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Traktat o Manekinach
  

Następnego wieczora o ciec pod ął z odnowioną swadą ciemny i zawiły swó temat. Li- O ciec, Stworzenie, Teatr,
Fałsz, Lalkaneatura¹ ego zmarszczek rozwĳała się i zawĳała z wyrafinowaną chytrością. W każde

spirali ukryty był pocisk ironii. Ale czasami inspirac a rozszerzała kręgi ego zmarszczek,
które rosły akąś ogromną wiru ącą grozą, uchoǳąc w milczących wolutach² w głąb nocy
zimowe . — Figury panoptikum³, mo e panie — zaczął on — kalwary skie⁴ parodie ma-
nekinów, ale nawet w te postaci strzeżcie się lekko e traktować. Materia nie zna żartów.
Jest ona zawsze pełna tragiczne powagi. Kto ośmiela się myśleć, że można igrać z mate-
rią, że kształtować ą można dla żartu, że żart nie wrasta w nią, nie wżera się natychmiast
ak los, ak przeznaczenie? Czy przeczuwacie ból, cierpienie głuche, nie wyzwolone, za-
kute w materię cierpienie te pałuby⁵, która nie wie, czemu nią est, czemu musi trwać
w te gwałtem narzucone formie, będące parodią? Czy po mu ecie potęgę wyrazu, for-
my, pozoru, tyrańską samowolę, z aką rzuca się on na bezbronną kłodę i opanowu e, ak
własna, tyrańska, panosząca się dusza? Nada ecie akie ś głowie z kłaków i płótna wyraz
gniewu i pozostawiacie ą z tym gniewem, z tą konwuls ą, z tym napięciem raz na zawsze,
zamknięcia ze ślepą złością, dla które nie ma odpływu. Tłum śmie e się z te parodii. Tłum, Lalka
Płaczcie, mo e panie, nad losem własnym, wiǳąc nęǳę materii więzione , gnębione ma-
terii, która nie wie, kim est i po co est, dokąd prowaǳi ten gest, który e raz na zawsze
nadano.

Tłum śmie e się. Czy rozumiecie straszny sadyzm, upa a ące, demiurgiczne okrucień-
stwo tego śmiechu? Bo przecież płakać nam, mo e panie, trzeba nad losem własnym na
widok te nęǳy materii, gwałcone materii, na które dopuszczono się strasznego bezpra-
wia. Stąd płynie, mo e panie, straszny smutek wszystkich błazeńskich golemów, wszyst-
kich pałub, zadumanych tragicznie nad śmiesznym swym grymasem.

Oto est anarchista Luccheni⁶, morderca cesarzowe Elżbiety⁷, oto Draga⁸, demo- Buntownik
niczna i nieszczęśliwa królowa Serbii, oto genialny młoǳieniec, naǳie a i duma rodu,
którego zgubił nieszczęsny nałóg onanii⁹. O, ironio tych nazw, tych pozorów!

Czy est w te pałubie naprawdę coś z królowe Dragi, e sobowtór, na dalszy boda
cień e istoty? To podobieństwo, ten pozór, ta nazwa uspoka a nas i nie pozwala nam
pytać, kim est dla siebie samego ten twór nieszczęśliwy. A ednak to musi być ktoś,

¹lineatura — układ linii. [przypis edytorski]
²woluta — ornament w kształcie spirali lub zwo u. [przypis edytorski]
³panoptikum — gabinet osobliwości, także figur woskowych. [przypis edytorski]
⁴kalwaria — zespół kapliczek będących kole nymi stac ami drogi krzyżowe . [przypis edytorski]
⁵pałuba — daw. niezgrabna kukiełka, także brzydka kobieta przypomina ąca kukłę. [przypis edytorski]
⁶Luigi Lucheni (–) — włoski anarchista, który w  roku zabił austriacką cesarzową Elżbietę

szewskim szydłem; resztę życia spęǳił w więzieniu. [przypis edytorski]
⁷Elżbieta von Wittelsbach (–) — żona cesarza Franciszka Józefa I, cesarzowa Austrii i królowa Wę-

gier zwana Sisi. Z powodu swo e urody i wpływu, aki miała na politykę męża, stała się bohaterką masowe
wyobraźni. [przypis edytorski]

⁸Draga Mašin (–) — królowa Serbii, żona Aleksandra Obrenovicia, nielubiana przez swoich pod-
danych, została wraz z mężem zamordowana  czerwca  przez oficerów gwardii pałacowe . [przypis edy-
torski]

⁹onania (daw.) — onanizm, masturbac a; mnie więce do połowy XX wieku obwiniany o prowaǳenie do
groźnych dla zdrowia konsekwenc i, od ogólnego osłabienia do ślepoty. [przypis edytorski]
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mo e panie, ktoś anonimowy, ktoś groźny, ktoś nieszczęśliwy, ktoś, co nie słyszał nigdy
w swym głuchym życiu o królowe Draǳe…

Czy słyszeliście po nocach straszne wycie tych pałub wo skowych, zamkniętych w bu-
dach armarcznych, żałosny chór tych kadłubów z drewna i porcelany, walących pięściami
w ściany swych więzień?

W twarzy mego o ca, rozwichrzone grozą spraw, które wywołał z ciemności, utwo-
rzył się wir zmarszczek, le rosnący w głąb, na którego dnie gorzało groźne oko proro-
cze. Broda ego z eżyła się ǳiwnie, wiechcie i pęǳle włosów, strzela ące z brodawek,
z pieprzów, z ǳiurek od nosa, nastroszyły się na swych korzonkach. Tak stał drętwy,
z gore ącymi oczyma, drżąc od wewnętrznego wzburzenia, ak automat, który zaciął się
i zatrzymał na martwym punkcie.

Adela wstała z krzesła i poprosiła nas o przymknięcie oczu na to, co się za chwilę Kobieta demoniczna,
Pożądanie, Zdradastanie. Potem podeszła do o ca i z rękoma na biodrach, przybiera ąc pozór podkreślone

stanowczości, zażądała barǳo dobitnie…

Panienki sieǳiały sztywno, ze spuszczonymi oczyma, w ǳiwne drętwości…
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