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Dyrektor Naczelny i Artystyc zny
ADAM KOPCIUSZEWSKI

Przeciwstawienie strój - nagość,
to zasadniczy wątek „Operetki".
Sen o nagości człowieka,
uwięzionego w strojach
najdziwaczniejszych i najokropniejszych ...

Witold Gombrowicz

premiera l 9 maja 2001

4 sierpnia 1904 r.
W majątku Małoszyce koło Opatowa przychodzi na świat Witold Gombrowicz.

1947
Gombrowicz podejmuje pracę zarobkową w Banku Polskim w Buenos
Aires. Rozpoczyna pracę nad powieścią, w której wykpi wszystkie sła
bostki polskiej emigracji, nad Trans-Atlantykiem.

1911
Rodzina Gombrowicza przenosi się do
Warszawy. Witold zaczyna swoją edukację, najpierw w domu, pod okiem guwernerów, później w Gimnazjum i Liceum im.
Stanisława Kostki w Warszawie.

1953
W Paryżu ukazują się niemal równocześnie Trans-Atlantyk i $/ub. Z '53
roku pochodzą też pierwsze zapiski w wydanym po kilku latach Dzienniku.
1954-1955
Gombrowicz porzuca pracę w banku i zaczyna
czasie powstaje też pierwszy akt Operetki.

1920
Szesnastoletni Witold opisuje historię swojej rodziny, którą opiera na zbiorach domowego archiwum.

1927
Gombrowicz kończy studia prawnicze i przymierza się do rozpoczęcia aplikantury w sądzie Powiatowym, a następnie w sądzie aplikacyjnym w Warszawie. Wyjeżdża jednak do Paryża, aby uzupełnić swoją wiedzę prawniczą.
się

1960
W Paryżu ukazuje się po polsku Pornografia. W tym czasie w Gliwicach,
w studenckim teatrze STG Jerzy Jarocki przygotowuje światową prapremierę $/ubu.

zbór opowiadań Gom-

1962-1963
Pornografia cieszy się niezwykłą popularnością i zostaje przetłumaczona
na kilka języków. Ukazuje się li tom Dzienników. Na zaproszenie Fundacji Forda Gombrowicz przyjeżdża na roczne stypendium do Berlina Zachodniego. Na zawsze opuszcza Argentynę.

1934
Gombrowicz ostatecznie rezygnuje z zawodu prawnika i postanawia poświęcić się literaturze. Wciąż pisze opowiadania. W tym czasie powstają
Filidor dzieckiem podszyty i Filibert dzieckiem podszyty, ostatecznie włą
czone do powieści Ferdydurke.
1937-1938
Lata poprzedzające wybuch wojny są dla pisarza okresem wytężonej pracy.
W tym czasie ukazują się jego pierwsze, ważniejsze utwory Gombrowicza: Ferdydurke, Iwona, księżniczka Burgunda (w „Skamandrze") oraz
Opętani. Pod pseudonimem Niewieski publikuje w „Ekspresie porannym"
powieść sensacyjną Urzeczeni.
1939
W sierpniu, jeszcze przed wybuchem wojny korzysta z zaproszenia Polskich Linii Oceanicznych i bierze udział w inauguracyjnym rejsie „Chrobrego". Zaskoczony przez wojnę w Buenos Aires decyduje się na emigrację i pozostanie w Argentynie.
1940-1944
Swoje pierwsze lata w Argentynie spędza Gombrowicz na nauce hiszpań
skiego i mozolne wchodzenie w argentyńskie środowisko literackie. W 1944
roku rozpoczyna pracę na $/ubem, który ukarze się dopiero w 1947 roku.

W tym

1956-1958
W Paryżu publikowany jest I tom Dzienników. Wreszcie po polsku ukazują się najważniejsze utwory pisarza: Trans-Atlantyk, $/ub, Iwona, księż
niczka Burgunda oraz zbiór opowiadań Bakakaj. 29 listopada 1957 roku
w Teatrze Dramatycznym w Warszawie odbywa się światowa prapremiera Iwony. .. w reżyserii Haliny Mikołajskiej.
W Paryżu ukazuje się Ferdydurke odnosząc sukces nie tylko we Francji.

1922-1923
Przyszły pisarz uzyskuje świadectwo dojrzałości i rozpoczyna studia na
Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

1933
W wydawnictwie „Rój" po raz pierwszy ukazuje
browicza pt. Pamiętnik z okresu dojrzewania.

pisać Pornografię.

„

1964-1965
Stan zdrowia Gombrowicza mocno się pogarsza. Chory na astmę tuła się
po szpitalach. W tym czasie poznaje swoją przyszłą żonę, Marię-Ritę Lambrosse. Wyjeżdża z nią na południe Francji. Osiadają w Vence. Na scenie
widzowie gorąco oklaskują kolejne prapremiery dramatów Gombrowicza.
W Paryżu (po polsku) ukazuje się Kosmos. Pisarz tworzy drugą wersję
Operetki, ale nie decyduje się na jej publikację.
1966-1968
Gombrowicz decyduje się na publikację Ili tomu Dzienników i ostatecznej
wersji Operetki. Powieść Kosmos otrzymuje prestiżową międzynarodową
nagrodę wydawców Prix Formentor. Gombrowicz żeni się z Ritą.
24 lipca1969
Pisarz umiera w Vence.

Historia i „Operetka"
Pojęcie „stroju" przypomina oczywiście dwa poprzednie: „ gębę'',
na której Gomnbrowicz oparł Ferdydurkę i „formę", której przypisywał znaczenie najbardziej fundamentalne . ( ... ) Co teraz ze „strojem" i „ nagością"? „ Gęby" nie można samemu odkleić od twarzy;
„formy" również nie da zawiesić czy nie zauważyć. Tymczasem
„strój" można włożyć lub zdjąć: przypomina on zatem maskę albo
przebranie . Można go również łatwo narzucić czy przekazać innym: przypomina więc stereotyp. 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 powracają stale podobne relacje i uzależ
nienia: dlatego można nie tylko powtarzać role własne (na przykład erotyczne : wielu powiela wciąż tę samą miłość), ale także
czerpać z bezkresnego, przy najmniej w teorii , magazynu masek
i strojów, jakie pozostawiła przeszłość. Człowiek dojrzały jest więc
zarówno panem jak i niewolnikiem własr;iego stroju: umie wprawdzie - ku przyjemności swej i pożytkowi - przeskoczyć z kostiumu w kostium, ale nie potrafi przekreślić zależności która go pęta:
chce tylko przechytrzyć konieczność , która go skazuje na przesłanie nagości (i pustki!) zapożyczonymi łachmanami. Szarm i Firulet mogą siebie i Albertynkę ustroić dowolnie : nie przypadkiem
chcą z dziewczyny zrobić modelkę, a więc istotę, której zawodem
jest prezentowanie różnych strojów. Nie mogą jednak obejść się
bez stroju zupełnie. Dlaczego? Ponieważ są starzy... a raczej bez
wieku, kiedy człowiek, chociaż ledwie dojrzały, nie domyśla się
jeszcze, że został bezpowrotnie odcięty od młodości. Ponieważ
są przedstawicielami cywilizacji zmęczonej.
Operetka nie jest traktatem ani kazaniem: dlatego swoich pojęć Gombrowicz nie określa ostro , bawi się nimi raczej , prześli
zgując się od znaczenia do znaczenia . Odsłania swoje natręc
twa, przeczucia i marzenia, nie zaś - diagnozy i proroctwa. „Nagość" nie jest więc alegorią: nie można oderwać jej od „piękna"
i „młodości "; wszelkie uściślenie będzie zubożeniem uczuciowej
i obrazowej całości, której rozmaite (niekiedy sprzeczne) składni
ki uwidaczniają się zależnie od pozycji zajmowanej w gombrowiczowskim kalejdoskopie. Podobnie ze „strojem"; związał go Gombrowicz ze starością: cielesną i kulturalną; iunctim wcale niekonieczne, można by równie zasadnie powiedzieć , że właśnie mło-
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włas'nej prawdzie, chociażby nie pięknej„. Otóż właśnie będąc
artystą,

Gombrowicz szuka piękności. Albertynka jest naga najJest piękna. Ale jest także całkowicie bezwolna („.)
Ale właśnie dlatego podoba się Gombrowiczowi! Dla Gombrowicza młodość jest słaba i bezradna „. więc piękna . Tak jak starość
zlepił w sobie w jedno ze „strojem" i brzydotą, tak nagość chce
uwielbić w niedostateczności i pięknie zarazem.
Jak teraz przejść od krawiectwa do historii, w domu mody rozpętać dziejowe pandemonium?
Wszystko, co ludzi różnicuje społecznie, może im zostać odjęte. Jeśli zaś może zostać odjęte, to dlatego, że z reguły zastyga
w stereotyp, w strój. Gombrowicz 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 hierarchia: hierarchia wieku, to znaczy ciała; wszystkie
społeczne mogą zostać kiedyś obalone. Czy nie mają więc żad
nej prawomocności? Taki naiwny Gombrowicz nie jest: mówi raczej, że czerpią swą prawomocność walk i stosunków między
ludzkich, podczas gdy walka z wiekiem (z własnym ciałem) bę
dzie zawsze beznadziejna: piękność jest równie niezasłużona i arbitralna co starość. Słowem, strój jest znakiem różnicy i narzę
dziem wyższości społecznej. Gdyby pękły wzorce zachowań, których obrazowym skrótem jest „strój", nastąpiłoby zrównanie w nagości, powrót do niewinności (ale i nieporadności, bezmyślności)
natury. („.) Hierarchię Uak wszelki porządek) wprowadza dopiero
ludzki wysiłek : społeczeństwo jest wynikiem bezlitosnej walki. („.)
dosłowniej.

Jak łatwo spostrzec, „klasa wyższa " znajduje się w podobnym
co starość : może swobodnie zmieniać maski i mody,
ale pozostaje w niewoli samej zasady stroju; nic dziwnego, skoro
właśnie za pośrednictwem stroju (manier, zwyczajów, idei) czerpie pożytki i rozkosze , proponowane przez naturę wszystkim .„
ale młodym zwłaszcza . („. )
Chociaż Operetkę umieścił Gombrowicz na początku wieku ,
w latach „belle epoque", pozostał w tym pomyśle aktualny i dzisiaj: czyż zmiana „stroju" (potrzeb, mód, idei) nie jest naczelnym
atutem społeczeństwa konsumpcji , niedołężną pokusą , umykającą 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 na symboliczne
utożsamienie mody i historii, do jakiego koniecznie chce doprowadzić Gombrowicz: istotnie, jeśli to utożsamienie odrzucić, nie
będzie żadnej Operetki, pomysł okaże się chybiony. Świadom
ryzyka założenia, Gombrowicz zapytywał sam siebie: „Operetko,
co z tobą, cóż więc mam zrobić , jakie sposoby wymyślić, żeby
twoje warunki przemówiły głosem Historii?„.". Jak problem rozwiązał pokazuje już zwrotna scena pierwszego aktu.
położeniu

Powyższe fragmenty pochodzą z tekstu Jana Błońskiego pt.
Historia i „Operet{(a", zamieszczonego w Dialogu nr 6/1971

najsilniejszym bastionem klasy wyższej. Cóż by się
działo, gdyby nie te wszystkie niuanse, subtelności, odcienie, ten
szyfh mistyczny, niezhozumiały dla niewtajemniczonych, któhym
wyższa sfeha izoluje się od sfehy niższej. Sthój i maniehy, oto
bastion nasz na wysokościach! Hosanna!
Sthój

stał się
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„„, Operetka "jeszcze z innego powodu jest trudna do odczytania.
Mnie zawsze zachwycała forma operetkowa, jedna z najszczę
śliwszych, moim zdaniem, jakie wytworzyły się w teatrze. O ile
opera jest czymś niemrawym, beznadziejnie wydanym pretensjonalności, o tyle operetka w swym boskim idiotyzmie, o niebiańskiej sklerozie, we wspaniałym uskrzydlaniu się swoim za
sprawą śpiewu, tańca, gestu, maski, jest dla mnie teatrem doskonałym , doskonale teatralnym. Nic dziwnego, że w końcu dałem
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Ale„ jak tu nadziać marionetkową pustkę operetkową istotnym
dramatem? Gdyż, jak wiadomo, robota artysty jest wiecznym łą
czeniem sprzeczności, przeciwieństw - i, jeśli zabierałem się do
formy tak lekkomyślnej, to żeby ją opatrzyć i uzupełnić powagą
i bólem. Z jednej strony przeto ta operetka winna być od począt
ku do końca tylko operetką, nienaruszalną i suwerenną w swych
operetkowych elementach; a z drugiej ma być jednakże patetycznym ludzkości dramatem. Nikt by nie uwierzył, ile wysiłków pochłonęła organizacja dramatyczna tego głupstwa. Zamknąć w operetce pewną pasję, pewien dramat, pewien patos, nie naruszając
jej świętej głupoty - oto kłopot niemały!
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.
Witold Gombrowicz
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