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WLODZIMIERZ MAJAKOWSKI 

O PLUGASTWIE 

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

Uciszyły się burze rewolucyjnych serc, 
wiry radzieckie już rzęsa porastać zaczyna. 
I wylazi 
spoza pleców RSFRR 
ryj 
mieszczanina. 
<Nie schwytacie mnie za slowo, 
nie ubliżam mieszkańcom miast. 
Zapisanym w mieszcza1iskim stanie 
bez różnicy klas i warstw -
uszanowanie). 
Z wszystkich nieobjętych rosyjskich wyr ajów, 
z dniem, gdy radziecka rodziła się władza, 
spłynęli, 
piórka naprędce zmłeniając, 
aby się na wszystkie urzędy powsadzać. 

Pięć lat cierpliwie siedzen·iem gniotąc 
tyłki, jak potężne bidety, 
cicho jak trusia, 
żyją i dotąd. 
Uwili przytulne sypialnie i gabinety. 

A wieczorem 
gniłek 
do żony 
wbębniającej wprawki w pianino, 
nad samowarem rozmarzony, 
mówi: 
„Towarzyszko Nino! 
Dodatek świąteczny -
dwadzieścia cztery tysiączki. 
Według taryfy. 
Ech, morowo! 
Sprawię sobie 
galife jak Pacyfik, 
będę ze spodni 
wystawał 
rafą koralową!" 
A Nina: 
„I mnie do sukni emblematy. 
Bez sierpa i mlota nie pokażesz się w świecie. 
W czym 
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. 
Lebki kanarkom ukręcić 
czym prędzej -
iżby komunizmu 
nie zatłukły kanarki!" 

Przekład zbiorowy 
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WŁODZIMIERZ MAJ AKOWSKI 

J A SAM 

NAJWAŻNIEJSZE 

Urodz iłem się 7 lipca 1894 r. (albo 93 - zdanie 
mamy nie jest zgodne z aktami służbowymi ojca). 
W każdym bądź razie - n ie wcześniej. Miejsce uro
dzenia - Bagdady, gubernia kutaiska, Gruzja. 

TEMAT 

Jestem poetą. Dlatego jestem interesujący. I piszę 
tym. Czy kocham, czy narażam się, także o pię

kno· ci przyrody na Kaukazie - tylko jeśli to 
utrwaliło się w słowo . 

EGZAMIN 

Przeprowadzili · my się z Bagdad do Kutaisu. Egza
min do gimnazjum. Zdałem. Pytano mnie o kot
wicę (na moim r awie) - wiedziałem dobrze. Ale 
Batiuszka zapytał - co to takiego „oko". Odpowie
działem - „trzy funty" (tak po gruzińsku). Uprzej
mi egzaminatorzy wyjaśnili mi, że „o~o" to to sa
mo, co po rosyjsku „głaz", że to tak po staremu, po 
cerkiewno - słowiańsku. Omal że się nie ściąłem 
przez to. I dlatego znienawidziłem od razu wszy
stko stare, wszystko cerkiewne i wszystko słowiań
skie. Być może, że stąd pochodzi i mój futuryzm, 
i mój ateizm, i mój in ternacjonalizm. 

OSTATNIA SZKOŁA 

Nad ,,głową" siedziałem rok. Wstąpiłem do Aka
demii Sztuk P lastycznych i Architektury: jedyne 
m iejsce, gdzie przyjmow ano bez świadectwa pra
womyślności. Pracowałem dobrze. 

Dziwne: naśladowcami troskliwie się opiekują, 
samodzielny h wypędzają. Łarionow, Maszkow. 
Rewinstynktem stanąłem po stronie wypędzanych. 

ŻÓŁTY KAFTAN 

Porządn c ubrań nie miałem. Były dwie bluzy -
obmierzleg wyglądu. Wypróbowany sposób -
upiększać się krawat m. Nie ma pieniędzy. Wzią
łem od siostry kawałek żółtej wstążki. Zawiąza
łem. F ur ra. To znaczy - najgodniejszy uwagi 
i najpiękniejszy jest w człowieku krawat. Oczy
wiście z powiększeniem krawata zwiększy się fu
rora. 

A ponieważ rozmiary krawatów są ograniczone, 
wymyśliłem chytry podstęp : zrobiłem krawatową 
bluzę i bluzow y krawat. 

/ 
Wrażenie niesłychane. 

Przekład: WŁADYSŁAW BRONIEWSKI 



Potrzeba stworzenia t ej sceny wynika, jak wie
rzymy, z prawidłowego rozwoju naszych dotychcza
sowych działań. Działanie na scenach głównych, 
acz prowadzone - jak sądzimy - w pełnym po
czuciu zawodowej odpowiedzialności, podlega eko
nomicznym rygorom, p lanowanym narzutom i nie 
można tam podejmować zbyt daleko posuniętego 
ryzyka. Jeżeli sztuka lub koncepcja reżyserska wy
daje się nam zbyt śmiała, nie budząca nadziei na 
możliwość jej akceptacji p rzez szerszą publiczność, 
to ją po prostu odrzucamy. A w iadomo przecież, 
że wszystkie najważniejsze reformy lub odkrycia 
Teatru rodziły się t am .gdzie dla jakichś powodów 
najważniejsze się stało to „co" chcemy powiedzieć, 

a nie „ile" razy to będzie wysłuchane. Jest też rze
czą pewną, że ponieważ istnieje w nas organiczna 
dla naszego zaw odu ipotrzeba kontaktu z utwora
mi o wielkiej wartości, scena ta pozbawiona ryzy
ka ekonomicznego chęciom t ym wyjdzie naprze
ciw. A p rzez to, znajdziemy się w kręgu działań 
na materiale ąpołecznie żarliwym. Taki nas bowiem 
tylko inter esu je. Może się więc zdarzyć, że scena 
ta, acz n ie określająca ściślejszych 1programów, wy
nikła z warsztatowej •tęsknoty aktorskiej , spełni 

zadania społeczno-polityczne w takiej mierze i za
kresie w jakich n ie udaje się to przy ścisłym pro
gramowaniu tych zadań w planach wyjściowych. 

Nie określamy ściśle czasu działania \Sceny. Wy
daje się nam, że będzie działała długo, zmieniając 

po drodze - co konieczne - form y i osoby, poda
tna rzeczywistym potrzebom artystycznym, a nie 
zdaniom ubocznym. Jeżeli się jednak przeliczymy, 
co również trz~ba przewidzieć, suma kilku spek
takli zrodzonych z entuzjazmu również powinna się 
liczyć. 

Zasadniczo przedstawiać będziemy na tej scenie 
sztuki uznane przez zespół reżyserów za najwarto
ściowsze, a wyłonione przez p oszukiwania własne 
bądź poprzez weryfikację inicjatyw zespołu aktor
skiego, przy preferacji współczesnej twórczości 

polskiej. 
Założeniem sceny jest unikanie dekoracji w po

tocznym tego słowa znaczeniu. Reżyserzy mają do 
dyspozycji inny niż zazwyczaj kształt teatru, pod
dający się łatwo przeformowaniom, pozwalający 
grać pośród publiczności lub w każdym innym do
wolnym układzie. Scena przez swoją architekturę 
świadomie skłania do tego rodzaju nietypowych 
rozwiązań; zabierając nam całą rozbudowaną ma
szynerię, do której przywykliśmy, zacieśnia nas w 
ascetycznej 1przestrzeni i zmusza do szukania w 
miejscach , kt óre może dotychczas nieuważnie .po
mijaliśmy. 

Dyrektor i kierownik artystyczny 
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