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WITOLD GOMBROWICZ 

Ziemskie sprawy człowieka 
są wszystkie spięte haftkami i guzikami 
a trzymają się w kupie za pomocą 
Szał! 

T/10rnas Car/I/fe 



KOMENTARZ DO „OPERETKI" 

Tekst sztuki nowoczesnej cor>az mniej nadaje się do czyta

nia. Cor>az bar>dziej słoje się par>tyfur>ą, któr>a żyć zaczyna do

piel'o no scenie, w gr>ze, w spektaklu. 

A ta Opere/ka jeszcze z innego powodu jest tr>udna do od

czytania. Mnie zawsze zachwycała for>mo opepefkowo, jedna 

z najszczęśliwszych, moim zdaniem, jakie wytworzyły się w te

afr>ze. O de oper>o jest czymś niemr>owym, beznadziejnie 

wydanym pr>ełensjonalności, o fyle oper>etka w swym boskim idio

tyzmie, w niebiańskiej sklerozie, we wspaniałym usknydleniu 

się swoim za sprawą śpiewu, tańca, gestu, maski, jest dla mnie 

featr>em doskonałym, doskonale teatralnym. Nic dziwnego, że 
w końcu dałem się skusić ... 

Ale ... jak tu nadziać mor>ionełkową pusłołę operetkową istot

nym dr>amatem? Gdyż, jak wiadomo, r>oboła ar>łysty jest wiecz

nym łączeniem spneczności, pPZeciwieństw - i, jeśli zabier>ałem 
się do formy tak lekkomyślnej, to żeby ją opatr>Zyć i uzupełnić 

powagą i bólem. Z jednej str>ony przeto ta oper>etka winna być 

od początku do końca tylko oper>ełką, nienar>uszalną i suwerenną 

w swoich oper>etkowych elementach; o z dr>ugiej ma być jednakże 
patetycznym ludzkości dr>amatem. Nikł by nie uwienył, ile wy

siłków pochłonęła or>ganizacja dr>amatyczna tego głupstwa. Zam

knąć w oper>ełce pewną pasję, pewien dr>amat, pewien patos, nie 

nor>uszając jej świełnej głupoły - oło kłapał niemały [ 
Monumentalny idiotyz.m operetkowy idący w pane z mo

numentalnym patosem dziejowym - maska oper>etki, za któr>ą 

kr>wowi śmiesznym bólem wykr>zywione ludzkości oblicze - to 

byłaby chyba najlepsza inscenizacja Opere/ki w teatr>ze. Ale 

i w wyobraźni czytelnika. 

* 

Akcjo 

Akt I - Pned pier>wszą, wojną światową. coś tak około 1910 r>oku. 

Zblazowany bi..,bant i lampar>t, h..,abia Szar>m, syn Księcia 
Himaloj, planuje uwiedzenie Albe..,tynki, cud dziewczynki. Ale 

jak nawiązać znajomość z Alber>tynką „nie będąc jej pPZedsta

wionym"? Szor>m obmyślił następującą inłrygę: specjalnie spr>o

wadzony złodziejaszek, młody ur>wipołeć i wisus, zakr>adnie się 

do śpiącej no ławce Albertynki i coś jej zwędzi: por>tmonefkę, 
medalion ... Wtedy Szal'm złapie złodziejaszka i będzie mógł 
bez nar>uszenia savoir> vivr>e' u pr>zedsławić się cud dziewczynce. 

Ale cóż to?! Alber>tynka wyczuła we śnie r>ękę złodziejaszka 
i zamar>zyło jej się d ot knięcie nie złodziejski e, lecz miłosne ... nie 

do medalionu dobier>ające się, ale do ciała ... I odtąd to dziew

czę, podniecone, oczar>owane, mar>zyć będ zie o nagości ... i w sen 

zapadać, by jeszcze r>az doznać dotknięcia obnażającego ... 
Pr>zekleństwo! Albowiem Szar>m, wyfr>aczony hr>abia, wstydzi 

się nagości, str>ój uwielbia! I nie nagością będzie ją uwodził, 
ale szykiem swoich manier>, gar>nitur>ów! I nie r>ozbier>aĆ jq chce, 

a właśnie ubier>aĆ ! ... w najdr>oższych magazynach, u luksuso

wych modystek ... 

Ale któż to pnybywa w odwiedziny z Par>yża na zamek 

Himalaj? Sam słynny fior>, światowy mistn i dyktator> mody 

męsko-damskiej! Więc wielki bal ma się odbLJĆ na zamku 

w połączeniu z rewią mód, na któr>ej to rewii mistn ma lanso

wać nowe swoje kr>eacje. I gdy Alber>tynka o nagości mar>zy, 

Str>ój, Moda, Szyk, poczynają wszechwładnie się panoszyć pod 

fior>a pPZewodem ! 

Mistn wszakże niepewny jest i tr>woż ny: jakąż modę usfa

nowić, jaką sylwetkę lansować, gdy Czasy niejasne, schyłkowe, 
złowr>ogie, i nie wiadomo ku czemu pr>ze H isłor>ia? ... 

Hufnagiel, h..,abia i kanion, md mu swoich udziela. Zapr>ośmy, 
mówi, gości do współpr>acy. Niechże to będzie maskar>ada, 

a ci, co zechcą uczestniczyć w tur>nieju mody, niech na str>ój 

pnyszłości, pPZez siebie zapr>ojektowany, nałożą wor>ek. Na dany 

znak, wor>ki opadną, jur>y r>ozda nagr>ody za najlepsze pomys

ły, a misłn fior>, wzbogacony tymi ideami, ogłosi modę obo

wiązującą na najbliższe lata. 

Pr>zekleństwo! Albowiem Hufnagi e l nie jest ani Hufnaglem, 

ani h..,abią, ani koniar>Zem ! Nie, to Józef, były kamer>dyner> 

księcia, zwo lni o ny ongiś ze służby, ter>az agitator> i działa cz 
r>ewolucyjny ! Ha, ha, ha! W pr>owadzony no zamek pod pPZy

br>onym nazwiskiem pr>zez P..,ofesor>o-morksistę, fen zamasko

wany fer>r>or>ysio pragnie pod maską Balu Maskowego pr>zemycić 
no zamek Modę bardziej kr>wawą. Str>ój bar>dziej okr>opny ... chce 

zbuntować pucujące i glansujące obuwie Lokajstwo ... on chce 

Rewolucji! ... 

* 

Akt li - Bal no zamku Himalaj. 

Pr>zybywoją w wor>kach goście, mający. uczestniczyć w kon

kur>sie no Nową Modę. Szar>m pr>zypr>owadza Alber>tynkę. 
Obładowano gar>der>obą (bo Szar>m, zamiast r>ozbier>oć, ubie

r>a ją) a oczar>owana jeszcze dotknięciem złodziejskim, wciąż 
zasypia ... i o nagości śni ... nagości sennie pr>zyzywo ... 

A to do szału dopr>owadza Szar>mo i jego r>ywala, fir>uleta. 

Szar>m pnybył na bal ze złodziejaszkiem no smyczy ... czy dla-



tego, ze chce mrec go na oku? ... żeby złodziejaszek czego nie 

nabroił? ... a może zazdrosny o to dotknięcie złodziejskie, swo

bodne, może korci go i ekscytuje, że złodziejaszek do wszyst

kiego może się dobrać złodziejskimi palcami? ... fi rulet, rywal, 

też złodziejaszka swego ma na smyczy. 

Niezdolni sprostać sennemu wezwaniu Albertynki, Szarm 

i firulet wyszydzają się wzajemnie i tragiczna żądza samou

nicestwienia doprowadza ich do pojedynku. Aż wreszcie, gdy 

Bal roztacza się w całym splendorze toalet i masek, zrozpa

czeni rywale-impotenci spuszczają ze smyczy złodziejaszków: 
niech mbią, co chcą, niech kradną, niech się dobierają! ... 

Zamęt. Panika. Złodziejaszki kradną, co wlezie, goście zaś 

wiedząc, kto ich łechcze i dotyka, piszczą, szaleją! W powszech

nym wyuzdaniu manier i rozprzężeniu strojów Hufnagiel

koniarz-terrorysta rusza do galopu na czele Lokajstwa ... 

Rewolucja. 

* 

Akt Ili - Ruin!J zamku Himalaj. 

Rewolucja. 

Wiatr Historii ... Sporo czasu upłynęło. To już po obu woj

nach światowych i po rewolucji. 

Strój ludzki oszalał. .. Na wietrze, w blaskach błyskawic 

ukazują się najdziwniejsze przebrania: książę-lampa, proboszcz

kobieta, mundur hitlerowski, maska przeciwgazowa ... Wszys

cy się ukrywają i nie wie się, kim się jest ... 

Hufnagiel-Jeździec na czele Hufca Lokai galopuje w pogoni 

za faszystami i burżujami. 

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 normalnej procedury sądowej. Burza! Burza! 

Wicher dławi, porywa ... 

Lecz, co to?! Ach, co to?! Szarm i firulet wchodzą łowiąc 

motyle, za nimi trumna, niesiona przez dwóch grabarzy. I opo

wiadają smutne swoje dzieje: wtedy, na balu, Albertynka zniknęła, 

odnaleźli tylko obfite resztki jej garderoby! A złodziejaszki też 

zniknęły. Więc, w przekonaniu, że Albertynka została obna

żona i zgwałcona i zabita, wybrali się w świat z tą trumną, by 

pogrzebać nagie ciało Alberłynki. 
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 naj

wyższej rozpaczy składa do trumny świętą, zwykłą, na za

wsze nieosiągalną Nagość ludzką ... z trumny powstaje naga 

Albertynka! ... 

Skąd się wzięła w trumnie? Kto jo 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 wiedeńskiej operetki. Melodie łatwe, słare. 
Ale stopniowo Operetka dostaje się w wir Historii i wzbie

ra szaleństwem. 
Efekty burzy, wichry, gromy, z początku raczej retoryczne, 

w drugim, a zwłaszcza w trzecim akcie, przechodzą w praw

dziwą burzę. Sceny szekspirowskie trzeciego aktu niech będą 
patetyczne i tragiczne. 

Przeciwstawienie strój - nagość, to zasadniczy wątek Ope

re/ki. Sen o nagości człowieka, uwięzionego w strojach najdzi

waczniejszych i najokropniejszych ... 



Jon Błoński 

HISTORIA I „OPERETKA" 

„Przeciwstawienie stró j - nagość to zasadniczy wątek Ope

re/ki-mówi Gombrowicz. - Sen o nagości człowieka, uwię

zionego w strojach najdziwaczniejszych i najokropniejszych ... " 

Ale czym jest strój i co właściwie oznacza nagość? 

* 

Pojęcie „stroju" przypomina oczywiście dwa poprzednie: 

„gębę", na której Gombrowicz oparł Ferdydurke i „formę", której 

przypisywał znaczenie najbardziej fundamentalne. Człowiek nie 

ma stałej osobowości: kszłołfuje się w spojrzeniu innych. „Gębą" 

b " " t jest więc o raz „ja , narzucony przez „innego : rozmai e moż-

liwości (myśli, uczuć, zachowań), które w sobie noszę, wygi

nają się i zastygają w określony kształt, uwarunkowany cudzym 

spo jrzeniem. Można więc powiedzieć, że „g ęba" to aktualizac

jo moich możliwości, unieruchomiona nieuchronną relacyjnoś

cią wszelkich ludzkich stosunków; albo, jeszcze zwięźlej, „oso

bowość ku", zależna i chwilowo, ale jedyna, no jaką człowieka 

słać. Dlatego mówił Gombrowicz, że „od gęby można uciec tylko 

w inną gębę" ... Co do „formy", to oznacza ona nie tylko zwyczaj, 

konwencję, społeczny habitus, jak początkowo rozumiano; tak

że - konieczny sposób ujmowania rzeczywistości potęgę. O formie 

można mówić wtedy, kiedy - w zetknięciu poru ludzi - wyt

warza się obowiązująco reguło odczuwania czy zachowania; ale 

także wtedy, kiedy - w obliczu wszystkiego, co niejasne, nie

pojęte, niespełnione - umysł ludzki stara się to uładzić i upo

rządkować we właściwe sobie całostki; i wtedy wreszcie, kiedy 

odkrył, że w samym bycie toczy się nieustanna walka - czy 

wymiona - między chaosem (młodością, energią) o formą (po

rządkiem, dojrzałością) ... albo jeszcze, że ta wymiona jest by

t e m. Słowem, gombrowiczowską formę wolno interpretować 

w pojęciach socjologii, teorii poznania i nawet kosmogonii: 

zależnie od tego na co położy się nacisk, będzie ono między
ludzką relacją, narzędziem poznania albo Zasadą Bytu. 

* 

Co teraz ze „strojem" i „nagością"? „Gęby" nie można 

samemu odkleić od twarzy; „formy" również nie da się 
zawiesić czy nie zauważyć. Tymczasem „strój" moż na włożyć 

lub zdjąć: przypomina on zatem maskę albo przebranie. Maż-

' I 
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na go również łatwo narzucić czy przekazać innym: 

przypomina więc stereotyp. Jest jakby oswojoną „gębą", 
powielaną masowo. O ile w młodości człowiek nie mieści się 
w roli, jaką mu narzuciły okoliczności, o tyle później -

pogodzony z nieuchronnością „gęby" - uczy się manipulować 
maskami, które znajdują się w społecznym obiegu; 

zarówno w jednostkowym życiu jak wśród ludzkich gromad pow

racają stale podobne relacje i uzależnienia: dlatego można nie 

tylko powtarzać r o le własne (na przykład e rof yczne: wielu po

wiela wciąż tę samą miłość), ale także czerpać z bezkresnego, 

pnynajmniej w teorii, magazynu masek i strojów, jakie pozos

tawiła przeszłość. Człowiek dojrzały jest więc zarówno panem 

jak niewolnikiem własnego stroju: umie wprawdzie - ku przy

jemności swej i pożytkowi -przeskoczyć z kosłiumu w kostium, 

ale nie połrafi przekreślić zależności, która go pęto: chce tylko 

przechytrzyć konieczność, która skazuj e go na przesłanianie 
nagości (i pustki!) zapożyczonymi łachmanami. Szarm i fi

rulet mogą i siebie i Alberłynkę ustroić dowolnie: nie przypadkiem 

chcą z dziewczyny zrobić modelkę, a więc isłołę, której zawo

dem jest prezentowanie różnych strojów. Nie mogą jednak obejść 
si ę bez stroju zupełnie. Dlaczego? Ponieważ są starzy ... ara

czej w wieku, kiedy człowiek, chociaż ledwie dojrzały, nie do

myśla się jeszcze, że został bezpowrotnie odcięły od młodości. 
Ponieważ są przedstawicielami cywilizacji zmęczonej. 

* 

Opere/ka nie jest łrakłatem ani kazaniem: dlatego swoich pojęć 
Gombrowicz nie określa ostro, bawi się nimi raczej, prześliz
gując od znaczenia do znaczenia. Odsłania swoje nat„ęcłwo, 
pPzeczucia i marzenia, nie zaś - diagnozy i pPoPocłwa. „Na

gość" nie jest więc alegorią: nie można oderwać jej od „pięk
na" i „młodości"; wszelkie uściślenie będzie zubożeniem uczu

ciowej i obPazowe j całości, której rozmaite (i niekiedy sprzecz

ne) składniki uwidoczniają się zależnie od pozycji zajmowanej 

w gombrowiczowskim kalejdoskopie. Podobnie ze „slrojem"; 

związał go Gombrowicz ze starością: cielesną i kulturalną; iunc

tim wcale niekonieczne, można by PÓwnie zasadnie powiedzieć, 
że właśnie młodzieniec stroi się w pożyczane piórka, starzec zaś 

zastyga we własnej prawdzie, chociażby nie pięknej ... Otóż 
właśnie: będąc artystą, GombPowicz szuka piękności. Albel"

tynka jest nago, nojdosłowniej. Jesł piękno. Ale jest także cał
kowicie bezwolna. Pozwala się zmienić w kokołę i wykraść 

z dworskiego balu. Mówi mało, a jeśli mówi, to głupsfwo. Ale 

dlaczego właśnie podoba się Gombrowiczowi! Dla Gombl"o

wicza młodość jest słabo i bezPOdno ... więc pi ę kno. Tak jak słaPość 
zlepił sobie w jedno ze „strojem" i b„zydołą, tak nagość chce 

uwielbić w niedostateczności i pięknie zoPozem. 



* 

Jak teraz przejść od krawiecłwa do historii, w domu mody 

rozpętać dziejowe pandemonium? 

Wszystko, co ludzi różnicuje społecznie, może im zodać 

w ostatecznym rachunku odjęte. Jeśli zaś może zostać odjęte, 
to dlatego, że z reguły zastyga w stereotyp, w strój. Gombro

wicz nie twierdzi, że wszystko, co odejmowalne, jest strojem: 

kultura nie jest maską, pozorem, oszustwem. Powiada tylko, 

że gesty, obyczaje, ideologie mogą zesztywnieć w pusty rytuał 
(nagość zaś, młodość, nigdy nie będą stereotypem, chyba 

w oczach starszych). Istnieje jedna tylko nieuchronna hierar

chia: hierarchia wieku, to znaczy ciała; wszystkie społeczne mogą 
zostać kiedyś obalone. Czy więc nie mają żadnej prawomoc

ności? Taki naiwny Gombrowicz nie jest: mówi r>aczej, że czerpią 

swą prawomocność z walk i stosunków międzyludzkich, podczas 

gdy walka z wiekiem (z własnym ciałem) będzie zawsze bez

nadziejna: piękność jest równie niezasłużona i arbitralna co 

starość. Słowem, strój jest znakiem różnicy i narzędziem 

wyższości społecznej. Gdyby pękły wzorce zachowań, których 

obrazowym skrótem jest „strój", nastąpiłoby zrównanie 

w nagości, powrót do niewinności, (ale i nieporadności, 
bezmyślności) natury. Natum jest „kupą": hrabska pęcina warta 

chamskiego kulfona. Hierarchię (jak wszelki porządek) 
wprowadza dopiero ludzki wysiłek: społeczeństwo jest wynikiem 

bezlitosnej walki. 

* 

„Sthój słał się najsilniejszym bastionem klasy wyższej 
mówi w Opere/ce Książę. - Cóż by się działo, gdyby nie 

te wszystkie niuanse, rzekłbym, subtelności, odcienie, fen 

szyfh misłyczny, niezhozumiały dla niewłajemniczonych, 
któhym wyższa sfeha izoluje się od sfehy niższej. Sthój 

i manieh y, oło basłion nasz no wysokościach! Hosanna!" 

Już Thorstein Veblen spostrzegł i przed siedemdziesięciu 

lały opisał uczucie, jak ,Jlaso próżniacza" umacnia swą 
wyższość, z niesłychaną rozrzułnością pielęgnując własną 
odmienność, tym oczywistszą, im bardziej arbitralną. W szelka 

arystokracja poświęca mnóstwo starań, energii i pomysło

wości, aby odróżnić się od pospolitego tłumu: tworzy - mówi 

Veblen - zawdy sysłem konwencji - „symboliczne panto

mimy panowania i uległości" - który bronić jej będzie 

w umysłach, zwyczajowo i intelektualnie, jak pieniądze czy 

policjo bronią jej majątkowo i cieleśnie. Jak łatwo sposłrzec, 

„klasa wyższa" znajduje się w podobnym położeniu co 

starość: może swobodnie zmieniać maski i mody, ale pozosłaje 

w niewoli samej zasady słroju; nic dziwnego, skoro włośnie 

za pośrednictwem stroju (manier, zwyczOJOW, idei) czerpie 

pożytki i rozkosze, proponowane przez naturę wszystkim ... 

ale młodym zwłaszcza. 

* 

Kto włada więc strojem, rządzi społeczeństwem. Jest to jed

nak coraz łrudniejsze. Przodkowie Himalajów trwali stanow

czo przy uświęconych tradycją regułach, wiarach i honorach: 

tak wielka była odległość między nimi a „lokajstwem", że naś

ladownictwo czy realizacja mogły wzbudzić tylko śmiech. Te

raz jednak magia trwania została zastąpiona rytuałem zmia

ny: „klasa niższa, rzecz phosła, hobi co może żeby przyswoić 
sobie zahówno noszą modę jak nasze maniehy, ale też dlatego 

ciągle trzeba wprowadzać innowacje, mylące thop ... " Bystre spos

trzeżenie: skoro w społeczeństwo wtargnął raz wirus postępu 
i równości, elitę wyodrębniać musi nie wzorowa wierność tra

dycji, ale raczej pierwszeństwo w zmianie: najlepiej wyróżnia 
się ten, kto przewodzi wyścigowi masek, nie zaś ten, kto dos

konale powtarza gesty przodków. I odwrołnie: społeczności prze

wodzi grupa, która umie narzucić coraz to nowsze - i ciekawsze, 

trudniejsze - reguły myślenia, odczuwania, zachowania. Chociaż 
Opere/kę umieścił Gombrowicz no początku wieku, w latach 

„belle epoque'', pozostał w tym pomyśle aktualny i dzisiaj: czyż 
zmiana „stroju" (potrzeb, mód, idei) nie jest naczelnym atu

tem społeczeństwa konsumpcji, niedosiężną pokusą, umykają
cą tłumowi, zarazem zaś - najskuteczniejszym usprawiedliwieniem 

nierówności? Ponieważ warstwy niższe, naciskając na elitę, coraz 

zręczniej przyswajają sobie znaki odrębności, szybkość, z jaką 
trzeba zmieniać „stroje" nieustannie się zwiększa: byłoby to -

tak zwane - przyspieszenie historii ... Jeśli bowiem uznać to 

wszystko, co wyłożyłem, nietrudno zgodzić się no symboliczne 

utożsamienie mody i historii, do jakiego koniecznie chce dopro

wadzić Gombrowicz: istotnie, jeśli to utożsamienie odrzucić, nie 

będzie żadnej Opere/ki, pomysł okaże się chybiony. Świadom 
ryzyka założenia, Gombrowicz zapytywał sam siebie: „Ope

retko, co z tobą, cóż więc mam zrobić, jakie sposoby wymyślić, 
żeby twoje worki przemówiły głosem Historii? ... ". Jak problem 

rozwiązał, pokazuje już zwrotna scena pierwszego aktu. 

* 

Jesł w Opere/ce sygnał wywoławczy arystokracji: to ,,krzeseł
ka lorda BloHon". Te krzesełka nic nie znaczą, nie wiążą się z żadną 
posłacią ani zawikłaniem akcji: pokazują tylko, że orLJstokracja ce

lebruje jakieś tajemnicze zajęcia, których sens całkowicie umyka pleb

sowi. I nic dziwnego, że umyka: sensem „krzesełek lorda Blołton" 



jest właśnie - brak sensu: umacniają_ one po prostu ponów w pań
skości. Ile jednak takich „krzesełek" łrzeba zmyśleć, ścierpieć, slrowić, 

aby jak mówi Książę - ułrzymać się „na wysokościach"! Ile „ko

afiuh, kom połów, kołnierzyków, desehów, pianek, śmiełanek" ! 
Przesył łączy się bowiem paradoksalnie z niedosyłem: zmęczenie 
znakami, symbolami, formami, które przyswoiło się i wyczerpało 
- z lękiem, że zbraknie symboli i kostiumów nowych, które pozwolą_ 

dalej panować nad hisłoriq. 

* 

Dlaczego operetka? Czemu łączy się ona Gombrowiczowi 

ze „sztuką_ nowoczesną_", kiedy nikt prawie z szanujących się 
ludzi łeatru nie zagląda do gmachów, gdzie odprawia ono swe 

wesołe i głupie obrzędy? Otóż - moim zdaniem - dlatego, że 
operetka, będąca gatunkowym połpourri, likworem, ułoczonym 
z popłuczyn po operze, komedii obyczajowej, forsie, tragedii 

wierszem nawet ... operetka więc jest najsilniej skonwencjonali

zowanym rodzajem teatralnym. Nigdzie gest nie bywa oszczęd
niejszy; nigdzie łeż słereofyp nie chełpi się bardziej bezczelnie. 

Amant wpada no scenę, dostrzega ukochaną i już olśniony, 

już zaręczony tańczy, śpiewa, figluje; gromady hrabiów, hu

zarów i upojnych miłośnic - w ilościach, jakich oko ludzkie razem 

nie widziało - salutują_, wzdychają_ i machają_ cylindrami. Sło
wem, wszystko jesf w operetce znakiem: dla publiczności, nie

obeznanej (choćby pośrednio) z konwencją_ pozostać musi ono 

zupełnie niezrozumiała ... jak teatr Wschodu, jeśli wolno użyć 

paradoksalnego porównania. 

* 

Ale to się właśnie Gombrowiczowi podoba. Dlatego nasila 

on jeszcze umowność widowiska. Nie ma w jego OpePefce 

niczego, co nie byłoby hieroglifem czy ideogramem; nic nie funkc

jonuje jako obraz, wszystko - jako symbol roli, relacji, sytuacji. 

Cało sztuko (od przestrzeni, gdzie się foczy, do języka, którym 

mówią_ posłacie) jesł układanką znaków: popędzani przez au

tora, spacerujemy po lesie symbolów, łatwych, śmiesznych, słe

reotypowych ... ale jednak symbolów. Wszyscy - z pisarzem 

włącznie - mówią_ kodem, słuchają znaków poprzednio ustalo

nych. Stąd niesłychana zwięzłość i prostota w prowadzeniu fabuły 
(dość worek zedrzeć, aby minęła epoka), ale zarazem - za

gadkowość całości: stosunki, w jakie wchodzić mogą_ symbole, 

muszą_ być bardziej zawiłe i splątane, aniżeli stosunki obrazów. 

Symbole są też bardziej „przyczepliwe": łatwiej się związują_ 
i szybciej do siebie nawzajem odsyłają_. Egzegezo Opepefki może 
łatwo zająć sefki słron ... i nie będzie żadnej pewności, czy mówić 

będzie o wątkach rzeczywiście gombrowiczowskich (społykajq 
się one w łej sztuce niemal wszystkie) czy też o nagromadzo

nych przez wieki znaczeniach teatralnych symbol; i gestów. 

* 

Operetka nie podoje się za żadną prawdę: bezwstydnie strzyże 
okiem do publiczności. Tym samym - zanurzając się w „boski 

idiołyzm", „niebiańską sklerozę" - umożliwia ów dysłons do formy, 

jaki Gombrowicz zalecał i artyście, i człowiekowi współczesne
mu. Pierwotne, grubiańskie, tandetne rozrywki i widowisko nigdy 

nie cieszyły się większą_ sympatią najbardziej wyrafinowanej pub

liczności niż dzisiaj. Jeszcze trochę, a tylko ar>tyści będą nawie

dzać jarmarki, cyrki, music-halle ... wszystkie prostackie popisy, 

którymi wzgardzi telewizyjnie wykształcona publiczność. Źródła 
tej fascynacji są bardzo złożone. Jarmark, cyrk paruszają cieleśnie, 
wracają_ dzieciństwu, podobnie jak widowiska sportowe. Jeśli jednak 

subtelny intelektualisto przepada za f olies-Bergeres, tym głoś
niej rżąc z radości, im głębiej pogrąża się w zły smok ... no pewno 

nie odzywa się w nim dziecko. Podobnie z operetką i Gombro

wiczem. Przyjemność, jakiej mu ono dostarcza, jesł ambiwolenłna: 

nazwałbym ją rozluźnieniem osobowości. Mianowicie: jeśli chce, 

może popuścić sobie cugli, zanurzyć się w łatwe rytmy 

i łatwe uczucia, popłakać się nawet albo pośpiewać sobie - do 

woli. Zarazem jednak może w każdej chwili zobaczyć niezdar

ność konwencji, spoza której - niby spod źle skrojonej sukni -

prześwituje barchanowe, grubiaństwo uczuć. Słowem: może ba

wić się przygodami Wiktorii i jej huzara ... ale także sobą, ba

wiącym się tymi przygodami; bywa i wewnąłrz i zewnątrz kon

wencji. Taka oscylacjo nie jest niczym innym jak osławionym „dys

ta nsem do formy". Przyjemność, którą_ daje ów dystans 

i oscylacjo, spokrewnić łatwo z rozkoszami swobody i nieodpo

wiedzialności, za jakimi tęsknił często Gombrowicz. Jeśli zaś 

„nadziać (. .. ) pusłotę operetkową_ istołnym dramatem'', narzu

cić cierpieniom historii formę najdoskonalej umowną, która nig

dy przecie nie miało ambicji przedstawiania rzeczywistości (jak 

wiadomo, pierwsze operetki były parodiami; a więc OpePelka jesł 
parodią parodii) - można będzie zmylić wszystkie tropy i uciec 

w autenłyczność somosłworzania, najwyższy cel, jaki - wedle 

Gombrowicza - przyświeca artyście. 

* 

Jak Goethe Fausla, Gombrowicz zaopatrzył OpePelkę 
w podwójny finał. Ludzkości, przegrała ś , cała twoja historia jesf 

błazeństwem - mówi jedna z twarzy Janusa. Ludzkości, za

czynaj no nowo, jesteś wieczna - mówi druga. 

Dialog nP 6/1971 



Witold Gombrowicz-

Istota ludzka nie wyr>aża się w sposób bezpofredni 

i zgodny ze swoja natur>ą, ale zawsze w jakiejś okr>e

ślonej for>mie i (. .. ) for>ma owa, ów styl, sposób 

bycia, nie jest tylko z nas, lecz jest nam nar>zucony 

z zewnątr>z - i oto dlaczego ten sam człowiek może 
objawiać się na zewnątr>z mądr>ze albo głupio, kr>wa

wo lub anielsko, dojr>zale albo niedojr>zale, zależnie od 

tego, jaki styl mu się napałoczy i jak uzależniony jest 

od innych ludzi. (. .. ) 

O, potęga f or>my ! Pr>zez nią umier>ają nar>ody. Ona 

wywołuje wojny. Ona spr>awia, że powstaje w nas coś, 
co nie jest z nas. Lekceważąc ją nie zdołacie nigdy pojąć 
głupoty, zła, zbr>odni. Ona r>ządzi naszymi najdrob

niejszymi odr>uchami. Ona jest u podstawy życia zbio

r>owego. 

Oto pokrótce cechy mojego człowieka: 

1. Człowiek stwarzany przez formę, w najgłębszym, najogól

niejszym znaczeniu. 

2. Człowiek jako wyłwórca formy, jej niezmordowany 

producent. 

3. Człowiek zdegradowany formą (będący zawsze „niedo" -

niedokształcony, niedojrzały). 
4. Człowiek zakochany w niedojrzałości. 
5. Człowiek stwarzany przez Niższość i Młodość. 
6. Człowiek poddany „międzyludzkiemu", jako sile nadrzęd

nej, twórczej, jedynej dostępnej mu boskości. 
7. Człowiek dla człowieka, nie znający żadnej wyższej instancji. 

8. Człowiek dynamizowany ludźmi, nimi wywyższony, spofę
gowany. 

„Dziennik/' 

Georg Simmel 

FILOZOFIA MODY 

(fragmenty) 

( ... ) F o rmy społeczne , strój, sądy esłetyczne, cały sfyl ludz

kiej ekspresji - wszystko to jest nieustannie zmieniane przez 

modę, ale w taki sposób, że moda - tj. najnows za moda -

we wszystkim oddziałuje łylko na klasy wyższe. Kiedy tylko 

klasy niższe zaczną naśladować ich styl, zarazem przekraczając 
linię demarkacyjną narysowaną przez klasy wyższe i niszcząc 
ich spójność, klasa wyższa odwraca się od danego stylu i obiera 

nowy, który z kolei także odróżnia ją od mas, i gra wesoło 

toczy się dalej. Naturalnie klasy niższe wpatrzone są w wyż

sze i pragną się do nich zbliżyć, a najmniejszy opór napoty

kają w tych dziedzinach, które podlegają kaprysom mody; bo 

w nich właśnie zwykłe, zewnętrzne naśladownicfwo jesł naj

chętniej stosowane. Ten sam proces zachodzi między poszcze

gólnymi warstwami klasy wyższej, acz tutaj nie zawsze jest 

równie wyraźnie widoczny, jak, powiedzmy, w wypadku pani 

i służącej. W gruncie rzeczy często możemy zauważyć, iż im 

bardziej jedna warstwa zbliża się do drugiej, fym bardziej 

gorączkowe słoje się pragnienie oddolnego naśladownicfwa 
i odgórne poszukiwanie nowości. (. .. ) 

* 

Przyciągające się bieguny spotykają się w modzie i ukazu

ją, że bezwarunkowo tułaj należą, aczkolwiek (a może ponie

waż) sq sprzeczne z samej nałury. Moda zawsze zajmuje linię 

graniczną między przeszłością a przyszłością i w konsekwencji 

prze niknięta jest silniejszym poczuciem teraźniejszości, przynajm

niej u szczytu, niż inne zjawiska. To, co nazywamy teraźniej

szością, zwykle nie jest niczym więcej niż połączeniem fragmentów 

przeszłości z fragmentami przyszłości. Rzadziej zwraca się uwagę 
na łeraźniejszość, niż to wynika z pofocznego języka, który jest 

raczej niedokładny w użyciu łego określenia. 

Niewiele zjawisk życia społecznego odznacza się tak wyraź

nie przebiegającą krzywą o wydatnym wierzchołku jak moda. 

Kiedy tylko świadomość społeczna dochodzi do najwyższ ego 
punktu wyznaczon ego przez modę, zaznacza tym samym 

początek końca dla tej ostatniej. Przemijający charakter m ody 

ni e całkiem ją jednak degraduje, lecz dorzuca nowy atrakcyjny 

elem e nt (. .. ) 



Ze zbiorów 
Działu Dn~ 11rr•;.;111 ncji 

Nagości wiecznie 

młoda wiła j ! 
Młodości wiecznie 

naga wiłaj ! 
„ Operetka " 
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