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Ludzie się 

śmieją 
. 
11 marszczą 

czoła -

W teatrze dziś 
„Pluskwa" 
komedi1a 
wesoła. 

Obywatelu. 
spiesz 
na 
przedsta • 
wrenie! 

Przed 
kasą 

ogon, 
lud,zi 
zatrzęsienie. 

Nie złość się 
tylko 
na figle owada: 
to nie o tobie, 
o twoich 
sąsiadach. 
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TEATR TO NIE ZWYCZAJNE 

Ujrzeć świat przyszłości, tym 
pragnieniem żył Majakowski. 
Odczuwa się to we wszyst
kich jego sztukach. Tętnią 
one nie tylko pulsem współ
czesności, czuje się w nich 
świeży podmuch świata, któ
ry przyjdzie. 
Jestem głęboko przekonany, 
że gdyby Majakowski żył, 
byłby najwybitniejszym dra
maturgiem współczesnym 
właśnie dlatego, że sztuka 
sceniczna domaga się nie tyl
ko rozwiązania problemów 
dnia dzisiejszego, który jest 

Myśl 
waszą 

marzącą 

na rozmiękczonym 
mózeu, 

jak lokaj . 
spasiony 

na zatłuszczonej 
otomanie, 

będę 
drażnił 

o 
okrwawiony 

serca 
muskuł, 

bezczelny 
i zjadliwy 
wyznącam 

się każdym zdaniem. 
'\lł,ODZIMIERZ MAJAKOWS!<J 

ZWIERCIADŁO, LECZ SZKŁO POWIĘKSZAJĄCE. 

na wskroś przesycony przy
szłością. Teatr nie znosi za
stoju i bezruchu. Teatr, ja
ko sztuka, jest zawsze w po
śpiechu, zna tylko współcze
sność i nawet wtedy, kiedy 
czerpie z tematyki przeszło
ści, stara się ją ukazać w ten 
sposób, aby poprzez wszyst
kie sytuacje przeświecał 
dzień dzisiejszy. [ „.] 
Na tym polega istota teatru 
i w tym tkwi waga Majako
wskiego jako artysty tea
tra lnego. 

WSIEWOŁOD MEYERHOLD 
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Z materaców wzdymając 
pościelowe szmatki, 

pluskwy, 
salutując, 

podniosły łapki. 
Samowara postać 

rozpromieniona 
otwiera 

na powitanie 
ramrnna. 

Szlaczek z tapety 
w muszych 
gryzmołach 

sam przez sią . , 

wienczy 
błyszczące czoła. 

W trąby dmą 
co tchu aniołowie, 

różowiejąc 
sponad posłania. 

Chrystus korony 
uchyliwszy cierniowej1, 
uprzejmie się kłania. 

Nawet Marks, 
w ramce 

purpuroworaczej -
także tkwi 

w filisterstwa kieracie. 
FRAGMENT POEMATU MAJAKOWSKIEGO .O T Y M'' 

„ 

.„pod [. .. ] metalowym pance
rzem, w którym odbijał się ca
ły świat, tętniło nie tylko gorą
ce, nie tylko czułe, ale kruche 
i łatwo dające się zranić serce . 
l.„l gdyby nie było w Majako
wskim tej ogromnej czułości, 
tego wstydliwe go człowiecze1'1-
stwa, może owym monumental
nym dziełom zabrakłoby jakie
goś niezbędnego ciepła l.„l 

Majakowski bał się w swojej 
poezji tego sobowtóra, tego 
miękkiego, nadzwyczaj intym
nego i niezwykle czułego, 
chorobliwie czułego Majakow
skiego. [.„] 

Wiele osób domaga się: „Wy
tłumaczcie, dlaczego Majakow
ski popełnił samobójstwo?" Nie 
wytłumaczę - nie wiem. [. „! 
sam powiedział: proszę się nie 
grzebać w moim życiu. „ 

Dla nas jest ważne, [żel miesz
czanie, którzy otoczyli Majako
wskiego, zawarli sojusz z jego 
sobowtórem. Pragnęli udowod
nić, że sobowtór pokonał Maja
kowskiego - nie wątłą łódkę 
jego prywatnych przeżyć, lecz 
że publicznie, w otwartej walce 
sobowtór zwyciężył Majakow
skiego - polityka, Majakow
skiego nowatora poezji. [„.] Nie
śmiertelny Majakowski nie boi 
się sobowtóra. l.„J te [utwo
ry], które napisał Majakowski 
„z metalu", Majakowski-rewo
lucjonista, będą znamionowały 
sobą największą epokę w dzie
jach ludzkości. 

ANATOLI.) ŁUNACZAHSK l 



Z LISTU MEYERHOLDA 
do Majakowskiego, 1926 r. 

Powiedziałeś mi wczoraj że robię się 
coraz młod sz . Zawiadam ia m Cię , że 
od wczoraj szego dnia z ramion moich 
zwa liło s ię jeszcze z dziesięć lat, a to 
dla tego, ż oczekuje m nie wysta\. ienie 
T wojej sztuki . Wystawię j ą sam , ale 
Cie bie poproszę o pomoc. Kogo byś 
proponował na scenografa? [ ... ] powiesz 
m i osobiście. Musimy się spotkać [ ... ] 

DEPESZA MEYERHOLDA 
d o Majakowskiego 

Po raz ostatni apeluję do Twojego roz
sądku , Teatr ginie. Nie ma sztuk. Z 
klasyków zmuszają zrezygnować . ie 
chcę obniżać repertuaru. Proszę odpo
> iedzieć serio: czy możemy liczyć na 
otrzymanie twojej sztuki w ciągu lata. 
Telegrafuj pilnie: świerdłowsk , Hotel 
C entralny, Mey erhold. 
4 maja 1928 

Z WYWIADU Z MEYERHOLDEM 
w gazecie „Wieczerniaja Moskwa". 
1928 r. 
... Wczoraj Włodzimierz M a jakowski od
czytał nam sztukę, którą dopiero co u
kończył, pod tytułem „Pluskwa". Sztu
ką tą Majakowski wypowiada nowe 
słowo w dziedzinie dramaturgii, jedno
cześnie z:aś utwór ten olśniewa niezwy
kłą wirtuozerią języka „. 

WŁODZIMIERZ MAJAKOWSKI 

1929 r. 

J est to feeryczna komedia >V pięciu a 
ktach i w d ziewięciu obrazach. 

Trudno mi uważać tylko siebie za au
tora tej kom edii. Opracowany i •vłą 

czony do komedii materiał - to m nó
stwo faktów fili s t erstwa, które ze w szy 
stkich stron pchały mi s ię \i ręce i do 
głowy przez cały cza s mojej p rac 
d ziennikarskiej i publicys t yczne j , zwła

szcza w „Komsomolskie j Praw d zie" . 
Fakty te. nie7.nane każdy z osobna , 
s tłoczyłem i skupiłem w dwóch cen
t ralnych postaciach komedii: w Prisyp
kinie („,] oraz w Olegu Bajanie [. „ ) 
Wpływ pracy dziennikarskiej przejawił 

się w tym, że kom edia moja jest pu
blicystyczna. problemowa. tendency jna. 
Problemem jest zdemaskowanie d zi
siejszego filis t er stwa . Wszelkimi sposo
bami starałem się odróżnić tę komedię 
od zwykłego t y pu utworów kopiują-

cych życie, pisanych na modłę dnia 
wczoraj szego. [.„ ] 

.Jeszcze przed wystawieniem przepuści
my sztukę przez wiele komsomolskich 
zebrań i jeśli zajd zie potrzeba. będzie

my wnosić zmiany do tekstu i sytuacji. 
[„.] najwięcej zależy od rozmachu re
żysera. Jestem przekonany, że będzie 

miał rozmach niezgorszy . 
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ZE WSPOMNIEŃ MEYERHOLDA 

Ile już lat wy tawiam sztuki , a nigdy 
nie pozwalałem sobie n a taki luksu s, 
jak dopuszczanie dramaturga d o 
wspólne j pracy reży serskie j. Zawsze u 
siłowałem odsunąć aut ora w okresie, 
kiedy wysta\ iał em jego sztukę , możli
wie n ajdalej od teatru, poniewa ż auten
tyczn emu reżyserowi- artyście drama
turg zawsze przeszkad za , wtrącając s i 
oso b iś cie do pracy . Majakowskiego n ie 
tylko dopu zcza ł em , lecz wprost n ie 
mogłem n awet zaczynać pracy nad 
sztuką b ez niego. Tak b ' ło z , Mist -
rium -Buffo" , t ak było z „Pluskwą' , t k 
było z· „Łaźn i ą". Ni m ogle m za czyn a 
pracy dopóki jej nie rozkręci sam Ma
jakow ski . [„ .) za w sze by ł obecny " 
m oim teatrze n a w sz 'Stkic h pi er w 
szy ch próbach „. 

DYMITR SZOSTAKOWICZ 

W początkach roku 1929 Wsiewołod 
Meyerhold, który wystawiał „Pluskwę", 
zaproponował mi napisanie muzyki do 
przedstawienia . Z przyjemnością zabra
łem się do tej roboty . 

Naiwnie przypuszczałem. że Majakow 
ski w cod;-.iennym życiu pozostaje try
bunem. błyskotliwym i dowcipnym 
mówcą, Kiedy na jednej z prób zapo
znałem się z nim, zaskoczył mnie swą 
miękkością, uprzejmością, po prostu 
dobrym wychowaniem. Okazał się mi
łym, uważnym człowiekiem , który wo
li słuchać niż mówić. [ „ .] 

Nie podejmuję się osądzić czy Maja
kowskiemu spodobała się moja muzy
ka, czy nie, wysłuchał jej i krótko po
wiedział: „Może być:" . Przyjąłem te sło
wa za aprobatę , bo Majakowski był 
człowiekiem wielkiej szczerości i nie 
robił obłudnych komplementów. 

IGOR ILJIŃSKI 

Prisypkin w prapremierowym przed
stawieniu „ Pluskwy" 

Trzeba powied zieć, że tempo pracy n ad 
wystawieniem „Pluskwy" było bardzo 
szybkie. Przygotowanie spektaklu 
trwało niewiele ponad miesiąc, ja zaś 
pracowałem koło miesiąca. Mimo poś 
piechu i dość nerwowej w związku z 
tym atmosfery Majakowski -był nie 
zwyk le cierpliwy i opanowany. Akto
rom i mnie w ich liczbie dość dużo r ze
czy nie wychod ziło . Złościł się czasem 
Meyerhold. Majakowski jednak zacho
wywał aniel ską cierpliwość i uprze j
moś ć:. Ten, zd awałoby się, tak ostry 
i brutalny w swoich wypowiedziach 
człowiek był w twórczym obcowaniu 
zdumiewająco łagodny i cierpliwy. Ni
gdy nie ciskał się na aktorów, nigdy 
nie okazywał im swego zdenerwowa
nia, choćby grali nie wiem jak źle ... 

KUKRYNIKSY 

[pseudonim trzech malarzy Kuprijano
wa, Kryłowa i Sokołowa, autorów sce
nografii do I cz. „Pluskwy"; cz. II za
proj ektował Rodczenko) 

Trzynastego lutego 1929 odbyła się pre
miera „Pluskwy", Często zaglądaliśmy 

za kulisy i widzieliśmy Majakowskie 
go. Denerwował się, w przerwach cho
dził po korytarzu dyrekcji , palił. Dłu
go nie pokazywał się wywołującej i o
klaskującej go publicznoś ci. Popychany 
przez aktorów, któr zy wzięli go 2:a n:
ce, z zakłopotanym uśmiechem ukaza ł 
się zaledwie na kilka sekund i znikł 

za kulisami. 
Ktoś siedzący obok nas wyznał, że nig
dy nic podejrze\vał Majakowskiego o 
zdolność do konfuzji. 



FIEWRALSKI:: Pogląd W siewołoda 
Emilianowicza na temat „Pluskwy" 
został przedstawiony w jego wstęp
nym przemówieniu na wieczorze Ma
jakowskiego 19 stycznia w Domu 
Związków. Dotyczył on przede wszy
stkim ukonkretnienia drugiej części 

sztuki. Zdaniem Meyerholda, trzeba 
pokazać nie przyszłość połowiczną, 

ale bardzo zbliżoną do naszych cza
sów. W siewołod Emilianowicz prag
nie pokazać w drugiej części sztuki 
stachanowców jako ludzi przyszłości. 

W przedmowie do drugiej redakcji 
„Misterium-Buffo" Majakowski pi-

sal: „Misterium Buffo jest drogą. 

Drogą rewolucji ... Zmieńcie treść, u
współczefoijcie ją ... " Mówił: „Zosta
wiłem formę, częściowo zmieniłem 

treść". 

Podobnie i my pragniemy postąpić 

przy przeróbce „Pluskwy", którą ró
wnież wolno traktować jako „dro
gę rewolucji" - rewolucji kultural
nej. Zachowujemy cały wątek Pri
sypkina, ale w drugiej części zmie
niamy jego otoczenie. [ ... [ 

Drugą część „Pluskwy" trzeba nasy
cić dodatnimi treściami. Należy, cho
ciażby w ogólnych zarysach, pokazać 
osiągnięcia naszego budownictwa i 

prognozę rozwoju społeczeństwa na 
najbliższą przyszło.§ć. Wtedy prze-

ciwstawienie pierwszej i. drugiej czę
ści będzie bardziej wyraźne, choć 

przerwa czasowa pomiędzy I a II 
częścią jest w naszym zamyśle krót
sza; pierwszy akt dotyczył będzie 

lat 1926-1928, a drugi 1938-1940 
(jakież to bliskie nam lata! W pier
wszej części należy położyć nacisk na 
społeczno-polityczną charakterysty
kę mieszczaństwa. 

„Pluskwę" trzeba uzupełniać twór
czością samego Majakowskiego. Z 
początku myśleliśmy o wykorzysta
niu fragmentów „Łaźni", ale język 

tej sztuki na tyle różni się od „Plu.-

M 

skwy", że okazało się to niemożliwe . 

Natomiast w wierszach Majakow
skiego jest dużo elementów, które 
bardzo dobrze komponują się ze 
sztuką. Włączenie wierszy do „Plu
skwy" da nam możliwość populary
zacji Majakowskiego nie tylko jako 
dramaturga, ale także jako poety. 
Chcemy wystawić spektakl w termi
n ie do 14 kwietnia - na szóstą ro
cznicę śmierci Majakowskiego. To, co 
robi.li.śmy dotychczas, to praca naci 
scenariuszem.; zmianam.i w tek.ście 

jeszcze się nie zajmowali.śmy. 

Rozpatrzmy poszczególne odsłony . 

W pierwszej odsłonie W siewołod E
mil ianowicz proponuje dodać ma
teriał reklamowy, tak obfity w spuś
ciźnie artystycznej Majakowskieg o · 
i w utworach zebranych, i w nie o
publikowanych jeszcze tekstach. 

MEYERHOLD: Okazało się po pre
mierze, że część I „Pluskwy", dzieją
cej się w 1929 roku, jest zbyt krótka. 
Tym motywuję konieczność uzupeł
nie1i. 

GŁOSY: Trzeba pokazać NEP. 
O. BRIK: Można by przedstawić wal
kę handlu państwowego z rynkiem 
prywatn ym . 

FIEWRALSKI: W drugie] odsłonie 

wszystko zasadniczo pozostałoby bez 
zmian. Proponowałbym tylko mał e 

dodatki: i tak ślusarz przychodzi z 
piosenką: „Jesz ananasy, złodzieju" . 

Wiersz: „Raz na wozie, raz pod wo
zem" itd. przypisujemy samemu Pri
sypkinowi, gdyż, .iak bywało wcześ
niej, publiczność nie rozumiała ironii . 

MEYERHOLD: Publiczność: była na
wet zdezorientowana. 
FIEvVRALSKI: Wsparte ironią sytu
acji wiersze te brzmią jak bezczelny 
program renegata. Mani też pomysł, 
aby osoby z hotelu robotniczego po
jawiły się również w II części. 

FIEWRALSKI: Trzecia odsłona 

wesele powinn a pozostać bez 
zmian. Można by tutaj gd zi e .ś wsta-

wić ten oto dwuwiersz Majakowskie
go: ze scenariusza „Zapomnij o ko-
1ninku" 

„Darują wam za u f- mi ech 
tę malutką rybkę" 

Czwarta odsłona - pq_żar - powin
na pozostać w całofri. 

MEYERHOLD: Publiczn : ś~ ni 2 row
mie, że wszyscy spalili się, a n agl e 
jeden nie spalił się. W tym miejscu 
powinna być wyraźna informacja, że 
wszyscy spalili się oprócz jednego. 

FIEWRALSKI: W e wezc foiej:.:z e j 
realizacji p zed drngą czę ś cią był o 

muzyczne interrn. ezzo. Prop '.J nuję zu-
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stąpić je projekcją niemego filmu 
(Znaczy się, damy to samo, co jest 
w scenariuszu „Zapomnij o komin
ku"). Jest to fragment przedstawia
jący nasze osiągnięcia w latach, któ
re mijają między treścią pierwszej, 
a drugiej części. Książka: „Plan 
pięcioletni" otwiera się; z prawej 
strony „BYŁO", z lewej: „BĘDZIE". 
Na filmie widać przerzucanie kartek . 

MEYERHOLD: Zgadzam się. Będzie 

to coś w rodzaju relaksu dla aktorów 
i widowni. 

FIEWRALSKI: Podczas projekcji 
filmu proponujemy czytanie wierszy 
Majakowskiego: „My'', „Opowieść 

Chrienowa o budowie Kuźniecka" i 
„MARSZ SZTURMOWYCH BRY
GAD" i innych. 

O. BRIK: Chcę zaproponować co.ś ta
kiego: film powinien być kroniką 

tamtych lat; dobrze byłoby go ko
mentować nie wierszami, ale hasła

mi. 

MEYERHOLD: Nie całymi wier
szami, a hasłami, tymi dobrymi, dy
namicznymi . Tak powinno być. 

O. BRIK: Jeśli nie znajdziemy do
statecznej ilości haseł, można się po
służyć plakatami produkcyjnymi. To 
dobry pomysł, ponieważ zaginęło 

wiele materiałów filmowych. 

O. BRIK: Można na przykład poka
zując jakieś zdjęcie, wygłosić słowa 

Nam słowo potrzebne jest do życia. 
Nie uznajemy bezużytecznej sztuki. 

Każdy okres życia posiada 
własną formułę słowną. 

Nasza wa.lka o nowe słowa dla Rosji 
jest wywołana przez życie. 

Rozwinęło się w Rosji 
nerwowe życie miasta 

i domaga się 
słów szybkich, oszczędnych, 

urywanych, 
a tymczasem w arsenale 

literatury rosyjskiej jest jedynie 
jakać pańska wieś turgieniewowska. 

WŁODZIMIEHZ MA.JAKOWSKl 

Majakowskiego: „Słuchaj ziemio gło
su Kremla!" . Oczywiście, potrzebne 
są hasła wierszowane. W czasie wy
głaszania lwsła można pokazać 

Wołodię (Majakowskiego) na ekra
nie. 

L. BRIK: Film o Majakowskim jest 
w bardzo złym stanie. Chy~a nie bę
dzie go można wykorzystać. 

O. ERIK: Wtedy wykorzystamy 
zdjęcia z innego filmu z Wołodią . 

MEYERHOLD: Wszystko to stworzy 
zbyt długą przerwę między częścią 

I a li. W poprzedniej realizacji niie
liśmy muzyczne intermezzo, ale ono 
było również nieudane. 

O. BRIK: Dziesięć lat szybko przemi
nie na ekranie . 

MEYERHOLD: Czy pomysł ten zda 
egzamin? 

GŁOSY: Tak, oczywiście, całkowicie! 
FIEWRALSKI: Piąta odsłona, scena 
głosowania. Tutaj proponujemy zna
czne zmiany. 

L. BRIK: To taka nudna scena! 

MEYERHOLD: W tym jest ironia. 
Majakowskiego, że masa ludzka ste
rowana jest za pomocą u rządzeń me
chanicznych. 

FIEWRALSKI: Chcemy zupełnie od
rzucić rozmowę dwóch mechaników, 
ponieważ nic nie wnosi. 

) 
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O. BRIK: Wyda.je mi się, że w sce
nie tej doprawdy nieudane jest to 
mechaniczne głosowanie, ale wywo
ływanie przez radio różnych miast i 
miejscowo§ci - to bym pozostawił . 

FIEWRALSKI: Zaczyna się odsłona 

z informacją o odmrażaniu. Oto jak 
to chcemy zrobić: wchodzi nagle 
człowiek z gazetą i mówi prosto, że 
są to wiadomości z 30 stycznia 1936 
roku i czyta notatkę „Ożywianie or
ganizmów". Wtedy inny człowiek wy
skakuje: „Pozwólcie, czy nie trzeba 
tutaj człowieka zamrożonego w ta
kim a takim roku?" Dobrze, że bę
dzie to obrazem bardzo konkretnym . 

ASJEJEW: Tak, to dobre. 

MEYERHOLD: W tym miejscu moż
na wymienić nazwę instytucji zajmu
jącej się odmrażaniem. 

FIEWRALSKI: To Instytut Wskrze
szania Ludzi przy Akademii Nauk. 

MEYERHOLD: A jaki damy podty
tuł tej całej operacji? 

FIEWRALSKI: „Konferencja na. te
mat badań Wiecznej zmarzliny". 

MEYERHOLD: „Wieczna zmarzli.
na". To jest bardzo dobre! Jakie to 
dobre słowo! Prisypkin, który jest 
wieczną zmarzliną. (mówi, śmiejąc 

się). 

ASJEJEW: W tym słowie dźwięczy 
również nikczemność! 

FIEWRALSKI: Po tym pojawiają się 
sławni ludzie. Pragniemy, aby poja
wili się sławni. ludzie: stachanowcy, 
kołchoźnicy, zirnownicy z Arktyki i 
Elbrusu. 

O. BRIK: Znaczy się, szerzej rozwi
nąć udział w glosowaniu. 

MEYERHOLD: Użycie radia pozwoli 
zlikWidować nierzeczywistość głoso

wania. Tak jak obecnie bywają ape
le radiowe, tak w sztuce publicz
ność uwierzy i nie wyda się jej to 
nieprawd z i we. 

L. BRIK: Być może to słuszne -
apel radi01oy. 

MEYERHOLD: Można uatrakcyjnić 

to głosowanie poprzez pn:emieszanie 
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głosów ludzi ze sceny i głosów ra
diowych. W ogóle proponuję , że by 

stworzyć na scenie coś w rodzaju 
studia radiowego. Będzie to niewąt

pliwą atrakcją dl.a publiczności, k tó
ra nie wie, jak wygląda studio radio
w e. W studiu radiowym. czułem. za
w sze powiew fanta styki.. Zamknięte 
okna . Cisza . Wszystko wydaje s ię 

czym.ś niezwykłym. I to trzeba po
kazać. Studio radiow e, to jakiś bar
dzo dziwn y świat: chodzą z „n au
sznikami", czynią jak ie.~ gesty zza 
szklane j ściany - jak w akw arium. 

L. BRIK : A potem n agl e zapala się 

n apis: „Proszę mówić głofoie j". 

MEYERHOLD: Świat ten trzeba po
kazać . 

FIEWRALSKI: S zós ta odsłona -
rozmrażanie . Obraz t en rozbija s i ę 

na pięć małych scen ek . Pierwsza m a
lutka scenka - „słownik wymarłych 

słów" . Rozegramy ją nie w sali ope
racyjne j, al e w pomieszczeniu zna j
dującym się gdzieś w pobliżu. Wsie
wolod Emilianowicz proponuje. „ 

MEYERHOLD: „. rozszerzyć tę scen
kę i zrobić z niej malutkie interme
dium. Kto.~ wymienia słowo, a kt o.~ 

in ny znajduje jego znaczenie w du
żym słowniku. Można nawet wciąg
nąć w to publiczność . Siedzi Wid z i 

podaje jakieś słowo , a aktor zagląda 
do słownika i objafoia. Trzeba tu u
żyć szereg interesujących terminów. 
Można je bardziej uwspółcześnić. Np . 
„meyerdhol szczyzna" (nawiązując 

Drżąc w miast agonii 
ludzie mrą 
w kamiennej dzieży. 
Jednego 
wyjęli z grobu 
lekarze, 
aby zbadać śmierci niesłychany jubel: 
w przegryzionej duszy 
wraży 
złotołapym mikrobem 
wił się rubel. 

WŁODZIMIEHZ l\'1A J A KOW SK I 

do artykułu w „Prawdzie"). Nagle 
biorą słownik i w świecie przyszłości 
znajdują odpowiedź. Wydaje mi się to 
interesu jqce. 

FIEWRALSKI : Sam proces rozmra
zania jest drugą malutką scenką . Nie 
chcemy je j pokazywaś na scenie, ale 
za.stosować„ . 

MEYERHOLD : „.błękitnawą zasłonę, 
a za nią przesuwające się jakieś bły

szczące przedmioty. I wtedy publi
czność uwierzy w taj emniczość roz
m.rużania - pomyśli : „cóż u diabła 

tam. się dzieje?' '. Użyjemy efektów 
toT'ni enia lodu: pary i syku. 

O BRIK : To może być ln>tytutem 
Wskrzeszania Ludzi! 

GŁOS: Powinna być jakaś fantasty
ka, żeby była niespodzianka. 

FIEWRALSKI: Trzecia malutka 
.>cenka - rozmowa Prisypkina z le
karzami. 

MEYERHOLD: Prisypkina przyniosą 
jeszcze całkowici e nierozmrożonego. 

a potem będą go rozcierać ścierecz

kami, robić kosmetykę, doprowadzać 
do ponądku. 

FIEWRALSKI: Czwarta malutka. 
scenka odbywa się przed wejściem.„ 

MEYERHOLD: Chcemy zaprezento
wać ją podczas deszczu: tam Prisyp
kina rozmrozili, tutaj doprowadzają 
go do porządku. 

FIEWRALSKI: W siada on do taksó
wki. Dalej inscenizujemy epizod ze 
scenariusza „Zapomnij o kominku''. 
Bohater trafia na ul. Łunaczarskie
go, dom nr 17, na którym znajduje 
się szyld„. (finał IV części scenariu
sza - kadry 298-313). Jest to wart
kie, dwuminutowe, pantomimiczne 
intermedium . Wniesie do akcji spo
re ożywienie. 
Automatami będą żywe postacie, któ
re będą pracować. 

FIEWRALSKI: Tą piątą malutką 

scenką kończy się V I odsłona . Całą 

siódmą odsłonę proponujemy zamie
nić na inną. Jest tam niesłusznie 

przedstawione, że ludzie przyszłości 

okazują się na tyle słabymi i od ra
zu poddają się wszystkim choro1::;om 

O, chciałbym 
zmącić 
radość 

tłumu-płaza, 
śmiało mu 

w oczy 
rzucić 
wiersz 

z żelaza, 
oblany 
jadem 

i złością. 
WŁODZIMIEHZ 
M A J A KOWSK I 



przeniesionym z przeszłości. Następ
nie scenkę łapania pluskwy Wsiewo
łod EmiLianowicz uważa za nieprze
konywującą. Tutaj trzeba pokazać 
spotkanie Prisypkina z nowymi ludź 

mi, wśród których, pojawiają się o
soby z hotelu robotniczego , ale na 
tyle zrn.ienione, że oni i Prisypkin 
mówi.ą różnymi językami. „Wszyst
kie usiłowania, aby z robić z Prisy p
kina człowieka przyszłości spełzły 1w 
n iczym!' (cytat Majakowskiego nt. 
„Pluskwy") - ta myśl powinna by , 
jednym z tematów t ej odsłony. Prisy
pkin czuje się niezręcznie w nowym 
.§wiecie i szuka odpowiedniego dla 
siebi e zajęcia. Tę scenę trzeba napi
sać na nowo. Odsłona ósma w głów·

nych partiach pozostaje bez zmian. 
Są tam tylkp małe przeróbki pod ko
niec, kiedy Prisypkin mówi: „Nie 
dlat ego zostałem odmrożony, żeby 

mnie teraz zasuszyli!" W tym miej·· 
scu zawsze publiczność mu współczu
ła, bo rozrywki, które proponuje mu 
Zoja Bieriozkina nie sq bardzo zaj
mujące. Według t ekstu Majakow
skiego Prisypkin czyta o'.Jwieszczenie 
o poszukiwaniach człowieka do gry
zienia przez pluskwę. Czyta on po ci
chu i to obwieszczenie słyszy publi
czność dopiero w następnej odsłonie . 

Zrobimy inaczej. T ekst tego obwiesz
czenia Prisypkin czyta głośno . 

MEYERHOLD: Tego publiczność nie 
rozumiała. Pojawiła się jakaś kar
teczka, a co na niej - nie wiedzia
ła. 

FIEWRALSKI: Wreszcie znalazł dl a 
siebie Prisypkin zajęcie i radośnie 

skanduje hasło: „,Kto n.i e pracuje, t en 
nie je". Przypuszcza, że znowu zostal 
robotnikiem. Nie znajdował dla sie
bi e pracy, a t eraz znalazł. Będzi e u
trzyniywał pasożyta - pluskwę. T en 
f ragment zapożyczyliśmy ze sc na.
riusza . 
Na poczqtku IX odsłony chcemy wy
rzuci ć „ojców miasta", staruszki i 
starców. Dzieci nie tylko zostawiniy, 
al e i pokażemy, jak oglądają zwie
rzęta . Do tego wkomponujem y 
wiersz: 
„Jeśli nie kartka, to stół, to lwica' ' 
Następni e proponujemy przejście do 
dwunożnych eksponatów ZOO. Tu 
taj proponujemy wystawienie szeregu 
eksponatów, jak to ma miejsce np 
w alei spacerowej w Parku Kultury 
i Odpoczynku. Eksponaty te kierow 
nicy wycieczek będą charakteryzo
wać fragmentami wierszy Majakow
skiego : „Tchórz", „Służbista", „Plot
karz'', „Lizus", „Świętoszek" itd. A 
za nimi pojawia się najważniejszy e
ksponat - Prisypkin. 
W tej sytuacji zmienia się i wymowa 
finału sztuki: „Obyu;atele! Bracia! 
Swoi! Rodacy!" - nie pasuje, ponie
waż audytorium jest inne. Prisypkin 
pomyślał, że to „swoi", a okazało się, 
że to zupełnie inni ludzie, a bohater 
stracił poczucie czasu. Oto nasz pro
gram, który wysuwamy? Czy jest on 
przyjęty? 

L. BRIK: Według mnie, jest on bar
dzo dobry. 

. .. Draństwo 
jak dotychczas, 

dość się pleni. 
To nie fraszka -

zasiedziałe znieść. 
Najpierw 

trzeba 
życie nam odmienić, 

odmienione ~ 
można ubrać w pieśń. 

WLODZI!ll!EHZ !'vI J\ J J\KOWS\·;I 



FIEWRALSKI: Prosimy was, po
myślcie nad tym naszym planem, 
sprawdźcie jego ideową i konstrnk
cyjną zasadę, nakreślcie bardziej do
kładnie przejścia między odsłonami. 

Opracujcie pewne partie tek stu . 

MEYERHOLD: Jeszcze pytanie o na
zwę. Być może nazwać sztukę jej 
podtytuł em: „Feeryczna komedia" , 

L. BRIK: Według mnie ta nazwa jest 
lepsza. 

MEYERHOLD: „Komedia feery-
czna", to przecież określenie dane 
przez samego Majakowskiego i brzmi 
ono uroczyście. A w gazetach ogło
simy, że przeróbka jest zrobiona na 
bazie nie tylko jego sztuki, ale i sce
nariusza. Dlatego też jest ona rzeczą 

Czyż to wam 
życie mam 

oddać w darze, 
których żarcie tylko 

i baby kuszą? 
Wolę już 

dziwki 
obsługiwać w bene, 

a.nanasowy podając im 
kruszon. 

WŁODZIMIEHZ MAJ AKOWSKI 

nową. Wydrukujemy afisz o charak
terze jarmarcznym, na którym będzie 
widoczna konstrukcja spektaklu. O
głosimy, że podczas spektaklu będą 
wyjaśniane terminy z książek i że ze
zwala się pytać o ich znaczenie z wi
downi . To już nie będzie „Pluskwa", 
a więc słusznie będzie nazwać rzecz 
inaczej. 

O.ERIK: Trwoży mnie tylko, że wy
pada cała odsłona V II. Ale zważyw
szy na materiał, który się zawiera w 
niej, słuszne, że wypada. U Wołodii 
to miejsce jest kiepskie i nienatural
ne. Potrzebna · jest tu scena bardzo 
dramatyczna. Należy w niej zdecydo
wanie obrazić Prisypkina. 

ASJEJEW: Czy nie należy dać czego.~ 
miłosnego? 

O PLUGASTWIE 
[ ... ] Uci zyh się burz 
rewolu yjnych r , 
wir · radzieckie 
już rzęsa poraslac zaczyna. 
I wyłazi 
„poza pleCÓ\\ R FRR 
ryj 
m ieszczanina. 

Przez lala ierpliwie 
iedzicli i:-niotą 

&1 łki, k potężne bidet . , 
c.'icho ·ak trusia, 

. ją i dotąd. 
Uwili przytula 
-. · piał nie i gabinet:. . 

A wieciorcm 
i:-nilek 
do żon . 
w b bniają ej '' pra\\ ki \I piamno, 
nad samo\\arem roimarzon~· 

m ó\1i : 
Towarz) zko ino! 

Dodat k . wiąteczn · -
d " ad1ieseia cztery tysią zk i. 
Według tar;o.f;v . 
E ch , morO\\O ! 

pra\ i4: sobie 
alifc 'ak Pac ·fik , 
będę ze podoi 

, . la\\ al 
rafą koralową !" 
A ina: 

I mnie do sukni embkma1' . 
Bez ' i rpa i miota 
n ie pokaż<' ·z i \\ " \1 ie l.' i 
W cz)·m 
b«:dę dzis paradowac 
na lym 
balu '' Rel'\\ o.iensO\\ ie<"ie '" 

Czerwon ramka. 
~larks na „<'ianie. 
Kot !.ię ociera 
o ,.Izwic ·ua" !tlarc. 
I\ spod ufltu 
paszcz) nieust nnie 
r OZ\\-)·drzony kanarek. 

\'LODZI II ; J Z \l Ą J ,\ l ' OWSK I 

Znam silę słów, 
znam 
słów dzwon na trwogę. 
Ich nie witają 
z lóż wspaniałych brawa. 
Od takich słów 
trumny zadrżeć mogą 
i do marszu 
z dębowych czworaków 
powstawać. 

WŁODZIMIERZ MAJAKOWSKI 

KATANJAN: Zawsze widz współczuł 
Prisypkinowi, zawsze gdy człowiek 

tęskni do czegoś, współczujemy mu. 

ASJEJEW: Trzeba, aby ktoś z sali o
braził go, na przykład dziewczyna. 
Jeżeli to wyjdzie z sali, to widownia 
nie będzie mu współczuć. 

GŁADKOW: To dobrze. Zatrze się 

ram.pa między widownią a sceną. 
MEYERHOLD: Tak, tak, tak. 

GŁOS: Koniecznie, Prisypkin nie 
powinien u nikogo znaleźć współczu
cia! 

MEYERHOLD: Ostatniemu monolo
gowi Prisypkina należy nadać nie 
charakter o współczucie widowni, a 
charakter łajania, besztania, wymy
ślania, zwróconego do widowni. 



I 
FIEWRALSKI: Najważniejsze, to po
k azanie nowego, pozytywnego, kon
kretnego otoczenia, przeciwstawnego 
do Prisypkina w części II. 

GŁOS II: Kto gra t eraz Prisypkina? 

1EYERHOLD: Wogo l jllbow. Podo
ba mi się . Nie komik u je, ale jest za
bawny . Pracu je chętnie. Widocznie 
podoba m u się ta rola„ ZaczęLiśniy już 
pracowa nad scenam i w hotelu rn 
botanicznym - brzmi lepiej niż pop-

rzednio, ale otoczenie Pri sypkina jest 
jeszcze abstrakcyjne. W postaci Ba
jana należy pokazać jakąś współcze
sną osobistość. 

FIEWRALSKI: W brudnopisie Ma
jakowskiego znajdujeniy dowód na 
to że Bajan to :jakaś konkretna oso
ba. 

PRZEKŁ D : JE ZY h OEN I G 
P rzedruk z p rog rn m u „Pluskwy " 

w reż. K. Meissner , 
wyd . przez Tea t r Dramatyczn y 

w Elblągu . 

' . / , -. 

LUBUSKI TEATR 
IMIENIA 
LEONA KRUCZKOWSKIEGO 
W ZIELONEJ GÓRZE 
65-048 ZIELONA GORA, ALEJA NIEPODLEGŁOSCI 3/5 

TELEFONY CENTRALI: 720-56 do 720-59; 

OBSADA: 

Część I 

Prisypkin - KRZYSZTOF KRUPIŃSKI 
Zoja Bicriozkina - ILONA DYNERMAN 

(KŁOP) 

Elzewira Dawidowna Renesans - JANINA BUŁAWIANKA 
Rozalia Pawłowna Renesans - ROMAN .,.,,., 
Dawid Osipowicz Renesans - LUDWIK SCHILLER ,/i 
Oleg Bajan - PIOTR CHUDZIŃSKI 

• 
Sprzedawca guzików - ZDZISŁAW GRUDZIEŃ 

Sprzedająca l;łłki - BARBARA BARTOSIEWICZ (adeptka) 
I w kolejce - • * 
II w kolejce - MART A WOżNiAK 
Sprzedawca balonów - ILDEFONS STACHO rp 
Sprzedająca perfumy - MAGDALENA OSTROUCH (adeptka) 
Milicjant - STANISŁAW ŚWIDER (adept) 

• 
Bosy - JACEK OPOLSKI 
Wynalazca - WOJCIECH :w:~~ 
Okularnik - NIKO NIAKAS 
Sprzątający - ILDEFONS STACHOWIA a >Domnn"l'I 
Dziewczyna w hotelu - HANNA ŚLĄZAK (adeptka) 
Ślusarz - MACIEJ BUTLER 
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Redaktor - JACEK OPOLSKI 
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Socjolog - ROMAN T 9ttt . 
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Poeta - ANTONI OSTROUCH 
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Kamerzyści - STANISŁAW ŚWIDER, ILDEFONS STACHOWIAK 
Staruszka - MAGDA.LENA OSTROUCH C~ Domu.•u. 
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Przewodniczący - NIKO NIAKAS 
Radna - BARBARA BARTOSIEWICZ 
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TADEUSZ 
KAPUSTKA 

PREMIERA DNIA 30 STYCZNIA 1982 ROKU O GODZINIE 19.00 NA DUŻEJ SCENIE 

Kierownik techniczny TADEUSZ ROGOWSKI_ 
Kierownicy pracowni: stolarskiej STANISŁAW SWIĄTEK, malarsko-modelatorskiej RYSZARD JAWORSKI, tapicer
skiej BRONISŁAW WALCZAK, fryzjersko-perukarski ej EMILIA DANIEL, krawieckiej dam skiej WALENTYNA 
ROGOWSKA, krawieckiej męskiej JÓZEF PODRZYCKI, sekcji elektrycznej WŁADYSŁAW LISOWSKI, akustycznej 
JANUSZ THOJANOWSKI, sekcji rekwizytorów EDWARD TULiSZKA. 
Brygadier sceny JERZY KAMIŃSKI, światło WŁADYSŁAW LISOWSKI, garderobiana TERESA KAMIŃSKA, 

akustyk ADAM ŁUKASZEWSKI, rekwizytor RYSZARD NIESŁONY . 

Kierownik Biu ra Obsługi Widzów TERESA STUCZYŃSKA, koordynator pracy "rtystycznej TEHESA CHUDZIŃSKA 



W programie 
wykorzysiano wypowi.edzi 

krytyków, 
przyjaciół i znajomych 

poety 
zawarte 

w ksiqżkach: 
„Majakowski 

we wspomnieniach 
współczesnych", 

W-wa 1966, 
„Zycie 

Majakowskiego", 
W-wa 1964, 

A. Łunaczarski, 
„Szkice literackie", 

W-wa 1962, 
W. Majakowski 

„Utwory sceniczne. 
Proza", 

W-wa 1959, 
W. Majakowski 

„Poematy", 
W-wa 1964. 
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JERZY MOSKAL 
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Skład wykonał 
JANUSZ CIECHANOWSKI 

Łamanie wykonał 
ZDZISŁAW GRZEBIELICHOWSK! 

Druk wykonali: 
JAN SZCZĘSNIAK 
ZDZISŁAW ŻMUDA 

Druk: PZGMK-12, 1817, 1000 +- 30 egz. N-20 

CENA ZL 20,-

[.„] 
Stój! Zatrzymaj się! - krzyknę boleśnie -
Nie przerzucaj te.i karty! 
Wskrześ mnie! 

Myśl wbij mi w czerep, 
serce do piersi włóż 
i krew wlej do żył. 
Niech krąży ciałem. 
Bo jam swojego na tej Ziemi nie dożył, 
bo ja swojego nic dokochałem. 

[ ... ] 
Byłem wesoły, ale mówmy szczerze, 
czy miało sens 
beztrosko przez świat iść, 
gdy wokół cierpień krąg się szerzył, 
gdy jeśli który zęby szczerzył, 
to żeby zgrzytać nimi albo gryźć? 
Zresztą rozmaicie bywa 
i was może czasem smutek najdzie, 
wtedy mnie zawołajcie. 
A moje żarty się przydadzą. 

[„.] 
Przecieź wasz wiek trzydziesty 
ogarnie, przeskoczy ' 
te wszystkie marne 
drobiazgi, o które my 
krwawiąc się potykamy. 
Teraz 
nie dokochane - dokochamy 
gwiaździstością niezliczonych nocy. 

Wskrześ mnie 
choć za to 
że jako poeta czekałem ciebie. 
Powszedniość bzdury 
odrzucając precz 
(•hoć za tę jedną rzecz 
należy mi się żyć po raz wtóry. 

WŁODZIMIEHZ MAJAKOWSKI 
przełożył: Antoni Słonimski 

(Z poematu „O tym"J 


