo zaczęły się zarysowywać 

kontury nowej postaci. 

(Fragment z Pamiętnika Aktora - I. lljińskiego) 
Wyd. Artystyczne i Filmowe, 1962 
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