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· W sobotę premiere1 »Pl·uskwy« 

665'D0tyczy -iwego znajomego ... 
/ . 

Młoda ·robo tnica otruła się z rozpa- wda'', tworzyliśmy ją wszyscy ra- gą część akcji przenosi bowiem w 
czy, bo zgubiła jedyną jedwabną zern, chociaż podpisałem się sam. Są czasie o 50 lat naprzód. Gdy obe j
spódnicę, _bez której nie wypbrażała to po prostu życiowe fakty przetwo- rzałam „Seksmisję" nabrałam prze
sobie życia... rzone w artystyczną formę utworu konania, że Juliusza Machulskiego 

Borys, rad:t..iecki robotnik, komso- dramatycznego". zainspirowała wi:aśnie „Pluskwa". 
molec, zaczyna wstydzić się swego Krytyka po premierze „Pluskwy" Wątek odmrażania ludzi po kilku-· 
imieni.a i nalega, aby nazywano go w Teatrze ~eyerpolda (w głównej dzięsięciu latach,. wi~ja prz.yszłościo-

L · -":' J!. ~fo9e1\... ~ .. ._ · ron~-3Y'S-Y-Pteiml · wfstąptł .!nakomJ- -wa4'§terylnego świata rządzonego na-

\ 

Poeta Mo:czanow w swym poetyc- ty, niedawno zmarły aktor Igor 11- ukowymi metodami, a pozbawione
kim przesłańiu do porzuconej narze- . jiński) nie szczędziła autorowi za- go romantyzmu - to wątki, które 
czonej oznajmia, że wybiera inną, rzutów: że brak pozytywnego boha- się pokrywają w tych odległych od 
które j „strojną postać zdobi piękny tera, że wizja katastroficzna itp. siebie utworach. No ale u Machul
żakiet ". Wielu ludzi, także ze sfer nowej in- skiego główną osią komedii są spra-

Oto przykłady - jakbyśmy dziś teligencji · było dotkniętych osobiś- wy seksu, u Majakowskiego zaś· -
powiędzieli - „konsumpcyjnego sto- cie. Poeta Bajon „żywcem" wstawia- ostre problemy społeczno-etyczne. 
sunku do życia" odnotowane przez ny do sztuki (zmienione było tylKo W Polsce „Pluskwa" była grana 
„Komsomolską Prawdę" w latach imię) groził publicznie procesem : doś.ć rzadko. Najgłośniejsze insceni-
1926-27, w okresie, gdy ugn" domagał s~ę przeproszenia w prasie. zac je to Byrskich w Kielcach i Kon-
waniu się władzy radzieckie j towa- Autentyzm niektórych sytuacji i o- rada Swinarskiego. Qorzów widział · 

· rzy.szyło osobliwe zjawisko rodzenia sób był oqzywisty, aczkolwiek ulot- mały fragment tej sztuki, będący 
się mentalności drobnomieszczań- ka przedpremierowa głosiła: wstawką do „Łaźni" wystawione j za 
skiej w środowiskach do niedawna dyrekcji Andrzeja Rozhina. Wów-
rewolu'cyjnych . Te i inne przykłady „Obywatelu spie.sz na „Pluskwy" czas siedzący w hallu teatralnym w 
.:; knętnie notuje w swoim podręcz- przedstawienie kL ;e aktor Wacław Welski wołał 
nym zeszyciku ówczesny pracownik W szatni, tłok, na sali przepełnienie . do zaskoczonej publiczności: kocha-
te j gazety, na jwybitniejszy poeta re- Tylko się nie złość na żarty owada ni, to w · : też odmrozili? W na jbliż-

. wolucyjny, Włodzimierz Majakowski. ~ złośliwego, szą sobotę na premierze . „Pluskwy'' 
Test to żywy ,materiał do sztuki te- To nie dotyczy ciebie,. lecz twego (godz. 18) w Teatrze im. Juliusza 
1.tralnej, wymi..!rzonej przeciw miesz.:.. znajomego''. Osterwy w Gorzowie kwestia ta bę-

,, czańskim postawom, przeciw starej dzie należała do Wojciecha Deneki, 
-;ob1<nwskiej mentalności odradzają- Ulotka ta była jednak · rozwiązana k t )ry gra P rysypkina. W sztuce bie-
'~ e j się w nowo kreowane j, socjalis- graficznie niezwykle chytrze. W te- rze udział cały_ zespół. . 
tycznej rzeczywistości. Majakowski kście drukowanym małymi literami Przygotowanie ,,Pluskwy" na sce
; eździł z odczytami do różnych miai:\ wybijały się po mało , dostrzegalnym nie gor zowskiej jest reżyserskim dy
! środowisk. poddawał dyskus ji te „nie" gigantycznie wytłuszczone sło- plomem Wiesława Hołdysa, muzykę 
'lroblemy, przytaczał przykłady Jra- wa „dotyczy ciebie". Mało wnikliwy napisał specjalnie dla tego przedsta-
·tycznych przejawów mieszczańskiegn widz szedł . więc z nastawieniem, ie wien·:t Zygmunt ~{onieczny (w~:sta,
.:;tylu życia . Potem, w trakcie autor- rzecz dotyczy jego. W ten sposób sa- pi orkiestra), sceno-rrafia jest d :de
~kiej „rezentadi sztuki. napisanej tyr::J. była . jeszcze celniejsza. łem Janusza Tartyłły, a kierownic
i esienią 1928 r. w Paryżu. poeta po- .,Pluskwa" . ma dwa p_lany: współ- two muzyczne - Grzegorza Kowal

' ·vie: ;,sztukę tę wraz ze mną tworzy- czesny Ma jakowskiemu t wspókzes- ca. 
li komsomolc i „Komsomolska Prn- ny„. n?.m - w zamiarze autora, dru-


