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ANATOL LUNACZARSKI 

Wstęp do sztuki „Bal lllanekinów" 
Bruno Jasieński nie obawia się wprnwiać w ruch najbardziej współczesnych chwytów 

artystycznych. Smiałe konstrukcje, fantazja - nie zatrzymująca się przed nieprawdopodo

bieństwem, jawna satyryczna tendencja, patos oburzenia - oto do czego przyzwyczaH nas 

w swych pierwszych utworach, takich jak „Palę Paryż'', „Rzecz gromadzka". Zupełnie nie

da,wno w naszej lli.teraturze i literaituro:z.nawstwie toczył się S'Pór, czy styl proletariackiej lite

ratury stanowi psychologiczny realizm, czy też prroletariatowi b1iższą jest wolna stylizacja , hi

perbola, 1karykatura stosująca plakatowe środki wyrazu w przeciwieństwie do obrazu natu

ralistycznego. Odpowiedź, iż styl proletariatu wiinien bazować na dialektycznym materializ

mie, w żaden sposób nie rozstrzyga postanowionego problemu ta·k, jak nietrudno udowodnić, 

iż zarówno realiZJIIl psychologiczny, jak i ostry poli!tyczny konstruktywrizm mogą iść w parze 

z materialti.styc:z.no-diaJektyczną metodą. Nie wiem czy w czasie tych sporów Bruno Jasieński 

wypowiadał się za jednym, czy drugim, czy też, ja1k wielu innych, pojmował, iż spór był bez

zasadny, bowiem jedna i druga metoda stanowią różne strony proletariackiego stylu. W każ

dym razie w swej zna1komitej komediri „Bal manekinów" Jasieński prnktycznie stanął po stro

nie artystyczno-tendencyjnej fantastyki. Krytyk, który pragnąłby zapytać, czy nie pachn:ie 

mistycyzmem bal bezgłowych manekiinów zebranych z wszystkich pracowni •krawieckich mia

sta w jednym pomieszczeniu - naraZJiłby się na powszechne ośmieszenie. Każdy rozumie, że 

nie ma to nic wspólnego z mistyką, lecz autor posługuje się określonym chwy,tem literac

kiiirn - fantastyką. Może być jednak postawione inne pyta.nie: czy potrzebna jest taka fan

tastyka? Czy nie można by było przedstawić tych samych zdarzeń i typów w ich natural

nych uwarunkowaniach w komedii realistycznej? OdpO\V'iemy - jest to w 'Pelmi możliwe. 

Lecz stosunkowo rnieduży materiał, który przedstawił w danym wypadku Jasieński dla 

konkretnej cha.rakterystyki swych burżujów i swoich socjalistów, niezwykle zyskuje na tym, 

iż zostaje pokazainy nam w nieoczekrl.wanym zwierciadle, niereatlnie wypaczającym proporcje, 

lecz za to zmakomicie podkreślającym te cechy zjawisk przedstawionych, które autor pragnął 

pokazać nam moż1iwie najplastycznej. Można zapytać rów1rnież, czy nie osłabiają wrażenia 

liczne niekonsekwencje sytuacyjrne wynikające z fantastycznego zamysłu. 

(Rzeczywiście bezgłowe manekiny i bezgłowy leader mówią, chociaż nie mają ust, widzą, 

chociaż nie mają oczu, itp. Można by mnożyć takie zjadliwe pytania związane z f.izjologią 

i psychoJoglią dr·ewnianych mainekinów czy też pozbawionego głowy człowieka, biegającego 

wokół jakby nigdy nic. 

Wszystko to oczywista bagatelki, czepianie się, smkanie dziury w całym. Należy mieć 

odpowiednio dużo wewnętrznej wolności, by uznać te wszystkie fatastyczne niezwykłości, 

tak jak Grecy przyjmowali podobną pstrą ma9kaira<lę w sztukach swego Arystofanesa ... 

Razem uznając lustro fantastyki ustawione przez autora, zrozumiecie, ja'k odbija się 

w nim „burżuazyjno-socjalistyczny" świat, celnie trafiony wesołą pierzastą strzałą wypusz

czoną przez Brunona Jasieńskiego i nazwa1ną przezeń „Balem manekinów". 
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