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WITOLD GOMBROWICZ 

KOMENTARZ 

Tekst sztuki nowoczesnej cor az mniej 1:iadaje się do czytania . 
Coraz hardziej staje się party tur~] . która ż.,·ć zaczyna dopiero na 
scenie, w g r ze. w spektaklu. 

A ta „Operetka" jeszcze z innego powodu jes t trudna do 
odczy tania. Mnie zawsze zachwycała fo r ma operetkowa, jedna 
z najs zczęś liwszych , moim zdaniem. jakie wytworzyły się w tea
trze. O ile opera jest cz~·mś niemrawym, beznadziejnie wydany m 
pretensjona l ności. o tyle operetka w swym boskim idiotyzmie. 
w niebia!1skiej sklerozie. we wspaniałym uskrzydlaniu się swoim 
za sprawą śpiewu. tailca. gestu. maski. jes t dla mnie teatrem 
doskonałym , doskonale teatralnym . Nic dziwnego, że w kol1cu 
da łem się s ku s ić .. . 

Ale... jak tu nadziać marionetkową pustotę operetkową istot-
1 i ~·m dramatem? Gdyż , jak ·wiadomo. robota artysty jest wiecz
n y m łączeniern sprzeczności. pncciwiel1stw - i, jeś l i zabierałem 
się do formy tak lekkomyślnej . to żeby ją opatrzyć i uzupełni · 
powagą i bólem. Z jednej stron ~· przeto ta operetka winna by ć 
od początku do końca ty lko operetką. nienaruszalna i suwerenna 
w swoich operetkowych elemeutach; a z drngiej ma być jednak
że pa tct~·cznym ludzkości drnmatem. Nik t by nie uwierzy ł, ile 
wysiłków pochłonęła organizacja drama tyczna tego głupstwa. 
Zamkmić w operetce pewną pasję, pewien dramat, pewien patos . 
nie naruszając jej świętej głupoty - oto kłopot nie mały! 

Monumentalny idiotyzm operetkowy idący w parze z monu
mentalny m patosem d~iejowym - maska operetki, za którą krwa
wi śmiesznym bólem wykrzywione ludzkości oblicze - to byłaby 
chyba najlepsza inscenizacja „Operetki" w teatrze. Ale i w w y
obraźni czytelnika. 

AKCJA 

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

Zblazowany birbant i lampart. hrabia Szarm, syn k sięcia Hi
malaj, planuje uwiedzenie Albertynki. cud dziewczynki. Ale jak 
nawiązać znajomo~ć z Albertynką „nic będąc jej przedstawio
nym"? Szarm obmyślił następującą intrygę: specjalnie sprowa
dzony złodziejaszek, młody urwipołeć i wisus, zakradnie się do 
śpiącej na ławce Albertynki i coś jej zwędzi.„ portmonetkę, me
dalion„ . Wtedy Szarm złapie złodziejaszka i będzie mógł bez na
ruszenia savoir vivre'u przedstawić się cud dziewcz:;nce. 

Ale cóż to?! Albertynka wyczuła we śnie rękę złodziejaszka 
i zamarzyło się jej 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 zapa
dać, by jeszcze raz doznać dotknięcia obnażającego ... 

Przckleilstwo! Albowiem Szarm, w~·fraczon~· hrabia, wstydzi 
się nagości. strój uwielbia! I nie nagośc ią będzie j ą uwodził, ale 
szykiem s woich manier, garniturów! I nie rozbierać ją chce, 
a wła śnie ubierać!„. w najdroższych magazynach, u luksusowych 
modystek .. . 



Ale któż to przybywa w odwiedziny z Paryża na zamek Hi
malai? Sam słynny Fior, światowy mistrz i dyktator mody mę
sko-damskiej! Więc wielki bal ma się odbyć na zamku w połą
czeniu z rewią mód, na której to rewii mistrz ma lansować nowe 
swoje kreacje. I gdy Albertynka o nagości marzy, Strój, Moda. 
Szyk, poczynają wszechwładnie się panoszyć pod Fiora przewo
dem! 

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

Hufnagiel , hrabia i koniarz, rad mu swoich udziela. Zaprośmy, 
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 pomysły, a mistrz Fior, 
wzbogacony tymi ideami, ogłosi modę obowiązującą na najbliższe 
lata. 

Przekleństwo! Albowiem llufnagiel nie jesj ani Hufnaglem, 
ani hrabią, ani koniarzem! Nie, to .Józef, były kamerdyner księ
cia, zwolniony ongiś ze służby, teraz agitator i działacz 1·ewolu
cy jny! Ha, ha, ha! Wprowadzony na zamek pod przybrany.n 
nazwiskiem przez Profesora-marksistę, ten zama skowany terro
rysta pragnie pod maską Balu Maskowego przemy cić na zamek 
Modę bardziej krwawą, Strój bardziej okropny ... chce zbuntować 
pucujące i glansujące obuwie Lokajstwo „. on chce Rewolucji! ... 
on chce Rewolucji!„. 

Akt II - Bal na zamku Himalaj. 

Przybywają w workach goście, mający uczestniczyć ~v kon
kursie na Nową Modę. 

Szarm przyprowadza Albertynkę. Obładowana garderobą (bo 
Szarm, zamiast rozbierać, ubiera ją) a oczarowana jeszcze dot
knięciem złodziejskim, wciąż zasypia... i o nagości śni... nagości 
sennie przyzywa ... 

A to do szału doprowadza Szarma i jego rywala, Firuleta. 
Szarm przyszeoł na bal ze złodziejaszkiem na smyczy... czy dla
tego, że chce mieć go na oku? ... żeby złodziejaszek czego nie na
broił? ... a może i zazdrosny o to dotknięcie złodziejskie, swobod
ne, może korci go i ekscytuje, że złodziejaszek do wszystkiego 
może się dobrać złodziejskimi palcami? ... Firulet, rywal, też zło
dziejaszka swego ma na smyczy. 

• 

Niezdolni spro~tać sennemu wezwaniu Albertynki, Szarm i Fi
rulet wyszydzają się wzajemnie i tragiczna żądza samounicestwie
nia doprowadza ich do pojedynku. Aż wreszcie, gdy Bal roztacza 
się w całym splendorze toalet i masek, zrozpaczeni rywale-impo
tenci spuszczają ze smyczy złodziejaszków: nie'ch robią , co chcą, 
niech kradną, n iech się dobieraj ą! ... 

Zamęt. Panika. Złodzieja szki kradną, co wlezie, goście zaś nic 
wiedząc. kto ich łechce i dotyka, piszczą , s zaleją! W powszech
n ym wy uzdaniu manier i rozµrzężeniu strojów Hufnagiel-koniarz
-terrorysta rusza do galopu na czele Lokajstwa ... Rewolucja. 

Akt III - Ruiny zamku Himalaj. 
Rewolucja . • 

Wiatr Histori i... Sporo czasu upłynęło. To już po obu wojnach 
światowych i po re\volucji. 

Strój ·ludzki os zalał... Na wietrze. w blaskach błyskawic uka
zują się najdziwniejsze przebrania : książę-lampa, proboszcz-ko
bieta , mundur hitlerowski, maska przeciwgazowa... Wszyscy s ię 
ukry waj<1 i nie wie się. kim s ię jest... 

Hufnagiel-.Jeżdziec J1a czele Hufca Lokai galopuje w pogoni 
za faszystami i burżujami i w 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 mo
tyle, za nimi trumna. niesiona przez dwóch grabarzy. I opowia
dają smutne swoje dzieje: wtedy. na balu. Albertynka zniknęła. 
odnaleźli tylko obfite resztki jej garderoby! A złodziejaszki też 
zniknęły. Więc, w przekonaniu że Albertynka została obnażona 
i zgwałcona i zabita, wybrali się w świat z tą trumną, by po
grzebać nagie ciało Albertynki. 

Wówczas wszy_scy składaj <\ do trumny swe klęsk i i swoje cier
pienia. Lecz co to?! Ach, co to?! Gdy na koniec mistrz Fior prze
klinając Strój ludzki, i Modę, i Maski, gestem najwyższej roz
paczy składa do trumny świętą, zw.vkłą . na zawsze nieosiągalną 
Nagość ludzką. .. z trumny powstaje naga Albertynka!. .. 

Skąd się wzięła w trumnie? Kto j ą tam ukrył? 
Obaj grabarze zrzucają maski: to złodziejaszki! Oni to w y

kradli Albertynkę na balu, rozebrali , w trumnie ukryli. .. 
Nagości wiecznie młoda - młodości wieczna naga -·- nagości 

wieczna młoda - młodo ści wieczme naga... · 

UWAGI O GRZE I REŻYSERII 

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

Ale stopniowo Operetka dostaje się w w ir Historii i wzbiera 
szaleństwem. 

Efekty bun y, wichry, gromy, z początku raczej reto,·yczne. 
w drugim, a zwłaszcza w t r zecim akcie, przechodzą \\' prawdziwą 
burzę. Sceny szekspirowskie trzeciego aktu niech będą patetyczne 
i tragiczne. 

Przeciwstawienie strój - nagość , to zasadniczy wątek Operet
ki. Sen o na gosci człowieka, uwięzionego w strojach najdziwacz
niej szych i n a jokropniejszych ... 
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WŁADIMIR NESTOROW 

NADZIEJA NA SPRZEDAŻ 
Wstęp do teorii mody (fragmenty) 

( ... ) Moda dąży do uniwersalności, co uwidacznia s ię w więk
szości przypadków. Prowadzi to do unifikacji masowej wyobraźni, 
ponieważ wybór sprowadza się do manipulacji czysto ekonomicz
nych, mających wartość wyłącznie w ramach stratyfikowanego 
i zhierarchizowanego spoleczer1stwa. 

(. .. ) Ze społecznego punktu widzenia ta swoboda - lub ści
ślej - ten brak odpowiedniości pomiędzy modą a ekonomiką 
oraz efektywnością daje jej możliwość pełnienia ści śle określo
nych, klasowych lub kastowych, funkcji. 

( ... ) Wykorzystując szeroki arsenał środków wywierania wpły
wu, moda toczy nieprzerwaną walkę o przywłaszczenie sobie ma
rzeń. Jest to konieczne, albowiem w przeciwnym wypadku realny 
~zas m~głby ~ię. wkraść do systemu, to zaś doprowadziłoby do 
Jego umcestw1ema. 
. Zniewalając wyobraźnię konsumenta i przywłaszczając sobie 
Jego marzenia, moda bez przeszkód manipuluje jednostką. Pod
tr~ymując _u niej podniecający rytm nieustannego ruchu, grawi
tuJąc pomiędzy tabu a nadziejami, narzuca w koflcu rozczaro
wanie. 

Codzienność jest nieciekawa, a przyszłość poza projekcjami 
mody już nie is.tnieje. 

Moda posługuje się mitami, aby ochronić własny system przed 
ewe~tualnymi niebezpieczeilstwami - one zaś usprawiedliwiają 
tot~htaryzm systemu .. Mit najsprawniej z wszystkich manipula
torow !"Ilody za_trzymuie czas - to największe niebezpieczeństwo 
systemow totahtarnych. Wygląda na to, że retoryka nie wystar
czy, by narzucać modę strukturze społecznej. 

( ... ) Przez calą historię mody przewija się mit o wiecznej mlo
do~ci. .r .:t 011 związan~· z mitem o szczęściu i niesmiertelności. 
( . .. I Moda nie zabran ia szczt1ścia, ale by je zdoby . trzeba do
kładnie przestrzegać sta wiai1ych przez nią warunków. 

Moda jest surowa i nie przebacza zdrady. Kary sa suro\\·e . 
ponieważ wy konuje je s1Jo!eczeilstwo. A czyż jest coś. bardzie i 
n ieprzyjemnego niż lekcewaie,1ie jednostki pr:zez otoczenie i utra~ 
cenie · utor~·tetu w danej grupie społednej, w której s ię przeb~· 
,·a lub do której s i ę dąży? 

\V końcow~·m ronachunk u jednostka jes t odsunięta od a k
t~· n1ej kultury , ponieważ zmuszono ją do nieprzerwanego poru
. zania się pomiędzy s~·stemową obiektywnościa a mityczna rze-
c z.nvis to ś cią mod~· . · · · 

( „.) Modna swiadomo ' ć adresowana jest do siebie samej -
p ·zekazuje tylko taką informację , jaką zdołała zgromadzić. In110-
w11 cja, w sensie, w jakim występuje w czynnej kulturze, nie 
L>tnieje. Nakaz nowości, w odniesieniu do sfinalizo\ ·•:mej kon
s trukcji, dramatyzu je świadomość modną zmuszając system do 
. ,1a ksymalnego wykorzys tania resztek kulturowej działalności 
·zlowieka .- jednakże w określony. spektakularn' sposl>b. 
My~,Jeme modne nie posiada możliwości generalizow nia. Bu

duje więc 1. niszcz~· s\\ oje konstrukcje, przemieszcza i przegru
po\,-_uJe swoJe element~· w imię pewnego określonei::o i zawsze 
1 t111eJącego seasu. Moda demonstruje Jego obecność w sposo 
patet~· czny, ab:• przekonać wszystkich, że w tym świecie bez 
-<e:1su . jedynie OEa może zagwarantować coś sensownego. Stąd 
tez JeJ samos\nad m osc. że stoi n a gr a n i cy ogólnego ład u 
i porządku. -

W tym aspekcie jej władza jest realizowana jako gwarancja 
-s tab ilno ~_ci _i . niezmienności ustalonego porządku. Dążci1ie mod.· 
do stabllnosc1 \\·łasnego -. ·stemu daje jej pewność. bl iska co do 
charakteru t,·pologi cznegn, przeja\1.:om władz~· char~·zn;a°tyczne j . 
Vladza mod_,._ 1 władza cha ryzma tyczna to również p ·iejaw ide11-

tvcznosc1 ponrn~dz>· ich wykonawcami a podwładn,·mi . 
. „ODRA'' 911975 

• 
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CYTATY Z GOMBROWICZA 

„Ból staje się dla mnie punktem wyJscwwym egzystencji, do
znaniem zasadniczym od którego wszystko się zaczyna. do którego 
wszystko się sprowadza." 

(Dziennik 53-56) 

„W gigantycznym milczeniu kształtuje się nasza n iewyznana, 
niema i zakneblowana rzeczywistość .. , 

(Dziennik 53-56) 

, .... człowiek nie tylko jest sobą. ale i udaje siebie. Wyrzuci
liście na ~mietnik wszystk >, co w was było teatrem i aktorstwem, 
i usiłowaiiścic o tym zapomnieć - dziś przez okno widzicie, że 
na śmietniku wyrosło drzewo, będące parodią drzewa. ( ... ) Jeżeli 
tak nienawidzicie aktorstwa, to dlatego, że ono w was tkwi -
ale dla mnie aktorstwo staje się kluczem do życia i rzeczywi
stości. ( ... ) Ach, chciałbym abyście się stali aktorami świadomymi 
gry." 

(Dziennik 53-56) 

„Muszą zdobyć się na energię, dlatego ograniczają świadomogć. 
Lecz w takim razie moralność moja i twoja i pO\\ szcchna, wszel
ka w ogóle moralność człowieka wymaga, abyście się do tego 
przyznali. Musicie powiedzieć: my się zaślepiamy um~·:ilnie . " 

(Dziennik 53-56) 

„Choroby sekretne leczą się tylko ujawnieniem." 
(Dziennik 61-66) 

„Musimy poczuć się jak aktorzy zlej sztuki, którzy w swych 
za ciasnych i banalnych rolach nie mogą się wygrać. Ta świa
domość pozwoli nam przynajmniej przechować naszą dojrzałość 
do czasów, w których będziemy mogli stać się bardziej rzeczy
wiści." 

(Dziennik 53-56) 

„Nie winię nikogo, gdyż to nie ludzie są winni, tylko sytua
cja." 

(Dziennik 57-61) 

„Czego nie znosi ,ja"? Połowiczności, lękliwo ~ci. wstydliwości." 

(Dziellnik 53-56) 

„Intelektem nie rozwiążemy naszych węzlów gordy jskich; bę
dziemy je przecinać własnym życiem ," 

(Dziennik 53--56) 

Kim jestem? Czy w ogóle „jestem"? Od czas u o cza: u „by
w a1-:-i" tym lub owym ... " 

(Dziennik 53-56) 

„Sytuac je w świecie są szyfrem. Niepojęty bywa układ ludzi 
i w ogóle zjawisk. To, tutaj ... przerażająco wymo ie. ·- ale nic 
dawało się zrozumieć, odc 'frować w pełni." 

(Pornogra ia) 



„Cóż to za system zwierciadlany - on we mnie się przeglądaL 
ja w nim - i tak, snując na cudzy rachunek marzenia . docho
dziliśmy do zamysłów, których żaden z nas nie ośmieliłby się po
czytać za swoje." 

(Pornografia) 

„Wyobraźcie sobie ten szok - gdy durr.ne „ ja jestem Franc':1-
zem" Fraucuza i .,ja jestem Anglikiem" Anglika. spot kałoby s 1 ~ 
z polskim n iespodziewany m ,.ja jestem niezupełnie Polakiem. 
jestem powyżej Polaka ... " 

(Dziennik 53-56) 

.. Zwymiotowalem. a ten co przede mną stał spojrza ł i n ic, bo 
i cÓż! Tłok :· 

(Dziennik 57.:_51) 

,,I żaden n ie chce otrzeżw ieć. Każdy robi co może ab~· utonąć 
' swej m a nii ." 

(Dzienr,ik 57-6 1}-

„Bełkot hi storii \\' workach. tak to widzę w tej chwili." 
(Dziennik 61-66) 

„Cala rzecz w tym, że on i ·uważacie, nawet rozbieraniem się 
ubierają i nagość to u n ich t ylko jedna para pantalonów więcej. ". 

(Dziennik 61-66} 

„. --: - ·-

„Na piasku za bawki, do\vcipki. fig ielki - ale gorzko, straszn 'e 
opłacon€ tym, że oni musieli się rozebrać. („.) Ale ten golas nic 
nagi, tylko rozebrany!" 

(Dziennik 57-61) 

,.Ująć te trzy kamyczki jako aktywne„. B.dże by możliwy bez
wład czynny?" 

(Dziennik 57-61) 

„„.owo „ja chcę być ja'', to cały sekret osobO\vo~ ci, ta wola . 
ta żądza , decyduje o naszym stosunku do deformacji, sprawia. iż 
deformacja zaczyna boleć. („.) W proteście przeciw zniekształce
niu zawiera się nasz kształt autentyczny". 

(Dziennik 57-61) 

„Diana w toalecie Diora, tak, to by było po linii ich mon
danite, po linii wytwarzania smakO\vitych namiastek pięknoś ~i. 
A jednak, powtarzałem sobie, a jednak pięknośc'.: prawdziwa jest 
naga! I człowiek nie może być lojalny wobec tej nagości inaczej , 
jak poprzez własną nagość - jeśli nie tę. k tóra jes t twoim udzia
łem obecnie, to tę, którą miałeś - a jeśl i jej nie miałeś , to po
przez tę. którą mogłeś miec'.:, gdyż była w każdym razie właściwa 
twojemu wiekowi." 

„I przez sekundę, oni 
sobie w oczy." 

(Dziennik 61-66) 

my, w naszej katastrofie, spojrzeliśmy 

tPornografia) 



, 



Teatr STU został założony przez Krzysztofa Jasióskiego 20 lu
tego 1966 roku . 

. Jest teatrem w drodze, to znaczy stara się o to. aby jego spek
takle były prezentowane w wielu miastach i krajach. Od po
czątku swego istnienia podróżuje po Polsce i świecie. 

Nie jest teatrem repertuarowym. Codzienna. praca teatru. 
w jego stałej siedzibie w Krakowie, ma charakter studyjny. 
Owocuje w formie spektakli warsztatowych. z którymi zespół nie 
wychodzi na zewnątrz, dopóki są one ważne jedynie w sferze 
określania się, samopoznania. Dopiero widowisko zamykające pe
wien etap myślenia i dociekai1 artystycznych przedstawiane jest 
szerokiej publiczności. W zderzeniu z reakcją odbiorcy przeobraża 
się ono i dojrzewa: Spotkanie z widzem posiada dla zespołu istot
ny walor twórczy - okres prezentowania spektaklu jest kolejną 
próbą poszukiwania na obszarze sztuki własnego sposobu dialogu 
ze światem. 

Spektakle najbardziej znaczące w rozwoju ideowym i arty
stycznym Teatru to: 

e „Pamiętnik wariata" M. Gogola (1966); - przykład teatru 
literacko-aktorskiego, charakterystyczny dla pierwszego okresu 
doświadczeń artystycznych zespołu 

e „Pożądanie sch\\.·ytane za ogon" P . Picasso (1969); - war
sztat teatralny wieńczący zastosowanie w Studio Aktorskim wła
sne metody pracy 

e „Spadanie" (1970); - spektakl będący oceną wydarzeń ro
ku 19'4 -w Polsce, obwołany manifestem politycznym młodego 
pokolenia Polaków - próba odnalezienia własnej formuły teatru 
dokumentalnego 

e „Sennik polski" 0971); - podejmujący obrachunek z funk
cjonującymi w naszym społeczeństwie mitami i stereotypami, le
żącymi u podstaw myślenia i działania przeciętnego Polaka 

e „Exodus" (1974); - poemat obrzędowy Leszka A. Moczul
skiego 

e „Pacjenci" (1976); - widowisko buffo na motywach powie
ci M. Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata" 

e „Szalona lokomotywa" (1977); musical Marka Grechuty i Ja
na Kantego Pawluśkiewicza na motywach utworów Stanisława 
I. Witkiewicza 

Obok pracy studyjnej, warsztatów i spektakli teatralnych 
Krzysztof Jasiński wraz z zespołem realizuje unikalne widowiska 
plenerowe. Największe z nich to: 

e „Kantata Auschwitz-Birkenau" (1969); - widowisko dla 
upamiętnienia trzydziestej rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich 
na Polskę 

e „Myśl wielka jak czyn" (1973); - uroczystość odsłonięcia 
pomnika W. I. Lenina w Nowej Hucie 

e „Widowiska Podwawelskie" i „Widowiska Sądeckie" - od
bywające się corocznie w Krakowie i Nowym Sączu 

Do chwili obecnej Teatr STU zrealizował 49 spektakli, wido
wisk i warsztatów teatralnych. Uczestniczył w ponad stu festi
walach krajowych i zagranicznych. 

Od roku 1976 funkcjonuje przy Teatrze stała Galeria Sztuki -
Galeria STU. 

Teatr STU jest teatrem zawodowym, działającym od 1975 ro
ku pod patronatem Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych. 

TEATR STU 
30-061 I\:.RAKÓW 
AL. Z. KRASIŃSKIEGO 16 
TEL. 222-63, 265-87 

N A MIOT 
UL. L. RYDLA 31 
TEL. 742-54 
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WITOLD GOMBROWICZ 

COMMENTARV 

The text of a modern play is becoming less and less suitable 
for reading. lt is becoming increasingly like a musical score 
that comes to life only on the stage, in its production, in its 
performance. 

But "Operetta" is difficult to read for still another reason. 
I have always been captivated by the form of the operetta which, 
in my opinion, is one of the fTlOSt felicjtoµs forms ever produced 
by the theatre. While opera remains something awkward, 
something hopelessly doomed to pretentiousness, operetta, in its 
divine idiocy, in its heavenly sclerosis, in its glorious etherealness 
thanks tó song, dance, gesture and mask, seems to me the per
fect theatre, perfectly theatrical. No wonder then that I finally 
yielded to temptation ... 

But... how to fill the puppet-show void of the operetta with 
real drama? For, as we know, the task of the artist lies in the 
eternal reconciliation of contradictions, and if I have applied 
myself to so frivolous a form it was to furnish and replenish it 
with gravity and suffering. On the one hand, therefore, this 
operetta should, from beginning to end, be nothing but an 
operetta, sovereign and inviolable in its operetta-like elements; 
on the other hand, it should be a solemn drama of humanity. 
No one can imagine how much effort the dramatic organization 
of this nonsense cost me. To inf u se an operetta with a certa in 
passion, a certain drama, a certain pathos, without infringing 
upon its sacred folly - that is no small problem I 

The monumental idiocy of the operetta going hand in hand 
with the monumental pathos of history - an operetta mask 
concealing the bloody visage of mankind, contorted by a 
ridiculous pain - would doubtless be the best way of staging 
"Operetta" in the theatre. And in the reader's imagination as 
well. 



Plot 

ACT ONE - · Before the First World War, around 1910. 
A jaded rake and a debauchee, Count Charmant, son of 

Prince Himalay, is planning the sed~ction of Albertine, a marvel 
of a lass. But how to make Albertine's acquaintance "without 
having been introduced to her"? Charmant has devised the 
following scheme: a pickpocket, a young' scamp and a rogue 
who has been engaged especially for the purpose, will sneak up 
to Albertine while she is asleep on a park bench and will filch 
something from her - a purse, a locket... Charmant will then nab 
the pickpocket and without violating the rules of savoir-faire 
introduce himself to this marvel of a lass. 

But what's this?! In her sleep Albertine has felt the pickpocket's 
hand and dreams not of a thief's but of a lover's touch„. which 
is aimed not at her locket, but at her body. Henceforth, excited 
and enthralled, this girl will dream of nudity„. and will lapse 
into sleep in order that she may once again experience that 
denuding touch„. 

Damnation ! For Charmant, a count dressed from head to foot, 
is ashamed of nudity. He adores clothes! And he is relying not 
on his n'akedness to seduce Albertine, but on the elegance of 
his manners, of his suits! He does not wish to undress her but, on 
the contrary, to dress her - at the most expensive couturiers, at 
the fanciest milliners! 

But who shoul·d arrive from Paris on a visit to the Himalay 
Castle? None other than the celebrated Fior himself, the 
universal dictator of men's and women's fashion. A grand ball is 
scheduled to be held at the castle, with a fashion show during 
which the master will launch his latest creations. Thus, while 
AIQertine dreams of nudity, Clothes. Fashion and Chic begin to 
reign supreme under Fior's command ! 

But the master is seized with anxiety and uncertainty: what 
sort of fashion should he decree, what sort of style should he 
launch if the Times are obscure, decadent, ominous, and no one 
knows the course of History? 

Hufnagel, a count and a horse lover, offers him his advice. 
Let's invite the guests to collaborate, he says. Le'ts make it a 
masquerade bali and make those who wish to take part in the 
fashion contest put on sacks over their garments of the future 
which they themselves have designed. At a given signal the sacks 
will fali, the jury will award prizes for the best creations, and 
Master Fior, enriched by these ideos, will decree the fashion for 
the years to come. , 

Damnation ! For Hufnagel is neither Hufnagel, nor a count, 
nor a horse lover! No, he is Joseph, the Prince's former valet 
who, after having been dismissed in the past ~ . ..s now become 
an agitator and revolutionary agent! Ha, ha, ha! Brought into 
the castle under a fictitious name by the Marxist Professor, this 
terrorist in disguise is seeking, under the pretext of a Masked 
Bali, to smuggle into the castle a bloodier Fashion, a more terri
fying Style.„ he wishes to sow rebellion among the Lackeys who 
until now have been polishing and waxing shoes„. He wants 
a Revolution. 

ACT TWO - The Bali at the Himalay Castle. 
The guests who are going to compete for the New Fashion 

arrive in their sacks. 
Charmant brings Albertine. Weighed down with clothes (for 

Charmant, instead of undressing her, dresses her) and stili under 
the spell of the pickpocket's touch, she continually falls asleep.„ 
and dreams of nakedness.„ and even calls out in her sleep to 
nakedness„. 

This drives Charmant and his rival Firulet insane. Charmant 
has come to the ball with his pickpocket on a lea~h.„ To keep an 
eye on him? To keep him out of mischief? Or is he perhaps jealous 
of the pickpocket's uninhibited touch ,titillated and excited by the 
thought that the pickpocket can get into everything with his 
thievish fingers?„. His rival, Firulet, also has a pickpocket on a 
leash. 

lncapoble of responding to Albertine's sleepy appeal Charmant 
and Firulet begin mocking one onother, and a tragic desire for 



self-destruction. drives them to a duel. Finally, when the Bell has 
unfolded itself in all the splendour of its costumes and masks, the 
desperate rivals unleash their pickpockets: let them do as they 
plea se, let them steal, let them poke into everything !... 

Mayhem. Panie. The pickpockets steal at random while the 
guests, not knowing who is touching and tickling them, begin to 
squeal and go wild ! Amid the general breakdown of manners and 
the disorray of costumes, Hufnagel, the horse lover and terrorist, 
gallops forth at the head of the Lackeys„. Revolution ! 

ACT THREE - The Ruins of the Himalay Castle. 

Revolution. 
The wind of History„. Ouite a long time has passed. 

lt is now after both world wars and the revolution. 
Man's clothing has gone berserk„ . In the wind, amid flashes 

of lightning, the weirdest disguises become v~sible: the prince as 
o lamp, the priest as a woman, a Nazi uniform, a gos mosk.„ Ev
eryone is hiding; no one knows who onybody is„. · 

Hufnagel the rider, leoding a squadron of Lackeys, gollops 
about in pursuit of the foscists and the bourgeois. 

Meonwhile Master Fior, in a state of shock and bewilder"lent, 
tries to get his beorings somehow at this new Fashion Show. 

The fascists who have been caught are then put on triol. in 
voin ore Fior's demands for a normo! lego! procedure. Storm! 
Storm! A violent, gusty wind„. 

But what's this?! What's this?I Charmant and Firulet come in 
chasing butterflies, followed by a coffin corried by two grave
diggers. They relate their tale of woe: during the bell Albertine 
disoppeared, and all thet was found were the numerous remnants 
of her wardrobel The pickpockets likewise vanished. Convinced 
therefore thet Albertine had been stripped of her clothes, raped 
and murdered, they have set out into the world with their coffin 
in order to bury the naked body of Albertine. 

At this point they all deposit their own defeats and sufferings 
in the coffin. But what's this?! What's this?I When ot lost Fior, 
denouncing man's Clothing and Foshion and Masks, with a ges
ture of supreme despoir places in the coffln the socred, ordinory, 
eternally elusive Nudity of mon„. who should rise up out of the 
coffin but the naked Albertinel 

How did she get into the coffin? Wh~ hid her there? 
The grovediggers throw off their mosks: it's the pickpockets! lt 

was they who kidnapped Albertine at the boll, disrobed her and 
hid her in the coffin.„ 

O nudity eternally youthful, O youth etemolly nude, O nudity 
eternally youthful, O youth eternolly nude. 

Remarks about the Acting and Staging of the Piaf 

Music, songs, dances, scenic decorations and costumes in the 
classic style of the old Viennese operetto. Simple, old-foshioned 
melodies„ . 

But gradually "Operetta" gets cought up in the whirlwind of 
History and grows in madness. 

The storm effects - gusts of wind, thunder - though rather 
rhetorical at the beginning, in the second and particularly the 
third act, turn into a real storm. The Shakespearean scenes of the 
third act should be solemn and tragic. 

The opposition clothing-nakedness is the underlying motif of 
"Operetta" . A dream about the nakedness of man imprisoned in 
the most bizarre, the most atrocious clothing „. 

Translated by Louis lribarne 
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WITOLD GOMBROWICZ 

SIMPLE COMME UNE OPERETTE 

„Operette" n'a rien a voir ni avec la droite, ni avec la gauche. 

Rien a voir avec la politique. Ce n'est pas telle ou telle autre 
ideologie qui m'interesse, mais la relation de l'homme avec 
toute ideologie.„ puisque, au fond, c'est toujours le probleme 
de Io forme humaine, qui se pose devant moi, oujourd'hui 

aux debuts de mon travoil litteroire. 
Regardez : l'humanite avonce peniblement, a trovers des crises. 

des ebranlements. Eiie perd ses croyances, les plus belles. ses 
costumes. les plus cheris . Ni Dieu, ni ideaux. meme Io revo 
lution succombe. Tout va au cercueil noir! Et c'est alors que 
surgit du cercueil la jeune nudite humaine, l'eternelle joie de 

notre jeunesse eternelle . 
Simple, comme une operette . 

Vence, septembre 1968 

NUDITE JEUNE A JAMAIS 

Le texte d'une piece contemporaine se prete de moins en 
moins a la lecture. li ressemble de plus en plus a une partition, 
qui ne commence a vivre que sur scene, dans le jeu, dans le 

spectacle. 
Dans le cas d'„Operette". il existe une difficulte supple

mentaire de lecture. J'ai toujours ete ravi par la forme de l'ope
rette, une des plus heureuses, a mon avis, qu'ait produit le 
theatre. Si l'opera est quelque chose de gauche, d'irremedia
blement VOUe O la pretention, l'operette, dans SO divine idiotie, 
SO celeste sclerose, prend des ailes grace OU chant, O la danse, 
au geste, au masque, et me parait etre le theatre parfait, par-

faitement theatra!. Rien d'etonnant a ce que je me sois laisse 
tenter„. 

Mais„ . comment farcir d'un drame reel le vide guignolesque 
de l'operette? Car, on le sait, l'artiste est voue eternellement 
a concilier les contradictions et, si je me suis attoque a une 
forme aussi frivole, c'est pour la nourrir de serieux et de souf
fronce. D'un cote, cette operette doit n'etre du debut a Io fin 
qu'operette, intouchable et souveraine da~~ so convention 
d'operette, de l'outre, elle doit exprimer le drame pathetique 
de l'humanite. Personne n'imaginerait combien d'efforts m'a 

coute l'organisation dromatique de cette sottise. Enfermer dans 
l'operette une certaine passion, un certain drome, un certoin 
pathos, sans pourtant enfreindre sa betise sacree, en voila un 
probleme, et de taille! 

L'idiotie monumentale de l'operette, alliee au pathos monu
mental de l'Histoire - masques d'operette recouvrant le visoge 
de l'humonite tout ensanglonte par une derisoire douleur -
c'est ce qui devroit guider la mise en scene d',,Operette" au 
theotre. Mais aussi dans l'imogination du lecteur. 

ACTE 1 (Avant la premiere guerre mondiale, disons autour de 
1910) 

Dandy et noceur blase, le comte Charme, fils du prince Hi
molay, projette la conquete d'Albertine la mignonnette. Mais 
comment faire la connoissonce d'Albertinette „sens lui avoir ete 
presente"? Charme met au point l'intrigue suivante : importe a 
cette fin, un jeune voyou, un Chapordeur s'approchera d'Alber
tinette endormie sur un banc et lui chipero quelque chose.„ 
porte-monnoie, medaillon ... Sur quoi, Agenor attrapera le Cha
pardeur .et pourro, sons enfreindre les regles du savoir-vivre, se 
presenter a Io fillette. 

Mais que se passe-t-il? Albertinette a seńti dans son som
meil Io main du Chapardeur, et elle reve d'un frolement non pas 
lie au vol mais a .l'amour qui ne concernerait pas son me
doillon mais bieh son corps. Dorenavant, cette fille excitee et 
ravie revera du nudite„. et ne cessera plus de s'endormir afin de 
ressentir encore cet attouchement denudont. 



Malediction ! C'est que Charme, le comte Charme vetu de pied 

en cap, a honte, lui, de la nudite, il adore le vetement ! li ne 

compte pas sur sa nudite pour seduire la fillette mais sur l'ele

gance de ses manieres, de ses complets! li ne desire pas la 

deshabiller mais bien l'habiller!„. chez les couturiers, les modis

tes les plus chers ... 

Mais qui arrive tout droit de Paris en visite au chćteau Hima

lay? Le celebre Fior en personne, maitre ~niversel et dictateur 

de la mode masculine et feminine. li y aura grand bal au chć
teau, avec une presentation de modeles au cours de laquelle ie 

maitre doit lancer ses nouvelles creations. Ainsi, tandis qu'Alber

tinette reve de nudite, la Mode, le Chic, la Parure regnent sou

verainement sous le direction de Fior. 

· Toutefois le 111aitre est incertain et craintif: quelle mode decre

ter, quelle silhouette lancer si les Temps courent, insaisissables, 

decadents, sinistres, et que l'on ne sait guere en quel sens 

joue la pression de l'Histoire? 

Hufnagel, comte et ecuyer, lui prodigue ses conseils. Sugge

rons, dit-il, aux invite~ de collaborer. Oue ce soit une mas-

carade: ceux qui desirent participer au grand tournoi de Io 

mode nouvelle mettront, par-dessus le vetement qu'ils auront 

elabore, un sac. Au signal donne, les sacs tomberont. Le jury 

recompensera les meilleures creations, et Fior, enrichi par ces 

idees, decretera la mode pour les annees qui viennent. 

Malediction ! Car Hufnagel n' est ni Hufnagel, ni comte, ni 

ecuyer! Non, c'est Joseph, ancien maitre d'hotel du Prince Hi

malay, naguere licencie, devenu agitateur et militant revolution

naire! Ha! ha! ha! lntroduit au chćteau sous ce nom d'emprunt 

par le Professeur (marxiste), ce terroriste clandestin desire, sous 

le couvert du bal masque, introduire au chćteau une Mode plus 

sanglante, un Costume plus terrifiant. .. li veut semer la revolte 

chez la Valetaille qui, jusqu'ici, cire et brosse les bottes ... li veut 

la Revolution ! 

ACTE 2 - {Bal au chćteau Himalay) 

Arrivent, dans leur sac, les invites qui doivent participer au 

concours de la mode nouvelle. Charme amene Albertinette. Sur

chargee de vetements (car Charme, au lieu de la deshabiller, 

l'habille) et toujours subjuguee par l'attouchement du Chapar

deur, elle s'endort tout le temps„. et reve de nudite„„ appelle la 

nudite dans son sommeil. .. Ceci met hors de lui Charme, ainsi 

que son rival Firulet. Charme est venu au bal tenant son Cha

pardeur en laisse... Est-ce pour l'avoir a l'oeil, qu'il n'aille 

pas faire des siennes? ... Serait-il jaloux de ce libre attouchement 

de voleur, ou encore tente, excite peut-etre, a l'idee que le Cha

pardeur peut tout fouiller avec ses doigts de voleur? Firulet, le 

rival, tient lui aussi un Chapardeur en laisse. lncapables de 

repondre a l'onirique appel d'Albertinette, Charme et Fimlet se 

moquent l'un de l'autre, et un desir tragique d'autodestructiion 

les mene au duel enfin, lorsque le Bal resplendit du pllus haut 

eclat de ses toilettes et de ses masques, les rivaux deseperes 

deta-:hent les Chapardeurs et les lćchent dans la foule: qu'ils 

s'en donnent a coeur joie, qu'ils volent, qu'ils fouillent! 

Chaos. Panique. Les Chapardeurs volent a tort et a travers, 

tandis que les invites, ne sachant qui les touche, qui les cha

touille, se mettent a pialler, a derailler! Finis les bonnes manie

res et le defile des modeles, on est en pleine debecie! Hufnage'I, 



l'ecuyer-terroriste, demore au galop a Io tete de Io Valetoille.„ 
C'est la Revolution. 

ACTE 3 - (Ruines du choteau Himalay) 

La Revolution. 
Le vent de l'Histoire ... Un certain temps s'est ecoule. Nous 

sommes apres la Deuxieme Guerre mondiale, apres Io Revolu
tion. 

Le vetement des hommes s'est detraque„. En plein vent. a la 
leur des ecloirs, apparaissent les plus bizarres deguisements: le 
prince lampe, le cure-femme, un uniforme nazi, un masque anti
·gaz„. Tout le monde se cache, on ne sait plus qui est qui„ . 

Hufnagel-l'ecuyer. a la tete de l'escadron de la Valetaille. ga
lope, pourchassant les fascistes et les bourgeois. 

Maitre Fior desempare, abasourdi, toche de se reconnaitre 
dans cette nouvelle Revue de Modes. On procede au jugement 
des fascistes arretes. En vain Fior exigera-t-il une procedure le
gale, normale ... Oragel Oragel Le vent etouffe tout, emporte 

toutl 
Mais que se passe-t-il? Charme et Firulet apparaissent, chas

sant le papillon. Derriere eux, un cercueil porte par deux croque
-morts. lls racontent leur triste histoire: a ce fameux Bal, Alberti
nette a disparu, on n'a retrouve que les nombreux restes de sa 
garde-robel Les Chapardeurs, eux aussi, ont disparu. Persuades 
qu'Albertinette a ete denudee, violee et assassinee, Charme et 
Firulet sont partis alors par le vaste monde avec ce cercueil. afin 
de retrouver, pour l'enterrer, le corps nu d'Albertinette. 

A ce point, tous deposent dans ce cercueil leurs propres de
faites et leurs souffrances. Mais que se passe-t-il? Lorsque, fi
nalement. maitre Fior, au comble du desespoir, maudissant le 
Vetement des hommes, et la Mode. et les Masques. depose dans 
le cercueil la sainte, l'ordinaire. l'eternellement insaisissable 
Nudite humaine, voila que du cercueil se leve, nue . . Albertinettel 

Comment s'est-elle trouvee dans ce cercueil? Qui l'y a cachee? 
Les deux croque-morts jettent bas leur masque: ce sont les Cha
pardeursl Ce sont eux qui ont enleve Albertinette au Bal, l'ont 
deshabillee et cachee dans le cercueil. .. 

Nudite jeune a jamais, jeunesse a jamais nue, nudite jeune 
a jamais, jeunesse a jamais nue ... 



Teatr STU was founded by Krzysztof Jasiński on February 20th, 
1966. lt has always been a theatre "on the road". Thot is to say 
the theatre traveUed a lot around Poland and the world and 
presented its performances in many towns and countries, thus 
confronting as many different people as possible. 

STU is nÓt a repertoire theatre. Daily preparatory work at the 
theatre in its main seat, in Cracow is of an experimental noture, 
and based on studying methods. Out of this activity emerge 
various workshop-type performances. The outcome of the work
shop which is considered as important only for self-knowledge 
and self-determination of actors is not shown to the public. Only 
spectacles putting an end to ceitain stages of artistic research 
are admitted to the audience. Presentation of performances to 
the audience has a crucial creative value for the group: the 
spectacle transforms and matures when confronted with the 
reaction of a spectator. 

The period of playing is another trial to find out its own way 
o communication with the world. 

The following productions played an important part in the ideo
logical and artistic development of the theatre: 

- M. Gogol's „Diory of a Madman" - on example of "actor/ 
/literory theatre", representing on initio! period of the artistic 
research of the group (1966). 

- P. Picasso: "Desire Cought by the Tail" - a theatricol 
workshop which crowns specific work methods eloboroted by 
the Theatre Actor's Studio (1969). 

- "The Falling" - a performance labelled as a manifest of 
the young Polish generation - an attempt at documentary 
theatre ( 1970). 

- "The Polish Dream-Book" - an account for the social myths 
and stereotypes which are the basis of an average Polish man's 
thoughts and actions (1971). 

- "Exodus" - a ritual poem Written by Leszek A. Moczulski 
(1974). 

- "The Patients" - a buffo show based on the motifs of the 
novel by M. Bulghakov "The Master and Margaret" (1976). 

- "The Crazy Locomotive" - a musical, based on the motifs of 
the works by Stanisław I. Witkiewicz (1977). 

Teatr STU has realized 46 performance·s, spectacles and the
atrical workshops till now and has participated in over one 
hundred national and internationol festivals. 




