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Włodzimierz Maja kowski 

CO TO JEST „ŁAŹN IA" ? 
KOGO MYJE? 

„Łaźnia" - „dramat w sześciu aktach z cyrkiem i fajer werkiem". 
„Łaźnia" - myje (po prostu pierze) b: ur:ikratów. 
,,Łaźnia" to utwór publicystyczny. Dlatego w stępują w niej nie 

t~k zwani „żywi luclzic", lecz ożywione tendencje ... 
Teatr zapomniał o tym, że jest w idowiskiem„. 
Próba- przywrócenia teatrowi charakteru widowiskowego, p róba 

przekształcenia sceny w trybunę - oto sens mojej pracy teatralnej . 
\V ogólnych zarysach „perypetie „dramatu" są następujące": 

1. Wynalazca Czudakow konstruuje maszynę czasu, która potrafi 
wozić w przyszłość i z powrotem. 

2. Wynalazek nic może się w żaden sposób przedostać przez ro 
gatki kanccl::l.ryj nc, zwłaszcza główną z nich - tow. Pobicdonosikowa, 
naczdyrdupsa - naczelnego dyrektora do uzgadniania. 

3. Sam tow. Pobicdonosikow przychodzi do teatru ogląda samego 
siebie i twierdzi, że w życi u tak nic yw a. 

4. Z przyszłości przybywa na maszyn ie czasu fosforyczna kobieta 
upoważniona do wybran ia najwartosciowszych ludzi, by ich przerzu
cić w erę przyszłośc i. 

5. Uradowany Pobicdonosikow prz gotował dla siebie zaświadcze

nia, delegację, zniżki i diety na mn iej więcej 100 lat. 
6. Maszyna czasu ruszyła naprzód na pięciołdnich udziesięciokrot

nionych obrotach, zabierając r obotników i ludzi pracy i wypluwając 

Pobicdonosikowa i jemu podob ych. 
Wszystko to łącznic będzie poka zane w teatrze przez W.E. Meyer

holda. 
(1929) 

Przelo:: y l F .N. 

[Cyt . z~ ksiijil<:>\ W todz!mterz Ma)a
k o wskl, Warszaw;;i ! 96.i] 



WŁODZIMIERZ MAJAKOWSKI 
1893-1930 

Wsiewołod Meyerhold 

SŁOWO O MAJAKOWSKIM 
Zarzucano mi niekiedy zbyt gorący stosunek do Majakowskiego ja

ko dramaturga. Z zarzutami tymi spotykałem się, paczyn jąc od roku 
1920, gdy „ośmieliłem się" wystawić jego sztukę Misterium- buffo. Pa
miętam, że mnóstwo ludz i teatru mówiło wówczas, że sztuka jest „nie
źle zrobiona, inscenizacja jest ciekawa", że owszem, przedstawienie ma 
„ostry wydżwięk", ale że „to jednak nie jest dramaturgia". W roku 
1928 wystawiliśmy Pluskwę i znów usłyszeliśmy niemal te same słowa. 
Ale ze szczególną furią atakowano nas w roku 1930 niemal w przed
dzień śmierci poety, gdy wystawili my Łaźnię. 

Rzecz jasna, że przekonywanie sceptyków, twierdzących, że Maja
kowski nie jest dramaturgiem i ż tylko ni wiedzą, jak powinna wy
glądać autentyczna dr maturgia, byłoby rzucaniem grochu o ścianę. 

Tym niemniej nachodziły mnie n iekiedy chwile wątpliwości, ki dy myś
lałem o sobie, że może naprawdę coś tu ni j s t w porządku, że może 

moja miłość do niego, jako do człowieka, poety i przywódcy pewnego 
kierunku poetyckiego zaślepia mnie i skłania do przesady? Może na
prawdę zbyt subiektywnie odnoszę się do jego dramatL1rgii ? 

Od chwili jego debiutu dramatu rgicznego upłynęło spor czasu. 
Wydaje mi się, że jeśli naprawdę w stosunk u do niego coś przesadzi
łem to po jego śmierci powinni byli zjawić i inn i dramaturgowie, 
ci, k tórych za życia zasłaniał sobą. Niestety, po dziś dzień nie widzę 
nikogo, kto by dorównał mu siłą talentu. 

Majakowski drażnił pewnych ludzi dlatego, że był istotnie wspa
niały, dlatego że, będąc prawdziwym m istrzem, władał żywiołem wiel 
kiej sztuki; drażnił świadomością własnych możliwości. Był człowie

kiem ogrom nej k ultury, znakomicie panował nad słowem, kompo
zycją , miał idealne wyczucie praw scenicznych. Wiedział, czym jest 
teatr, i doskonale potrafił zastosować swą wiedzę. Zwracał się nie do 
czułostkowości człowieka i nawet n ie tylko do jego uczuć. Był praw
dziwym rewolucjonistą ; nie tworzył dla tych, których pociągały mu
sic-halle. Ten człowiek skoncentrował w sobie to wszy tko, co nas 
porusza. Znajdował się ustaw icznie w stanie wielk iego nap ięcia emo
cjonalnego, gdyż był człowiekiem dnia dzisiejszego, był poetą - trybu

nem d~wigającej się klasy. Nie wkładał na siebie togi z napisem: „dzi
siaj należy być tak im" - był takim od zarani a swego życia. Nie było 
to u niego charakteryzacj ą ani przywdziewa ni m maski, ale autentycz 
ną naturą rewolucjonisty, zar wno w sztuce, jak i w polityce. Dzięki 
tym cechom wysunął się n czoło swej epoki. Rzecz jasna, że wielu 
to drażniło. Rozgry\vały się wokół niego zacięte walki, zewsząd go 
szczuto, z widowni padały py tania świadczące o zupełnym niezrozu-
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mieniu. To prawda ie dzieln ie stawiał czoło tej nawałn icy , ale z bie
giem lat gęstniała wokół niego atmosfera niechęc i i nawet wrogości. 

Dziś mogę oświadczyć z całym przekonaniem, biorąc na siebie cał 

kowitą odpowiedzialność za swe słowa , ie Ma jakowski był auten tycz
nym dramaturgiem, który nie mógł być uznany z życia, gdyż o wiele 
lat wyprzedz ił swój czas [ ... ] 

W ciągu długich lat zarówno ja, jak szereg ludz i, kierujący c h ży 

ciem teatralnym kraju, z Łunaczarsk im na czele, pragnęliśmy zoba
czyć na scen ic tak zwaną sztukę u t o pij n ą, to znaczy taką , w któ
rej znalazłaby miejsce nie tylko problematyka dnia dzisiejszego, ale 
i ta, która będzie porusza ła świat po dziesiątkach la t. r1 igdy nie trzeba 
było prosić Majakowskiego o takie utwory, sa m je przynosił. Zważcie 

że we wszystkich jego sztukach, poczynając od Mister ium-buf fo, żyje 

pragnienie uchylenia drz\ i do przyszłości, tej przyszłości, o którei nie 
może nie śn ić człowiek, budujący nowe życie, człowiek tkwiący korze
niami w dniu dzisiejszym, a le pragnący szeroko otworzyć owe drzwi, 

by ujrzeć piękny nadchodzący świat. 
W Majakowskim żyło to pragnien ie szczegól nie intensy wnie i wy

zuwa s ię to w całe j jego drama tu rgii. W każdej jego sztuce nie tylko 
tętn i p uls współczesności ; czuje s ię w nich tchni nie jutrzejszego dnia. 

Przekonany jestem, że gdyby Ma jakowski ży ł, to byłby naj wy
bitniejszym dramaturgiem współczesnym, gdyż sz tuka sceniczna doma
ga się nie tylko rozstrzygania problemów dnia dzisiejszego w ogóle, 
ale przede wszystki m tego dnia dzisiejszego, w k tórym jest przeczucie 
przyszłości. Teatr n ie znosi zastoju i skostnienia. Teatr jako sztuka 
znajduje się w stanie wi cznego ruchu, zna wyłącznie swoją współ

czesność i nawet wówczas, gd mówi o przeszłości, usiłuje ją ukazać, 

tak, aby odbijał się w niej dzień dzisiej zy. Na tym polegała siła Mo
liera, Szekspira i Hiszpanów, innymi słowy, siła autentyczności drama
turgów, ludzi tworzącyc h teatr i ukazujących swoją epokę \v ten spo
sób, że s tawała się bl iska przyszłym pokoleniom [ ... ] 

a tym polega istota teatru i na tym polega znaczenie Majakow
skiego jako t wórcy teatralnego. 
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Przełożył Anatol SteTn 

[Maj akowski we wspomnieniach s woich 
wspótczesnyc.h, Warszawa 1966J 

Florian Nieuważny 

SATYRYCZNA TWÓRCZOŚĆ 
WŁODZIMIERZA 

MAJAKOWSKIEGO 
Po ukończeniu poematu Dobl'ze! Majakowski miał z miar napis ć 

jego satyryczny odpowiednik 2Ze, wymierzony przeciw temu wszyst
k iemu, co przeszkadzało w urzeczywistnianiu socjalizmu. Nie napisał 

go jednak, ale zrealizował swój zamiar w inny sposób: ogłosił wiele 
wierszy satyrycznych i dwie komedie Pl.uskwa i Łaźnia, w których 
uwiecznił całą galerię nosicieli zła . 

dza : 
W Rozmowie z towaTzyszem L eninem (1929) poeta z goryczą stwier-

Wzdłuż naszej ziemi, 

bardzo 
dużo 

Cala się 
typów 

a i wokół, 

wszelkiej kanali i. 

galeria 
gromadzi. 

Ani !eh nazwę, 
ani obliczę. 

Kułacy i biurokra ci, 
lizuchy, 

sekciarze 
i p ijanice -

My 
ukrócimy ich, 

chodzi 

t:o się rozumie, 
ale wszyśtkich 

ukróc ić 

okropnie trudno. 

Majakowski nie tylko sam p iętnował tę „galerię typów", ale także 

mobilizował całą satyrę radziecką, ukazując cel dla obs trzału. W wier 
szu Smutne o humorystach (1 929) apelował: 

Satyryku, 
porzu{: s chem at, 

życie 

samo 
temat poda. 
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A gdy 11na jdziesz d o bry temat, 
skruszyć n a n im ząb 

nie szkoda. 

Wielkich 
durniów 

bie rz na la.my 1 

szukaj 
z lclpą, 

gdzie pólglów ek. 

Małoż to 
kacyków m :uny, 

1na )ot 1na 1ny Pipidów e k'! 
Ma.si. tr uci zn~„~ 

Oci\\'a .i tu ją! 
.Jadowitl"j 

:hnii 
zgryz m 'e j 

pr-zec iw w zy t kim , 
co żerują 

dzień po dniu 
n a kotnunizmie. 

Owe pasoży nicze elementy przesuwały się kolejno w sa tyrycznej 
szopce Majako wskiego. Z jego wierszy 1928-1929 wyłan iaj ą s i ę od
rażające postacie, spośró d których poeta wyodrębnił dwa szczególnie 
n.iebezpieczne typy: mieszczanina i biurokraty .. . Szkło powiększaj ące 
sa tyryczn j k am ry Majakowsk iego tropiło kołtuna wszędzie, w domu, 
na r andez- vous, na ulicy, w k inie, w k na jpie, w kręgu najbliższych, 
tropiło go zwłaszcza w urzędzie, gdzie pojawiają się co chwila pod 
skakiewicz i lizu; (Lizus), wazeliniarz i potakiewicz, wpatrzony jak 
w obraz w zwierzchnik (Tow arzysz I w anow, Instr ukc ja ogólna dla 
początkujących wazeliniarzy) urz <l as -kameleon, urzędas - robot, urzę

das-łapownik, urzęd as-ważn iak ... Do rozmiarów symbolu urastała po
stać Urzędasa (1928), który : 

K om uny 
z książek si~ uczył -

gd)r wykul na pa111ię C „iz.my", 
zdał 

i na zaw~z t• porzucił 

czcze 1n rzonk i 
o komu n izmie. 

N a c óż n'1m w przyszlo 'ć wybiegać? 

Ok ó lnik 
wszystko 

podpowie. 
- Nam z tobą 

mys l eć 

nie trzeba, 
gdy za n as 

my 1 1 ą wodzowie. 

Niejako pods umowaniem działalności satyrycznej Majakowskiego 
były dw ie komedie, Ptuskwa (1928) i Łaźnia (1929), pr zy czym pier w
sza z nich kontynuowała problematykę an tymieszczańską, dr uga szoro
wała biurokra tów ... Łaźn ia zaludniła się biur okratam i. Majakowskiemu 
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Afisz filmu „ Nie dla pieniędzy zrodzon 

(pozuje W. Maj a kowsk i) 

f 
BEnl1YAf'IUllf'I no3Tb CSl'łT'/Pt1~Tb 

I 
udało się stwo rz)' Ć s ugestywną postać bi urokra ty i pokazać go na tle 
jego otoczenia. Dzieje wynalazcy Czudakowa, który potrafi zrealizować 
marzenie o maszy nie czasu wbrew kacykom, naczdyrdupsom, Prlsyp
k inom, Optymis tenkom - to w dynamicznym skrócie pokazan a walka 
biurokracji z twórczą postawą człowieka ... 

ieprzejednana postawa Majako wskiego, jego bezkompromisowy 
stos un k do kołtunów, jego ideowy i artystyczny m aksymalizm przy
sparzały p ecie przeciwników nie tylko w rodowisku, które atakował. 
Mus ia ł on odpiera ataki również ze strony p isarzy R P P, którzy 
upor czywie podkreślali anarchizm i indywidualizm w poezji autora 
Dobrze ! Musiał pokonywać niezliczon e trudności w wydawnictwach, 
gdzie kierownicze stanowiska zajmowali jego przeciwnicy, których draż
n iła niezależna p s tawa poety, jego odwaga cy\ ilna i którzy żądali, 

by podporządkował się unifikacyjnej polityce kierownictwa RAPP w 
dziedzin ie li teratury... P oza zaprzyjaźnionymi z nim pisarzami jego 
praca twór cza nie znajdywała uznania w kręgach literackich. Dowo
dem wrogości oficjalnych czynników li terackich do poety było zigno
rowan ie jubileuszu dwudziestolecia jego pracy (1929) przez prasę i li
teratów zgru powanych wokół potęinego w ówczas RAPP ... 

Wiktor Szkłowski porównał Majakowskiego ze stalowym mostem, 
k tóry łami się, jeśli przejdzie po nim miarowym krokiem kolumna 
mrówek. Podobnie stało się z poetą, na którego barki zwal ił się naraz 
zby t wiel ki ciężar. 

[Wtodzimierz Majakowskt, Warszawa 1965] 
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ŁAŹNIA 
We wrześniu 1929 roku Ma jakowski po raz pierwszy czy tał przy

jaciołom Łaźnię. Lila Br ik zapisuje w swoim notat nik u k olejno: „W. 
przeczytał nam kawałek Łaźni . Zdaje się, że m ocna rzecz", „bardzo 
się spodobał , ale jeszcze nie dopracowa ne", „W. czytał w domu Łaź
nię - było ze 30 osób", „czy tał Łaźnię w teatrze - gwałtowny suk
ces". Wszyscy czekali p rzede wszystkim na opinię Wsiewołoda Meyer 
holda, który zrealizował już dwie sztuki Majakowskiego w swoim tea 
trze (Misterium-bu f fo i Pluskwę). Od jego zdania bowiem zależały 

dalsze losy sztuki. J ak wspomina jeden z uczestników tego zebrania, 
„Meyerhold, westchnąwszy głęboko, v.ryrzekł jedno słowo : »Molier! «. 
Zabrzmiały w tym prawdziwa powaga i w zr uszenie". 

Igor Iljiński, znakomity ak tor , odtwórca głównej po taci z Plu
sk w y - P r spk ina, pisze po latach w swoim pamiętniku: 

„jes ienią 1929 roku, Michał Zoszczenko, którego spotkałem na Kry
mie, powiedział mi: - No, Igor, słysza łem , jak Majakows i czytał swo
ją nową sztukę Łaźnię. To bard zo dobra rzecz! śmieliśm się wszy
scy. Będziesz miał robotę. Po powrocie do Moskwy dowiedziałem się, 

że Majakowski czyta ł sztukę w zespole, k tóry przyjął j ą entuzjastycz
nie. Niezwykle pochlebnie oceni ł j ą również Meyerhold. Oczekiwałem 

więc czegoś niezwykłego. Pamiętałem lekcję Pluskwy i pragnąłem 

usłyszeć , jak czyt~ sztukę sam Ma jakowski. Ma jakowski był wówczas 
w Leningradz ie. W kilka dni pófo iej - nie pamiętam dokładnie, C7tY 
na wYstępy estradowe, czy z zespołem Meyerholda - pojechałem tam 
również. 

• 
Majakowski zaprosił mnie do swego pokoju w hotelu „Europej

skim" i przeczytał sztukę mnie i N. Erdmanowi, któr y także jej nie 
słyszał . 

I oto popełn iłem je<l ną z największych w moim życiu omyłek. Nie 
doceniłem walorów tej sz tuki... Niestety muszę się teraz przyznać do 
tej pomyłk i. Trzeba jednak pisać prawdę. W kilka lat po śmierci Ma
jakowskiego również i ja docen iłem walory tej sztuki. Co więcej , 

uważam Łaźnię za najlepszą z jego sztuk ... 
Majakowski wyróżniał się właśnie tym, że już wtedy rozumiał 

doskon ale znaczenie walki z tym zjawiskiem". [Ma;akowski we wspo
m nieniach swoich współczesnych, Warszawa 1966] 

W list opadzie wystąpiły jednak pierwsze klopoty związane z pro 
jektowanym wystawieniem Łaźni. Lila Brik zanotowała : „czytał Łaźnię 

Kierżencewowi", „komplikacje z zezwoleniem na wystawienie Łaźni", 
„czytał Łaźnię w Komitecie Repertuarowym - ledwie się wYbronił". 

Po opublikowaniu fra gmentu Łaźn i szczególnie nieprzych ylny Maja
kowskiemu krytyk W. Jermiłow wYStąpił w „Prawdzie (9 III 1930) 
z ostrym a takiem na Majakowskiego w artykule O nastTojach drobno-
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mieszczańskiej l ewicowości, zarzucając mu wyolbrzymianie „pobied no
sikowszczyzn y do granic, w k tórych przesta je ona wyrażać cokolwiek 
k onkretnego·• i „fałszywą lewicową n utkę [w Łaź n[j, k tórą znamy już 

nie z literatury piękne j .. .'· W obronie Ma jakowskiego w kilka dni póź

niej na łamach „Wieczernej Moskwy·• wystąpił sam Meyerhold : „wy
olbrzym ianie pobiedonosikowszczyzny nie zagraża ło i nie zagraża Ma
jakowskiemu żadnym niebezpieczeństwem, lecz wprost przeciwnie -
siła Majakowskiego polega właśnie n a tym, że pobiedosikowszczyznę 

i wyolbrzymił, i co naj ważniej s ze, zdołał ją odpowiedn io napiętnowa " . 
Pierwsze przedstawienie Łaźn i odby ło s ię 30 stycznia 1930 roku 

w Leningradzie, w reżyserii W. Lucego (uczn ia Meyerholda). Na właś
c iwą, uroczystą premierę czekano jednak w Mosk\ ie. 

16 marca 1930 roku wystawiono Łaźni ę w tea trze Meyerholda, w 
jego reżyserii, scenografi i S. Wachtangowa i A. Dejn ki, z muzyką 

W. Szebalina, z Maksymem Sztrauchem w roli Pobiedonosikowa. Na 
premierze przyjęto Łaźnię bez entuzjazmu. Wspomina I gor I! j i ński: 

„Po raz osta tni widziałem Włodzimierza Maj akowskiego na pre
mierze Łaźni w Teatr ze im. Meyerholda . Po spektaklu, który p ublicz
ność przy j ęł a niezbyt gorąco (Majakowski odczuł to bardzo boleśnie) , 

autor sztuki sta ł samo tnie w przejściu do hallu przepuszczając koło 

siebie widzów wYChodzących z sali i patrząc prosto w oczy każdemu 

z nich. Taki m pozos tał w mej pamięc i..." [Majakowski we wspomnie
niach ... ] 

Wkrótce zaa takowała Ma jakowskiego prasa . Recenzentka „Rabo
czej Gaziety" n zwała poetyckie przenośnie i u topijne marzenia o fo 
sforycznej kobiecie, k tóra w maszynie czasu podąży wraz z najlepszy
m i \ przyszłość - „krzykliwą i zimną paplaniną", , ,wątpliwe - pi
sała - czy robotniczej widowni taka łaźni a przypadnie do gustu". W 
sukurs przyszła recenzja w „Komsomolskiej Prawdzie", gdzie pisano, 
że „ta Łaźnia nie przypadnie do gustu an i robotniczej widowni, ani 
smakoszom literackim" i że „Meyerhold wystawił ją niepotrzebnie". 
Dołączyła s ię także „Nasza Gazieta", gdzie w zakończeni u recenz.il 
stwierdzono, że „całkiem nie na miejscu jest próba zasugerowania wi
dzowi myśli , że to wybitne z jawisko". 

W czasie spotkania w Domu Prasy Ma jakowski w marcu 1930 
roku oświadczył , że wcale nie uważa wystawienia Łaźni za niepowo
dzenie: „co za klapa, co za niepowodzenie? To że jakiś człowieczek 

z »Koms omolskiej Prawdy « przypadkiem pisn ął zdanko, że go to nie 
bawi albo że komuś nie podobał się plakat? Czyżbym na to się orien
tował przez dwadzieścia lat mojej pracy? Nie, orientowałem się na 
literacki i dramatyczny materiał o rzeczywistej wartości, włożony w 
tę czy inną rzecz., . W iem, że każde słowo tej sztuki, od pierwszego do 
ostatn iego, zostało wypracowane z tą samą sumiennokią, z jaką ro
biłem swoje najlepsze utwory poetyckie". 

Teatr Meyerholda otrzymał zlecenie, iż należy „dopracować" Łaź-
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nię, ponieważ masowy widz nie rozumie sztuki, brak w niej komuni
stów i masy r obotn iczej oraz zasad nicze idee i postaci sztuki, jak „ma
szyna czasu" i „kob ieta fo sforyczna" pozostaj ą niezrozumiałe dla wię
kszości 'Widzó w. Ma jakowsk i odrzucił zarzuty „dotyczące braku na 
scenie m asy 1·obotniczej , par ti i, związków zawodowy ch, wskazując, że 

sztuk.a została nap isana i w ys taw iona właśnie z punktu widzenia ro
botników i party jnych„ . znaj dujących się na widowni". W końcu jed
nak autor zgodzi ł s ię z „koniecznością dalszej pracy nad sztuką". 

Zarzut „niezrozumiałości" stawia no \ ielokr otnie a utorowi Łaźni. 

Atakowano tak że poezje. Pisze Wik tor Sławińsk i o ostatnim występie 

Ma jakowskiego, który miał miejsce w auli Instytutu Gospoda rki Naro
dowej im. P lechanowa : 

„- Towarzysze! - zagrzmiał grnżnym basem mówca. - Ledwie 
m nie namówiono do wystąpienia na tym wieczorze. Nie miałem ochoty, 
sprzykrzyły mi s ię występy. 

Majakowski jest zgry~liwy, sa rkasty czny, ale jednocześn ie oświad 

cza: - Traktuję was poważnie (śmiech). Kiedy umrę, będziecie czytali 
moje wiersze ze łzam i rozczulenia (niektórzy się śmiej ą). A teraz, póki 
żyję, m ówi się o mn ie d użo rozm aitych g ł upstw, dużo mi się wymyś 

la ... Oskarżono mnie o to, że nago j eźd ziłem po Mosk wie z hasłem 

»precz ze wstydem !« Ale jeszcze więcej pow tarza się głupstw lite
ra ckich„. poeci... piszą rzeczy, k tóre się wszystkim podobają - ponie
waż piszą czułą lirykę.. . ja przez całe życie zajmowałem się tym , że 

robiłem rzeczy, k tqre nikomu się nie podobały i nie podobają (śmiech 

częśc i słuchaczy ) . . .. - O co mi chodziło w literaturze? O to, żeby 

un ices twić~łaski indywidualny gust kołtulla„. 
- Czytam p ierwszy wstęp do poematu o pięciolatce, Na cał y glos. 
Kiedy Majakowski przeczy tał s trofę: „Niewielki to honor z ró 

żanych grząd popiersie swoje wychylić., wśród skwerów , gdzie kurw a 
z łobuzem się gżą, gdzie TBC i syfi lis" - z różnych stron sali podnoszą 
się głosy protestu p rzeciw ordynar ny m w yrazom. 

Majak owski przerywa czy tanie. Mówi, że chciał przeczy tać do koń
ca, ale nie może „Nie ułożyły się s tosu nki wzajemne z a udytorium". 

„.Przemawia studen t Makarow. Oświadcz.a, że wier ze umieszczone 
w zbio rze Literatura X X wieku są niezrozumiałe. 

... Poeta: - Jakie wiersze są niezrozumiałe? 
Z m iejsca krzyczą : - Obłok w spodnioch . 

Majakowski czyta kartkę poda ną z sali: „Czy to prawda, że Chlebni
kow t o genia lny p oeta, a pan, Majakowski, to p rzy n im zero?" Na sali 
hałas, niektórzy s ię śm ieją, wielu się oburza. 

Majakowski: - Nie współzawodniczę z poetami, nie przymierzam 
poetów do si bie. T o by było głupie ... Na sto pięćdziesiąt m ilionów lud
ności powinno być przynajmniej stu pięć.dziesięciu poetów, a jest 
dwóch - trzech ... 

- Za piętnaście-dwadzieścia lat poziom kultury pracujących podnie-
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sie się i wszystkie moje u twory zrozumiałe będą dla wszystkich . 
Poeta ustępuje miejsca k olejnemu aroganckiemu studentowi Mi

chejewowi. Ten mówi : - Niech Majakowski udowodni że za 'dwa
dzieścia lat będą go czytali ( śmiech). Jeżeli towarzysz M;jakowski tego 
nie udowodni, nie war to pis ć ... 

Głos zabiera student Czestnoj: - Wielu załatwia odmownie Ma
jakowskiego słowem „niezrozum ia ły". Dla mnie Majakowski nie jest 
niezrozumiały, lecz nie do przyjęcia śm iech). 
[Na zakończenie spotkania: ] 

Majakowski : - Towarzysze! To nasza pierwsza znajomość. Za kilka 
mi~sięcy znów się spotkamy. Trochęśmy pokrzyczeli, ponawymyślali 
sobie. Ale chamstwo było niepotrzebne. Nie powinniście mieć do mnie 
złości. 

[Ma.jakowski we wspomnieniach .. . ] 

Karta tytułowa czasopisma „Szkwał''. Autokarykatura \V. Majakowskleso 
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OSTATNI LIST 
„Jeszcze w pierwsze j dekadz ie kwielnia Majakowski przychodził 

do teatru na Łaźnię" - wspomina ak torka Suchanowa. 10 kwietnia 
spotka ł go na przedstawieniu Łaźni Aleksander Fewr alski, któremu 
Majakowski wydał się „bardzo posępny". Na wiadomość, że wreszcie 
w „Prawdzie" uka za ł się obiektywny artykuł P opowa-Dubowskiego o 
Ła.źni, Majakowski odpowiedz iał - „Wszystko jedno, teraz już za pM
no"„. „Pożegnał s ię ze mną i poszedł" - wspomina · Fewralski. 12 
kwietnia Maj aka\ ki prosił za przyjaźnioną z nim aktorkę Weronikę 

Połońską, aby przyszła do niego po teatrze, „skarżył s ię , że jest z nim 
niedobrze" . Teg dnia Włodzimierz Majakowski na pisał swój Ostatni 
Z i st: 

Do wszystkich! 
Nic przypisujcie nikomu winy za moją śmierć i, proszf,' , nic nie 

plotkujcie. Nieboszczyk okr opnie tego n ie lu bił. 

Mamo, siostry i towarzysze, wybaczcie - to nic sposób (innym nie 
radzę), ale nic mam wyjścia. 

L ila - kochaj mni . 
T owarzyszu Rządzie, moja rodzina - to Lila Brik, mama, siostry 

i Weronik a WUoldowna Połoń ka. 
Jeżeli za troszczysz się dla nich o jaką taką egzystencję - dziękuJę. 

Zaczęte wi rsze proszę oddać Brikom, oni się połapią . 

Jak mówią -
„wyczerpany incydent", 

o życic 
miJosna strzaskała się łódż. 

Więc kwita -
i na nic się więcej nic przyda 

spis bólów i uraz. 
od nowa wciąi snuć. 

Tym, co zostają - życzę szczęścia. 

Włodzimierz Majak owski 
12/IV 30 r. 

Towarzysze Wappowcy, ni posądzajcie mnie o brak charakteru. 
Serio - nic się nie da zrobić. 

zcść • 
.Jermiłowowi powiedzcie: szkoda, że zdjąłem hasło - trzeba by się 

dokłócić. 

W.M. 
W bi urku zostało 2 OOO rubli - zapłaćcie podatek. 
Resztę odbierzcie w Gizie. 

{Majakowski we wspomnieniach„.) 
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14 kwi lnia 1930 roku, kwadrans po dziesiątej rano, Majakowsk i 
zastrze l ił się w swoim pokoju w zaułku Łubiańskim . 

„Leżał na boku, twarzą do ściany, pochmurny, rosły, pod prześci -
radłem aż do podbródka, z na wpół otwartymi jak u śpiąceg usta mi. 
Dumnie odwróciwszy się od w zystkich, nawet leżąc, nawet w ty m 
śnie uparcie gdzieś się wyrywał i odchodził. Twarz wracała do czasów, 
kiedy on sam nazwał się pięknym dwudziestodwuletnim, gdyż śmierć 
zmroziła m im i kę, która prawie nigdy nie dos taje się w jej szpony. 
Był to ' yraz, z którym zaczyna się życ i e, a nie z który m się je koń 

czy. Cni wał się i oburzał". 
BORYS PASTERNAK 

[Z tomu Drogi napowiet rz ne t inne atw o ry, 
List teLuzn y , Warszawa 19731 

... Wydaje mi się, że Majakowski zastrzelił si z dumy, ponieważ 
osądził coś w obie, czy w swoim otoczeniu, z czym n ie mogła po
godzić się jego ambicja; Jesienin powiesił s ię, nie uświadomiwszy so
bie dobrze skutków tego czynu, a w głębi duszy myśląc: a może to 
jeszcze nie koniec i •może się jeszcze przydarzy, że na dwoje babk<J 
wróż ła; Maryna Cwietajewa przez całe życie pracą broniła się przed 
pospolitością, a gdy się jej wydało, że jes t to niedopuszczalnym zbyt
kiem , że ze względu na syna powinna chwilowo złożyć w ofierze swą 
porywającą pasję i trzeźwo rozejrzeć się dokoła, to ujrzała nie prze
s iany przez twórczość chaos, do którego nie przywykła, nieruchomy, 
bezwładny, i nie wiedząc, dokąd ucie przed przerażeniem, w pośpiechu 

ukryła się w śmie ·ci, wsadziwszy głowę w pętlę jak pod poduszkę [ ... 1 

I wydaje mi się, że Fadiejew z tym przepraszaj ącym uśmiechem, któ 
ry potrafił przenieść przez wsz •s tkic poplątane intrygi polityki, w 
ostatnie j chwili przed strzałem mógł pożegnać s ię ze sobą takimi uto 
słowami : „No cóż, wszystko sko1'lczone, żegnaj , Sasza". 

Ale wszyscy oni męczyl i się w sposób niepojęty, męczyli się do 
tej granicy, kiedy uczucie niepokoj u sta je się już chorobą psych iczną. 

I n iezależnie od i h talentu i jasne' pamic:ci, j ak ą pozostawili, skłoń 

my ze współczuciem głowę ta ltże przed ich ierpien iem [ . . . ] 
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BORYS PASTERNAK 
[Smierc M ajakowskiego, „Zyc ie Litera ckie" 

1962, nr 49) 

Borys Pasternak i Wlodzimieni l\Jajakowski 

17 



Andrzej Dworski 

POLSKA PRAPREMIERA „ŁAŹNI" 
Koronne osiągnięcia drama turgii Ma jakowskiego: Pluskwa i Łaźnia, 

w latach 1945-1955 nie były publikowane w wydaniu książkowym. 

Znamiennym faktem polityki wydawniczej tych la t, upa rcie pom ija
jącej te utwory poety, były nie zrealizowane zresztą w całośc i plany 
wydania 4-tomowej antologii dramatu rosy jskiego, z k tór j ukazały 

się tylko dwa pierwsze tomy (I - 1952 r., II - 1954 r. ). Następ

ne dwa miały ilustrować dorobek dramat u radzieckiego. W ze 
stawie tłumaczonych autorów, któ rych utwory zamierzan o umie cić w 
antologii, uderza ł brak nazwiska Majakowskiego. Podobne anomalia 
wydawnicze w e wspomnianym okresie miały miejsce w Związku Ra
dzieckim. W latach tych n ie mogło się również niczym poszczycić p ol
skie piśmiennictwo o Majakowskim -dramaturgu. Nie zdobyto się r; a 
jakieś poważniej sze omówien ie d ramaturgii Majakowskiego, n a scha
rakteryzowanie jego postawy a r tystycznej i specyfiki jego dramatów. 
Informacyjne artykuły okolicznościowe, powierzchowne szkice teatro
logiczne nie mogły dać takiej syn tezy. 

W tej sytuacj i politycznej, n iewłaściwym stanie recepcji h istorycz
nolitera ck iej , tłumaczeniowej i reper tuarowej , wystąpienie łódzk iego 
teatru z prapremierą Łarni 11 grudnia 1954 r. stało się prawdziwym 
wydarzeniem w polskim życ iu politycznym i teatralnym. Inscenizacja 
ta rozpoczęła boga te dzieje dram aturgii autora Lewą maTsz na scenach 
Polski Ludowej. Znamienne, że w Związku Radzieckim ta właśn ie 

sztuka również zapoczątkowała nowy okres recepcj i Ma jalrnwskiego 
-dramaturga. 24 kwietnia 1953 r. wystawiona była przez Teatr im. 
Puszkina w Pskowie, a 5 grudnia tegoż roku pokazał ją Moskiewski 
Teatr Satyry, odnosząc ogromny sukces. Wieści o tycb spektaklach 
obiegły i naszą prasę. Niewątpliwie zawierały one pewien akcent in
spirujący, teatr łódzki wystąpił bowiem z premierą Łaźni pófoiej , ale 
trudno je uznać za czynnik decyduj ący o wystawieniu sztuki. Wy
pływał on z logiki wewnętrznego r ozwoju teatru łódzkiego, którego za 
łożeniom szczególnie blisk ie były dramaty społecznie aktywne. Popr zez 
wybór tego bojowego politycznie dzieła reżyser K azim ierz Dejmek -
uczei1 Leona Schillera - kontynuował tradycje swego mistrza i jed
nocześnie włączył się aktywn ie w ruch polityczno-społecznej odnowy 
w połowie lat pięćdziesiątych. Nieprzypadkowe było bowiem zwróce
nie się w tym okresie do dramatu piętnuj ącego w ostrej, satyrycznej 
formie szereg społecznych i p olitycznych schorzeń ustroju. w jednym 
z wywiadów reżyser łódzkiej Łaźni wyraźnie zaznaczył, że „realizacja 
tego spektak lu była uwarunkowa na ówczesną sytuacją polityczną". 

Było to przedstawienie pod każdym względem niezwykłe. o jego 
randze najlepiej świadczy bardzo żywa reakcja opini1 literackiej i tea-
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Wojciech Pilarski jako Majakowski, Lódi 195ł 

tralnej, wyrażająca się liczbą prawie dw udziestu recenzji, przy czym 
w ~viększości wypadków nie były to zdawkowe, bieżące oceny recen
zenckie o częs to problematycznej wartośc i , ale omówienia wnikające 

także w specyfikę utworu i sposób jego współczesnego odczytania. Cha
rakterys tyczny jest też dla nich polemiczny, publicystyczny ton, będą
cy echem ożywionych ówczesnych sporów politycznych. Dram at Maja 
kowskiego, k tóry sam autor pojmował jako pr:z.ekafnlk idei i narzę

dzie walki politycznej, okazał swą " dużą aktualność także w warunkach 
polskich. Poprzez wystawienie Łaźnt - pisał Stanisław Brucz - „teatr 
polski wzbogacił s ię o śmiałe l celne w swym nowatorstwie dzieło, 

a publicystyka sceniczna otrzymała nabój o potężnym ładunku -saty
rycznym". Adam Tarn podkreślał, że „zawarta [ .•. ] w Łaźni krytyka 
biurokracji w okresie pier wszej pięciolatki ZSRR wydaje się powierz
chowna i łagodna w porównaniu z objawami tego społecznego scho
rzenia, j akie spotykamy u nas w ostatnim roku Planu Sześcioletniego" . 

Większość recenzentów zwracała słusznie uwagę właśnie na zadzi
wiającą żywotność i aktualność dzieła, które - s tworzone w celach 
doraźnej interwencji i silnie związane z wydarzeniami i problemami 
czasu swego powstan ia - zdawałoby się - nie wytrzyma próby cza~ 
su i sceny w zm ienionych warunkach. Trzeba bowiem jeszcze pamię
tać, że Za.den z rodzajów literackich nie starzeje się tak szybko jak dra
mat. Inscenizacja Łaźni w 1954 r., jak i późniejsze je j realizacje , 
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wzbudziła tak zywy rezonans w po1skiej opinii literackiej m.in. dla
tego, że zbiegła się z falą zainteresowań tymi zagadnieniami, jakie 
w niej są za> arte. „Uderza w samo sedno bolączek naszego życia", 

„zawiera to, czego nam najbardziej potrzeba i od dawna brak [ .. . ] 
Tr af ia w sedno naszych naj ważniejszych aktualnych sporów, zarówno 
tyczących społecz nego życia, jak losów teatru - to sądy często przewija
j ące s il~ w sprawozdaniach z tego spektaklu. Na marginesie łódzk iego 

przedstawienia recenzenci zaznaczali - kontytnuując podobn spostrze
żenia radzieckiej krytyki -- że Łaźnia nawiązuje wyratnie do gogo
lowskiej tradycji literatury rosyjskiej . Jej główny boha ter Naczdyrdups 
Pobiedonosikow [ . . . ] - pisał Roman Szydłowski w „życiu Literackim" 
- jest chyba rodzonym wnukiem Horodniczego z Rewizora" [ . . . ] 

O ile w sensie ideowego brzmienia sztuki teatr łódzki wykorzy
stał i pogłębił doświadczen ia radzieckich inscenizacji Łaźni, to kon-
epcja artystyczna spektaklu odbiegała od n ich. Kazimierz Dejmek i 

aulor sc nografii Józef Rachwalski, aby wzmocnić celność sztuk i, 
postawili szczególny akcent na elementy groteski zawarte w tekście. 

Wy dobyciu ich służyły przede wszystkim takie środki wyrazowe teatru 
jak: dekoracje, kos tiumy, gra aktorska. To podejście w pełni uspra
wiedliwiał zarówno sam „dramat z cyrkiem i fajerwerkiem", jak i 
koncepcja teatr u Majakowskiego, grawitująca ku widowiskowości, wszel
kim nowatorstwom scenicznym, zdecydowanie przeciwstawiająca się 
tradycyjnemu dramatowi i wszelkim nalotom naturalizmu. Majakow
ski wyst'ępował p rzeciw szkole Stanisławskiego, która dominowała w 
polskim teatrze oma\vianego okresu. J ego Łaźnia, napisana w stylu 
burleski cyrkowej, jest krzywym zwierciadłem, które, deformując po
szczególne przymioty, d · je w sumie zagęszczony obraz zajwiska. T ak 
też pojął Łaźnię Dejmek i wystawiając ją zamanifestował wszechstron
nie odejście od dotychczasowych formuł polskiego teatru. Łaźnia bo
wiem „nie mieściła się w tzw. profilu dramaturgicznym czy realizator
skim początku lat pięćdziesiątych. Wystawiając ją, teatr wszedł na 
drogę przewartościowań. W praktyce scenicznej przewartościowanie by
ło zaprzeczeniem weryzmu" [E. Wysińska, Teatr Nowy w Łodzi 1949-
1961, „Pamiętnik Teatralny" 1965, z. 3--4]. 

Dejmek poszedł w kierUDku zasadniczej tendencji MajakO•Nskiego, 
wyprzedzając ją nawet. Stanisław Brucz tak skrótowo przedstawia je
go sposób inscenizacji: „Zastosował konstrukcję wielopłaszczyznową i 
porozmieszczał na n iej ludzi zgodnie z ideową logiką sztuki; urucho
mił na oczach widowni scenę obrotową, wprowadził gramof n (którego 
u Majakowskiego nie ma); wciągnął do akcji widownię (zresztą wedl e 
wskazówek a u tora); odział aktorów w kostiumy alegoryczna-groteskowe; 
prostym i środkami uzmysłowił przenośnię „maszyny czasu" [ . . . ] wresz
cie figurę reżysera, która w tekście jest dwuznaczna, Dejmek ujedno
znacznił - utożsamiając ją z Majakowskim i powierzając jej wygło 

szenie p rologu i epilogu, skomponowanych ze słów poety" [ ... ] 
O powodzeniu sztuki wymownie świadczy ilość jej 64 wystawień, 
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przy czym w 1954 r. grana była jednym rzutem ponad 50 r azy. Łódzki 
teatr pokazał Łaźnię także na gościnnych występach w Warszawie 12 
i 13 listopada 1957 r. Forma sztuki została już nieco zmieniona. Wpro
wadzono jedynie drobne zmiany w pierwszej wer sj i inscenizacyjnej . 
Dejmek \ ykreśla to, co osłabiłoby oddziaływanie sztuki {słowa brzmią

ce j uż parę lat później sztucznie) i w dążeniu do zaostrzenia wymowy 
utworu włącza do spek taklu fragmenty Wy strzalu, sztuki współczesne
go Majakowskiemu Aleksandra Bezymienskiego, poświęconej również 

walce z biurokracją. Ostatnia tyrada Pobiedonosikowa pochodzi z Wy
strzalu, tworząc swoist)• epilog przedstawienia. Pobiedonosikow dekla
ruje w niej kontytnuację walki o ponowne zdobycie straconych pozy 
cji. Jest w tym i prawda życia, i wierność Maj akowskiemu" - k o
m entuje ten zabieg reżysera J anina Ludawska. Tym słowom Pobiedo
nosik owa daje odprawę wprowadzony przez Dejmka na scenę Poeta, 
który wygłasza jeden z wierszy Majakows. iego. „I nie mimo tych 
zmian, a właśnie dzięki nim powstało [ . .. ] naprawdę w ierne autorowi 
wcielenie sceniczne jego sztuki [ ... ] - stwierdza dalej r ecenzen tka -
Okazało się, że Majakowski miał rację: tekst dramatu p ublicystyczno
~ agitacyjnego musi być ciągle pr zystosowany do chwili bieżącej". 

Przywiązany do Łaźni zespół pokazał ją także na występach w Ju
gosławii w 1958 r. Dla rozwoju teatru sztuka ta była momentem prze-
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łomowym. Późniejsze jego inscenizacje (ro.in. Sprawa Suchowo-Ko
bylina) stanowiły kon tynuację ideowego nurtu Łaźn'i. Teatr Nowy miał 
następnie w sv1ych planach Pruskwę Majakowskiego, do jej wystawie
nia jednak nie doszło. Łaźnię Dejmka uznano za cenny przykład „naj 
piękniejszego i najbardziej pouczającego wzoru, jaki czerpać możemy 

z literatury r adzieckiej". Przedstawienie zwróciło uwagę tak szerokiej 
masy odbiorców na dramaty autora, który w świadomości ogółu był 

dotąd znany jed ynie jako poeta, jak i ludzi teatru, którzy zaczęli je 
uwzględniać w swych planach artystycznych. Był to moment zwrotny 
i przełomowy w recepcji dramaturgii Majakowskiego nie tylko na sce
nach polskich teatrów. Za jego efekt uznać można także pierwsze 
książkowe edycje Łaźni i Pluskwy, które ukazały się w oddzielnych 
tomikach w 1956 roku. Stwierdzić również należy, że pierwsza polska 
inscenizacja Łaźni - odbywając się w okresie dojrzewania poważnych 
przemian politycznych -- oddziałała na opinię społeczeństwa w znacz
nie większym stopniu niż analog iczne przedstawienie w Moskwie. 

(A. Dworski , Dramaty Wlodzimle rza 
Majakowsktego na scenacli polskicll w tatach 
1945-1965, Acta Universitatis Wratislaviensis 
N o 106] 

Danuta Mnicwska (Uoderton), ,J, Zieliński (Notzkin), .J. Kłosiński (Pobiedonosi
kow), Łódź 1954 
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