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BRUNO JASIE~SK.I właść. Wiktor Bruno Zysman; urodził się 
17 lipca 1901 w Klimontowie pod Sandomierzem. Uczęszczał do gimna
zjum im M. Reja w Warszawie i gimnazjum polskiego Centralnego Komitetu 
Obywatelskiego w Moskwie (1914-18 ). Studiował na wydziale filozoficz
nym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był najwybitniejszym twórcą polskiego 
futuryzmu m.in. tom poezji „But w butonierce" (1921). Od 1923 związany 
z Komunistyczną Partią Polski. Wyrazem radykalizacji jego poglądów polity
cznych był - wydany wspólnie z Anatolem Sternem - tom wierszy „Zie
mia na lewo" (1924). W 1926 wyjechał do Francji, gdzie wydał m.in. 
poemat „Słowo o Jakubie Szeli" (1926) i powieść ,,Palę Paryż" (1929). 
Współpracował z Francuską Partią Komunistyczną. W 1929 wyjechał do 
ZSRR. Przyjął obywatelstwo radzieckie i wstąpił do Wszechzwiązkowej Ko
munistycznej Partii (bolszewików). Od 1934 był członkiem zarządu 
głównego Związku Pisarzy Radzieckich. Redagował wydawaną w j. polskim 
„Kulturę Mas" i czterojęzyczną „Literaturę Międzynarodową". Opubliko
wał m.in. dramat „Bal manekinów" (1931) i powieść „Człowiek zmienia 
skórę" (1933-34). Pracował też nad powieścią ,,Zmowa obojętnych" 
(wyd. 1957), której nie dokończył. Padł ofiarą Wielkiej Czystki. Aresztowa
ny w 1937 pod fałszywymi zarzutami politycznymi został skazany na 
15 lat obozu pracy na Kołymie. Zmarł na tyfus w drodze na zesłanie, 
w szpitalu na etapie pod Władywostokiem, 16 grudnia 1939. W 1955 został 
zrehabilitowany. 

„W Związku Radzieckim przebywam już dwa lata. Praca partyjna i społe
czna w kraju, budującym w niesłychanym tempie socjalizm w pierścieniu 
blokady imperialistycznej, nie pozostawia mi wiele czasu dla twórczości 
literackiej. Napisałem w tym czasie sztukę - groteskę „Bal manekinów", 
wyszydzającą współczesną zachodnią socjaldemokrację. Pobudziła mnie do 
tego nieobecność w naszym rewolucyjnym repertuarze spektakli wesołych, 
które by widzowi proletariackiemu dawały możliwość pośmiać się przez 
dwie godziny z jego wrogów zdrowym, beztroskim śmiechem, dającym re
wolucyjny trening. Postanowiłem podjąć próbę stworzenia rewolucyjnej 
farsy. Przedsięwzięcie, na mój gust, wyszło pomyślnie. Zresztą, niech to 
osądzi czytelnik - „Bal manekinów" ukaże się lada dzień w osobnym wyda
niu książkowym. Na scenę jak dotąd nie trafił". 

1931 
Bruno Jasieński, Coś w rodzaju autobiografii 

przekł. z ros. Edward Balcerzan 
w: Bruno Jasieński, Utwory poetyckie, manifesty, 

szkice, Wrocław 1972. 

Bruno Jasieński nie obawia się wprawiać w ruch najbardziej współczes
nych chwytów artystycznych. 

Śmiałe konstrukcje, fantazja nie zatrzymująca się przed nieprawdopodo
bieństwem, jawna satyryczna tendencja, patos oburzenia - oto do czego 
przyzwyczaił nas w swych pierwszych utworach, takich jak ,,Palę Paryż'', 
„Rzecz gromadzka". 

Zupełnie niedawno w naszej literaturze i literaturoznawstwie toczył się 
spór, czy styl proletariackiej literatury stanowi psychologiczny realizm, czy 
też proletariatowi bliższą jest wolna stylizacja, hiperbola, karykatura stosu
jąca plakatowe środki wyrazu w przeciwieństwie do obrazu naturalistyczne
go. Odpowiedź, iż styl proletariatu winien bazować na dialektycznym ma
terialiźmie, w żaden sposób nie rozstrzyga postawionego problemu tak, jak 
nietrudno udowodnić, iż zarówno realizm psychologiczny, jak i ostry poli
tyczny konstruktywizm mogą iść w parze z materialistyczno-dialektyczną 
metodą. 

Nie wiem, czy w czasie tych sporów Bruno Jasieński wypowiadał się za 
jednym, czy drugim, czy też, jak wielu innych, pojmował, iż spór był 
bezzasadny, bowiem jedna i druga metoda stanowią różne strony proletaria
ckiego stylu. W każdym razie w swej znakomitej komedii ,,Bal manekinów" 
Jasieński praktycznie stanął po stronie artystyczno-tendencyjnej fantastyki. 

Krytyk, który pragnąłby zapytać, czy nie pachnie mistycyzmem bal 
bezgłowych manekinów zebranych z wszystkich pracowni krawieckich 
miasta w jednym pomieszczeniu - naraziłby się na powszechne ośmiesze
nie. Każdy rozumie, że nie ma to nic wspólnego z mistyką, lecz autor posłu
guje się określonym chwytem literackim - fantastyką. Może być jednak 
postawione inne pytanie: czy potrzebna jest fantastyka? Czy nie można by 
było przedstawić tych samych zdarzeń i typów w ich naturalnych uwarun
kowaniach w komedii realistycznej? 

Odpowiemy - jest to w pełni możliwe. 
Lecz ten stosunkowo nieduży materiał, który przedstawił w danym 

wypadku Jasieński dla konkretnej charakterystyki swych burżujów i swoich 
socjalistów, niezwykle zyskuje na tym, iż zostaje pokazany nam w nieocze
kiwanym zwierciadle, nierealnie wypaczającym proporcje, lecz za to znako
micie podkreślającym te cechy zjawisk przedstawionych, które autor prag
nął pokazać nam możliwie najplastyczniej. 

Można zapytać również, czy nie osłabiają wrażenia liczne niekonsekwen
cje sytuacyjne wynikające z fantastycznego zamysłu. Rzeczywiście - bez
głowe manekiny i bezgłowy leader mówią, chociaż nie mają ust, widzą, 
chociaż nie mają oczu, itp. Można by mnożyć takie zjadliwe pytania związa
ne z filozofią i psychologią drewnianych manekinów czy też pozbawionego 
głowy człowieka, biegającego wokół jakby nigdy nic. · 

~ 



Wszystko to oczywista bagatelki, czepianie się, szukanie dziury w całym. 
Należy mieć odpowiednio dużo wewnętrznej wolności, by uznać te 

wszystkie fantastyczne niezwykłości, tak jak Grecy przyjmowali podobną 
pstrą maskaradę w sztukach swego Arystofanesa„. 

Raz uznając lustro fantastyki ustawione przez autora, zrozumiecie , jak 
odbija się w nim „burżuazyjno-socjalistyczny" świat, celnie trafiony wesołą 
pierzastą strzałą wypuszczoną przez Brunona Jasieńskiego i nazwaną prze
zeń „Balem manekinów". 

Anatol Łunaczarski, Przedmowa do pierwszego wydania 
,,Balu manekinów", Moskwa 1931. 

przekł. z ros. Grzegorz Lasota 
w: Bruno Jasieński, Nogi Izoldy Morgan 

i inne utwory, Warszawa 1966 

Herold komunizmu nieśmiertelnych idei, 
Którym wsławił dni naszych wspaniałość, 
Leżę za kratrni jak wróg i szubrawiec -
Czyi może być położenie bardziej niedorzeczne? ! 

Lecz ja nie czynię ci wyrzutów, Ojczyzno - matko, 
Ja wiem, że tylko utraciwszy wiarę w swoich synów, 
Tyś mogła uwierzyć w podobne brednie 
I moją pieśń, niczym szpadę, złamać. 

Cóż, widać, niewiele dane mi było stworzyć, 
I, być może, gdybym stanął twarzą w twarz z epoką, 
To moje rozgłośne: „n ie jest e m w i n ie n !" 
Byłby usłyszał mój kraj. 

Na styku idących komun i walk 
Urwanej swej pieśni dośpiewać nie zdążyłem, 
I więdną obrazy, jak jabłka przejrzałe, 
Których już nie ma kto zrywać. 

Krocz moja pieśni, w sztandarowym szyku, 
Nie płacz, że tak mało pożyliśmy z tobą . 
Niesławny nasz los, lecz czy wcześniej, czy później -
Ojczyzna zauważy swą pomyłkę. 

Ostatni wiersz Brunona Jasieńskiego 
napisany jesienią 1938 w więzieniu 

na Butyrkach w Moskwie 
przekł. z ros. Edward Balcerzan 

) 

' I 

Jeszcze wiele z tych samych elementów dawnej estetyki zawiera ,,Bal 
manekinów", z tym że na pierwszy plan wysuwa się w tej sztuce pozorny 
irracjonalizm. Czy została napisana po polsku, czy też po rosyjsku - trudno 
to wiedzieć; zarówno w pierwszym swym wydaniu moskiewskim z 1931 r., 
jak w późniejszym - z 1936 r. w piśmie „Inostrannaja Litieratura", gdzie 
drukowana była w języku rosyjskim, francuskim, angielskim, niemieckim, 
i chińskim - nie zaznaczono przy żadnym z tekstów, że została przetłuma
czona z polskiego oryginału. W każdym razie, pozbawiony tego oryginału 
Geśli istniał), musiałem tę sztukę przetłumaczyć na język polski z egzem
plarza rosyjskiego (ukazała się w numerze 6 „Dialogu'" w 1957 r.). Pewna 
sztywność języka · i operowanie najpopularniejszymi idiomami rosyjskimi, 
tak dalekie od barwnego „muskularnego" stylu Jasieńskiego, a szczególnie 
dostrzegalne przy bliższej analizie tej prozy dramatycznej - pozwala 
przypuszczać, że utwór ten na równi z artykułami, które drukował 
wówczas w pismach radzieckich, mógł być jedną z pierwszych jego prób 
pisania w języku rosyjskim; o zamiarze tym Jasieński informował parokrot
nie swych czytelników w Związku Radzieckim.( ... ) 

(.„) Łunaczarski,głęboki, wyrafinowany znawca sztuki, entuzjasta Male
wicza i Tatlina, ocenił bardzo pochlebnie awangardowy utwór sceniczny 
Jasieńskiego. Przede wszystkim owej dość niebezpiecznej już wówczas este
tyki bronił autorytet Brunona Jasieńskiego, autora o światowej sławie, 
który z całą świadomością wybrał Związek Radziecki - ojczyznę Rewolu
cji Październikowej - jako swój azyl i już od pierwszej chwili przyjazdu do 
Związku Radzieckiego w maju 1929 r. stanął w pierwszym szeregu pisarzy 
tego kraju. Następnie zaś przemawiała za sztuką zawarta w niej zjadliwa, 
namiętna satyra na świat kapitalistyczny z jego przedstawicielami wielkiego 
przemysłu i jego „socjal - zdrajcami", jaką zdołał dać Jasieński w ramach 
swej irrealnej tragifarsy. Łunaczarski wygrał znakomicie ten atut - jednakże 
w Związku Radzieckim „Bal manekinów" nigdy się na scenie nie ukazał; 
przez wojną grano tę sztukę wyłącznie w awangardowym teatrze A. E. Bu
riana w Czechach oraz w dalekiej Japonii. ( ... ) 

„Bal manekinów" wypada omówić obszerniej, gdyl w tej właśnie kome
dii, oczywiście wbrew woli autora, wychodzą na jaw wszystkie niebezpie
czeństwa wieloznaczności , jakie kryje w sobie ów rodzaj - groteski fantasty
cznej. Akcja sztuki rozpoczyna się w salonie wielkiego paryskiego domu 
mody, gdzie pod osłoną nocy zebrały się manekiny krawieckie z całego 
miasta na swój doroczny bal: pomysł trochę Andersenowski, a trochę 
przypominający nie znane jeszcze wówczps Jasieńskiemu wizje malarskie 
surrealisty M. Duchampa (Les machines celibataires). Zabawa jest w pełni , 
gdy na bal trafia przypadkiem człowiek - poseł socjaldemokratyczny Ri
bandel. Manekiny, lękając się rozgłoszenia ich tajemnicy, urządzają zairn-



prowizowany sąd nad człowiekiem i skazują go na ścięcie. Głowę posła 
„przyprawia" sobie jeden z manekinów i udaje się na bal do pałacu fabry
kanta samochodów, na który zaproszenie otrzymał Ribandel. Lecz poseł, 
stojący na czele Syndykatu robotników, jest przedmiotem walki dwóch 
przedstawicieli wielkiego przemysłu. W skomplikowanej sytuacji, w jakiej 
się znalazł, manekin grający rolę człowieka, staje się przedstawicielem n·aj
zwyklejszego zdrowego rozsądku i miesza szyki obu dyktatorom giełdy, 
obalając równocześnie wszelkie konwencje obyczajowe, jakie obowiązują 
w świecie żywych Judzi. Jest jednakże tak głęboko zniechęcony do bezsen
su, z którym się tam na każdym kroku spotyka, że kiedy prawdziwemu 
posłowi udaje się wreszcie dostać na bal, zwraca mu pośpiesznie jego gło
wę, zostawiając mu rozwikłanie wszystkich nie rozwikłanych sprzeczności 
dziwnego Judzkiego świata. 

Jak z tego widać, sztuka jest walką z ,,filozofią pozorów" - pozorów 
tyleż społecznych co obyczajowych. Mimo bardzo awangardowej formy, 
jest w niej wiele z pr9blematyki Wolterowskiego ,,Prostaczka" - zarówno 
Wolterowski „L'lngenu", jak manekin Jasieńskiego są istotami, które 
przychodzą jak gdyby z utraconego raju niewinności i w których budzi naj
wyższe zdumienie cała skomplikowana tragifarsa ówczesnego tzw. świata 
cywilizowanego. Z jedną tylko różnicą. Bohater Wolterowski styka się tylko 
z niezrozumiałymi dlań konwencjami obyczajowymi, gdy manekin Jasień
skiego staje się zdumionym świadkiem różnorodnych i zwalczających się 
wzajemnie stosunków klasowych. I tu właśnie spotyka się czytelnik z nies
podzianką, której nie przewidział z pewnością również sam autor sztuki. 
Rozsądne manekiny wydają się bowiem niekiedy satyrą na świat kierują
cych się wyłącznie logiką beznamiętnych robotów, takich samych, jakimi 
zaludnia przyszłe społeczeństwo socjalistyczne ten czy inny Orwell. Na 
domiar wszystkiego zaś, szereg spraw - jeśli chodzi o ich wymowę polity
czną - rozgrywa się tu wręcz na ostrzu brzytwy, jak choćby w tej scenie, 
gdzie delegaci Syndykatu robotniczego przychodzą po rozkazy do quasi
-posła, a w rzeczywistości, do manekina. 

Anatol Stern, Bruno Jasieński 
Warszawa 196 9 

Popełnić coś dla teatru ... W swoich wędrówkach usiłował w.y~zuć ~ra
wdziwy charakter sceny paryskiej, uchwycić kontakt z duchem Jej pubhcz
ności. Tylko głębokie wczucie się w atmosferę Paryża - ~.ważał - mogło 
nadać sztuce lekkość, dowcip, swobodę dialogu, zręcznosc w konstruowa-
niu sytuacji. . , 

Próbował kreślić polityczną groteskę. Jeszcze we Lwowie, gdy myslał 
o zorganizowaniu sceny robotniczej, majaczyła mu się sztuka o bonzach 
związkowych i pepeesowskich, miał w stosunku do nich n!e spłacony dług 
za przegrane powstanie krakowskie. Ale dopiero_tc~raz, t~t~J, pomysł z~~~~ 
dojrzewać. Francuscy bonzowi~ - czytał przec1ez_ uwazme pr~sę .- rozmh 
się od polskich socjaldemokratow tylko w1ększym1 kontrast.ami ~1~dzy po
ziomem życia mieszkańców dzielnicy Menilmontant a bankierskimi pałaca
mi, w których bywali częstymi gośćmi. Epitet „sprzeda:vvczycy'_' miewał_ tu 
bardziej dosłowne znaczenie. Czytał o aferach, w ktor.ych ~1e _chodziło 
o kariery i koneksje ze światem obcej klasy, lecz ordynarme .o p1emąd_ze. 

Koncepcja „Balu manekinów" nasunęła mu się ~okresie, gdy p1Sał dl.~ 
„Wieku Nowego" listy o modzie i odwied~ał wielkie m_agazyn}'. konfekc.p 
i wytworne zakłady krawieckie. Przez pewien ~zas chodz!łY za _mm maneki
ny do złudzenia przypominające żywych Judzi. Sylwetki okreslone wy~ia
rarni : 40, 42, 44 ... Manekiny wyprawiają bal w karnawale. Są zupełnie Jak 
Judzie - nie mają tylko głów. A głowy mają Judzie na sw.oi~h balach -
bankierzy, przemysłowcy, ich ~ony ! zaproszon)". poseł SOCJ~IJStyczny, za
proszony, gdyż trzeba zawrzec z mm transakqę, trzeb~ ~eby sp~e?ał 
strajk. Moralność manekinów, w~o.rowana na mo~alnos~1 robotrukow, 
którzy szyją ubrania, i na moralnosc1 modelek przec1wstaw1onych frymar
czącym cnotę żonom burżujów. 

Janina Dziarnowska, Słowo o Brunonie Jasieńskim, 
Warszawa 1978 



~ . . 
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* * 
Polska pr.apremiera „Balu manekinów" - podobnie jak ,,Ślubu" Gom

browicza - powinna się była odbyć trzydzieści lat temu w Kielcach. 
W 1957 zjechał bowiem do Kielc absolwent wydziału reżyserii moskiew
skiego GITIS-u - Jerzy Jarocki, który chciał wystawić ten dramat w jed
nym z najciekawszych teatrów w Polsce, jakim był wtedy Teatr im. Żerom
skiego. Ówczesny dyrektor - Tadeusz Byrski - propozycję młodego reży
sera niestety odrzucił. Jarocki wyreżyserował wówczas , ,Bal" w Teatrze 
im Wyspiańskiego w Katowicach (premiera: 21lipca1957), w scenografii 
Wiesława Langego, z muzyką Wojciecha Kilara i z Bolesławem Smelą w roli 
Manekina - Leadera. Inscenizację tę cechowało mistrzostwo w realizowa
niu - zdawało się niemożliwych do urzeczywistnienia na scenie - pomys
łów Jasieńskiego oraz umiejętność operowania groteską i karykaturą. Saty
ra na kapitalistów i socjaldemokratów francuskich przełomu lat 20-tych 
i 30-tych została uogólniona czy raczej uwspółcześniona. Spektakl uderzał 
nie tyle w „świat wyzyskiwaczy", lecz - jak pisał Eugeniusz Żytomirski -
„w rzekomych obrońców klasy robotniczej, w rzeczywistości zaś zimnych 
karierowiczów, arywistów i zwyczajnych, przemawiających per „towarzy
szu" cwaniaków" (Teatr i Film, 1957, nr l l). Publiczność ówczesną bawiło 
wynajdywanie podobieństw między zachowaniem czy mentalnością socjal
demokratów francuskich i działaczy partyjnych z lat pięćdziesiątych. Gorą
co._qklaskiwano monolog związkowca - delegata, rozpoznając w nim wyraz 
tej samej filozofii życiowej, która cechowała członków ówczesnej nomen
klatury, w przynależności partyjnej widzącej przede wszystkim gwarancję 
zdobywania rozmaitych przywilejów, których naocznym symbolem były 
do 1956 „sklepy za żółtymi firankami". 

- Po raz drugi Jarocki wyreżyserował „Bal manekinów" w 1976 w Teatrze 
Dramatycznym im. Cwilinga w Czt:labińsku (scenografia Jerzego Juka-Ko
warskiego, muzyka Stanisława Radwana). Przedstawienie otwierał prolog: 
z głębi sceny maszerowała w karnym szyku grupa manekinów skandująca 
rewolucyjny wiersz Jasieńskiego. Po zakończeniu recytacji grupa rozsypywa
ła się i manekiny powoli ożywały. Miały wyraźny status proletariuszy. 
Odcinanie głowy człowiekowi traktowały jako niewinny żart, dopiero krew 
płynąca z szyi wywoływała w nich zdziwienie i szok. Manekin - Leader ze 
wzruszeniem i przejęciem czytał odezwę partii komunistycznej do robot
ników. Jarocki nasycił więc „Bal" rewolucyjnym patosem, wydobył to , co 
jest w nim polityczną agitką, zarazem odsłonił pewną dwuznaczność utwo
ru. 

Obok inscenizacji Jarockiego do głośniejszych należały : Zygmunta 
Hubnera, zrealizowana w telewizji w 1961 (w scenografii Franciszka Staro
wieyskiego, z Kazimierzem Rudzkim w roli Manekina - Leadera) i Janusza 
Wannińskiego w warszawskim Ateneum z 1974 (scenografia Krzysztofa Pan
kiewicza, w roli głównej Marian Kociniak). Ten drugi spektakl również był 
prezentowany w telewizji w 1977. Poza tym dramat był kilkakrotnie wysta
wiany w polskich teatrach (Poznań 1970, Wrocław 1979, Bydgoszcz 1981, 
Częstochowa 1987). Próbowano różnych sposobów na uwspółcześnienie 
politycznej warstwy utworu . Wystawiano go jednak przede wszystkim dla 

. 

jego walorów widowiskowych, wzmacniając je jeszcze np. poprzez dopisy
wanie songów. Generalnie rzecz biorąc wszystkie inscenizacje oparte były 
na ostrym zróżnicowaniu świata manekinów i świata ludzi. Osiągano to 
poprzez sztywność poruszania się, zautomatyzowane gesty, monotonne 
mówienie, odpowiednią charakteryzację i kostiumy manekinów. 

Od pewnego czasu, niczym w latach dwudziestych, sceny teahalne i ekra
ny kinowe zaludniają ożywione manekiny, roboty i homunkulusy, Motyw 
ten jakby powoli ulega zużyciu, zalatuje już banałem, najzwyczajniej opa
trzył się. Siłą rzeczy więc w „Balu manekinów" ożywione manekiny nie 
mogą działać na widzów tak jak dawniej. 

Może więc warto spróbować zagrać ten dramat inaczej, właśnie z a· 
cierając różnicę między manekinami i ludźmi. 
Być może wtedy ostrzej zabrzmi oskarżenie skierowane przez Jasieńskiego 

pod adresem ludzi: zachowujecie się gorzej niż bezmyślne i bezduszne mane
kiny. Z dramatu tego bowiem - podobnie jak z powieści ,,Palę Paryż", 
w której miasto to nii;zym Sodoma wydane zostaje na zagładę - przebija 
obrzydzenie, odraza i nienawiść do ludzi, przynajmniej tych, którzy żyli 
w wielkich miastach ówczesnej Europy. Uczucie to popchnęło Jasieńskiego 
w stronę ideologii, która obiecywała realizację Wielkiej Utopii, a co za tym 
idzie stworzenie Nowego Człowieka. (Pierwsza powieść Jasieńskiego napisa
na w ZSRR nosiła tytuł: „Człowiek zmienia skórę"). Jasieński mylił się 
sądząc, że zmieniwszy stosunki ekonomiczne 1 społeczne zmieni się czło
wieka. Jego „Bal manekinów", sztukę, w której manekin rezygnuje z czło
wieczeństwa, gdyż czuje wstręt do ludzi, grać nadal warto, albow~em z całJl 
bezwzględności i okrucieństwem obnaża ona małość i nikczemność WŁAS
NIE człowieka. 

R.W. 
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