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„ Jer'.ZJ Chałupka 

BR~KUJĄCE 
OGNIWO 

,/ .,Bal manekinów" to jedna z naj-
dziwniejszych ch~·ba pozycji w 

7dwudzics'towieczncj literaturze 
dramatycznej. Jest ponau wszel
ką wątpl i wość utworem o~romnie 
frapując_,·m - potrafi ro7.kot.vsać 

· ·,v,·obrażnię cz.vtcl11ika ,1icmal od 
pierwszych chwil lektury. Tak 
-;iln.•· i in~pirujący jc;t bowiem 
główny zam~·sl tc,::o ~wiata wy

' m.vśloneirn przez Jasieńskiego -

(J świata zaludnionego przez kra
wieckie manekin_,._ Nic dziwneg<> 

'>-- zatem. że co jakiś czas dramat 
l.__ ten wkracza na scenę. stamtąd 

opowiadai<1c niezw.vklą historię 
manekina. którv w.dJraJ się z wi

- z .,·tą do ludzi. 
A pnec.:icż z t~·m wsz~·stkim 

jest „Bal manekinów·· utworem. 
jak mało któr,· petn~·m btędów 

i konstrnkc.'·jnych sprzec:mosc1. 
......... Jest niespójn,·. rozpada się na 

dwie. utrz_,·mane w różnych kon
wencjach części: brak mu prz,,· 

_...... tym zakońctcnia z prawdziwego 
zdarzenia - to. które jest. spra
\\'ia "~rażcn!e sztucznego i me
chanicznego. Kuleje także jc;z,·k. 
doś(· ubo.c;i . nie tak urozmaicony 
jak ten. którego Jasieński uż_,._ 

wal chocia'l.bv w swoich poezjach. 
.. Bal„ zolaje sii; b_,·ć dzieckiem 

,kompromisu: jeżeli część pierw
•sza (I akt) stanowi manifestację 

• ..{~oglądów estetycznych autora. to 

h
czc;s~ druga utworu (czyi, dwa 
pozostale akt.'·) jest z kolei tr~· 
hutem !J•łacon,,·m jego przekona-

• niom polit~· czn ,,· m. To oczywiście 
riewne uproszczenie. jednak 
jak s!c; •~daje - w t~·m głównie 
e·i._,. przycz_,·na braku koherencji 

.._iniędz.v obydwoma częściami sztu
ki. Pierwsza odpowiada ha p,._ 
anie : jak?. drui,:a na P.'·tanie : co? 

A jednak. mimo t ych liczn~·ch 
wad, wsz.,·stko, co zostało powie
dziane o atrakcyjności dramatu 

\ Jasieilskicgo. pozostaje w mocy. 
Jak sic: nawet zdaje. właśnie na 

_ tym owa atrakc_,·jność także po
__ .!fl..._...J...L--==~l==':J-~-!!.._...!.ll-___;lega . „Bal manekinów" jest bo

wiem dla inscenizatora bardzo 
w~-raźn.qn i dobitnym wyzwa

niem. I to . najdoslowniej - w 

toku prac .... nad spektakl-em nalc
"i.._,. z tym tekstem na swój spo
sób walczyć. zaś abv w,·stawić -
trzeba go wpierw· pokonać. A to 
znacz.v : przc~r.,·źć się przez tkan
kę utworu na w,,·lot odrzucając 
po drodze wsz~·stko. co przeszka
dza. poddając zaś konsekwentnej 
interpretacji wsz_,·stko. co zosta
nie. 

W czym jednak dzisiaj Jasień
ski mo:i.e nam być pomocny? Cze-
1.!0 . potrafi nas naucz~·(:? .. Bal ma
nekinów·· pjsan.v b,,·ł z wyraźną 
tezą polit~·czną. miał b~·ć satyrą 
na bardzo określone zjawiska po
lit~·czne okresu międzywojennego: 
dzialalno.ść partii socjaldemokra• 
t~·czn;·ch, ich zale7.ność od wiel
kiego kapitału. Adresat b_vł więc 
w~'!'ażn.'" cel jasno określony. To 
jednak trochę przymało. jak na 
dzisiejsze warunki i potrzeby. 
Trzeba poszukać głębiej. odrzu
cić tę pierwszą warstwę. prz,,·j
rzcć się temu. co tekst Jasiei1skie
~o ożywia i konstytuuje niejako 
od środka . Cz~· jednak rzccz,·
wiście jest• tam czei::o szukać'? 
Cóż. jci.eli istotnie prawdą jest. 
i ż wizja tańczącvch manekinów 
jest w · stanic uruchomić nas;:ą 
w.1·obraźnic;, znaczy to chyba. że 
utwór ten odwołuje się do cze
~<>~ 1~żnego. tkwiącego w naszej 
świac.:·'11ości. do czegoś. co zawie
ra się w naszej wiedz_, .. w na
szych niepokojach na temat świa
ta. Spróbujm_,. zatem dowiedzieć 
się. co to takiego. 

Ludzi zawsze fascynowała idea 
~ztucznego człowieka. Opowieścia
mi o homunkulusie strasz~·ty się 
cale pokolenia na przestrzeni 
wielu kolejn)rch stuleci. Rodzina 
t.vch stworów jest prz.'· t~·m 'ACa
le pokaźna . otwiera ją bodaHe 
słynny praski Golem. dzieło XV!
wiecznego rabbiei,:o Liw~· ben Be
calela. zam~·ka zaś popularn,,· w 
literaturze i Iilmach science fi
ction robot - wym.vślil go w 
1920 roku Karel Capek. natomiast 
szczegółowe prawa i zasad_,. rzą

dzące światem rohotów skodyfi
kował następnie amer:•kański pi-

sarz lsaak Asimov. A gd·cid tam 
pośrodku tego świata lokują się 
niepozorne i na picrw;z:: rzut oka 
mało efektowne krawieckie ma
nekin.I'. Ich status egz~·stencjal
ny jest mocno podejrzany i dwu
znaczn?·. Skazane na zewnętrzne 
podobieństwo do ·człowie:i:a . a 
prz.1· t~·m wewnętrznie puite -
i to najdoslowniej: stworzone na 
wzór i podobieństwo ludzi. a od 
zarania skazane na martwotę i 
bezruch. Stanowią jawną kpinę 
z ci:lowieka. demonstrują mu je
go śmiesznośl· i powierzcho •mość. 
jego niemożność wyzwolenia się 
z pewnych o~raniczeń. 

To zresztą ogólna praw\dlowość 
dot.vc7.ąca tych wszystkich ho
munkulusów i golemów, 'JOWód 
tłumacząc~· fasc~·nację nimi. Jest 
bowiem tak. że człowiek· p.Jprzez 
te stwor~· pragnie dociec ostatecz
nego sensu kreacii . próbuje zro
zumieć tajemnicę własnego ż~·c ia . 
Ten powtórny akt stworzenia : ge
nesis z glin.'" metalu czy·- współ
cześnie - z ptast.vku i tranz~·sto
rów pozwala prz~·jrzcć się uważ
niej samemu człowiekowi. Reali
zuje m_,·śtow~· eksper~·ment· czło
wiek stworzon,· od nowa. zatem 
albo kompletnie inn.v od dfJt~·ch
czasowcgo. alho podobn_,. lecz 
ograniczonv do kilku w,·brnn vch 
funkcji - . i jako taki k;m!ro~to
wan,· ze zwyktvm norm·iln,·m 
światem . Cz.~· ti ·w 

0

naszym pr~_,._ 
pad ku : manekin. któr.v otrz.vmal 
mo'l.liwośC: poruszania się. Bo
wiem nie to. 7.e potrafi mówić 
cz~· m~·śleć jest dla manekina 
najważniejsze. Dar ruchu - to 
decyduje o ra·d_,·kalnej zmianie 
jego s.vtuacji. To cecha. która po
zwala mu b'·c woln.vm. a jedno
cześnie bardziej niż cok<>lwiek 
innego krępuje go i zniewaln. Ma
nekin, któr~· raz zrealizował to. 
co jest przedmiotem jego marzeń. 
poznaje jcdn'>~ześnie swoją cenę. 
staje się więźniem wlasne:n ma
rzenia. Temu podporządkowuje 
swoją hierarchię wartości. świat 
widzi odtąd przez pn·zmat t~·ch 
własnych pragnień . I to -iawet 
wted~·. gd~· porzuci własm. spo
łecznoś(· i uda się w e:ościn<; do 
ludzi. 

I~tnicje dość powszechn_,. po
gląd, że sztuka Jasieńskiego po
kazuje. i7. bezduszny z pozoru ma
nekin może okazać się lepsz.v i 
bardziej współczując_,. od praw
dziw~·ch. z · krwi i kości. ludzi. 

'L ~ 
1' jednak ~rube uproszczenie. 
W tym świecie nowiem nikt nie 
<•kazuje się b~·ć lepszy. Przeciw
n e: wsz~·sc.\ · dziwnie są do sie
li c podobni. Je 7.eli nawet zdarzy 
- i manekinowi postąpić tak. że 
t"l;·n jego znajduje moraln.v po
k la sk - wted;-. gdy pomaga przc-
5l .i.dowan.vm i biedn~·m - cz;·ni 
I.lik nie dlatego. że pchają go do 
l 1(0 poryw_v serca. lecz dlatego. 
.e każe tak najprostsza logika; 
n ewicle w t.vm świadomego dzia
le.m ia. wi~cej przvpadku i zbie
gu okoliczności. Jednocześnie jed
n k ten sam manekin całkowicie 
od miennie zachowuje się w sto-
unku do swoich pobratymców. 

.n,e poczuwa się na prz.vkład do 
7.adnej wobec nich lojalności. Prz~· 
p.erwszej nadarzającej się spo
sobnosci opuszcza ich zapomina
Ją c o jakiejkolwiek solidarności. 
Tu nic wsz_,·stko. Dość przera ;i;a
Jąca jest także sama spole~zno~ć 
manekinów. Bo oto nagle okazu
je się. że te nib.'· szlachetne i 
5~ mpat,1·czne stwor.'· za~tanawia
jąco dobrze znają różne ludzkie 
z '.'·czaje - bardzo, na prz .,· kład . 
l ubią bawi(· się w sąd. I jak 
zw_,·kte w sądzie . zahawa ta jest 
jednocześnie l!roteskowa i okrut
na. stawka ws nic byle jaka -
ch odzi wszak o to. b,,. pozhawić 
!?low_,. prz .,·b.vłego na ich bal czło
w ieka . Manekin_,. potrafi<} b~·ć w 
t·z j swojej zahawie bez'wzc:lędne. 
Skarżą się nieustannie na swój 
los. na to. że są prześladowane. 
kied _,. jednak dostają do sw.vch 
r.i k odrobinę władz.''. gd ~· w tych 
rękach znajdzie się ktoś od nich 
zależn_,._ nat,·chmia~t same zamie
niają się w bczlitosnvch oTJraw-
00\v. · · 

Różnica międz~· manekinami a 
ludźmi nie jest więc aż tak po
ważna. jak w _,· dawalobc· się na 
riicrwszy rzut oka . .Jedni i dru
dz.v to w gruncie rzeczy reprc
z.entanci tej samej kh.1s_,„ świat 
ludzi rządzi się w t,·m utworze 
1'-mi sam.,·mi prawami. co świat 
kukieł. Każdy ma tutaj swoją 
cenę . ka~d.r ma taką rzecz. któ
ra jest dla niego jednocześnie 
i'rz _,·n~tą i pułapką . Dla kogoś 
1-,ed~ to pieniądze. dla ko~oś wła
dza cz~· mo·i. liwość robienia ka
rie r~· politycznej - takie są naj
c-.i:ęś:iej pral(nienia osób przewi
' ając~·ch się przez salon Arnaux. 
Przy t."m nieistotne są nawet te 
cele. ważne }est to. że dro~a dp 

ich osiągnięcia jest zawsze taka 
sama. Człowiek. gdy nie stać go 
na inne. lepsze marzenia. będzie 
właśnie taki. Jak koń z przysło
wiow~·mi klapkami na ·oczach bę
dzie parł do przodu nie ogląda
jąc się na skutki swoich działań. 
I jak się zdaje, nie chodzi tu na
wet o krytykę t ych postaw - to 
b,vłoh." trvwialne lecz o to 
właśnie . że ludzie nie chcą mieć 
tych lepsz,·ch. szlachetniejszych 
dążeń. Nie chcą lub nie mogą? 
- taki wniosek cz~· raczej takie 
pytanie. tkwi głęboko w tekście 
Jasieńskiego. Diagnoza świata za
warta w dramacie daleka jest od· 
opt.\'lnizmu. 
Jasieński dal swojej sztuce ty

tuł .. Bal manekinów·· . Bal - w 
liczbie pojedynczej. choć w tek
ście znajdujemy opisy dwóch ba
l i. Cz,· zatem autor rozciąga tę 
nazwę na całą akcję sceniczną. 
cz_,. imieniem „manekin" opatru
je wszc·stkie postacie dramatu? 
B.,·ć może istotnie tak jest. Wszy
sc~· więc : bankicrz_,._ przem:vsto
wc.'·· ich 7.on~·. działacze polit.vcz
ni - to ograniczone do kilku pod
stawow~·ch zachowai1 kukły? A 
jeżeli tak. to i odwrotnie - zgod
nie z tym, co stwierdziliśmv 
wcześniej . owe kukły to figur~ 
stvlist~·czna mająca nam powie
dzie(· coś istotnego - o ludziach. 
Kolo się więc zam~·ka i ·można 
by tak bez końca. Ludzie czy ma
nekin~· ? A może na pytanie o to. 
kim są bohaterowie „Balu" - i 
ci z salonu. i ci z magazynu mód 
- da się odpowiedzieć tak. jak 
w ow_,·m sł~·nn~·m a!or~·zmie: Co 
jest tym od dawna poszukiwa
n.'·m brakując~·m ogniwem w roz
woju ewoluc.vjn~·m pomiędz~· mał
pą a człowiekiem? - To my je
steśm,v ... 

Autor „Balu" 
Wiktor Bruno Zysman - tak 

pierwotnie brzmiało nazwisko pi
sarza; już jako dorosh· człowiek 
zmienił je notarialnie na Jasień
ski. Urodził się 17 lipca 1901 roku 
w Klimontowie pod Sandomie
rzem. w rodzinie wiejskiego le
karza. Do gimnazjum uczęszczał 
najpierw w Warszawie. a następ
nie - w latach 1914-1918 - w 
Moskwie; w Rosji po raz pierw
sz.1· zetknął się z nowymi ż~·-

I \ I 
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wymi tam wtedy prądami w li
teraturze i sztuce. Po powrocie 
do kraju rozpoczął studia na wy
dziale filozoficznym Uniweri;yte
tu Jagiellońskiego. W Krakowie 
zakłada klub futurystyczny „Ka
tarynka"; początkowo działa 
Wspólnie ze Stanisławem Młodo.
żeńcem i Tytusem Czyżewskim 
później dołączają do nich Ana~ 
toi Stern oraz Aleksander Wat. 
W 1921 roku ukazuje się słynna 
„Jednodńuwka futurystuw", a na
stępnie „Nuż w bżuhu. 2 jedno
dńuwka futurystuw" - zamiesz
czono w nich w formie manife
stów główne założenia polskiego 
futur~·zmu. Powstają wtedy także 
liczne wiersz<. i poematy Jasień
sk!ego, dru:<iem ukazują się w 
zb1_ora~h: „But w butonierce", 
„Zlem1a nd lewo", oddzielnie poe
mat „Pieśń o głodzie". 

Bruno Jasieński, od wczesnych 
lat skłani<1jąc.v się ku lewicowym 
poglądom polit.vcznym, po kra:.. 
kowskich zamieszkach robotni
czych w 1923 roku wiąże się ści
śle z ugrupowaniami komuni
styc~nymi - współpracuje w tym 
czas1.e z .. lwowską .. Trybuną Ro
botmczą . W 192:l roku wyjeżdża 
do . Francji. gdzie powstaje jego 
na1lepszy ch,l'ba utwór poetycki : 
„Słowo o Jakubie Szeli''. Tam 
także . .. Pisze po fran_cusku ,.Palę 
Par:.-z_ - powieść będącą odpo
w1Eld~1ą na ant.vkomunistyczne 
opowiadania Paula Moranda .Pa
lę Moskwę·'. W~·dalon.v z Francji 
w 1929 roku udaje się do Zwią
zku Radzieckiego, gdzie entuzja. 
st~·czme powitany przez władze 
1 s1od~wisko literackie. rozpoczy
na i:ikty~ną działalność artystycz
ną 1 polityczną . Zostaje członkiem 
~oskiewskiego zarządu związku 
pisarz_,. proletariackich MAPP 
re~agujc dwa czasopisma litera~ 
ck1e przeznaczone dla zagranicz
n.•c.h .czytelników. Próbuje jedno
cz~sm~ sw~·ch sił jako pisarz ro
snskoJęzyczn.\', efektem tego są 
hczne opowiadania. powieści, 
wiersze. a także wydan~· w 1931 
roku „Bal manekinów". 

W 1937 roku Bruno Jasieński 
został aresztowany. Brak pew
ności co do daty jego śmierci, 
według jednych opracowań miała 
ona miejsce Hi grudnia 1939 ro
ku . według innych 20 październi
ka 1941 roku. Pośmiertna reha
bilitacja pisarza nastąpiła w 1955 
roku. 

: I r · · - ka~I 

Koordynator Pracy Artystyc:z:aej - Eleonora Wyrzykowska Kierownik Techniczny Stanisław Kulczyk, Kierownicy pracowni: Krawieckiej 
- Stefania Witas. Perukarsko-fryzjcrskiej - Czesław Kociński. Elektrotechnicznej - Piotr Kuzio r, Malarsko-modelarskiej - Genowefa 
St<;pień, · Sltolarskiej - Wiesław Uchroński, Slusarskiej - Ignacy Ch<;ciński, Szewskiej - Franciszek Adrianowicz, Elektroakustycznej -
Edward Drynda, Tapicerskiej - Józef Knopik. St4dio nagrań - Dariusz Mokwa. Biuro Obsługi Widzów - Maria Bakuła, Kierownik 
Objazdu -- Adam Sułkowski. Obsługa przedstawień: Charakteryzacja - Czesław Kociński, Janina Kocińska. Swiatło - Piotr Kuzior, 
Zł>ignie.w Janas. Dźwięk - Ed~ard Drynd~, ~~wizytor~a - Wand~ Sa~?o~ska, ·Garderobiani - Jadwiga ~w_ięcicka. Zygmunt Lichosf. 
8rygad1cr sceny - Jerzy Slcdztona, Montazysc1 dckoraq1 -'- Andrze1 Cehnsk1, Jacek Dendck, Tadeusz KołodzieJczyk, Jacek Sarna 

Znajdujące się· w programie wiersze i manifesty Jasieńskiego 
zostały zamieszczone wedug wydania: Bruno Jasieński -
.. Utwory poet~·ckie. manifesty, szkice", w opracowaniu 
Edwarda Balcerzana. Wrocław . 19i2. Została im przywrócona 
bądź. też nadana pisownia fonehczna używana przez Jasień
skiego w wydawanych przez niego· jednodniówkach ·futury
stycznych: · · 
Redakcja proeramu - JEBZY CHALUPKA 
Oprllc-aate arafl'c2ne - IWON'A PASTEl&NA 
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JEDNODŃUWKA TEATRALNO-FUTURYSTYCZNA 

Cena 30 zł 

"afiiFesl w sPrawi 

nca TrhaiasTOwe 
. • FUTUrYzAc11 żyf 

Rozumiejąc jasno, :ie sporadyczna 
i izolowana reforma sztuki w oder
wańu jej od samego :iyća, kturego 
tętnem i !unkcją organiczną jest 
sztuka każda, m"uśi śę okazać z gron
iu czczą, bezowocną i jałową, ńe 

mając jednocześńe czasu na żadne 

"kroki psz:edwstępne i przygotowaw
cze w tym kierunku - żyće i sztu
ka polska grożą zaduszeńem, a je
dynym możliwym i skutecznym w 
takim wypadku środkiem jest ńe

zwloczna traheotomia - my, futu
ryśći polscy, pszystępujemy z dńem 
dżiśejszym do wielkiej rad ykal
nej pszebudowy i reorgańizacji żyća 
polskiego. ( ... ) 

Dosyć długo byliśmy już narodem-
11anoptikum, produkującym · tylko 
mumie i relikwie. Szalone, ńepow

stszymane dżiii wali do wszystkih 
dżwi i okien, kszyczy, dopomina śę, 

wymaga. Jeżeli ńe stać nas na stwo
żeńe nowyh kategorii, w kturyh by 
ię mogło pomieśćić, nowej sztuki, w 
kturej by śę mogło wyśpiewać - ńc 

ostoimy śę. 
Tszeba otwożyć na ośćeż wszystkie 

dżwi i okna, nieh wywieje ten swąd 
11iwńic i kośćelnego kadżidla, ktu-

rym od dżec:ka uczyli was oddyllać. 
Zaopatszeńi w gigantyczne respira
tory, idźemy wam na spotkańe. ( ... ) 
Będżemy zwożić taczkami z placuw, 

skweruw i ulic ńeświeże mumie mi
ckewiczuw i slowackih. Czas opruż
nić postumenty, oczyśćlć place, pszy
gotować miejlica tym, ktuży id ą . (. „) 

Więcej słońca. 

Pszyslowie mądrośći staroh iń s kic j : 

„Noś parasol i pszy pogodźc" , s tało 

śę u nas czymś orgańiczńe ukonst y
tuowapym. 
Odźucamy parasole, kapelusze, me

loniki , będżemy hodżić z odkrytą 

głową. Szyje gole. Tszeba, aby każdy 
jak oajbardźej śę opalił. Domy bu
dować należy ze śćanami szklanymi 
od poludńa. Więcej światła, powie
tsza i pszestszeńi. ( ... ) 

Artyśći na ulicę! 

Sztuka gńeżdżąca śę w kilkuset, 
a nawet w kilkutyśęcznoosobowyh 

salah koncertowyh, wystawah, pala
cah sztuki itp. jest śmesznym ane
mi cznym dżiwolągiem, pońewaź ko
żysta z ńej 1/100 OOO OOO wszystkih 

-----·-·I ..... ~ ..... „ a.. I 

ludźi. Człowiek wspulcze11ny ńe ma 
czasu na hodzeńe na koncerty i wy
stawy, 3/4 ludźi ńe ma po temu moi
nolci. Dlateco sztukę muszą znajdo
wać w11zędźe. ( ... ) 

Wzywamy wszystkih poetuw, ma
laiy, że:ibiaźY, arhitektuw, muzykuw, 
aby wyszli na ulicę. 

Scena śe pszekręca. Tszeba 
zmienić dekorację . 

Obrazy jako śfany poszczegulnyh 
gmahuw. Domy wielośćenne, kuliste 
i stożkowate. Orkiestra gra marsza. 
Ludże hcą hodżić do taktu. 

Wzywamy wszyatkih żemiellńlkuw, 
krawcuw, szewcuw, kulńeży, fryzje
ruw do twożeńa nowyh, nirdy ńe 
widżanyh strojuw, fryzur i kostiu
muw. 

Wzywamy tehnikuw, inżyńeruw, 

hemikuw do odkrywańa nowych, ńe
bywałyh wynalazkuw. 

Tehnika jest tak samo sztuką 
jak -malarstwo, żeźba i arhitektu
ra. ( ... ) 

My, futuryśći, idźemy społeczeń
stwu w tej akcji z pomocą. Poszcze
gulnymi odezwami będźemy dawać 
konkretne wskazuwki i instrukcje 
we wszystkih dźedźinah w myśl ni
ńejszego mańfestu. Na wewańe na
sze każdy bezimienny członek stron
nictwa Futurystycznego (nazwisk ńe 
potszebujemy - istńeją tylko ruwńi, 
świadomi i powszehńi) - wińen ode
zwać śę na swojej placuwce. ( ... ) 

Wzywa się wszystkih do roz
poczęća zgodnej, masowej akcji 
futurystycznej ńezwloczńe z hwi
lą ogloszeńa tego manifestu. 

W Krakowie, 20 kwietńa 19!1 r. 

Zmarnowałem petleszwy w eałedźennyh 1pies1eńah, 

Teraz jutem 1loneczny, lebiepewny i rad. 

Idę młody, ceńalny, bzymam ręce w kieueńab, 

_Stawiam kroki milowe, zamaszyste, jak Awiat. 

Se zatrzymam śę ńirdźe na rozstajah, na wiorstah, 

Bo mńe ńeśe coś wie~zńe, motoryczńe i pszed. 

Mijam trahy na wruble w elegan~kih lindhorstah, 

Wszystkim kłańam śę g:iec~ńe i poprawiam im pled. 

W parkećeńu krokietńi - jakiś mitin1 pańeński. 

Dyskutują o sztuce, objawiając swuj traf. 

One jeszcze ńe wiedzą, ie rdy nastał Jaieński, 

B'ezpowrotńe umarli i Tetmajer i Staff. 

One jeszcze ńe wiedzą, one jeszcze ńe wieżl\. 

Poezyjnolć, futuryzm - ńewiadoma i X. 

Bodźmy bie1ać, pańenki, nieb śę rluwki oświei:ą -

Będźe lepiej smakować poobiedńi żur fiks. 

Pszeleeało 1dźel auto w białyh klębah benzyny, 

Zafurkotał na wietsze tszepoczący śę Hal. 

Pojebała mi bajka poza gury, doliny 

I nic jakol mi ńe źa!, a powinno być żal.. . 

Tak mi, dobie, tak mojo, aż rehoce śę serce. 

Same nogi mńe ńOSl\ 1dźei - i po co mi, gdźe? 

Idę młody, geńalny, ńosę BUT W BUTOI'IERCE, 

Tym co za mną ile zdążą ehopowiem: - Adie! -

! pszeiehali 
----- 1-- Kinematograf -

MAŃIFESTE 
NEJ (fragment).,. 
N Wyhodząc z zalożeńa, że mowa ludzka „ 
a • jest kompleksem pewnej skali dźwiękuw, 
.., polączonyh ze sobą i twożącyh w ten spo- =a 
>mi ~:~ d:::::ń~ło:n;,0::,e;i::j:a~:;;;:; 111111. 

zadańe pisowńi każdej rozumiemy jak naj- ~ 
-. doskonalsze oddańe za pomocą znakuw 

lll
r- symbolicznyh (liter) znakuw orgańicznyli E 

(dźwiękuw). Idealną pisowńą zatem będźe 
p isowńa z gruntu pi;osta i śćiśle fonetycz-

z na. Wszystkko co pszeslańa ten cel lub mu -
bezpośredńo ńe służy jest tem samem iie- "' o potrzebne, obćążające i szkodliwe. 
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Pańi palce są błodne i pabną, jak opium, 
Takie małe pułtrupki anemiczne i blond, 
Mażą o kimś, co by ih w pocałunkah lłtopił, 
Jak w odymce błękitnej papierosa „Piedmont". 

Na ńet kńętą serwetę coli bezgłośńe opadńe ... 
(Białe astry w fłakonab umierają pszez sen„.) 
Pa"ńi milczy tak ciho, melodyjńe i ładńe, 
Jak w najłepszyb preludiab lunatyczny Werłen. 

Może smutek zielony z twaźą negra z Zambezi 
Owahlażył dżiś Pańą, otuloną w pul-zmrok„. 
Pańi sluhać h ce moih egzokwintnyh syntezji 
Tak, jak pije śę z kawą jakiś kordiał-medok. 

Jednak Pańi ńe lubi pszecież żeczy zbyt oslryb 
A czyż zawsze być można dżentelmenem par fora!„. 
Za minutę pszyńeśe nam szampana i ostryg 
Lokaj z tważą wyblakłą i pomiętą, jak gors. 

Zresztą stać mńe dać nawet własne serce na rożen, 
Jeśli i ńego pszyżądźą apetyczne file„. 
Pańi pahńe dźiś cala ostrygami i możem, 
A ja koham tak może, zapłakane we mgle„. 

Za szybami ponuryh, źełeńącyh śę okien 
Pierwszy bżask lię pszeczołgał, zńerubomiał i legł.. . 
Pańi dżiśaj jest bora.„ Pańi płakać bee„. Szoking! 
Wypłowiałe kotary słyszą wszystko„. jak szpier„. 

Pańi widźi w drobnostkab zaraz ton psybodramy„. 
Hwiłe żyća są krube i słodkie, jak hrust. 
Czy dlatego. że my śę, par egzampl, ńe kohamy, 
Ńe możemy całować swoib oczu i ust? 

A ja hcę dźiśaj pieśćić Pańi pierśi bez bluzki, 
Hcę być dźiko bezczelny i mocny, jak tur. 
Pańi ma dużo w sobie z rozpalonej Zuluski, 
Pańi usta śę śmieją i muwią: tużur! 

Pańi dżiiiaj śę maży„. jakiś sen o wikingu„. 
Purpurowe ekscesy ńewyspanej Niną„. 
Takie, jak Pańi bieże śę w pędzą~ym slipingu 
Na poduszkab pluszowyh rozebraną i mdłą. 

I, wsysając śę w pierśi Pańi ostro-mdły zapab 
W końcah palcuw poznaje śę budzący śę wstręt 
Do tyb kobiet, co dają śę na brudnyh kanapah 
Karmełkowo-lubieżne i pokorne, jak spszęt. 

W Pańi spazmah być muśi coś z sapiącyb ekspresuw. 
Pańi nogi falują tak lubieżńe i zło. 
W Pańi mieszka kśężniczka kśężycowyb ekscesuw 
J członkini zżeszeńa dla pań komilfo. 

A hce Pańi? Z.-rwiemy raz z tą wszystką hołotą! 
Polećimy n:i o3lep w samohof)źc jak w śńe. 
U podj \Zeł u na dole ńećerpliwi juź motor 
Ofut~LOny muj szofer w swoim czarnym pęsne. 

Zeskoczymy po stopniab i zatszasną śę dźwiczki. 
Wszystko zmiesza śę razem - to co pszed i ro po„. 
Z pocalunkuw na rękach będźesz mieć rękawiczki 
I z musonu rajera na swoim szapo! 

Zatus•ępią latarńe w oszalałym rozp<;dźe, 
Zamigocą śę domy i osuną śę w duł. 
Pujdą slupy i slupy i kosmate galęże, 
Samym lotem z łoskotem rozćinane pnez pul. 

A w ustronnym salońe kiedyś pużno wic ~zurem, 
Kiedy będźe znuw jasno i wcsolo i ile... , 
Blady lokaj we fraku nasze trupy z kawiorem 
Poda senńc na tacy wytwornemu milic„. 
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Pi~gowat.1 służąca w białej bluzce w groszki. 
t\.toś wysmukły, z rajerem. 
- Psz~:jejżesz; ••• - „Ńe 0101;..; •.• " 
Hooop!! 

Samohody. Platformy. Dorożki. 
Kinematognf szpryh 
Z kullomotem gruhotał po wysblym asfalće. 
- Poczekaj ... - „Ńe, ńe, ńe proli, bo mogłabym 
Dz3!n! Dzyn!! 
Tramwaj czerwony wyto~zył śę z alej. 
Jeden. Dwa. 
Minęły śę w pszeloće, dystansują~ drogę. 

I Złowieszczy śpiew szlifowanych szyn.„ 

Mały człowiek w burym palće„. 

Trrrrrah ! ! ! 

wiosenno 
TARAS koTARA s TARA raz 
biAle pAnny 
poezjAnny 
poezOwią poezAwią 

poezYjne poezOSny 
MAKI na haMAKI na sOSny 
rOSnym pelnowOSnym rAnem 
poezA wią . poezOwią 
pierwsze 
szesnastoLEtńe LEtńe 
naIWne dźIWne wiersze 
klOSy na włOSy 6oso na rOSy 
z brUZDy na brUZDy jAZDy be·z UZDy 
slOŃce uLEwa zaLEwa na LEwo 
na LEwo na LEwo na LEwo prOSTo 
OSTy na mOSTy krOST wodorOSTy 
tuPOTY koPYT z łoPOTem oPADI 
oPADl i łoPOT i foPOT i POT 
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Na klawiszah uśadły pokszywione bemole, 
Pszeraźliwie śę nudzą i źewają Uaaaa„. 
Rozebrana Dżiokonda stoi w majtkah na stole 
I napiera śę głośno kakao-szua. 

Za oknami psześwieca źułtyh alej jeśenność, 
Jak wędrowne pohody biczującyh śę sekt, 
Tylko białe posągi, strojne w swoją kamienność, 
Stoją zawsze „na miejscu", ńewzruszeńe korekt. 

Pańi dźiśaj, doprawdy, jest klasyczńe„. ńedbała.„ 
Pańi, ktura tak źimno gra sercami w serso, 
Taka sztywna i dumna„. tak cudowńe umiała 
Nawet puścić śę z szykiem po 3 szklah kiraso. 

I pszedźiwne, jak Pańi ńe pszestaje być w tońe, 
Będąc zresztą obecńe najzupełńej modern. - · 
Co środy i piątki w Pańi białym salońe 
Swoje wiersze czytają Iwaszkiewicz i Stern . 

A ja - wrug zasadńiczy użędowyh kuluar, 
Gdźe śę myśli, i koha, i rozprawia, i je, 
Mam otwarty wieczorem popielaty buduar 
Platońiczńe podźiwiać Pańi dezabije.„ 

Ale teraz, jednakże, nieh śę Pańi oszali, -
Nawet lokaj drewńany już ośmiela śę śmieć .. : 
Dźiś będźemy po parku na wyśćigi biegali 
I na ławki padali, zady~zani na śmierć. 

A, wpatrując śę w gwiazdy całujące śę z nami, 
W pewnym dźikim momenće po dźeśątym Kliko, 
Zobaczymy raptownie świat do gury nogami, 

. ~ak na filmie odwrotnym firmy Pate end Ko. 

·1 zatańczą nonsensy po ulicach, jak ongi, 
Jednej nocy pijanej od szampana i warg. 
Kiedy w kszakach widźałem ŻYGAJĄCE POSĄGI 
Pszez dwunastu lokajuw ńeśony pszez park . 


