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K 
olejną próbą spowiedzi i od tej strony prze
dłużeniem Swiadków będzie jednak Sm1eszny 
staruszek lchociaż w porządku chronologicz

nym przedziela te dwie sztuki Akt przerywany). 
To, że ta spowiedż życia i jakaś prawda o czło
wieku (o człowieczer'lstwie) znowu nie mają 
tutaj żadnego adresata i nie będą miały żadne
go znaczenia dla „świadków", gipsowych kopii 
i manekinów - ów fakt jest już zbyt oczywisty. 
Sytuacja zostanie zatem jeszcze bardziej uprosz
czona: monolog Staruszka będzie wygłaszany do 
manekinów za stolc•m ędziowskim. „Sędzia -
Manekin - czytamy w didaskaliach ~ może 
być f>O przerwie zastąpiony przez żywą i piękną 
aktorkę" - to także nie ma znaczenia. Ważna 
jest jakość manekin u, bez względu na materialną 
powłokę . W przerwie natomiast ćwiczyć bę:łą 
na przyrządach gimnastycznych „żywe, dobrze 
rozwinięte fizycznie dziewczęta" - czysty ży
wioł biologiczny. I zinstytucjonalizowane mane
kiny. A przed nimi człowiek. Ale co to znaczy? 
Kim jest człowiek? Co się w nim kryje? 

Raz jeszcze Smieszny staruszek zrozumiały 
jest w pełni dopiero na tle wszystkich różewi
czowskich antecedencji: jak to się stało, że „lu
dzie ludziom zgotowali ten los"? I raz jeszcze -
tak sądzę - trzeba tę sztukę odczytywać µo
przez prozę Borowskiego, poprzez Medaliony 
Nałkowskiej, poprzez całą lirykę Różewicza. 

„Nie jestem chory na umyśle, ani nie jestem 
zboczeńcem" - deklaruje Staruszek. To chyba 
prawda. Jest to zwykły, „szary" człowiek, w mia
rę poczciwy, bardzo samotny, nie grzeszący nad
miarem inteligencji, ale przez tę może kliniczną 
samotność obdarzony bodaj jakimś pierwotnym 
darem zdziwienia wobee świata; z::lziwienia, 
które nie jest naiwnością; zdziwienia i obser
wacji. ów samotny śmieszny staruszek bawi 
się lalkami, tworzy z nich sobie teatr, ubiera je, 
k~uje im biustonosze ściśle na miarę, potem je 
niszczy, przekłuwa, deka pit uje, torturuje. Prze
śladują go dzieci, zwłaszcza małe dziewczynki
tabuny dzieci wrzeszczących w kamienicy („hie
rarchia walczy - z prezerwatywami zamiast -

walczyć o podniesienie ich jakości" ... ) - prze
śladować go będ~ jeszcze na scenie, przed są
dem. Staruszek, prawdopodobnie, nie uczynił 
w istocie nic złego; raz podobno sprał po zadku 
i „po ojcowsku" jakąś dziewczynkę szczególnie 
natarczywą i rozwydrzoną. Torturował tylko 
czasem swoje lale. Ale wystraszył się bardzo, 
kiedy przeczytał w gazecie, że „znaleziono zwło
ki zamordowanej ośmioletniej dziewczynki. Do
brze, że stało się to w innym mieście. Sto kilo
metrów od tego miejsca". 

Zatem morderca in effigie? Kat i oprawca la
lek. - „Dziękuję, że usunięto z sali publiczność. 
Dzięki temu moje życie nie stanie się żerem dla 
przypadkowej gromady ciekawskich. Zbierają 
się oni na salach s~dowych jak jakieś kruki, 
żeby szarpać ciało oskarżonego. A przecież wy
starczy dobrze się przyjrzeć twarzom tych ludzi, 
żeby wyczytać z nich potworne myśli uk:ryte". 
Oprawca lalek, ale w rzeczywistości oprawca 
małych różowych myszek, który<:h gniazdo zna
lezione poci łóżkiem, zalał wrzątkiem z czajni
ka - „bo właśnie woda zagotowała się na her
batę". I zaraz po tej zwh:złcj informacji nastąpi 
wylewna, w katechetycznych tonach utrzymana 
pochwała szczęścia rodzinnego, którego Staru
szek „nie dostąpił"; z kolei - przez paralelę -
rozczulający obraz sielanki piskl~t i ptaszków. 
Znów ohyda i sielanka. I to tak razem, na jed
nym oddechu, i to tak razem, jak: w pamiętniku 
Hoessa, komendanta obozu w Oświęcimiu. 

Morderca in effiuie - morderca in potentia. 
Za czyje winy skazany będzie śmieszny staru
szek? A może to jednak tylko dziwactwo tak 
dziwacznie opisane, po prostu przypadek pato
logiczn;,? Jakieś przecież zboczenie, jakiś !ely
szyzm ... 

... dziwaczysz 
chcesz się w11różnić 
uśmiechnij się 
ten pan już nie prz11jdzie 
spójrz nam w oczu 
nie kryj się po kątach 
nie stój pod ścianq ... 

I jeszcze inny cytat, z innej (pozornie?) sfery 
wyobrażeń, z innego czasu: 

A przecież biel 
najlepiej opisać szarością 
ptaka kamieniem 
:;loneczniki 
w grudniu 
( ... ) 
źródlanym 
przeźrocz11st11m opisem 
wod11 
jest opis pragnienia 
popiotu 
pust11ni ... 

Czy także opis zbrodni in effigie jest najlepszym 
dzisiaj z możliwych opisów zbrodni? 



NiC' wiC'm, ~7.Y śmics~nr tnruszck jest w isto
ck sztuką „scC'nit-zną", czy prnwdzi ię na . ce
nie. Nic wydaje mi się to zr zt, w tym przy
padku najistotniejsze. :!\loże naprawdę Je t tylko 
sztuką do czytania, ale domniemanie takie, na
leżałoby t"LYm prędzej zwcryfikowuć w te trze. 
Jest przecież w Smit?sznym slnrusrku coś bib
kiego Opowiadaniu o Zon Edwarda Albee. Jest 
rozpaczliwe zukanie wyjścia z ·amotno ci bl•
hatera i jest zwłaszcza to bardzo okrutne naklll
cie: co tei: się kryje pod skórą przeciętnego, po
czciwego osobnika i przechodnia. 
Odbiegliśmy daleko od Grupy Laokoona, od 

pii:kna I pr wdy, które s, j dnością, od k ztnł
tów harmonijnych i pełnych umiaru w trakcie 
tortury. Pisze gło ny w pókzc ny p ychiatro 
i p ychoanalilyk amcrykań ki, Franz Alexander. 
„Greckit> poznaj samego si bic kiedy. mogło 
być luksusem. dzis je t konicc.-zno clą". Pn.ed
miot poznania uległ bowfom komplikacji. 

JóZE.ł" KELEH . „Kp1nrzc l moraliści, 
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