


Jak już Państwo wiedzą , mamy 
zaszczyt zaprezentować spektakl oparty na mo
jej adaptacji dramatu Brunona Jasieńskiego pt. : 
.Bal Manekinów". Na początek, tytułem wpro
wadzenia, chciałbym skreślić kilka słów na te
mat genezy samego utworu, a przy okazji, bo to 
nierozerwalnie związane z samym tekstem, 
opowiedzieć Państwu o Autorze. 

Życiorys Brunona Jasieńskiego to swo
isty ewenement. Historia jego życia zamyka się 
bowiem w przedziale niespełna 37 lat. Urodził się 
w roku 1901 w Polsce, w małej miejscowości 
Klimontów, jako Wiktor Zysman. Jego ojciec, 
zasymilowany Żyd, był lekarzem. Matka, Maria 
z Modzelewskich, pochodziła z rodziny szla
checkiej i była początkującą malarką. Sam Jakub 
Zysman przyjął chrzest i wiarę ewangelicką, 
i nie utrzymywał kontaktów z gminą żydowską. 
Byty to czasy rodzącego się w Europie antyse
mityzmu. Nastroje antyżydowskie były już wtedy 
na tyle wyczuwalne, że Jakub Zysman w trosce 
o los swoich dzieci przeprowadził bardzo skom
plikowany proces zmiany nazwiska - na Jasień
ski. To zresztą uratowało życie jednego z jego 
synów, Jerzego, który dzięki rdzennie polskiemu 
nazwisku przeżył okupację niemiecką w czasie 
li wojny światowej, po wojnie został lekarzem, 
następnie profesorem medycyny i zmart w Kra
kowie w roku 1963. 
A zatem, przyszły pisarz i poeta Wiktor Zysman 
został bez swojego w tym udziału, bo w wieku 7 lat 

- Wiktorem Jasieńskim . Imienia Brunon zaczął 
używać mając lat 19, traktując je jako pseudonim 
artystyczny. 
Tak czy inaczej, były to trudne do życia czasy. 
Wystarczy uświadomić sobie, że ludzie urodzeni 
w Polsce około roku 1900 mieli w perspektywie 
przeżycie dwóch wojen światowych oraz kosz
maru wprowadzania ustroju komunistycznego. 

Z chwilą wybuchu I wojny światowej 
ojciec Jasieńskiego został przymusowo wcielo
ny do armii rosyjskiej (konsekwencja rozbiorów) . 
Jego żona, wraz z dziećmi, musiała się przenieść 
do Tuły, a następnie do ogarniętej już nastrojami 
rewolucyjnymi Moskwy. Tutaj Jasieński skończył 
szkołę średnią i zdał maturę . Doświadczenia 
z tamtych lat zapadły najwyrażniej bardzo głę
boko w umysł przyszłego poety. Dynamicznie 
rozwijające się wówczas w Moskwie ruchy re
wolucyjne były zjawiskiem nowym i miały, dzięki 
swej żywiołowości , potworną silę oddziaływa
nia. Nikt przecież nie miał jeszcze świadomości 
praktycznych konsekwencji wprowadzania idei 
komunistycznych w życie. Niosły one natomiast 
zniewalający powiew nowości i obietnicę nowe
go, wspaniałego jutra; obietnicę lepszego, bar
dziej sprawiedliwego świata . Świata , pozwalają
cego wreszcie ludziom na godne życie i realizację 
marzeń . 
Jasieński obserwował wybuch rewolucji 
w Moskwie. Był również świadkiem ogrom
nych przemian, jakie zachodziły w tym czasie 

mrocznych czasach i potwornych wyda
rzeniach. Jednak tak to już jest, że często 
wyjątkowe okoliczności bywają swoistym 
katalizatorem, czy też rodzajem szkła 
powiększającego, dzięki któremu łatwiej 
dostrzec zjawiska, które występując w bar
dziej umiarkowanych warunkach i nie mając 
tak jaskrawej barwy, umykają naszej uwa
dze. 
Będzie to zatem komedia, ponieważ kome
dia (w odróżnieniu , na przykład , od farsy) 
zazwyczaj nie traktuje o rzeczach błahych, 
czy mało istotnych. Komedia, jako gatunek, 
daje dość unikalną szansę porozmawiania 
z publicznością na tematy poważne i zna
czące bez niepotrzebnego .przynudzania" 
deklaratywnym dydaktyzmem i pouczającą 
poprawnością. Dopuszcza jędrny i potoczy
sty sposób wyrażania i komunikowania tez 
w niej zawartych. Nie ma, a przynajmniej nie 
powinno być w niej miejsca na nudę. 

Ponieważ, jak już kilkakrotnie ze
znałem, staramy się zrobić komedię, więc 
wspomniane wcześniej filozoficzno-egzy
stencjalne (dotyczące traktowania .obce
go") przesłanie będzie wynikało wyłącznie 
z całości spektaklu. Z jego kompozycji 
i rozłożenia akcentów. Natomiast sama 
akcja i wynikające z niej kolejne sceny do
tyczą innego, już dużo bardziej nośnego 
i aktualnego tematu - zjawiska manipulacji 
i korupcji. Korupcji jakże często panoszą-

cej się na styku wielkiego biznesu i polityki; 
korupcji obłudnie okrywanej płaszczykiem 
patriotycznych sloganów i altruistycznie 
brzmiących deklaracji; wielu pięknych słów, 
gdy tak naprawdę idzie wyłącznie o osobiste 
korzyści, szmal i władzę. 
Myślę, że zakłamanie i korupcja zasługi
wały, zasługują i zawsze będą zasługiwać 
na potraktowanie ich ostrzem krytyki. Jak 
wykazała już nieraz historia, teatr stanowi 
jedno z najskuteczniejszych narzędzi do 
wydrwienia wad i wynaturzeń każdej rze
czywistości. Śmiech bowiem jest niezwykle 
ostrą i zarazem niezwykle skuteczną bronią. 
Dlatego też staraliśmy się , aby ten spek
takl mógł dostarczyć naszej widowni jak 
najwięcej powodów do śmiechu podczas 
jego trwania oraz tematów do przemyśleń 
po opadnięciu kurtyny. Czego zarówno 
nam, tworzącym ten spektakl, jak i naszym 
Widzom szczerze życzę . 

Zapraszam„„ reżyser 
Bogdan Michalik 



w literaturze rosyjskiej. Pod wpływem potęż
nego wichru rewolucji kształtowały się wszak 
takie osobowości , jak: Jesienin, Majakowski, 
Babel, Erenburg, Achmatowa, Mandelsztam, 
Pasternak, czy Błok (w teatrze zaś Meyerhold, 
w filmie Eisenstein, w muzyce Prokofiew .. . ). 
A trzeba pamiętać, że Jasieński miał wtedy 
niespełna 16 lat. Jego umysł i psychika były 
w tym czasie najbardziej chłonne i nastawio
ne na poznawanie świata. Doświadczenia 
tamtych lat nie mogły nie wpłynąć na jego 
kształtującą się właśnie wrażliwość . A ich 
konsekwencje zaważyły na całym życiu poety. 
Z chwilą zakończenia wojny rodzina Jasień
skich wróciła do Polski. Brunon rozpoczął stu
dia filozoficzne i prawnicze na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. Zaczął też w pełni 
realizować się jako poeta. Jego przyjaciółmi 
byli wówczas Anatol Stern i Aleksander Watt, 
z którymi, pełen młodzieńczego zapału , stara! 
się krzewić idee nowego prądu literackiego 
zwanego dumnie futuryzmem. Jasieński , wraz 
z Anatolem Sternem, napisał obrazoburczy 
w zamierzeniu manifest futuryzmu polskiego: 
• Nuż w bżuhu. Jedniodńiówka futurystyczna", 
a sam stworzył sławny .But w butonierce". 
W roku 1923 poeta ożenił się z Klarą Arent 
i wkrótce razem wyjechali do Paryża. Jasień
ski był tam korespondentem kilku polskich 
gazet. W tym też czasie nawiązał kontakty 
z francuskimi środowiskami komuni
stycznymi. Powstało wówczas .Słowo 

o Jakubie Szeli", a przede wszyst
kim powieść .Palę Paryż", jako od
powiedź na pamflet Moranda . Palę 
Moskwę" . Władze francuskie zare
agowały na tę publikację nakazem deportacji 
Jasieńskiego. Poeta musiał opuścić Francję , 
nie przyjęto go ani w Belgii, ani w Luksem
burgu. Przez jakiś czas mieszkał we Frank
furcie. Po uchyleniu nakazu deportacji wrócił 
na krótko do Francji, z której niebawem został 
powtórnie wydalony. 
Wtedy właśnie (w 1929 roku) zdecydował 
się na emigrację do ZSRR, postrzeganego 
jako mekka komunizmu. Przyjęto go entuzja
stycznie! Jako, że znał język jeszcze ze szkoły, 
od razu zaczął pisać po rosyjsku, szybko robił 
karierę . Został redaktorem naczelnym polskie
go pisma .Kultura Mas", członkiem kolegium 
redakcyjnego prestiżowego , wydawanego 
w czterech językach pisma .Literatura Mię
dzynarodowa· oraz członkiem zarządu Związ
ku Pisarzy Radzieckich. 

Jednak ta - że się tak wyrażę - sie
lanka komunistyczna szybko się skończyła . 
Na fali czystek zarządzonych przez Stalina 
w roku 1935 rozpoczęła się rzeź . Achmato
wa określała okres stalinowski do 1935 roku 
jako .lata wegetariańskie ", w odróżnieniu 
od późniejszych .lat mięsożernych ". 
W roku 1937 terror przybrał już rozmiary 
religijnego szaleństwa, a masowe aresztowa
nia stały się codziennością. 

Jasieńskiego również aresztowano i skazano 
na piętnaście lat łagrów. Czując się niesłusz
nie oskarżonym , poeta odwołał się jednak od 
tego wyroku i w wyniku powtórnego rozpatrze
nia sprawy został skazany na ... karę śmierci. 
Wyrok wydało Kolegium Wojskowe Sądu Naj
wyższego ZSRR. Tego samego dnia, 17 wrze
śnia 1938 roku, został rozstrzelany, a następnie 
pochowany na terenie poligonu strzeleckiego 
NKWD w Butowie pod Moskwą. 

*** 
Dramat .Bal Manekinów" Jasieński napisał 
w roku 1931. Utwór wzbudził w Związku Ra
dzieckim wiele kontrowersji. Autorowi zarzuca
no między innymi niestosowanie zasad reali
zmu socjalistycznego, zwanego socrealizmem, 
a także dopatrywano się w utworze zakazane
go wówczas mistycyzmu. Dzisiaj zarzuty takie 
brzmią niemal śmiesznie, ale wówczas mogły 
zaowocować najcięższymi konsekwencjami 
natury penitencjarnej, z karą główną włącznie . 
Dopiero artykuł napisany przez cieszącego się 
w ZSRR dużym autorytetem krytyka literackie
go Anatola Łunaczarskiego uspokoił falę kry
tyki i umożliwił ukazanie się dramatu drukiem. 
Tyle historii. 

*** 
To, co w moim odczuciu jest dość 

charakterystyczne dla życiorysu Jasieńskiego 
to fakt, iż gdziekolwiek się on pojawił, zawsze 
było go widać . Ten utalentowany poeta i ide
owiec zawsze robił coś znaczącego, ważnego, 
wciąż wałczył o coś, co uważał za istotne. 
Ale jednocześnie z jego życiorysu wynika też 
coś jeszcze bardziej dziwnego. Mianowicie, 
że on - Jasieński - nigdzie nie pasował. 
Zawsze był .z zewnątrz" , zawsze .ten obcy·. 
Nawet tu u siebie, w Polsce. Dla wielu Polaków 
był Żydem , z kolei dla Żydów - gojem (matka 
Jasieńskiego była wszak polską szlachcian
ką). Zaciekle szukał więc swojego miejsca, 
swojej przynależności. Niestety, nigdy nie zna
lazł . Zawsze i wszędzie pozostawał .obcym". 
A to, czego Jasieński doświadczył aż nadto do
słownie , to prosta prawda, że na tym świecie 
obcych się nie lubił 

I właśnie ta prosta i nienależąca 
do najweselszych konstatacja będzie jednym 
z motywów przewodnich naszego spekta
klu. Spektaklu, który zgodnie z zamierzeniem, 
powinien być (i mimo wszystko będzie) kome
dią. 
Rozumiem, iż może trochę dziwić, że zapo 
wia dając komedię, tyle mówiłem o tak 




