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KA VEH PUR RAHNAMA jest irańczykiem, który w mło
dości zmuszony był opuścić kraj z powodów politycznych. 
Skończył Wydziały Reżyserii: Sofijskiej S:zikoły Teatralnej 

E
aństwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzii. W Buł

rii pracował jako reżyser teatralny. W Polsce zadebiu-a lmem „Nie ma powrotu Johny" wg własnego sce-
n . Obecnie obok pracy w teatrze i filmie prowadzi 
w yz Wydziale Iranistyki Uniwersytetu Warszaw-
skiego. m 
Teatr - Dlaczego Majak a 
Reżyser :-- . Dlat~go, że . ł człowie~ głęboko ~rzejęty ideą 

SOCJah~mu l Z paSJ Cw z WkO wszelkim jego WY-
paczemom. 
A kiedy nie mógł ... 

T. - .„pożegnał się z życiem. a 
R. - Jeśli by tego nie zrobił, ludzie t ak Pobiedonosikow 

postaraliby się o wysłanie go tam, znalazł się :i.Yleyer-
hold, reżyser wszystkich sztuk Maj kiego, czy też Bru-
no Jasieński. 

T. - Czy w Iranie Majakowski jest znany? 
R. - Jako poeta - w ,pewnym stopniu, tak, jako 

nie. 
T. - A Pan, kiedy zetknąl się z jego twórczością? 
R. - Miałem 17 lat kiedy trafiłem na krótko do więzieni 

jasna za panowania szacha. Tam właśnie po raz 
słuchałem wierszy Majakowskiego tłumaczonych 
nego z więźniów politycznych. Dla mnie, któ 
przedtem do czynienia jedynie z poezją perską, by o o na
głe zetknięcie się z .poezją odmienną, na wskroś rewolucyj
ną, zarówno w treści jak i w formie. A później dopiero 
w Europie, w krajach socjalistycznych poznałem również 
jego dramaturgię. 

T. - Wiem, że w Polsce jest Pan j1iż od dawna. Tutaj Pan stu
diował i tutaj Pan pracuje, ale postaci w sztukach Maja
kowskiego są tak typowe dla socjalistycznej rzeczywistości, 
że mimo woli nasuwa się pytanie - jak poradzil Pan sobie 
z tym teatrem - bardzo przecież trudnym dla człowieka 
wychowanego w innym kręgu kuiturowym? 

R. - Wie Pani, kiedy opuściłem ojczyznę, zmusiły mnie do tego 
okoliczności, w jednym z krajów socjalistycznych spotka
łem irańskiego robotnika, podobnie jak ja emigranta poli
tycznego. Kiedyś w gazetach irańskich znany był pod pseu
donimem „Lew Isfahanu". Nadano mu takie imię, ponieważ 
nieugięcie walczył o interesy robotników isfahańskich, w 
związku z czym wiele lat spędził w więzieniu. Gdy znalazł 
się już w kraju o ustroju, który był jego marzeniem i o 
który walczył z taką pasją, nie chciał pracować jako robot
nik. Żądał telefonu, mieszkania z wygodami, powtarzał, że 
swoją batalię o socjalizm stoczył a teraz przyszedł czas ko
rzystać z jego owoców. 
Uderzające było słownictwo tego, już nie Lwa, zadziwiające 
w swojej analogii do sposobu mówienia i myślenia Pri
sypkina. Wydaje mi się, że niezależnie od położenia geogra
ficznego jakiegokolwiek kraju, w którym za.początkowano 
budowę socjalizmu, nieuniknione jest spotkanie z ludźmi 
tego pokroju. Pod tym względem Majakowski tworzył po
staci uniwersalne. Jesteśmy podobni bardziej do swoich 
czasów, niż do swoich ojców. 

T. - Polączyl Pan dwie szttlki „Pluskwę" i „Łaźnię" tworząr: 
kompilację zat11tulowaną „Piuskwa w laźni". Skąd ten po
mysł? 

R. - Majakowski jest wspaniały tam, gdzie swoją zabójczą sa
tyrą niszczy mieszczaństwo. Ja skoncentrowałem się właśnie 
na tej części obu sztuk, odrzucając jednocześnie warstwę 
utopijną. Stąd brak Il części „Pluskwy" i duże skróty w 
„Laźni". Sądziłem, że w warstwie satyrycznej Majakowski 
jeszcze dzisiaj ma dużo do powiedzenia. 

T. - A czy w ten sposób nie gubi Pan czegoś po drodze? 
l{. - Ważną częścią wszystkich utworów Majakowskiego jest 

sprawa utopii. W 1921 r. Meyerhold wystawił jego „Miste
rium-Buffo", które wywołało burzliwe dyskusje. Właśnie w 
tej sztuce ów świat rewolucyjnej utopii był wyrazem tryum
fu dynamicznych przemian rzeczywistosci. W „Pluskwie" 
i w „Lażni" utopia ta ma inny charakter. W 11 części „Plu
skwy'', której w mojej adaptacji nie ma, Maja~owski poka
zał socjalizm taki o jakim marzył, a kontynuując to w 
„Laźni" przydał mu formę maszyny czasu lecącej ku komu
nizmowi. Jeśli miałbym podejśc poważnie do tego co jest 
w sztuce, myślę, że zaszkodziłbym tylko autorowi. Proszę so
bie wyobrazić, że owa „ziemia obiecana" według „Pluskwy" 
miała objawić się już w 1979 r., teraz mamy rok 1981. Oczy
wiście rzecz nie w tym jaki mamy dzisiaj rok, ale w tym, że 
jesteśmy świadomi naiwności wiary w utopie i recepty. 
Tylko czas i rzeczywistość mogą decydowac o formach zmian 
społecznych. Właśnie teraz jesteśmy świadkami tego rodza
ju zmian. 

T. - Dokonal Pan potączenia obu sztuk w jedną ograniczoną ca
lość. Zgadzam się z kompiikacją problemów aLe czy nie są
dzi Pan, że zabieg przenoszący bohaterów z „Plusk.wy" do 
„Łaźni", tworzący jakby ich. kontynuację jest ingerencją w 

anomię materiatu Literackiego? 
R. - y wszyscy, którzy w przyszłości będziecie grać, insceni-

w- · tać, drukować - zmieniajcie, poprawiajcie treść 
· ząlpółczesną, teraźniejszą." - Tak mówi Ma-

jako r. Zatem, jak Pani widzi pozwolenie od 
same uto · mamy. A co do połączenia postaci, wy-
nika ono z rakteru samego tworzywa dramatycznego. 
Prisypkin to y proletariusz, który odżegnał się od swo-
J.· ej klasy, jego r e1 ·a skończyła się wraz ze zdobyciem 
mieszkania, kobiet z~„ Typowo mieszczańskie ideały. 
W „Łaźni" już wsz o a i jawi się w postaci groź-
nego, zmonwnent · w biurokraty Pobiedonosikowa 
Pamiętajmy, że pr ·era skB" odbyła się 13.11.1929 r., 
gdy Majakowski pracował już ,,Łaźnią" wystawioną 
16.III.1933 r. Tak więc bohatero ~- e · sztuki są w ja-
kiś sposób kontynuacją bohater o niej. Skoro na-
suwają się nam takie wnioski dlacze nie 1pokazać tych 
postaci jako jedności? Dlatego teź ob i~gra jeden 
aktor. Ten sam stosunek mam do t-rzech i staci: do 
Elzewir, Drużby i Robotnika z „Pluskwy", łmz si 
z Polą, Optymistenko i Czudakowem z ,,Łaźn . 
Są to właściwie ci sami ludzie w inny,ch sytuacjac 

T. - Dlaczego właśnie Szczecin wybrał Pan na miejsce a -
mier11 „Pluskwy w łaźni"? 

R. - Dlatego, że jest to jedno z trzech miast, które w 1980 roku 
jako pierwsze wystąpiły w obronie prawdziwego socjalizmu, 
wystąpiły przeciwko temu, z czym walczył także Maja
kowski. 
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