


Wl1TOLD GOMBROWICZ 

Spotkałem się z nim na plaży. By! 
wspaniały ! Przywitał się ze mną wielko
dusznie. Dobrotliwie zapyta!, jak się mie
wam. Majestatycznym palcem wskazał 

kiosk, gdzie można dostać langostinos. 
Uśmiechną! się z godnością udzielnego 
księcia. Z królewską uprzejmością puści! 
mnie pierwszego po desce wiodącej do 
kabin. 

Wszystko dlatego, że n ie by! w spod
niach. Tylko w majtkach kąpielowych . 

Sztuka jest arystokratyczna do szpiku ko
ści , jak książę krwi. Jest zaprzeczeniem 
równości i uwielbieniem wyższości. Jest 
sprawą talentu, czy nawet geniuszu, czyli 
nadrzędności, wybitności, j edyności , jest 
także surowym hierarchizowaniem warto
ści , okrucieństwem w stosunku do tego co 
pospolite, w ybieraniem i doskonaleniem te
go co rzadkie, niezastąpione, jest wreszcie 
pielęgnowaniem osobowości , oryginalności. 
indywidualności. Trudno się dziwić prze
to , że hojnie finansowana sztuka w De
mokracjach Ludowych jest górą , która 
rodzi mysz. Kosztuje to ciężkie miliony, 
a cala „produkcja" sprowadza się do ga
daniny. 

Operetko, co z tob ą, cóż więc mam 
robić, jakie sposoby wymyślić , żeby two
je worki przemówiły głosem Historii ?„. 
Bełkot Historii w workach, tak to widzę 
w tej chwili.„ Niespodziewane, ironiczne, 
zjadliwe, wichry-gromy i nagłe, urywa
jące się, śpiewy-tańce . Teatr, to rzecz 
zdradliwa, kusi zwięzłośc ią , o ileż łatwiej 

zdawałoby się , dobrnąć do końca ze sztu
ką, niż z wielostronnicową powieścią! Ąle, 
gdy raz dasz się wciągnąć we wszystkie 
zasadzki tej formy obmierzłej - niepo
ręcznej, sztywnej, przestarzałej - gdy 
wyobraźnia poczuje się przywalona cię

żarem ludzi na scenie, tą niezgrabnością 

„prawdziwego" człowieka , od której 
trzeszczą deski podłogi. „ gdy pojmiesz, że 
trzeb:\ ci ten ciężar uskrzydlić , zamienić 

w znak, w bajkę , w sztukę„ . ba, wtedy 
jedna za drugą w ersj a idzie do kosza 
i ten drobiazg kilkoaktowy zaczyna na
brzmiewać miesiącami twojego życia. 

Gdybym miał (-) udzielić moim współ
-twórcom, to jest moim czytelnikom (bo 
czytać to nie mniej twórcze, niż pisać) 

jakiejś najważniejszej rady , powiedział

bym: nie ułatwiajci e sobie zadania tym, 
że „on to tak dla paradoksu", albo 
„z przekory", albo „żeby się drażnić''. Pa
radoksy, przekomarzanie się, epatowanie„. 
nie, to już nie dla na s, to się przejadło, 

to było dobre gdy jeszcze można byto 
gorszyć niewinność zacnej burżuazji. 

Spróbujcie mi uwierzyć, a zobaczycie, jak 
te moje dziwactw a i gierki zaczną się 

wam łączyć w całość organiczną i zdolną 
do życia. We mnie sztuczność jest tym co 
ułatwia szczerość , żar t wiedzie do powa
gi , przekora do praw dy. Spróbujcie mnie 
ująć najgłębiej. Słowo honoru, ja temu 
sprostam' 



Zawsze miałem skłonność do szukania 
w młodości - własnej i cudzej - schro
nienia przed „wartościami", to jest przed 
kulturą. Już napisałem w tym dzienniku: 
młodość jest wartością samą w sobie, czy
li niszczycielką wszelkich innych war
tości, które nie są jej potrzebne, gdyż 

ona - samowystarczalna. Ja więc, wobec 
zagłady wszystkiego co dotąd posiadałem 

- ojczyzna, dom, sytuacja społeczna ar
tystyczna - schroniłem się w młodość 
i z tym większą skwapliwością, że prze~ 
cież bylem „zakochany". Entre nous soit 
dit, wojna odmłodziła mnie ... i dwa czyn
niki były mi w tym pomocne. Wygląda
łem młodo, miałem twarz świeżą, dwu
dziestoparoletnią. Świat traktowal mnie 
jak młodzika - wszak dla przygniatają
cej większości nielicznych Polaków któ
rzy mnie czytali, byłem wariato~atym 
chłystkiem, zgoła niepoważną osobą -
a dla Argentyńczyków byłem kimś zu
pełnie nie znanym w rodzaju jakiegoś de
biutanta, przybyłego z prowincji, który 
dopiero musi się wykazać i zdobyć uzna
nie. (-) Więc wszystko , i mój wygląd, 

i moja sytuacja, i to zupełne wytrącenie 

z kultury, i wibracje tajne mojej duszy, 
wszystko pchało mnie w lekkomyślność 

młodzieńczą, w młodą samowystarczal
ność. 

... tu, na Retiro, widziałem, aby się tak 
wyrazić, młodość samą w sobie, nieza
leżną od płci, i doznawałem kwitnienia 
rodzaju ludzkiego w formie najostrzej
szej, najbardziej radykalnej i - wobec 
tego, że była napiętnowana beznadziejno
ścią - demonicznej. A do tego - w dół 

w dól:, w dól:! To ściągało mnie w dól:'. 
w najniższą sferę, w krainę poniżenia, tu 
młodość, raz już poniżona jako młodość, 
poddana była jeszcze wtórnemu poniże

niu, jako młodość gminna, proletariacka ... 
I ja, Ferdydurke, powtarzałem trzecią 

część mojej książki, historię Miętusa , usi
łującego „bratać się" z parobkiem! 

• 

Na ścianie mojego pokoju wisiał oleo
druk, będący tą chwilą ze sklepienia w 
kaplicy Sykstyńskiej, gdy Bóg w postaci 
potężnego starca nadciąga nad Adama 
by tchnąć w niego życie. Przyglądałem 

się Adamowi, który miał około lat dwu
dziestu, i Bogu, który był po sześćdzie

siątce - zapytywałem siebie, kogo wolisz, 
Boga, czy Adama? Dwadzieścia wolisz, czy 
sześćdziesiąt? I to pytanie wydało mi się 

szalenie ważne, ba, decydujące - gdyż 

nie jest obojętne jaki ideał człowieka 

i ludzkości śpi w tobie, jakiej piękności 

domagasz się od rodzaju ludzkiego, ja
kim go chcesz m1ec, tego człowieka. 

Człowiek - tak - ale w jakim wieku? 
(-) Wpatrując się w Boga i Adama me
dytowałem, że najwspanialsze dzieła du
cha, rozumu, techniki, mogą stać się nie
zadowalające z tego jedynie powodu, iż 

są wyrazem wieku ludzkiego, który nie 
jest w stanie wzbudzić miłości, ani za
chwytu - i będziesz musiał je odrzucić, 
niejako wbrew własnemu uznaniu, w 
imię racji bardziej namiętnej, związanej 

z pięknością człowieczeństwa. I, dopusz
czając się małego świętokradztwa, odrzu
całem Boga na tym obrazie Michała 

Anioła by opowiedzieć się za Adamem. 

Dobrze wiedziałem, zanim do Paryża 

przyjechałem, że tu z mówieniem coraz 
trudniej, prżecie z ich książek to widać, 
coraz bardziej oniemiałych ... ale nie wie
działem, że do tego stopnia. (-) Poszed
łem na kolacyjkę z paroma pisarzami... 
i oblizując się w duchu, bo to były 

pierwszorzędne głowy! (-) 
.Zapragnąłem coś jednak powiedzieć ... 

Boże wielki, czy taki straszny grzech mój 
jam po prostu wypowiedział tak zwaną 
myśl... o życiu czy sztuce... jak to mi się 

nieraz zdarzało w kawiarni Fragata, w 
Buenos Aires. Umilkli. Oddali się wyłącz
nie jedzeniu i milczeniu, milczenie i je
dzenie wypełniło resztę sympozjum. Zba
raniałem, myślę sobie, co to, czy się ob
razili... ale nazajutrz byłem na kolacji 
u Wladimira Weidle i opowiadam jemu, 
jak i co, przy serach, a on mnie na to, 
że przecież już się nie mówi w Paryżu ... 
że w Paryżu mówi się tylko po to by 
nie mówić... podał, jako przykład, że na 
bankiecie dorocznym jury Prix Goncourt 
w pewnej, nie najgorszej zreszt;:i, restau
racyjce, mówi się wyłącznie o potrawach, 
aby o sżtuce czego nie powiedzieć . .". 

Rzecz pewna, gdy mężczyzna zaprzepa
ści w sobie młodzieńca na amen, skądże 
zaczerpnie nieco lekkości, gdzież siła, któ
ra by go mogła zahamować w nieustan
nym przybieraniu na wadze? Tak to i z 
nimi: trudność przeokropna wlazła im w 
wysłowienie, on by i chciał co powie
dzieć, ale nie może, za trudne, za głębo
kie, za wysokie, za subtelne... i każdy 

milczeniem oddaje hołd tej trudności 

swoieJ. Butora spotkałem na przyjęciu 

u tej kontesy, powiadam do niego, że 

cieszę się, bo niby, jak razem w Berlinie 
będziemy, to do syta sobie podyskutuje
my, choćby na temat nouveau roman 
franc;ais. Zamiast odpowiedzi wódz awan
gardy zaśmiał się donośnie - i był to 
śmiech grzecznościowy a odgradzający, 

zupełnie hermetyczny, śmiech puszki sar
dynek na Sacharze... Boże miłosierny! 



Mnie ciągle Paryż miesza się ze 
światem. 

Paryżu, myślałem , Paryżu, stary teno
rze, zwiędła baletnico, sędziwy figlarzu, 
jakiż jest twój grzech śmiertelny przeciw 
Piękności? Czy nie ten, że ją zajadasz? 
Mais permettez-moi dane, cher Monsieur! 
Monsieur , wchodząc w lata, przestaje być 
beau gar~on, czyli hojnym, błogo bezin
teresownym upiększeniem świata, pięk
nością, która jest darem... ale czyżby na 
tym miały skończyć się jego stosunki 
z pięknością? Bynajmniej! Zycie jest w 
dalszym ciągu pełne czaru! Może on na 
przykład, zajść do restauracyjki wybra
nej z tysięcy i zamówić Veau a la Cre
vette Sauce Moustache, lub Sautee Velay 
Mignonne Asperges ... i nawet może po
prosić aby mu podano Fricassee de Jeu
nes Filles en Fleur lub un Beau Gar~on 
roti a la bordelaise, potrawy niewątpli
wie i smaczne i lekkie! 

Metafora kulinarna, której sens taki, że 
aby konsumować piękność musisz zupeł
nie z nią zerwać; nie tylko musi ona 
przyjść do ciebie z zewnątrz, jak na pół
misku, ale jeszcze musisz tak wewnętrz
nie się urządzić by twoja brzydota nie 
przeszkadzała ci w rozkoszy; i ten zabieg 
jest czymś tak żałosnym, ii wątpię , aby 
ktokolwiek na wyższym stopniu rozwoju 
mógł go dokonać sam na sobie, wymaga 
on przerzucenia się w zbiorowość w to
warzyskość, współudziału innych,' trzeba 
naprzód wytworzyć system współżycia. 

• 

kulturę, gdzie by surogaty piękności, jak 
belles manieres, elegance, disti·nction, 
esprit, bon gout, etc., etc. mogły zastąpić 
znikczemniałą nagość. I wtedy przy
wdziawszy swannowski cylinder, możesz 

być smakoszem bez żenady! Wielka. praw
dziwa, piękność rodzaju ludzkiego, pięk

ność młoda i naga, została przez Cylindry 
zepchnięta w posągi, stojąc cicho wśród 
drzew Paryża, i tym to posągom Cylindry 
przyglądają się ze znawstwem, jakby to 
by! tylko obiekt ich uprawnionej rozko
szy. Otóż , jeśli rezygnacja z piękności 

własnej jest godna pochwały, gdy wiedzie 
do czystej kontemplacji , staje się wstręt
nawa, gdy dokonywa się pod znakiem ła
komstwa i żądzy. Jeśli coś dla mnie -
myślałem krocząc po tych avenues - jest 
nieestetyczne do szpiku kości, to sma
kosz„. to Paryż! 

To miasto, rozpuszczające w ustach 
starawych ambrozje ! Chodząc po Paryżu 
z głową opuszczoną, zgaszony i cichy, 
myślałem, iż tego tylko brakuje by oni 
pewnej nocy, zakradłszy się do posągów 
nagich, poubierali je wedle ostatniej mo
dy, uperfumowali... Diana \\' toalecie Dio
ra, tak, to by było po linii ich monda
nite, po linii wytwarzania smakowitych 
namiastek piękności. A jednak, powtarza
łem sobie, a jednak piękność prawdziwa 
jest naga! I człowiek nie może być lo
jalny wobec tej nagości inaczej, jak po
przez własną nagość - jeśli nie tę , która 

jest twoim udziałem obecnie, to tę, któ
rą miałeś - a jeśli jej nie miałeś, to po
przez tę, którą mogłeś mieć, gdyż była w 
każdym razie właściwa twojemu wieko
wi. 

Ale krawiec ubrał Paryżowi nagość. 
Gdy zoczą une belle femme wpadają 

w szały galanterii, ekstaza Cylindrów nie 
ma granic, on się zakocha i podda sub
telnej analizie swe uczucia.„ ale nie roz
bierze się nigdy. Nastąpił podział ról, na
gość jest tylko po jednej ·stronie... nie 
wiem, czy prawda, co mi opowiadano, że 
oni do pieszczot nakładają rękawiczki i, 
rozbierając gorączkowo la belle, sami co 
szybciej zapinają się na wszystkie guziki. 



Nie atakuję Paryża z innej strony 
ograniczam się do piękności w moich 

z nim porachunkach ; może dlatego, że 

jestem jednak poniekąd artystą; może, iż 

tkwię jeszcze w bolesnej , bo porzuconej, 
tamtej piękności, zaoceanicznej ; może 

i dlatego, że piękność to argument dotkli
wy. 

Ale o jaki kult nagości mi chodzi , gdy 
mówię , że Paryż zatraci! nagość '/ Czy 
mógłbym to bliżej sprecyzować? 

Nie wymagam od nich aby prostodusz
nie uwielbiali ciało , naturę, naturalność 

i nie żądam by wyśpiewywano hymny do 
nagusów. 

Ale wymagałbym od człowieka, aby w 
nim żyła (choćby był potworem) idea pięk
ności gatunku ludzkiego - tego niech nie 
zapomi.na. „Należę do rasy, która mnie 
zachwyca". „Uwielbiam piękność świata 

poprzez piękność człowieczą". 
Dlatego jest ważne, bardzo nawet waż

ne, abyśmy nie zrywali w sobie nigdy 
:i: okresem wieku ludzkiego, w którym 
piękno staje się dostępne - to młodość. 

Jakakolwiek bowiem piękność, uzyskana 
w starszym wieku, będzie zawsze pięk

nością niepełną, skażoną brakiem młodo
ści. Oto czemu piękność młoda jest pięk
nością nagą, jedyną , która nie potrzebu
je się wstydzić. 

I ktoś stale zespolony z młodością ni
gdy nie polubi stroju . To jest fundament 
mojej estetyki. O tę niechęć do stroju mi 
chodzi. Dlatego nie pogodzę się z Pary
żem, który strój uwielbił. 

... nagość moja, transoceaniczna, stam
tąd, z pampy, nagość, która była mi po
trzebna do miłości mojej z Argentyną 

(wbrew memu wiekowi!) nie pozwalała 

mi nie być z nimi obnażającym. Wytwo
rzyła się nieprzyzwoitość. Z jakimż zaże
nowaniem te tuzy przyjmowały mój 
wzrok namiętnie naiwny, dobierający się 

do nich poprzez ubranie ... śmiertelna dy
skrecja, dyskretna melancholia, zgaszenie 
taktowne, odpowiadały mojemu żądaniu 

stamtąd , z peryferii świata, z ojczyzny 
Indian. Ubrani od stóp do głowy, opatu
leni , choć maj przecież, z twarzami wy
stylizowanymi przez fryzjerów .. . a każdy 

miał w kieszonce mały posążek, zupełnie 

nagi , by mu się przypatrywać okiem 
znawcy. Panuje skromność i rozwaga. 
Nikt nie narzuca się nikomu. Każdy robi 
swoje. Produkują i funkcjonują. Kultura 
i cywilizacja. Uwięzieni w stroju, ledwie 
mogą się ruszać , podobni do owadów po
smarowanych czymś lepkim. Kiedy zaczą
łem zdejmować spodnie powstał popłoch, 
dawaj drała drzwiami i oknami. Pozo
stałem sam. Nikogo n'ie było w restaura
cji, nawet kucharze uciekli... dopieram 
wtedy się spostrzegł, że co to, na Boga, 
co robię, co ze mną... i skrzywiony sta
łem z nogawką jedną na nodze, drugą 

w ręku. 
Wtem Kot wchodzi z ulicy i widząc 

mnie tak stojącego pyta ze zdumieniem: 
Co ty, zwariowałeś? Mnie wstyd 

i chłodno, odpowiadam, że tak trochę za
cząłem się obnażać, a wszystko uciekło. 

Mówi: - Oszalałeś, tobie się w głowie 

pomieszało, gdzie by tu kto się twojej 
nagości przestraszył , przecie na całym 

świecie nie znajdziesz takiego zdzierania 
szat, jak tutaj ... czekaj, na królików tra
fiłeś, ale ja ci sproszę lwów takich że 

choćbyś goły na stole tańczył , ani m~ug
ną ! Stanął tedy zakład między nami, za
kład szlachecki i polski (bo ja z Kotem 



nie po argentyńsku a po polsku się czu
łem, bo tę babkę wspólną mieliśmy), i nie 
dzisiejszy, chyba tak z końca zeszłego stu
lecia. N o, dobra! Sprosił kogo trzeba, in
telekty najbrutalniej obnażające, ja nic, 
aż kiedy już do wetów przyszło, zaczy
nam portki zdejmować. Zwiali, grzecznie 
przeprosiwszy, że niby czas na nich! Więc 
Leonor Fini i Kot do mnie mówią : -
Jakże to, nie może być żeby oni się prze
straszyli, przecie intelekty wyspecjalizo
wane w tym maj ąi ! Mnie ciężko bardzo 
i źle na duszy, smutek mnie zżera , mało 

brakowało a byłbym gorzko się rozpłakał, 
ale mówię: - Cała rzecz w tym, że oni, 
uważacie, nawet rozbieraniem się ubie
rają i nagość to u nich tylko jedna para 
pantalonów więcej. Ale jak ja tak zwy
czajnie portki spuściłem, to ich zemgliło, 

a głównie dlatego, żem nie zrobił tego 
wedle Prousta, ani a la Jean Jacques 
Rousseau, ani wedle Monta igne'a czy w 
sensie egzystencjalnej psychoanalizy, tyl
ko ot tak sobie, byle zdjąć. 

Nie tyle Paryż atakowałem w tych .rno
ich notatkach, ile Europę - ile Paryż, 

jako maksymalny wyraz estetyki europej
skiej. Gdyż, Europo, Paryżu, w was pięk
ność staje się cywilizowana, czyli zorga
nizowana, co więcej ulega podziałowi 

funkcji: jedni są żeby piękno fabryko
wać , drudzy żeby konsumować. Piękno 

człowieka, ludzkości rozpada się wam co
raz bardziej na pisanie poematów i re
cytowanie poematów; malowanie obra
zów i oglądanie obrazów; fabrykowanie 
szminek i nakładanie szminek; tańczenie 
w balecie i oglądanie baletu. 

Ten proces polega na wypośrodkowa
n iu z siebie piękności , żeby ona stała się 

czymś zewnętrznym , obiektywnym ... żeby 

przestała boleć„. i hańbić.„ Mnie, w moim 
charakterze poety, zachciewa się przy
wrócić piękności gatunku ludzkiego jej 
sens dziki, pierwotny, zawstydzający, nie
ubłagany.„ jej sens osobisty.„ 

Patrz, tam gdzie kończy się dziecko, 
a dor9sly jeszcze na dobre się nie zaczął , 

tam od czternastu do dwudziestu czte
rech lat wieku, dane jest kwitnienie czło
wiekowi. Istnieje w ludzkości rezerwat 
ni eśmiertelny urody i wdzięku , ale - nie
stety, niestety! - związany z młodością. 

Och nie wystarczy podziwiać piękność 

abstrakcyjnych obrazów - ta nie jest 
drastyczna - trzeba jej doznać poprzez 
to, czym się było, czym się nie jest, po
przez tę niższość młodości.„ 

To jest, mniej więcej, punkt wypado
wy mojej satyry na Paryż. 

Pochyl się nad rzeką czasu przepływa
jącego, Narcyzie, i próbuj złowić migo
cącą w wodzie uchodzącej, nieubłaganie 

czarującą twarz„. 



Witold Gombrowicz 

Komentarz 

Tekst sztuki nowoczesnej coraz mniej nadaje się do czytania. Coraz bardziej 
staje się partyturą, która żyć zaczyna dopiero na scenie, w grze, w spektaklu. 

A ta Operetka jeszcze z innego powodu jest trudna do odczytania. Mnie zawsze 
zachwycała forma operetkowa, jedna z najszczęśliwszych, moim zdaniem, jakie 
wytworzyły się w teatrze. O ile opera jest czymś niemrawym, beznadziejnie wy
danym pretensjonalności, o tyle operetka w swym boskim idiotyźmie, w niebiań

skiej sklerozie, we wspaniałym uskrzydlaniu się swoim za sprawą sp1ewu, tańca, 

gestu, maski, jest dla mnie teatrem doskonałym , doskonale teatralnym. Nic dziw
nego, że w końcu dólłem się skusić ... 

Ale .. . jak tu nadziać marionetkową pustotę operetkową istotnym dramatem? 
Gdyż, jak wiadomo, robota artysty jest wiecznym łączeniem sprzeczności, prze
ciwieństw - i, jeśli zabierałem się do formy tak lekkomyślnej , to żeby ją opa
trzyć i uzupełnić powagą i bólem. Z jednej strony przeto ta operetka winna być 
od początku do końca tylko operetką, nienaruszalną i suwerenną w swoich ope
retkowych elementach; a z drugiej ma być jednakże patetycznym ludzkości dra
matem. Nikt by nie uwierzy!, ile wysiłków pochłonęła organizacja dramatyczna 
tego głupstwa. Zamknąć w operetce pewną pasję , pewien dramat, pewien patos, 
nie naruszając jej świętej głupoty - oto kłopot niemały 1 

Monumentalny idiotyzm operetkowy idący w parze z monumentalnym patosem 
dziejowym - maska operetki, za którą krwawi śmiesznym bólem wykrzywione 
ludzkości oblicze - to byłaby chyba najlepsza inscenizacja Operetki w teatrze. 
Ale i w wyobraźni czytelnika. 

kkcja 

Akt I - Przed pierwszą wojną światową, coś tak około 1910 roku. 

Zblazowany birbant i lampart, hrabia Szarm, syn księcia Himalaj, planuje 
uwiedzenie Albertynki, cud dziewczynki. Ale jak nawiązać znajomość z Alber
tynką „nie będąc jej przedstawionym""' Szarm obmyślił następującą intrygę: spe
cjalnie sprowadzony złodziejaszek, młody urwipołeć i wisus, zakradnie się do śpiącej 
na ławce Albertynki i coś jej zwędzi.,. portmonetkę, medalion.„ Wtedy Szarm 
złapie złodziejaszka i będzie mógł bez naruszenia savoir vivre'u przedstawić się 

cud dziewczynce. 
Ale cóż to?! Albertynka wyczuła we śnie rękę złodziejaszka i zamarzyło jej się 

dotknięcie nie złodziejskie, lecz miłosne... nie do medalionu dobierające się, ale 
do ciała.„ I odtąd to dziewczę, podniecone, oczarowane, marzyć będzie o nagości... 

i w sen zapadać, by jeszcze raz doznać dotknięcia obnażającego ... 
Przekleństwo! Albowiem Szarm, wyfraczony hrabia, wstydzi się nagości, strój 

uwielbia! I nie nagością będzie ją uwodził, ale szykiem swoich manier, garnitu-

rów! I nie rozbierać ją chce, a właśnie ubierać!... w najdroższych magazynach, 
u luksusowych modystek ... 

Ale któż to przybywa w odwiedziny z Paryża na zamek Himalaj? Sam słynny 
Fior, światowy mistrz i dyktator mody męsko-damskiej! Więc wielki bal ma się 

odbyć na zamku w połączeniu z rewią mód, na której to rewii mistrz ma lanso
wać nowe swoje kreacje. I gdy Albertynka o nagości marzy, Strój , Moda, Szyk, 
poczynają wszechwładnie się panoszyć pod Fiora przewodem! 

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

Hufnagiel, hrabia i koniarz, rad mu swoich udziela. Zaproimy, mówi , gości do 
współpracy. Niechże to będzie maskarada, a ci, co zechcą uczestniczyć w turnieju 
mody, niech na strój przyszłości, przez siebie zaprojektowany, nałożą worek. Na 
dany znak, worki opadną, jury rozda nagrody za najlepsze 1 pomysły, a mistrz 
Fior, wzbogacony tymi ideami, ogłosi modę obowiązującą na najbliższe lata. 

Przekleństwo! Albowiem Hufnagiel nie jest ani Hufnaglem, ani hrabią, ani ko
niarzem! Nie, to Józef, były kamerdyner księcia, zwolniony ongiś ze służby, teraz 
agitator i działacz rewolucyjny! Ha, ha, ha! Wprowadzony na zamek pod przy
branym nazwiskiem przez Profesora-marksistę, ten zamaskowany terrorysta 
pragnie pod maską Balu Maskowego przemycić na zamek Modę bardziej krwawą, 
Strój bardziej okropny... chce zbuntować pucujące ,i glansujące obuwie Lokaj
stwo ... on chce Rewolucji! ... 

Akt II - Bal na zamku Himalaj. 

Przybywają w workach goście, mający uczestniczyć w konkursie na Nową Modę. 
Szarm przyprowadza Albertynkę. Obładowana garderobą (bo Szarm, zamiast 

rozbierać , ubiera ją) a oczarowana jeszcze dotknięciem złodziejskim , wciąż zasy
pia ... i o nagości śni... nagości sennie przyzywa ... 

A to do szalu doprowadza Szarma i jego rywala, F'iruleta. Szarm przybył na 
bal ze złodziejaszkiem na smyczy„. czy dlatego, że chce mieć go na oku? ... żeby 

złodziejaszek czego nie nabroił? . „ a może zazdrosny o to dotknięcie złodziejskie, 

swobodne, może korci go i ekscytuje, że złodziejaszek do wszystkiego może się 

dobrać złodziejskiillli palcami?... Firulet, rywal, też złodziejaszka swego ma na 
smyczy. 

Niezdolni sprostać sennemu wezwaniu Albertynki, Szarm i Firulet wyszydzają 
się wzajemnie i tragiczna żądza samounicestwienia doprowadza ich do pojedynku. 
Aż wreszcie, gdy Bal roztacza się w całym splendorze toalet i masek, zrozpaczeni 
rywale-impotenci spuszczają ze smyczy złodziejaszków: niech robią, co chcą, niech 
kradną, niech się dobierają!. .. 

Zamęt. Panika. Złodziejaszki kradną, co wlezie, goście zaś nie wiedząc, kto ich 
łechcze i dotyka, piszczą, szaleją! W powszechnym wyuzdaniu manier i rozprzę

żeniu strojów Hufnagiel-koniarz-terrorysta rusza do galopu na czele Lokajstwa ... 
Rewolucja. 



Akt III - Ruiny zamku Himalaj 

Rewolucja. 
Wiatr Historii ... Sporo czasu u(Jłynęło. To już po obu wojnach światowych i po 

rewolucji. 

Strój ludzki oszalał ... Na wietrze, w blaskach błyskawic ukazują się najdziw
niejsze przebrania: książę-lampa, proboszcz-kobieta, mundur hitlerowski, maska 
przeciwgazowa ... Wszyscy się ukrywają i nie wie się , kim się jest ... 

Hufnagiel-Jeździec na czele Hufca Lokai galopuje w pogoni za faszystami i bur
żujami. 

A mistrz Fior w przerażeniu i osłupieniu usiłuje wyznać się jakoś w tej nowej 
Rewii Mód. 

Następuje sąd nad schwytanymi faszystami. Na próżno Fior domaga się nor
malnej procedury sądowej. Burza! Burza! Wicher dławi, porywa ... 

Lecz, co to?! Ach, co to·) 1 Szarm i Firulet wchodzą łowiąc motyle, za nimi 
trumna, niesiona przez dwóch grabarzy. I opowiadają smutne swoje dzieje: wtedy, 
na balu, Albertynka zniknęła, odnaleźli tylko obfite resztki jej garderoby! A zło

dziejaszki też zniknęły. Więc, w przekonaniu, że Albertynka została obnażona 

i zgwałcona i zabita, wybrali się w świat z tą trumną, by pogrzebać nagie ciało 

Albertynki. 

Wówczas wszyscy składają do trumny swe klęski i swoje cierpienia. Lecz co to? 
Ach, co to?! Gdy na koniec mistrz Fior przeklinając Strój ludzki, i Modę, i Maski. 
gestem najwyższej rozpaczy składa do trumny świętą, zwykłą, na zawsze nie
osiągalną Nagość ludzką ... z trumny powstaje naga Albertynka!. .. 

Skąd się wzięła w trumnie? Kto ją tam ukrył? 
Obaj grabarze zrzucają maski: to złodziejaszki! Oni to wykradli Albertynkę na 

balu, rozebrali, w trumnie ukryli ... 

Nagości wiecznie młoda - młodości wiecznie naga - nagości wiecznie młoda -
młodości wiecznie naga„. 

UWAGI O GRZE I REŻYSERII 

Muzyka, kuplety, tańce, dekoracje, kostiumy, w klasycznym stylu dawnej wie
deilskiej operetki. Melodie łatwe, stare. 

Ale stopniowo Operetka dostaje się w wir Historii i wzbiera szaleństwem. 
Efekty burzy, wichry, gromy, z początku raczej retoryczne, w drugim, a zwłasz

cza w trzecim akcie, przechodzą w prawdziwą burzę. Sceny szekspirowskie trze
ciego aktu niech będą patetyczne i tragiczne. 

Przeciwstawienie strój - nagość, to zasadniczy wątek Operetki. Sen o nagości 

człowieka , uwięzionego w strojach najdziwaczniejszych i najokropniejszych ... 



WITOLD GOMBROWICZ 

Pytanie jest takie: w jaki sposób czło
wiek niższy może krytykować człowieka 

wyższego, oceniać jego osobowość warto
ściować jego pracę - w jaki sposób to 
może stać się, nie stając się jednocześnie 

absurdem. 
Przenigdy panowie krytycy, przynaj

mniej polscy, nie poświęcili tej delikatnej 
kwestii ani pięciu minut uwagi. A jed
nak Iksiński, osądzający człowieka tej 
klasy, na przykład, co Norwid, umieszcza 
siebie w sytuacji karkołomnej, niemożli

wej. Gdyż, aby sądzić Norwida, musi być 
powyżej Norwida - a jednocześnie jest 
poniżej Norwida. Ten zasadniczy fałsz 

wywołuje nie kończący się łańcuch dal
szych fałszów. I krytyka staje się właśnie 
zaprzeczeniem wszystkich swoich najgór
niejszych pretensji. (-) 
Pisać o literaturze jest łatwiej niż pi

sać literaturę - w tym sęk. Więc ja, na 
ich miejscu, zastanowiłbym się bardzo 
głęboko jak wybrnąć z tej hańby, której 
na imię: ułatwienie. Ich przewagi są bo
wiem natury czysto technicznej. Głos ich 
rozlega się potężnie nie dlatego, aby był 
potężny , a tylko dlatego że pozwolono im 
przemawiać przez megafon prasy. 

Jak wybrnąć? 
Odrzucić z wściekłością i dumą wszy

stkie sztuczne przewagi, jakie ci zapew
nia twoja sytuacja. Gdyż krytyka literac
ka nie jest osądzaniem człowieka przez 
człowieka (któż dat ci to prawo'?), lecz 
starciem dwóch osobowości na obsolutnie 
równych prawach. 

Wobec czego nie sądź. Opisuj tylko 
swoje reakcje. Nigdy nie pisz o autorze 
ani dziele - tylko o sobie w konfrontacji 

z dziełem albo z autorem. O sobie wol
no ci pisać . 

Ale, pisząc o sobie, pisz tak aby osoba 
twoja nabrała wagi, znaczenia i życia -
aby stała się decydującym twoim argu
mentem. Więc pisz nie jak pseudo-nau
kowiec , ale jak artysta. Krytyka musi być 
tak natężona i wibrująca jak to, czego 
dotyka - w przeciwnym razie staje się 

tylko wypuszczeniem gazu z balonu, za
rzynaniem tępym nożem, anatomią, gro
bem. 

A jeśli nie chce ci się lub nie potrafisz 
- odejdź. 

. .. czyż krytyk nie powinien wprowadzać 
na scenie własnej swojej osoby? Analizy, 
owszem, syntezy, tak, rozbiory i paralele, 
no, trudno, ale niechże to będzie orga
niczne, krwiste, dyszące nim, krytykiem, 
będące nim, jego głosem mówione. Kry
tycy! Tak piszcie żeby byto wiadomo po 
przeczytaniu, czy pisał blondyn, czy bru
net! 

(Dedykuję to Polsce.) 

Czy naprawdę, znawcy, jesteście tak 
krótkowzroczni, że trzeba abym wam 
pchał wszystko pod nos 9 Niczego nie je
steście w stanie zrozumieć? Gdy jestem 
wśród tych uczonych mógłbym przysiąc, 

że jestem pośród drobiu. Przestańcie mnie 
dziobać. Przestańcie skubać. Przestańcie 

gdakać i kwakać! Przestańcie z dumą in
jyczą wydziwiać, że ta myśl już znana, 
że tamto już zostało powiedziane - ja 
nie podpisywałem żadnego kontraktu na 
dostawę idej nigdy nie słyszanych. We 
mnie pewne idee, będące w powietrzu, 
którym wszyscy oddychamy, związały się 

w pewien specjalny, niepowtarzalny sens 
gombrowiczowski - i jestem tym sen
sem. 



... ja, Polak, z roku 1939-go znalazłem ~ię w Argentynie, sam, sam, na lądzie 

zgubionym w oceanach, jak rybi ogon sięgającym południowego bieguna, och , sa
motność Argentyny na mapie, jej zatracenie się w wodach, jej zepchnięcie w dół, 

zatonięcie w odległościach... Sam, zgubiony, odcięty, obcy, nieznany, utopiony. 
Jeszcze mi wtedy rozrywały bębenki gorączkowe wrzaski głośników europejskich, 
dręczył wojenny ryk gazet, a już zanurzałem się w mowę niezrozumiałą i życie 

tak temu odległe. Co się zowie niesamowity moment. Cisza, jak w lesie, że sły

chać nawet brzęczenie muszki, po huku lat ostatnich przedziwna muzyka - i w ci
szy, wypełniającej, przepełniającej , zaczyinają dochodzić mnie dwa słowa wyjąt

kowe, jedyne, szczególne : Witold Gombrowicz. Witold Gombrowicz. Ja do Argen
tyny wyruszyłem przypadkiem, na dwa tygodnie tylko, gdyby zrządzeniem losu 
wojna nie wybuchła w ciągu tych dwóch tygodni, wróciłbym do Polski - ale nie 
ukrywam , że gdy kfamka zapadła i zatrzasnęła się nade mną Argentyna, to było, 

jakbym siebie samego na koniec usłyszał. 

Dwadzieścia cztery lata tego wyzwolenia z historii. 

Moja suwerenność, samoistność, czy nawet lekkomyślna bezczelność, bimbanie 
na wszystkich, wszechstronna prowokacja i wyłączne opieranie się na sobie -
to wszystko wynikło z mojej sytuacji społecznej i geograficznej. Byłem zmuszony 
nie liczyć się z nikim gdyż ze mną się nie liczono - urobiłem się w odosobnieniu 
prawie zupełnym - myślę że chyba niewielu literatów zaznało aż takiego odludzia. 
W przedwojennej Polsce lekceważony, zaledwie dostrzeżony - potem przywalony 
wojną - potem wsadzony na indeks przez reżym komunistyczny - a tu , w Argen
tynie, pozbawiony nawet kawiarni literackiej, nawet tej grupki przyjaciół-artystów , 

na której łonie może przycupnąć, w miastach Europy, każdy cygan, nowator, awan
gardzista. Stałem się śmiały ponieważ nic absolutnie nie miałem do stracenia: ani 
honorów, ani zarobków, ani przyjaciół. Musiałem odszukać siebie i oprzeć się na 
sobie, ponieważ na nikim innym nie mogłem się oprzeć. Moja forma to moja sa
motność. 



Literatura? Literaturę powinmsmy mieć akurat przeciwną tej, która dotąd się 
nam pisała , musimy szukać nowej drogi w opozycji do Mickiewicza i wszystkich 
królów duchów. Literatura owa nie powinna utwierdzać Polaka w jego dotych
czasowym pojęciu o sobie, lecz właśnie wyłamywać go z tej klatki, ukazywać mu 
to czym dotąd nie ośmielił się być. Historfa? Trzeba abyśmy się stali burzycielami 
własnej historii , opierając się tylko na naszej teraźniejszości - gdyż, właśnie histo
ria stanowi nasze dziedziczne obciążenie , narzuca nam sztuczne wyobrażenie o so
bie, zmusza abyśmy upodabniali się do historycznej dedukcji zamiast żyć własną 
rzeczywistością . Ale najdotkliwsze będzie : zaatakować w sobie polski styl, polską 
piękność, stworzyć nową mitologię i nowy obyczaj z drugiej naszej półkuli, z tam
tego bieguna - rozszerzyć i wzbogacić naszą piękność w ten sposób aby Polak 
mógł podobać się sobie w dwóch sprzecznych ze sobą postaciach - jako ten , kim 
je:ot w tej chwili, i jako ten, który burzy w sobie tego, kim jes t. 

Dziś już bynajmniej nie idzie o to aby wytrwać w spuściźnie, którą nam prze
kazały pokolenia, idzie o to, aby ją w sobie przezwyciężyć . Marna jest ta kultura 
polska, która tylko wiąże i przykuwa, godna uznania i twórcza i żywa ta która 
wiąże i wyzwala jednocześnie. 

Czy jechać do Polski? Pytanie, które mnie prześladowało już na statku. W Pa
ryżu namawiano, pojedź, co ci szkodzi, zobaczysz ilu masz przyjaciół... I wystar
czyło zbliżyć się do okna, by niebo północne, ciemne i wrące od chmur, zaczęło 
napierać, do licha, już prehistoria moja napierała zewsząd, z kolorów, ze sposobu 
chodzenia, wsiadania do omnibusu, z czapek, z uśmiechu niemieckiego, który są

siadował o miedzę z uśmiechem polskim. Jechać? Nie jechać? Nie do Polski bym 
jechał, ale do siebie samego, jakim byłem... i tego nieco się lękałem . To nic , że 

wszystko tam było poprzewracane do góry nogami i nie do poznania - ja bym 
odnalazł siebie. Otóż nie mogłem temu sprostać, zanadto wymknął mi się 
z rąk cały okres argentyński, gdy statek oddalał się od Buenos Aires, 
zanadto byłem zgubiony.. . Doskonała okazja, o, pismaki, by zakrzyknąć chó
rem: - Taki to los emigranta i sobka. Bzdura. To los kaźdego człowieka w pewnym 
wieku, któremu życie rozpadło się na dwie części. Zaglądać do tej zmurszałej 

studni, gdzie bym zobaczył dziesięcioletnią, szesnastoletnią, dwudziestoletnią twarz 
moją i iść na cmentarz, odkopywać grób, w którym ja leżę ... a zarazem witać się 
z rodziną, z przyjaciółmi, wymieniać poglądy, brać udział w towarzyskich zebra
niach? 

Czas mój by ł krwawy i surowy, zgoda. Wojna , rewolucja, emigracja. Ale dla
czego ten właśnie czas sobie wybrałem (gdym się rodził, w 1904-tym, w Mało

szycach)? 
Jestem święty. Tak, jestem święty ... i asceta. 
W moim życiu jest sprzeczność , wytrącająca mi talerz z jadłem akurat, gdy go 

przybliżam do ust. 

W Argentynie znalazłem się bez grosza - w bardzo trudnej sytuacji. Wpro
wadzony zostałem w świat literacki i ode mnie tylko zależało abym rozumnym 
postępowaniem pozyskał tych ludzi. Lecz ja poczęstowałem ich genealogią i spra
wiłem, że się uśmiechnęli. 

Ta pasja , ten obłęd stylizowania i to możliwie najbardziej idiotycznego! Ta 
mania genealogiczna , która rujnuje mnie, za którą płacę moją karierą społeczną! 
Gdybym naprawdę był snobem. Ale nie jestem nim. (-) 

Dla mnie arystokracja to było jedno z tych niedojrzałych zaburzeń, potwor
nych, zielonych urzeczeń, nie wiedzieć - zrodzonych ze mnie, czy też mnie na
rzuconych, z którymi zmagałem się w literaturze, bardziej jeszcze w życiu. I, jak 
zawsze bywa z taką niedojrzałą mitologią, wydaje się ona niesłychanie łatwa do 
przezwyciężenia - a dopiero głębsze w nią wejrzenie i ściślejszy rachunek su
mienia ukazuje całą jej drapieżną niezniszczalność. (-) 

„.nie uznając wartości osobistej arystokraty, nie jesteśmy jednak nieczuli na 
fakt , że on jest produktem wielowiekowego luksusu (do którego wszyscy wzdycha
my), że jest uosobieniem bogactwa, beztroski, wolności, tworem środowiska które, 
słusznie czy niesłusznie wyróżnia się zaletami. To ludzie nieraz źle wychowani. 
To niezbyt światłe umysły i jakże często rozmiękczone i niesmaczne charaktery. 
To bardzo ki epska estetyka i charme dość wątpliwy. Ich służba jest na ogół o wiele 
lepsza od nich, nawet pod względem manier. Ale wady arystokracji wynikają z jej 
trybu życia , są świadectwem jej stopy życiowej i tę to stopę delikatną uwielbiamy 
wbrew moralnej i estetycznej naturze zjawiska. Można też dodać, że arystokracja 
pociąga i zachwyca jak wszystkie światy hermetyczne, ekskluzywne, które mają 
sWOJ sekret - wabi ona tą samą tajemnicą , która migotała i lśniła Proustowi 
tyleż w grupce jeunes filles en fleur co w salonie pani de Guermantes. 



1904 W Maloszycach urodził się Witold Gombrowicz 
1933 Pamiętnik z okresu dojrzewania 
1938 Ferdydurke 

Iwona, księżniczka Burgunda 
1939 Opętani 

Argentyna. Buenos Aires 
1947 Ślub 
1953 Trans-Atlantyk 

Dziennik (drukowala prasa emigracyjna) 
1957 Dziennik, tom I 
1960 Pornografia 
1962 Dziennik, tom II 
1963 Berlin Zachodni 
1964 Francja. Vence 
1965 Kosmos 
1966 Operetka 

Dziennik, tom III 
1959 W Vence zmarł Witold Gombrowicz 

(podano rok wydania utworów Witolda Gombrowicza) 



WiLold GombroWicz 

tlPlillllntd 
MUZYKA JOANNY WNUK-NAZAROWEJ 

obsada 

Mistrz Fior 
Książę Himalaj 
Księżna Himalaj 
Hrabia Szarm 
Baron Firulet 

Albertynka { 

Rodzice Albertynki 

Złodziejaszki 

Proboszcz 
Prezes 
Generał 

Markiza 
Profesor 
Hrabia Hufnagiel 
Lokaj Władysław 

Józef Skwark 
Tomisław Ryczko 
Teresa Wierzbowska 
Michał Marek Ubysz 
Maciej Dahms 
Jadwiga Kuta 
l\łałgM 118t8 Q11im11k 
Zofia Melechówna 
Jerzy Gliński 
Jarosław Felczykowski 
Tadeusz Kuta 
Niko Niakas 
Tadeusz Pelc 
Wojciech Szostak 
Grażyna Korsakow 
Ildefons Stachowiak 
Jacek Piotrowski 
Witold Tokarski 

Strzelec Stanisław 
Ordynans Lutek 
Walentowa 
Żebrak 

Lokaje: Franciszek 
Konstanty 
Wałek 

Grupa pańska 

Janusz Grzelak 
Paweł Tchórzelski 
W and a Ślęzak 
Henryk Trybuś 
Jarosław Grądek 

Piotr Chudziński 
Ryszard Balcerek 
Ewa Aleksiejczuk 

\)Jadwiga Kuta 
Magdalena Ostrouch 
l\ł8łgeHehł Ozimek 
Tatiana Pawłowska 
Ewa Pietras 
Anna Romanowicz-Kozanecka 
Teresa Stępień-Nowicka 
Jolanta Teska 
Marzena Tomaszewska-Glińska 

Aktorom towarzyszy zespół Państwowej Orkiestry Kameralnej w Toruniu pod 
dyrekcją Joanny Wnuk-Nazarowej, Stanisława Welanyka 

Reżyseria Scenografia 
KRYSTYNA MEISSNER KRZYSZTOF PANKIEWICZ 

Przygotowanie wokalne ROMANA KREBSÓWNA 
Ruch sceniczny - ZYGMUNT KAMIŃSKI 
Choreografia - PRZEMYSŁA W SLIWA 
Asystenci reżysera - Witold Tokarski, Henryk Trybuś 
Korepetycje - Barbara Zadroga, Wiesław Raczkowski 
Inspicjent - Aleksandra Matyśkiewicz 
Sufler - Bogna Berlikowska 

premiera~ czerwca 1988 r. 



TEATR IM. WILAMA HORZYCY W TORUNIU 

Dyrektor i 'kierownik artystycimy 
KRYSTYNA MEISSNER 
Zastępca dyrektora 
JERZY POLKOWSKI 
Kierownictwo literackie 
ANNA BŁASZCZAK, MARIA DWORAKOWSKA 

Zespól techniczny: kierownik techniczny - Jacek Gajewski, kierownik sceny -
Zbigniew Grabowski, brygadier sceny - Wojciech Kubanowski, światło - Euge
niusz Otremba, akustyk - Janusz Tabeński, rekwizytor - Maria Górna; kierow
nicy pracowni: krawieckiej damskiej - Krystyna Gajewska, krawieckiej męskiej -
Janusz Malek, malarskiej - Maciej Wisławski, stolarskiej - Włodzimierz Zagacki, 
szewskiej - Wiesław Goss, akustycznej - Marek Fijałkowski, elektrycznej -
Eugeniusz Otremba, fryzjerskiej - Krystyna Stankowska, tapicerskiej - Zygmunt 
Trzciński; prace farbiarskie - Maria Brozdowska. 

Opracowanie graficzne programu - Edward Saliński 
Redakcja programu - Maria Dworakowska 
Pomieszczone w programie zdjęcia Witolda Gombrowicza pochodzą ze zbiorów 
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Autorzy zdjęć: Cufre, 
Hanne Garthe, Janusz Odrowąż-Pieniążek i nie znani. Na stronach 7 i 9 Witold 
Gombrowicz z Ritą Gombrowiczową; na stronie 15 z Czesławem Miłoszem; na 
IV stronie okładki w otoczeniu rodziny (w roku 1928). Reprodukcje zdjęć -
Edward Saliński. 
W programie zacytowano fragmenty Dziennika Witolda Gombrowicza, tomy I-III. 
wg wydania Wydawnictwa Literackiego, Kraków 1986; na stronach 10-12 całość 
wstępu Gombrowicza do Operetki. 
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