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Tekst sztuki nowoczesne.i coraz mme] nn
daj e się do czy tan ia. Coraz bard ziej staje :-:i!.' 
partyturą, ktróa żyć zaczyna dopi ro nu „ e
nie, w grze, w spektaklu. 

A ta „Operetka" jeszcze z innego pov./ du 
jest trudna do odczy tania. Mnie zawsze za 
chwycała forma operetkowa, jedna z na j
szczęśliwszych, moim zdaniem , jakie wytwo·
rzyły się w teatrze. O ile opera jest czymś 
niemrawym, beznadziejnie wydanym preten
sjonalności, o tyle operetka w swym boskim 
idiotyźmie, w niebiańskie.i sklerozie we 
wspaniałym uskrzydlaniu się swoim ze spra
wą śpiewu, tańca, gestu, maski, jest dla mnie 
teatrem doskonałym, doskonale teatralnym. 
Nic dziwnego, że w końcu dałem się skusić ... 

Ale„. jak tu nadziać, marionetkową pusto
tę operetkovvą is totnym dramatem? Gdyż, 
jak wiadomo, robota artysty jest wiecznym 
łączeniem sprzeczności, przeciwieństw - i, 
jeśli zabierałem s ię do formy tak lekko
myślnej, to żeby ją opatrzyć i uzupełnić po
wagą i bólem. Z jedne.i strony przeto ta 
operetka winna być od początku do końca 
tylko operetką, nienaruszalna i suwerenna w 
swoich operetkowych elementach, a z drugiej 
ma być jednakże patetycznym ludzkości dra
matem. Nikt by nie uwierzył, ile wysiłków 
pochłonęła or ganizacja dramatyczna tego 
głupstwa . Zamkm1ć w op retce pewną pasję, 
pewien dr ama t, pewien pato , nie naruszaj ą c 
jej 'wię t .i głu poty - oto k łopot n i ma ł y ! 

fonumen taln y id i t . zm operl'tko\\'y id ący 
w parze z monum en taln . m patosem d zi -,i o
wym - mas rn oper etki, za którc1 krwawi 
śmiesznym ból m wykrzy wione ludzkośc i 
oblicze - -- to byłaby chyba najlepsza insceni
zacja „Operetki" w t eat rze. Ale i \\' wyobraź
ni czyt Lriika . 
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AK-C: J .A 

Akt I - Przed pierwszą- wojną 
światową, coś tak około 1.910-go 
roku. 

Zblazowa ny birbant lam part, 
hrabia Szarm, syn księcia Himalaj, 
planuje uwiedzenie Albertynki, cud 
dziewczynki. Ale jak nawiązać zna
jomo~ć z Albertynką „nie będąc jej 
przedstawionym"? Szarm obmyślił 
następufącą intrygę: specjalnie spro
wadzony złodziejaszek, młody urwi
połeć i wisus, zakradnie się do 
śpiącej na ławce Albertynki i coś 
zwędzi... portmonetkę, medalion .. „ 
Wtedy Szarm złapie złodziejaszka i 
będzie mógł bez naruszenia savoir 
vivre przedstawić się cud dziew
czynce. 

Ale cóż to?! Albertynka wyczuła 
we śnie rękę złodziejaszka i zama
rzyło się jej dotknięcie nie złodziej
skie, lecz miłosne„. nie do medalionu 
dobierające się, ale do ciała„. 
I odtąd to dziewczę, podniecone, 
oczarowane, marzyć będzie o na
gości... i w sen zapadać, by jeszcze 
raz doznać dotknięcie obnażającego. „ 

Przekleństwo! Albowiem Szarm, 
wyf raczony hrabia, wstydzi się na
gości, strój uwielbia! I nic nagością 
będzie ją uwodził, ale szykiem 
swoich manier, garniturów! I ni 

Witold Gombrowicz 

, 

rozbierać ją ch ce, a właśnie ubie
rać!... w najdroższych magazynach 
u luksusowych modystek„. 

Ale któż to przybywa w odwie
dziny z Paryża na zamek Himalaj? 
Sam słynny Fior, światowy Mistrz 
i dyktator m ody męsko-damskiej! 
Więc wielk i bal ma się odbyć na 
zamku w połączeniu z rewią mód, 
na której to mistrz ma lansować 
nowe swoje kreacje. I gdy Alber
tynka o nagości marzy, Strój, Moda, 
Szyk, poczynają wszechwładnie się 
panoszyć pod Fiora przewodem! 

Mistrz wszakże niepewny jest i 
trwożny: jakąż modę ustanowić, ja
ką sylwetkę lansować, gdy Czasy 
niejasne, schyłkowe, złowrogie, i nie 
wiadomo ku czemu prze Historia?„. 

Hufnagiel, hrabia i koniarz, rad 
mu swoich udziela. Zaprośmy, mó
wi, gości do współpracy, Niechże to 
będzie maskarada, a ci, co zechcą 
uczestniczyć w turnieju mody, niech 
na strój przyszłości, przez siebie za
projektowany, nałożą worek. Na 
dany znak worki opadną , jury rozda 
nagrody za najlepsze pomysły, a 
mistrz Fior, wzbogacony tymi idea
mi, ogłosi modę obowiązującą na 
najbliższe lata. 

Przeklei1stwo! Albowiem Hufna
giel nie jest a ni Hufnaglem, ani 
hrabią, a ni kon iarzem! Nie , to .Jó
zef, były kamerdyner księcia, zwol
ni ny ong i ś ze służby, tPrnz agitator 

i dŻiałac~ rewolucyjny! Ha, i;la , ha! 
Wprowadzony na zamek przed 
przybranym nazwiskiem przez Pro-

. fesora-marksistę, ' ten zamaskowany 
terrorysta pragnie pod maską Balu 
Maskowego przemycić na zamek. 
Modę bardziej krwawą, Strój bar
dziej okropny„. chce zbuntować pu
cujące i glansujące obuwie Loka j
stwo„. on chce Rewolucji!„. 

A k t II - Bal na zamku Himalaj. 

Przybywają w workach goście, 
mający uczestniczyć w konkursie 
w Nową Modę. 

Szarm przyprowadza Albertynkę. 
Obładowana garderobą (bo Szarm, 
zamiast rozbierać, ubiera ją) a 
oczarowana jeszcze dotknięciem zło
dzie jskim, wciąż zasypia„. i o nagoś
ci śni... nagości sennie przeżywa „. 

A to do szału doprowadza Szarma 
i jego rywala, Firuleta. Szarm 
przybył na bal ze złodziejaszkiem 
na smyczy„. czy dlatego, że chce 
mieć go na oku?„. żeby złodziejaszek 
czego nie nabroił?... a może i za
zdrosny o to dotknięcie złodziejskie, 
swobodne, może korci go i ekscytu
je, że złodziejaszek do wszystkiego 
może s ię dobrać złodziejskimi pal
cami ?„. Firułet, rywal, też złodzie
jaszka swego ma na smyczy. 

Niezdolni sprostać sennemu wez
waniu Albertynki, Szarm i Firulet 
wyszydzają się wzajemnie i tragicz
na żądza samounicestwienia dopro-

Nie znam ani mojego życia, ani dzieła. 
Wlokę za sobą przeszłość, jak mglisty ogon komety, 
a co do dzieła , też wiem niewiele. bardzo niewiele. 

Ciemność i mgła. 

MYSLI WŁASNE 
Sztuka jest (.„) wybieraniem jakości lcp1;zej„ 
odrzucaniem tego co gorsze, jest oparta na najsurowszej 
hierarchii wartości, na ciągłym wartościowaniu. 

Mam siebie za krańcowego realistę. 

wa dza ich do pojedynku. Aż wr esz
cie, g d Ba l roztacza s i ę w ca ł ym 
~pkndorzc toalet i ma ·ck, zrozpa 
czeni rywale - impotenci ·puszcza
ją na smyczy zł odziejaszków : niech 
rob ią , co ch cą , ni eh kradną , niech 
s i ę dobierają ! ... 
Zamęt. P anika . Złodziej aszki 

kra dną, co wlezie, gośc ie zaś nie 
wiedząc, kto ich łechce i dotyka, 
piesz czą , sza l e j ą! W powszechnym 
wyuzdaniu ma nier i rozprężeniu 
strojów Hufnag iel-koniarz- terrorysta 
rusza do galopu na czele Loka j
st wa.„ Rcwolt..cja. 

Akt III - Ruiny zamku Himala.i. 

Rewolucja. 
Wia tr Historii... Sporo czasu upły

nęło . To już po obu wojnach świa
towych i po rewolucji. 

Strój ludzi oszalał... Na wietrze, 
w blaska ch bły skawic uka zuj ą s i ę 
na jdziwniejsze przebra nia: ks i ążę 
-lampa , proboszcz-kobieta, mundur 
hitlerowski. maska pr zeciwgazowa„. 

Wszyscy s i ę ukrywają i nie wie 
s i ę, kim s i ę jest... 
Hufnagiel-Jeździec na czele Hufca 

Loka i ga lopuj f' w pogoni z- fa 
szysta mi i burżujam i . 

A m istrz Fior w przerażeniu 
i . os łup ie niu usiłuj e wyzna ć s i ę j akoś 
w t ej n owej Rewii Mód. 

Na l ępuk sąd nad schwy tanymi 
fo szy tnmi. Na p ró żno F ior domaga 

się normalne j procedury sądowej . 
Bur za! Burz;i! ·wicher dla"vvi, pory
V\"a ... 

Lecz co to?! Ach, co to? ! Szarm 
i Firulet wchodz ą ł ąwiąc motyle, za 
nimi trumna, niesiona przez dwóch 
grabarzy. I opowiadają smutne swo
je dzieje: wtedy, na balu, Albertyn
ka zniknęła, odnaleźli t ylko obfite 
r esztki jej garder oby ! A z łodz i eja sz
ki t eż zniknęły, Wiec, w przekona 
niu, że Albertynka zosta ła obnażona 
i zgwałcona i zabita, wybrali się 
w ś wiat za tą trumną, by pogrzebać 
nagie ciało Albertynki. 

Wówczas w szyscy składa ją do 
t rum ny swe klęski i swoJe cierpie
nia. L ecz co to! Ach, co to? ! Gdy na 
k oniec mistrz F ior przeklinając 
Strój ludzki, i Modę , i Maski. gestem 
najwyższej rozpaczy s kłada do 
trumny świętą, zwykł ą , na zawsze 
nieo s i ągalną Nagość ludzką„. z 
t~·umny powstaj e naga Alberty nka! ... 

Skąd s ię wzięl a w trumni e? Kto 
j ą ta m ukrył? 

Oba j grabarze zrzu ca ją maski : to 
złodz i e jaszki! Oni to wykrad li Al 
bertynkę na balu , rozeb ra li, w trum
nie ukryli. 

Nag ości wieczne młoda - młodości 

wiecznie naga - nagości wiecznie 
młoda - młodośc i wiecznie naga . 

Jednym z naczelnych zadań mojego pisania to przedrzeć 
s i«: poprzP.z Nic rzeczywistość:· do Rwczywistości. 

„Mogę nie bez przyjemności powiedzieć majestatycznym 
moim kolegom po piórze , co to piszą dla Ludzkości 
i ~ imi«; Ludzkości. że nic napisałl'm jednego słowa 
w 11rnych cl'lach. jak najściślej egoistyczne; ale zawsze 
utwór mnie zdradzał i odrywał się ode mnie. 

zarania m ojej twórc.wści Forma pojawia się jako siła 

rozgrzeszająca i niemal boska. Innymi słowy: mogę m1ec· 
w sobie wszystkie pokraczności, ale jeśli umiem sii: nimi 
bawić , jestem król i władca! 

Opętany formą bylem gotów stać się jej błaznem 
wieczys tym. 

Zależnie od miejsca, osób, okoliczności, byłem mądry, 
głupi, prostak, wyrafinowany, milczek causeu, niższy, 

wyższy, płytki lub głęboki, bylem lotny, ociężały, ważny, 
żaden, wstydliwy, bezwstydny, śmiały lub nieśmiały, cy
niczny, albo szlachetny„. czymże nie bylem? 
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Muzyka, kuplety, tańce, dekorac.ie, 
kostiumy, w klasycznym stylu wie
deńskiej operetki. Melodie ł atwe , 
stare. 

Ale stopniowo Operetka dostaj e 
s ię w wir His torii i wzbiera szaleil 
stwem. 

Efekty burzy, wichry, gromy, z 
początku raczej retoryczne, w dru
gim, a zwłaszcza w trzecim akcie, 
przechodzą w prawdziwą burzę. 
Sceny szekspirowskie trzeciego aktu 
niech będą patetyczne i tragiczne. 

Przeciwstawienie strój - nagość , 
to za sadniczy wą~ek Operetki. Sen 
o nagości człowieka, U\'.;ięzionego w 
strojach najdziwacznie jszych i naj
okropniejszych„. 

W. Gombrowicz 

Bylem wszystkim? 

Literatura od stu pięćdziesięciu lat była zakorkowana 
dramatem utraty niepodległości, sprowadzona do lokal
nych nieszczęść. Największa flgu~a . tej lite.rat.ury. to 
Mickiewicz. Jakże ja mogłem oprzec się na l\11ck1ew1czu, 
wspaniałym poecie, ale o koncepcjach i horyzontach po
bożnego dziecka zabląkaneg~ w. k~e~skie mirtyeyzmy? 
W oparciu o to miałem walczyc o s1eb1e. 

Pisarze i>0lscy mego pokolenia mieli na ogół do wyboru 
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dwie drogi. Mogli ograniczyć się clo polskiego terenu. ale 
wtetl y skazani b} li na potlrzędno.' . albo mogli aspirować 
do europejskości, ale w tym wypadku też skazani byli na 
podrzędność, gdyż to była europejskość z drugiej ręki: 
która jedynie starała się dorównać Europie i powtarzat· 
Europę. 

Jeśli jako człowiek, jako Polak i jako art.ysta, byłem 
skazany na niedoskonałości, za nic nie zda się nadrobi(· 
miną i udawać przed sobą i światem, że wszystko w naj
większym porządku. Przeciwnie było sprawą uczciwości, 

HIS'fOR ~ I OPERE1„I( A 

I. 

„Tekst sztuki nowoczesnej coraz 
mniej na daje się do czytania -
mówi Gombrowicz. - Corai: bar
dzie j sta je ię partyturą, która żyć 
zaczyna dopiero na scenie, w grze, 
w spektaklu„." Ale, jakby zawczasu 
przestraszony gębami, które przy
prawią mu nieuchronnie aktorzy i 
reżyserzy, mnoży komentarze do 
wła snych dzie ł, wszystkie swe sztu
ki opatrując streszczeniami i wykła
dami znaczenia. Czy wiadomo za tem 
na pewno, „co pisarz chciał powie
dzieć " ? Na szczęście, nie: albowiem 
komentarz sam stanowi cząstkę 
sztuki i tyleż ma informować, co 
uwodzić„„ Gombrowicz jedno pod
suwa czytelnikowi pod nos, inne 
chowa dla smakoszy w spiżarni. 
Ponieważ jednak nie wypada zaglą
dać gospodarzowi do garnka, zwłasz
cza na początku przyjęcia - przy
patrzmy się fabule Operetki tak, 
jak kazał nam patrzeć Gombrowicz. 

Pierwszy akt umieścił „przed 
pierwszą wojną światową , coś tak 
około 1910 roku": 

„Zbla zowany birbant i lampa rt, 
hrabia Szarm, syn księcia Himalaj, 
planuje uwiedzenie Albertynki, cud 

dziewczynki. Ale jak nawiązać zna
iomość z Albertynką nie będąc jej 
przedstawionym? 

Szarm obmyślił następującą intry
gę: specjalnie sprowadzony złodzie
jaszek, młody urwipołeć i wisus, 
zakradnie się d śpiącej na ławce 
Albertynki i coś jej zwędzi... portmo
netkę, medalion ... Wtedy Szarm zla
pie złodziejaszka i będzie mógł bez 
naruszania savoir vivre' u przedsta
wić się cud dziewczynce . 

„Ale cóż to?! Albertynka wyczuła 
we śnie rękę złodziejaszka i zama
rzylo się jej dotknięcie nie złodziej 
skie lecz miłosne„. nie do medalionu 
dobierające się, ale do ciała ... I odtąd 
to dziewczę, podnie cone, oczarowa
ne, marzyć będzie o nagości.. i w 
sen zapadać, b y raz jeszcze doznać 
dotknięcia obnażającego„ . 

„Przekleń stwo! Albowiem Szarm, 
wyfraczony hrabia. wstydzi się na
gości, strój uwielbiał! I nie nagością 
będzie ją uwodził, a le szykiem swo
ich manier, garniturów! I nie roz
bierać ją chce, a właśnie ubierać!„. 
\ najdroższych mag a zynach u luk
susowych modystek„ . 

„Ale któż to przybywa w odwie
dziny z Paryża na zam ek Himalai ? 

i:-ot111uści rozumu a przede wszystkim sprawą żywotności, 
zerwać raz na zawsze z mistyfikacją. 

Wyobraźnia ukazywała mi ludzi przyszłości, którzy świa
domie będą się między sobą kształtować: ktoś nieśmiały 
tak wybierze i ustali swoje związki z otaczającymi J:'O 
osobami iż stanie się zgoła bezczelny. A rozpustnik umie
jętnie manewrując sobą i innymi, wyprodukuje sporą 
dozę ascezy. 

tknięciu z materią, którą kształtuje, jako coś pomocni
czego, jako wymóg tej właśnie kształtowanej materii , 
wymóg rodzącego sic: kształtu: id:lic o to aby dzieło si.; 
ucłało, zdolne było do życia nie zaś u prawdę. Moje m~·śli 

formowały się razem z utworem, w upornym, codzienn~· 111 

wżeraniu się w jego świat, który powoli mi się odkrył. 

. .. artysta właściwie nic myśli, jeśli przez myślenie rozu
miemy elaborację łańcucha pojęć. Myśl rodzi się w ze-

twór, który się udał, ma swoje życic, istnieje gdzieś na 
osobności i już niewiele może się przyda ć życiu autora. 
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Sam słynny Fior, światowy mistrz 
i dyktator mo dy męsko-dam skiej! 

Więc wielk i bal ma się odbyć na 
zamku w połączeniu z rewią mód, na 
któr ·j to rewii mistrz ma la nsowa<! 
nowe swoje kreacje. I gdy Alber
tynka o nagości marzy, Strój, Moda , 
Szyk poczynają wszechwładnie się 

panoszyć pod F iora przewodem! 

„Mistrz wszakże niepewny jest i 
trwożny: j akąż modę ustanowić, ja
ką sylwetkę lanso\l(ać, gdy Czasy 
niejasne, schyłkowe, złowrogie i nie 
wiadomo, ku czemu prze Historia? ... 

„Hufnagiel, hra bia i k oniarz, rad 
mu swoich udziela. Zaprośmy, mówi, 
gości do współpracy_ Niechże to bę
dzie maskarada, a ci, co zechcą 
uczestniczyć w turnieju mody, niech 
na strój przyszłości, przez siebie za
projektowany, nałożą worek. Na da
ny znak worki opadną, jury rozda 
nagrody za najlepsze pomysły, a 
mistrz F'ior, wzbogacony tymi idea
mi, ogłosi modę obowiązującą na 
najbliższe lata. 

„Przekleństwo! Albowiem Hufna
giel nie jest ani Hufnaglem, ani hra
bią, ani koniarzem! Nie, to Józef, 
były kamerdyner księci a, zwolniony 
ongiś ze służby, teraz agitator i dzia
łacz re\volucyjny! Ha, ha, ha! Wpro
\vadzony na za mek pod przybra nym 
nazwiskiem przez Profesora-mar
ksistę, ten zamaskowany terrorysta 

pragnie p od ma _ ką Balu Maskowe
go przemyc ić na za mek M uę ar
dziej krwa ą , S tr_ j bar dzipj okrop
ny... chce zbuntować pucujące i 
glan suj ące obuwie L oka jstwo.. . on 
1·hce Rewolucji! ... „ 

Operetka zaczyna ~ 1 ę na pl:.u:u 
przed kościolem: w niedzielę , po 
sumie, którą odprawił „nasz dhogi 
ksiądz phoboszcz ku czci na sz g o 
dhogiego Pana Boga". 

Wszystko trw a jeszcze w uświę
conym tradycją porządku: ni czy m 
na a ndomierskiej prow incji, pano
wie wymieniają paryskie no\ •inki, 
lokaje pucuj<1 i gla nsują, pa nicz za
czepiai<-ł ladn dziewczyny ... 

Jednak ksi żę Hima la i zakrywa 
niemal na Windsora czy przynaj
mniej Grimaldiego: nie śmieszniej 
szego, niż pomieszczen ie Monaco z 
Bodzechowem. W na stępnym akcie 
przenosimy s ię na zamek : Bal. 
„Przybywają w workach go~cie, 

mający uczestniczy · w konk urs ie na 
Nową Modę. 

„Szarm przyprowadza Albertynk \l . 
Obładowana garderobą (bo Szarm, 
zamiast rozbierać, ubi ra ją ) a ocz -
ro~vana j e~ z~ze . d.o tk_ni t; iem zlo dJiej~ 
skun, wc1ąz zasypia ... 1 o ~osc1 
ś ni... nagości senni p yzywa ... 

„ \ to do szalu doprowadza Sza r 
ma i jego r ywa la , F iruleia. ·za r m 
przybył na ba l z · zl odzie jaszki m n 
smyczy ... czy dlatego, że chce m ieć 
go na ok u ? ... żeb zlodzic jas:>:Pk cw-

go nie nabroił'? ... a może i zazdrosny 
o o dolknit;ci z odLiejsl iC'. swobod
n e. może korci go i Lk..~cy l u Je . że zło-

• dz iej a. zek do wszy- tk iego może si ' 
do br C: zło dz.i jsk imi palca rn i9 . „ 

Fi ru!L' t, r y a l, t...,ż zloclzi t·J.:i zJ; . 
~weg o ma na smy z.;'. 

„Niezdolni sprostać sennemu \ ez
waniu Jbertynki, Szarm i F irule t 
\ y„zyd zają się wzajem nie i tragicz
na żądza samounice tw ienia d op ro
wadza ich do pojedynk u. Aż wre ·z
ei , gd Bal rozta cza s ię w ca ł yrr 
;;plendorze toal et i masek , zrozpa 
czeni r ywale-· pot nci spuszczaja 
ze smyczy z.lodzi jaszków : niech ro
bi~ c che , niech krad ną, ni ech si~ 
dobiera ją! . „ 

„Zam t. Panika. Złodziejaszk i 
kra dną co •Je:>'.ic>, go:lcie zaś n ic 
wiedząc , kto ich ł echce i dotyka . 
pisz czą, ~za l j ą ! W po ws zechny rr 
w yuzdan iu m a nier i rozpręże niu 
~ trojów H ufnag iel- koniarz- terrorysti: 
rusza do g alopu na czele L kaj st ·a .. 
Rew ol u j a." 

Zani m opad nie kurtyna, Fior 
o!iwictla latarką znieruchomiałych 

gośc i. H ufnagiel s iedzi okrakiem na 
Profesorze jak na rumak u. Zlodzie
jaszkowie zastygli \V kradzeni u. 
świetne towarzys two - z Ksi G
. twem na czel - w posznrpanyc h 
strojach. Z gości , k tórzy przybyli 
zamaskowani, zd rto w orki : ods ła 
niają s i ę stroje p1 zeszłości, hit lerow
:;ki mun ur Generała , )ej z i ka jcla-

... defor macja ściśle międzyludzka nic jesl jedyna przede 
wszyst kim dlatego, ie człowiek w najgłębsze.i sw ojej 
istocie m a. coś co chętnie nazwałbym „impera tywem 
formy". To coś jest chyba nieodzowne w szelk iej h.toci 
organicznej. 

ż nia, i:r d yź fo rma p rze ni ka na aż uo ·· h;hi, wystar1"1.Y 
abyśmy zmie nili ton głosu , a już pewn tr ś ci w na nie 
b •cl„ mogJ~· byt w~ powi tlzla.ne, 11awet i;omy.'I ne , nawet 
może odczute. 

Krótko: człowiek narzucający swoją formę jest aktyw ny, 
jest podmiotem formy, on ją stwarza. Gdy forma. jego 
dozna zniekształcenia w zetknięciu z formą innych ludzi, 
wtedy jest w pewnej mierze stwarzany przez innych, ,jest 
obiektywem. I nie są to wcale powierzchowne prz obra-
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Człowiek po a ny mię zyl udzk i m u jest · k kawałek 

drzewa na wzh urzonyn1 m or7u , wzbija !.ht. sp~da, 1trąż ~' 

w odmętach , ł godnie pływa po świc tli tych zboczach , 
pochłaniają go r ymy i r y tmy zaw rotne, bocz ne pC'rspekty-
w y; przeniknięt y ludźmi, poprze z 
j t pot żn iejszy od ie bic i sobi 

ormę , aż tlo r dze ia, 
ni znan~· . dro~l j e ,o, 

ny Marki zy, zmie nione j w dozorczy
nię obozu koncentracyjnego, prze
ciwgazowa· maska Prezes , dzi erżą
cego bombę w ręku ... Wśród gro
m ów słychać glośne „Pas !" Szarma 
i Firulcta. 

Z za m ku zosta ly ruiny. 
„Wia tr historii... Sporo czasu upły

nęło. To już po obu wojnach świa
towych i po rewolucji. 

„Strój Judzki oszalał... Na wietrze, 
w blaskach błyskawic ukazują się 
najdziwniejsze przebrania: książę
- lampa, proboszcz-kobie ta, mundur 
hitlerowski, maska przeciwgazowa ... 
\.~szy~cy _ się ukrywają i nie wie się, 
kim się Jest... 
„Hufnagiel-Jeździec na czele Huf

ca Lokai galopuje w pogoni za fa
szystami i burżujami. 

„A mistrz Fior w przerażeniu i 
osłupieniu usiłuje wyznać się jakoś 
w tej nowej Rew ii Mód. 
„Na stępuj sąd nad schwytanym i 

fa szystami. Na próżno F'ior domaga 
się normalnej procedury sąd owej. 
Burza! Burza! Wicher dła wi, pory
wa„ . 

„Lecz co to?! Ach co to?! Szarm 
i Firulet wchodzą łowiąc motyle, 
za nimi trumna, niesiona przez 
dwóch grabarzy. I opowiadaj ą smut
ne swoje dzie je: wtedy, na balu, 
Albertynka zniknęła, odnaleźli ty lko 
obfite r esztki je j garderoby! 

A złodziejaszki też zniknęły. Więc 
w przekonaniu, że Albertynka zo
stała obnażona i zgwalcona i w bita, 

wybrali s i ę w świa t z tą trumną, by 
pogrzebać nagie cialo Albertynki. 

„Wówczas wszyscy skladają. do 
trumny swe klęski i swoje cierpie
n ia . Lecz co to? Ach co to?! Gdy na 
koniec mistrz Fior przeklinając 
Strój Judzki, i Modę, i Maski, ges tem 
najwyższej rozpaczy składa do 
trumny świętą , zwykłą, na zawsze 
nieosiągalną Nagość Judzką... z 
trumny powstaje naga Albertyn
ka!. .. 
„Skąd się wzięta w trumnie '? Kto 

ją tam ukrył? 
„Obaj grabarze zrz ucają maski: 

to złodzieja szki! Oni to wykradli 
Albertynkę na balu, rozebrali, w 
trumnie ukryli. .. 
„Nagości wiecznie młoda - mło

dości wiecznie naga - nagości wiecz
nie młoda - młodości wiecznie na
ga ... " 

.Jak przystało, Ope retka kończy 
się śpiewam} i tańczoną apo tezą ; 
ALBERTYNKA ( tańczy) 

Jam Albertynka! 
ZŁODZIEJ SZK! (ta11czą) 

Ach, cud dziewczynka! 
ALBERTYNKA 

A to me udka, rączki, nóżki me' 
A to mój biuścik! 
Ach, a to uszka, ząbki m e ! 

ZŁODZIEJASZKI 
A to jej biuścik, udka , s tópki j t' j 1 

ALBERTYNKA 
.Jam Albertynka! 

ZłJODZIE.J ASZKI 
A ch, cud dziewczynka ! 

ni~prz~widzi~nc, o~wicrają się same i on nie raz tlo łownie 
„me wte co s1 z mm dz i<'jc" . . Tes t Funkcją napięć pow. ta
łych w przypadkowych , zm iennych ukłatlach tworzom•ch 
przez ludzi, będąc:vch w~ palikową w ielu dśni<'ń.. ten. to 
twór międzyludzki. nieznany i nicuch wytn)', wyzn~cza mu 
jego możliwości. 

Artysta . nic jest rozumowaniem, jest wyładowanirm . 
W a rty o; cic wszys tko dzieje sil: jet111o(:zd11ic, w~:r. vstlw 
wspi1łpracuj<', h·oria z praktyką, llll' ŚI z uami~·tn~sl"iii. 
ż~dc z wartościowaniem i rozumieniem życia, żąd:ta oso
bistego. sukcesu z wymogami stwarzającego się utworu, 
wy mogi utworu z uniwersalną prawdą, pięknem. cnot;1, 

~ie m_a nic, co b~· królowało nad resztą. wszystko je1>t 
łunkcJonalne - jak w każdym żvwym or1taniimie 'fa 
różnorodnośr podejś{', to że art~·sla · za~vszc na kilku ~tot
kach nara z siedzi, zapewnia mu większą swobodę ma
nc vru. 

~aszc dzisiejsze poC"Zucic moralne ma kształt inclywidua
łtstyczny, wywodzi się wciąż z pojęcia duszy nieśmiertel
nej, dla każdeg o osobnej, i niezbyt nadaje siQ dla świata 
lutlzkiego, opartego na tak radykalnym stwarzaniu się 
czlow ieka przez człowieka. 
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ALBERTYNKA 
Wieczyście młoda! 

ZŁODZIEJASZKI 
Z grobu powstaje! 

ALBERTYNKA 
Na trumnie tańczy! 

ZŁODZIEJASZKI 
Bawić się chce! 

FIOR, SZARM, FIRULET 
Nagości wiecznie młoda witaj! 
Młodości wiecznie naga witaj! 
Nagości młodo nago młoda 
MŁODOści nago młodo naga 

FIOR 
Lecz nie rozumiem 
Lecz nie rozumiem 
I nie pojmuję 
Nie, nie pojmuję 

SZARM I FIRULET 
Och pas to pas och pas to pas' 
Pa, pas, pas i pas! 

FIOR 
Lecz nie rozumiem 
Ach, nie pojmuję 
Wciąż nie rozumiem 
Nie, nie pojmuję 
Skąd ona w trumnie tej? 

WSZYSCY (prócz Albertynki Zło-
dziejaszków ) 
Skąd ona w trumnie tej! 

ZŁODZIEJASZKI 
To my! 
To my! 
To my! 

WSZYSCY 
To oni w zak to oni ach to oni, 
tak, to oni... 

ZŁODZIEJ AS Z KI 
To my! 

To my! 
To my! 

Tytuł więc nie jes t bynajmniej 
metaforą: Gombrowicz napi sał rze
czywiście operetkę . Z wyczuciem 
stylu, bogactwem rytmów słownych, 
sytuacyjnym komizmem, o jakich 
żadne streszczenie nie może dać po
jęcia. Pierwszą zapewne w dziejach 
teatru operetkę - jeśli wolno po
wiedzieć - filozofi ·zn<1. 

II. 

„Przeciwstawienie strój - n gosc 
to zasadniczy wątek Operetki -
mówi Gombrowicz. - Sen o nagości 
człowieka, uwięzionego w strojach 
najdziwaczniejszych i najokropniej
szych ... " Ale czym jest strój i co 
wlaściwie oznacza nagość? Pojęcie 
„stroju" przypomina oczywiście dwa 
poprzednie: „gębę", na której Gom
browicz oparł Ferdydurke i „formę", 
której przypisywał znaczenie naj
bardziej fundamentalne. Człowiek 
nie ma stałej osobowości: kształtuje 
się w spojrzeniu innych. 

„Gębą" jest więc obraz „ja", na
rzucony przez „innego": rozmaite 
możliwości (myśli, uczuć, zachowań), 
które w ·obie noszę, wyginają się 
i zastygają w określony kształt, 
uwarunkowany cudzym spojrzeniem. 
Można więc powiedzieć, że , gęba" to 
aktualizacja moich możliwości, uni -

ruchomiona nieuchronną relacyjnoś
cią wszelkich ludzkich stosunków; 
albo, jeszcze zwięźleJ , „osobowość 
ku" , zaleźna i chwilowa, ale jedyna, 
na jaką człowieka stać. Dlatego mó
wił Gombrowicz, ż .,od gęby można 
uciec tylko w inną gębę" ... Co do 
„formy'', to oznacza ona nie tyl
ko zwyczaj, konwencję, społeczny 
habitus, jak początkowo rozumiano ; 
także - konieczny sposób ujmowa
nia rzeczywistości przez poznający 
podmiot albo nawet, kto wie?„. 
tkwiącą w rzeczywistości potęgG 1 ). 

O formie można mów1c \vtedy, 
kiedy - w zetknięciu paru ludzi -
wytwarza s ię obowiązująca r egula 
odczuwania czy zachowania: ale 
także wtedy, kiedy - w obliczu 
wszystkiego, co niejasne, niepojęte, 
niespełnione - umysł ludzki stara 
się to uładzić i uporz;,1dkować we 
właściv,·e sobie całostki; i wtedy 
wreszcie, kiedy odkrył, że w samym 
bycie toczy s ię nieustanna walka -
czy wymiana - między chaosem 
(młodością, energią) a formą po
rządkiem, dojrzałością ) . „ albo j zcze, 
że ta wymiana jest bytem. 
Słowem, gombrowiczowską formę 

wolno interpretować w pojęciach 
socjologii, teorii poznania i nawet 
kosmogonii: zależnie od tego na co 
położy się nacisk będzie ona mię
dzyludzką relacją, narzędzi em poz
nania a lbo Zasadą Bytu. 

Co ter; z ze „strojem" i „nago ·. _ 
ci ą ' '? 

Niewątpliwie w samej naturze mego wysiłku artystycz
nego tkwiła jakaś sprzeczność, moje utwory podważając 
formę były przecież stwarzaniem formy ... i mnie osobiście 
też określały coraz bardziej. Ale sprzeczność, która jest 
śmiercią filozofów, jest życiem artysty. Trzeba jeszcze 
raz powiedzici·, nie można na to położye dość· 1 acisku: 
sztuka rodzi sit; ze sprzeczności. 

dru"ą. Nieustanna koniecz ność organizowania rzeczy
wistości w jakiś k. zta łt clor zeczn. przyświec• temu stwa
rzaniu się dramatu na scenic. 

A t n, któr •go 1rnr j :1 wir~· t wunącej si Form ) , ciąg i<' 
.iest N śmiertel nej r o:tt.c rc : cz y lu na s rio? zy to 
Mądrość'? Czy Glu)Jnta'. C :.i y r zecz ·wistość, czy se n? 
W pewnej chwili l'h~·ba ka:i:dy arty ta odkrywa, że kry
tyka nie ty lko na nic .ie może się )Jrzyda.i' , ale że jest 
,jedną '-~·ięccj p rze. zkodą na Llrodze o c z~-tclnika. Bar dzo 
J>rzygnębiającc od k rycie. Utw ór r ł. ystyczny aspi rn .ic tło 

Nieustanna obecnośi· Formy na scenie jest spirytus mo
vens dramatu. Człowiek mówi coś i przystosowuje s.i do 
tego co powiedział. .Jedno słowo rodzi drug-ie . .Jedna scena 
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„Gęby" nie można samemu od
klei ć od twa rzy: ,.formy" również 
ni da : ię zawi sić czy nie zauwa
żyć. T m czascm „strój" można wło
żyć łub zdjąć: rz:{pomina rn zatem 
maskę albo przebranie. Można go 
również łatwo narzucić czy przeka
zać inynm: przypomina więc stereo
typ. .Jest jakby oswojoną „gęb<1", 
powielaną masowo. O ile w młodości 
człowiek nie mieści się w roli, jaką 
mu narzuciły okoliczności, o ty! 
później -- pogodzony z nieruchron
nością „gęby" - uczy się manipu
lować maskami, które znajdują się 
w spolecznym obiegu; zarówno w 
jednostkowym życiu jak wśród ludz
kich gromad powracają stale podob
ne relacje i uzależnienia: dlatego 
można nie tylko powtarzać rol 
wła . ne (na przyklad erotyczne: wie
lu powiela wciąż tę samą miłość) , 
ale także czerpać z bezkresnego 
przynajmniej w teorii, magazynu 
masek i strojów, jakie pozostawia 
przeszłość. 

Człowiek dojrzały je, t więc za
równo panem jak ni wolnikiem 
własnego stroju: u mi _ wpraw dzie -
ku przyjemności swej i pożytkowi -
prz skoczyć z kos iumu w kostium , 
ale nie potrafi przekreślić zależnoś
ci, która go pęta: chce tylko prze
ch trzyć konieczność , która sk azuje 
go na prze. lanie nagości (i pustk i ' l 
zapo ż ·czan mi ła chmanami . 

za r m i F irul ·1 mogą i si bie 
lbertynkę ustroić dowolnie: ni 

przypadkiem chcą z dziewczyny 
zrobić modelkę, a więc istotę, któ
rej za wodem je ·t prezentowanie 
różnych s trojów. Nie mogą jednak 
obejść się bez stroju zupełnie. Dla
czego ? Ponieważ są starzy„. a raczej 
w wieku, kiedy człowiek, chociaż 
ledwie dojrzały, nie domyśla się 
jeszcze, że został bezpowrotnie od
cięty od młodości. Ponieważ są 
przedstawicielami cywilizacji zmę
czonej. 

Operetka nie jest traktatem ani ka
zaniem: dlatego swoich pojęć Gom
browicz nie określa ostro, bawi się 
nimi racze.i, prześlizgując od zna
czenia do z naczenia . Odsłania swoje 
natr ctwa, przeczucia i marzenia, 
nie zaś - diagnozy i proroctwa. 
„Nagość" nic jest więc alegorią: nie 
można oderwać jej od „piękna" i 
„młodości"; wszelkie uściślenie bę
dzie zubożeniem uczuciowej i obra
zowej całości, której rozmaite (i 
niekiedy sprzeczne) składniki uwi
daczniają się zależnie od pozycji, 
za jmowanej w gombrowiczowskim 
kalejdoskopie. Podobnie ze „stro
j m·•; związal go Gombrowicz z 
starośc ią : cielesną i kulturalną: 

iunctim wcale niekonieczne, można 

by równie zasadnie powiedzieć, że 

właśnie młodzieniec stroi się w po
ży cza ne pióra , tarzec zaś zastyga w e 
własnej prawdzie. chociażby nie 
pięlrn l"'j.. Otóż ' Jaśn ie: będą 
a rty tą, Gombrowicz szuka pięknoś-

jedności, a krytyka, nawet najlepsta, z natury swojej 
katalogu.ie, klasyfikuje, niweluje, rozta pia w ilości, w pro
dukcji. To .'est wbrew samej istocie sztuki, dla. tego nie
miłe i brzmi jakoś niemądrze. I nie wynaleziono dotąd 
~posobu l ~' pan X. niewysoki du cilc n , n ic J>r?.ybi rai tonu 
s<;1h;iei:-o pisząc i:-azecic art)·kulik n Home rze - to 
takie r a._ i. 

Nil' m :.i. chyba nrt~·s t y , k tór}· b y ni po apn l s i1; w końcu , 

i l.r. ·tyk to wróg, na.w t · rh eh\\ I . 

być częściowo niemy. Wolno mu „śpiewać", ale nic wolno 
mówić; ma być zwrócony twarzą do sztuki, nie do Judzi; 
byleby nietaktem, gdyby ten kapłan celebrujący przed 
oltarzcm zatroszczył się nieraz, co z nim ludzie wyrabiają 
i zaczął, dajmy na to, wykłócać się <J taką, czy inną, kwa 
lifikację jego dzieł i osoby (jedno łącz)' się z drugim). 
Artysta jest zatem częściowo bezbronny. 

.„ zi:-odnic z obowiązu,iącym konwenan.~t·m, arty ·ta ma 
„ . każde dzieło sztuki ma dwa oblicza. Jest bezint re
sowne, po•.•:stajc z czystej kontemplacji, ale jest też two-
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c1. Alb~rtynka jest naga, najdosłow
niej. Jest piękna. .\le jest także 
ca lkowicie bezwolna. Poz\vala się 
z mienić w kokotę i wykraść z dwor
skiego balu. Mówi mało, a jeśli mó
\\'i, to glupstwa .. \le dlat ego właśnie> 
podoba się Gombrowiczowi! Dla 
Gombrowicza młodość jest słaba i 
bezradna.„ więc piękna. Tak jak 
starość zlepił sobie w jedno ze 
„strojem" i brzydotą, tak nagosc 
chce uwielbić w nicdosta teczności 
i pięknie zarazem. Posłuchajmy, jak 
kłóci ;;ię z Genetem: 

Cóż w końcu odpychało mnie w 
lym poecie, który, jak ja, próbował 
z piękności młodej uczynić pięknoś<" 
najwyższą ·1 I dwudziestolatka posta
wić na piedestale? 

i\leż on nie chwytał jej, młodości, 
w jej istocie najgłębszej, która jest 
rozbrajająca - jest odciążeniem -
jest niedostatecznością, a więc czymś 
t:O nigdy nie możp osiągnąć pełne.go 
istnienia --- i przeto czymś pośred
nim, co ułatwia i rozgrzesza. Dla 
niego ona była zbrodnią - okru
l'ień stwem - grzechem - świętoś
cią - torturą... ten mnich. grzesz
nik. zbrodniarz i kat podchodzi do 
niej z nożem, aby uczynić ją starszf) 
i wepchnąć w krańcowość? 

.Takież charakterystyczne, że w 
1':1ryżu, stolicy świata, najzuchwal
~w próba ubóstwienia młodości 

skończyła się wtrąceniem je.i w 

piekło - w grzech - w moralność 
zatem - w kulturę'). 

Genet - zdaje się mówić Gom
bro\vicz - uwielbił nie młodość, ale 
ideę młodości: z „niedostateczności"" 
zbudował idola. Młodość Geneta jes t 
„ubrana" w kulturę„. jest zastygłym 
znakiem, nie zaś płynną wszechmoż
liwością. Ale w tej polemice zna
mienna jest nie tylko treść; także 
zręczność, z jaką Gombrowicz za
czepia o siebie pojęcia, zaczepia 
jednvm tylko aspektem znaczenia: 
„piekło - grzech - moralność zatem 

kultura". Podobnie postępuje 
zawsze: dlatego nie można go zła
pać za rękę. Takie pojęcia jak „na
gość" uruchamiają u Gombrowicza 
nigdy nie zamknięty ciąg skojarzeń, 
z których żadne nic wynika koniecz
nie z poprzedniego, chociaż pozosta je 
z nim w niewątpliwym związku. 
Powstają więc na przykład przeciw
stawne szeregi : 

nagość - piękność - młodość -
niższość - chaos - energia - na
tura„. 

strój - starość - forma 
ria - kultura„. 

histo-

Przeciwstawnr'? Owszem, na ogól 
przeciwstawne: ale nie tak, aby każ
demu pojęciu pierwszego szeregu 
odpowiadało ściśle pojęcie zaczer
pnięte z drugiego. Podobnie jak -
- poziomo - nie ma związków 
przyczynowych , a le a nalog iczn e Ly l -

k o ; t a k -- - pionowo - możn a mówić 
o nieprzy , wa ja lno c i, nie zaś o w y
kluczeniu. „Strój" inacze j m a się do 
nagosc1, inaczej do niż szości , i na
czc j do natury; podobnie jak ,.mło
dość" można umieś t:ić mic;dzy pięk 
nością a niż s:z o ~ci4 albo rn ii;dzy chao
sem i energią„. O ś wiatopogląd zie 
Gombrowicza rozprawiać wolno bez 
końca: po prostu dlatego, że zakłada 
on nieustanną ucieczkę z systcmó·w. 

Inaczej jednak z dziełami: zasty
ga j ąc - choćby opornie - w litera
cką formę, muszą one skupiać się 
czy krystalizować wokół kilku te
ma tów czy opozyc.ii. T<:ik też i w 
Operetce, gdzie pojęcie „stroju'', 
uwikłane już w „starość " , podpływa 
niemal pod pojęcie „kultury" ; zaś 
„nagość" -- o której piękności nic 
ma co już rozprawiać - można by 
zbliżyć do pojęcia wirtvalności. nie
używanego zresztą przez samego 
Gombrowicza. .Jest ona bowiem 
czystą możliwością, JeJ upajaj ąca 
nijakość skrywa rojowisko n iespel
nionvch kształtów i wcieleń przy
s zł ości: zara zem za ś - w przeci
wieństwie do garder ob y masek 
i kostiumów - pozo;; t aje tajemni
cza, zagadkow , ni •zglębialna. Tak. 
Albertynka nic przypadk iem marzy 
o poddaniu, cźeka na gest posięścia: 
jest piękna dlatego, że nie jes t ni
czy m , a może być wszystki m . Z o
baczyć w niej symbol n at11ry -
c i żko, gru bo, n it-zda l'n ic, an tr•nl ·t·z
no:;ci -- n0n " Il . ; belk c .llbo r le -

rem ambicji, żądz~· wywyższenia się, artysta domaga się 
ab\• l{O uznano; a jeśli nawet jest bezinteresowny i czysty, 
jak łza, to przecież i owa czystość sprzyja powodzeniu 
dzieła i jest narzędziem osobistej ekspansji. Pominąć dy
~krl'lrnm milczeniem ten drugi aspekt sztuki to ją zubo
ż.n·: . sł:alszowa{·, I„. i„. do diabla! „. czy ja, autor, mam 
cicho siedzieć i pozwala!'.' żeby mnie każdy deformował, 
jak mu się żywnic zechce? 

znów jedna z dynamicznych antynomii - sztuki: im bar
dziej ,iest się sztucznym, t ym bardzie.i można być szcze
rym, sztywność pozwala artyśc1" rn zbliżenie się do 
prawd wstydliwych. 

S7.c·zcrość ... 
.i' in r ·; 11 11ir Jrl, .„,1 dr Jp r •l 1i i i ~ o 1 ·s rr. N 'w11:i. , 1 r -

stolinijna szczerość w literaturze jes t do niczego. I oto 
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U pierwocin W!;zys tkicgo. co może JJ w ic rl:z.i 1· ~ rt '!> l a 
kr~·je się se ret pcwnd pięl.nosci - ta kie.i, a u ie innej 
- i to .icsf, być moż e , jego zasa dn icz:v wy bór. Nicwątpli-
'i "' , • Tedlcr w lite a!ur oc1aro , "' h:d:donr. r ·-

nym rodzaje m u rod . , która L.a~ a .i; ~ la n moich , najba r-

c ie fra zesy (r zmawiając n a ławce 
z Sz.armem). Choc i aż może to za 
brzmieć śmieszn i e, A lbertyn ka jest 
dz iewicą: dz iewicą bez ~-stydną, ale 
cizie :vicą . 

III. 

Jak teraz przejść od krawiectwa 
do histor ii, w dom u mody rozpęta ć 
dziejow e pandemonium ? 

Wszystko, co ludzi różnicu je spo
ł eczni e , może im zosta ć w ostat ·cz
nym ra chunku odjęte . Jeś li zaś m o
że zostać od j ęte , t o d lalego , że z rc -
0·u1 y zas tyga w s te re otyp, w st ró j. 
G ombrowicz nie tw ierdzi , że wszyst 
k o, co o dejrn owa łne, j est s tro jem: 
kultu ra nie j est mask ą , p ozor em. 
oszustwem. P owiada tylko, że ge sty, 
ob ycza je , icl E'ologie mogą zesitywniel: 
w pusty ry t ua ł (nagość zaś, młodość , 
nigdy nie będ ą st erotyp em, chyba 
w ocza ch s tar szych ). I s tn ie je je dna 
tvlkc-i nieuchron na hierarchia: hie
r~rchia wicku, to znaczy ·iała; 
w szys tkie spo lcczn e mogą zos tać 
kiedyś obalone . Czy wię c n ie maja 
żadnej prawomocności? Taki naiwny 
Gom brow icz nie jes t: mówi ra cze j , 
że czerpią swą pra womocność z w alk 
i stosu nków międzyludzki ch, pod
cza s gdy w a lka z v,ick iem (z wła:;
nym ciałem) będzie za wsze bezna
d ziejna: piękność j esL r ów nie n ie
za s ł użona i arbitralna co starość. 

lowem, s tró j jes t znakiem różnicy 
i na rzę clzi c>m wyższośc i spolcczn ej , 

Gdyby pękly w i orcc zachowań , któ
rych obrazowym skrótem jes t 
„s trój ' ', nastąp iłoby zrównanie w 
nagośc i , powrót do niewinnoś ci (a le 
i niepora d ności, bezmyślnoś c i) natu
ry , N at u ra jest „kupą ": hrabska 
pędna w arta chamskiego kulfon a . 
Hi erarchię (jak w szelki porządek) 
\V]JrD\ a dza dopiero Ju dzki s ile!c 
społeczeństwo jest w y nikiem bezli
tos nej walki. 

„Sthój stał się najsilniejszym 
ba st ionem klasy wyższej - mówi w 

]Jeretce Książę - Cóż by się dzia
ł o, gdyby nie te wszystkie niuanse, 
rzekłbym, subtelności, odcienie, t en 
szyfh mistyczny , niezhozumiały dla 
niewtajem niczonych, któhym wyższa 
sfeha izoluje się od sfehy niższej. 
S thój i m aniehy, oto bastion nasz 
na wysokościach! Hosanna!" Już 
Thorstein Veblen spostrzegł i przed 
siedemdz iesięciu laty opisał u czucie, 
jak „klasa próżniacza" umacnia sW<l 
wyższość, z niesłychaną rozrzutnoś
cią pielęgnując własną odm i ennoś~. 
ty m oczy wistszą, im bardziej arbit
ralną '') . 

Wszelka arystokracja poświęca 
mnóstwo starań, energii i pomysło
wo ści, aby odróżnić się od pospoli
tego tłumu: t\vorzy mówi -
Veblen - zawiły sys tem konwencji 
- „symboliczne pantomimy pano
wania i uleg łości" - k tóry bronić 
jej będzie w umysłach, zwyczajowo 
i inklektualnie, jak pieniądze czy 
polic ja bronią ~ i, majcitkowo i ci e-

dzie j nawci oderwanych, spekulacjach myślowych. Musiał 
więc nadej~ć momenl, żebym w sztuce przcdsil,'wzią wy
prawę do w g o uroczyska , gc1:iie się świ<;ciły m oje czar.v 
i u roki. 

Nie chce niedoskonałości, ale przyciąga go ona, bo jest 
ż~-ci~m i pięk ności ą. 

„C1 łowick jest mię 1 l zy Bo~ ie rn , a l\llody m". 
Co s ię w~ kłada.: c:ll owic k 1a dwa i deały, boskość i mlo
do 'ć . Ch c być doskonał y , nieś mierte ln y, wszechpotężny 

- chce b~· -. B oi; ' m. Che~· być kwitnący ' wieży, wstępu

jący ' iyci - chce byi· l\l iod y . Pragnie do konałośei , il' 
lęka się Jl'j , bn w ie, że 'e i śmierc i ą . 

Dawniej, („.) Tolslo,i, zy Balzak, mogli pisać mniej 
wit' 1,c.i dla w szystkich, ale dla dzisiejszego literata io pra
wic niemożliwe, ponieważ nie mamy już wspólnego świa
ta, jest z clziesięe osobnych światów, które sobie naszych 
czytelników wydzierają. Jak znaleźć język, który by 
przemówił ,;cdnocześnie do konserwatysty - katolika, do 
nie wierzącego, egzystencjalisty , do normalnego „realisty", 
11o kogoś, czyja ś wiadomość· przeorana je~! Husserlem, lub 
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leśnie. Jak łatwo spostrzec, „klasa 
wyższa" znajdu je się w podcbnym 
położeniu co s tarość: może swobod
nie zmieniać maski i mody, ale po
zostaje w niewoli sam e j z sa dy 
· troj u; nic dziwn go, ~koro właś n i 
za puśreclnictwem st r ju (mani r, 
zwyczajów, idei) czerpie pożytki i 
rozkosze, proponowane przez naturę 
wszystkim ... ale młodym zwlaszcza. 

Kto wlada więc s trojem, rządzi 
spoleczeństwem. Jest to jednak co
raz trudnie jsze. Przodkowie Himala
jów trwali stano\vczo przy uświę
conych tradycją regułach, wiarach 
i honorach : tak wielka byla odleg
łośe między nimi a „lokaj stwem" że 
naśladownictwo czy r ywaliza cja 
mogl y wzbudzić tylko śmiech. Tera z 
jednak magia trwania zos ta ła za
stąpiona rytuałem zmia ny: „kła -a 
niższa, rzecz phosta, hobi co może 
żeby przyswoić sobie zahówno naszą 
modę jak nasze maniehy, a le też 
dlatego ciągle trzeba wprowadza ć 
innowa cje, mylące thop„." Bystre 
spostrzeżenie: skoro w spolccz ństwo 
wtargną ł r az wirus postępu i rów
ności, elitę wyodrębniać musi nic 
wzorcowa wierność tradycji, ale ra
czej pierwszeństwo w zmianie: naj
lepiej wyróżnia się ten, kto przewo
dzi wyścigowi masek, nic zaś ten. 
kto doskona le powtarza gesty po
rządków. I odw rotnie : spo łeczn ośc i 
p rzew odzi grupa, którn umie narzu
cie cora z t o nowsze - i dckaw~z . 
trudni jsze - r eg uly myślen ia, od
czuwa nia , z chowa n in. hoeiaż 

Operetkę umieścił Gombrowicz na 
po zątku wicku w la tach „belle 
ep quc '', pozos1 a l w tym pomyśle 
a k tualny i dzisiaj: czyż zmiana 
„stroju' (p ot rzeb, mód, idei) n ie 
j st nacz l nym a tu tem ~P łeczel1-
~ \ a kan " umpcji, niedos iężn q poku
s<}, umykającą tłumowi, zarazem zaś 
- najskuteczniejszym uspraw iedli
w ieniem nierówności? Ponieważ 
warstwy niższe, naci skając na elitę, 
coraz zręczniej przyswajają sob ie 
znaki odrębności, szybkość, z jaką 
trzeba zmieniać „stroj ", nieustannie 
oiG zwiększa : byłoby to - tak zwane 

przyspieszenie his torU... Jeśli 
bowiem uzna ć to wszystko, co wyło
żyłem , nietrudno zgo dzić si na sym 
boliczne utożsamienie mody i histo
rii, do jak iego koniecznie chce do
prowa d zić Gombrowicz: isto tnie, 
jeśli to utożsamienie odrzucić, nie 
będzie żad11e j Operetki, pomy s ł oka
że się ch ybiony. świadom ryzyka 
założeni , Gombrowicz za pytywał 
sam siebie: „Operetko, co z t obą, cóż 
więcej mam zrobić, jakie sposoby 
wymyślcć , żeby twoj · w orki prze 
mówiły głosem Historii"? .. .' "1) Jak 
problem rozwiązał , pokazuj e już 
zwrotna scena pierwszego aktu. 

.Jest w Operetce sygnał wywoław
czy arystokracji: to „krzesełka lorda 
Blatton". Te krzesełka ni c nic zna 
czą, nie wiążą akc ji: poknzują ty lko, 
że a rys tokrac ja celeb ru je j a ki C'ś ta
j mnicz za j ęcia , których sens cał
kowi .ie umyka plebsowi. I nic dziw
nego , że u myko. : sensem „kr zesel k 

lorda Blatton" jes t właś nie - brak 
e nsu: uma cniają one po prostu pa

nów w pańskości. Ile jednak takich 
„krzeselek" trzeba zmyśleć, ścier
pieć , strawić, aby - jak mówi Ksią
że utrzymae s ię „na wysokościach"! 
Ile „koafiuh ,kompotów, kołnierzy
ków, desehów, pianek, śmietanek"!? 
Przesyt ł ączy się bowiem paradok
salnie z niedosytem: zmęczenie zna
kami, symbolami, formami , które 
przyswoiło się i wyczerpało - z 
lękiem, że zabraknie symboli i 
kostiumów nowych, które pozwolą 
dalej panować nad historią. 

GRUPA PAŃSKA (piani ssimo, cres
cendo) 

Krzesełka lorda Blatton, krzesełka 
lorda Blatton, krzesełka lorda 
Blatton , krzesełka lor da Blatton ... 

PROFESOR 
Rzyg ... 

PREZES 

Zgaga. Nadkwaśność. Przesyt... 
Tak, tak, proszę pa11stwa, święte 
słowa, ja sam odczuwam na wy
sokościach, a moja żona też, coś 
jak przesy t, nadmiah, przejedzenie, 
ż t o niby , a by tak się wyhazić , 
za dużo, za dużo ptifuhków, kh c
m ów, tużuhków, ciastek, n odystek, 
koafiuh, kompotów, kołnierzyków, 
dcsehów. pianek, śmietanek, que 
sais-jc, lokal, uzików, pojazdów ... 

Freundem, do kog oś, kto swoją wrażliwość wykształcił n 
su rrl'a liimil'? Różne rzccz~·wisloścl, inne w idzenie , inne 
odczuwanie. 

dziej ludzkim, im bardziej jest się nieludzkim, tym bar
dziej rnnkretnym, im bardziej abstrakcyjnym. Sprzecz
nosc, wie pan, przekora, to nieodzowne dla ducha! Życie 
je. z ze raz musi być przeciwstawne !>zluce. I formi(', 

I w tych przc różnyt· J)anora m eh wyżywa . i · . ała r oz
maituśi· na ' 'l ~ dt t n1>r r:111wnt1h •. Miną ł <"'r ~ cZl tauia 
zwykłego. 

W literaturze, ktiira na zczęse1c nic jest czy lą 7.l uką , 
która na sz 1nęście jest c?.ymś więcej, niż sztuk , można 
zdobyi· się na to co r obi mala rstwo i na co' waż niej ·ze o 
jcszc:11~. na coś kura t l'rzeclwncgo. '\ ożna b~ i• t ym b r-
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- . loja literatura uparta jest na wzorach klasycznych. 
„1-'crtlydurkc" jest poniekąd parodią opowiadania fiłozo
Hczneito w stylu wolterowskim. „Trans-atlantyk" parodią 
staroświeckiej gawędy. „Pornografia" nawiązuje do do
brodusznej „powieści wiejskiej". „Kosmos" jest po trosze 
kryminalnym romansem. l\Iój teatr powoduje Szekspira 
a o. tatnia moja sztuka jest utn ymana w formie operetki. 

PROFESOR 
Rzyg ... 

KSIĄZĘ 
Otóż to wła ś nie! Z ust mi phofc
soh wyją!! 

KSIĘŻNA 
Niesthawność jakaś jes t w po
'\vietrzu. 

GENERAŁ 
Przepełnieni e. 

PREZES 
Przejedzenie. 

MARKIZA 
Piti, piti. 

PROBOSZCZ 
Oj, co za cza ·y! Panu Bogu ofia
rować! 

KSIĘŻNA 
Cała nadzieja w naszym mistrzu! 
Mistrz, phoszęż, odświeży nam mo
dę! Odświeży mę ·ką sylwetkę i 
damską! 

FIOR (zamyślony) 
Odświeżyć. 
Damską sylwetkę. 
I męską?„. 

GRUPA PAŃSKA 
O tak, o tak, o tak! 

FIOR 
Łatwo powiedzieć ! 

L a two powiedzi eć: wprowad ź no
wą modę! Wymyśl nowe modele ! 
Nowe? Ale jakie? Moda ... Moda nie 
może iść przeciw czasowi. Moda 
j st czasem. Moda je t historią! 
Czy ja się mylę może, kiedy mó
\Vi c; , że moda jes t h i s torią ?„. 

KSIĄŻĘ 
Jest historią! 

PREZES 
Historią moda jest! 

GENERAŁ 
Tak, jest historią! 

HUFNAGIEL 
Historią! 

KSIĘŻNA (do Księcia) 
Czyż moda jest histohią? 

KSIĄŻĘ 
Tak, moda jest histohią! 

GRUPA PAŃSKA (podnosząc ręce 
do góry) 

Historią.„ moda ... jest! 
tmilczcnic) 

FIOR 
Historia ... 
Ja Fior! Ja mistrz! Ja Fior! 
Nowy dać wygląd człowiekowi. 
.Jaki! 
O, łatwo było dawnym mistrzom 
tworzyć! 
A dziś jest ciężko ... 
Co będzie za lat pięć, dziesięć, 
piętnaście? 
Co czas przyniesie? Jak pędzi 
czas ... 
O, jak mnie męczy czas, któn•go 
nie znam! 
Przyszłość zawarta w m j teraź 
niejszości... 
Nieodgadniony kształcie! 
Rosja .. . Anglia ... Polityka morska„. 

Delcassć... Bałkany... Socjal izm „. 
Krop nprinz. „ Dokąd? Jak? W jakim 
kierunku ? Ku czemu "? .J· kąż nogaw-

Posługując się formami klasycznymi, bo są najdoskonalsze 
i do nich czytelnik się przyzwyczaił. Ale proszę nie zapo
minać - ważne - że u mnie forma jest zawsze parodią 
formy. Posługuję się nią ale umieszczam się poza nią. 

czasy, kiedy to Rabelais pisał jak dziecko załatwia się poci 
krzakiem, żeby sobie ulżyć! Czasy dawne, kiedy to Lite
ratura oddychała pełną piersią, tworząc się na swobodzie, 
między ludżmi, dla ludzi! 

Póty gnębiliśeie owo nieszczęsne „ja", aż doczekaliście się 
literatury nieosobiste·, wh:c niekonkretnej, więc nierze
czywistej, więc nieprakt.vczncj, więc nieżyciowej, więc 

tchórzliwej, więc przemądrzałej, więc wymęczonej, wysu
szone ·, pozba.wioncj ił: , rozmachu, :;wieżo · i , or . gin11.l
nośri zaeictrzcwioncj w nudzeniu. eh, dawne dobre 

.Je (em humorysta, pajac, linoskoczek, prowokator, moje 
utwory na głowie stoją żeby się spodobać, jestem cyrk, 
liryzm, poezja, groia, wałka, zabawa („ .) Jestem trudny, 
to p raw da ta m g dzie n ir• można. inacze,i, a c jeś li k to pisze 
w ' miert ln')'nt s tr ch u, że z nudzi, o ja! Z dumi •w a j 
m nie owe swoje, na których literaci odczytują na głos 
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kę mam zaproponować, gdy nie 
wiem, czy za lat dziesięć nogawki 
będą w użyciu? A może z piórek, 
lub z metalowych kółek będzie ten 
przyszly strój? Przrzlość„. Przy z
lość jc ~ t czarną dziurą, cza· jest nie
wiadomy. Historia nie ma twarzy! 

Ale gombrowiczowskie pojęcie 
„stroju' ' jest niesłychanie pojemne: 
pozwala nie tylko wprowadzić 
Historię na deski operetki, ale rów
nież - wstrząsnąć pospolitym sto
sunkiem do kultury . Operetka jest 
niesłychanie antyparyska: skupia 
wszystko, co w „starej Europie" 
brzydziło przybysza z Polski i z 
Argentyny zarazem. przybysza z 
krajów bezkształtu i niedojrzalo ci. 
,Te t eśmy niewolnikami - zdaje s ię 
mówić Gombrowicz artystom i in
telektuali tom, pracowicie grzebią
cym w piękności i mądrości - po
zwoliliście ujeździć się kulturze, 
podczas gdy naprawdę ona powinna 
wam slużyć . Dlatego też jesteście 
nudni... gracie role, pożyczacie sobie 
kostiumy, uginacie się pod ciężarem 
znaków: 

Paryżu, myślałem, Paryżu, stary 
tenorze, zwiędła baletnico, sędziwy 
figlarzu, jakiż jest twój grzech 
śmiertelny przeciw Piękności? Czy 
nic ten, że ją zjadasz? 

Metamorfoza kulinarna, której 
sens taki, że aby konsumować pięk
no' ć musisz zupełnie z nią zerwać; 
nie tylko musi on przy.i ść do cie-

bi z zewnątrz, jak na półmisku. 
ale jeszcze musisz tak wewnętrznie 
się urządzić, by twoja brzydota nie 
przeszkadzała ci w rozkoszy; i ten 
zabieg... wymaga.„ przerzucenia się 
w zbiorowość, w towarzyskość, 
wspóludziału innych, trzeba na
przód wytworzyć system współży
cia, kulturę gdzie by suregaty pięk
ności jak belles manieres, elegance, 
distineition, esprit, bon gout etc. etc. 
mogły zastąpić znikczemniałą na
gość ... Literat francuski nie będzie 
przecież paradował nago, w po
wietrzu tutejszym unoszą się tysiące 
plaszczów, wyciąga się rękę, chwyta 
się płaszcz najbardziej przypadający 
do gustu i oto jest się romaneier, 
historien d'art. katolikiem lub pata
physicien ... powietrze roi się od tech
nik, kierunków, rozwiązań, płasz
czyzn, platform, powietrze paryskie 
jest ożywcze i lekkie, jak wóz z 
meblami. Ta literatura nie zna pra
wie surowca, odżywia się elaborata
mi, które poddaje dalszej elaboracji. 
Krzyknąłem, że nie jestem ani pi
sarz, ani członek czegokolwiek, ani 
metafizyk, ani eseista, że jestem 
ja, wolny, swobodny, żyjący. . . Ach 
tak, odrzekli, jesteś więc egzysten
cjalistą;;). Czy jednak mowa napraw
dę o Paryżu? „Mnie ciągle Paryż 
miesza się ze światem" - przyzna 
je Gombrowicz"). Jakkolwiek spoj
rzeć, czy od strony polityki i historii, 
za ga rniętej przez frazes i przesyt, 
czy od strony sztuki i kultury, co 
zmieniły się w bibliotekę Babel. peł-

ną rozwrzeszczanych komediantów ... 
wszędzie odsłania się podobna praw
da : współczesna cywilizacja jest cy
wilizacją zmęczoną . Zapewne, Paryż 
jes t stary: ale wraz z nim - cały 
nasz świat. 

IV 

Musi więc przegrać. 

Musi przegrać, ponieważ straci! 
kontakt z młodością. Owszem, Ope
retka przyśpiewuje wzniosłej i 
okropnej historii dwudziestego wie
ku. Jednak rozwój fabuły nie słucha 
bynajmniej politycznych wydarzeń, 
nie obrazuje losów demokracji ani 
nie odtwarza sprzeczności współ
czesnego świata . Na próżno szukać 
w Operetce politycznych dowcipów: 
hi storię także umiał sobie Gombro
wicz (jako artysta) podporządkować 
i wszystko, co w swej sztuce zmieś
ci!, wyprowadził z relacji strojów i 
nagości, z własnej - jak najbardziej 
prywatnej - mitologii. Można by 
nawet - na pół żartem - powie
dzieć, że Operetka nic o historii nie 
mówi: mówi raczej, jak z historii 
uciec. 

Bo przecież stosunek panów i lo
kajów, Księcia i Hufnagla nie na
kręca bynajmniej akcji Operetki! 
Owszem, wszystko, co panowie mó
wią i robią, wszystkie spoleczn 
formy jakie w swoim pracowitym 
pr · żniactwie budują, budu,ją prze-

swoje płody. Jakbym nie był w stanic przeczytać jedne.i 
strony mego maszynopisu, tak się boję ziewania! Dziś 
w biurokratycznej atmosferze, aforyzm francuski tous !es 
genves sont bons sauf les genves cnnuycnx przestał 
straszyć. 

czyła mi utwór krwawym potem długotrwałego wysiłku 
oblany i zawierający najdroższe nadzieje, że nie przeczy
tałem, nic mogłem przeczytać. 

Szkoda! 
Ba. lepiej siedziałbym cicho! ••o cóż z imi wojuje;? 

.„ artysta (.„) jest istotą systematycznie okłamywaną od 
pierw ze o Iowa · ie n:l p i ·a l. Nawet ja nie illoh~·!b y1 

się na okruc.-1 f two, żeby powiedzieć oso bi , k tóra w r '-
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Zostawcie w spokoju garstkę w1zJonerów, marzycieli, 
poetów, niech robią swoje. Stać ludzkość, mimo wszystko, 
11a alpinistów i nikt nie wymaga żeby taki sportowiec ze 
szczytu l\lont Blanc wypowiadał się za rewolucją, albo 
przeeiw. Zezwólcie więc garstce artystów żeby po swo
J m u w .- z' ła na z .z ·ty , z których wi dok jest roz lei.rł.' -, 
zamglony i raczej sub stJCcie aeternitatis. Zos tawm y arty-

iwko lokajom - i od w ro tnie. Ma 
słuszność Jarzębski mówiąc , że gom
browiczowska forma je t zaw37. e -
formą ku Innemu. Jednakże nic tąd 
- dla post :_pu fabuły -- nie wynił<a. 
Martwa n ' lac ja może trwać do koń
ca ;'., wiata: pa nowit' będ ą :; ię cor a z 
to bardziej natężać i nat ężać , aby 
nastarczyć nowych kostiumów, no
wych klam tw, którymi trzymają 
chamów w uległości; lokaje zaś będą 
się pienić w bezsilnej wściekło ci. 
natężając się do buntu, który nigdy 
nie nastąpi. Ze stosunku zależnoś ci 
nie ma w ogóle ucieczki: im bardziej 
panowie nażarci, przebredni i znu
dzeni, tym bardziej lokaje rozwście
czeni i niezdarni. Tatarzyn nigdy 
nie puści Kozaka - i odwrotnie. 

Jednak Gombrowicz nie przesze dł 
na stronę Hufnagla . Tak, nie ma co 
ukrywać: pozostał „biały" , chociaż 
tylekroć marzył chaosie, chociaż 
świeżą, niezgrabną energię , co za
mierza do niewiadomej przyszlości, 
Jączyl tak często z młodością i pięk
nością Pozo tal bialy - jak Krasiń
ski. Nie wiem, czy kto spostrzeg ł, 
jak bardzo Operetka przypomina 
Nieboską komedię. Groteskowe księ
stwo Himalajów - Monaco jakie, 
Lichtenstein? to secesyjne Okopy 
świętej Trójcy, wymizdrzone i wy
fiokowane, nic zaś, jak u Krasińskie
go, pyszne, butne, nadęte: równie 
jednak przegniłe i jednako potępio
ne. Jest też coś z Pankracego w 
Hufnaglu: zapiekły w nienawiści 
faga s, mrok w duszy i przeczucie 

klęsk i, intelekt zaś ~rzeźwy , c?'_nicz 
ny, zdol ny spojrzcc dale] l11Z na
m i t ność, k tó rej si ę zaprzcdul. 
Wrzask lokajów („nogi wyrywać" ) 
wywołuj e z pamięci chór Rzt'Żni 
k ' w I naw t z . kończenie podobne, 
choc.iaż odbite w krzywym, bluź
nierczym zwier ·iadle„. Swoic~ h:a
biów tak Gombrowicz urządził, Jak 
ni o dważyłby się żaden Kruczkow 
ski. A przecie no stronę Hufnagla 
nic przeszedł. Dlaczego? 

Bo dla Gom browicza - Gombro
wicza artysty , opętanego marzeniem 
wobody, nagości, nieodpowiedzial
ności - Hufnagicl należy do tego sa 
mego świata ·o Książę, .Jes t napiętv , 
związany wła snym przeznaczeniem . 
Jest zamaskowany, kiedy zaś zrzuca 
maskę, przeraża twarzą, na której 
maska zostawiła ślady niezatarte. 

.Jest zaprzedany przyszłości, za
troskany historią - nie mniej niż 
hrabiowie .. . J est wreszcie, jak sam 
powiada, „ideą"... miast być po 
prostu czlowiekiem. „Galop" Huf
nagla to dla pisarza tylko obłędn e 
rozw1męcie i pomnożenie wyścigu 
masek, któremu przewodniczy Ksią
żę. Jeśli posłuchać dziwnego konia
rza, lokaje i parobki, wyrwawszy pa
nom nogi, przebiorą się - - niczym 
Czeladnicy w Szewcac/1 w 
wykwintne kamizelki i ineksprymab
le, aby podjąć, najpierw z zapałem, 
póżniej zaś ze znudzeniem, przerwa
ną zA ba wę w „s trój" ... czyli w wyż
sza "ć . 

stę sam na sam z utworem. Będziemy dyskretni. Sztuka 
to przedsięwzh;cie delikatne, które dokonu.ir si po 
ciemku. 

to jeszcze najbardziej zbliża nas do naszej prywalnc.i 
rzeczywistości. I w społcczcństwit'. które b~· skasowało 
wolnośl': i dowolnos(· literatury . 11ild by 110 )Jrostu nit• 
wiedział co się w człowieku prywatnym, pojedynczym 
dzieje. Jeśli literatura piękna nie jest czy_stą sztuką, to jest 

jednak głosem jednostki, idywiduum c:lłowieka prywat
nego. Wielkie to i wsµaniałe urządzenie, że każdemu w~· 
starezy pióro i kawałek papieru by pisać eo mu się spo
doba - we własnym tylko imieniu - na własny rachu
nek - dla własnej satysfakcji - bez żadnym kodeksów, 
uzależnień, oganiczeń. Ba! Nikt lepiej odc mnie nic wie, 
jak zwodnicza je t ta niezależność, a le mimo wszystko 

.Jestem przeciwnikiem wszelkich ról, a już najbardzit'j 
roli pisarza zaangażowanego. Bardzo mi przykro. tutaj 
naprawd~ nic mogi; się przydać·. l zbyt silne jest we nrnic 
przekonanie, że już niezadługo nauka i technika zdmuch
ną nam sprzed nosa cały ten rozłam na prawicę i lewici;. 
i postawię wobec inn;\·eh z •ola zagadnień . Polit yka? :Uoja 
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Zmienią się w nowych - gorszych! 
- panów, miast rozkwitnąć młodoś
cią. Taka Operetka byłaby jednak 
bardzo banalna. Często, zwłaszcza 
pod koniec życia, podkreślał Gom
browicz, że nade wszystko pragnie 
prywatności, rozluźnienia, powrotu 
w sferę „średnich temperatur".„ 
Tymczasem Hufnagiel jest gorączką, 
rozpędem. Jest odblaskiem świata, 
któremu się przeciwstawia. Tasuje 
stare karty, podczas gdy człowiekowi 
- marzy Gombrowicz - potrzeba 
nowych. 
FIOR 

Jak ten czas pędzi! Poszę, na 
przykład taka ławka. Niby io stoi 
nicuchomo, a jak pędzi! Pędzi i 
pędzi... ale dokąd?„. Co'? Dokąd? 
W jakim kierunku, ku czemu? 
Wszystko pędzi pędzi, Boże 
wielki! 

HUFNAGIEL 
Nic zwykłem spadać z siodła. Nie, 
nie zwykłem spadać z siodła. Ga
lop to moja specjalność! Pozwól 
pan, mistrzu, nie podzielam pań
skiego niepokoju. Ta ławka? Pę
dzi? Galopuje? Nie wiadomo do
kąd? To i co? Dosiadam, pędzę, 
galopuję! Historia? Pędzi? Galo
puje? To i co? Dosiadam, pędzę, 
galopuję! Nic zwykłem spadać z 
siodła! 

PROFESOH 
Rzyyyy„. 

KSIĘŻNA (do Profesora) 
Phoszęż nie przeszkadzać! 

HUFNAGIEL 
Cała rzecz w tym, żeby silnie kola
nami i udami lejców trochę po
puścić i pejczem!„. 
Jest w Operetce człowiek, który 

pojmuje, że z błędnego koła nie moż
na wyjść inaczej, niż odrzucając 
wszystkie maski: że w czasach, kie
dy „strój ludzki oszalał", idee zaś, 
zamiast służyć ludziom, narzucają im 
drętwość stereotypów, tylko radykal
na zmiana stosunku do kultury przy
niosłaby ocalenie. To Fior. Bo Fior 
jest nie tylko trefnisiem i ochmist
rzem wielmożnych, ale także „twór
cą stroju", nawet - artystą: trzeź
wość i przyzwoitość nie opuszczają 
go ani na balu, kiedy odsłania zło
wieszcze mundury faszystów, ani na 
ruinach zamku Himalai, kiedy -
naiwnie ale uparcie - domaga się 
sądu. Tak, Fior nie szuka korzyści, 
jak arystokraci, ani zemsty, jak Huf
nagiel: nie przestaje rozważać, gdzie 
prawda, gdzie piękność. Może to sam 
Gombrowicz„. albo raczej, jedno z 
wcieleń Gombrowicza, pisarza (a 
więc twórcy form), stronnika „bia
Jych, których jednakże zdradza -
zdradza, uciekając nie do Hufnag!a, 
ale gdzie indziej, w nowość, świeżość, 
wszechmożliwość? Dlatego może 
szczerze, nieobłudnie, zaklinać Huf
nagla: FIOR (do Hufnagla) 

Człowiekiem sta11 się! 
Zrzuć swą maskę! 

HUFNAGIEL LOKAJE, KSIĘSTWO, 

PROBOSZCZ Burza! (wicher, grzmo
ty, błyskawice) 

Burza! 
FIOR 

Tu maska maskę dręczy. Zrzućcie 
maski! 
Zwykłymi stańt:ic się ludźmi! 

WSZYSCY 
Burza! Burza! 
Zaś w zakończeniu, kiedy wszyscy 

złożyli do trumny swą przeszłość -
Książę „splendohy i honohy", Pro
boszcz Boga, Generał „tajemnicę 
obmierzłą", „krwawą", Hufnagiel 
„walki i zwycięstwa" proletariatu 
·- właśnie Fiorowi przypada ostatnie 
słowo, podsumowanie bankructwa: 
FIOR 

Precz! 
Odstcwcic od tej trumny. Niech ja 
przystąpię! Niech ja się zbliżę do 
niej, ja, Fior! 

WSZYSCY 
O, Fior, o, Fior, o, Fior! 

FIOR 
Przyjaciele! 
Ja Fior, ja mistrz, ja twórca stroju 
Ja, wielki mody dyktator i rzeź
biarz Modnej sylwetki!. .. 
(podchodzi do trumny) 
Pas! 

SZARM 
Pas! 

FIRULET 
Pas! 

FIOR 
Przeklinam ludzki strój, przekli
nam maskQ 

polityka, to osłabienie form - obojętne, czy z prawa, 
czy z lewa. 

Surrealizm, najgwałtowniejszy protest ducha francu
skiego, zagrożonego formą, już jest skażony intelektem, 
spragniony logiki i szukający oparcia w spekulacji myślo
wej, naukowej i filozoficznej. Najazd nauki na sztukę nie 
spotkał się z Istotnym oporem ponieważ artysta nic po
trafił przeciwstawić dostatecznej pasji, namiętności, 
poezji, ani dostatecznie konkretnej rzeczywistości, ani 
dostatecznego rozbawienia I lekkomyślności. A do tego 
przyłączyły się wszystkie mechanizmy coraz bardziej 

zmechanizowanej kultury, dzięki czemu sztuka zaczęła 
stawać się coraz bardziej sztuczna, poeta coraz bardziej 
„poetą", malarz „malarzem", geniusz „geniuszem" i Język 
wywindowany zapanował tak dalece nad mową swobod
ną, że dziś w Paryżu nic bardzo się wie, co się mówi. 
Pięknoś~ też wykańcza. 
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Wiecznie ta sama wojna z nauką. Strukturalizm wy
rasta z etnologii, llngwlstyki, matematyki, nawet w naj
szerszym ujęciu, jak w Foncaułta, jest epistemologią. 
A mój, artystyczny, jest z ulicy I z codziennej rzeczywi
stości, jest praktyczny, jest też zaprawiony lękiem i na-

Co nam siQ w ciało wżera, okrwa
wione 
Przeklinam mody, przeklinam 
kreacje 
Krój pantalonów przeklinam 
bluzek 
Zanadto w nas siQ wgryzł! 

WSZYSCY 
Przekleństwo! 

FIOR 
Ja, Fior 
Ja damsko-męski mistrz do trumny 
składam świętą, a strojem na 
zawsze zhańbioną Człowieka na
gość! 

WSZYSCY 
Nagości święta, śpij! 

FIOR 
Nagości święta ludzka śpij na 
zawsze! 
Nigdy cię nie zaznamy„. 

Możnaby powiedzieć tak: w Ope
retce najbardziej rzuca się w oczy re
lacja Książę - Hufnagiel, panowie 
- lokaje. Jest ona jednak, jeśli wol
no powiedzieć , bezpłodna: nie posu~ 
wa wydarze11 i wygasa w pustce 1 

ro:r.paczy„. wtedy, kiedy pod przewo
dem Fiora wszyscy składają do trum
ny swe minione stroje. Jeśli Operetka 
nie kończy się pogrzebem, to dlatego, 
że w ślepy, nierozwiązalny konflikt 
wdziera się „wawolnie lecz systema
tycznie - inna relacja: Szarma i Fi
rul La z jedne j, Albert: nki i Zło
dzieja : zków z drugiej str ny. Te 

właśnie po~tacic umożliwiają rozwój 
akcji : w zesztywniałym świecie Hi
malajów nie stałoby się nic, gdyby 
dwaj birbanci nie spuścili ze smyczy 
Złodziejaszków; nigdy by zaś Zło
dziejaszków nie spuścili. gdyby Al
bert.vnka raz się wreszcie pozwoliła 
ubrać, gdyby przestała tęsknić do 
nagości... 

Cała Operetka obraca się więc 
wokół jednego „nie" Albertynki: 
Albertynki i Gombrowicza, oczywiś
cie. Przypomina to naturalnie Iwonę, 
gdzie sama obecność pokracznej 
„księżniczki Burgunda" określa za
chowanie pozostałych bohaterów. Za 
sprawą zaś Złodziejaszków wybucha 
awantura na balu, największa ze 
wszvstkich „kup'', jakie stworzył 
Gombrowicz (w Ferdydurke, Trans
-Atlantyku, Kosmosie) po to, aby 
złamać i pomieszać wszystkie formy. 
Taka awantura to nie rewolucja: to 
święto młodości czy płodności, to 
współczesna wersja Saturnaliów! Od
nowić świat - ten sam świat -
przez odrzucenie w szystkich zakazów 
i odwrócenie wszelkich obowiązują
cych reguł! Otóż w całej swej twór
czości Gombrowicz nie przestaje od
prawiać podobnego obrzędu: to 
kapłan Saturna. Dlatego ma słusz
ność, powodując, że Operetka nie 
jest ani z lewa ani 'L. prawa„. Sto
sunek zależności, jałowy nawet w 
nega ·j i , zostaj e tam zastąpiony dia~ 
lektyką powstawania, która w sz lk1 

miętnością, oni wykrywają Formę na zimno, a ja na go
rąco, ja się jej boję! 

Małana gnębi ilość malarzy. Za dużo. Wszyscy malują. 

I ja się nią bawię! 
Mnie zawsze irytowali artyści nazbyt fanatyczni. Nic 

znoszę poetów, którzy są zanad~o poetami i m~larzy ~byt 
oddanych malarstwu. Ja w ogole doma.g~m ~1ę od czło
wieka, żeby się nigdy niczemu calkow1c1e me .oddawał. 
żądam aby był zawsze troszk poza tym, co robi. 

J za · c cialem h)·ć - . c oba - olJq, nie ." r l ' tą, 
a ni ideą , a ni żadnym dziełem swoim - sobą. Byc powy
żej sztuki. dzieła, stylu, idei. 

Dlaczego ta sztuka przestała być trudna, dlaczego urze
czywistnił się w naszych czasach jakiś triumf mierności, 
dzięki któremu malowanie stało się łatwe, dostępne byłe 

podfruwajce, studentom, dzieciom, emerytom, każdemu -
zdołano zlekceważyć wszystkie trudności techniki, formy, 
k tóre wzbra ni ały dostępu do ołtarza i dziś artystą mala
rzem może by ć· każdy - i, co więcej, te obrazy „wcale 

nie są takie złe". 
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„str ój" t raktuje jako t_y mczaso\' :Y i 
ponad w szystko w y no 1 -po~tamcz
ność nieprzewidzianego. Utopia ? Za
p ewn e. Mitologia? Oczy~viś c ie . Ale 
wiadomo, jak blisko od li teratur ~· d o 
mitologii i wiadomo także, że ni~ m a 
w wielki e j literaturze oplyrm zmu 
innego niż optymizm utopii. 

Panowie Himalajów nie podają -
na d obrą sprawę - p od ciosami z 
zewnątrz : następcą t ronu jest Szarm, 
Szarm zaś godzi się powiedzi eć „pa s". 
Nie może sprostać młodości , nowości , 
nagości : tym samy m motyw~cja sp~ 
łeczna zostaje znow u za tąp1ona m i
t ologic zną, zgodnie ze słowami i za 
miarami G ombrow icza (czy muszę 
mówić że sł owu „mitologia" nie 
przypi~uj e ujemnego znaczenia ?) . 
Rywalizacja Szarma i Firule ta o 
Albertynkę, oparta zabawnie o ob y 
czaj ową anegdotę (wydzieranie sobie 
utrzymanek było p n :ecie ulubioną 
zabawą młody ch ludzi z wielki go 
świata r ozmaite Cleo de Mer ode 
czy Li~ne de Pougy pełniły funkcj e 
zn.a ku pańsk ości, sp ortow g pucha
ru cz sztafetowej pałeczki - obni
ża niemoc młod zego p ok olenia „p a 
nów" i rozkłada kos tiumo\ y ry tuał 
o wiele skute czniej , niż p o1 rafią P ro
feso r czy Hufnag iel : ( podcho d zą do 
siebie ze Zło dziejaszkami na sm yczy l 

SZARi\I 
Pr zck l ę l y „. zn bi t ci ę, za b il: , zab ić ... 

FlRULET 
Przeklęty ... zab i ć cię , zabi ć , iabić ... 

S Z R 
Zniszczy " cię„. 

FIR UL ET 
Zabić tię„ . 

lWpatruj ą się w siebie) 
S Z RM 

Jakby m do lu t ha l rz l , ł... 
F IR U LET 

J a.k by m d o l u ; tra s tr zel a ł... 
ALB RTYNK A (przez sen ) 

Naag ... g„. g ... 
S ZAR M I F IRU T 

Z no\ 
F IRULET (p ou f ie) 

R oz bierz się ... 
S ZAR M (pou fn ie) 

R ozbie rz s;ę„. 
FIRULET wyzywaj ą 
Zd e jmuję spodn ie! 

F IR LET 
Pa 

S ZARM 
Pas. 

FIR U LET 
Helas! 

S Z RM 
H" l 

F IRULET {poufni ) 
.. . t o je rozlazło wychudzon 
T w oje an emiczne reum atyczn e 
T w oje \ ;ra fino 1 ni wychu h a -
nc ... 

S ZAR M (p oufn ie) 
„. t w o j w~ty dl iwe wypieszczone 
T w oj e su btelnie wycie!1czonc 
Twoje fataln ie v•yk r zyv.:iom• ... 

FIRUL ET 
Do siebie 111 Ó\ ·i'! 

SZARM 
Nie, do cie ie! 

FIR "LET 
Do cicblc j a do siebie! 

SZARM 
Do si b ie .i a do cie !c 1 

(ZŁODZIEJASZKI szarpią się na 
~my zy ) 

Z Ri\.I 
Przeklę te p:;y ! Im w szy;;tko wol no 
A ja się m zę w- ty dzi<': ~ 

Jak pam ięta my , wła śni!: Zlo dzi -
i.i szk ow ic p rzechow ali lbcr ty nkę , 
~ więc nago'ć . . \ 1 o ę, wsze hmoż
llwoś ć„ . P row 1 ku ją t ż do małe j d -
gres j i. r zecicż oni s ię już w dziele 
G o br ow i ·za z jawili. Za róvmo w 
- zi n nik u jak \\ rozmoi; ach z Domi
niki rn de R ou x opow iada G ombro 
w icz, ie k ilka razy w życiu zd a rzyło 
m u ·i ę jakby u ciec od -;p olecz r'1stw a : 
i we F r ai1cji. i \~ cza ·ie studiów , 
i póżn i cj, w A r . enLyn i . k iedy b ez 
grosza, bez m ieszk a nia , bez żadny ch 
pl n · w ni perspPk ly' - lul ał si p o 
prz dm icścia ch Buenos ir cs w to
warzy:otwie pode j rzanych awa n tur n i
ków czy 1- kkod uc łl· w„. ni , n ie 
przeslępcó ,.,. by na jmni j, r abusiów 
jakkh$ czy złodziei. ale zł dzi jasz
ków właśn i e - nie groźny ch i n ic 
poważnych I dodaje , że były t o naj 
. zclęśl ' \r ze: ch wile j •go ż. 'cia . Można 
!olw11 lrozumici.: . dlai.:zcgo: nil miał 
żadnych więt. llW , by ł c ał kowi ci pry 
\"31oy, ni l<ogo n ic ohchodzi i ni e go 

Żyje w nas samot.nc samopoczucie Adama. a sz.a filo 
zofia jest filozofią Adamów. Sztuka jest sztuką Adam ów. 
Dwie rzeczy nrnie zdumiewają gdy się zastanawia m , j ak 
człowiek się wyraził dotąd w sztuce: że ta w ypo edż n ie 
ro7.padła mu si1; na dwie f azy , hi:ctącc fa zam i jego życia, 
w~ st1:;1rn j " (mlo<lo'- c') i 7.a. tę u · ącą ; że n ic została dosć 

nas~ 1•011 a ilo ~ c i a . 

skońc7.onością in nych możliwych k ombinacji - · że i 
ma takiego ezlowieka, który by n ie był możliW)· w bliż 
szej lu da lsze j rzyszłości„ . ależ t o j est wewnętrzna 
otchłań! T o p r ow adzi do r ozw y dr ze n ia wyobraź ni ! 

r ·iait ll' n; i :ic k ,._ s ię !' no\• ' ·arian! człowiek - na 
1111.l z. kc k '' a'i tl ~ m odmienn. - i wiedz re, :ie tym w.i.
r lantom ni 1r a końca - że naładowan i jestcśm ' nic-
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T o oba la w szystkie n or my , ps) c olo iczne , m oraln e 
i inne, ma się wrażenie , że jestc'my r ozsadza ni , nie d u · 
hem b~\'najmnicj, a spiskiem spółkują yeh ciał stw a r za -

, nbl I I ojn to w a·rh ·o·ć literatur.: t· wol-
n ; ~ snu ia \qll ow, zupełnie kb:I' się W) bicra lo • cieżkl 

I 
I 

( 

n ·e obchod:do ; p odtrzy m y ;vał 
w::zakż -oj usz z młodością . ·wobo dą , 
ekkomyślno cią niemal przestępczą, 

a le je;,zcze nie zastygłą, nie spełnioną 
\\ pr z.E.', lępstwie . Słov,;em, l y ł sa m 
\\·,;zechmożli woś c ią. 

' ie p rzy p ominam źródeł: biografi 
w yJ a m a szy stko i nie wyjaśnia 
nkzcgo. Po szukuję racze j zn a czen ia , 
ja kie Złodz i jaszkorn nadal G om -

rowicz. Prawdę obja\ ia l on czę s t o 
u k ra dkiem: jeś li uk łady sym et rycz
ne ro zbija] zw y kle chaot ·cznymi 
„k upami" (j ak spór Księc i a z Iluf-
n aglem w O per etce), -0 vła sne 
w nioski podprowadza! boczkiem , 
„~ kosem" , zaskoczeni m. Tak i tu
ta j : r ew olucj zrobił IIufnagie l, a le 
O per etka koń c z::, s ię t rium fem Al
berty nki. Z króles twa stroj ów, z se 
cesyjnego w y dziwa czenia. co wikto
r i ańską obfito ś ć mieszało z pa ryską 
pieprznośc ią , wy trys nęła l\II! odo ść, 
symboliczna lub nie, jak ch ceci e ; 
wybuchł o niższe piękno. wszechmoż 
ność , nagość . Dzięki Zl odziejaszkom. 
Czy nie pos tąpi li oni tak trochę jak 
Gombrow icz? P o\NiedziaJ on kiedyś 
sio' ba r d zo znam ienn : że przyro
d:wn •m m u te ·enem działani a je t 
le \•ica. I s totnie ; był cz ł owiek iem 
buntu , no ości , se p ty cyzm u, non
ko nfor m izm u ka pry su n \ e t. Nic 
dziwnego, że adre 'Owa l ~we ci zi ta do 
niez.adow ulonych , do b urzycieli. . le 
nic p o to, aby im ba:ować ! ni'>, p rzy 
ogniu, rozżagwionym p rzez Jl ufnog
Ja , G om bro vicz p iecze s w;i vtasn 

r tystyczną pieczeń, t a osobliwie 
przyprawioną sarmatyzm em i szla
chetczyzną.. . J ego dzieło powstało 
dlatego, że s tar y świat powiedział 
„pa ,;" , jak Szarm, F iru lc t i w szyscy 
gosci H ima la jów; pow -ta to ze stare 
g o ś wia ta, ale w brew nie mu ; a tera z 
ofiaruje je Gombrowicz da lej, nie
wiadomej przyszło ś ci, jak dwaj Zlo
dzie jaszkowie - lber tynkę ... 7) Kto 
ocalił Albertynkę'? - p yta Fior. „T 
my! To m y ! To my! " - wołają w 
f inale Z lo dzicja szkowie. „T o j a ! T c 
ja ! To ja! " - pomruku je G ombro
w icz. To ja podrzuc iłem prz szłości , 
niczv m kukułcze ja jo, ni espodziewa
ny , · nag i, paradok salny ow oc \\· !cl
k ich Saturna!i6 v, zna k oż wczej 
Przemiany. 

V. 

Czy ja nie za p oważny jes tem') 
Czy nie g ubi ę s i ę p r zypa dkiem w 
.. scentyfi cznych" doc iek aniach? Czy 
w ł osa na czv oro nie r ozszczepiam? 
P r zecie t o op r etka , n ic więce j: 
P rz cicż to nies ł ychana , b ezw stydnie 
r ozp::ba na błazen ada ! J akże tu filo
zofa vać o -zt uce , któ r e j b ohatero
wie przeds ta\ ' ia j ą s i ę ta k : 

SZAR M ( śp i ewa) 

Jam hhab ia Szahm 
Zdoby wca dam ! 
.Jai 1 b ih a nt 'zah m 
I Jampah t Sza hm 
Enfant ga 1e . a lonó , heu, heu , 
wą ik , m on ok l. la s czka m a , sza -

w I i , ni wiedząc dokąd zaprowadzą - · ni co nas 
oczekuje ... 

wać poj -. skrótowo, niby że to one są już wszystkim do
skonale znane, a w gruncie rzeczy, aby nie zdradzić się 
z ig norancją. Dawać do zrozumienia, że się wie. Powstał 
k unszt specjalny zręcznego szermowania myślami nieopa
nowany mi z miną, jak gdyby wszystko było w najwięk
szym porządku. Powstała specjalna sztuka cytowania i za
Ż~'wa nia na zwisk. 

W iedza i prawd a o rl daw na już przesta ły być naczelną 
t r o k inte le ! tualist. - zas tąpił j e t r oska o p o p r o t u, 
ż bi• s i • n ic d o\ ·iedzian , że o n ic wie. I ntelekt ua list a, 
rozsad1an y tre ·cłami, któr ych sob ie ni c p rzyswo ił, kl uczy 
jak może.' by n ie dat• s i ę przył apać . .Jak ie są jeg o "r odk i 
ost rożnośc i? 

For1m łow~c l'hytr:i:t' , żeby nie złapano za slówko. :Sir 
W) eh. lać no a, poza to, o j ko ta o ię op now Io. Uh-

. l eż bo, gdy już nie ma czego się uczepić, człowiek 

może je. zeze u zeplć i siebi . za. ada to:l a m oś i „ja 
jestem ja" ni s t t -lko fundamentalną zasadą logiki. ale 
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poklak mój, manehy me (ziewa) 
A dogahessy 
I phincessy 
Kontesy, mieszczki, szwaczki i mu
rzynki 
Och, och, dhogi, ach, nieodpahty, 
ach, sznytowy, ach, czahujący, ach, 
guel chic, guel chahme et quelles 
maniehes! 

FIRULET (śpiewa) 
Ha, ha, ha, Szarm doprawdy 
Szarm, ach kogo widzę, wszak to 
Szarm! 
To śmieszy mnie! 
To bawi mnie! 
Fiu, fiu, fiu, Szarm, tiu, tiu, tiu, 
Szarm! 
Jam baron jest Firulet! 
Myśliwiec jam, co w tropy dam, 
pum, pum i już, i już jest ma, ha, 
ha, ha, w ramiona me, 
ja kocham się, ach l'amour! 
(mówi) Stanisław, ile mam na roz
kładzie? 

Jak rozprawiać o społecznym zna
czeniu dzielka, zrodzonego ze sztu
backiego dowcipu i parodycznego 
przedrzeźniania? Popatrzmy, jak na 
przykościelnym placu lokajstwo 
czyści buty panom, zajętym „na 
wysokościach dysyngo ną r ozmo
wą: 

GRUPA PAŃSKA 
Krzesełka lorda Blatton„ . 
Krzesełka lorda Blatton„. 
Krzesełka lorda Blatton ... (pianis
simo) 

Krzesełka lorda Biatlon .„ (zamie
rają) 

I LOKAJ 
Cię, odstaw s ię, gdzie się pcha sz? 

II LOKAJ 
To moja noga! 

III LOKAJ 
Tera takie noski od bucików som 
śpiczaste ... 

ORDYNANS 
Won, holota, nie widzisz, że pana 
generała pucuję? 

WŁADYSŁAW 
Nie pchaj się, bucu! 

III LOKAJ 
Tera szkarpetki z prążkiem. 

KSIĘŻNA GOSPODYNI 
Skaranie boże z tom hołotom! 

II LOKAJ 
Zabrakło mnie pucu. Językiem 
wyliżę. 

III LOKAJ 
Ja tyż glancu ni morn, ale morn 
ozor. 

GOSPODYNI 
Skaranie boże z temy chamamy. 

III LOKAJ 
Walek, tu wyliż, spod obcasa. 

LOKAJE (liżąc) 
Oj, pucem go do glancu ! 
I glancem go do pucu! 
Ozorem! 
Ozorem! 
Ile j, ha , hej ha, h ej ha! 

GRUPA PAŃSKA (budzi si 
Krzesełka lorda Blatton ... 

Ostatnia sztuka Gombrowicza jest 
przynajmniej tak śmieszna jak Fer
dydurke: fajerwerk końca przypo
mina fajerwerk początku. Cokol
wiek się o niej powie, nie przesta
nie być przede wszystkim operetką. 
Wybór formy miał dla Gombrowicza 
najwyższe znaczenie: należy więc 
naprzód posłuchać, jak go tłumaczy: 

„„.Mnie zawsze zachwycala forma 
operetkowa, jedna z najszczęśliw
szych, moim zdaniem, jakie wytwo
rzyły się w teatrze. O ile opera jest 
czymś niemrawym, beznadziejnie 
wydanym pretensjonalności, o tyle 
operetka w swym boskim idiotyżmie, 
w niebiańskiej sklerozie, we wspa
niałym uskrzydleniu się swoim za 
sprawą śpiewu, tańca, gestu. maski, 
jest dla mnie t eatrem doskonałym, 
doskonale teatralnym. Nic dziwnego, 
że w końcu dałem się skusić„ . 

„Ale.„ jak tu nadziać marionetko
wą pustotę operetkową istotnym dra
matem? Gdyż, jak wiadomo. robota 
artysty jest wiecznym łączeniem 
sprzeczności przeciwieństw - i jeśli 
zabieralem się do formy tak lekko
myślnej, to źeby ją opatrzyć i uzu
pełnić powagą i bólem. Z jednej 
strony przeto ta operetka winna 
być od początku do końca tylko 
operetką , nienaruszalna i suwerenna 
w swoich operetkowych elementach ; 
a z drugiej ma być jednakże pate
tycznym ludzkoś ci drama tem. Nikt 
by nie uwierzył, ile wysiłków po
chłonęła organizacja drama t:vczna 
t go głup.;twa . Zamknąć w operetce 

i ostatnią z racji człowieczeństwa; i kiedy znika wszystko, 
pozostaje jednak to, że ja kimś byłem, byłem taki, nie 
inny; i lojalności wobec siebie samego objawia się nam 
jako ostatnie prawo, któremu jeszcze możemy podlegać ... " 

samym dokonują się nieustanne przesunięcia i jedynie 
tylko własny ruch może przeciwstawić ruchowi świata". 

„Stąd lekkość staje się często głębią - dla artysty. Lek
kość - oto może to najgłębsze, co artysta ma do powie
dzenia filozofowi. I czyż nic tutaj trzeba szukać przyczyny, 
że epoki o przeważających niepokojach metał"lzyc.rnych 
i moralnych, w których usiłowano człowieka ustalić 
w jakimś określonym charakterze (.lako twór boski, jako 
twór społee:r.cń stwa: jako wolnośio wre ·zcie) bywał y l'JHl

k:imi ocit;ża t ym i , toporni przyg n iatającym i , n j mnld 
artystycznymi. Jak wydatnie zmniejszył się artyzm na-

Kiedyś mi powiedziała ,jedna kurtyzana: 

- Każdy coś sprzedaje. Ja sprzedaję ciało. Ale ta przy
najmniej nie wygłasza referatów o Autentyczności jako 
Fundamencie Perspektyw Rozwojowych Kultury. 

W przedwi Ó'' fwie du fil ozofa., mor· li sty , m~· ś lic i c l · , 
te log , arty t: ·e I. g ą nie ustam ą , ni J st tak, :ie a r ty
sta ujmuje świat z jednego punktu widzenia - w nim 
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pewną pasję, pewien dramat, pewien 
patos, nie naruszając jej świętej 
głupoty - oto kłopot nie mały! 

„Monumentalny idiotyzm operet
kowy idący w parze z monumental
nym patosem dziejowym - maska 
operetki, za którą krwawi śmiesz
nym bólem wykrzywione ludzkości 
oblicze - to byłaby chyba najlepsza 
inscenizacja Operetki w teatrze. Ale 
i w wyobraźni czytelnika". 

Dodaje jeszcze Gombrowicz kilka 
uwag o reżyserii: „Muzyka, kuplety, 
tańce, dekoracje, kostiumy, w kla
sycznym stylu dawnej wiedeńskiej 
operetki. Melodie stare, łatwe. 

„Ale stopniowo Operetka dostaje 
się w wir Historii i wzbiera szaleń
atwem. 

„Efekty burzy, wichry, gromy, 
z początku raczej retoryczne, w dru
gim, a zwłaszcza w trzecim akcie 
przechodzą w prawdziwą burzę . 
Sceny szekspirowskie tr.wciego aktu 
niech będą patetyczne i tragiczne". 

Dlaczego operetka? Czemu łączy 
się ona Gombrowiczowi ze „sztuką 
nowoczesną", kiedy nikt prawie z 
szanujących się ludzi teatru nie za
gląda do gmachów, gdzie odprawia 
ona swe wesołe i głupie obrzędy? 
Otóż - moim zdaniem - dlatego, 
że operetka, będąca gatunkowym 
potpourri, likworem, utuczonym z 
popłuczyn po operze, komedii oby
czajowej, farsie, tragedii wierszem 
nawet... operetka więc jest najsilniej 

skonwencjonalizowanym rodzajem 
teatralnym. Nigdzie gest nie bywa 
oszczędniejszy : nigdzie też stereotyp 
nie chełpi się bardziej bezczelnie. 
Amant wpada na scenę, dostrzega 
ukochaną i już olśniony, już zarę
czony tańczy, śpiewa, fugluje; gro
mady hrabiów, huzarów i upojnych 
miłośnic - w ilościach, jakich oko 
ludzkie razem nie widziało - salu
tują, wzdychają i machają cylindra
mi. Słowem, wszystko jak w operet
ce znakiem: dla publiczności, nie
obeznanej (choćby pośrednio) z kon
wencją pozostać musi ona zupełnie 
niezrozumiała . . . jak teatr Wschodu, 
jeśli wolno użyć paradoksalnego 
porównania. 

Ale to się właśnie Gombrowiczowi 
podoba. Dlatego nasila on jeszcze 
umowność widowiska. Ne ma w jego 
Operetce niczego, co nie byłoby hie
roglifem; nic nie funkcjonuje jako 
obraz, wszystko - jako symbol roli, 
relacji, sytuacji. Cała sztuka (od 
przestrzeni, gdzie się toczy, do języka, 
którym mówią postacie) jest ukła
danką znaków: popędzani przez 
autora, spacerujemy po lesie sym
bolów, łatwych, śmiesznych. stereo
typowych... ale jednak symbolów. 
Wszyscy - z pisarzem włącznie -
mówią kodem, słuchają znaków po
przednio ustalonych·. Stąd nies łycha
na zwięzłość i prostota w prowadze
niu fabuły (dość worek zedrzeć, aby 
minęła epoka), ale zarazem - zagad
kowość caloś ci : stosunki w jakie 

szego życia ocl roku tysiąc dziewięćset trzydziestego, 
w miarę odradzania się w nas· pragnieniem odpowie
dzialności!" 

wytwarzania antytoksyn, zdawałoby się nawet, że w niej 
dokonuje się jakaś selekcja na opak, o charakterze samo-
bójczym. Nie tylko dlatego, że gorszy zaczyna rządzić 

i poganiać lepszym w ramach tej biurokracji (artysta, 
im lepszy, tym mniej ma czasu na „funkcjonowanie"), ale 
i dlatego, że w najlepszych element nieczysty bierze górę 
nacl dumną nieustępliwością duszy. Brak śmiałości. Na
wała stanowczość. Poczyna zanikać skłonność do decyzji 
ostrej, jasnej, która oczyszcza, do zbawczej krańcowości, 
świat robi się mętny. Nie są bezpośredni duchem, natu-

Nie byłoby to moim zdaniem to tyle klęskowe, gdyby 
nacisk pochodził jedynie z zewnątrz, człowiek sztuki wie, 
że nie jest człowiekiem społecznym, instynktownie broni 
się przed zakusami profanów. Wiadomo: społeczeństwo 

będzie zawsze żądać od nas tego, czego nie możemy dać. 
Ale gorzej, że, jak się rzekło, literatura staje cię coraz 
mniej żywa i wskutek tego traci odporność i zdolność 
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wchodzić mogą symbole, muszą byc'.: 
bardziej zawile i splątane, a niżeli 
stosunki obrazów. Symbole są też 
bardziej „przyczepliwe'': łatwiej się 
związują i szybciej do siebie nawza
jem 0 dsylają. Egzegeza Operetk i m o
że łatwo zając'.: setki stron... i nie 
będzie żadnej pewności, czy mówić 
będzie o wątkach rzeczywiście gom
browiczowskich (spotykają się one 
w tej sztuce niemal wszystkie) czy 
też o nagromadzonych przez wieki 
znaczeniach teatralnych symboli i 
gestów. 

O peretka nie podaje się za żadną 
prawdę: bezwstydnie strzyże okiem 
do publiczności. Tym samym -· za
nurzając się w „Boski idiotyzm'", 
„niebiańską sklerozę" - umożliwia 
ów dystans do formy, jaki Gombro
wicz zalecał i artyście, i człowiekowi 
współczesnemu. Pierwotnie, grubiań
skie, tandetne rozrywki i widowiska 
nigdy nie cieszyły się większą sym
patią najbardziej wyrafinowanej pu
bliczności niż dzisiaj. Jeszcze trochę, 
a tylko artyści będą nawiedzać jar
marki, cyrki, music-halle ... wszystkie 
prostackie popisy, którymi wzgardzi 
telewizyjnie wykształcona publicz
ność. Źródła tej fascynacji są bardzo 
złożone. Jarmark, cyrk poruszają cie
leśnie, wracają dziec iństwu, p odobnie 
jak widowiska sportowe. Jeśli jednak 
subtelny intelektualista prze pada za 
Folie~:-Bergeres, t •rn głośnie j rżąc 

z radości, im głębie j p _o_grąż a s i w 
zły smak. .. na pewno nie odzywa się 
w nim dziecko. Podob nie z operetką 
i Gombrowiczem. Przyjemność, ja 
k ie j mu ona dost a r za, jest a mbiwa 
le ntna : na zwa łbym j ą rozluźn ien iem 
osobowośc i. Mia nowic ie> : jeś l i ch c- l' 
może popuś cić sobie cu gi, zan u rzyt 
się w Ja twe ry tmy i lat\ c uc:zuc:ia , 
poplakac'.: się nawet albo pośpi e vać 
sobie - do woli. Zarazem jedna k 
może w każd j chwil i zobaczyć nie
zdarność k onw encji spoz k t6rc j -
niby spod żle skrojone j sukn i -
p r:ześwituje ba rc:hanow e ~rubial'1 s t wo 
uczuć . Słowem : może b~ wić się p r zy 
godami Wiktorii i je j huza ra ... al e 
także sobą, ba\.viącym ~ i ę tymi przy 
godami; bywa i wewnątrz i zewnątrz 
konwencji. Taka oscylacja ni jest 
niczym innym jak oslawionym „dy
stansem do f01•rny". Przyjemnoś6, 
którą daje ów dysta ns i oscylacja, 
spokrewnić ł atwo z rozkoszami swo
body i nieodpowiedzialności za jak i
mi tęskni! często Gombrowicz. J eś li 
zaś „nadziać pus totę o peretkową 
istotnym dramatem" , na rzucić cier
pieniom historii formę najdoskona
lej umowną, która ni E( dy przecie nie 
miała ambicji przedstaw iania rzecz ·
wistości (jak wiadomo, pierwsze ope
retki były parodi ami; a więc Ope
retka jest paro dią pa ro dii) - można 

będz ie zmylić w szystkie tropy i uciec 
w autentyczność samostwar zania, 
najwyższy cel, ja ki - wedle Gom 
b rowi cza - prz yświ ca ar ! y ś cic.~) 

.Język pe-ret k i. je; t w najwyż-

szym topniu sfor m a lizowany: odsyła 
\vpros~ do sztam p y, b ac znal~iem 
wywoławczym posta ci. Każda ma 
sw oje znamię sty listycz ne, p;rul)o 
no dkr ~! one : zap •\vnt· t'1 J.:: ż , . mc
lo ię Wł '1 i: l1 R ... 
Szapok l· k mó j 
Las<'czka m a 

Ju ż wia domo. że Sz:irm. Ifuf nagic l 
to takż sb ry zna jomy : 
O bo to ga lop , ga lop, .galop! 
O tylko ga lop w glow ie m ej ... 
_ P ro fe sora poznajecie? 
... moja ś wiadomość jest ś wiadomo 
śc i ą burżu ja ... czyli że \ szys!k o, co
k olwiek bym czuł i myślał , jest spa
czone, chore, złe, fałszywe, nie
trafne ... W k on sekw encji t en pewien 

•niepokój, który odc:zywam. jest tak
że spaczony, zupełnie zepsuty od ko
rzenia i ja powinienem wyrzucić to 
z siebie, wyzby ć się tego, zrzu cić, 
wydalić ... rzyyyy ... 

I tak zaw :: ze, z każdym. Chwyt tak 
bezczelni e p ros ty, że kie dy Gombro
\ icz chce od sł o n i ć faszystowską „Ta
j emnicę Obmierzłą, krwawą, stra
:;zną, niepojętą Tego c: o· nie d a o, ię 

powie dzieć" bo tkwi w ogóle poza 
człowieczeństwem ... - każe Genera
łowi, Prezesowi i Markizie po prostu 
- bełkotać. 

Podobni z sytuacjami, zac:how u
niami .. Jeśli trwa bal, t o, co tance
rze mówią czy śpiewają. nie ma żu
cl ncgu własnego znac:zenici : oznacza 
lylk o r yl rn , zna m ionuje wyk wint, 

ralni duchem, i, wobec tego, że sami coś niecoś sfabry
kowali sobie tego ciucha, nie są znów tak bardzo od tego 
aby literatura stała się funkcją, fabrykującą, produkcją -
mają w sobie tę bezosobowoś(: , która na nich z zewnątrz 
napiera. 

M oja prawda i moja siła polegają na nieustannym psu
ciu sobie gry. Ja ją psuję sobie i innym, Nie zwalczam 
w sobie fałsz u . og raniczam się po prostu do ujawnienia 
go, gdy tylko we nrnie się pojawił: psuję sobie szyki , zmu-

Pogódźmy się z faktem: 1-:·cniu!'.iz, talent, coraz mu ie j 
jest dynamitem i już niewiele mu pozostało ze świt;tcj 
niewinności leśnych kwiatów, górskich kwiatów. Wobec 
tego, że w społeczeństwie wszystko jest funkcjonalne, za
mówieniu społecznemu na ciucha odpowiada pewna 1iro 
dukcja wyższości, wielkości i powstaje nowy gatunek 
funkcjonariu sza: funkcjonal'iusz d uch owy. 
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zam siebie do innych takh·k , zm ieniam sobie syiuacj~-. 
J icl{n d omagałl.Jym ~i <: od moich dostojnych koleg1·1w: 
n ieusta nnei; o psucia sobie szyków, rujnowania s obie i,,y . 
tuaeji , zrywania tej pajęczyny póki energie najgh;biej 
osobiste nic wydostaną ·ię na swobodę. 

Zrn ysłowoś c , która nie mog; c już wyżywać ~ lę n ag o 
przerzuciła się w s zmin łcę, gun ;c t - w e ł ci:-anoj • - w trój 

paóskość, swobodę: 
KSIĘSTWO Hej bal wic;c to bal ach 

bal 
Aż lśni od lśn i enia wszy 
·Lkich s al 

Prosimy więc ac h w pląs , 
wic;c: w tan 
Niech balu ~zemrze cu
dny łan! 

WSZYSCY (głośniej) 
Prosimy więc ach w tan, 
ach w pląs 
Niech balu szumi dumny 
wąs! 

Spór Szarma z Firuletem to - w 
gruncie rzeczy - licytacja: niczym 
pokerowi gracze, ciskają oni na stół 
sztony, oznaczające umownie wy 
kwint, uży cie, luk. us. I - jak gra
cze właśnie - wzajemnie się pod
bechtują i umacniają \VC w spólnej 
namiętności: 
SZARM Pozwól bahon, jeśli w-z.hok 

mnie nie myli, bahon wy
bhałeś się z tą strzelbą, 
żeby zapolowa ć n a sahen
kę, saphisti! Sahenek się 
nie strzela! A kłusownic
twa na cudzych teh en ach 
też nie dohadzałbym, sap
histi. Cambhidge. thain de 
luxe, koniak Mahtel, Hitz 
i Cahlton! 

FIRULET Tiu, tiu, odkąże t o wyle
niałe lamparty biorą w 
obronę niewinne sarenki? 
Wagon s lis t! Moulin Roug e! 
Cóż t o, n o:;a hrabia zadzie
ra sz bachanlek J 

SZARM Czethy huhyski ! 
FIRULET Dwie odaliski i jedna ste

n otypistka! 
SZA RM . edna murzy nka , trzy tele-

fon L;tki! 
FI HULET Dubluję! 
SZARM Dubelt w du belt! 
FIRULET N o.s ! 
SZARM N os ! 
F IRULET Pas ! 
SZARM Pa :; ! 

Jak 1.vidać, mowa, niesiona tylko 
r y tmem, wykoleja się w jawny non
sens. Ale i tu Gombrowicz odsłonił 
ciekawą możliwość. Myślałem nieraz, 
czy można z dzis iejszej polszczyzny 
' y des lylowa '· z dartą, sztampową, 
an on imową paplaninę, jaką z pary
ki e j ględy wycisnął Ionesc . .Tak zn a
czyć - brakiem znaczenia, jak mó
wić - ułomnością mowy? Usiłowa -
11ia Białoszew skiego za bardzo były 
chyba ezoteryczne jak na teatr; po
m:sły zaś dramaturgów - nawet 
Mrożka - nieśmiałe jeszcze, ostrożne. 
Bo taka paplanina musi być p opu
larna, wy tarta, osłuchana, ćwierćin
t eligencka; nie zaś nacechowana śro
dowiskowo, jak gwary lumpenprole
tariackie. Vłięc uznałem w końcu że 
:la mał a j c:'t różnic:a między p ol 
,;z c zy z ną literacką a mówioną, aby 
dało się z niej wypreperować beł
kot podkształc on •eh baranów. Jednak 
nic mia łem r ac ji: dowodem rozmów
k a rodziców t\ lberly n ki , kiedy w y
prowa d za ją poc i c c: hę z ko c i oła: 

w manil'r - w konwersację i sztukę - w piosenkę 

i dowcip - ta „towarzyskość", dzięki któr ej najprzeróż
niejsze braki tańcując ze sobą wytwarzały wspaniały 

bal - ten esprit. który pozwalał podszczypywać z szar
mem - i ta „wesołość" okropna, pracowicie wyhodo wa na 
w ciągu wicków aby można było używa(, sobie mimo 
wszy ' tko.„ szpetota tak sobie świadoma, a tak roztańc:wna ! 
I, w tej odpychającej estetyce zawierała si też fa t alna 
naiwnoś1\ oparta. na iluzji na jaki · \.\.')"l z pl tro, gtlzi -
by one mogły urz ec:zywis! niać się w innym w. miarzc. 

P~ ryż u, ~yślał~m, Paryżu, stary tenorze, zwiędła ba
letmco, sędziwy figlarzu, jakiż jest twój grzech śmiertelny 
przeciw Piękności'! Czy nie ten, że ją zajadasz? 

Metafora kulinarna, której sens taki że abv konsumo
wać piękność musisz zupełnie z nią 'zerwać· nie tylko 
mus~ ona przyj~ć do ciebie z zewnątrz, jak n~ półmisku, 
ale Jeszcze _musisz tak wewnętrznie się urządzić by twoja 
~rzyclota ~ue pr~eszkadzała ci w rozkoszy; i ten zabieg 
es t_ czyms tak_ załosnym, iż wątpię aby ktokolwiek na 

w)·zszym topn m r oz oju mó • ł go dokona ć sam na sobie, 
w yma ga on przerzucenia się w zbiorowość, w towarzys-
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MATKA Kazanie księdza proboszcza, 
jakie to kazanie księdza pro
boszcza, oj tyż to kazanie, 
kazanie... (do Albertynki' 
Trzymaj się pro,; lo! 

OJCIEC Deszczu nie będzie, ale sł011-
ce tyż tak jakoś tego ten„. 

MATKA W tym roku loczki troszkę 
spadające na czoło, z hu
fajką nad uszkiem. 

Widziałaś, Tynka? 
O.TCIEC Słońce tego ten, bo i deszczu 

nieee.„ 
MATKA (do Albertynki) Co tyż ty 

się tak boczysz nogami, co 
ty się tymi nogami tak bo
czysz i boczysz„. Tynka ! 
Skaranie boże ! Ludzie pa
trzą! 

Także postęp fabuły cechuje ła-
1.wość i płynność, przypominająca 
sen; dlatego właśnie, że pisarz nie 
musi niczego uprawdopodabniać: 
wszystko rozgry wa się międ zy sym
bolami. Tak więc rewolucyjna tak
tyka Hufnagla przewiduje - po 
przeniknięciu w sam środek warstw 
wyższych (co załatwiło zaproszenie 
na bal!) - „nawiązanie kontaktu z 
warstwą wyzy skiwaną''. Nic pr o,; l
szego: 
HUFNAGIEL (do lokai) 

Glancować! 

U JK A.J ~: Pucowa(: 
HUf.NAG L~L (do Prnfc~r„ ;i, żr· I J v u

chować p •nory w obe 
lokai\ 

Ile właściwie krzesełek 
posiada obecnie lord 
Blatton? 

PROFESOR Lord posiada, jeśli się 
nie mylę, ogółem czter
naście krzesełek. 

LOKAJ Il Cię, patrz no, ta noga 
coś się wierci! 

LOKAJ I Wierci się? 
LOKAJ II Jak by mnie trącała . 

Patrz no! 
LOKAJ III Coś tak jakoś się ru

sza.„ jakby trącała , czy 
co? 

LOKAJE Eeee! Co tyż ta noga? 
PROFESOR Wobec tego jednak, że 

dwa krzesełka ofiaro
wał lady Astley, lord 
miałby już tylko dwa
naście krzesełek 
rzyyyy ... 

HUFNAGIEL Nie więcej niż dwa
naście krzesełek miał
by zatem nasz drogi 
l ord Bla tton '! 

PTI.OFESOR R„yyyygam! 
LOKAJ II Cie! Chłopaki! A dyć 

poznaję! 
A dyć t o józkowa no
ga! A dyć to Józek! 

Operetka przypomina szachy, któ
re tak lubił Gombrowicz: nie ludzie 
walczą, ale znaki; symetria przepla
ta się z ucieczką „wskos", z asyme-
1 r • czną niespodzianką: w szystko 
śmier telnie poważne i całkowicie 
dziecinne. Przypomina także - w 
komediowym rejestrze - marzen ie 

Geneta o teatrze cieni i symboli, o 
odbiciu odbicia... Ale Gombrowicz 
gęstszy, krwistszy, bardziej, jeśli 
wolno powiedzieć, szekspirowski: 
odważniej modeluje nastroje - od 
głupstwa, pustoty , ba, grubiaństwa 
do cielesnej zgrozy i patetycznego 
krzyku - i miesza style, zamiast 
pilnować równego, wykwintnego (na
wet w skatologii) tonu wypowiedzi. 

Gombrowicz jest także bardziej 
wieloznaczny. Jest to ostatinia cecha, 
która płynie z dystansu do formy i 
konwencji operetkowej. Pomyślmy 
nad zak01'lczeniem. Zmartwychwstaje 
Albertynka: czy więc - wszystko 
w porządku? Można by tak sądzić . 
Ale przecież fabułą została ujęta w 
cudzysłów operetki, symbole skom
promitowane błazeństwem . Czy to 
więc radosne objawienie? Czy raczej 
sceptyczna drwina? Wyznanie wiary 
czy szydercza finta? co o tej goliźnie 
myśleć? Tak, Gombrowicz ma słusz
ność mówiąc, źe jego sztuka „żyć za
czyna dopiero na scenie": jej sens 
pozostaje w zawieszeniu, wypełnia 
go dopiero reżyser. Czytałem o przed
stawieniu paryskim, lekkim, roztań
czonym, sceptycznym i właściwie po
godnym. Ale także o niemieckim. 
ciężkim, groźnym, przerażającym . Czy 
wierzyć Puzynie, który ufa radosne
mu zjawieniu młodości? Czy raczej 
tym, co w zakończeniu zobaczą 
okrutne, zrozpaczone szyderstwo? Co 
powinno przeważyć? Nie wiadomo. 
Jak Goethe F a u la, Gombrowicz za-

kość, współudział innych, trzeba naprzód wytworzyć sys
lt'm współżycia, kulturę, gdzieby surogaty piękności, jak 
helles manieres, elćgance, dlstinction, esprit, bon gout etc., 
etc. mogły zastąpić znikczemniałą nagość. I wtedy, przyw
tl:tiawszy sawannowskl cylinder, możesz być smakos-zcm 
bez żenady! Wielka, prawdziwa, piękność rodzaju ludzkie
go, pięknośc młoda i naga, została przez Cylindry ze
prhnięta w posągi. stojące cicho wśród drzew Paryża, 
i I""' Io 110 " orn ('~·linflp· 11 r„~· lnrls .i ll si~ zr z i w tw" , 
j11 k •n l1• hyl t~ I ko 1•b ·kl eh u prawnionej rozkoszy. Ot ż, 
jeśli rezygnacja z piękności własnej jest godna pochwały, 

glły wiedzie do czystej kontemplacji, staje się wstrętna~a, 
gcly dokonywa się pod znakiem łakomstwa i żądzy . Jesłi 
coś dla mnie - myślałem krocząc po tych avcnues -
jest nieestetyczne dla szpiku kości, to smakosz .•. to Paryż! 

.\ jednak, powtarzałem sobie, a jednak piękność praw
dziwa jest naga! I człowiek nie może być lojalny wobec 
te · nagości inaczej, jak poprzez własną nagość - jeśli 
11if' te, k tóra jest twoim udziałem obecnie, to tę, którą 
n•h l r! - jr': li "ci ni miałeś, to oprz z t , k l' r , m gie · 
miei', gdyż b ·Ja w każd ym razie właściwa twojemu w ic
kowi. 
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opatrzył Operetkę w podwójny finał. 
Ludzkości, przegrałeś , cała twoja hi
storia jes t blazeństwem - mówi jed
na z twarzy Janusa. udzko.śc i. za 
cz ·mij na no\vo, j s t .' wieczna -
mówi drug . 

l) Najdokladniejsz~ ana li zę po ' cla formy 
u Gom browicza znalaz tc m w ni l'd ru k o
wanci l<:><zcz pl cy .Jerzego .r,1rzęb•. · I -
1,0 Zag:id ni e ni e formy w twórczo''.'i 
W itol da Gombrowicza . Op owiada ~1 ę 
on za epistemologiczną inte rprctacj 
pojęcia . Soc .j o!oi:,:iczn ą nu.1lepiei zbadal 
A rtur San dauer (p or . Liryka i logik a , 
\"a rsz o w t l~W!1 ). N::i możli\voSci ujęci a 

„ osrnogon ic:zne o " Z\Vra c :t ł ern U\va gt..: 
w szkicu o Gon1bro\viczu ti'.'7i0si cznik 
Jiter.'.lcki. 7/1~170). 

21 \V . Gombrowicz, Dzie nnik (19łll-1966) . 
O p~ retk a . P aryż l~tGG , s . !15. Fragmenty 
Op ret k i (wraz z komentarzami pisa 
rza) pod a no \Vcrtł ug pier\vodntku. n it.: 
nmlzą c Czyt el nika przytaczaniem stro
nH:. 

•) T hors t"in \'e hle n, The Theory of tt1 • 
.Leisure Cla ss 18!l!I. 

' ) \\', Gomhro\viez , Dziennik... op. cit. 
'· 18!i. 
Tam i e, s. 103. 

i,) „ amze, s. 11 ~. 

7) C :O.liłosz zwróci ł uwagc;, ze im1c; A l
ber ynki zosta ło wybrane nieprzypa d
k owo: przypomina boha terkę Proust . 
które.i losy - jak wiadomo - stanowi ~ 
literacką transpozycję nam i~tnoścl pi
sarza do młodcga czJowieka nazwi
skiem r.gostlnelli. .Ja k zawsze u Gom
browicza, pi kno,; ć i młodo~ć są kobie
ce i chłopiGce z.'.lrazem. 

' ) Artystyczną pos taw <: Gobrowicza sta
ra łen1 się opisać \Ve \1Jspomnianyn1 po
wyż .i szkicu, do któ rego muszi: nie
stety odesłać Czytelnika po dokladnlcj 
szq analizę. 

Jest wa:i:nc , barclzo ważne, abyśmy nic zrywali w sobie 
nigdy z okresem wicku ludzkiego, w którym pic:kno taje 
sh; dostc:pue - to młodość. Jakakolwiek bowiem piękność, 
uzyska na w star szym wieku, bc:dzil' zawsze pięknością 
nkpcłną, s a :loną brakiem młodości. Oto czemu pic:kność 
młoda jt•st 1>i i;knością nagą, jedyną, kt6ra nic potrzebuje 
się wst~ d'.l.i . 

minują nad indywidualnością artysty (która w słowl<' 
może wyrażać się nicskończ<'nic swoboclnfcj, niż w ohra
zie) - ta przewaga zbiorowości i abstrakcji zaznacza i.il," 

i w krytyce literatury. Sztuki plastyczne bliższe są rzeczy, 
niż człowieka, malarz, rzeźbiarz, fabrykują przedmioty -
więc i clo utworu literackiego podchodzi się. jak do przed
miotu. Katalog daje się coraz bardziej we znaki tym kry
tykom, idzie przede wszystkim o skatalogowanie, zalicze
n ie do grupy, kierunku, krytyka staje się coraz bardziej 
obiektywna, coraz więcej w niej teorii, krytyk jest coraz 
mniej artystą, coraz bardziej badaczem, znawcą, erudyt· 
i infomatorem. 

Sztuki plastyczne coraz bardziej najeżdżają na literatu
rę - widać to w krytyce, gdzie w zastosowaniu do dzieła 
literackiego rozpanoszył się genre rodem z wystaw ma
larskich i 'l. a erli. W plastyce epoki, style, kierunk i do-
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Jan Czyżkowski 

1'EA TR ALI3ERTYNKI 

1. 

Przed kilkunastu i więcej la t y te 
atr europejski przeżywał okres oży
wienia. Można było sądzić, że lite
ratura pozostanie czynnikiem pod
trzymującym jego żywotność, bo też 
w lite ra turze dramatycznej dokony
wała się wówczas artykulacja treści 
zasadniczych dla świadomości zbioro
w ej, dramat próbował sformułować 
diagnozę sytuacji człowieka w zmie
nionej cywilizacji. Wystarczy przy
pomnieć nazwiska Beckett, Ioneseo, 
Genet, Adamov, Sartre, Pinter, Os
borne, Dilrrenmatt. Różne poetyki, 
różne filozofie i wizje teatru, ale 
ws zyscy w głównym nurcie poszu
kiwania wyznaczników kondycji 
ludzkiej. Teatr jako narzędzie prze
kazu tych treści mógł rzeczywiście 
budzić szerokie zainteresowanie. Nikt 
s ię podówczas nie spodziewał, że t a 
awangarda teatralna tak szybko 
zbankrutuje. A przeciez w dzisie j
szym odczuciu wszyscy ci wielcy 

sprzed kilkunastu la t są już bardzo 
odlegli. Samo przypomnienie naz
wisk brzmi jak apel poległych . 

Twórczość t a nie k oresponduje dz iś 
z na szą wrażliwoś cią , ni e odpowiada 
na nasze py ta nia, nie obja śni3 na 
szego świata, jej w izja kultury i czło
w ieka pozos ta je da leko poza nurtem 
nowych poszuk iwań . 

Oglądane jeszcze kilka la t t emu 
sztuki Becketta były dramatami 
eschatologicznymi. Wstrząsały . K o
respondowały. Przed r okiem '.Vidzia
łem we Wrocławiu Końcówkę w r e
ży serii J er zego Krasow skiego , z wiel 
ką rolą Mai K omor owski e.i. Odgry
wano sławny i wielk i dra ma t escha 
tologiczny, a le nie by ł już eschatolo
giczny. I już nie wstrząsał . Nudził. 
Wielkie karier y lite rackie o ta tnich 
lat, znane dziela - i potok, rzeka , 
zalew słów, z których każd e z·na czy 
osobno, ale gdz ieś rozpad ł s ię ich 
wspólny sens. Wa rto zas t a nowić s ię 
chwilę, co s ię dz ia ł o . W końcu spra
wa nie ogranicza s i ę do samej li te
ratury, .iest znakiem ~ zerszy ch p r ze -
mian w kulturz . · 

W na zych oczach odesz.Ja, s tała 
ię a nachroni zna i daleka, pewna fi 

lozofi a czlowiek i i·izja k ultu ry. 
Has łami jej b. ly : absur d, t r agizm 
egzys tencjalny , a l iena cj a, urze 
vienie, atomizacja spolcczcl1 t ~' . ·a
motność. Każd e z tych sló v p o v 6-
r zyl o s ię ty sią ce razy \ l icznycl 
egzegezach , każde ciąg nie za sobą 
ogon tytu łów, nie ma się ' i c nad 
czym szerze j rozwod zić. P arni tam y 
zimne, czerwone pustynie, smutki 
Ma r ienbadu, piekla przy zamknię
tych drzwiach , czeka nia na Godota 
i na sta r sze panie wysia da j ące z mię 
dzy narodowych ek spresów, salony 
p a ni I rmy i pani Awy \Y H ongkongu , 
nosorożce , lek cje, k oncent ryczne p ie 
kł o A mster damu. 

Wtedy w la tach p ięćdziesią tych i 
na p czątku ·z eśćdziesiątych, zam
knię ty zos ta l ważny eta p europej
skie j kultury, wiodący s ię g dz ieś od 
Nietzsch ego, „poetów przeklętych" , 
buntu m oderni tycznego i Spengiera . 
Etap de. trukcji. Zak w estionowano i 
rozm ontowa no ogromną , p rz z w ieki 
wzno~zoną konstrukcję huma nizmu 
europejsk iego, w \ ątpliwość poda no 
zawarte w nie j yobrażenia o czło 
wieku, jego na tur ze, posła nnictwie i 
godnośc i , kry teria podzialu na dobro 
i z ł o, gwara ncje Jad u świata . Zagu 
biono odw ieczne pojęc ia : pla tońsk i 
pi kno dobro i prawdę, pa u li11 . ką 
wiarę , na dzi ję, mi l ość. Podróż do 
k res u nocy za ko11 czyla się przekona 
ni m, i ż t ego kres u n ie ma 

Krytyk malarstwa, lub rzcżby, musi o nich pisać, jak 
o czymś zasadniczo obcym i zewnętrznym, a to dlatego, że 
walory malarskie nic dają się ująć w słowie, słowo i pę
dzel to dwie odrębne dziedziny. Natomiast krytyka lite
ratury to jest słowo, o słowie, literatura o literaturze. 

Cz y .icdnak filozofia, k tórej punktem wyjścia 'c t świa 
d mo ' ć , może n i ć wiele w pólncgo z egz. tencją'~ P rzc -

Co z tego wynika? Że krytyk literacki musi być artystą 
słowa i współtwórcą, nie może być mowy o „opisywaniu" 
literatury, jak - niestety - opisuje się obrazy, trzeba 
w tym wziąć udział, nie może to być krytyka z zewnqtrz, 
krytyka rzeczy. 
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eż świadomość, jako taka , j s zym · d la życia obojęt
nym. Życie zna tylko kategorie przykrości i przyjemności. 
Swiat istnieje dla nas tylko jako możliwość bólu , lub 
r oz oszy. Swiadomośc , póki nic jes Ś\ •i domo.'dą bólu, 
lub r zkosz nie ma dla n s znaczenia. 

Uświadomiłem sobie · t n ienie t ego d r zew a - i cóż stątl? 
Ani m nie g rzeje, ani ziębi. B ·t u 'wiadomiony to n ie jest 
ża.den byt - póki moja wrażliwo ć go nie odczuje. Nie 
byt u ' ladomlony, a h .•t o l zuty j t ainy. S \'' tł o -

Diagnozy owe 11 ogly is o n i -. lm
T -pon d 1JW<łĆ z ÓWCZC:'ny mi dtzll 
e iam i m ilionów ludz i. Pn \\·~ trznstl 
d rug i j woj ny ś v.i 1 we j, w świ · · ri1 . 
o k tun•go µrz · z l ośi: ż . ·wie'.: m o;i. n :ł 
b v! natk-r uza.-adn ion c> ni epOk •>k . 

t a n owiły r ze czyw is ty w . ra~ nas t ro
jów i rozterek . Były również w yr a 
ze m samowiedzy i nieuchronnym 
og niwem dziejów bardzo starej i bar
dzo znużonej cywilizacji europejkie j. 
Dzieło destrukcji pozostawilo po 

sobie gigantyczną kupę - śmietnik. 
Bo zostały r zeczy: książki, instytucje, 
muzea, cmentarze, puste systemy, 
martwe doktryny. Nie było już Boga, 
ale były kościoły, nic było fenome
nologii ducha , ale zostało 26 tomów 
Samtliche Werke Hegla w wydan iu 
Glocknera. Rzeczy bezładnie wymie 
, zanc, pozbawione spoiwa l<1cz4cego 
j e w jakąś całość, nie należące do 
żadnej kultury, bo żadna się nic zo
stala. Mamy w literaturze polslde j 
do czynienia z intuicjami te.i kupy -
cmentarzyska kultur: prekursor, ko 
u Gombrowicza , później u Andrze 
jewskiego, u Różewicza: ma m y coś 
z nie j w plas tyczny m collag •u . 

Ale w ostatnich latach zaczęła s i ę 
w kulturze e uropejskiej formować 
świadomość inna. Szukająca sposo
bów pojednania jednostki ze świa 
t em, dost::nc:zaj<;ca u ti p ijnych po
cie s zeń, w ka ująca im i1.:11 n · rnn
del życia. I\ wraz z nią pojawiło s ię 
n<) \ \"I p ni! }<ei <' d11 1r:J1r u i r nz1 o 
Ct~ l .· n ' ' 1 • zul<i 1· 11i •1. 

2. 

G d • po b urzlh1') eh w y rzentach 
naJnow zej lus torii d o c. rob u zlozo
ne ;.:o;:ta l~· wy 1.11 aw nne prwz s i arą 
Europę wr t ś ci i n: ziej L, fo r IJ1.\", 
zbrodnie, s tyle, idee, 1 l :;ki, iC'rpi -
nia, k onwencje, gdy dope lnił ~ię . o
grzeb starej i obumarłe j kultury - 
z trumny powstała młoda piękna i 
naga Albertynka. Nas tąpiła apot oza: 

FIOR, SZARM, FIRULET 
Nagości wiecznie młoda witaj! 
Młodości wiecznie naga witaj! 

Tak kończy się wydana w 1966 ro
ku Operetka Gobrowicza . 

Wybitna przedstawicielka nmcry
kat'iskiej etnologii . Marga r t M a d , 
wyróżniała w dzi · jach cywiliza cji 
trzy modele sto ·unków m iędzypoko
leniowych f · zę postfigur . tywną -
g d y starsze pokolenie jC'5t nosicielem 
s tandardów życia społecznie a k cepto
wanych, których młodzi uczą się od 
s tar >lych, fazę konfiguratywną - gdy 
przepływ doświadczeń d k un ujc s i ę 
w grupach poktileniowych i wszyscy 
u czą : ię od swoich r · wieśników : 
wT ,szci fazę prefigura tywną - gdy 
Jrzedmioicm naśladownictwa l wzo
rem pobudzającym aspiracje je ·t sty l 
życia młodzieży . Współczesne prze
miany obycza jów i świa domości, ob
ser wowa ne na w sz •stk ich piętnch 
~:yc i::J ~pc; h.: cz licgo - od ruzważań 
t ' Orety kó I' i soc:iolog w k ultury aż 
p modę i muzykę p 11p uL r ą ·
w:kazu jq, ż i.: \\lu zy li my w fazę 

mośi· tedy musi hyc świadomoscią wrażliwości, nie zas 
bezpośrednią świadomością bytu. 

tunku lud.c. l ic~ u jej sens dziki. pierwotny, zawstydzając) , 
nicubala •any ... 'ej sens osobisty„. 

Pi~kno człowieka, ludzko. ć, rozpada sit: w a m eora;i: 
bardziej na pisanie poematów i recytow anie p oematów ; 
malow nie obrazów i oglądanie obrazow: fabrykow nic 
St.minek i na kladanir •>zminrk ; t · IH•zcni«' w h alrf'i c i nglr'-· 

, n i b :1kt 11. 

Trn proce!> polt'ga na w yp środ kowa n i u z siebie pięk
no<ic ' , ż y owi t I le t>z~·m z.e n ' n n. , o iekt 
n 1 •. i b. 11rzl'. t la hole· „. I h ńblć.„ ni , w moim 
charakLcrz . 1wcty , zacbclewa się p rz ·w róclc piękności ga-

Patrz, t a m gdzie kończ · się dziecko. a d rosły jeszcze 
na dobre się ni zaczął, tam, od czter nastu do dw udzit'stu 
eLlcrech la t wick u, da ne jest kwitnienie ezłowickO\'lo :. 
,Jc1h'ny to er.as pl'łncj 1>h:kności w człowieku. I stnie.ie 

· lm lzk · ci r .zrrwat nicśmicrtl'ln~· urody i wdzięku, lt 
- nic. td,v , n lc. tcty! - zwl· za n y z młodością. (kh, n i 
W) tarczy poclz.iw ia1! piękno: ć abstrakc. ·j nych obrazó' · -
l nil• ·r l t1 r~sb' l'"ll trz b je.i tlo7.n' t' 11opnc·1 to. 
i:m <. J, 'o, rZJ m lę n _,t, pop l r ..i .n 
mlodośti. 



prcfiguratywną. N<i cmentarzysku 
kultur młodość ostała się jako jedy
na wartość autentyczna i samoistna. 

.Jan Bloń:;ki w znakomitym eseju 
n Operetce zwrócił uwagę na analo
gię między sztuką Gombrowicza i 
Nie-boską komedia , polegające mie
dzy innymi na podobieństwie zakoń
czeń obu utworów. Skłonny byłbym 
nawet wzmocnić te analogię: Alber
tynka ukazana w apoteozie jest 
dokładnym \\"spółczesnym odpowied
nikiem wizji Chrystusa u Krasińskie

go. Nie widzę tego w wymiarze bluź
nierczym, lecz raczej socjologicznym: 
jako wyrastającą z tęsknot, pragnień 
i nadziei zbiorowości utopię - kon
solację. „I prochem je t w szystko, 
co nic jes t Albertynką" - mógłby 

dzi wyrzec głos zbiorowości, para
frazując słowa Marlowea o pięknej 
Helenie. I prochem jest wszystko. 
co nie jest młodością. Przecież m 
już tak myślimy. Uczony mógłby 

tu zauwazyc, że nic nowego pod 
słońcem i przypomnieć choćby ro
mantyczną idealizację młodości. 

Sceptyk demaskowałby nową utopię 
i złudne szukanie przez znużoną cy
wilizację ocalenia tam, skąd przyjść 
ono nie może . Cynik przypomniałby 
fragment z Pyłu Rud !fa Rudni
ckiego: „Wszędzie na świecie tabu
ny starców ciągną za młod mi, chcą 
żyć w ich kręgu, oddychać ich od
dechem, dot ·kać sza t ich, świętych 

s7.at młodości czy świętych sza t 
.• ~cksu". Jakkolwiek byśmy myś!P.!i 
- - zjawbko jes t faktem. Albertyn
ko, vicisti! 

Z opisanym z.jawi kicm łączy się 
rekonstrukcja układu pojęć i war
tości, mających określać model ży
cia jednostki jej relacje ze zbioro
wością. Oto najważniejsze i naj
mocniej akcentowane pojęcia i war
tości na zych czasów: autentyzm, 
spontaniczność, swoboda ekspresji, 
wolność samorealizacji, antycywili
zacyjne nastawienie, odbudowa 
więzi z naturą, nonkonformizm, 
erotyka, irracjonalizm, intensyfika
cja doznań. Już pobieżne zestawie
nie pokazuje, że są to fundamental
ne kategorie należące do struktury 
świadomości romantycznej. 

Jak daleko odeszliśmy od nastro
jów sprzed kilkunastu lat! Zamiast 
samotności i „piekła innych" poja
wia się dążenie do wspólnoty, do 
odbudowy więzi międzyludzkiej . 
Za miast urz czywistnienia - auten
ty zm. Zamiast zimnej, zdehumani
zowane j cywilizacji mechanicznej 
- kojąca i dobra natura. Zamiast 
męki i tnienia -- j go ludyczna ra
do ć. Zamiast alienacji - samo
utwierdzenie. 

Artysta, czyli podporządkowanie prawdy swojemu życiu, 
posługiwanie się prawdą w celach osobistych. 

od razu są poważni, to artysta dopiero po długoletnim 
wysiłku osiąga powagę urzeczywistnienia. 

Nie zapominajmy, że poeta jest istotą poufną, nocną, 
nieomal podziemną, artysta ma naturę nietoperza, szczura, 
kreta i mimozy. 

Proszę zrozumieć: my arty ' ci, tloskonale znamy nikłośc, 
zwiewność, naszych poczynań. Oczywiście, zaczernianie 
papieru urojonymi historiami nie jest poważnym zajęciem. 
.Ja kże s i gu w t y tl ill n w pi w zych 1 ta.eh m ojego 
pis nia, jak tę cz r wicniłcm. g tly kloii m n c n t m 
przyłapał! Jeśli inżynier, lekarz, oficer, pilot, robotnik, 
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Artysta podchodzi prywatnie, po cichu, do każdego 
z osobna, szepcze ci do ucha. po cichu domaga się żebyś 
go uznał . .Już się stało! .Już mam jetlnego, dwóch nawet, 
co mnie uznali. Już ich mam piętnastu, stu, cztery ty
siące. Zaczynam otldychać pełną piersią, więc jednak do
chodzę, do niej, do powagi! Ileż lat! Mnie ta wspinaczka 
pochłon ęła z·· trz yd2icś ·i la t wysil u , b' d ,• i 111 k rzenia. 

Cóż wtedy? Wt y łapią cię z k olni r z i bęc ! ... przed 
aeropag. O. nocy błogosławiona, gdzie ty'? Przed 'chwilą 

Ludwik Erhardt 

,~C)Pł3-:RETKA"" 

lVlIĘDZY OP-ER E1-,KĄ 
I O J{A ~lAr_rElVI 

Gombrowicz. Najtrudniej uporać 
się z onieśmielającym poczuciem 
niższości wobec niego. Sprostać mu. 
Być na poziomie. 

„Czy uszanowaliście moją osobę'? 
Czy słowa wasze nie były pozbawio
ne wibracji, czy mówiliście o mnie 
ze wzruszeniem, polotem i pasją, 
jak przystoi mówić o sztuce, czy też 
tylko wydobyliście ze mnie jakieś 
moj e poglądy i obgryzaliście je jak 
suchy gnat z mojego szkieletu? 
Wiedzcie, że o mnie nie wolno mó
wić w sposób nudny, zwykły, pospo
lity. Zabraniam tego stanowczo. Do
magam się - o sobie - słowa od
ś więtnego_ Tych, którzy pozwalają 
sobie mówić o mnie nudno i roz
sądnie, karzę okrutnie: umieram im 
w ustach i oni mają w swoim otwo
rzę gębowym pełno mojego trupa". 
zdań, krępujących i paraliżujących. 

Można by przytoczyć wiele takich 
zadań, krępujących i paraliżujących. 
I niewiele tu pomaga świadomość, 
że jesteśmy przedmiotem zręcznej 
reżyserii, że to on sam, Gombro
wicz, tak zorganizował tę sytuację, 
by jego komentatorowi, krytykowi, 
pióro wypadło z bezradnej dłoni. 
Sarkazmem, drwiną, wzgardliwą 
wyniosłością osłania! się jak tarczą 
przed sądami owych „niższych ", 
którzy mogliby oceniać osobowość, 
wartościować pracę - jego artysty, 
a więc „wyższego" . Ale w tej tarczy 
dużo było szczelin. Tworzyły się 
wszędzie tam, gdzie Gombrowicz 
nie czuł się pewnie. 

Nieliczne uwagi o muzyce, od 
czasu do czasu pojawiające s ię na 
kartkach Dziennika, są płytkie i ja
łowe. Czy dlatego, że ta sztuka, 
utkana z poj ęć i form ni ew ·ra żal-

byleś sam na sam... teraz w towarzyskiej atmosferze, 
w blasku lamp hotelowych, jesteś jedną z trzydziestu 
krów dojnych i jedną z trzydziestu szkap wyścigowych, 
które się obmacuje i ocenia. 

Czy ja się mylę, gdy u mnie człowiek wschodzący, mło
dy. musi stać si<: bożyszczem (łub może raczej: dopowit~
dzeniem) człowieka już urzeczywistnionego, starzejącego 
się, schodzącego? Czy wypływa tylko z mojej patologii 
twierdzenie, że dumne panowanie starszego nad młodszym, 
wraz ze wszystkimi swymi socjalnymi, kulturalnymi, 

psychicznymi, konsekwencjami, służy między innymi do 
zatarcia innej rzeczywistości , ri1wn"c w· żne.i - te.i . mia 
nowicie, że człowiek zastępujący może nawiązać z życiem 
tylko poprzez istotę wstępującą. dorastającą - albowiem 
życie zawsze jest „wschodzące"? Czy jestem zboczeńcem, 
J{cly twierdzę. iż natu ra chłopca, tak spccyl'iczna, tak od
mienna w swej niepełności, niedostateczności. niższości, 
w swojej przedziwnej lekkości, staje się kluczowa dla 
zrozumienia natury dorosłego - a więc i natury naszego, 
dorosłego, świata? Czy jestem chory, gdy twierdzę, że 
w ludzkości odbywa sit; \Wiąż t ajna współpraca wicków 
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nych, nawe t jemu wymykala się 
spod pióra'? A może dlatego, że mu
zyka była dla niego czymś obcym? 
Że jej, mimo wszystko, nigdy do 
końca nie rozumiał? Nie byłoby w 
ty m nic dziwnego u tego rasowego 
ziemianina, szlachcica polsk iego , 
znającego swych przodków do 
ósmego pokolenia, szczycącego si 
żartobliwie (a przecież jednak tro 
chę serio) dawnymi aliansami swe
go rodu z Radziwiłłami, Soltanami, 
BiaHozorami. Wolodkowicza mi, Pu
zy nami. Polska szlachta - poza 
ksi ciem Michalcm Kleofasem O~it1-
skim i Antonim Radziwilłem, I kżc 
księciem - była wszak przewnżnie 
niemuzykalna. 

Skąd wiec nagle Operetka? Dla
czego wlaśnie operetka? Stawianie 
artyście pytań, zaczynających sie 
od „dlaczego", jest przyzwoito cią . 
Ale jeśli ktoś wie, że ryby nie na
leży jeść nożem„. A więc, dlaczego 
operetka? 

Czasem bywał w towarzystwie ro
dziców w operetce w spomina 
Tadeusz Kępiński. - Więcej go to 
bawilo, niż drażniło. Nie wiedzieć 
czemu, początkowo wcale, a później 
bardzo rzadko się do swej operetki 
przyznawal. Myśmy chodzili na 
Messalównę otwarcie. Po prostu 
była świetna. Dla niego operetka 
była czymś wstydliwym, p la miącym 
- dla nas nie". 

więc tu jak gdyby pudlo, 
niewypał. jednak: „Mnie za wsze 

zachwycala forma operetkowa, jed
na z na j szczęś liwszych, moim zda
niem, jakie tworzyły się w 
teatrze" - napisze w komentarzu 
do swego ostatn icg ut\voru ~ce
ni ·zn _go. 

Nic wi erny, kiedy doszedł do t(•go 
przekonania. Ani nawet - czy w 
ogólne doń doszedł. Czy przytoczo
ne zdanie z komentarza nic jest 
jeszcze jedną maską, grymasem, 
kr ac ją ni us tannie _, t warzającego 
:ię artyRty. „Robota artysty jest 
w iecznym Jc1cze niem ·pr .lCcznoś ci. 
przcciwit'.'ń s t\ " (z tegoż komenta
rza). Porywając się na temat pate
tyczny, nabrzmiały i groźny zwrócił 
się więc Gombrowicz ku jego prze
ci wi ństwu: formie błazeńskiej, 
p ustej i beztroskiej - operetce. Ma
ż jednak nic· było to zachwycenie i 
urz czenie, ale nieuchronna, artys
tyczna konsekw encja p owagi t ema
tu, w którym eh •ial zawrzeć swoj:1 
int erpretację his torii " 

.J eszcze j dno Ś\ iadectwo prze
mawia z.a tezą, że w tym utworze 
Gombrowicz wkroczy! na teren 
sobie obcy, na k tórym czuł się nie
pewnie i poruszał ostrożnie. To -
niedookreślenie muzyczne Operetki. 
„Muzyka, kuplety, tańce, dekoracje, 
kostiumy, w kla sycznym stylu daw
nej wiedeńsk i j operetki. Melodie 
łatwe, stare" --· poleca lakonicznie 
w uwagach o grze i reżys rii. Trze 
ba stwierdzić, że są to wskazówki 
dość o~6lnikow i można je inter -

prctować r ozm, 1. cic , w ,;kali od 
Joha nna S trnu s ~a do Fran z.a L<"
hara. 

W didaskaliach Gombrowicz rów
ni eż skąpi objaśnie11 odnoszących 
~ i , do muzy k i. Je st ich t. k Ili ' '" ic-
1 , że warto je wynotowa i: . 

W akcie pierwszym: 
śpiew (Grupa Pal1ska) 
śpiewa (Szarm) 
śpiewa (Fi rulet l 
śpiewa (Fior) 
śpiewa (Księżna ) 
śpiewa (Książę) 
śpiewa (Hufnagie!J 
śpiewają (Pańs wo) 
śpiewa i tańczy (Szarm) 
śpiewa i tańczy (Albertynka) 
śpiewa (Szarm) 
śpiewa (Firulet) 
śpiewa (Hufnagicl). 

W tym akcie dwuk rotnie pojawia 
się też „akord organów", który naj
pierw poprzedza ukazanie s ię 
k s ię ·twa IIimalaj wychodzących z 
kościola, a wkrótce potem zwiastuje 
pojawienie się Albertynki z Rodzi
cami. Ale to nie jest wskazówka 
muzyczna. To tylko efekt, funkcjo
nujący tu tak samo, jak hojnie przez 
autora stosowane w calym utworze 
efekty metereologicznc i świetlne . 

W akcie dru""im: 
wsłuchuje się w muzykę z sąsiedniej 
sali (Hufnagiel) coś w rodzaju sen
nego kadryla, wszyscy się kręcą 
tanecznie i sennie cisza. Taniec. 
Cisza. Senne kn1żenie. Cisza krążąc 

i faz rozwojowych, że dziej<' się w niej gra urzeczeń, oeza
rowa1I, i:- waltów, dzi<;ki którym „do ro b"' nig h · nie · "l 
jedynie „dorosłym"? l\Ichvimy: człowiek. To słowo dla 
mnie nic nic znaczy. Ja bym zapy tał: czlllwick w jakim 
\ icku'! .Jakim wickiem oczarowany'! J akie1 u wickowi 
poddany? Z jakim wicki<•m o swojej lu<lzkości zwi .zany'! 

Operetku. co z tobą, cóż więc mam robić, ja kie sposoby 
wymyślić, żeby twoje worki przemówiły głosem Historii? ... 
Bełkot Historii w workach, tak to widzę w tej chwili... 
Niespodziewane, ironiczne, zjadliwe, wichry-i:- romy i nag le, 
urywające się, śpiewy - tańce. Teatr, to rzecz zdradliwa, 
kusi zwięzlo.ścią, o ikż łatwiej zda niob y si' , llnbrnąl-

I.In końca ze sztuką, niż z wiclostronnicową powieścią! 
,\Je, ~cl r az dasz si wciągną(· we wszystkie zasa1lzki 
tej formy obmierzłej - nieporęcznej, sztywnej, przesta
rzał j - gdy wyobraźnia poczuje sic: przywalona ciężarem 
lu11zi na ce n ie , tą 11iczg1·ahnością „1>rawdziwf.'go" człowie
ka, od której tr:1.eszcz<\ Llcski po11łogi ... gdy pojmiesz, źc 
trz ba ci ten ciężar uskrzydlk, zamienić w znak, w bajkę, 
w sztukę ... ba, wtedy jedna za drugą wersja idzie do kosza 
i ten drobiazg kilkuaktowy zaczyna nabrzmiewać miesią
cami twojego życia. 

Gd ybym miał w tej chwili udzielić moim współ-twór-
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1anC'czn ie !K siężna) 
· l'lt'7 'I · ~ l\\'0 1. 

W a kcie trzecim: 
~piewając pieś1'1 żebraczą (Ż C'b r::t k ) 
śpi ·waj ą (Szarm i Firuldl 
sp i,• ajq ( ' zarm i FirulC'I) 
::.c ·na :ip icwan:1 . 

To zestawienie można zinterpreto
wać w dwojaki sposób. Albo dowo
dzi ono niekonsekwencji autora, 
który w akcie pierwszym podał 
wskazówki wykonawcze dosyć: 
szczcgólowe, a w pozostałych - o 
tvch wskazówkach zapomniał, 
,\,zględmc pozostawił sprawę do
myślności reżysera. Albo wręcz 
przeciwnie: jest to konsekwencja 
rozwijania się utworu, o którym 
we wspomnianych już uwagach 
Gombrowicz pisze: „stopniowo Ope
retka dostaje się w wir Historii 
i wzbiera szaleństwem („.) Sceny 
szekspirowskie trzeciego aktu niech 
będą patetyczne, tragiczne": Jeśli 
wziąć: pod uwagę, że Operetka po
w sta wala przez blisko dziesięć lat ; 
jeś li pamiętać zdanie z komentarza: 
„Nikt by nic uwierzył, ile wysiłków 
pochłonęła organizacja dramatycz
na tego głupstwa" - wówczas nie 
pozostaje nic innego, jak przyjąć, 
że taki właśnie układ dyspozycji 
muzycznych był świadomym i prze
myśl nym zamierzeniem Gombro
wicza. 

Akt pierwszy miałby więc być 
pra dziwie operetkowo i blazeflsko 
rozśpit:\\" any. W akcie drugim wielki 

bal na zamku H imal j , z poną J·u 
j1 . zczc b r. ro .. k ri ro l ko\'! ja!; 
p przedniu, pomalu zm i n i..1 ł b . · ch a
rakter. Złowróżbne oznaki, zag sz
c zając s ię, stopniowo pozbawiałby 
a kcj ę pandemonium pochlaniajacyrn 
eaiy ten operetkowy świat. c\kt 
trzeci, patetyczny i tragiczny, koi1-
czylby się jednak - zgodnie z pra
wami gatunku - wielkim muzycz
nym finałem, apoteozą, „Sceną śpie
waną" (jedną w całej sztuce ~ ceną 
określoną w ten sposób przez 
; utora). Trzymając się ściśle wyli
czonych wyżej wskazów k, w akcie 
pierwszym Operetki można wy
odrębniać siedem różnych numerów 
muzycznych, w którym kolejno pre
z ntują się glówne po · taci utworu. 
W akcie drugim: dwa numcTy, 
kadryl i walc - jeśli można ufać 
muzykalności byłego lokaja \Huf
nagiel: „.Jak ten walc rozmarza, h j, 
hej!"). W akcie trzecim -· piosenka 
Żebraka, sielankowy duet Szarma 
i Firuleta oraz finał. Łącznie dwa
naście num rów, czyli starczyłoby 
tego - nawet z powtórzeniami -
zaledwie na wodewil. A tymczasem 
ma to być operetka. Co do te l!;o 
Gombrowicz nie pozosl. wia wątpli
wości. 

Bo też i z pewności ::i liczba frag
mentów przeznaczonych do · piewn
nia nie ogranicza się do tycn , pr :,_ · 
których widnieją wskazówki mu 
zyczni'. Przen:.awia za tym róż o
rodno$ć form występujących w kk-

c·om, to jest moim czytelnikom (bo czytai· to nie mm<'J 
tw órcze, niż pisać) jakiejś najważniejszej rady, powie-
1lziałb~ m: nic ułatwiajcie• sobie zadania tym, że „on to i · k 
dla paradoksu", albo „z przekory". albo „żeby się drażnić", 
Paradoksy, przekomarzenie się, epatowanie ... nie, to już 
nic dla nas, to się przejadło, to było dobre gdy jeszcze 
można było gorszy(, niewinność zacnej burżuazji. Spró
b ujcie mi uwierzyć, a zobaczycie, jak te moje <lziwactwa 
i gierki zaczną się wam łączyć w całość organiczną i zdol
ną do życia. We mnie sztucznosć jest tym co ułatwia 
szczerość, żart wiedzie do powagi, przekora do prawdy. 

Spróbujcie uj~<· mnie najr;-l«:bif.'.i . • Iowo honoru, ja temu 
sprostam! 

Gdzież ulotniły sic; z 11a ~:1.cj a rystokratycznej kuchni 
wspaniale, krwiste, oszałamiające befsztyki, jak Goethe, 
Beethoven? Jak sprawić, żeby sztuka prze tała być wy
r~zcm naszej mierności, a z powrotem stała się wyrazem 
nasiej wielkości, piękności, poezji'? Oto mój program: 
Primo zdać sobie jak najboleśniej sprawę z naszego kap
caństwa. Secundo odrzucić' wszystkie teorie estetyczne, 
wyprodukowane w ciągu ostatnich lat pięćdziesięciu, 
a zmicrzająee ukradkiem do osłabienia osobowości; cały 
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śc i e Ope'Tetki. ok kw<.'. lii i dialo
gów t •i .1n eh prozri „a u bowi m 
fra g m n ty również p rvza icz nc, a l 
u łożone w jakby n icr •tm izow n c> 
wi ersze; da l j · ą ur} ·k i b iałym 
Wi L·rszcm i \Vl' L' ·z :ie są U s lęµy r y 
mowa ne. J es t t a kże znaczn::i lic?.ba 
w ykrzykników, g r upowanych jed n 
po drugim w formie wiersza („Ach , 
ach , a ch, ach, ach, to mistrz Fior !' ', 
a lbo „O, o, o, o, o, o, to mi bal! ' ' J, 
który ch jedynym uzasadnieniem 
w yda je .:;; i wbśnie przezna zeni e 
muzycz ne. Dlaczego bowiem Gom
brow icz w tekście swojego ut woru 
zastosował t y le różnych form ? 
zwłaszcza dla czego fragmenty w y _ 
raźn ie prozaiczne nagle zaczy nały 
układać się w jakby w ierne wyod
r ębniające s ię k ształt em graficz
nym ? J edy nie w trzecim akcie, w 
scenie nad trumną , można to uza -
adnić chęcią podkreślenia ogarnia 
jącego w szystkich patosu. P ostaci 
otrzymują tu nowy, tragiczny w y
miar, wznoszą się na koturnie , prze
to mowa ich i je j gra ficzny odpo
wiednik nabieraj ą cech wznioslośc i. 
Poza ty m trudno jednak znaleźć w y 
tłumaczenie dla tego autorskiego w y 
bryku, dla tych wierszy-niewier szy , 
które nie stały się jeszcze po zją , a 
przez swą formę graficzną nie są 
już zwykłą prozą , w jakiej utrzy
m a no sąsiadujące z nimi kwestie. 
Bylabyż więc ich forma autorską 
sugestią, że te właśni fra gmenty 
winny być, ew e ntualnie, śpiewane? 

J eś l i przy j ą ć t hipotez~ . obraz 

dżwiękowy Ope'Tet k i gv.raltownie s i ę 
zmieni. 

W ak cie pierwszym licz ba p rzewi
dywanyrh n um r r1 w mu z.vrznvr·h 
z i<.,; kszy • i ę rlo ,;zcsn ::t~! u, w a k l'iP 
drng im - do trzynas tu, a w a kci e 
trzeci m - do sześciu, ni e licząc 
w ielu krótk ich. jed no- lub d V'uzda 
niowych ustępów. których g r::t fic zna 
forma również w skazuje, że autor 
tra k1.o 'l.vał je inaczej niż Z \ 'Ykl y , 
p roza iczn y dialog . Odczy tu j<1c utwór 
w t _n sposób trzeba d oj ś ć do prze
kona nia , że jes t on po prostu 
libre ttem, że Op retka jes t rzeczy
wiści e operetką , form <i muzycz n ą , 
wyma J:! aj ą cą dopełnieni a pr zez kom-
pozy tora . Gombrowicz sk rzętn i 
omij a t e pojęcia , w ogóle nie 
wspomina o kompozy torze , na 
początku przytaczanego tu j uż k o
m ent arza um ieszcza znam ienne 
stw ier dzenie: „T ekst sztuki nowo
czesn .i coraz mni@j nE? daj 0 s i ę do 
czyta nia. Cora z bardz ie j sta je się 
partyt urc1, k tóra żyć zaczyna dopiero 
na scenic, w grze, w spektaklu" . W 
tych dwóch zda niach zawa rta jest 
a kceptacj a , czy wręcz a firma cja 
praw teatru, insceniza cji, reżysera, 
a co za t ym idzie - p wnej swobo
dy interpretacyjne j, dotyczą ce .i 
w szystkich el cm (, nt6w utworu, w 
tym i mu zy k i. 

Wniosek z tyc h rozwaza n jest 
więc taki: Gombrowicz dla przed
sta w ie nia „pat tycznego ludzkości 
d ra ma u" w ybiera „dosk na l 

t a traln ą" form perctk i -- ce
niczn~go widm ka słowno mu
zycznego. ,\ l rn c czu j ąc s ię pe\·\ ie 
na tere nie m uzyki kom ponuje tylko 
libre tto, warstwę słown o -. ytuacyjn ;i 
ut w ru, i ogr:ini cza si do bardziej 
lub mnie j wyraźnych sug estii pod 
a dresem swego przyszłego partnera, 
współtwórcy kompozytora. (0 
kim myśla ł , nie wiadomo. Nie wie
my nawet, czy w ogóle miał na 
względzie jakiegoś określonego mu
zyka. Ale przecież musiał myś leć o 
tym swoim, nawet nie w spomnia
n ym partnerze, gdyż pisząc libretto 
oper etki z pewnością pamiętał, że 
za twórcę Zemsty n ie tope'Tza histo
r ia uzna je Straussa, a nie Richarda 
Genee, zaś Wesoła w dówka związa
ł a s i ę na zawsze z nazwiskiem Leha
ra, a L eo Steina mało kto w spomi
na ). Swoje s ugestie wyraża w posta
ci wskazówek : „Spiewa", „tanie c", 
i podobnych, or a z za pomocą zróż
nicowanych form w ersyfikacyjnych 
i graficzn ych. Liczy na inteligencję, 
domyś l noś ć , wyczucie i sm a k. · 
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ten okres jest zatruty dążeniem cJo niwelacji wartości 
i ludzi. precz z nim! Tertio porz uciw szy teorie , zwróci•; 
się do wielkich uso bo wosci czasu mini1J11cg·o i w p r ly 
mierzu z nim odnaleźć we własnych naszych osobach wie
czys te źródła polotu. natchnienia, rozmachu i wdzięku. 
Albowiem nic ma demokracji, w której by jakiś rodzaj 
arystokracji, jakiś gatunek wyższości , nie był osiągalny. 

w.nlobywalcm - i. 11ro s zę. zastąpcie „formę" „struktura
lizmem", a ujrzycie mnie w centrum dzi'liejszcj francuskiej 
problematyki intelektualnej. Wsza k w Fl•r1lyd urcc, w K os
mosie, nie o co innego chodzi, jak właśnie o tyranię form, 
o balet struktur. A w Słubic czarno na białym w ypisano: 
„:-.lic m y mówimy słowa, to słowa nas mówią". 

Problem Formy, człowiek jako producent formy, czło
wiek jako niewolnik form, ujęcie Formy Międzyludzkiej, 
jako nadrzędnej siły stwarzającej, człowiek nieautentycz
ny - o tym zawsze pisałem , tym się przejmował .m, to 
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Dlaczego więc między mną a nimi ta antypatia„. u jak
by, odrywając się ode mnie, w innym zmierzali kierunku ... 

Im bardziej człowiek staje się wam nieuchwytny, nie
osiągalny, otchłanny, zanurzony w innych żywiołach, 
uwl~ zinny w for mach, jak gdyhy nic własnymi ustami 

J ak dob"" nam, kłody ''' wi
dzimy nago. Nie siebie samych, ale 
nawzajem. Stroje to różnice, a więc 
kłamstwo. Zasłona poszczególna to 
egoizm, czyli zlo. Nie jakieś tam zło 
w sensie jakiejś tam moralności 
ufundowanej przez kościół czy spo
łeczeństwo. Egoizm jest złem, ponie
waż jest błędem, ponieważ wynika 
z fałszywego założenia, jakobyśmy 
istnieli osobno. Kłamstwem więc 
i złem są parawany i woale, firanki 
i role ty, kotary, kurtyny i opończe , 
a także płaszcze, suknie, spodnie, 
skarpetki i koszule , nie mówiąc już 
o bieliźnie, tak zwanej osobistej . 
Ha-ha! - osobistej! Wszystko, co 
zakrywa, oddziela, separuje, zasia
nia i rozgranicza, jest złem. My wy
daliśmy walkę złu . Jes teśmy nadzy, 
swobodni, naturalni i spontaniczni. 
A jeżeli ktoś nie chce być naturalny 
i spontaniczny, to go zmusimy. Co 
to znaczy, żeby ktoś nie chciał być 
naturalny i spontaniczny, kiedy 
wszyscy są naturalni i spontaniczni? 
Co to znaczy, żeby ktoś chciał pozo
stać nienaturalny i niespontaniczny, 
kiedy naturalność i spontaniczność 
jest prawdą, czyli dobrem, a niena
turalność i niespontaniczność jes t 
kłamstwem, czyli złem? Czyżby ktoś 
chciał zła, a nie chciał dobra? Niech 
więc sąsiad przypilnuje sąsiada, aby 

był swobodny, niech jeden zmusi 
drugiego, aby był wolny, Wolny od 
odróżniania się, ponieważ odróżnia
nie się jest nie tylko kłamstwem. ale 
też niewolą . 

Odróżnianie się to ograniczanie 
się , a ograniczanie się to granice, 
czyli brak wolności. Wyzwalajmy 
się nawzajem, brońmy się nawzajem 
przed brakiem wolności. Do natury, 
proszę państwa, do natury! 

Nie ukrywajmy niczego i nie 
ukrywajmy się przed niczym, Reali
zujmy się! Tak właśnie postępuje 

natura, która się nie ukrywa i się 

realizuje. 
Jak dobrze nam, kiedy jesteśmy 

swobodni i spontaniczni. Zapachy, 
które wydzielamy, świadczą o na
szej spontaniczności. Na przykład 
t en pan w drugim rzędzie„. (oklaskil 
To nie pan? W takim razie to ktoś 
inny, ale nie szkodzi, co za różnica? 
Najważniejsze, źe żadnych perfum, 

mydeł, koloń skich wód czy innych 
oszus tw. Żadnej sztuczności i niedo
mówień. Do naga, proszę państwa, 
do naga, i nie bójmy się kataru. 
Sala jest dobrze og.rzana, mamy 
doskonałe kaloryfery, mamy najno
wocześniejsze urządzenia, możemy 
więc śmiało wrócić do natury. Od
s łonić się, obnażyć i eksponować . 
Jak ten pan w rzędzie szóstym.„ 
(oklaski) Albo ta pani w rzędzie 
czwartym.„ (szmer uznania, oklaski). 
Proszę państwa, proszę nie wstawać 

artykułowany. tym bardziej nagląca, paląca , staje się 
obecność człowieka zwyczajnego, takiego jakim go mamy 
w codzie nn ym naszym doświadczeniu i codzienn;\'·m naszym 
odczuwaniu: człowiek z kawiarni, z ulicy, konkretnie nam 
dany. Osiągnięcie pogranicza ludzkiego musi być natych
miast zrównoważone gwałtownym wycofaniem się w zwy
kłą ludzkość i w ludzką przeciętność. Można się zanurzać 
w otchłani ludzkiej, ale pod warunkiem, że się znów wy
płynie na powierzchnię. 

jedyny element okropny, niemożliwy, nie cło przyjęcia, 
jedna jedyna rzecz naprawdę i absolutnie przeciwna nam, 
a miażdżąca : ból. Na nim, na niczym innym, oparta j1•st 
cała dynamika istnienia. Usuńcie bć1J, a świat stanie sit; 
obojętny.„ 

Moja elektryczna maszynka do golenia, amerykańska, 
jest droższa o siedemsiedziąt franków od maszynki Koski, 
zwykłej Phill-shavee. W eleganckim jej pokrowcu skó
rzanym był papierek z powinszowaniem: „Nasze gratu
lacje", Jest Pan wybitnie inteligentny, dzięki czemu stał 
się Pan właścicielem najlepszej maszynki do golenia 
w świecie! 

Cokolwiek by nam nie opowiadano, istnieje na całym 
obszarze Wszechświata, w całej przestrzeni Bytu, jeden 
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z m1e1sc, każdy chce zobaczyć i 
każdy zobaczy, Proszę panów, pro
szę n ie dotykać, bo wytwar za się 
zamieszanie. Na przerwie panowie 
sobie dotkną. Tak, pro zę państwa, 
nie tylko powonieniem uczestnic:.:y
my wzajemnie w swoich bytach. 
Jesteśmy z sobą razem wszystkimi 
zmysłami. Słyszycie państwo te 
spontaniczne, podstawowe i bez
kompromisowe dźwięki? Nie po
wstrzymujcie się, ale przeciwnie, 
s tymulujcie. Wstrzemięźliwość to na
rzędzie opresji. Nie powstrzymujcie 
sie, a nie będziecie powstrzymani. 

Proszę państwa, za chwilę weźmie
my udział w akcie oczyszczania z 
kultury i wyzwolenia z cywilizacji. 
Możecie w takim razie zapytać, dla
czego znowu zebraliśmy się tutaj, 
w tym przybytku kultury, w tej 
świątyni sztuki, w tym mauzoleum 
tradycji. Odpowiedź jest zawarta w 
pytaniu. Ten gmach jest naszym 
więzieniem, więc tutaj zamanifes tu
jemy naszą wolność. Tuta j celebro
waliśmy zakłamanie sztuki, wiec tu
taj odnajdziemy prawdę na zych 
instynktów. Tutaj hołdowaliśmy 
sztuczności, więc tutaj doznamy b ez
pośredniości. Tutaj uprawialiśmy 
iluzję, więc tutaj odnajdziemy real 
ność (oklaski). Niegdyś słuchaliśmy 
tutaj muzyki, obecnie będziemy za
rzynać bydło. Muzyka to eliminacja, 
zróżnicowanie i porządek. czyli 
kłamst>vo i niewola. Nóż w serce to 

To polepszy Pana samopoczucie!". 

po prostu nóż v serce. Jeżel i idea
! m mala rstwa i rzeźby jest j edność 
dynamik i tworzenia i prze m iotem 
stwarzanym, to ża den braz ani 
rzeźba nie mogą się równać z nożem 
w sercu, k tóry je t j e dnoś ci ą ak tu 
i przedmiotu r cxcell ent:e. Jeże li 
ideałem literatur y jest wyrażenie 
prawdy ostatecznej, to jaka litera 
tura może się równać z nożem, który 
jes t w sercu ? Jeżeli ideałem tea t ru 
jest działanie bezp ośrednie, a nie 
przedstawianie i l dawa ni , to nóż w 
sercu j est tea trem dosk onalym. 
Krótko .mówiąc, zamiast aktów 
skomplikowanych, przed s taw iających 
i nieskutecznych. na s tąpi akt prosty, 
dosłowny i skuteczny (oklaski ). P ro
szę pań stwa, kultura stworzyla po
d ział na artystów i publiczność, WY 
kona\vców i konsumentów, kapła
nów i wiernych. Wtajemniczonych 
i trzymanych z dala od tajemnicy. 
Teraz nic podobnego, teraz na 'tąpi 
p ra \ dz iw e uczestnictwo w szystkic h 
we wszystkim, rzetel na komunia. 
Kiedyś produkował się tutaj przed 
wami wirt uoz-sp ecjalista , zaś wy 
nic umieli ś cie powtórzyć a ni jedne.i 
nuty, nawet gdyby wam da no 
skrzypce do ręki. Teraz wystąpi 
przed wami oprawca. le czy to zna
czy, że będzi • to popis specja listy . 
przywilej wtaj mniczonego'? Bynaj 
mniej. Przeci ż zabijać może każdy, 
każdy t o potra fi. Tuta j n ie ma fa 
dn ych nicprzekracza lny l' h bn ri er , po-

nieważ każdy może uczestniczyć w 
zabija niu , czy to jako rzeźnik, czy to 
.iako wól. Rol , są wymienne i nikt 
nic może ni komu zazdrośc i ć. Tu nie 
ma żadne j wyłąezności, zabijanie 
jest s z t uką dla \\·szystkich , sz tuką 
dla ma· . Zabijać może każdy, za wsze 
i wszędz ie . 

Zabijać może byle, kto, byle czym, 
byle gdzie i byle kogo, (oklaski l 

zatem, pro szę państwa, zaczyna
m y, (pauza) Chwil czkę„. Co, jeszcze 
nie '?„ . P rzepraszam, jestem wzywany 
za kulisy . Widocznie jakieś małe 
opóźnienie z przyczyn technicznych . 
(pauza ) Proszę pańs twa, z przyczy n 
od nas niezależnych przed tawienic 
nie odbędz1 s ię. (gwizdy i protesty) 
Proszę paflstwa, z przyczyn natury 
za adniczej nasz wykonawca nie 
może wystąpić! (zdwojone gwizdy i 
protesty) Proszę państwa, my na
prawdę nic na to nie możemy pora
dzić! (tlum dziko protestuje) .„ zre
sz tą , dla czego nie'! Pań stwo maj ą 
rację, kontynuujemy! Będz iemy kon
tynuować! Tak jest, chcemy konty
nuować, musimy kontynuować! Pro
szę państwa, przedstawienie trwa ! 

za tem kto go zastąpi? Kto na
stępny? K to na ochotnika ·1 

(frag menty koń cowego przemó
w ienia Dyrektora Filharmon ii 
z „Rzeźn i " Sla \Ytlm ira Mrożka) 

pójrzcież na wszystkie festyny intelektu: te koncepcje! 
Rzeczywiście poczułem się lepiej, ale niestety, j stem 

ostatnio nieświetnie ogolony, aparat jakoś kiepsko •oli, 
a Phiłi-shovc Koski lepiej golił i... i... jakoś to tak nic 
tak jakoś jakby to tak ... to jest tego ... zawsze jakoś ina
czej.„ i bodaj to tak jakoś jakby to nie tak„. 

Te odkrycia ! Perspekt wy! Subtelności! Publikacje! Kon
gresy ! Dyskusje! Inst yt uty ! ni er . ~·tet~· ! \ j ednak: 
i;-lupio. 

Gdy niedawno pewien znakomity filozof odwiedził pew
n go znakomitego filozofa, rzekłem: - No, to się naga
dają o filozofii! - Ależ skądże znow u! - odpowiedział 
mi ktoś poinformowany. W istocie: tu nie mowa o tym pewnym kontyngencie 

głupoty, jeszcze nieprzezwyciężonej, z którą rozwój prę
dzej ezy później się załatwi. Tu by szło o głupotę, postę
pującą w parze z rozumem, która z nim razem wzrasta. 
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- Przecież nie będą na tyle niedyskretni, żeby spraw
dzać nawzajem swoje lektury! 
Może to już niesprawiedliwe i trochę okrutne, że moje 

wysokie powołanie zostało opat~zo~e. aż ta~- okr~poym 
brakiem złudzeń bezlitosną trzezwosc1ą. Złose, ktora we 
mnie wzbiera na' myśl o artystach, jak Tuwim, d'Annm~
zio, czy nawet Gide, nie byłabyż be~ związ~u z _tym, ze 
oni jednak byli w stanie przeczytac komus swoj tekst 
bez tego rozpaczliwego podejrzenia, że nudzą? 

A też myślę, że odrobina poczucia tego, co nazywamy 
społecznym znaczeniem artysty, byłaby bardziej wskazana, 
niż ta moja pewność że społecznie Jestem zerem, istotą 
marginesową. To jednak dość smutne: oddawać się sztuce, 
a jednocześnie by(, tak poza sztuką, poza jej ceremonia-

Iem, hierarchiami, wartościami, urokami - z chłopską 
prawie nieufnością - chłopskim, chytrze niechętnym 
uśmieszkiem. 
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