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BRUNO J ASIENSKI 

U rodzony w Klimontowie w Sandomierskim (1901-1939) - poeta, po
Wiieściopisarz, satyryk, tłumacz. Syn małomiasteczkowego lekarza. uczę
szczał do gimnazjum w Warszawie, a potem w Moskwie, gdzie spędził 
lata 1914-18. Zetknął się wówczas z najnowszą poezją rosyjską, w któ
rej dominował kierunek futurystyczny. Podczas studiów polonistycznych 
na Uniwersytecie Jagiellońskim (od 1919) założył klub futur ystyczny 
„Katarynka", do którego należeli m. in. T . Czyżewski i St. Młodożeniec , 
a z którym połączylli się wkrótce warszawscy zwolennicy futuryzmu: 
A. Stern i A. Wat. W okresie krakowskim Jasieński współpracował z ko
munistyczną „Nową Kulturą", przeniósłszy się do Lwowa - z „Trybuną 
Robotniczą". W roku 1921 ukazał się pierwszy zbiór poezji Jasieńskiego 
But w butonierce, typowo młodzieńczy w swoim rozwichrzellliu, manie
rycznej pozie. zależności od wzorów, obrazoburstwie w stosunku do za
stanych konwencji poetyckich, ale stanowiący zapowiedź ciekawego t a
lentu, zwłaszcza w zakresie metaforyki i wersy:fiikacji. 
Wyraźny krok naprzód stanowi poemat Pieśń o głodzie (1922), w któ

rym motyw miasta, wyzyskany w Buncie w duchu maniery futurystycz
nej, przybiera wyraźne oblicze społeczne. Poemat swym filozoficznym 
podkładem materialistycznym przeciwstawia się idealistycznym tenden
cjom ówczesnej poezji polskiej, śmiałością eksperymentu formalnego 
godz.li w poetykę epigonów Młodej Polski. Wg własnego wyznania Ja
sieńskiego ostateczna krystalizacja jego postawy ideowej dokonała się 
pod wpływem powstania krakowskich robotników w roku 1923. Wiersze 
opublikowane we wspólnym z A. Sternem tomiku Ziemia na lewo (1924) 
są już świadomą, przeważnie pomyślną próbą zastosowania nowatorskiej 
poetyki do jednoznacznie zaangażowanej pollitycznie poezji rewolucyjnej. 
Szczytowym osiągnięciem Jasieńskiego jako poety jest poemat Słowo 
o Jakubie\ Szeli (1926), powstały w Paryżu, dokąd wyjechał rok wcześniej 
zrażony szykanami policji i cenzury. Poemat, w którym Jasieński po
łączył szczęśliwie pewne elementy poetyki ludowej z śmiałym opero
wanJiem oryginalną metaforą, ostrymi kontrastami, brutalnym dysonan
sem, wprowadza po raz pierwszy do literatury polskiej przywódcę po
wstania chłopskiego jako postać pozytywną ukazując właściwie jego rolę 
historyczną. Mimo słabości partii psychologicznych, mimo przeideali
zowanlia bohatera, utwór Jasieńskiego z wielką siłą przeciwstawia rewo
lucyjny mit Szeli. wyraziciela mas chłopskich, postępowych sił historii, 
mitowi tej postaci stworzonemu przez Wyspiańskiego w epizodzie Wesela 
i przez Żeromskiego w Turoniu. Dokonaną przez Jasieńskiego adaptację 
sceniczną poematu pt. Rzecz gromadzka, wystawił polski teatr drama
tyczny w Paryżu. W roku 1928 ukazała się w odcinkach w komunistycz
nej „Humanite" druga z kolei, po młodzieńczych Nogach Izoldy Morgan 
(1923), powieść Jasieńskiego, wydana również osobno i tłumaczona na 
kilka języków (wyd. polsmi.e 1929) pod tytułem Palę Paryż, stanowiącym 



replikę na tytuł antyradzieckiej noweli P. Moranda Je brule Moscou 
(Palę Moskwę). Przynosiła ona fantastyczno-groteskową wizję upadku 
kapitalistycznego świata, obraz. Paryża wyludnionego przez zarazę i opa
nowanego przez rewolucję proletarłiacką. Ukazanie się powieści wywo
łało burzę i nakaz opuszczenia przez Jasieńskiego Francji, cofnięty przej
ściowo wskutek protestu Ligi Obrony Człowieka i wybitnych pisarzy 
francuskich, jak H. Barbusse czy G. Duhamel, przywrócony następnie 
i zrealizowany w kwietniu roku 1929. Jasieński wyjechał do ZSRR, gdzie 
przyjęty jako znany pisarz rewolucyjny, rzucił się w wir pracy spo
łeczno-kulturalnej, literackiej i publicystycznej, m. in. jako redaktor 
polskiego pisma „Kultura Mas". Powstał wówczas eksperymentalny dra
mat Bal manekinów (1931), zawierający ostrą krytykę świata burżuazyj
nego, !ci.łka nowel, powieść o ludziach wielkiej budowy na terenie Ta
dżykistanu Człowiek zmienia skórę (1932-33, wyd. polskie 1935-37) oraz 
nie ukończona powieść Zmowa obojętnych, przestrzegająca, zgodnie ze 
słowami motta, przed tymi, co „nie zabijają i nie zdradzają, ale tylko 
za ich milczącą zgodą rządzi śwtiatem mord i zdrada". Aresztowany na 
skutek prowokacj w roku 1937, Jasieński zmarł na tyfus w początkach 
roku 1939 w drodze do obozu. 

W roku 1956 został zrehabilitowany. 

z przygotowywanego do druku przez PW „Wiedza Powszechna" 
Malego Słownika Pisarzy polskich pod redakcją Zofii Lewin 

TYTUS CZYŻEWSKI: 
PORTRET 
BRUNO JASIEŃSKIEGO (1921) 

Mediumiczno-magnetyczna fotografia 
poety Brunona Jasieńskiego 

(zdjęcia przy świetle gilotynowym) 

tak a - hu tak a - hu 

palą się płomienie widmowe 

po przyległej ciemnej sali spaceru.ją dł1lgie ręce 

mózg jest pelen wężów i znajduje się w tej chwili 

w kuchni na patelni 

ametystowe oczy wielkie pływają 

razem z wigilijnymi karpiami w wannie w łazience 

długie lunatyczne nogi schodzą z kanapy 

zbliżają się cichaczem do . komody 

palce na klawiszach klawikordu grają w tej chwili 

"god save the King" 

kręgosłup jest pełen elektrycznego prądu 

w piersiach zalamują się pluca i gnić poczynają 

wlosy szukają przewodów dzwonków telefonu 

serce bić przestaje 

i jest w tej chwili 

w kielichu w tabernaculum 

ty opowiadasz mi przez sen 

że jesteś u stropu gotyckiej katedry 

i przestajesz żyć 

toniesz w pomarańczowej wodzie 

ja budzę cię ja budzę cię 

ustawiam aparat 

zapalam światło magnetycznej zorzy 

i widzę twoje czolo 

oświecone z boku luną pożarów 

kąpię kliszę w zlotej wodzie 

kopiuję na bromopapierze 

i wywołuję twą widmową twarz 

(Z medio-magnetycznego fotograficznego atelier Tytusa Czyżewskiego) 



Oskarżam naszą literaturę o brak odwagi w korzystaniu z artystycz
nej fantazji. 

Nieraz twierdzimy, że nasza rzeczywistość jest tak bardzo bogata ,i róż
norodna, że blednie wobec niej najśmielsza nawet fikcja artystyczna. 
Nieraz twierdzimy, że artysta nie ma potrzeby tworzenia czegoś. wy
starczy, że ukaże realną rzeczywistość. Lecz obawiając się zarzutu two
rzenia fikcji, w istocie zubożamy naszą rzeczywistość. 
Oskarżam naszą literaturę o zbyt lękliwe, zbyt empiryczne kroczenie 

śladem rzeczywristości. Staramy się ukazać dzień dzisiejszy poprzez ze
stawiende go z wczorajszym - to przecież najłatwiejsze. Lecz brak 
nam wciąż utworów, które ukazałyby nam obraz naszej współczesności 
poprzez obiektyw przyszłości. 

Nie zamierzam bynajmniej rozstrzygać w tym przemówieniu wszyst
kich problemów naszej literatury. Zabieram tu po prostu głos tak samo, 
jak się wznosi toast: - za śmiały pomysł, czerpiący sokli z naszej żywej 
rzeczywistości, lecz nie lękający się przekroczenia przez jej pełne nie
spodzianek jutro. 

Za śmiałą fantazję, niezbędną socjalistycznemu pisarzowi tak samo, 
jak niezbędne jest marzenie socjallistycznemu planiście, z cegieł przy
szłości budującemu naszą niezwykłą współczesność w naszym niezwyk
łym kraju. 

Bruno Jasieński: Wypowiedź na zjeździe pisarzy radzieckich 
w Mińsku 1936. 

STANISŁAW IGNACY 
WITKIEWICZ: 
PORTRET 
BRUNO JASIEŃ'SKIEGO (1921) 

I 
~ 

ANATOL ŁUNACZARSKI 

Bruno Jasieński ruie obawia się wprawiać w ruch najbardziej współ
czesnych chwytów artystycznych. 
Smi~e konstru!tcje, fantazja nie zatrzymująca się przed nieprawdo

podobieństwem, Jawna satyryczna tendencja, patos oburzentia - oto 
do czego przyzwyczaił nas w swych pierwszych utworach takich jak 
„Palę Paryż", „Rzecz gromadzka". ' 
. Zupełnie niedawno w ~asz~j . li~eraturze i literaturoznawstwie toczył 

się spór, czy styl proletariackieJ hteratury stanowi psychologiczny rea
liun, czy też pr?letariatowi bliiższą j~st wolna stylizacja, hiperbola, 
karykatura stosuJąca plakatowe środki wyrazu w przeciwieństwie do 
obrazu naturalistycznego. Odpowiedź, ,iż styl proletariatu winien bazo
wać n~ dialektycznym mate:ialiźmie, w żaden sposób nie rozstrzyga 
postawionego problemu tak, Jak nlietrudno udowodnić iż zarówno rea
liun psychologiczny, jak i ostry polityczny konstruktywizm mogą iść 
w parze z materialistyczno-dialektyczną \metodą. 
N~e wiem, czy w czasie tych sporów Bruno Jasieński wypowiadał się 

za Jednym, czy drug.im, ~zy też_, jak wielu innych, pojmował, iż spór 
b~ł bez~asa<;InY. bowiem Jedna i druga metoda stanowią różne strony 
proletariackiego stylu. W każdym razie w swej znakomitej komedii 
„Bal manekinów" Jasieński praktycznie stanął po stronie artystyczno
tendencyjnej fantastyki. 

Krytyk, który p~agnąłby zapytać, czy nie pachnie rruistyczymem bal 
bezgłowych manekmów zebranych z wszystkich pracowni krawieckich 
mias.ta w jednym pomieszczeniu naraziłby się na powszechne ośmie
szeme. Kaid:( r<?zumie, że nie ma to nic wspólnego z mistyką, lecz 
au~o~ posługuJe się. okr~ślonym chwytem Mterackim - fantastyką. Może 
byc Je.dnak postawione mne pytan!e: czy potrzebna jest taka fantastyka? 
Czy nie mozna by byłQ przedstawić tych samych zdarzeń i typów w ich 
naturalnych uwarunkowaniach 'W komedii realistycznej? 

Odpowiemy - jest to w pełni możl!iwe. 
Lecz ten st?si:nJ:owo nieduży m~teriał, który przedstawił w danym 

:-VYPa~ku Ja~1ei;isJ?i dla_ konkretneJ charakterystyki swych burżujów 
1 swoich. socJah_stow, mez~yk~e zysk1;1je na. tym, iż zostaje pokazany 
nam w meoczeknll'.a!1ym zw1erci~dle, merealme wypaczającym proporcje, 
lecz za to znakom1c1e podkreślaJącym te cechy zjawisk przedstawionych 
które.autor pragnie pokazać nam możliwie najplastyczndej. ' 

. Mozna zapytać również, czy nie osłabiają wrażenia liczne konsekwen
CJe sytuacyjne "".Yni1:ające z fantastycznego zamysłu. Rzeczywiście -
b~zgłowe m.a~ekl_ny i ?ezgłowy. leader mówią, chociaż nie mają ust, 
widzą, chociaz me maJą oczu, itp. Można by mnożyć takie zjadliwe 
pytani'.ł związane z fizjologią i psychologią drewnianych manekinów 
c~y tez pozbawionego głowy człowieka, biegającego wokół jakby nigdy 
me. 
Wszystk~ to o_czywjsta ~aga~elki, ~zepian1e się, szukanie dziury w ca

łym . Nalezy mieć odpow1edmo duzo wewnętrznej wolności by uznać 
te wszystkie fantastyczne niezwykłości, tak jak Grecy p~zyjmowali 
podobną pstrą maskaradę w sztukach swego Artystofanesa... · 

R'.ł.z uz!1ając h~stro fan~astyk_i usta'll'.ione przez autora, zrozumiecie, jak 
odbiJa s1_ę w mm „burzuazyJno-socJalistyczny" śWliat, celnie trafiony 
wesołą p1erzastą strzałą wypuszczoną przez Brunona Jasieńskiego i na
zwaną przezeń „Balem manekinów". 

Przedmowa Anatola Łunaczarskiego napisana do I wydania 
„Balu manekinów" - Moskwa, 1931 r. 
Przekład Grzegorza Lasoty. 



EDWARD BALCERZAN 

BAL PRZEDMIOTÓW 

„Aby przeto nie być cywilizacji manekinem ) ... ], 
trzeba przecie z tej cywilizacji zdać sobie spra
wę i od rana do wieczora plany jej mieć przy
tomne". 
(Cyprian Kamil Norwid. O Juliuszu Słowackim) 

punktem wyJsc1a rozumowania Jasieńskiego jest mit. Mit homunku
lusa - rozumnie działającej rzeczy. W iluż to już wizjach artystycz
nych rzecz, przedmiot martwy, zwłaszcza rzecz podobna swym wyglą
dem do człowlleka lub metonimicznie z ciałem ludzkim zespolona -
cho;:hoł, . k:1kła, strach ;ia w;óble, zbroja średniowiecznego rycerza, 
rzezba, sw1ątek przydrozny, figura woskowa portret cień człowieka 
jego odbicie w wodzie, w lustrze, w ziarn~ch kliszy filmowej jeg~ 
szczątki wre3zcie (szkielet, mumlia), a także i poczciwy manekin'. kra
wiecki l, powiedzmy, robot - ulegała magicznemu uczłowieczeniu an
tropomorfizacji, korzystając z wszelkich przywilejów bohatera! Ano
i;iim?we prawo wyobraźni, uwikłane w nieświadomość zbiorową, w ro
JOW1sko całe archetypów, od wieków za pośrednictwem tak różnorod
nych wariantów wyraża nieustannie jedno: bunt przeciwko osamotnie
niu człowieka. Nie chodzi tu wszak o samotność człowieka wśród 
ludzi lecz o samotność gatunku ludzkliego w kosmosie. (Dramat ten ma 
więc wymiar egzystencjalny, nie - psychologiczny.) Oto człowiek, 
„człowiek w ogóle'.'• . któr;i' ~derwał się od materii, bo egzystuje poza 
systemem porozum1en, o Jakie swe nvorzywo skłonny jest podejrzewać 
usiłuje, IW wyobraźni, w mitologii, w sztuce, obdarzać własne otoczeni~ 
mo"."ą. ludzką. A t<1:kż~ i ety~ą i światopoglądem; upozor?wany dialog 
ze. swiatem przedm10tow to Jakby akt rekompensaty za izolację czło
wieka w kosmosie. 

Mit homunkulusa to tylko punkt wyjścia. Jasieński daje nam zrazu 
wariant ironiczny tego mitu. Pokazuje mianowicie społeczność rozum
nych przedmiotów. które owszem, posługują się mową ludzką, a nawet 
n_aśladują zwyczaje człowieka (np. ceremoniał sądowniczy), ale w >isto
cie marzą o pełnej autonomii. Manekiny na własnym balu chcą się 
bawić z manekinami. Rozsądny, szanujący się manekin nie chce mieć 
z człowiekiem nic wspólnego. Jeżeli rzeczy martwe, zdaje sję mówić 
aut?r, mogłyby mieć jakiieś pragnienia, to ich pragnienie pierwsze i naj
y.ryzsze polegałoby na tym właśnie, aby żaden człowiek nie odkrył tajem
nicy, że w ogóle czegoś tam pragną i o czymś sobie myślą. 
Jakiż jest, by tak powiedzieć, „ciężar właściwy" tej idei? Cóż z niej 

wynika dla całokształtu „Balu manekinów"? 
. Zacznijmy od inspiracji historyczno-literackiej. „Bal manekinów" to 
ostatni rozrachunek Jasieńskiego z futuryzmem. Już w 1923 roku Bruno 
.Jasieński (na łamach „Zwrotnicy") poddał krytyce futurystyczną mito
logię cywilizacji. Znane hasła manifestów Marinettiego: kult maszyny, 
u_wielbi.enie rzec~y - odrzuaił jako prymitywne i fałszywe. Nie mógł 
się takze pogodzić z sentymentalnym, „dwulicowym", jak pisał, ujęciem 
problemu współistnienia ludzi i przedmiotów w plisarstwie młodego Ma
jakowskiego. Irytowały go rozterki Rosjanina, wyrażone w słowach tra
gedii pt. „Włodzimierz Majakowski": 

Rzeczy to wróg -
zrozumcie to choć. 
Rzeczy się rąbać powinno! 
A może wlaśnie rzeczy trzeba kochać? 
A może rzeczy mają duszę inną? ... 

j 

, _ 

ł 

Zapewne, współczesnemu odbiorcy trudno przeżyć ten problem tak 
autentycznie i szczerze, jak go przeżywał Jasieński. Pamiętajmy jednak 
że autor „Balu manekinów", herold ruchu futurystycznego w Polsce ni~ 
mógł .ignorować tego. co było centralnym ośrodkiem estetyki N~wej 
Sztuki: pytania o rzeczywiste miejsce człowieka wśród rzeczy i rzeczy 
wśród ludzi. „A może właśnie rzeczy trzeba kochać?". Odpowiedź Ja
sieńskliego demitologizuje kult przedmiotów. Nie, odpowiada Jasieński, 
:zeczy kochać nie trzeba. Człowiek naprawdę zakochany w manekinie 
Jest Po prostu śmieszny i nieprzyzwoity. Jakże żałośnie upokarzające 
są_ zaloty Leadera do Manekina Damskiego w Futrze! A sceny erotyczne 
m1ędz;r Manekin~m-Leaderem i ~ngeliką Arnaux? A romans Solange 
Levasm z drewnianą kukłą krawiecką? Z udosłownienia futurystycznej 
metafory - w inscenizacjd hasła „kochać rzeczy" - rodzi się najzjadliw
sza groteska. (Groteska, która w latach trzydziestych zwracała się także 
P'.zeciwko innej, już nie futurystycznej estetyce, nakazującej umiłowa
nie maszyn.) A może, pytali twórcy Nowej Sztuki, „rzeczy się rąbać po
winno?". Może przedmiioty zagrażają ludziom? W tragedii ,Włodzi
mierz Majakowski", a i w wielu innych futuryzujących utwo;ach np. 
w noweli Ilji .Erenburga pt. „Witrion", rzeczy buntują się przeciwko 
człowiekowi. W „Balu manekinów", odwrotnie, martwi i rozumujący 
boha~erowie ~ pracowni krawiec.kich i z salonów mód robią wszystko, 
aby ich potaJemny karnawał n 1 e p r ze r od ził s i ę w bu n t. Abv 
ludzie nie zaczęli się ich lękać. „Jeśli chcemy zachować tę odrobin'ę 
wolności, która nam jeszcze pozostała, trzeba być aż do przesady ostroż
nym". Na poz.ór - mit zbuntowanej rzeczy zdaje się jednak opanowy
wać akcję dramatu. Przecież manekiny zabijają człowieka. Więc mogą 
być groźne. „No wiesz, też mi przeszkoda - człowiek. Ostatecznie moż
na go zabić". Czy zabijają? Nie, nieprawda. Manekiny inscenizują „ludz_ 
ką" egzekucję. Ucinają Leaderowi głowę krawieckimi nożycami, ale 
Leader bez głowy żyje! Ma umrzeć po raz drugi. Prawdopodobnie zgi
nie w pojedynku. Nfo z manekinem, z człowiekiem. Powiada Jasieński: 
przedmiot martwy zabić człowieka nie może. Człowieka może zabić tylko 
drugi człowiek. 

Jakież to wszystko ... oczywiste! Właśnie. Cała poetyka Jasieńskiego 
to p o e ty k a o c z y w i s to ś c i. Gdy w młodości odcinał siię od tra
dycji literackiej, nie robił tego aż tak spontanicznie, jak piszą dziś 
podręczniki. W tradycji przerażał go nadmiar komplikacjii - zakła
mujący świat i człowieka w świecie. Jego marzeniem była prostota. 
Prostota, jednoznaczność, jasność sytuacji. Ideałem poezji - mała, nie
wyraźna, gazetowa wzmianka z kroniki wypadków w gazecie codz~en
nej. Wyklinał „barok poetyczności". Wierzył, że futurystom uda się 
oczyścić obraz świat;i. z niepotrzebnej „lawy metafor", z metafizycz
nych „etykietek" (cytaty z ody Jasieńskiego „Do futurystów"). Zamiast 
szukać człowieka w przedmiociie, poszukiwał idei i prostoty przedmiotu 
w osobowośdi człowieka. Człowiek, pisał, to: 

po prostu ubrany w miękki pLess 
aparat 
systemu Morse. 

Podobnie w innym wierszu: 

[człowiek] 
jest centralną rozśpiewaną stacją 
slów szybujących w powietrzu jak pilk'i. 

Wróćmy do „Balu manekinów". Społecznością rozumnych przedmio
tów rządzą reguły ni?jprostsze. „Ideologia" manekinów sprow_ądza. się 



do jednego: do marzeń o ruchu. Manekin skazany na ustawiczny bez
ruch usiłuje pokonać b r a k swej egzystencji, bł ą d własnego bytu. 
W tym sensie działa rozumnie, nadto: „szczerze". Jest moralny. ponie
waż jest w swym postępowaniu logiczny. I jest logiczny. ponieważ 
realizuje program najprostszy. Zatem ruch, taniec, a taniec był w ide
ologii futuryzmu najwyższym wyrazem czołwieczej radości życia, to 
podstawowy, konsekwentny program działań manekinów. Pierwsze sło
wa dramatu zaczynają się od pochwały ruchu. , ,Cóż to za rozkosz po
ruszać się, krążyć w tańcu, upajać się ruchem". Ludzie interesują spo
łeczność przedmiotów o tyle tylko, o ile zagrażają im piekłem unie
ruchomienda. „Ludzie, którzy zrobili wszystko, abyśmy się nie mogli po
ruszać, dowiedziawszy się o naszej tajemnicy, pośpieszą pozbawić nas 
ostatniej szansy i przybiją na zawsze do podłogi". 

Na tle tego systemu dążeń i lęków wyjaśnia się postępowanie Mane
kina-Leadera, który dostał się na bal ludzi. Idea ruchu jest tutaj nadal 
podstawową zasadą działania człowiekopodobnego bohatera. Zwróćmy 
uwagę: menekin pomieszał szykfi bankierowi i właścicielowi fabryki 
samochodów. doprowadził do strajku generalnego, radykalnde zrewolu
cjonizował partię skorumpowanych socjaldemokratów, skompromitował 
łajdactwa Leadera,' postawił na nogi całą policję Paryża, i... czy ma
nekin w i e, co zrobił? Czy uświadamia sobie konsekwencje własnych 
decyzji? Czy ma, by użyć terminologii egzystencjal:izmu, świadomość 
własnej świadomości? Manekin chce tańczyć! W zamieszaniu, w roz
gardiaszu piekielnym, kiedy cały świat bankiera i właściciela fabryki 
wali się w gruzy, manekin, spotkawszy jedną ze swych ofiar, fabry
kanta Arnaux, zadaje dobroduszne, naiwne pytanie: 

- Czy już tańców nie będzie? 

Jest konsekwentny. Do końca zachowuje godność, ponieważ do końca 
zachowuje tożsamość. To ty l k o przedmiot, t y l k o krawiecka kukła. 
Zwycięża ludzi niieświadomie. Nie manekin zwycięż;,. lecz założona w 
ruim, przedmiocie, idea prostoty, logiki, funkcjonalności. Człowiek nato
miast własną godność traci. Ponieważ traci tożsamość. Rozpada się, roz
sypuje się na ro 1 e, które niszczą się wzajem, i 11ikwidują jego osobo
wość. Kim jest pani Solange? Zoną czy kochanką? Kim jest pan Le
vasin? Mężem upokorzonym zdradą żony czy politykiem, który, w imię 
„wyższych" interesów gotów jest własną żonę nakłaniać do zdrady? 
Które interesy tu są „wyższe". a które „niższe"? Kim jest wreszcie 
Leader? Towarzysz Leader czy jaśnde pan Leader? Przywódca robotni
ków czy sługa kapitalistów? Ro 1 e odgrywane przez ludzi, w nadmia
rze, w gmatwaninie, zaczynają ludźmi rządzić. Wyrafinowane programy 
działania okazują się w końcu brakiem jakiegokolwiek programu. Przy
kład : 

SOLANCE Och, już wiem. Chodzi o to, żebym zawróciła głowę po
słowi, pozwoliła mu na jakiś drobiazg i wpłynęła na to, żeby namówił 
robotników do strajku. 

ARNAUX Oszalałaś? Akurat na odwrót! Trzeba, żeby wystąpił 
przeciwko strajkowi! 

SOLANGE Ach, na odwrót? Dobrze - niech będzie na odwrót. 

Jasieński rozgrywa w tekście sztuki, jak na poetę przystało, dwoistość 
znaczenia słowa „manekin". Jego sens dosłowny (przedmiot, kukła) 
i metaforyczny (człowiek-przedmiot. człowiek-kukła). Manekiinami au
tentycznymi są kukły krawieckie. Ich postawa budzi w końcu szacu
nek. „Ach, na odwrót? Dobrze - niech będzie na odwrót", taką „ideo-

logię" może wyznawać, a wiemy, że wyznaje nader często, tylko czło
wiek. Manekinami w znaczeniu przenośnym okazują się lud2lie. Dele
gat 1 poucza tymi oto słowy Delegata 2: „Bo pierwsza rzecz w karierze 
politycznej - nieczemu się nie dziwić, patrzeć, co robią starsi. Choćby 
się ci się miało sto razy wydawać, że trzeba robić inaczej - nie ~adaj 
nic i rób, jak ci każą". W ten sposób człowiek, a przestrzegał prze l! tym 
już Norwid. staje się „cywilizacji manekinem". Nie nadaje sie ·.:o życia . 
Nadaje się już tylko do komedii, do teatru. Jeżel•i budzi śmiech ,to śmiech 
jak u Gogola - taki sam śmiech widowni, który w „Rc:wizorze" zdu
miewał Horodniczego. 
...... · \1 
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STANISŁAW BRUCZ 

SZELA W PARYŻU 

W grudniu 1925 roku odnalazłem Jasieńskiego w dzielnicy najmmeJ 
oczekiwanej: na dolnym Montmartrze, w Impasse Poissoniere, zaułku 
wtłoczonym w blok czynszowych domów na skrzyżowaniu bulwarów 
de Rochechouart i Barbes. A więc w dzielnicy robotniczej, ludnej i ha
łaśliwej, pełnej tanich „bazarów", jarmarcznych straganów, „bistro", 
warsztatów mechanicznych rozpartych na całej szerokości chodnika i roz
brzmiewających łoskotem od rana do nocy. Tu więc, w trudnej do wy
tropienia ślepej uliczce znalazł Jasieński prywatne mieszkanie, rodzaj 
kawalerskiego studia o dwóch kondygnacjach: pokój niżej położony był 
pracownią Brunona i sypialnią, drugi do którego wiodły trzy stopnie, 
mieścił w sobie jadalnię i podręczną bibliotekę . Już to urządzenie się 
w mieszkaniu prywatnym było dość oryginalne - w mieście, w któ
rym przybysze z .Europy środkowej i wschodniej, nawet ci bardziej ma
jętni , n•ie umieli sobie wyobrazić życia poza hotelem. W istocie, świad
czyło o decyzji zadomowienia się w Paryżu na czas dłuższy. A to, jak 
mi wyjaśnił Bruno, wymagało zorganizowania sobie bytu na tubylczych 
zasadach ekonomii wydatków i dyscypliny pracy. Dzielnica była tania: 
Kara, żona Jasieńsl{liego, prowadziła gospodarstwo na wzór i podobień
stwo robotniczych żon z sąsiedztwa, wychodząc rano na rynek i wra
cając z siatkową torbą pełną wiktuałów. Dzielnica sprzyjała pracy, 
leżała bowiem daleko od targowisk próżności i zabawy •i sama pulsowała 
nieustanną, wytężoną pracą;można się tu było zagrzebać jak w prowin
cjonalnym miasteczku i tygodniami nie wytykać nosa poza plac Dan
court. Skądinąd, była malownicza, pełna swoistych osobliwości i zalet, 
o czym miiałem się przekonać niebawem. 

• • • 

Zastałem więc Jasieńskiego pogrążonego w pracy. Pracy podzielonej 
na dwa ści śle rozgraniczone rejestry. Godziny od dziewiątej rano do 
obiadu były poświęcone Szeli (który wówczas nie miał jeszcze tytułu); 
po krótkiej poobiedniej sjeście następowały „robótkli zarobkowe": listy 
z Paryża, felietony i fraszki, w które Jasieńskii regularnie zasilał lwow
ski „Wiek Nowy"; wieczory, z wyjątkiem tych nielicznych zresztą , które 
spędziło siię poza domem, wypełniała korespondencja bieżąca oraz lek
tura pism i książek, polskich i francuskich. 

W Paryżu Jasieński zadziwił mnie tym domatorskim trybem życia. 
I nie tylko tym. Jasieński, jakim go pam<iętałem z Warszawy, był pełen 
niepokoju. On, tak zawsze powściągliwy, tak zażenowany ilekroć roz
mowa dotykała jego spraw intymnych. nie mógł często ukryć wyostrzo
nej drażliwości nerwowej, jakiegoś rozjątrzenia wewnętrznego, neur~
stenicznej skłonności do nagłych przeskoków od apatycznego znudzenia 
do wybuchów zimnej •irytacji. Oczywiście, można to było wytłumaczyć 
ciśnieniem warszawskiej atmosfery literackiej, kłopotami pieniężnymi , 
quasi-bezdomnością, koniecznością spędzania większej części dn.ia i nocy 
w kawiarniach i knajpach, krótko mówiąc - cygańskim bezładem ży
cia, czego w gruncie rzeczy bardzo nie lubił. Tutaj zaskoczył mnie rów
nowagą usposobienia i pogoda ducha. I znowu - można to było wy
tłumaczyć komfortem małżeńskim, rosądną organizacją czasu i - rzecz 
najważniejsza - posiadaniem tego, czego nie miał w kraju - własne~o 
domu. Jednakże, nie lekceważąc tych okoliczności, przekonałem się 

szybko, że źródłem owej stabilizacji zewnętrznej i wewnętrznej była 
praca: możność pisaniia w skupieniu i ciszy, w izolacji małego miastecz
ka i w aurze wielkiej metropolii, w obcym mieście i zarazem w szczel
nej otoczce „spraw polskich". 

• * • 

Nie znaczy to, że Jasieński stał się anachoretą. Od razu, nim minął 
pierwszy tydzień naszego paryskiego współżycia, jął mnie oprowadzać 
po swojej dzielnicy i wtajemniczać w jej osobliwości. Zaczął od swych 
ulubionych „Nieba" i „Biekła", dwu sąsiadujących ze sobą kabaretów 
„z końca wieku", zastygłych w secesyjnej brzydocie tak wiernej sobie, 
że nabrała już godności stylu, hieratycznej powagi rytuału. Znamienne, 
że w tym samym czasie odkryli je na nowo surrealiści, urzeczeni ich 
koszmarnym czarem. fascynacją absurdu. Zaprowadził mnie następnie 
do budy pod dumnym zawołaniem „Chez Aristide Bruant", gdzie czo
łowy „chansonnier", wzorem swego zmarłego patrona, witał wchodzą
cych gości wyzwiskami i obsceniami, gdzie wszakże produkowały się 
jeszcze wówczas sławy paryskiego piosenkarstwa. Zaprowadził mnie 
również na górny Montmartre, do stóp bazyliki Sacre-Coeur, w której 
cieniu przeżywał swój powojenny renesans słynny „Lapin agile" 
(a Gill) winiarnia i kabaret, gdzie kwitła jeszcze tradycja rysowników 
i malarzy Montmartre'u, Gilla, Ste:inlena i Poulbota, gdzie ciepłe jeszcze 
były ślady mieszkańców ulicy Ravignan. gdzie bywali od czasu do czasu 
głośni już wówczas Utrillo i Mac-Orlean, Carco i Salmon, gdzie „gwoź
dziem programu" były improwizowane występy gości i recytacje wier
szy Laforgue'a d Richepina. 

Z mniejszym entuzjazmem pokazał mi Jasieński „Casino de Paris", 
które było już fabryką wielospektaklowych rewii dla turystów, cho
ciaż tutaj objawił mi się Maurice Chevalier, będący już wówczas u 
szczytu kariery i rozgłosu. W miarę zbldżania się do placu Pigalle 
humor Jasieńskiego 'wyraźnie opadał. Ale z uśmiechem ironicznej sa
tysfakcji oznajmił mi któregoś dnia: - A dzisiaj pokażę ci teatr nowo
czesny - i zabrał mnie do teatru Atełiier na placu Dancourt, którego 
dyrektorem był Charles Dullin i gdzie obejrzeliśmy (Jasieński bodaj już 
po raz drugi) zabawną burleskę , mieszaninę lirycznej bufonady i co
medii dell-arte - Voulez-vous jouer avec moi młodego Marcela Acha:-
da, podówczas wodza teatralnej awangardy. 

• • • 

Ale to był nawias. Co bawiło i wzruszało Jasieńskiego w Montmartrze 
XIX-wiecznym, ściślej mówiąc - przełomu wieków? Przede wszyst
kim, jak sam powiadał, ostatnie rozczulająco śmieszne podrygi „pięk
nej epoki", mimowolna autoparodia europejskiej moderny, której nie
zużyte rei.ikty tkwiły przecież uporczywie nadal w formach codzien
nego bytu: w zawijasach żelaznych ogrodzeń metra, w stiukach, ·plafo
nach i pluszach wnętrz teatralnych i kawiarnianych, w umeblowaniu 
„strasznych mieszkań", w kiczach wystaw ulicznych bulwaru Clichy. 
I nie tylko tam, bo i w eksponatach zamkniętej niedługo przedtem, 
ultranowoczesnej Wystawy Sztuk Dekoracyjnych, w malarstwie oficjal
nych Salonów, w kobiecych portretach Van Dongena i Pascina, w krea
cjach modnych krawców Poireta i Wortha. w bulwarowej dramaturgii 
Bernsteinów i Bataille'ów, w konwersacyjnej komedii Bourdetów i Sa-



voirów, w pozach i dowcipach Saszy Guitry - gdziekolwdek się obró
cić, rok 1926 zalatywał rokiem 1900. 

Słuchając komentarzy Jasieńskiego i zwłaszcza pewnych jego skąpych 
wyznań, nabrałem pewności, że w owej bardzo jeszcze żywotnej kul
turze fin de siecle:u tropił na swój sposób legendę Młodej Polski, pra
wzory krakowskiej secesji, źródła inspiracji i stylu „Zielonego Balo
nika". Dzisiaj sądzę, że w tej jego tropicielskiej pasji dochodził do 
głosu nieuświadomiony uraz estetyczny, coś, co można by nazwać 
„kompleksem moderny". który drążył przecież nie tylko Jasieńskiego, 
ale j kilku innych bardzo radykalnych nowatorów lat dwudziestych. 
Dzisiaj, kdedy życie i dzieło Jasieńskiego jest już zamkniętym rozdzia
łem historii, nietrudno wyśledzić zarówno w samej materii, jak i zwłasz
cza między wierszami jego poezji i prozy - motyw walk'i z obsesją mo
derny. Walki, w której poniósł niejedną porażkę. 

• • • 
Jasieński nie znosił Montparnasse'u. Bywał tam rzadko i jedynie 

z musu , kiedy z. jakichś ważnych względów nie mógł odmówić komuś 
spotkania w „Cafe du Dome" lub „Rotondz.ie". Unikał kontaktów z ma
larzami polskimi, którzy grawritowali wokół Szkoły Paryskiej. I to nie 
tylko dlatego, że w ogóle nie kwapił się do zawierania nowych znajo
mości czy podtrzymywania stosunków towarzyskich z ludźmi, którzy 
mu byli obojętni. Jeśli o malarstwo chodzi, doszedłem do wniosku, że 
nie budziło w nim głębszych zainteresowań. Do muzeów nie chodził 
(w Luwrze był bodajże dwa razy i to raczej dla dotrzymania komuś 
towarzystwa). galerie i wystawy odwiedzał rzadko. Jedyne środowisko 
malarskie, jakie lubił i cenił, to była grupa „kapistów" uczniów Pan
k iew icza, których poznał był jeszcze w krakowskiej „Gałce Muszkato
łowej" , trzy czy cz.tery lata przedtem. Ich odwiiedzał najczęściej, w ich 
ciasnych i mrocznych pokojach-pracowniach w Impasse du Rouet czuł 
się najlepiej; tutaj chętnie uczestniczył, nie tylko jako słuchacz, w za
żartych dyskusjach o sztuce, które były jak gdyby dalszym ciągiem dys
kusji toczonych niegdyś w kawiarni Klubu Formistów. 

Jasieńsk<i lubił ich humor podszyty autoironią, ich frenetyczną bez.in
teresowność, ich solidarność członkó.w komuny malarskiej, ich termina
torską skromność i zaraz.em wyniosłą pogardę dla „pacykarzy i kibi
ców" Szkoły Paryskiej. Cenił ich fanatyzm piktualny, ich kult czystego 
malarstwa, ich „poezję koloru" i „problematykę koloru". Cenrił to, że 
podobnie jak on odcinali się od giełdy Montparnasse'u; że chodzili do 
Luwru narażając się na śmieszność i kompromitację w oczach ekstre
mistów i snobów ; że nie wstydzili 8'ię swej czci dla Poussina, że wielbili 
Cezanne'a i uczyli się u Bonnarda; że nikomu, nawet jemu, nie poka
zywali swoich płócien, które zawsze były odwrócone „twarzą" do ściany. 
Pamiętam, jak się Jasieński zaśmriewał, charakterystycznym ruchem 
odrzucając : głowę w tył, kiedy dryblas Szczyrbuła w ferworze dyskusji 
oświadczał - My, futuryści - Kto my? Mów z.a siebie!, obruszał się 
Czapski, ideolog i mentor grupy. A Jasieński na to: - Wobec tego, 
Mamanie, ja jestem kapistą, bo jeśli dla was kolor jest właściwym języ
kiem malarstwa i obchodzi was jedynie problematyka tego języka, to 
i jal pr+zecież tkwię po uszy w problematyce języka... Tylko że tym, 
czym dla was jest kolor, dla mnie jest słowo. 
Darząc wszystkich kapistów tą samą sympatią Jasieński wyróżniał 

jednak dwóch: Jaremę i Walriszewskiego. Zwłaszcza tego drugiego. Zy
gmunt Waliszewski doszlusował do grupy później i zajmował tu pozy-

cję odrębną. Mniej niż jego koledzy zatopiony w matematyce koloru, 
mniej również podatny na bezpośrednie doznania natury, był za to 
uzbrojony w wyobraźnię plastyczną, może i chaotyczną, ale żyWiołowo 
kreacyjną i mdtotwórczą. Wyobraźnię zresztą patologicznie przeczuloną, 
był już bowiem wtedy ciężko chory. Odwiedziliśmy go kiedyś wraz z. Ty
tusem Czyżewskim. W pokoiku hotelowym przyjął nas chudy, czarno
włosy młodzieniec o z.ielonkawobladej twarzy i wielkich,tragicz.niie go
rejących oczach. Na stole, na łóżku. na podłodze piętrzyły sdę rysunki, 
sangwiny, gwasze, pastele - niesamowity świat gorączkowych fanta
zmatów, dramatycznych wizji, postaci upiornych 1i baśniowych. Wali
szewski mówił o malarstwie z mitycznym żarem, o swych pomysłach 
i zamierzerniach - z niewzruszoną wiarą w swe siły twórcze. Jasieński, 
nieskory do objawianfa emocji, słuchał tych wynurzeń z zakłopotanym 
uśmiechem, w którym zdawało mi się że odczytuję braterską czułość. 
Wiem, że kochał Zygę i wszystko, co Zyga robił. To przecież on miał 
zrobić okładkę do paryskiego wydania Szeli. Opuściliśmy go w dziw
nym pomieszaniu uczuć - z ciężkim sercem i pokrzepieni na duchu . 

• • • 

\\l fobie wzrastających prześladowań , gdy wszelka klasowa akcja ro
botnicza, w tej liczbie i akcja oświatowa, napotyka na wzrastające 
z każdym dniem zapory gdy możność krzewlienia oświaty robotniczej 
drogą odczytów i pogadanek sprowadzona zostaje do minimum bliskiego 
zeru, gdy zastraszone represjami masy stroniić zaczynają od prześla
dowanych zebrań publicznych, a nierozbudzona jeszcze dostatecznie 
w masach potrzeba czytania ogranicza w znacznym stopniu zakres roz
powszechniania słowa drukowanego. teatr proletariacki staje się jedyną 
niemal placówką, zdolną skupić w swoich murach szersze masy robotni
cze. Rozdmuchać w tych masach iskrę rewolucyjną, przełożyć niewy
robionemu jeszcze politycznie widzowi nasze hasła rewolucyjne na ję
zyk obrazów - oto olbrzymie zadanie, jakie ma przed sobą w taklich 
okresach teatr robotniczy. Dla umysłu niewyrobionego, przywykłego 
myśleć obrazami, staje się on elementarną szkołą przygotowawczą, 
z którą rywalizować nie może żaden odczyt ani broszura. 

Praktyka robotniczej sceny paryskiej daje pad tym względem wiele 
pouczającego mateniału . O ile żaden z wieców zwoływanych w tym 
okresrie w okręgu paryskim nie zdołał skupić ponad 50-100 słuchaczy , 
zawsze zresztą prawie tych samych, rekrutujących się z bardziej uświa
domionych kół bliskich sympatyków, o ile odczyt lub pogadanka nie 
skupiały z. reguły więcej ponad 20-30 słuchaczy, scena robotnicza po
trafiła w tym samym czasie ściągnąć 300-400, a niejednokrotnie i 600 
robotnrików i robotnic, pozostających przeważnie dotychczas poza obrę
bem naszych wpływów i zapoznających się nieraz dopiero ze sceny 
z hasłami ruchu rewolucyjnego. 
Zespół paryskiej sceny robotniczej z.werbowany z.ostał spośród robo

tników-Polaków okręgu paryskiego drogą przedwstępnej propagandy 
indywtidualnej. Złożyli stlę nań robotnicy bez.partyjni, którzy po wysłu
chaniu zorganizowanej okazyjnie pogadankii. o zadaniach teatf1:! robot
niczego odezwali się na nasz apel, wzywający polskie masy emigra
cyjne Francji do stworzenia własnego teatru klasowego. Do szeregu 
stanęło około czterdziestu robotników i robotl'llic. W trakcie prób pier
wszej sztuki mniej wytrzymalii, z.rażeni pracą, odpadli. Poz.ostało jądro, 
składające sdę odtąd na stały zespół sceny, z.łożone z 22 osób, 18 męż-



czyzn (przeważnie młodzieży) i czterech kobiet, wszystko robotnicy 
przemysłowi ( ... ) Przy wprowadzonej obecnie w fabrykach racjonalizacji 
kap.italistycznej większość z nich zmuszona jest pracować po 10 godzin 
na dobę, część co pewien czas pracuje na zmianę nocną, musi pracować 
i w niedzielę. Próby mogliśmy odbywać jedynie wieczorami po godzi
nie 9. Część towarzyszy zwalniała się z pracy późnliej i mogła przybyć 
dopiero na godzinę 10. O 12 próba musiała być zakończona, w przeaiw
nym ra2lie członkowie zespołu nie dostaliby się do domów, nie mówiąc 
już o tym, że nazajutrz o świcie musielii iść do pracy. I pomimo tak 
niesprzyjających, ciężkich warunków, pomimo zmęczenia po zracjonali
zowanym dn·iu roboczym, po którym niektórzy z towarzyszy przycho
dzili na próby zupełnie wyczerpani, praca nasza posuwała się systema
tycznie naprzód. Po trzech miesiiącach „Nowa Scena Robotnicza" mogła 
już wystąpić po raz pierwszy przed audytorium robotniczym i przed
stawić mu z dumą rezultaty swej pracy. 

( ... ) emigracja robotnicza polska w okręgu paryskim rekrutuje s·i<: 
w przeważającej części z bezrolnych i małorolnych warstw chłopskich, 
które głód ziemi wygnał z Polski obszarnnczej, oddając je na pastwę 
kapitalisty zagranicznego. Ten głód ziemi to nuta dominująca, za potrą
ceniem której odzywa się w niich najgłośniej poczucie krzywdy spo
łecznej. Tę strunę potrącić musiał przede wszystkim teatr proletariacki, 
pragnący od razu stać się ich teatrem, wyrazem ich dążeń, ich niedoli, 
ich dojrzewającej woli rewolucyjnej. Analiza środowiska była dla nas 
kompasem w wyborze repertuaru. Repertuaru gotowego ntle było. Trze
ba było go dopiero stworzyć. Tworzyliśmy go stopniowo; w procesie na
szej pracy scenicznej. 

Plierwszą sztuką wystawioną przez scenę paryską była sztuka o gło
dzie ziemi, zaczerpnięta z epoki bohaterskich zmagań chłopstwa pol
skiego w roku 1846 o swe wyzwolenie i prawo do ziemi pod wodzą 
wielkiego kołodzieja ze Smarzowy, Jakuba Szeli. Sztuka była próbą 
ogniową sceny naszej w zetknięciu jej z widzem robotniczym, próba, 
z której scena paryska wyszła zwycięsko, zyskując sobie od razu gorącą 
sympatię szerokich mas pracujących. Wyrazem tej sympatii było to 
gorące, nieraz owacyjne przyjęcie, jakiego doznawał wszędzie nasz ze
spół podczas objazdu poszczególnych skupień robotniczych ( ... ) 

„Nowa Scena Robotndcza" pierwszym swym występem zwróciła na 
siebie uwagę zarówno prasy polskiej, jak i francuskiej. Tygodnik lite
racki „Monde", redagowany przez Barbusse'a, otwierając na swych ła
mach dział teatralny obszerną recenzję z Szeli, witał naszą scenę, jako 
„prawdziwą scenę proletariacką, której pierwsze kroki świadczą już 
o jej niewątpliwej wartości liiterackiej, teatralnej i socjalnej". „Zespół 
robotniczy polski z Paryża - kończył swe sprawozdanie recenzent 
„Monde'u" - nie zwraca się do szerokiej publiczności paryskiej, która 
nie rozumie jego języka. Zwraca się on wyłącznie do robotników pol
skiich. Otworzyliśmy bieżący sezon teatralny sprawozdaniem z tego 
poczynania ze wszech miar godny naśladowania i poparcia, nie ulega 
wątpliwości, że mamy tu do czynieruia z prawd2liwym teatrem proleta
riackim w potrójnym tego słowa znaczeniu: teatrem robotniczym, two
rzonym przez robotników dla robotników". 
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