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PIOTR DOMAŃSKI 

Pejzaż z manekinami 

manekiny pukajqce do bram raju 
spragnione są: 

rajskich jabłek 
rajskiego ptaka 
rajskiego bezsensu 

zapada się za nimi c1en 
jak wystawowa szyba 
jak wychłostana myśl 

na żyznej glebie przedraju 
i na przedrajskich fotografiach 
nie sposób ich odróżnić 
od spóźnionych tramwajów 

w manekinowych kieszeniach pusto 
spłukały się papilarne linie 

wiodą przez dłonie 
jak przez puste ulice 

brakuje szczególnie 
. na bombę atomową 
na browar i na miłość 

wiatr pulsuje w manekinowych 
żyłach 

• 

Bruno Jasieński 

17.Vll.1901 r. właściwie Artur Zysman urodził się w Kli
montowie pod · Sandomierzem w rodzinie 
'lekarza . wiejskiego Jakuba Zysmana: po 
notarialnie przeprowadzonej zmianie ro
dzina przyjęła nazwisko Jasieński 

1914-1918 

1918 r. 

1919 r. 

1919-1921 

1921 r. 

1922 r. 
1923-1924 

1925 r. 

- uczęszczał do gimnazujm im. Mikołaja 
Reja w Warszawie (był redaktorem szkol
nego pisemka „Drugak", tłumaczył bajki 
Iwana Kryłowa) 

lata te spędza wraz z rodzinq w Zwiqzku 
Radzieckim, uczy się w polskim gimnazjum 
Centralnego Komitetu Obywatelskiego w 
Moskwie 

- po uzyskaniu świadectwa dojrzałości 
Jasieński powraca do Polski; 

- podejmuje studia na wydziale filozofi
cznym (Uniwersytet Jagielloński); zakłada 
klub futurystów polskich „Katarynka"; 
w czasie letnich wakacji organizuje w Kli
montowie teatr amatorski; w przedstawie
niach oprócz rodzeństwa Bru nona udział 
brali synowie i córki klimontowskich chło-
pów; 

- to okres organizowanych wespół ze 
Stanisławem Młodożeńcem, Anatolem Ster-
nem i Aleksandrem Watem wieczorów 
autorskich; Jasieński publikuje zbiór wier
szy „But w butonierce" 

- Jasieński na łamach „Jednodniówki fu
turystów" podejmuje walkę z nieprzyjaz-
nq futurystom krytykq (drukuje oprócz 

. wierszy szereg manifestów programowych); 

- wydaje kolejny zbiór „Pieśń o głodzie" 

- pracuje jako redaktor literacki komu-
nistycznej gazety „Trybuna Robotnicza" 
we Lwowie, publikuje powieść „Nogi Izoldy 
Morgan", nawiqzuje i zacieśnia więzi z pol
skimi komunistami; wraz z Anatolem Ster
nem wydaje tom poezji „Ziemia na lewo"; 
na skutek represji ze strony policji i cenzury 
Jasieński zmuszony jest opuścić kraj; 

- już w trakcie pobytu w Paryżu rozpo
czyna pracę nad poematami „Słowo o Ja-
kubie Szeli"; 



1926 r. 

1928 r. 

1929 r. 

1930 r. 

1931 r. 

- ukazuje się wydanie ksiqżkowe „Słowa 
o Jakubie Szeli"; wraz z Henrykiem Gotli
bem, Jasieński zakłada w środowisku pol
skich emigrantów teatr; przedstawienia 
wielokrotnie przeradzajqce się w rewolu
cyjne wiece zyskujq sobie poparcie grupy 
pisarzy komunistycznych skupionych wokół 
redakcji „L'Humanite"; 
- oddelegowany zostaje do pracy w Pół
nocnym Zagłębiu Węglowym (departament 
Nord i Pas de Calais); 
- powstaje powieść „Palę Paryż'', druku
wana w odcinkach na łamach „L'Huma
nite"; jej wymowa ideologiczna powoduje 
przymusowe wysiedlenie poety z Paryża do 
Frankfurtu; bezskutecznie interweniuje i pro
testuje Liga Ochrony Praw Człowieka, pisa
rze Zachodu i Wschodu; już jako członek 
Komunistycznej Partii Francji Jasieński 

wyjeżdża do Zwiqzku Radzieckiego; na 
stałe osiedla się w Moskwi e ; 
- wchodzi w skład zarzqdu moskiewskie
go ugrupowania pisarzy proletariackich 
(MAAP), jest redaktorem dwóch czasopism; 
Jasieński staje się pisarzem dwujęzycznym; 
- w języku rosyjskim powstaje groteska 
sceniczna „Bal manekinów" oraz opowia
dania „Nos'', „Główny winowajca'', „Mę
stwo" 

1932 -1933 - również w języku rosyjskim pisze dwu
tomowq powieść „Człowiek zmienia skórę" , 
opublikowanq po dwukrotnym pobycie 
w Tadżykistanie; 

1936 r. - rozpoczyna pracę nad kolejnq powieściq 
„Zmowa obojętnych", ksiqżki tej już nie 
ukończył, bowiem w roku 

1937 - na skutek tzw. prowokacji Berii zostaje 
aresztowany 

16.Xll.1939 r. - Jasieński umiera pod Władywostokiem 

"' 
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BRUNO JASIEŃSKI 

BAL MANEKINÓW 
Sztuka w 3 aktach 

INSCENIZACJA I REŻYSERIA 

GRZEGORZ MRÓWCZYŃSKI 

SCENOGRAFIA 

MARIAN IWANOWICZ 

UKŁAD TANGA W AKCIE li 

KRYSTYNA GRUSZKÓWNA 

ASYSTENT REŻYSERA 

MARIUSZ PUCHALSKI 

PROWADZENIE PRZEDSTAWIENIA 

MARIAN GUZEK 

KONTROLA TEKSTU 

GRAŻYNA JUSZCZYK 

Spektakl grany jest z 1 przerwą 

Premiera - luty 1981 r. 



OSOBY 

MANEKIN 1 - męski 

TOMISŁAW RYCZKO 
MANEKIN 2 - męski 

ROMAN METZLER 
MANEKIN 3 - męski 

KAZIMIERZ MIRANOWICZ 
MANEKIN 4 - męski 

ADAM KRAJEWICZ 
MANEKIN 5 - męski 

JACEK PIĄTKOWSKI 
MANEKIN 6 - męski 

GRZEGORZ MRÓWCZYŃSKI 
MANEKIN 7 - męski 

HIERONIM KONIECZKA 
MANEKIN 8 - męski 

RYSZARD PAŁCZYŃSKI 
MANEKIN rozmiar 46 - męski 

ANDRZEJ JUSZCZYK 
MANEKIN rozmiar 48 - męski 

KAZIMIERZ KUREK 
MANEKIN rozmiar 50 - męski 

MIECZYSŁAW WIELICZ 
MANEKIN 1 - damski 

MAŁGORZATA OZIMEK 
Manekin 2 - damski 

KRYSTYNA BARTKIEWICZ 
Manekin 3 - damski 

TERESA LEŚNIAK 
MANEKIN 4 - damski 

EWA STUDENCKA-KŁOSOWICZ 
MANEKIN 5 - damski 

ZOFIA MRÓWCZYŃSKA 
MANEKIN rozmiar 40 - damski 

TERESA WĄDZIŃSKA 
PAUL RIBANDEL - poseł parlamentu 

MARIUSZ PUCHALSKI 

) 

' J 

MANEKIN-LEADER 
MARIUSZ PUCHALSKI 

PAN ARNAUX - właściciel fabryki samochodów 
KAZIMIERZ KUREK 

ANGELIKA ARNAUX - jego córka 
KRYSTYNA BARTKIEWICZ 

PAN LEVASIN 
ROMAN METZLER 

SOLANGE LEVASIN - jego żona 
EWA STUDENCKA-KŁOSOWICZ 

DEVIGNARD - bankier (Banque de France) 
ADAM KRAJEWICZ 

DELEGAT 1 
RYSZARD PAŁCZYŃSKI 

DELEGAT 2 
GRZEGORZ MRÓWCZYŃSKI 

PANIE 1, 2, 3, 4 
TERESA WĄDZIŃSKA 
MAŁGORZATA OZIMEK 
TERESA •LEŚNIAK 
ZOFIA MRÓWCZYŃSKA 

PANOWIE 1, 2, 3, 
MIECZYSŁAW WIELICZ 
HIERONIM KONIECZKA 
KAZIMIERZ MIRANOWICZ 

LOKAJ 1 
TOMISŁAW RYCZKO 

LOKAJ 2 
JACEK PIĄTKOWSKI 

KOMISARZ POLICJI 
ANDRZEJ JUSZCZYK 



( . . . ) „W Związku Radzieckim przeby
wam już dwa lata. Praca partyjna i spo
łeczna w kraju, budującym w niesłycha
nym tempie socjalizm w pierścieniu blo
kady imperialistycznej, nie pozostawia mi 
wiele czasu dla twórczości literackiej. 

Napisałem w tym -czasie sz.tukę-groteskę 
„Bal manekinów", wyszydzającą współ
czesną zachodnią socjaldemokrację. Pobu
dziła mnie do tego nieobecność w naszym 
repertuarze spektakli wesołych, które by 
widzowi proletariackiemu dawały możli
wość pośmiać się przez dwie godziny 
z jego wrogów zdrowym, beztroskim 
śmiechem, dającym rewolucyjny ładunek. 
Postanowiłem podjąć próbę stworzenia 
rewolucyjnej farsy. Przedsięwzięcie, na 
mój gust, wyszło pomyślnie.'' 

BRUNO JASIEŃSKI 
FRAGMENT Z 

„Coś w rodzaju autobiografii" 

• 

SPRAWA BRUNONA JASIEŃSKIEGO 

( ... ) Po aresztowaniu Wandurskiego Dąbal poradzi[ 
Brunonowi, żeby wyjechał na Kaukaz. Czyżby coś wiedział? 

Czystka. Nie każde zebranie partyjne związku kończy 
się usunięciem z partii. Często odrzuca się zarzuty jako 
bezpodstawne, czasem nie stawia się żadnych zarzutów. 
Jest to - musi być! - dokładny przegląd członków partii 
w naprężonej sytuacji politycznej. Ale ile kosztuje nerwów! 
Przeszkadza w pracy.( .. .) 

Zawiadomienie: zebranie partyjne w celu rozpatrzenia 
sprawy Brunona Jasieńskiego. 

Hidas siedzi obok niego, blady, przestraszony, ściska 
ukradkiem jego rękę. Sekretarz organizacji postępuje 
inaczej niż na zebraniach, na których przeprowadza się 
normalny przegląd. Od razu stawia wniosek o usunięcie 
ze związku i partii. 

Jasieński z miejsca, ostro: 

- Co ja takiego zrobiłem?! 

- Nie udzieliłem wam głosu, obywatelu Jasieński. 
Będziecie mówić później. Komisja Kontroli Partyjnej stwier
dziła: spośród sześciu osób, które polecały Jasieńskiego 
do partii, pięć okazało się wrogami ludu. W 1920 roku, 
podczas napadu Polski na ZSRR, Jasieński był w Legionie 
Akademickim. Do jego książki „Palę Paryż" przedmowę 
napisał znany pisarz faszystowski Kaden-Bandrowski. 
Podczas pobytu w Tadżykistanie utrzymywał kontakty 
z ludźmi, którzy są już aresztowani. Czy nam mówić dalej? 
Posiadam wiele innych informacji, których nie mogę teraz 
ujawnić. Obywatel Jasieński, wie, o co chodzi. Jeżeli są 
wątpliwości, to je nam tutaj wyjaśni. Głos ma obywatel 
Jasieński. 

- Nie mogę wyjaśniać tego, czego nie wiem. Przy przyj
mowaniu do partii nikt mnie nie polecał. Przyjechałem 
z legitymacją FPK i w Kominternie zostało załatwione 
moje przejście z jednej partii komunistycznej do t!rugiej. 
W Legionie Akademickim bylem w 1918 roku, nie w dwudzie
stym, nigdy nie walczyłem przeciw ZSRR. Za napisanie 
przedmowy przez Kadena nie mogę odpowiadać, ustosun
kowałem się do niej w „Kulturze Mas". 



- Aha, w „Kulturze Mas". To wszystko, co macie do 
powiedzenia? 
Jasieński milczy. Sala cichnie, wieje przez nią chłód. 

Przyśpieszony oddech Hidasa. 
- Odpowiedziałem na sformułowane przez was zarzuty 

Chciałbym usfyszeć, czego dotyczą te wasze inne informa
cje. 

- Oświadczyłem · już, że · ich nie udzielę. Wysta~czy 
że zna j e komisja kontroli, ja o nich wiem i wy wiecie. 
Czekąm. 

- Wasze zarzuty jawne -były zupełnie bezpodstawne. 
Ach tak, Tadżykistan. Po tych niby-kontaktach zostałem 
delegatem Rady Najwyższej. 

- Ten mandat jest już anulowany, został uzyskany 
dzięki poparciu aresztowanego wroga ludu. Wystarczy? 

Milczenie. 
Szept Hidasa: 

- Brunczyk, powiedz. . . Przyznaj się, jeżeli zabłądzi
łeś . .. 

Jasieński głośno, wyniośle: 

- Nie mam nic więcej do powiedzenia. 
Milczenie. 

- Kto chce zabrać głos? 
Milczenie. Rozgląda się po sali. Towarzysze uciekają przed 
jego spojrzeniem. Antał siedzi z opuszczoną głową. 

- Poddaję wniosek pod glosowanie . .. 

• N ie bój się w rogów 

w najgorszym razie mogq cię 
zabić. 

Nie bój się przyjaciół 

w najgorszym razie mogq cię 
zdradzić. 

Strzeż się obojętnych 

nie zabjjajq i nie zdradzają, 
ale za ich milczqcq zgodq 
mord i zdrada istnieją na świecie. 

BRUNO JASIENSKI 

(MOTTO NIEDOKOŃCZONEJ KSIĄŻKI 

„Zmowa obojętnych'') 



REHABILITACJA 

W 1937 roku książki Jasieńskiego wycofano ze sprze
daży z bibliotek radzieckich. W Polsce po wojnie nie 
od razu chciano uznać Jasieńskiego za „wroga komu
nizmu". W istocie tego rodzaju oskarżenie nie zostało 
u nas nigdy sformułowane.( ... ) 

Wkrótce jednak operowanie nazwiskiem poety 
zaczyna rodzić kłopoty . Wydawca „Wierszy i poematów" 
Majakowskiego (1949 r.) korzysta wprawdzie z tłu
maczeń pióra Jasieńskiego, ale już pod tekstami tych 
tłumaczeń umieszcza enigmatyczną adnotację „prze
kład zbiorowy". 

W grudniu 1955 r. przyszła wiadomość o pośmiert
nej rehabilitacji Brunona Jasieńskiego. W 1956 r. 
Jasieński jest poetą drukowanym w całej niemal prasie 
polskiej. Jego utwory pojawiają się zarówno w perio
dykach literackich, jak i w czasopismach -popularno
nych, wysokonakładowych. Rok 1956 staje się -żywio
łowo, spontanicznie zorganizowanym- „rokiem Jasień
skiego".( ... ) 

Od 1957 roku ukazują się wznowienia jego książek. 

W programie wykrzystano: 

1. Janina Dziarnowska. Słowo o Brunonie Jasieńskim. KIW, Warsza
wa 1978 

2. Bruno Jasieński. Utwory poetyckie, Manifesty, Szkice. Opracował 

Edward Balcerzan. BN, Wrocław 1972 
3. Piotr Domański. Ty jesteś śnieg. Młodzieżowa Agencja Wydawni

cza. Warszawa 1979 

• 

DZIAŁ 
TECHNICZNY: 

BRYGADIER SCENY 

STANiSŁAW SZWARC 

KIEROWNICY PRACOWNI: 
KRAWl~CKIEJ DAMSKIEJ 

MODESTA WRÓBLEWSKA 

KRAWIECKIEJ MĘSKIEJ 

WŁADYSŁAW KLIMASZEWSKI 

MALARSKIEJ 

MACIEJ GNATOWSKI 

STOLARSKIEJ 

ANTONI TROJANOWSKI 

FRYZJERSKIEJ 

HALINA MUSIAŁŁ 

GŁÓWNY ELEKTRYK 

ALOJZY SWIERKOWSKI 

AKUSTYK 

ZDZISŁAW SENTKOWSKI 

REKWIZYTOR 

FELIKS HEINRICH 

SZEWC 

FERDYNAND ROGUSZKA 

· KOORDYNATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ 

ZOFIA MRÓWCZYŃSKA 

DZIAŁ LITERACKI : 
DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z MŁODZIEŻĄ 

GRAŻYNA MELSKA 

KONSULTANT PROGRAMOWY 

JADWIGA STU RLIS 

SEKRETARZ LITERACKI 
REDAKCJA PROGRAMU 

EWA ADAMUS-SZYMBORSKA 

OPRACOWANIE GRAFICZNE 

MACIEJ GNATOWSKI 

REDAKTOR TECHNICZNY 

PAWEŁ MERASZYŃSKI 




