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Bruno Jasieński 

PROLOG DO „FOOTBALLU WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH" 

(fragmenty) 

słyszysz dzieci co cię wołają? 
przyjdź już! przyjdź już! weź nas i prowadź! 
po alejach twojego raju 
daj nam raz się przespacerować 

czemu czemu karcisz nas gniewem? 
złość otrząsam jak drzewa z szyszek 
przed twym tronem stoję i śpiewam 
otom panie święty franciszek! 

jakoż brama twoja zamknięta? 
otwórz! otwórz słyszysz kołatam! 
przyszły lata naszego święta 
wszystkich ludzi z całego świata . 

zejdź już! zejdź już! nie każ się prosić! 
dokąd każesz daremnie grzmieć mi? 
krwi twej ofiar mamy już dosyć! 
ciesz się z nami twoimi dziećmi! 

długo byłeś ze swoich sług rad 
płacz nad nami świętymi w złości 
o twe racje któreś nam ukradł, 
z aniołami rzucamy kości! 
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ZAKŁADNICY 

(fragment) 

Przyjdzie czas 
przyjdzie czas 
szale wagi się chybną 
Jeszcze rok 
jeszcze dzień 
jeszcze pół -
Może nam właśnie 
nam 
być tą kroplą niechybną 
co ciężarem 
przeważy ją 
w dół - -
W wrzawie obcych protestów 
w zgiełku słów byle o czym 
zagłuszając ich nicość i czczość 
skrwawionymi rękami 
w czarne ściany łomocem: 
O - otwórzcie! 
Otwórzcie! 
Już dość! 
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PSALM POWOJENNY 

(fragment) 

patrzcie! patrzcie jaki dziwny cud 
jaka ogromna szalona nowina 
przed lustrem tańczę w tył i w przód 
na prawo i na lewo się kręcę 
to jest naprawdę nagle pierwszy raz:-
ja mam ręce! my wszyscy mamy ręce! 
para cudownych kiszek u ramion nam dynda 
możemy je zginać rozginać 
podnosić opuszczać ile kto chce 
powiedzcie! powiedzcie sami! 
jaka wspaniała winda! 
a ja mam także palce 
którymi chwytam i jem 
i nogi na których tańczę! 
nie będziemy nikomu więcej 
obrywali rąk ani nóg 
chcemy żeby ludzi było jak najwięcej 
i żeby każdy tańczyć mógł 
na skraju zielonej drogi 
pogodni siądziemy beztroscy w cudzie - -
aniołowie już idą umywać wam nogi 
o dziwni niezgłębieni cudowni ludzie! 
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PSALM POWOJENNY 

(fragmenty) 

Już się zakończył wielki raut 
na którym były ludów scysje 
w ubranych w kwiaty kebach aut 
już odjechały wszystkie misje 

nie będzie więcej huku dział 
świstu szrapnelów i mitraliez 
niech tańczy ten kto dotąd drżał 
na niebie dzisiaj wielki bal jest 

wszyscy jak byli - mieli rację 
dowieść im tego spory trud był 
pan bóg pojechał na wakacje 
i święci w raju grają w football 

coś się tu stanie coś się stanie 
nad miastem zawisł strachu tuman 
słyszę d"alekich burz błyskanie 
co w żyłach krew spiętrzają tłumem 
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i>i:Eś~ O GŁODZt:E 

(fragmenty) 

Chodźcie tu, 
wołam was, jak gustaw, 
których zapadłe w głąb policzki 
pozwolą jasno mi policzyć, 
ileście dni nie mieli w ustach. 
czarni, brązowi, biali bracia! 
zgraja obdarta i wychudła! 
gdy nocą księżyc wyjrzy z chmur, 
jak szczury wyłazicie z nór. 
pełzniecie, 
wlokąc nóg swych szczudła, 
pod okna, gdzie przy stołach żrą 
za szybą zatłoczonych barów 
sterty kompotów i homarów 
dranie spasione waszą krwią 
i dziwnie oczy wam się lśnią, 
aż was nie spłoszy krzyk zegarów. 
gdy wiatr północny drzewa czesze, 
przez taśmy gór po nocy widnej 
od śnieżnych tundr do portu w sidney 
widzę rozlane wasze rzesze. 
gdy w polach czarne cienie tańczą, 
splątane w jeden długi łańcuch. 
o bracia moi wszystkich ras 
z europy, azji i ameryk, 
ilu was jeszcze jest gdzie więcej, 
armie zgłodniałe! 
nowe stany! 
nastąpił czas 
i świat, jak kleryk 
przyjmuje chrzest czerwonych święceń, 
pójdziecie ze mną dzisiaj tam, 
gdzie żrą zamorskie mangustany! 

Bruno Jasieński 
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Bruno Jasieński 

DO NARODU POLSKIEGO 
MANIFEST 

W sprawie natychmiastowej futuryzacji życia 

Rozumiejąc jasno, że sporadyczna i izolowana reforma 
sztuki w oderwaniu jej od samego życia, którego tc;tncm 
i funkcją ograniczoną jest sztuka każda, musi się okazoić 

z gruntu czczą, bezow~cną i jałową, nie mając jednocześnie 
czasu na żadne kroki przedwstępne i przygotowawcze w 
tym kierunku - życie i sztuka polska grożą zaduszeniem, 
a jedynym możliwym i skutecznym w takim wypadku środ
kiem jest niezwłoczna tracheotomia - my futuryści polscy 
przystępujemy z dniem dzisiejszym do wielkiej radykalnej 
przebudowy i reorganizacji życia polskiego i wzywamy 
wszystkich obywateli wolnej Rzeczypospolitej Polskiej do 
zorganizowanego współdziałania i pomocy. 

Wojna wszechświatowa wraz z olbrzymim przesunic;ciem 
sic; całych państw, warstw i narodów pociągnęła z:J. soqą 

wielkie przesunięcie wartości. Rezultatem tego jest kryzys 
kulturalny, którego widownią jest dzisiaj cała Europa 
Wschodnia i Zachodnia. U nas ten kryzys objawia sic; w 
szczególnie ost.rej i specyficznej formi.?. Półtora wieku nie
woli politycznej wycisnęło na całej naszej fizjonomii, psy
chice i produkcji twardy, niezatarty ścieg. Świadomość kul
turalna nasza nie mogła się rozwijać tak swobodnie jak w 
państwach zachodnich. Z konieczności cała nasza energia 
narodowa wyładowywała się w kierunku największego na
poru, w kierunku żmudnej i mozolnej walki o jc;zyk, · życie 

i organizacje własne. W tym samym kierunku walki o włas
ne narodowe „ja" i budowanie twardej, nieprzełamanej, od
pornej na wszystko i życiowo zdolnej narodowej psychiki 
wyładowywała się i sztuka polska. 
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My futuryści polscy, składamy w tym miejscu polskie] 
poezji romantycznej okresu niewoli, której widma dzisiaj 
bez litości szczuć i dobijać będziemy - hołd za to, że w 
czasach wielkiego skupienia się i powolnego dojrzewania 
Narodu Polskiego nie była sztuką „czystą", a właśnie głę

boko narodową, że pisana była sokiem i krwią samego 
przewalającego się życia, że była tętnem i krzykiem swo
jego dnia, jaką w ogóle i jedynie może i musi być każda 
sżtuka. 

Dla tych samych przyczyn dzisiaj, kiedy wraz z odzyska
niem samodzielnego bytu politycznego życie polskie wstąpi
ło w zupełnie nową fazę i ocknęło się wobec miliona czy
hających u drzwi zagadnień, o których wczoraj jeszcze nie 
było po prostu czasu myśleć, a na które dziś już trzeba 
dać niezwłoczną i kategoryczną odpowiedź, jeżeli nie chce
my, aby fale nadbiegające znów nas zalały, wołamy do was: 
Dosyć długo byliśmy już narodem-panopticum, produku

jącym tylko mumie i relikwie. Szalone niepowstrzymane 
dziś wali do wszystkich naszych drzwi i okien, krzyczy, 
dopomina się, wymaga. Jeżeli nie stać nas na stworzenie 
nowych kategorii, w których by się mogło pomieścić, now~j 
sztuki, w której by się mogło wyśpiewać - nie ostoimy się 

Trzeba otworzyć na oścież wszystkie drzwi i okna, niech 
wywieje ten swąd .Piwnic i kościelnego kadzidła, którym 
od dziecka uczyli nas oddychać. Zaopatrzeni w gigantyczne 
respiratory idziemy wam na spotkanie. 
Ogłaszamy ze St. Brzozowskim wielką wyprzedaż starych 

rupieci. Sprzedaje się za pół darmo stare tradycje, kate
gorie, przyzwyczajenia, malowanki i fetysze. 

Wielkie ogólnonarodowe panopticum na Wawelu. 
Będziemy zwozić taczkami z placów, skwerów i ulic mu

mie mickiewiczów i słowackich. Czas opróżnić postumenty, 
oczyścić place. przygotować miejsca tym, którzy idą. 
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My, ludzie o szerokich płucach i rozrośniętych barach, 
kichamy od mdłych zapachów waszego wczoraj$:>.ego mesja
nizmu, a proponujemy wam mesjanizm nowy, jedyny 
współczesny i szalony. Jeżeli nie chcecie być narodem 
ostatnim w Europie, a przeciwnie, narodem pierwszym, 
przestańcie raz karmić się starymi ochłapami z kuchni Za
chodu (stać nas na swoje własne menu), a w wielkim wy
ścigu cywilizacji o rekord krótkimi, syntetycznymi krokami 
zdążajcie do mety. 
Przystępujemy do budowania nowego domu dla rozsze

rzonego Narodu Polskiego, który w starym już się pomieś
cić nie może. Sami nie podołamy. Wzywamy wszystkicth 
żywych, nie mieszczących się, do pracy. 
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Bruno Jasieński 

urodził się w roku 1901 jako syn lekarza w Klimontowie 
koło Sandomierza. 

Lata 1914-1918 spędził w Moskwie. Chodził tam do pol
skiej szkoły, był obserwatorem rewolucyjnych wydarzeń 
jesienią 1917 roku. 

W owych czasach zetknął siQ z najnowszą rosyjską po
ezją, a zwłaszcza z futuryzmem. 

Po powrocie do kraju, jako student Uuniwersytetu Ja
giellońskiego w Krakowie stał się jednym z najbardziej 
aktywnych inicjatorów młodego ruchu futurystycznego 
w Polsce. Wraz z Tytusem Czyżewskim i Stanisławem Mło
dożeńcem założył futurystyczny klub „Katarynka", był 
współautorem jednodniówek-manifestów futurystycznych 
(np. „Nuż w bżuhu"). 

Najwcześniejsze utwory poetyckie wydał w debiutanc
kim zbiorze „But w butonierce" (1921). W ogłoszonej na
stępnie „Pieśni o głodzie" (1922) dochodzi do głosu ton ra
dykalizmu społecznego, akcentowany dobitnie w wydanej 
wspólnie z Anatolem Ste~nem „Ziemi na lewo" (1924). 
Jasieński drukował w tym czasie swe utwory zarówno 

w pismach awangardy literackiej, w „Zwrotnicy" czy w le
wicowej, w lwowskiej „Trybunie Robotniczej". 

W 1925 r. wyjeżdża do Francji jako aktywny działacz 
i pisarz o wyraźnej orientacji ideowej. W czasie czterech 
lat w Paryżu współpracował z Francuską Partią Komuni
styczną ut:zymywał stały kontakt ze środowiskiem polskich 
robotników-emigrantów (prowadząc m. in. teatr robotniczy), 
zbierał materiały do książki o życiu górników (której -nigdy 
nie napisał). 
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Napisał natomiast i wydał w 1926 roku swój najwybit
niejszy utwór poetycki - poemat „Słowo o Jakubie Szeli", 
będący próbą rehablitacji przywódcy rabacji chłopskiej 

z L 1846„ a zarazem interesującą artystycznie próbą powią
zania eksperymentów formalnych polskiego futuryzmu 
z elementami ludowej stylizacji. Poemat ten, choć w okresie 
międzywojennym nie wydany w Polsce, był szeroko czytany 
i kolportowany w odpisach, zwłaszcza przez kręgi lewico
wej młodzieży robotniczej i chłopskiej. 

W tym roku, w którym ukazało siQ „Słowo o Jakubie 
Szeli" wydano w Paryżu nowelę Pawła Moranda pt. „Je 
brule Moscou" (Palę MoskwQ") - pamflet. na ówczesne ży
cie polityczne, społeczne i obyczajowe w Związku Radziec
kim na komunizm i poezję Majakowskiego. Ona właśnie 

stał~ się bodźcem do napisania przez Jasieńskiego - jakby 
w odpowiedzi - powieści „PalQ Paryż", której pisarz za
wdzięczał natychmiastowy międzynarodowy rozgłos. 

Na polityczną wagę powieści wskazywał fakt wydalenia 
Jasieńskiego z Francji po jej opublikowaniu. 

Istotnie rząd francuski odmówił Jasieńskiemu prawa dal
szego pobytu we Francji. W maju 1929 pisarz wyjechał do 
ZSRR. Zamieszkawszy w Moskwie włączył się w nurt życia 
kulturalnego i politycznego. Wstąpił do WKP(b), w 1934 
wybrany został na głośnym Pierwszym Zjeździe Pisarzy Ra
dzieckich członkiem Zarządu Związku . Był redaktorem 
czterojęzycznego pisma „Literatura międzynarodowa" oraz 
wydawanego w języku polskim pisma „Kultura Mas". Lata 
pobytu w Związku Radzieckim były dla Jasieńskiego okre
sem intensywnej działalności twórczej. Napisał udramaty
zowaną wersję „Słowa o Jakubie Szeli", pt. „Rzecz gro
madzka" (1930), a następnie sztukę-groteskę „Bal maneki
nów" (wydana w r. 1931 ze wstępem Łunaczarskiego) W la
tach 1932-1934 ukaz~ła się dwutomowa powieść „Człowiek 
zmienia skórę", stanowiąca obraz konfliktów towarzyszą

cych budownictwu socjalistycznemu w Tadżykistanie. Na
stępna powieść „Zmowa obojętnych" - nieukończona -
stanowi komentarz do późniejszych losów pisarza. 
Uwięziony w roku 1936 pod fałszywymi zarzutami poli

tycznymi, zmarł po ciężkiej chorobie w szpitalu pod Wła
dywostokiem. Zrehabilitowany w roku 1956. 
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- BOGUSŁAW URBANIAK 

Prace szewskie 
- FRANCISZEK MYŚLIWSKI 

Gł. akustyk 
- MACIEJ PROSEK 
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W REPERTUARZE TEATRU 

BIAŁE MAŁŻEŃSTWO T. Różewicza 
reż. Kazimierz Braun 
scen. Zofia de Ines-Lewc:z.uk i Piotr Wieczorek 

ANNA LIVIA M. Słomczyń&kiego 
na podstawie dzieł J. Joyce,a 
reż. Kazimierz Braun 
scen. Zofia de In.es-Lewczuk 

OPERETKA W. G<Jmbrowicza 
reż. Kazimierz Braun 
kostiumy: Zofia de Ines-Lewczuk 
muzyka: Zbigniew Karneoki 

• 
JEGO MAŁA DZIEWCZYNKA T. Karpowicza 
reż. Jacek Weksler 
scen. Wojciech Jankowiak 

DZIADY A. Mickiewicza 
reż. Kazimierz Braun 
scen. Jadwiga Cza.[_nocka i Jadwiga Pożakowska 

ROMEO I JULIA W. Szekspira 
reż. Bogusław Kierc 
scen. Danuta Schejbal-Kli.mowska 

VILLA DEI MISTER! H. Kajza:a 
reż. Helmut Kajzarr 
scen. Krzysztof Zarębski 

W PRZY GOTO W ANIU · 

PRZYROST NATURALNY T. Różewicza 
reż. Kazimierz Braun 
scen. Krzys~tof Zarębski 
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