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BRUNO JASIEŃSKI ÉLETE ÉS
MŰVÉSZETE

Bruno Jasieński a lengyel futurista mozgalom egyik megalapítója és teoretikusa,
a futurizmus legendás alakja, elképesztő művek szerzője.

Wiktor Zysman néven született 1901-ben a három részre szakított, önállóságától
megfosztott Lengyelországban, Klimontówban. Apja orvos volt, és a városi zsidó
közösség vezetője, de hogy feleségül vehesse Modzelewska Eufemia Mariát, egy
nemesi  származású  hölgyet  felvette  a  protestáns  vallást.  Három  gyermekük
született – Bruno, Irena és Jerzy. Bruno Varsóban egy gimnáziumban tanult, ahol az
iskola újságját szerkesztette.  Az első világháború kitörése után édesanyjával  és
testvéreivel Moszkvába költözött. Ott fejezte be gimnáziumi tanulmányait, egyúttal
ott  élte át  az októberi  forradalom eseményeit.  Lenyűgözték Majakovszkij  és az
orosz futuristák munkái, és minden, ami körülötte történt, a forradalom. Kiváló
eredménnyel leérettségizett, majd felvette a Bruno Jasieński nevet.

A háború után Lengyelország visszanyerte függetlenségét. 1918-ban Jasieński
visszatért szülőföldjére, ahol amatőr színházat alapított Klimontówban. 1919-ben
felvételt  nyert  a  krakkói  Jagelló  Egyetem Bölcsészettudományi  Karára,  lengyel



irodalom szakra.  Két  barátjával  Kintorna  néven futurista  diák-klubot  alapított.
Ugyanakkor  csatlakozott  az  Akadémiai  Zászlóaljhoz,  egy  speciális  katonai
egységhez, akiknek feladata a Krakkóban állomásozó, megszálló osztrák seregek
lefegyverzése volt.

Felvette a kapcsolatot a varsói futuristákkal, esteket, előadásokat szervezett,
kiáltványokat  fogalmazott,  amelyek  felkavarták  a  közvéleményt.  Szerzője  volt
számos provokatív szövegnek, mely az általánosan elfogadott esztétikai és morális
normákat bírálta. 1921-ben megjelent nyomtatásban Cipő a gomblyukban címmel
önálló verskötete, majd Stanisław Młodożeniec, Tytus Czyżewski, Aleksander Wat,
és Anatol Stern lengyel szerzőkkel együtt kiadtak egy antológiát, amely a Kés a
hasban címet kapta. 1921-ben meghalt húga, Irene. A még ebben az évben a többi
futuristával  közösen  szerkesztett  és  kiadott  magazinban,  amely  A  futuristák
egynaposa címet kapta Jasieński egyik versét,  a Reni temetését neki dedikálta.
Úgyszintén róla emlékezve írta meg poémáját Dal az éhségről címmel, amely egy
évvel később, 1922-ben jelent meg.

Jasieński ekkor már jelentős magazinoknak dolgozott, számos felolvasó esten
szerepelt főként Krakkóban és Varsóban, ahol a legnagyobb színháztermeket is
megtöltötte  felolvasó  estjeinek  híre.  Kiáltványokat  jelentetett  meg,  melyekben
többek közt a náci rendszer ellen is szólt. 1923-ban feleségül vette Klara Aremet,
egy  gazdag  kereskedő  lányát,  egy  fiúk  született.  Szemtanúja  volt  a  krakkói
megmozdulásoknak, ekkor tudatosult benne baloldali  hovatartozása.  Megírta az
Izolda Morgan lábai című elbeszélését, egy évvel később Anatol Sternnel közösen
Föld  balra  címmel  kiadott  egy  antológiát,  1925-ben  megjelent  a  Kulcsok  c.
novellája.

A futurista mozgalom erős politikai nyomás alatt állt, a rendőrség és a cenzorok
elkobozták  kiadványaikat,  üldözték  őket,  kiváltképp  Jasieńskit,  aki  egyre
határozottabban vett részt a baloldali, kommunista mozgalomban, ezért 1925-ben
feleségével  Franciaországba  emigrált.  Párizs  egy  szegény  kerületében  éltek,
egyetlen bevételi forrásuk Jasieński újságcikkeiért fizetett csekély honorárium volt,
amelyeket  lengyel  magazinoknak  küldözgetett.  Barátja,  Zygmunt  Modzelewski
amatőr színházat szervezett lengyel munkásoknak Saint Denisben, amiben aktívan
tevékenykedett ő is. Bruno egyre radikálisabb baloldali nézeteket vallott, belépett a
Francia Kommunista Pártba. 1926-ban, a krakkói felkelésre emlékeztetve megírta a
Jakub Szeláról szólok c. poémáját. Válaszul Paul Morand Felgyújtom Moszkvát c.
művére  a  költő  Felgyújtom  Párizst  címmel  írt  poémát  –  amit  a  L'Humanité
részletekben le is hozott –, emiatt kiutasították Franciaországból.

A Jasieński család 1929-ben a Szovjetunióba költözött. Leningrádban mint hőst
ünnepelték. Szovjet állampolgárságot és munkát kapott, vezető szerkesztője lett két
nagy  irodalmi  lapnak  is.  1930-ban  elvált  Klaratól,  teljesen  megszakította
kapcsolatát vele és fiával is, akit már többé nem is látott. A költő feleségül vette



Anna Berzińt.  Felhagyott  a  versírással,  elbeszéléseket,  novellákat,  drámákat írt
oroszul. Egyre jobban radikalizálódott, és lassan eltávolodott a lengyel köröktől.
Orosz nyelven írta – Anatol Stern fordította később lengyel nyelvre – 1931-ben híres
drámáját, A próbababák bálját, melyet a világ számos színházában ma is játszanak.
1937-ben, a sztálini nagy tisztogatás idején letartóztatták, és 1938-ban kivégezték.

Jasieński lengyel, orosz és francia nyelven is írt. Több írása csupán folyóiratban
jelent meg. Kiadott kötetei, alkotásai:

– But w butonierce (Cipő a gomblyukban) 1921 –  önálló  verskötet  (a  költő
egyetlen  önálló  kötete,  mely  teljes  terjedelmében,  az  eredeti  formai  elemeket
megőrizve olvasható a könyvben)

– Nuż w brzuchu (Kés a hasban) 1921 – antológia A. Stern, A. Wat, T. Czyżewski,
S. Młodożeniec költőkkel

– Jednodńuwka futuristów (A futuristák egynaposa) 1921 – antológia A. Stern, T.
Czyżewski, S. Młodożeniec költőkkel

– Pieśń o głodzie (Dal az éhezésről) 1922 – poéma

– Nogi Izoldy Morgan (Izolda Morgan lábai) 1923 – elbeszélés

– Ziemia na lewo (Föld balra) 1924 – antológia A. Stern költővel

– Klucze (Kulcsok) 1925 – novella

– Słowo o Jakubie Szeli (Jakub Szeláról szólok) 1926 – poéma

– Palę Paryż (Felégetem Párizst) 1929 – elbeszélés

– Rzecz gromadzka (Közös ügy) 1930 – dráma

– Bal manekinów (A próbababák bálja) 1931 – dráma

– Człowiek zmienia skórę (Az ember bőrt vált) 1933 – elbeszélés

– Męstwo (Bátorság) 1935 – novella

– Nos (Az orr) 1936 – novella



– Główny winowajca (A főbűnös) 1936 – novella

– Zmowa obojętnych (Közömbös összeesküvés) 1937 – elbeszélés (befejezetlen)

Bruno Jasieński futurizmusának célja nemcsak a provokáció, a hagyományok
elutasítása és a művészet megváltoztatása. Szociális dimenziója volt, művészetével
megtette az első lépéseket egy új típusú emberi közösség kialakításához. A költők
olyan kis csoportjához tartozott, akik komolyan gondolták – szavaik, gondolataik
meg fognak valósulni, felfogásuk szerint jó irányban.

Művészetében három fő elemet emelt ki: a demokráciát (azaz a társadalmat, a
közeget),  a  gépet  (azaz a  technikát,  a  haladást)  és  magát  az  embert  (azaz az
emberek helyét a tömegben, a társadalomban, a gépekhez való viszonyulásukat).
Könyv  kiadását  anakronizmusnak  tartotta,  fontosabbnak  vélte  a  kiáltványokat,
felhívásokat. Úgy gondolta, hogy a művészet a tömegnek készül, a tömeghez kell
szólnia. Kiáltványában így posztulált: művészek az utcára! A modern művészetnek
mindenütt  meg  kell  jelennie.  Az  előadások,  felolvasások  (az  ő  nyelvezetén:
koncertek), egyáltalán a művészet vonuljon ki a múzeumokból, csendes termekből,
a vonatokon, villamosokon, éttermekben, gyárakban, kávézókban, tereken legyen
jelen.  Ott,  ahol  a  tömegek  vannak.  A  művészet  dinamizálása  a  cél,  közvetlen
kapcsolat a befogadó közönséggel. A kölcsönhatás az alkotó és a közönség között
egy folyamat, amely értelmet ad a művészetnek. Azért szervezett költői felolvasó
esteket, hogy minél több emberhez eljussanak szavai. Népszerűsége akkora volt,
hogy  több  ezer  főt  befogadó  színháztermeket  is  megtöltött  előadásának  híre.
Provokatív verseinek előadásait, botrányos felolvasásait a közönség bekiabálással,
fütyüléssel,  tojások, zöldségek bedobálásával zavarta meg – sokak, így a szerző
legnagyobb örömére.

Jasieński  költészetében  jól  látható  a  lenyűgöző  mozgás:  autók  rohanása,
emberekkel teli utca, parkok, sétányok, közösségi helyek, a nagyváros dinamikája.
Menetelés,  kirándulás,  vonatozás,  a  tánc  és  főként  az  autó,  mely  a  legfőbb
futurisztikus elem. A futuristák számára minden tárgy egyben műalkotás is. Ezek a
tárgyak az új ember közegeibe tartoznak, kölcsönhatásban állnak egymással, Bruno
tehát a gépekkel megszemélyesítette magát az embert, a haladást. Ezek a tárgyak,
gépezetek főként a városokban jelentek meg. Jasieńskinek kettős hozzáállása volt a
nagyvárosokhoz. Egyrészt csodálta, másrészt veszélyt, tragikus események, emberi
tragédiák helyszínét látta bennük, amit eleve magukban hordoznak. Költészetében
a városi ember névtelen, elesett, munkanélküli, prostituált, vagy épp kiváltságos,
esetleg unatkozó, romantikára vágyó. Hol ironikusan, hol lírikusan, harmonikusan,
vagy  épp  ellenségesen viszonyult  a  városhoz,  írt  a  városról,  az  abban élőkről.
Gyakran illesztette bele a városi közösségbe önmagát, verseiben gyakran ő az utas,
ő a kávéházban ücsörgő ember, a tömegben elvegyült megfigyelő. A költő – jól
ismerve a vidéki életet is – a béke és a társadalom harmóniáját várta a városoktól.



Mert  a  költő  egyben  ember,  és  mert  Bruno  egyben  férfi  –  természetesen
rengeteg versében felbukkannak a nők. Nemegyszer mint a társadalom veszteseit
mutatja be őket, szenvedő alanyokat, máskor mint a férfi párját, kivel együtt élvezik
az  életet,  igénylik  a  szerelmet,  a  lelki  és  a  testi  szerelmet  is.  Tisztelettel  és
szeretettel  beszél  róluk.  Partnernek  látja  őket  a  haladásban,  a  technika
használóinak, élvezőinek agitálja őket. De ahogy önmagát, a férfi társait, úgy női
társait is tudta műveiben kritizálni, nevetségessé tenni, ha verse tematikája úgy
kívánta.

Stílusában arra törekedett, hogy felszabadítsa a beszédet, írást, ezért gyakran
nem létező, idegen, de hangulati célt szolgáló szavakat használt – sokszor direkt
helytelenül  leírva  azokat.  Egyik  kiáltványában  magát  a  lengyel  helyesírást  is
egyszerűsíteni akarta, hogy a nyelv befogadása könnyebb legyen. Nagy figyelmet
szentelt annak, hogy hogyan fognak szólni versei. Szeretett nehezen kimondható
szavakat használni, hogy közönsége mintegy odaragadjon a témához, felkavarja,
kérdésekre ösztönözze. Verseiben sok torlódó mássalhangzót használt, amitől azok
mintegy „megrágottnak” hangzanak, több olyan verset is írt, melyeket nem lehet
recitálni,  játszott  az  egy  szótagos  szavakkal,  ezeket  a  műveit  szinte  lehetetlen
magyar nyelven bemutatni a nyelvi eltérések miatt. Hol ritmikusan írta verseit, hol
kakofonikusan, szinte élvezve a hangzavart, a hallgató, olvasó ember értetlenségét,
fejtörését. Néha maguk az akkortájt már ismert és elismert költők is beleestek
csapdájába,  kigúnyolták  idegen  szavait  –  de  neki  épp  ez  volt  a  célja.  Nem
ragaszkodott  szintaxishoz,  logikához,  nyelvtani  szabályokhoz,  sokszor  a  szépen,
szabályosan írt  verseiben hirtelen beszúrt  szavakkal,  a  hagyományos  szabályok
felrúgásával megdöbbentette akkori hallgatóságát. Ugyanakkor a szinte teljesen
spontán módon megírtnak tűnő verseiben is határozottan költő tudott maradni,
rímeket rejtett el bennük, egyszerű témákból jelentős következtetéseket vont le,
miközben a versek ritmikája,  gördülése,  dinamizmusa, a benne sodródó líra és
természetesen a tematika kifejtése magával  húzta hallgatóságát,  olvasóit.  Erős,
szinte erőszakos rímeivel állandóan figyelésre késztette, szinte sokkolta őket.

A bemutatott versek felidézik a XX. század elejét, és a rövid időre elterjedt,
Magyarországon  kevésbé  ismert  futurista  költészetet  annak  egyik  legjobb
képviselője által. A művekben, melyek főként Bruno Jasieński költészetének első
időszakában keletkeztek egy embereket szerető, emberekért aggódó, humánus, az
életben helyét nem találó,  szenvedő,  mások szenvedéseit  átélő,  érzékeny költőt
ismerhetünk meg. Aki nevetni tudott, cinikusan bár, de nemcsak másokon, hanem
önmagán is.

INTRODUKCIÓNAK / JAK



INTRODUKCJA
Csókolgatva a szifiliszes szeretők

fájó ujjait jó hallgatni az elhaladó

villamosok éles énekét

amikor a szomszédos bolondokházából

   áthallatszik a „dreaming” zene

és a moziban vis-á-vis

vörös harcot onesteppelve

a water-sky ég alatt

zöld gézfátyolban

30 000. alkalommal

meghal Mia May…

ÖKLENDEZŐ SZOBROK /
RZYGAJĄCE POSĄGI

A Művészet Úrnőjének

Billentyűkre ültek ma az elferdült bémolok,

Rettentőn unatkozva ásítoznak – Oaaaa…

Gioconda kis bugyiban az asztalon kucorog,

És hangosan erőlködik a cacao-choix.

Veri sápadt fényével az ősz a sárga fasort,

Mint önmagát korbácsoló, vándorló szektás,



Csak a fehér szobrok vannak mind kővé váltan ott,

„Helytállnak” mereven, mint örök anti-mozgás.

A Hölgy igazán klasszikusan… hanyagul nyugodt…

Ő, ki hidegen játszik a szíveknek húrján,

Oly merev és büszke… ki mindig csodásan tudott

Fellazulni 3 pohár curacao után.

Milyen furcsa, hogy a Hölgy még mindig változatlan,

Bár kétségtelenül tökéletesen modern. –

Minden szerdán és pénteken a Hölgy szalonjában

Verseiket szavalják Iwaszkiewicz és Stern.

Ám nekem – ki a kuluart annyira utálja,

Hol szeretni kell, mélázni ügyekre várva,

Van egy hamuszín budoárom esténként nyitva,

Ahol megcsodálható a Hölgy pongyolája…

De most, Hölgyem, legyen inkább őrült és szertelen –

Lám a fa szobainas is nevet boldogan…

Ma versenyt fogunk futni a parkban körben,

S padra huppanni, kifulladva halálosan.

Bámulva a velünk csókolódzó sok csillagot,

A tizedik Clicôt után egy pillanatra

Meglátjuk hirtelen ezt a fejre állt világot –

Mint egy Pathé & Co. film levetítve fordítva.

Élvezve az utcákon táncoló abszurdokat,

A pezsgőtől és ajkaktól részeg éjszakát,



A bokrok közt láttam az ÖKLENDEZŐ SZOBROKAT,

Ahogy tizenkét lakáj cipelt a parkon át.

IPECACUANA / IPECACUANA
Első előadásomon voltam,

(Vagy talán csak álmodtam…)

Ott ült a harmadik sorban

Egy hölgy kék rókában.

Beesettek a szemei,

Olyan nagyon mélyen ülők.

És hosszúak kék szempillái.

És szemhéjai, mint repülők.

Ritmikusan mondtam versem.

És Scriabinra gondoltam.

Hölgyek ültek a székeken

Selyemben és bársonyban.

Ültek a székeken urak is

Béka szemekkel, sápadtan…

És eszembe jutott Scriabin,

Amint a verset olvastam…

És volt minden, mint bárhol.

És volt minden, mint ma.

És ott, a harmadik sorban volt



A hölgy és a kék róka.

Fodrozódott kezében ritmikusan.

Unalom volt, krémes Nuda.

Szétterjedt lassan otthonában,

Mint sikamlós szarkóma…

Frankban kértem el gázsimat,

Aztán a holdat összetörtem,

És kidomborult az éjszaka,

Mint szeretőm keble mellettem…

És este összetöpörödve

Ültem a sarokban reggelig sírva,

Gondolva arra a szomorú hölgyre,

Kinek szeme, mint ipecacuana…

MORGA / MORGA
Jerzynek, ha kéri

Fekete, zárt kocsival jöttek.

(Este volt… őszi este…

Sár – spleen – álmodozás…)

Valami nehezet kicipeltek…

Ronggyal volt betakarva. Letették a kőre.

Fürgén dolgoztak.

A lámpa tisztán, fehéren világította meg őket.

Csend volt… Az ereszben énekelt az eső…



Lovak patái cuppogtak…

(…Valami történt… Valami történt…)

Megálltak a kíváncsiskodók.

Nézelődtek. Kérdeztek.

Rövid szavak röpködtek.

Szaggatott, rövid hangok.

Beszélgettek csendesen,

…és staccato…

…Prostituált. Így, 25 évesen…

…Szublimáció…

Felemelték a hordágyat. Bementek a folyosóra.

(Az eső esett… cseppek kopogtak a tetőn…)

Felragyogtak a lámpa előtt.

(…Árnyékok tánca…)

Levitték a ragacsos, síkos lépcsőn

a hatalmas, boltíves pincébe.

Sorban álltak ott a hordágyak.

Valami fekete villant… eltűnt…

Talán… ott…

Egy patkány?… Vagy az utcáról beeső árnyék?…

Egyikük lámpával világított.

Megálltak.

A fal mellé tették.

Hangosan kifújták orrukat.

Kimentek.

Fordult a kulcs a zárban…



Lassan eltávolodó hangok…

Lassan elhalkuló léptek kopogása…

(…Mint a gondolatok… mint a gondolatok…)

Aztán a kapu nyikordulása…

És semmi…

Csend…


