
+?3 
TCATR „ OLSKI • YOGOSZCZ 

Francis Scott Fitzgerald 

SP 
o 
PIE 



Francis Scott Fitzgerald 

WIELKI GATSBY 



Francis Scott Fitzgerald 

WIELKI GATSBY 

ADAPTACJA, REŻYSERIA, OPRACOWANIE MUZYCZNE, VIDEO Michał Zadara 

SCEND6RAFIA Robert Rumas 

KOSTIUMY Julia Kornacka 

REŻYSERIA SWIATŁA, ZDJĘCIA Artur Sienicki 

ASYSTENT REżYSERA Łukasz Korczak 

ASYSTENT KDSTIUMD6RAFA Arkadiusz Slesiński 

prapremiera polska 4 czerwca 2011 

Michał Czachor, fot. Łukasz Korczak 



W spektaklu wykorzystano następujące utwory: 

Murray Perahia, Beethoven: Piano Sonatas, Ops 26, 14 & 28, 
pierwsze trzy części sonaty fortepianowej nr 12 As-du r op. 26 

Mike Patton, Mondo Cane, utwory: Il cielo in una stanza, Che notte!, 
Ore d'amore, Quello che conta, Urlo negro, Scalinatella, 
20 km al giorno, Senza fine 

Painkiller, 50 12, utwór: Your inviolable freedoms 

WYSTĘPUJĄ 

KAROLINA AOAM[ZYK Mike Patton 

DOMINIKA BIERNAT jordan Baker 

Ml[HAŁ [ZA[HOR ]ay Gatsby 

MIROSŁAW GUZOWSKI Gitarzysta, Wolfsheim, Trębacz 

Ml[HAŁ JARMl[KI Tamten facet, Perkusista, Nowy Służący, 

Kolega Michaelisa, Klipspringer 

MARIAN JASKULSKI Henry C.Gatz 

ARTUR KRAJEWSKI Nick Carraway 

MATEUSZ ŁASOWSKI Tom Buchanan 

ROLAND NOWAK Misza, Sprzedawca Psów, Skrzypek, Gość 

ANITA SOKOŁOWSKA Catherine, Lucille, Pani jeżdżąca konno 

MARTA $[1SŁOWl[l Dziewczyna Toma 

MAŁGORZATA TROFIMIUK Pani McKee 

JAKUB ULEWl[Z Pan McKee, Policjant, Sloane, Slagle 

MAŁGORZATA WITKOWSKA Damski Wokal, Dziewczyna w żółtej 

sukience, Opiekunka, Kelnerka w hotelu 

BARBARA WYSO[KA (gościnnie) Daisy Buchanan 

MAR[IN ZAWOOZIŃSKI Dozorca, Ochroniarz/Asystent, Michaelis, 

Ksiądz, Męski Wokal 

PIOTR ŻURAWSKI George Wilson, Michał Zadara 

PRZEMYSŁAW BUCZKOWSKI kelner z restauracji .Weranda" 

NINA SZYMBORSKA Pamela Buchanan 

statyści: Sylwia Burczak, Patryk Hasek, Łukasz Kosicki, Maciej 

Kosicki, Julia Krzekotowska, Paweł Mikuła, Grzegorz Piekarski, 

Aleksandra Rogowska, Justyna Rosa, Marta Rydzewska 



FRANCIS 
SCOTT 
FITZGE-
RALD 

FRANCIS SCOTT FITZGERALD 
(urodził się 24 września 1696 w St. Paul, Minnesota, zm. 21grudnia1940 
w Hollywood), amerykański pisarz, nowelista, scenarzysta filmowy. Francis 
Scott Fitzgerald był jednym z czołowych przedstawicieli tzw . • straconego 
pokolenia" pisarzy amerykańskich, w swojej twórczości ukazał swoje 
rozczarowanie i anarchiczny bunt młodego pokolenia amerykańskiego 
wobec rzeczywistości powojennej . Jego utwory, na których piętno odcisnęły 
przemiany ideowo-moralne i obyczajowe w stosunkach amerykańskich 
w latach dwudziestych XX wieku, zjednały mu opinię kronikarza epoki 
jazzu. Dorobek pisarza obejmuje następujące powieści : This Side of Paradise 
[Po tej stronie raju] (1920), The Beautlful and Oamned (Piękni I przeklęci] 
(1922, wyd . polskie 1996), The Great Gatsby [Wielki Gatsby) (1925, 
wyd. polskie 1962), Tender is the Night [Czuła jest noc) (1934, wyd. polskie 
1967), The Love of the Last Tycoon (Ostatni z wielkich) (1941, wyd. polskie 
1975]. Napisał również wiele opowiadań, z których w Polsce wyszły trzy 
wybory - Historia jednego wyjazdu (1962), Odwiedziny w Babilonie (1963) 
oraz Piękność Południa I inne opowiadania (1961). W Polsce wydane zostały 
jego listy do córki pod tytułem Francis Scott Fitzgerald. Listy do córki (1962) . 
Jako scenarzysta w Hollywood pracował dla Metro-Goldwyn-Mayer i Twentieth 
Century Fox. Pisał scenariusze, poprawiał teksty innych scenarzystów 
(np . po Aldousie Huxleyu scenariusz Madame Curie dla Grety Garbo, szlifował 
tekst Przeminę/o z wiatrem] . 



I. 

Dlaczego - zastanawialiście się nad tym nieraz - dlaczego adaptacje 
filmowe Wielkiego Gatsby'ego są tak złe? Dlaczego, oglądając te filmy, czu
jemy się zażenowani; i to pomimo udziału świetnych aktorów, Roberta 
Redforda i Mii Farrow w jednej wersji, a Miry Sorvino w drugiej? 

Oba fi lmy wiernie odtwarzają fabułę i tekst książki Fitzgeralda, oba 
mają piękne scenografie i kostiumy (ten z Redfordem bardziej). Ajednak 
czytając książkę, czujecie magnetyzm tego świata i chcecie śledzić histo
rię miłosną Gatsby'ego i Daisy Buchanan, a oglądając filmy, czujecie 
wstyd, że musicie oglądać historię miłosną Gatsby'ego i Daisy Buchanan. 
Problem obu filmów jest taki, że przedstawiają tę historię miłosną jako 
historię miłosną - a Fitzgerald nie napisał historii miłosnej. Napisał, 
w formie romansu, historię o klasach społecznych, o pieniądzach i o tym, 
jak miłość funkcjonuje w warunkach ekstremalnego bogactwa. 

Daisy jest bogata od urodzenia, ajej żołądek nie zna poczucia głodu . 

Gatsby, przeciwnie, był bardzo biedny jako dziecko, i się dorobił. Pie
niądze są powietrzem, którym Daisy oddycha, i jako takie, nie są dla 
niej tematem. Dla Gatsby'ego pieniądze są celem, środkiem, tematem 
i językiem, którym wyraża całego siebie - swoją miłość, swoje szczęście 
i swoją tożsamość. O tym jest Wielki Gatsby: o krążeniu miłości i pie
niędzy w jednym obiegu. 

Adaptacje filmowe tego tematu nie podejmują. Skupiają się na życiu 
emocjona lnym bohaterów, pokazując, gdzie się nasi kochankowie 
spotykali, jakie mieli wyrazy twarzy, jak się całowali, jak się sprytnie 
podczas imprezy chowali przed mężem Daisy. Te filmy robią z widzów 
nie obserwatorów życia społecznego, lecz podglądaczy. Czujecie się 
niezręcznie w takiej sytuacji - bo idąc na Wielkiego Gatsby 'ego, chcieli
ście się jednak dowiedzieć czegoś więcej o świecie niż tego, że ludzie 
się zakochują i mają romanse. 

Wielki Gatsby jest historią wielkiej inscenizacji. Gatsby zain
scenizował siebie, swój dom, swoje imprezy, ostrożnie ukrywając 
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całą maszynerię sceniczną - kryminalne interesy, dzięki którym to 
wszystko uzyskał. Co więcej, zainscenizował to wszystko dla jednego 
widza - dla Daisy, która według niego jest wystarczająco wyrafinowana, 
mądra i wrażliwa, i do głębi tożsama ze swoją klasą społeczną, by doce
nić inscenizacje Gatsby'ego. 

Gatsby nie bierze pod uwagę, że ten widz może mieć też zupeł
nie inne sprawy na głowie, poza podziwem dla jego majątku. Dla 
Daisy, Gatsby jest przeciwwagą dla Toma, jej męża, a jej romans 
z Gatsbym jest odpowiedzią na romanse Toma. Daisy może sobie 
pozwolić na romans z Gatsbym, ponieważ Daisy może sobie pozwolić 
na wszystko - dlatego Daisy jest prawdziwą damą. 

Nie sugeruję, że dla Daisy ta miłość jest mniej totalna niż dla Gats
by'ego. Po prostu Daisy może sobie na totalną miłość pozwolić, bo kto 
ma takie pieniądze jak ona, tego nic nie zniszczy. Gatsby, poza miłością 
dla Daisy, poza dziełem , które dla niej stworzył, nie ma nic - i dlatego 
ta miłość go zabije. 

09-01-2011 

2. 

Akcja Wielkiego Gatsby'ego toczy się w latach dwudziestych xx. wieku 
w USA. Fitzgerald pokazuje ludzi, którzy mają przez swój kontekst spo
łeczny określone marzenia i uczucia: Gatsby- oraz jego lustrzane odbicie, 
Myrtle - marzą o takim połączeniu pieniędzy i miłości, które ma miejsce 
w klasie wyższej, i które daje człowiekowi szczęście. Wielki Gatsby opisuje 
powiązania klasy wyższej ze sferą kryminalną - poprzez lewe interesy Gat
by'ego oraz mechanizm jego zamordowania, za którym stoi Tom. Powieść 
Fitzgeralda sugeruje, że to, co uchodzi w Ameryce za klasę wyższą, jest 
w istocie na lewych interesach opartą imitacją europejskiej arystokracji -
stąd na przykład udawane studia Gatsby' ego w Oxfordzie. 
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Brzmi znajomo? Oczywiście, że czytam Gatsby'ego w latach 
dwudziestych XXI wieku w Polsce dlatego, że widzę w tych ludziach 
bohaterów naszego czasu i naszego kraju. To, co uchodzi w Polsce za 
klasę wyższą, jest w gruncie rzeczy na lewych interesach opartą tanią 
imitacją zachodnioeuropejskiej klasy wyższej . To jest chyba oczywiste 
i jasne, nikogo o tym podobieństwie przekonywać nie trzeba. 

Swiat Gatsby'ego wygląda jak świat wszystkich tych Polaków, którzy 
dorabiając się, musieli dotknąć lub wejść do świata zbrodni. Jest to 
świat Olewników z Płocka, świat lobbysty Dochnala, Ministra Drze
wieckiego czy biznesmena Mazura, którzy, wszyscy na swój sposób, 
zapłacili wysoką cenę za akces do wyższych sfer, niektórzy jako sprawcy, 
inni jako ofiary, a czasami jako i to, i to. Dramaty, które dotykały Ame
rykanów sto lat temu w związku z wytwarzaniem się nowej elity, stały 
się naszymi dramatami dzisiaj w Polsce. Wielki Gatsby opisuje Polskę 
początku XXI wieku, mimo że trzydzieści lat temu mógł się wydawać 
portretem dawnych, minionych czasów. 

Druga droga jest taka, że konsekwentnie przenoszę całego Wiel
kiego Gatsby'ego do współczesnej Polski - co jest fajne, bo mówimy o tu 
i teraz, i możemy odtwarzać naszą tandetną rzeczywistość na scenie. 
Skoro chodzi o Dochnala, to możemy mówić o tym wprost, a nie kryć 
się za maską Ameryki sprzed stu lat. Niestety: znowu się pojawia nie
znośny fałsz w postaci Polaków, którzy się nazywają Myrtle, jordan 
czy jay, a nie Marysia, Joanna i Jacek. W imię konsekwencji trzeba by 
zmienić imiona i nazwiska, więc główny bohater nazywałby się Jacek 
Gacki - i to już w ogóle nie miałoby aury Wielkiego Gatsby'ego. Zamienia
jąc Long Island na Sopot tracimy bardzo dużo. Bez sensu. 

jest jeszcze trzecia droga, tak zwana uniwersalna, czyli abstrakcyjna 
- kostiumami i scenografią w ogóle nie określamy klasy społecznej ani 
geografii. Tej nie bierzemy pod uwagę, bo cały dramat Qak pisałem 
tydzień temu) polega na napięciach społecznych . 

jedynym wyjściem z tej sytuacji jest połączenie obu płaszczyzn 
czasowo-przestrzennych. Wielki Gatsby odbywa się sto lat temu w usA 



i dzisiaj w Polsce równocześnie - takjak przy lekturze: czytam dzisiaj, 
a historia jest dawna. 

Gatsby jest Amerykaninem sprzed stu lat, a równocześnie Pola
kiem, który marzy o szczęściu, jakie umożliwiają pieniądze. Mieszka 
w Zegrzu, w Konstancinie, w Laskach czy w Sopocie - ale równo
cześnie sto lat temu na Long Island. Muszą więc istnieć równoległe 
płaszczyzny spektaklu, które opowiadają o różnych rzeczywistościach. 
Nazwy miejsc i łudzi odnoszą się do dawnej Ameryki, kostiumy sądzi
siejsze i polskie. Scenografia opowiadać powinna jeszcze co innego, 
a muzyka jeszcze co innego. W ten sposób też unikamy głównego 
grzechu powtarzalności - nie ma sensu, żeby kostiumy powtarzały 
to samo, co światła, a te to samo, co muzyka. Dążenie do spójności 
teatralnego świata jest w przypadkach adaptacji klasyki bardzo ogra· 
niczające, a wręcz niszczące. 

16-01-2011 

3. 

Czy Wielki Gatslry w ogóle nadaje się do teatru? Czy jest tragedią? Główny 
bohater ginie- i to już wskazuje na tragiczną fabułę. Ale są jeszcze inne 
tropy, które naturalnie ciągną Wielkiego Gatslry'ego w stronę teatru. 

Wielki Gatslry jest przede wszystkim powieścią o kłamstwie. Główny 

bohater, Gatsby, nie nazywa się Gatsby, tylko Gatz. Nie pochodzi 
z bogatej rodziny z San Francisco, tylko z bardzo biednej rodziny ze 
środkowego Zachodu. Nie jest absolwentem Oksfordu, tylko przeby
wał w Oksfordzie przez kilka miesięcy. Jego fortuna nie jest oparta na 
pracy, tylko na oszustwie. W gruncie rzeczy, Gatsby jest przestępcą. 
Jednakjest za co go podziwiać. 

Jego biografia przypomina bohaterów Witkacego oraz absurdalnych 
bohaterów opisanych przez Camusa w Micie Syzyfa. Gatsby wymyślił 
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sobie totalne zadanie - chce być bajecznie bogaty, aby zaimponować 
dziewczynie, która była dla niego niedostępna, bo on był zbyt biedny. 
Gatsby zrobił wszystko, by osiągnąć ten ceł - i osiągnął go. Wydaje się 
jednak, że nie ceł był najważniejszy. 

Gatsby wymyślił Wielkiego Gatsby'ego, co przypomina dzieło arty· 
styczne, a nawet in scenizację. Gatsby - jego nazwisko, jego biografie, 
jego sposób ubierania się, mówienia, jego zachowania i maniery - jest 
od początku do końca wymyśloną przez Gatsby'ego postacią . Ale tym, 
co czyni go tak ciekawą postacią, jest to, że jemu słoma nigdy nie 
wyjdzie z butów. Gatsby tak gruntownie zainscenizował Gatsby'ego, 
że nie sposób odnaleźć cechy człowieka, na bazie którego Jay Gatsby 
został wymyślony. Gatsby opanował osobowość Gatsby'ego totalnie, 
bez reszty. 

Gatsby nie zgodził się na świat taki, jaki zastał. Był biednym chłop
cem, którego bogate dziewczynki się wstydziły. Zaczął zmieniać świat , 

zaczynając od siebie samego. Stworzył człowieka bogatego, eleganc
kiego, wykształconego, równocześnie niszcząc i zapominając o tym 
biednym. Kiedy stworzył swoją osobowość, zaczął wydawać przyjęcia, 
na które wszyscy mogli przyjść - i na tych przyjęciach sam się nie 
bawił - nie po to je organizował, by się bawić. Organizował je po to, 
by jego bogactwo stało się publiczne, widoczne - konsumowane spo· 
łecznie . Ludzie, którzy przychodzą na jego imprezy, są widzami jego 
spektaklu . 

Gatsby jednak potrzebuje jeszcze innego, lepszego widza - takiego, 
który by zobaczył i docenił całą jego drogę, od biednego kadeta do 
milionera - i tym widzem jest Daisy. Gdyby nie było Daisy, nikt by nie 
widział spektakularnego awansu Gatsby'ego. Daisy, jako osoba, która 
znała Gatsby'ego, kiedy był biedny, może docenić przemianę, jakiej 
się poddał. Spojrzenie Daisy jest spojrzeniem najważniejszym w tej 
powieści, zastępuje nawet spojrzenie Boga. 

Nieobecność Boga jest istotnym motywem tej powieści - oczy 
ze starej reklamy okulisty z biłlboard'u patrzą się na świat zamiast 



Boga. Nikt - Fitzgerald to podkreśla - nie spogląda pełen troski na 
ten świat. Bóg jest starą, zniszczoną reklamą. Historie bohaterów tej 
powieści przemijają bez śladu . Stąd spojrzenie Daisy jest tak ważne dla 
Gatsby'ego: nie ma Boga, który by odnotował wszystkie czyny Gats
by'ego, i rozliczył go z nich na sądzie ostatecznym. Spojrzenie Daisy 
musi zastąpić spojrzenie Boga. Dlatego Gatsby tak nalega, by obejrzała 
cały jego dom, każdy pokój, a nawet każdą jego koszulę. Jeżeli nikt 
nie odnotuje całości jego wysiłku, to będzie tak, jakby tego w ogóle 
nie było . 

Tylko że spojrzenie Boga ma to do siebie, że jest stałe. Spojrzenie 
Daisy nie jest. Daisy w pewnym momencie już nie chce oglądać Gats
by'ego - i wtedy cala jego inscenizacja traci sens, ponieważ traci widza. 
Gdy Daisy przestaje się nim interesować, życie Gatsby'ego się kończy 
- inscenizacja nie ma sensu, jeśli jej nikt nie ogląda . Gatsby stał się 
niepotrzebnym aktorem, o którym mówi Macbeth: 

.. . a poor player, 
That struts and frets his hour upon the stage, 
And then is heard no more. It is a tale 
Told by an idiot, full of sound and fury, 
Signifying nothing. 
I w tym sensie, Jay Gatsby jest postacią tragiczną, a Wielki Gatsby 

tragedią - poświęcenie Gatsby'ego jest totalne, dał z siebie wszystko, 
a jego zniszczenie kompletne i pozbawione jakiegokolwiek sensu. To, 
co zostaje, jest wspomnieniem jakiegoś wielkiego, totalnego, pięknego 
wysiłku. Jak spektakl teatralny. 

23-01-2011 
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4. 

Na pierwszy rzut oka Nick jest potrzebny tylko jako przewodnik po 
świecie finansów i uczuć Gatsby'ego. Przy dalszej analizie widać, że 
płaskość tej postaci jest niezwykle plastyczna: Nick jest uosobieniem 
właściwości, które determinują kosmos tej powieści - nudziarstwo, 
podglądactwo, życie cudzym życiem. 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że narrator Wielkiego Gatsby'ego, Nick 
Carraway, jest tylko cienko zamaskowanym narzędziem literackim. 
Czytelnik dowiaduje się bardzo mało o jego historii - prawie nic. Sta
jemy przed dość intrygującą zagadką - dlaczego człowiek, który jest 
pasjonatem ludzi i ich losów, który pisze o Gatsbym sto pięćdziesiąt 
stron - dlaczego taki człowiek decyduje się na pracę w tak otępiającym 

- według jego własnej oceny - sektorze, jakim jest handel obligacjami 
na Wall Street? O jego romansie z jordan czytelnik nie wie prawie nic 

- ani o historii ich relacji, ani o ich emocjonalnym stosunku do siebie. 
Wiemy, że na początku nawiązuje się między nimi więź romantyczna, 
i że na końcu się rozstają - ale nie mamy żadnego wglądu w ich życie 
wewnętrzne i nie wiemy, co ten romans dla nich znaczy. W gruncie rze
czy, z punktu widzenia narracji, Nickjest postacią zupełnie poboczną 

- i nawet trochę szkoda, że musimy jemu ciągle towarzyszyć jako czy
telnicy. Wolelibyśmy pojechać na turniej golfowy z jordan, albo zała
twiać lewe interesy z Wolfsheimem. Niestety, to właśnie ten nudziarz 
opowiada nam tę historię - może dlatego, że ci inni mają lepsze zajęcia 
niż interesowanie się życiem innych. 

Także na samej poetyce tej powieści nie widać silnego odcisku postaci 
Nicka. jeśli się porówna odcisk, jaki zostawia postać (też poniekąd prze
cież fikcyjna) Homera na Iliadzie (odniesienie zupełnie nie przypadkowe, 
ale o tym później), a odcisk, jaki zostawia Nick na Wielkim Gatsbym, 
to widać, jak nijaki i w gruncie rzeczy niepotrzebny jest ten narrator. 

Ale jednak Fitzgerald zadał sobie trud, by z tego narratora zro
bić postać - z jakiegoś powodu wolał nie opowiadać tego pejzażu 
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społecznego, jakim jest Wielki Gatsby, przez narratora bardziej obiek
tywnego. Z jakiegoś powodu ten Nick był tutaj potrzebny. 

Klucz jest oczywiście w tej nijakości opisanej powyżej. Przy 
pierwszej lekturze powieści, nie zauważa się Nicka - widzi się świat 
Gatsby'ego, rozumie się powieść jako historię heroicznego oszustwa. 
Przy kolejnej lekturze widać, że oszustami są tak naprawdę Tom 
i Daisy - oni oszukują siebie nawzajem, ale jeszcze bardziej oszukują 
swoich kochanków, ponieważ ich małżeństwo Uak widzimy po ich 
zachowaniu po śmierci Myrtle) jest silne i odpowiedzialne. Na końcu 
dopiero odsłania się Nick - jako dopełnienie tego pejzażu kłamstwa 
i nieszczerości. 

Nick jest emocjonalnym pasożytem, zależnym od cudzych miłości, 
cudzych historii i cudzych pieniędzy. jako że właściwie nie interesują 
go własne przeżycia, mówi tylko o innych. Wkręca się w cudze historie, 
opisuje je czytelnikom, czyniąc z nich przedmiot płotkarskiej fascy
nacji - po czym jeszcze na koniec tej powieści wynosi się na poziom, 
z którego ocenia wszystkich bohaterów. Oceniani na końcu są i Daisy, 
i Tom, i jordan, i Gatsby, (według stopnia ich .zgnilości" i .odpowie
dzialności"), wszyscy goście Gatsby'ego (bo nikt nie przyszedł na jego 
pogrzeb), i całe wschodnie wybrzeże (które jest jakoś bardziej bru
talne od Zachodu) - co jest zabawne z tego względu, że Nick w pierw
szych zdaniach swojej opowieści zaznacza, że ma tę wspaniałą cechę, 
że nikogo nie ocenia. 

Nick uosabia cechy, które są przeciwieństwem Gatsby'ego. 
Nie podejmuje żadnego ryzyka, ani emocjonalnego, ani osobistego, 
ale ogląda i osądza innych, przyglądając się , jak się pięknie marnują 
i niszczą siebie i innych. Nick nie traci w tej historii nic, bo niczego 
nie zainwestował - co tłumaczy jego wybór zawodu: zajmowanie się 
inwestycjami innych ludzi. 

W tym sensie Nick jest przedstawicielem systemu nie tylko eko
nomicznego, tylko - jak widać właśnie dzięki tej figurze narracyjnej 

- ekonomiczno-emocjonalnego systemu handlu cudzymi pieniędzmi, 



cudzymi marzeniami i cudzym niebezpieczeństwem na parkiecie prze
różnych giełd. Te giełdy to nie tylko giełdy papierów wartościowych, 

ale te wszystkie namnożone w obecnym świecie konferencje , targi, 
platformy i sympozja, gdzie ludzie, którzy nie mieli odwagi sami zary
zykować, oceniają, sprzedają i kupują prace i majątki innych ludzi. 
Narracyjna konstrukcja Wielkiego Gatsby'ego jest metaforą społeczeń
stwa, w którym nudziarze i podglądacze oceniają tych i handlują tymi, 
którzy - jak Gatsby - ryzykują własnym życiem. 

06-02-2011 
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Na podstawie zdjęć Teatru Polskiego w Bydgoszczy oraz zdjęć makiety, 
które zrobił scenograf Robert Rumas, zrobiłem kilka wizualizacji i rysun
ków, i złożyłem je w pakiet wydrukowany w formacie A3 w kolorze. Wrę
czyłem je dyrektorowi Pawiowi Łysakowi, aby wiedział, jak inscenizacja 
będzie wyglądała. Był raczej zadowolony, a w szczególności spodobała 
mu się konstrukcja, którą scenograf Robert Rumas chce zbudować na 
obrotówce. Zdaniem Łysaka, przypomina to dzieła rosyjskich konstruk
cywistów i w ten sposób jest nawiązaniem do lat dwudziestych. 

Prawda jest taka, że z Rumasem dużo mówiliśmy (zawsze mówimy) 
o kubizmie - i że ta konstrukcja ma być jak ruchoma rzeźba w prze
strzeni, przy każdym obrocie odsłaniająca inne kształty. 

W ten sposób chyba ciągle (przy całym moim gadaniu o post
strukturalizmie) jesteśmy (przynajmniej pod względem estetycznym) 
wyznawcami modernizmu. 
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6. 

Meyer Wolfsheim tojedna z bardziej antysemicko skrojonych postaci 
w literaturze amerykańskiej. Przy lekturze Wielkiego Gatsby'ego można 
ten antysemityzm rozbroić i obejść - w przypadku spektaklu jest 
trudniej. Czytając, można sobie powiedzieć, "ok, tutaj Fitzgerald jest 
antysemitą, to jest zdecydowany problem, ale oprócz tego ta książka 
ma jeszcze inne aspekty, które są wartościowe, co nie usprawiedliwia 
Fitzgeralda, ale mimo to mogę ją przeczytać i czerpać z tego przyjem
ność". Ale wystawiając Gatsby'ego, ten antysemityzm staje się proble
mem: bo jeśli inscenizacja go przejmie, to widz też może go przejąć. 
Więc - na jakimś etapie adaptacji trzeba ten antysemityzm rozbroić. 

Zresztą - nie jest to jedyny przejaw rasizmu w tym dziele. Tom 
kilka razy wygłasza rasistowskie opinie: "jeśli nie będziemy uważać, 
biała rasa zostanie zatopiona", albo "niedługo ludziom będzie już 
wszystko jedno i zaczną się małżeństwa między czarnymi a białymi ". 

Takie opinie, padające z ust jednej z postaci na scenie, nie są przecież 
przez każdego widza automatyczne traktowane jako przestarzałe opi
nie okropnego szowinisty, tylko jako jeden z proponowanych w tej 
sztuce sposobów opisywania rzeczywistości społecznej. Ten problem 
się pojawia dopiero przy adaptacji scenicznej lub filmowej - albowiem 
nowa adaptacja Wielkiego Gatsby'ego nie należy, jak oryginalna powieść, 
do epoki prohibicji w Stanach Zjednoczonych, ale do współczesnej kul
tury, a więc trzeba ją też mierzyć standardami współczesnej kultury. 

O ile rasizm Toma wpisuje się w literacki portret niezbyt sympatycz
nego, gwałtownego i niewrażliwego faceta (a więc poprzez odpowied
nią konstrukcję postaci, można rasizm przypisać całej jego hipokryzji), 
antysemicki opis Wolfsheimajest wpisany w samą narrację . Kiedy nar
rator pierwszy raz spotyka Wolfsheima, wchodzi do ciemnej piwnicy. 

Gatsby mu przedstawia "małego Żyda o płaskim nosie", który "gapił 
się na mnie z dwóch cienkich zarośli włosów kwitnących w obu noz
drzach". Dopiero .po chwili odkryłem jego malutkie oczy w półmroku". 



Ten opis przypomina nasze 'polskie portrety Żydów liczących pien ią

dze w półmroku - i zresztą pierwszy tekst, jaki wypowiada Wolfsheim, 
to: .więc dałem mu pieniądze i powiedzia łem , dobra". Mamy tu do 
czynienia z opisem stereotypu, nie żywej postaci - co tym bardziej 
dziwi w dziele, gdzie żadna inna postać nie jest identyfikowana według 
swojej etniczności. 

Funkcja Wolfsheima w tym dziele jest bardzo prosta - jest on łącz
nikiem Gatsby'ego ze światem brudnych pieniędzy. Przestępcy, z któ
rymi Gatsby robi interesy, są określani przez Toma jako .grupa Meyera 
Wolfsheima". Wolfsheim reprezentuje przestępczość, oszustwo (to on 
ustawił mistrzostwa świata w baseballu) i nieuczciwość. 

Chyba jest jasne, że nie chce mi się tego schematu duplikować 
w adaptacji - poza tym, nie jest to specjalnie ciekawe, że za wszystkimi 
ciemnymi machinacjami stoi nieuczciwy Żyd. 

Jedynym wyjściem będzie zrobienie z niego Niemca. 

••• 
Tylko że - myślę sobie - czy robiąc z niego Niemca , nie elim inuję 

Żydów z tej powieści w ogóle? I może w takim razie lepszy antysemicki 
portret niż całkowity brak? Tak samo jak można pomyśleć, że lepsze te 
antysemickie obrazki w polskich sklepach niż w ogóle żadnego śladu 
obecności Żydów w Polsce? 

••• 
Ale nie! - myślę sobie - przecież postaci w tej sztuce nie są określone 
etnicznie. Tylko Wolfsheim jest określony jako Żyd, co ma taką funk
cję, że określa całą resztę postaci jako nie-żydzi (skoro ten jeden jest 
określony jako Żyd) . Wyłączając ten desygnat etniczny, otwieramy 
możliwość, że inne postaci też mogą być Żydami, więc nie eliminuje to 
Żydów z tej powieści - eliminuje tylko głupi, niepotrzebny stereotyp. 

21-02-2011 
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Po bardzo kontrastowej kompozycji pierwszej części powieści, 

z ostrymi zastawieniami scen kameralnych ze scenami masowymi, 
pejzaży miejskich z otwartą przestrzenią Long Island, następuje 
w rozdzia łach 3 i 4 dziwne ujednolicenie: nagle pojawiają się trzy sceny 
z samochodami w roli głównej . 

Pierwsza scena samochodowa odbywa się na końcu imprezy 
u Gatsby'ego (rozdział 3). Dwóch pijanych gości rozbija samochód, 
wyjeżdżając z posiadłości Gatsby'ego. Kolejna scena Qesteśmy nadal 
w rozdziale 3) to rozmowa sprowokowana tym, że Jordan, jadąc 
samochodem, prawie rozjechała robotnika drogowego. Trzecia scena 
samochodowa (rozdział 4) w tym ciągu dzieje się we wspaniałym samo
chodzie Gatsby'ego. Tym razem do żadnego wypadku nie dochodzi 

- policjant, który chciał mu dać mandat, puszcza Gatsby'ego kiedy go 
rozpoznaje. 

Samochody są kluczowym elementem sztafażu tej powieści. Rzecz 
jest niby oczywista - powieść dzieje się w Ameryce, a Amerykanie, jak 
wszyscy wiedzą, kochają swoje samochody. 

Dla adaptacji scenicznej jest to kłopotliwe. To, że kolejne sceny 
kręcą się wokół samochodów, uniemożliwia ostre cięcia - trzy kolejne 
sceny mają podobną kompozycję. Sceny samochodowe zawsze mają 
pewną kameralność wynikającą z zamkniętej przestrzeni samochodu. 
Ten problem kompozycyjny można rozwiązać na kilka sposobów, na 
przykład zadbać, by każda z tych podróży samochodowych odbywała 
się w zupełnie inny sposób, albo żeby każda z nich działa się w innym 
tempie i tonacji emocjonalnej. Najważniejsze jednak jest to, że samo
chodów będzie wiele, łącznie z ostatnim, który rozjeżdża Myrtle, 
i który staje się corpus delicti pogrążającym Gatsby'ego. 

Sekwencję scen samochodowych otwiera scena wypadku. Temat 
samochodów jest od początku wprowadzony jako temat destrukcji. 
W drugiej scenie samochodowej, Jordan, uzasadniając swoją życiową 



i komunikacyjną nieostrożność, mówi, że .trzeba dwojga, by się zda
rzył wypadek". jordan liczy na to, że nie spotka innych tak nieostroż
nych kierowców na drodze - co jest też metaforąjej postawy życiowej. 
Fitzgerald scenę wcześniej pokazał wypadek, w którym uczestniczył 
tylko jeden samochód - pijany kierowca wjechał do rowu, odrywając 
kolo. Słowa Jordan więcjuż zostały zaprzeczone - wypadki się zdarzają 
też, jak tylko jeden kierowca jest winny. Zresztą, ta rozmowa z jordan 
jest sprowokowana tym, że prawie rozjechała robotnika na drodze. 

Wypadek, który rozpoczyna cały ciąg scen samochodowych, przy
pomina, że są to przede wszystkim maszyny destrukcji. Piękne formy 
samochodów lat dwudziestych ukrywają przemoc, która się za ich 
pośrednictwem dokonuje. 

8. 

Sceny z domu Buchanan'ów będą grane w foyer teatru i przenoszone 
na żywo na dwa ekrany wiszące po obu stronach sceny. Te sceny będą 
wyglądały jak film - jednak filmem n ie będą, ponieważ nie będą to 
obrazy z przeszłości, zarejestrowane na nośnikach, lecz transmito
wane na żywo obrazy z innego pomieszczenia. 

Czy transmisja na żywo należy do porządku filmu czy porządku 
teatru? Pytanie to jest akademickie tylko na pierwszy rzut oka - teatr 
i film funkcjonują kompletnie inaczej w relacji z widzem - nawet jeśli 
komunikują te same treści, ich rzeczywista, fizyczna obecność jest tak 
różna, że komunikat, jaki nadają, już taki sam nie jest. 

Mówiąc najprościej: film jest mumifikacją, teatr seansem spiryty
stycznym. 

Czołowy francuski teoretyk kina, Andre Bazin pisze w Ontologii 
obrazu fotograficznego, że obraz fotograficzny jest reakcją na .ciągłe 
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zagrożenie fizycznego ciała", i że jego celem jest . utrzymanie życia 
przez reprezentację życia". Według Bazina podstawą sztuki filmu jest 
właśnie zapisany obraz fotograficzny, który mumifikuje i chroni jakąś 
część rzeczywistości Qej wizerunek) przed czasem i rozkładem. 

Działanie teatru jest dokładnie przeciwne. Teatr jest świętem dezinte
gracji, śmierci, przemijalności. Obraz teatralny rozpada się przed oczami 
widzów, jest ulotny jak samo życie, albo jeszcze bardziej. Teatr pozwala 
nam dotknąć śmierci, poczuć ciągły rozkład świata, zrozumieć, że każdy 
nasz oddech jest jedyny i niepowtarzalny, i odsłania wszelkie nasze pra
gnienie stałości i stabilności jako z góry skazane na porażkę .• Nie jeste
śmy bezpieczni, i niebo może wciąż spaść nam na głowę - a teatr został 
stworzony, by nas tego nauczyć przede wszystkim" - pisal Artaud. 

Obraz teatralny jest więc prawie dokładnym przeciwieństwem 
obrazu filmowego. Teatr jest pogodzeniem się ze śmiercią, film jest 
zaprzeczeniem śmierci. 

jednym z nadrzędnych tematów Wielkiego Gatsby'ego jest spór sfor-
mułowany w rozmowie między Nickiem a Gatsbym: 

Nick: Nie da się powtórzyć przeszłości. 
Gatsby: Nie da się powtórzyć przeszłości? Oczywiście że się da! 
Dlatego też wprowadzenie taśmy filmowej - której podstawową 

funkcją jest właśnie owo .powtórzenie przeszłości" - do tego spekta
klu, zmieniałoby cały jego wydźwięk. 

Gatsby chciałby, by rzeczywistość miała funkcję przewijania do tyłu . 

Film taką funkcję ma, teatr nie. Projekcja na żywo takiej funkcji nie ma, 
nie jest obrazem kiedyś zapisanym - jest więc teatrem, nie kinem. 

Projekcja na żywo jest dzisiejszą formą teatru cieni - a są to najstarsze 
formy teatru, wykorzystane nawet przez Platona do opisu podstawowego 
modelu egzystencji. Obraz wideo, wyświetlany na żywo w teatrze, nie 
jest nową rzeczą w teatrze, lecz należy do jego istoty. Dzisiaj oglądamy 
projekcje tak, jak tysiące lat temu oglądaliśmy je za pomocą ówczesnej 
techniki, powstawały fantastyczne światy na ścianach. Symultaniczna 
projekcja wideo jest triumfalnym powrotem cieni do teatru. 



W spektaklu według Wielkiego Gatsby'ego nie może być żadnego 
filmu. W tej powieści tytułowy bohater musi zginąć właśnie dlatego, 
że przeszłości powtórzyć się nie da, dlatego że, koniec końców, film 
mówi nam nieprawdę. Mumifikacja jest nieskuteczna i nawet mumie 
się w końcu rozpadają. Rzeczywiste są tylko cienie na ścianie jaskini, 
przypominające nam, że coś kiedyś istniało, a ślady tego są już tylko 
w naszej pamięci. 
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9. 

Na końcu Wielkiego Gatsby'ego umierają trzy osoby. Fitzgerald nie opi
suje tych trzech śmierci w linearny sposób. Przeciwnie, cofa i powta
rza opisy śmierci Myrtle, Gatsby' ego i Wilsona tak, że czytelnik może 
zobaczyć obraz całej historii dopiero po przeczytaniu opisów tych 
samych wydarzeń z różnych perspektyw. Ten sposób opowiadania 
jest wyzwaniem dla adaptacji - pojawia się pytanie, czy w adapta
cji teatralnej iść śladem Fitzgeralda i opowiadać te wydarzenia po 
trzy razy, za każdym razem z innej perspektywy, czy też korzystać 
z możliwości opowiadania symultanicznego, jaką daje teatr, a nie daje 
powieść ani kino i opowiadać historię z różnych perspektyw w tym 
samym czasie. 

O śmierci dziewczyny Toma dowiadujemy się z perspektywy Wil
sona, jej męża. Dowiadujemy się, że Wilson ją więzi!, a kiedy miała oka
zję, wybiegła w stronę jakiegoś samochodu, który ją rozjechał. W tym 
momencie czytelnikjeszcze nie wie, kto przejechał dziewczynę Toma. 

Potem Nick, czyli narrator powieści opowiada, w jaki sposób on 
i Tom dowiedzieli się o śmierci dziewczyny Toma. Wracając z Nowego 
Jorku, on, Tom i Jordan zatrzymali się przy warsztacie Wilsona 
i dowiedzieli się, że dziewczyna Toma została przejechana przez żółty 
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samochód. Dopiero tutaj czytelnik rozumie, że pewnie Gatsby przeje
chał dziewczynę Toma swoim żółtym samochodem. 

Dopiero kiedy historia wypadku zostaje opowiedziana po raz trzeci, 
przez Gatsby'ego, dowiadujemy się, że Daisy prowadziła żółty samo
chód i w związku z tym to ona bezwiednie zabiła kochankę swojego 
męża. Kiedy Gatsby mówi, że wyglądało na to, że Myrtle chciała się 
rzucić pod jego samochód, czytelnik już wie dlaczego: myślała, że to 
jest samochód Toma. 

Fitzgerald rozkłada więc opis śmierci Myrtłe na trzy oddzielne 
kawałki narracyjne. Powtarza ten zabieg, opisując śmierć Gatsby'ego, 
wynikającą przecież bezpośrednio ze śmierci Myrtłe. 

Zabójstwo Gatsby'ego opisywane jest najpierw z perspektywy 
Nicka, który znalazł ciała Wilsona i Gatsby'ego. Następnie, opisywane 
są wydarzenia prowadzące do tego morderstwa z perspektywy Wilsona 

- z tych szczątków, które udaje się zrekonstruować. Dopiero na samym 
końcu książki, po opisie pogrzebu Gatsby'ego, dowiadujemy się, skąd 
Wilson wiedział, że żółty samochód należał do Gatsby'ego - Tom mu 
powiedział. 

Opisy wszystkich trzech śmierci są więc rozbite na kilka perspek
tyw, tak że czytelnik dopiero po przeczytaniu wszystkich opisów, może 
sobie wyobrazić przebieg wydarzeń. 

Perspektywa opowiadania jest więc - nazwałbym ją - kubistyczną. 

Sposób, w jaki Fitzgerald obchodzi się z czasem w całym opowia
daniu jest niezwykły - opowieść o prehistorii Gatsby' ego i związku 
Gatsby'ego z Daisy są wsunięte w kluczowych momentach, opóźnia
jąc rozwój właściwej akcji, dostarczając czytelnikowi kolejnych frag
mentów historii w sposób zupełnie niechronologiczny i nieoczywisty. 
W ostatnich scenach ta swoboda operowania czasem w powieści kul
minuje w scenach śmierci opisanych powyżej. 

Efektem tych zabiegów jest poczucie symultaniczności czy zwar
cia czasowego. Cała powieść opowiada historię jednego łata w roku 
1922 - ale mamy poczucie, że w jednym błysku dowiadujemy się 
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o historii całego życia Gatsby'ego. Tak samo jest ze scenami mordu na 
końcu - te trzy zgony składają się najedną bardzo złożoną sekwencję, 
która działa w wyobraźni czytelnika jak jeden błysk. 

W powieści zabieg cofania czasu i opowiadania tego samego zdarzenia 
z innej perspektywy wydaje się konieczny, by osiągnąć to wieloaspektowe 
spojrzenie opisane powyżej. Tak samo w filmie, gdzie kamera prowadzi 
oko widza, taki zabieg wydaje się konieczny do osiągnięcia efektu wie
lowymiarowego przedstawienia jednego momentu. Teatr ma jednak tę 
właściwość, że potrafi przedstawić właściwie nieskończoną ilość działań 
symultanicznie. Nie trzeba cofać czasu akcji, by opowiedzieć to samo 
wydarzenie z innej perspektywy - wiele działań może się nałożyć w jed
nym momencie akcji scenicznej. Sposób napisania ostatniej części Wiel
kiego Gatsby'ego wydaje się stwarzać możliwość takiej właśnie akcji. 

JO. 

Fitzgerald nie miał intencji napisania tzw. historii uniwersalnej, która 
może się zdarzyć w każdej epoce. Chciał sportretować swój czas, "erę 
jazzu". Udało mu się: stworzył historię, która nie mogła by się zdarzyć 
w średniowieczu ani na księżycu. Ale teatr jest zawsze współczesny, 
nawet jeśli historyzuje. Wyzwaniem jest więc opowiedzenie tej historii, 
tak przywiązanej do swojego czasu, dzisiaj. 

Pewnie w każdej epoce zdarzają się ludzie, którzy dorobili się nie 
do końca legalnie i którzy wydają pieniądze na szalonych imprezach 
(vide Berlusconi). Fitzgerald opisał czas, kiedy tacy właśnie ludzie nada
wali ton. Opisuje społeczeństwo, w którym najważniejszą sprawą są 
imprezy Gatsby'ego. 

Te imprezy są metaforą całego społeczeństwa opisywanego w tej 
powieści - więc trzeba się im przyjrzeć. Gatsby nie wydaje tych przyjęć, 



by się dobrze bawić. Gatsby wydaje je, by odegrać .high life". Chce, by 
ludzie z wyższych sfer go zauważyli i zaakceptowali jako jednego z nich. 
!jak zwykle, gdy ktoś chce się upodobnić do pewnej grupy, z której nie 
pochodzi: im bardziej się upodabnia, tym bardziej widać różnicę między 
nim a przedmiotem imitacji. Kiedy Daisy wreszcie trafia na imprezę Gats
by' ego, jest zniesmaczona. Nie odnajduje się tam. To straszny cios dla 
Gatsby' ego, ponieważ te imprezy były organizowane właściwie dla niej. 

Przestrzeń dramatyczna Wielkiego Gatsby'ego rozpina się pomiędzy 
nowobogacką ekstrawagancją Gatsby'ego, a powabem arystokratycz
nego stylu Daisy, która jest bogata od urodzenia. Cały dramat jest ufun
dowany na różnicy pomiędzy nimi. Im bardziej Gatsby się stara być taki, 
jak sobie wyobraża partnera Daisy, tym bardziej jest od niej odległy. 

Co doprowadziło do zderzenia świata Gatsby'ego ze światem Daisy? 
Wojna i prohibicja. Gatsby pojawił się na horyzoncie Daisy dzięki 
temu, że był kadetem w szkole oficerskiej . Pierwsza wojna światowa 
umożliwiła awans społeczny takim ludziom jak on, ponieważ mundur 
kadetów ukrywał różnicę pochodzenia. Doszło do tego, że po zakoń
czeniu wojny oficerowie rzeczywiście mogli się kształcić na europej
skich uczelniach. Taki człowiek jak Gatsby mógł dzięki wojnie uzyskać 
edukację, znajomości i prestiż. 

Po powrocie do domu Gatsby zastał prohibicję - czyli uklad prawny, 
który sprzyjał tym, którzy nie bali się działać na granicy lub wręcz poza 
granicą - prawa. Gatsby miał więc i kontakty i pieniądze, by obracać się 
w towarzystwie ludzi, którzy odziedziczyli pieniądze i przynależność 
klasową, takich jak Daisy Buchanan. I z tego zderzenia - nowobogac
kich i starobogackich - rodzi się cały dramat Wielkiego Gatsby'ego. 

Przedmiotem dramatu w W ielkim Gatsbym jest mezalians. Jest to 
ten sam problem, który występuje w wielu komediach kręcących się 
wokół intrygi, że książę zakochał się w chłopce. A jeśli książę zakochał 
się w chłopce, to znaczy, że nie ma między nimi tak olbrzymich różnic, 
więc cała zasada klasowości jest zagrożona. W tych komediach ratun
kiem integralności świata jest na końcu wiadomość, że chłopka jest tak 
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naprawdę osieroconą księżniczką. Ten schemat jest w Wielkim Gatsbym 

wywrócony, ale jego sedno, czyli zagrożenie różnic klasowych i osta
teczne ocalenie, jest takie samo. W Gatsbym księżniczka zakochuje się 
w fałszywym księciu . Przed katastrofą, czyli ślubem z oszukanym księ
ciem, ratuje ją to, że inny chłop zabija oszusta. W ten sposób podziały 
klasowe są zachowane. 

Więc dzisiaj w Polsce, Fitzgerald opowiada Wielkim Gatsbym taką samą 

historię o chłopie, który udaje księcia, w celu zdobycia księżniczki. Na 
skutek zmian systemowych, jakie rozpoczęły się dwadzieścia lat temu, 
żyjemy w społeczeństwie, w którym klasa wyższa nie jest hermetyczna. 
I znowu, impreza u Gatsby' ego jest metaforą naszego społeczeństwa: 
społeczeństwa, które stara się być czymś, czym w istocie nie jest, które 
zamiast zwrócić się ku sobie i teraźniejszości, zaakceptować to, czym jest 
i zrozumieć swoją wyjątkowość, stara się nadrobić stracony czas, udo
wodnić, że w gruncie rzeczy jest takie samo, jak jego bogaci sąsiedzi. 

II. 

O tym, że Wielki Gatsby nie jest romansem lecz powieścią o klasach 
społecznych, już pisałem nieraz . Przestrzeń dramatu w tej powieści 
jest określana przez zderzenie postaci o różnym pochodzeniu i rożnej 
majętności . 

W fabularnej konstrukcji tej powieści uderzające jest, jak często są 
pokazane wysiłki ludzi, by wydostać się ze swojej klasy i jak sztywne 
te klasy się ostatecznie okazują . Te postaci, które chcą awansować spo
łecznie, zostają na końcu brutalnie ukarane. 

Powieść opowiada o kontaktach i ruchu między klasami i o napię
ciach spowodowanych tymi ruchami. Przez większość powieści, 
struktura klasowa wydaje się dość elastyczna. Gatsby awansuje do 



elity finansowej i towarzyskiej, a romans Toma i Myrtle łączy klasę 
najwyższą z klasą najniższą. Ludzie nie są przywiązani do swojej klasy 
społecznej i szukają możliwości wyłamania się z niej. Najważniejszy 
aspekt tej książki , "wielkość" Gatsby'ego, polega przecież na tym, że 
Gatsby się wymyślił i stworzył wbrew swojemu pochodzeniu. To jest 
aspekt anarchiczny tej powieści, ukazujący ludzi, którzy nie są więź
niami swojej klasy. Co ciekawe, ten ruch nie idzie tylko w jedną stronę: 
Tom wyłamuje się ze swojego środowiska nawiązując romans z bardzo 
biedną osobą. 

Podczas przyjęcia w kawalerce, którą Tom wynajmuje dla Myrtle, 
spotykają się ludzie z różnych sfer - i Nick wydaje się autentycznie 
zainteresowany tym, co mówi Catherine czy Pani McKee. Tak samo 
przyjęcia Gatsby'ego są przestrzeniami kontaktu ludzi o bardzo róż
nym pochodzeniu (nad czym zresztą ubolewa Daisy). Ta powieść sku
pia się na wybuchowych sytuacjach, w których ludzie z różnych klas 
spotykają się: na imprezach Gatsby'ego, w romansach Toma i Daisy, na 
przyjęciu w mieszkaniu Myrtle, w interesach Wołfsheima i Gatsby'ego, 
podczas zabójstwa Gatsby'ego. 

Aby podkreślić dynamiczność spotkań międzyklasowych, Fitzge
rald otwiera tę powieść niezwykle nudnym spotkaniem pomiędzy 
Tomem, Daisy, Nickiem i jordan - spotkaniem, w którym wszyscy 
pochodzą z tej samej wyższej klasy. Dopiero spotkanie ludzi z różnych 
klas uruchamiajakąkolwiek akcję w tej książce . Telefon od Myrtłe, czy 
dynamiczne przyjęcie w mieszkaniu Toma i Myrtle, gdzie dochodzi do 
spotkania między ludźmi bogatymi a biednymi, jest ostrą odpowiedzią 
na nudę tej pierwszej kolacji. 

Koniec książki jest całkowicie sprzeczny z tymi tendencjami anar
chi zującymi. Obie osoby, które chciały awansować społecznie, czyli 
Myrtle i Gatsby, giną - jakby ponosiły karę za swoje marzenia o pięk
nym życiu wśród bogatych ludzi. Przestrzeń anarchii społecznej, jaką 
był dom Gatsby'ego, staje się jednolita i uporządkowana - zamiast 
mieszanki bogatych, sławnych oraz zupełnie przypadkowych ludzi, 
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domem Gatsby' ego zawłaszczają znajomi Wolfsheima - ludzie tak samo 
tajemniczy i szemrani jak Gatsby. W finale, Gatsby i Myrtłe giną - a to 
oni najsilniej przekraczali granice klasowe. Chwila rozedrgania, tym
czasowej anarchizacji relacji społecznych się skończyła i wszyscy wra
cają do swoich uporządkowanych przedziałów społeczeństwa. 

Michał Zadara 
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