


Z PSALMU POWOJEhJNEGO 

... patrzcie! pat.rzcie jaki dziwn!J cnd 

jaka ogromna szalona nowina, 
przed 1 nstrem tańczę tv tyt i w przód, 
na prawo, na lewo się kręcę, 

to jest napro1vdę nagie pierwszu raz. 
ja mam ręce! my wszyscy ma.my ręce! 

para cudownych kiszek u ramion nam dynda, 

m0żemy je zginać, rozginać, 

podnosić, op u szczać il e kto ch ce, 
powiedźcie' potciedźc ie sami! jaka wspaniała 

winda! 
u ja mam także palce . 

którymi chwutam i jem, 
i nogi, na których t,ańczę! 

nie będziemy nikomu więcej 

obry1rnli rqk ani nóg, 
chcemy, żeby ludzi było jak najwięcej 

i żeby każdy tańczyć mógt 

na skrajn zielonej drogi, 
pogodn.i siądziemy, beztroscy w Cudzie, 

aniołowie już idą umywać nam nogi 
o dz:iwni, niezglębieni , cnclowni ludzie . 

Bruno Jasieński 



BRUNO JASIENSKI (1901 -19 39) 

Bruno Jasieński należy do grona tych wy
bitnych twórców re\\'olucjonistów polskich 
i r adzieckich, k tórzy 20 lat t em u, ' okresie 
szczególnie o l rej kampanii przeciwko do
m niem nym zdrajcom rewolucj i w ZSRR, pa
rtll ofiarą oszczer„tw i prO"v'C'kacji. 

konfiskow any i zakAzany został równo
cześn ie cały kh dorobek twórczy a wokół ich 
im· on z pad ła zmowa m ilczenia. 

Historia wrn a nam dzisiaj wiele drogich 
imion, wśród n ich Jasieński znajdzie z pew
nością poczesne m iejsce. Niezwykle burzliwe 
pełne pasji , śmia lych projektów i osiągnięć 
było życi tego i arza, poety i r amaturga. 
Już ierwszych latach studiów na Uni-

wersytecie Jagiellońskim Krakowie Ja
sieński jest wybijającą się na pierwszy plan 
postacią gru py poetyckiej w sklad której 
wchodzili: Tytus Czyżewski, Stanisław Mło
dożeniec, Anatol Stern 1 Aleksander Wat, hoł
du j cej w tym czasie futuryzmowi. Jasieński 
jest najba r dziej aktywny. \ \'ydaje dwie „Je
dnodniówki futurystów" (1921), zbiór wierszy 
„Nuż w bżuhu" (lansuje pisownię fonetycz
ną), organizu je w ieczory autorskie, spotkania 
z publicznością, sam recytuje, przemawia nie 
cQ,fa się przed skandalem kończącym się nie 
r:i:artko interwencją policj i. 

ale ere , zapa.1 gu ny lcJ:'S2 J sprawy, DJ
daJe w tym czasie ideom futuryzmu polskie
go, zj awis -a krótkotrwałego ale głośnego wy
stępującego pod sztandarami nowatorstwa 
1 rewolucyjności. Był to młody anarchistycz
ny protest przeciwko wszystkiemu co stare 
i tradycjonalne. 

Srodki działania to zaskoczenie, szokowa
nie oryginalnością, ordynarnością itp Dotyczy 
to pierwszych poetyckich wystąpień Jasień
skiego. Wyobraźcie sobie wysokiego młodego 
dandysa, z monoklem w oku, goździkiem 
w klapie, fantazyj nie zawiązanym krawa
tem - recytującego rytmicznie swoje wierszP 
z tomiku „But w buton ierce" z francuska 
zmiękczając „r". ,.But w butonierce" - na
pisany przez Brunona Jasi ńskiego i dedyko
wany przez Brunona ,Jasi eń k i go Brunonowi 
.Jasieński emu, genialnemu 1-wórcy .,Buta w bu
tonierce'. 

... „! zatańczą nonsensy po ulicach jak 
ongi, 

Jednej nocy pijanej od szampana i warg 
Kiedy w krzakach widziałem żygające 

posągi 
Przez dwunastu lokajów niesione przez 

park„." 
Ale nawet w tym snobistycznie zadedyko

wanym tomiku (1921) pojawiają się wiersze 
sygnalizujące oryginalny talent poetycki. 

„.„:vlłodzi. Zdrowi. Silni. Jak byki. 
Wozy. Wiozły. W kozły. Koszyki. 
W tlumie. Dziewczyna. Uliczna. 

Szybko. Podbiegła. Pocałowała . 
Ach. Krzyk. Tylko. To jedno. 
Kwiaty. W pęku. Na ręku. 

Stała. 

Więdną . 
Wolno. Cicho. Padają. Płatki. 
W dół . Na bruk. Na. 

Konfederatki... 
Nam. Nam. Dajcie. I nam. 
Tra-ta-ta-ta-tam. Tra-ta-ta-ta-tam.„" 



Tytus Czyżewski: Obraz wielopłaszczyznowy 

Włer.az te.n pod tytu.ett1 „Mar z" eeytowa i 
wówczas : Irena Solska 1 najwybitniejszy 
w tym czasie recytator Seweryn Michałowski. 
Jasieński zresztą nie ugrzązł w futuryźmie 
na długo. Wykorzystał w swej poetyce 
wszystkie osiągnięcia nowoczesnych, poszu
kując własnych dróg. Wyraźne od pierwszych 
chwil pierwiastki społecznego buntu pogłę
biały się, by z czasem określić drogę Jasień
skiego jako poety komunisty. 

W przedmowie do wydanego wraz ze Ster
nem w 1924 zbiorku wierszy pt. „Ziemia na 
lewo" poeta napisze : „Są dwa rodzaje poetów 
w Polsce: jedni - grzeczniutcy, rozpieszczeni 
starannie fryzują swe wiersze, drudzy - „ro
bią" proroków. Są jeszcze inni nie rodzajowi. 
Ci, dla których poezja nie jest ani cukiernią, 
ani świątynią, lecz pracownią życia, wypra
nego z wulgarnego estetyzmu. Ci inni - to 
my, „byli futuryści". Trudny szlak poety-ko
munisty wyznaczały takie utwory jak „Pieśń 
o głodzie" (1922), „Ziemia na lewo" (1924), 
„Słowo o Jakiubie Szeli" (1926), „Palę Paryż" 
(1927), „Człowiek zmienia skórę" (1936), 
„Zmowa obojętnych" (1937). 

Lasy rewolucjonisty zmusiły go do prze
mierzenia długiej drogi przez Polskę do Fran
cji i ZSRR. Już w Polsce pisarz związany jest 
z rewolucyjnym ruchem robotniczym. Druku
je swoje utwory w pismach komunistycznych 
takich jak „Nowa Kultura" i „Trybuna Ro
botnicza". Osobiście przeżyte powstanie kra
kowskie 1923 r. pozostawi ślad w postaci. 
znanego „Hymnu powstańców krakowskich". 

W Paryżu dokąd przybył w r. 1925 powsta
je jedno z największych osiągnięć międzywo~ 
jennej poezji polskiej i najdorzalszy zara
Zfilm poemat Jasieńskiego ,,Słowo o Jakubie 
Szeli". 

„Kiedy wiosna otworzy naścieżaj 
pestki serc rozłupane pnez pćł, 
zasiądziemy przy jednej wieczerzy, 
będzie ziemia , jak jeden stót 

Wstrzyma dzień ten swój pęd, co prze go, 
gdy mu krzykną : nie zachodź! stań! 
Zniesie każdy, co ma najlepszego, 
będzie świat cały - kartą dań. 

Na ten dzień krasnolicy i gwarny, 
zwiastowany przez grad i szkwał, 



M. Szczuka : Portret rewolucjonisty 

zasiądziemy, czerwony i czarny, 
zmywać barwy z sztandarów i z ciał. 

Na ten dzień - pokłon jutru od dzisiaj 
trzepoczącą się we kr i jak kar p. 
na glinianej przynoszę wam misie 
tę złą pieśń - mój największy sk arb'. 

W Paryżu także, po raz pierwszy zwraca 
się Jasieński w kierunku tea tr u . \ g. infor
macj i udzielonej przez wdowę po pisarzu 
Annę B zin am wlaśni e przerobił on swój 
poemat o Szeli na sztukę sceniczną i wysta
wił w ciekawej ins cn izacji w zorowanej na 
tradycjach szopki krakowskie.i, w jednym z 
r obotniczych tea rów Paryża. Niedługo je
dnak mógł pracować Jasieński we Francji. 
Po wydrukowaniu sł nnej powieści „Palę 
Paryż" ( l927) najpierw odcinkach na la
mach L'Humanite później w V.'Ydaniu książ
kowym „czynniki oficja lne" rozpoczynaj ą 
kampanię przeciw Jasieńskiemu. Skazują go 
na wysiedlcme z granic F rancji. Nie omaga 
protest szeregu znanych pisarzy francuskich 
Barbussa, Duhamela i J . Romaina i innych, 
w 1929 r. Jasieński wyjeżdża do Moskwy 
Był to w ZSRR okres bujnego rozkwitu ży

cia artystycznego, nie krępowanego jeszcze 
żadnymi dogmatami, żadnymi biurokratycz
nymi zakazami. Dość pO\ iedzieć , że w tym 
okresie swobodnie pr acu · ą i h:vorzą tacy ar
tyści jak: Einstein, Pudow ki n, Wi niewski, 
Pogodin, Dejneka, Mayerhold, Tairow i inni. 

Jasieński doznaje serd cznego przyjęcia 
i z m ie jsca włącza się w gorący nurt życia 
radzieckiego. Nie tylk o pisze, ale bierze czyn
ny udział w pracach organizacyjno-kultural
nych Związku isa rzy, jest członkiem prezy
dium tego związku, r daktorem pisma w ję
zyku polskim „Kultura mas", j eździ po 
ogromnym Kraju Rad i druku je wspaniałe 
reportaże; z roku na rok rosną nakłady jego 
starych i nowych książek . Nic też dziwnego, 
że polski poeta wyszczuty ze swej ojczyzny 
i gościnnej Francji, z trybuny I. Zj'.lzd Pisa
rzy Radzieckich powie: „tylko ten artysta 
poznał ogromną radość nazwania siebie twór
cą nowego rozumnego świata, dla k tórego 
Związek Radziecki stał się praw dzi vą ojczy
zną' · . Jasieński jednak był uczciwym i bez
kompromisowym komunistą. Był szczery, nie 
umiał i nie chciał przystosowywać się do at
mosfery zakłamania, nieufności i bezdusznoś
ci, która w drugiej połowie lat trzydziestych 



PAŃSTWOWY TEATR ŚLĄSKI Hl. STANI SŁAWA WYSPI AŃSKIEGO KA TOWIC E 
DYREKTOR I K IE R OW NIK ARTYSTYCZN Y J Ó ZEF WYSZOMIRSKI 

Paul Rlbandel 
poseł do parlamentu 

Arna u x, właściciel 
fabryki samoch odów 

Ang el ika Arnaux, 
jego córka . 

Levasin , właściciel 
wla ~cicl el fabr. sam . 

Jł Solange Levasln, 
jego :łona 

Devlgnard, bankier 
Delegat 
Delegat 
Pan l 

Pan 2 

Pan 
Pan 
Pan 
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Lokaj 
Lokaj 
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opanowała wiele dziedzin :l:yc a ZSRR, a 
trzeba dodać, że w środowisku twórczym 
była szczególni nie do zniesien ia. 

W swoich utworach napisanych w Rosji 
nie lakieruje on nigdzie rzeczywistości ra
dzieckiej . P rzeciwnie wiele fragmentów 

takiej na przykład powieści „Człowiek 
zmienia skórę" jest ciętą satyrą na tę rzeczy
wistość. 

Nie dokończona z powodu aresztu powieść 
„Zmowa obojętnych" była wymierzona nie 
tylko przeciw faszyzmowi, ale wyraźnie sy
gnalizowała robaka zła toczącego niektóre 
partie robotnicze. 

Jasieński zachował do końca swą twarz pi
sarza rewolucjonisty, człowieka niespokojne
go, nie obojętnego, po prostu Człowieka. 

Jakże aktualne i dziś sta3ą się słowa, któ
re wybrał on na motto dla swej ostatniej nie
dokończonej powieści: 

„Nie bój się wrogów w najgorszym 
razia zabiją cię. Nie bój się przyjaciół 
w najgorszym razie mogą cię jedynie 
zdradzić. Obawiaj się obojętnych: nie 
zabijają oni i nie zdradzają, ale tylko za 
ich milczącą zgodą rządzi światem mord 
i zdrada.„" 

„ 

Pomysł oryginalnej sztuki Brunona Jasień
skiego pt. „Bal manekinów" narodzi! się 
w czasie przebywania poety w Paryżu. Tam 
też prawdopodobnie, wg inforamcji pani 
Berzin powstał pierwszy tekst w języku pol
skim. Niestety egzemplarze się nie zachowa
ły. Obydwa wydania rosyjskie te j sztuki 
(1931-1936) wskazywałyby na to, że Jasie11-
ski napisał ją po rosyjsku już po przybyciu 
do Moskwy. Sztuka ta n te była grana 
w Związku Radzieckim prawdopodobnie tyl
ko ze względu na trudności techniczne. Wia
domym jest, że Jasieński i Mayerhold, który 
chciał wystawić tę sztukę, spędzali długie 
wieczory na dyskusji obmyślając sposoby 
pokazania manekinów bez głów ucinania 
głowy itp. Do realizacji nie doszło . Sztuka 
była grana jedynie w Tokio {Japonia) i Pra
dze {Czechosłowacja) w Teatrze Buriana. 
Przedstawienie katowickie jest prapremierą 
tej sztuki w Polsce. 

J. w. ;J. 



PLAC NAZWANY : 
FUTURYZM POLSKI 

Byly to lata , które już n ic wrócą w t ·m 
nasil n iu , w tym kształcie , w te j barwie , 
choćby im nawet znaleźć jakąś ' spólczesną 
ana logię ; tak odmienny by t klimat psychicz
ny, ś rodowisko kulturalne, obraz poli tyczno
gospodarczy, etnp techr.iczno-c w ilizacy j ny 
tamtych r zasów . Czy ktoś pam ięta jeszcze 
blu i n ic czy s loga n manifestu fu tu rystyczn go 
w ·dan ego w Krakowie: .,Chcem szczac 
w e w &zrs tki ch kolorach ?" Dz:i ia .i has lo w ol-
11 osc1 twórczej można pociqgnąć pod tezę 
o rozkwi tan iu wsz. stk ich kwiatów - i będzi e 
mniej więcej to samo. A jednak nie to sa m o. 
Pami~tam, bylem student em 7 k lasy gim 

na7j um św . Anny, v.;pat1·ywalem ~ ię w okna 
mo.i0.i klasy w pr7 ciwlegly par terow y m 1-
rotny pvkó.i na placu Groble. czy nic ukaże 
s ię t a m ~zczupla . clcgcnck a syl \\"et kri Bruno
na Ja "ii eński ego (mieszka ł tam pod fi wcza . . 
h ·tern Jego wielbicielem). K raków był p i rw
szy m miastem. w który m narodzil się czynnie 
u ur.' ·zm . At m osfern kon~pirac ji. bun tu prz0-

ciw formom st nrym sięgal a tu lat d awniej
szych. M~'Ś lę że osoba T~·tusa CzyżP\\'Sk iego, 
ni edocenionego clo dzi · cln i<J pion iera now n-
zcsno.k i " . ~ ztuc c , b~·! a może ośrodki ' 111, 



kolo którego grupowały się śmielsze jednost
ki w naszym mieście. Wiadomo mi, że już 
w roku 1918 Bruno Jasieński zetknął si~ 
z Czyżewskim w Krakowie; były to lata wo
jenne, miałem w tedy lat 14. Już .w trzy lata 
potem , w 1921 roku nastąpiły pierwsze pu
bliczne manifestacje futuryzmu właśnie 
w K rakov.:i.e. Now a sztuka wy zła na ulicę , 
rozpoczęła się walka. Miałem wtedy już lat 
17, bylem na rok przed maturą, a w rok po 
debiucie literackim (w roku 192 '-1.rydrukowa
łem mój pierw zy · viersz). J ako na r azie mo
ralny sojusznik z ławy gimnazjalnej 1 ylem 
gorączkowo, młodzieńczo przej ę y ważnością 
owych chwil. P laka ty, manifesty, wieczory 
poetyck ie. Tytus Czyżewski i Leon Chwistek, 
Bruno Jasieński i Stanis ław Młodożeniec, dwaj 
poeci z Warszawy: Anatol Stern i Aleksander 
Wat. W kawiarni Esplanada tgdzie dziś mie
sc1 ię Dom Towarowy przy zbiegu Podwala 
i Krupniczej), odbywała swoje konwentykle 
organizacja futurystyczna pod nazwą „Kata
rzynka" (później „Muszkatulowa Galka") . 
W cz n cu 1921 roku wychodzi w Krakowie 
pierwsza jednodniówka fu turystów „Mani-

esty futuryzmu polsk1ego''. W Uteraturze :za-
rzalo. Reakcja społeczeństwa - w pierw

szej chwili - była omal jednoznaczna. Koł
tuneria. drobnomieszczaństwo, nobliw i inte
lektuali!)ci starej daty, kon:serwa szlachecka, 
socjaliści z tytułu, dziennikarze prawie bez 
wyjątku - wszyscy byli nastawieni do futu
ryzm u wrogo. niechętnie, ironicznie, lekce
ważąco. Futurysta oznaczało : dziwak, bolsze
wik, wróg. Przyjaciele byli tylko wśród mło
dyc aktor<i v, enluzja "ci - pośród mło
dzieży. 

Jedna artystka, Iren Solska, potrafiła 
zdziałać vięcej świetną recytacją wierszy Ja
sieńskiego niż tuziny artykułów. „Nuż 

bżuchu ' stanowił nieledwie wyznanie dla 
narodu Konfiskowano czasopisma, zrywano 
wieczory autorskie, policja wclZierala się nn 
s alę. 

Futuryzm nie był grupą, nic był jeszcze je
dnym kierunkiem - stawał się platformą 
protestu . b~ł wyrazem fermentu . który już 
dojrzał -ao- wybuchu 

, Jalu Kurek 
lżycie literackie 

~~ 16. VI. 1957) 
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q""i,. 
edykacja Jasieilsk1ego na egzemplarzu pa 

ryskiego wydania „Słowa o J akubie Szeli", 
przesłanym J alu Kurkowi 
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