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Operetko, co z tobą, coz więc mam robić, 

jakie sposoby wymyślić, żeby twoje worki 
przemówiły głosem Historii?... Bełkot Historii 
w workach, tak to widzę w tej chwili... Nie
spodziewane, ironiczne, zjadliwe, wichry -
gromy i nagłe, urywające się śpiewy-tańce. 
Teatr, to rzecz zdradliwa, kusi zwięzłością, o 
ileż łatwiej zdawałoby się, dobrnąć do końca 
ze sztuką, niż z wielostronicową powieścią! 
Ale, gdy raz dasz się ·wciągnąć we wszystkie 
zasadzki tej formy obmierzłej - nieporęcznej, 
sztywnej, przestarzałej - gdy wyobraźnia po
czuje się przywalona ciężarem ludzi na sce
nie, tą niezgrabnością „prawdziwego" człowie
ka, od której trzeszczą deski podłogi... gdy poj
miesz, że trzeba ci ten ciężar uskrzydlić, za
miemc w znak, w bajkę, w sztukę ... ba, wtedy 
jedna za drugą wersja idzie do kosza i ten 
drobiazg kilkuaktowy zaczyna nabrzmiewać 
miesiącami twojego życia. 

W. Gombrowicz, „Dziennik 1961-63" 

·r 
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Witold Gombrowicz 

KOMENTARZ 

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

A ta „Operetka" jeszcze z innego powodu 
jest trudna do odczytania. Mnie zawsze zach
wycała forma operetkowa, jedna z najszczę
śliwszych, moim zdaniem, jakie wytworzyły 
się w teatrze. O ile opera jest czymś niemra
wym, beznadziejnie wydanym pretensjonalnoś
ci, o tyle operetka w swoim boskim idiotyzmie, 
w niebiaYi.skicj skleroz;e, we wspaniałym u
skrzydleniu się swoim za sprawą śpiewu, tań
ca, gestu, maski, jest dla mnie teatrem dosko
nałym, doskonale teatralnym. Nic dziwnego, 
że w końcu dałem się skusić. 

Ale ... jak tu nadziać marionetkową pustotę 
operetko\vą istotnym dramatem? Gdyż, jak 
wiadomo, robcta artysty jest wiecznym łącze
niem sprzeczności, przeciwieństw - i, jeśli za
bierałem się do formy tak lekkomyślnej, to 
żeby ją opatrzyć i uzupełnić powagą i bólem. 
Z jednej strony przeto ta operetka winna być 
od p0czątku do km1ca tylko operetką, niena
ruszalna i suwerenna w sweich operetkowych 
elementach; a z drugiej strony ma być jed
nakże patetycznym ludzkości dramatem. Nikt 
,by nie uwierzył, ile wysiłków pochłonęła or
ganizacja dramatyczna tego głupstwa. Zam
knąć w operetce pewną pasję, pewien dramat, 
pewien patos, nie naruszając jej świętej głu
poty - oto kłopot nie mały! 

::.fonumentalny idiotyzm operetkowy idący 
w parze z monumentalnym patosem dziejowym 
-mask a operetki, za którą krwawi śmiesz
nym bólem wykrzywione ludzkości oblicze -
to byłaby chyba najlepsza inscenizacja „Ope
retki" w teatrze. Ale i w wyobraźni czytelni
ka . 



AKCJA 

Akt I 

Przed pierwszą wojną światową, coś tak około 
1910 r. 

Zblazowany birbant i lampart, hrabia Szarm, 
syn księcia Himalaj, planuje uwiedzenie Al
bertynki, cud dziewczynki. Ale jak nawiązać 
znąjomość z Albertynką nie będąc jej przed
stawionym? Szarm obmyślił następującą in
trygę: specjalnie sprowadzony złodziejaszek, 
młody urwipołeć i wisus, zakradnie się do 
śpiącej na ławce Albertynki i coś jej zwędzi ... 
portmonetkę, medalion ... Wtedy Szarm złapie 
złodziejaszka i będzie mógł bez naruszenia sa
voir vivre 'u przedstawić się cud dziewczynce. 

Ale cóż to? Albertynka wyczuła we śnie rę
kę złodziejaszka i zamarzyło się jej dotknięci.e 
nie złodziejskie , lecz miłosne.. . nie do meda
lionu dobierające się, ale do ciała.. . I odtąd 
to dziewczę podniecone, oczarowane, marzyć 
będzie o nagości... i w sen zapadać, by jesz
cze raz doznać dotknięcia obnażającego ... 

Przekleństwo! Albowiem Szarm, wyfraczony 
hrabia, wstydzi się nagości, strój uwielbia! I 
nie nagością będzie ją uwodził, ale szykiem 
swoich manier , garniturów! I nie rozbierać ją 
chce, a właśnie ubierać! w najdroższych ma
gazynach, u luksusowych modystek .. . 

Ale któż to przybywa w odwiedziny z P a
ryża na zamek Himalaj? Sam słynny Fior, 
światowy mistrz i dyktator mody męsko-dam
skiej! Więc wielki bal ma się odbyć na zamku 
w połączeniu z rewią mód, na której to rewii 
mistrz ma lansować nowe swoje kreacje. I gd:r 
Albertynka o nagości marzy, Strój, Moda, 
Szyk, poczynają wszechwładnie się panoszyć 
pod Fiora przewodem. 

Mistrz wszak niepewny jest i trwożny: jaką 
modę ustawić , jaką syhvetkę lansować, gdy 
Czasy niejasne, schyłkowe , złowrogie , 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, na
łożą worek. Na dany znak worki opadną, jury 
rozda nagrody za najlepsze pomysły , a mistrz 
Fior, wzbogacony tymi ideami, ogłosi modę o
bowiązującą na najbliższe lata. 

r 

Przekleństwo! Albowiem Hufnagiel nie jest 
ani Hufnaglem, ani hrabią, ani koniarzem! Nie. 
to Józef, były kamerdyner księcia, zwolniony 
ongiś ze służby, teraz agitator i działacz re
wolucyjny! Ha, ha, ha! Wprowadzony na za
mek pod przybranym nazwiskiem przez Pro
fesora - marksistę, ten zamaskowany terro
rysta pragnie pod maską Balu Maskowego 
przemycić na zamek modę bardziej krwa
wą, strój bardziej okropny ... chce zbuntować 
pucujące i glansujące obuwie Lokajstwo... on 
chce Rewolucji!. .. 

Akt II 

Bal na zamku Himala j. 

Przybywają w workach gosc1e, mający u
czestniczyć w konkursie na Nową Modę. 

Szarm przyprowadza Albertynkę. Obłado
wana garderobą (bo Szarm zamiast rozbierać, 
u~iera ją), a oczarowana jeszcze dotknięciem . 
złodziejaszka , wciąż zasypia ... i o nagości śni ... 
nagości sennie przyzywa ... 

A to do szału doprowadza Szarma i jego ry
wala , Firuleta. Szarm przybył na bal ze zło
dziejaszkiem na smyczy ... czy dlatego, że chce 
go mieć na oku? ... żeby złodziejaszek czego nie 
nabroił? a może i zazdrosny o to dotknięcie 
złodziejskie , swobodne, może korci go i ekscy
tuje, że złodziejaszek do wszystkiego może się 
dobrać złodziejskimi palcami? ... Firulet, rywal, 
też złodziejaszka swego ma na smyczy. 

Niezdolni sprostać sennemu wezwaniu Al
bertynki, Szarm i Firulet wyszydzają się wza
jemnie i tragiczna żądza samounicestwienia do
prowadza ich do pojedynku. Aż wreszcie gdy 
bal roztacza się w całym splendorze toalet i 
masek, zrozpaczeni rywale-impotenci spuszcza
ją ze smyczy złodziejaszków : niech robią co 
chcą, niech kradną, niech się dobierają!. .. 

Zamęt, panika: złodziejaszki kradną, co wle
zie, goście zaś nie wiedzą, kto ich łechce i do
tyka '. piszczą, szaleją! W powszechnym wyu
zdaniu manier i rozprzężenia strojów Hufna
giel-koniarz-terrorysta rusza do galopu na cze
le Lokajstwa ... Rewolucja. 



Akt III 

Ruiny zamku Himalaj. 

Rewolucja. 

Wiatr Historii. Sporo czasu upłynęło. To już 
po obu wojnach światowych i po rewolucji. 

Strój ludzki oszalał ... Na wietrze w blaskach 
błyskawic ukazują się najdziwniejsze przebra
nia: książę-lampa, proboszcz-kobieta, mundur 
hitlerowski, maska przechvgazO\va... Wszyscy 
się ukrywają i nie wie się, kim się jest ... 

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

A mistrz Fior w przerażeniu i osłupieniu u
siłuje wyznać się jakoś w tej Rewii Mód. 

Następuje sąd nad schwytanymi faszystami. 
Na próżno Fior dcmaga się normalnej proce
dury sądowej. Burza! Burza! Wicher dławi, 
porywa„. 

Lecz, co to?! Ach, co to?! Szarm i Firulet 
wchodzą łowiąc motyle, za nimi trumna, nie
siona przez dwóch grabarzy. I powiadają smu
tne swoje dzieje: wtedy na balu, Albertynka 
zniknęła, odnaleźli tylko obfite resztki jej gar
deroby! A złodziejaszki też zniknęły. Więc w 
przekonaniu, że Albertynka została obnażona 
i zgwałcona i zabita, wybrali się w świat z tą 
trumną, by pogrzebać nagie ciało Albertynki. 

Wówczas wszyscy składają do trumny swe 
klęski i swoje cierpienia. Lecz co to?! Ach, co 
to?! Gdy na koniec mistrz Fior przeklinając 
Strój ludzki, i Modę, i Maski, gestem najwyż
szej rozpaczy składa do trumny świętą, zwyk
łą, na zawsze nieosiągalną Nagość ludzką ... z 
trumny powstaje naga Albertynka!... 
Skąd się wzięła w trumnie? Kto ją tam u

krył? 

Obaj grabarze zrzucają maski: to złodzieja
szki! Oni to wykradli Albertynkę z balu, ro
zebrali, w trumnie ukryli... 
Nagość wiecznie młoda - młodości wiecznie 

naga - nagości wiecznie młoda - młodości 
wiecznie naga ... 



UW AGI O GRZE I REŻYSERII 

Muzyka, kuplety, tańce, dekoracje, kostiumy, 
w klasycznym stylu dawnej wiedeńskiej ope
retki. Melodie łatwe, stare. 

Ale stopniowo „Operetka" dostaje się w wir 
Historii i wzbiera szaleństwem. 

Efekty burzy, \Vichry, gromy, z początku ra
czej retoryczne, w drugim, a zwłaszc_za trze
cim akcie przechodzą w prawdziwą burzę. 

Przeciwstawienie strój-nagość, to zasadni
czy wątek „Operetki". Sen o nagości człowie
ka, uwięzionego w strojach najdziwaczniej
szych i najokropniejszych ... 

W. Gombrowicz (Wstęp do „Operetki") 

Ludwika Topp 

KTO UBIERZE ALBERTYNKĘ? 

Nagości 

Mlodości 

;wi ecznie mloda w i ta;I 
wzecznie naga witaj! 

Gombrowicz, Operetka 

Witaj jutrzenko swobody, 
Zbawienia za tobą slońce! 

Mickiewicz, Oda do mlodości 

Operetka jest dziełem o rewolucji. Jednym z wie
lu dzieł, wciąż na nowo podejmujących ten tem:.tt 
pd końca osiemnastego wieku, od momentu wybuchu 
Rewolucji Francuskiej, która odczuwana byla jako 
zerwanie historzi, jako zmiana totalna, jako nowa, 
zupełnie nowa jakość ( ... ), jako coś niespotykaner10, 
n ieznanego, wręcz tajemniczego („.) Dlaczego do wszy
stkich docieralo z taką oczywistośc ią - i do dzisiaj 
dociera - jej („.) posłannictwo? - pyta Maria Ja
niont. A dlatego - brzmi odpowiedż - że obwiesL
czając prawa nowego człowieka ogłosiłą rewolucja 
doktrynę o j e g o s a m o z ba w i c n i u. Człowiek jest 
stwórcą własnego losu i swoich praw, prometejskim 
buntownikiem wydzierającym - przeznaczeni.om i in
nym ludziom - to, co mu się należy. 

Nie nam wyglądać zmilowania 
Z wyroków bożych, z carski ch praw. 
Z wlasnego prawa bierz nadania 
I z wlasnej woli sam się zbaw! 

tak brzmią słowa Międzynarodówki. Samozbawie
nie miało być możliwe poprzez zdobycie samowiedzy. 
Więcej: samowiedza jest samozbawieniem, ona jest 
według Marksa bóstwem dla rewolucjonisty najwyż
szym i jedynym, ona ma pomóc stworzyć „raj na 
ziemi". Rewolucja ma decydować o przyszłości, bu
dując nowy świat piękna , prawdy i dobra. 
Czyż (entuzjazm rewolucyjny) nie rodzi si ę z tego 

nieokreślonego niepokąju, wlaściwego naszemu ser
cu, który sprawia, że szczęście i nieszczęście budzą 

w nas jednaki niesmak i który będzie nas gnal od 
rewolucji do rewolucji, aż do końca dziejów? A skąd
że się z kolei bierze ów niepokój? Nic o tym n i e 
w iem: być może ze świadomości, że istnieje inne 
życie ; być może, z tajemniczego dążenia do boskości. 
Jakikolwiek jest jego poczqtek, istnieje u wszystkich 
ludów!. Tak pisał Chateaubriand, traktując historię 

jak błędne koło, z którego człowiek daremnie chce 
wyj ść, gdyż sam to koło napędza. 

Przyjrzyjmy się jakie świadectwo tej ludzkiej wal
ce wystawia Gombrowicz w Operetce. 
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Pierwszy akt Operetki rozgrywa się przed pierw
szą. wojnq światową., coś tak około 1910 roku. Zosta
jemy wprowadzeni w świat „wysoko urod zonych", 
poznajemy rodzinę, dwór i służbę księstwa Himalaj 
- ach jak wielomówne i znaczące są ich nazwiska!... 
Hrabia Szarm Himalaj, młodzieniec lat 35, pragnie 
zdobyć dziewczynę z ludu, pannę Albertynę Khuzek, 
257 kobietę, o względy której zabiega. Rywalizuje z. 
nim baron Firulet, jego rówieśnik, równie jak Szarm 
znudzony, próżny i pozbawiony jakiejkolwiek poten
cji birbant. 

Nuda , zgaga, przesyt i niesmak - oto ich najczę
stsze uczucia. Jedyne, co ich ożywia , to swoisty, nie
ustający wyścig, do jakiego gotowi są stanąć w każ

dej chwili, licytacja, jaką odbywają tworząc swe mi
ni-targow isko próżności. Wynik tej licytacji jest zaw
sze jednaki - obustronne pas - gdyż żaden z nich 
nie zdobywa przewagi. Wyścig ten prowadzi do po
jedynku, ale obaj panowie wielokrotnie chybiają, by 
w koi1cu dojść do niesłychanie ważnego spostrzeże
nia, iż ich walka nie tylko dotyczy wartości pozor
nych, ale i sama jest pozorem walki: Jakbym do lu
stra strzelał - mówią obaj. Dostępne ich potrze
bom i gustom sposoby rozproszenia nudy wymie
rzone są przeciwko nim samym, mają wszelkie zm
micna samounicestwiania się, które kulminacyjny mo
ment znajdzie w sceriie uwolnienia z łai1cuchów o
siemnastoletnich złodziejaszków i wprowadzenia ich 
w tłum uczestników balu i służby na zamku księ

stwa Himalaj. Złodziejaszkowie wprowadzając . nieo
pisany zamęt i rabując co popadnie, zaznają wol
ności niedostępnej panom dbałym o zachowanie po
zorów, i stają się iskrą zap~lną wywołującą rewo
lucyjny pożar. 

Iskra ta pada na odpowiedni grunt. Ten grunt 
tworzą lokaje - proch zapalny rewolucji. Lokaje 
marzący o odwecie i odwróceniu obowiązujących hie
rarchii podejmują walkę o dominację - to, co było 
„na dole", będzie „na górze" i odwrotn_ie. Tak to 
wygląda przynajmniej z pozycji odartej z dawnego 
znaczenia arystokracji: rewolucję wywołuje zbunto
wana służba, która w .ten sposób chce przyspieszyć 

bieg dziejów (widziany przez nią jako walka o pre
stiż) i zatarcie różnic, na podstawie których określa 

się miejsce ludzi w hierarchii społecznej. Buntow
nikom, dokonującym „prżebudowy społecznej" prze
wodzi hrabia Hufnagiel - były lokaj i agitator po
lityczny, mieniący się teoretykiem rewolucji, wpro
wadzony na salony dla ,dokonania wywrotowej ro
boty przez lewicującego Profesora - . pełnego wzgar
dy i wstrętu do całego świata, wszystkich jego urzą
dzeń, instytucji, idej, filozofii i ludzi, pragnącego 1 ~

wolucji jak wielkiego pożaru, który strawić ma świat 
na nic lepszego nie żasługujący ... 

Profesor swą pogardę zwraca głównie przeciw so
bie. nazywając siebie patologicznym wytworem cho
rego ustroju i hamując krytycyzm wobec rewolucjo
nistów, z którymi się sprzymierzył. Nie zmniejsza to 
jego nieufności, ale każe mu o wątpliwościach za
pominać lub odrzucać je jako niesłuszne. Oto jakimi 
słowy zwraca się do Hufnagla: Szczerze powiem, Jó
zefie, że akcja Józefa wydaje mi się co się zowie 
bzdurna, idiotyczna, niepoczytalna i że Józef jest dla 
mnie tyleż ograniczonym, co zwariowanym, prote
stakiem, pólinteligentem, ignorantem i w ogóle bal
wanem... więc,jak Józef widzi, nie brak mi racji, 
żeby trzymać się z dala od tych · idiotycznych po
czynań ... Surowy to sąd wystawiony dziełu Hufnagla 
i jemu samemu. Ale posłuchajmy jak brzmią dal
sze słowa naszego „zrzucającego" cały świat Profe
sora: 
Ale któż to tak myśli? Ja. A kimże jestem? Jestem 
spaczony od korzenia wyzyskiem klasowym. Jestem 
burżuj. Jestem wróg klasowy. Ergo, moje opinie o 
Józefie i akcji rewolucyjnej Józefa muszą być wy
rzygane przeze mnie wraz ze mną, wraz ze mnq, 
wraz ze mną. 

Rzyg! 
Rzyg! 
Rzyg! 

Profesor zdaje się hołdować wierze rosyjskich dzie
więtnastowiecznych nihilistów, iż „człowiek jest zły, 

bo ustrój, w którym żyje jest zły. Zmienisz ustrój, 
zmienisz i człowieka" (Bierdiajew). 'W ten sposób pa
da jeden z bastionów starego świata - kapituluje 
strażnik i tragarz jego filozufii i nauki. I nawet 
nie sposób ocenić, ~o przeważa w motywach postę

powania Profesora: rozpacz czy cynizm. 

Wiara Profesora w możliwość stworzenia raju na 
ziemi jest bardzo chwiejna, trzymająca się tylko 
siłą pragniei1, marzeniem o utopii. Wspaniały ko
mentarz do tak widzianej sytuacji współczesnego, 

XX-wiecznego intelektualisty, daje Aleksander Wat 
próbujący opowiedzieć jak stał się komunistą: 

Intelektualista, który stracił zaufanie do wszystkiego 
i wszystkich, nie może z tym ~yć. ( ... ) ludzie zaczy
nali od nihilizmu, sarkazmu, a później przechodzili 
do partii komunistycznej, zbliżali się do komunizmu. 
Historia Brechta. A Aragon? Właściwie to ja mó
wię o sobie, ale to jest b ar d z o typowe. U mnie 
to jest bardzo jaskrawe, bo rzeczywiście w 1926 wy
dałem książkę nieslychanie szyderczą ,absolutnie nl?-
gatywną i nihilistyczną. ( ... ) I okazalo się, że ja tego 
wytrzymać nie moglem. ( ... ) i rzucilem się w tą je-
dyną wiarę, która istniala wtedy. Istniala stara wia
ra w Boga. Ale to jest albo dane, albo odebrane. 
Przeważnie w naszych czasach jest odebrane. ( ... ) 
I pozostala jedyna alternatywa, jedyna globalna od-



powiedź na negację. Cala choroba polegała na potrze
bie, ?ta głodz ie globalności. („.) Bo właściwie komu
nizm powstał dla zaspokojenia pewnych głodów. "(„.) 

Jednym z tych glodów był głód katechizmu, proste
go katechizmu. O wiele bardziej pali taki glód 
wyraf i nowanego intelektualistę, niź człowieka z uli
cy. Człowiek z ulicy zawsze mi.al katechizm, zastę

ował jeden katechizm drug im. To była bardzo pro
sta rzecz, bardzo prosta matematyczna historia. Wszy
stkiego :::robiło się za dużd. Za duźo ludzi, za duźo 
idei, za dużo k s1qźek, za dużo systemów. Wszystkie
go za dużo . I po prostu to, co według antropol og.Jw 
dzisiejszych czyni człowi eka, co czyni spoleczeństwe> 

ludzkim, to potrzba uporządkowania tej wielości. Ta 
wielość jest absolutnie straszliwa, ta wielość zrobita 
się tak straszliwie wielka, że umysł wyrafinowan·y 
nie jest w stanie zupełni e sobie z nią poradzić. 

I dalej: Nie wierzę w to, źeby dzisiaj ktokolwiek 
bądź ( „. ), kto występuje jeszcze dzis iaj z jakimś no
wym systemem, nawet neopozytywista, żeby robił to 
z pelną uczciwością intelektualną . To znaczy, źeby nie 
znal od razu podstawowych, bardzo wielkich i nie do 
zbic ia kontrargumentów przeciwko sw::ijemu sysie-
mowis. -

Otóż to! Oto i nasz Profesor. 

*· 

Ale nie tylko Profesor spośród elity starego świa
ta . tworzy warunki sprzyjające „dziełu przebudow y". 
Gombrowicz najostrzej przedstawia potężny konfor
mizm księstwa Himalaj. Konformizm wynikający z 
dbałości tylko o własną skórę, obojętności na wszel
kie wartości poza potrzebą zachowania życ:a i„. p!'zy
wilejów. Ich tchórzliwość powoduje daleko posuniętą 
mimikrę, zdolność upodabniania się do szalejących r~
wolucjonistów. Więc i cni, u osobienie porządku sta
rego świata, porzucają go czym prędzej bez najlżej
szego oporu, a nawet bez dbałości o zachowanie po
zoru godności. Nie ma nawet m owy o strzeżeniu ja
kichkolwiek strojów starego świata. Wszystkie idee, 
potrzeby i wymagania opadają z nich jak zetlałe 

szmaty. Książę występuje teraz jako lampa (szyder
stwo z „góry" społecznej, której zadan:c miało po
legać na oświecaniu „dołów"), a księżna Ferdynanda 
jako stolik. I nawet ni specjalnie się skarżą, a my 
mamy świadomość, że sami sob.ie zgotowali ten los, 
oddając się hołdowaniu pozorom i karmiąc swą próż
ność. Kto tu myślał o doskonaleniu się, o budowie 
świata cywilizacji i kultury? Sinieszne pytanie. Gra 
szła o prestiż i zapewnienie wygód. Terenem dzia
łania arystokracji nie był świat. Był nim natomiast 
salon - miejsce działań pozornych, gdzie chodzi tyl-

• 

ko o to, by błyszczeć, by się puszyć i podobać. Po
słuchajmy, co sobie nasi b ohaterowie powtarzają: 

I tańczymyż, t:iitczymyi, jak zagrają, 

Gdy w tańcu. ptqsa naga twa 
Nie pytaj co kapela gra! 
(„.) 

Gdy na wulkanie taniec wre, 
Nie trzeba przestać kręcić się! 

A tymczasem niebezpiecz-=ństwo już bliskie! Co 
teraz będzie? Wśród powszechnej senności, w zapa
dającej ciszy słychać głos śpiącej Albertynki wa
lającej o nagość. Złodziejaszki przyprowadzone .na 
bal przez Szarma i Firuleta czule reagują na t~ 
wołanie , szarpią łańcuchy i rzucają się w stronę 

Albertynki. 
Czy chcą tego co ona, czy też gotowi są spełnić 

każde głośno wypowiedziane życzenie? Oni wywołu
ją zamieszanie, oni umożliwiają rewolucję. Dlacze
go? Czy dlatego, że młodość jest „wiecznym rewo
lucjonistą", czy dlatego, że są wynajętymi psa
mi łańcuchowymi rewolucji? Wspierają swą mło7 
dością infaltylnych w swych pragnieniach dandysów, 
biegną na wołanie Albertynki. Czy każdego krzyczą
cego o wolność gotowi są wspomóc? I czy oni też 

winni są rewolucji? A czy niewiedza i lekkomyślność 
są niewinne? 

A jaka jest rola Fiora? Kim jest ten dyktator mód, 
jedyny, który ujął się za prześladowanymi przez re
wolucję, jedyny który protestował przeciw bezpra
wiu, pierwszy, który odkrył że wszelkie stroje ludz:
kie zamieniły się w maskę zniekształcając ludzką na~ 
turę i skrywając pod pozorem prawa i prawdy wszel
kie zło, kłamstwo, hipokryzję i gwałt. Poznajemy go 
w glocii sławy, w chwili samouwielbienia i dumy: 

Bo jam jest Fior! 
Jam mistrz jest męsk:J-damskich mód! 
Jam stroju mistrz! 
Ach, ach, ach, ach, etegance, ach, ach, ach, 
distinction, ach, ach, ach, fashion! 
I co za styl, sznyt „. 
(sarkastycznie) Rembrandt i Michal Aniol, ha, 

ha, ha! 
Dante i Goethe, he:, ha, ha! 
Bo jam jest m i strz! 

On, poddany wyścigowi ludzkiemu, siebie ceni naj
wyżej i zdaje się na zgodną nutę śpiewać wraz z 
Szarmem: 

Jedyny, wymarzony, wypieszczony! 

-· Fior, w chwili niemocy twórczej oddaje swe berło 
dyktatora Hufnaglowi proponującemu maskaradę w 
workach i całkowitą dowolność stroju, bez dyktanda. 
Czy akt tej dobrowolnej rezygnacji jest równoznacz
ny ze zrzuceniem odpowiedzialności za losy historii 



- mody i ludzkości poddającej się (z różnych powo
dów) następującym po sobie modom intelektualnym? 

Na balu Fior, zauważywszy tęski10tę Albertynki za 
nagością mówi: 

Gdy nagość rewię mód przenika 
Co rob ić mam? Co rob ić mam? 

Jeszcze niepewny, jeszcze nie rozumiejący, wahać 

się będzie pomiędzy kultem dla strojów ludzkich 
ą podejrzeniem, że są one fałszem krępującym ludzi 
w ich... prawdzie, by po doświadczeniach rewolucji 
1 faszyzmu zawołać: 

Tu maska maskę dręczy! Zrzućcie maski ! 
Zwykłymi stańcie się ludźmi! 

( ... ) 
Przeklinam ludzki strój, przeklinam maskę, 
Co nam się w cialo wżera, okrwawiona. 

A po tej anatemie, rzuconej na strój, gdy możemy 
spodziewać się apoteozy nagości, Fior mówi: 

Ja damsko-męski m istrz do trumny skladam 
Swiętą, a strojem na zawsze zhańbioną 

Człowieka nagość! 

( ... ) 
Nagości święta ludzka śpij na zawsze! 
N igdy Cię nie zaznamy ... 

Fior przejmuje marzenie o nagości (staj e się wy_-: 
znawcą nowej mody? ... ), ale nie wierzy w jej osią

galność. On jeden chyba wie, że człowiek n i.e 
m oż e żyć n ag o. Nie może bezkarnie rozebrać si~ 

z Boga, z moralności, ze zwykłej przyzwoitości wre
szcie... Dlaczego więc Operetka nie kończy się po
grzebem? 

Bo Albertynka nie przestaje pragnąć nagości. Jaka 
tna być ta nagość? ...:.:... spytam starczo, bo upoważnia 
mnie do tego rozterka Szarma (playboya, wierzącego, 
że Albertynka nagości ze mną chce), wątpliwości Pro
fesora, metamorfoza Himalajów, usłużność Złodzie

jaszków, neofityzm Fiora ... 

Co znaczyć ma marzenie Albertynki? Wolność , mi
łość , piękno, dziewiczość, czystość , niewinność ... w ich 
wzajemnym związaniu. Czy to możliwe? Albertyna 
Khuzek jest tak bezwolna, tak senna, tak łatwo pod
dająca się każdemu, kto się do niej dopcha! Naj~ 

pierw ubierają ją (nie przestającą marzyć o nagoś

ci) Szarm i Firulet, następnie ma być mocelką Fio
ra, późn.iej porywają ją i rozbierają złodziejaszki... 

Czy aby nie za wiele tego ubierania i rozbier ania? 
Czy nagość na przemian ubierana i rozbierana za
chowuje swą dziewiczą niewinność i piękno? 

Czy Albertynka może więc być kapłanką kultu na
gośc i ? Czy jest dostatecznie niewinna? Tak, bo jej 
pragnienie jest najniewinniejszym, najmniej „ambit
nym", zaborczym, próżnym , najmmeJ agresywnym 
pragnieniem ludzkości śniącej słodki sen o wyzwo
leniu. 

Lecz my, czytelnicy książek Gombrowicza i uczest
nicy XX wieku możemy obawiać się, że zwycięstwo 
młodości wiecznie nagiej nie będzie długotrwałe. Cze
sław Miłosz pisał: Zstąpienie w niedojrzalość, do ja
k i ego zmusza trzydz iestoletni ego bohatera profesor 
P imko w „Ferdydurke", równa się odkryciu, i e mlo
dzieniaszkowi e są całkowic ie man ipulowani przez 
dorosłych i to zarówno w swoim posłuszeństwie ja~ 

1 rebeli i~. 

Skarbczyk idej lub choćby monety w garści - bez 
tego żaden hipi, dziecko-kwiat, dziecko-miłość, bar
dzo współczesna wersja Albertynki, nie będzie w 
stanie postąpić ani kroku. Chyba, że zechce się ubrać 
w kostium żebraczy.. . Ale czy pozostanie wtedy so
bą? Dokona rewolucyjnego gestu negatywnego, wdzie
je strój człowieka marginesu , buntownika, kostium 
stosunkowo łatwy do zrzucenia, jak tego dowodzą 

dzieje wielu spośród uczestników i bohaterów kon
testacyjnych ruchów młodzieżowych lat sześćdz iesią

tych. Tyle, że zwykle nie wraca się już do swego 
młodzieńczego marzenia. Nagość zostaje zastąpiona 

garniturem urzędnika lub - chyba konsekwentniej -
maską terrorysty, który pojął , że rewolucje nie są 

wielkim, entuzjastycznym obnażaniem się. Rewolu
cja, to zdzieranie szat pod przymusem, pod presją i 
- bywa .- tylko zamiana strojów. 

Marzenie o nagości jest niewinne. Lecz jeśli ma
rzenie to ma znaczyć coś więcej, jeśli ma znaczyć 

wolność, równość i braterstwo, to jest całym zespo
łem marzeń - utopią , jest pragnieniem raju na 
ziemi. 

Marzeni a utopii w większości się zreaiizowaly, lecz 
w duchu całkiem i nnym niż ten, w którym je stwo
rzono . To, co dla niej bylo doskonalością, dla nas 
jest wadą; j e j chi m er y są n a s z y m n ie s :i
e z ę ś c i e m. - pisze Emile M. Cioran5. 

Albertynka w finale Operetki święci apoteozę swej 
nagości. Ale otaczają ją ludzie ubrani. Cóż uczynią? 
Kto jeszcze zapragnie nagości? Kto w nią uwierzy? 
Ten, kto wierzy, że pragnienie nagości jest pragnieniem 
prawdy - „wieczny rewolucjonista". Więc kto? Spie
szące Albertynce „na pomoc" Złodziejaszki - pa
rodia prometejskiego bohatera kr ad n ą ce go bo
gom ogieii. dla ludzi, dla ich wyzwolenia i zbawie
nia? I chyba nikt więcej ... Bo nie Hufnagiel, rewo-



lucjonista-praktyk, rewolucjonista ze stażem ... I me 
kryjąca się pod czym się da i jak się da była ary
stokracja. I nie zbun towani lokaje , dźwigający na 
sobie dawne stroje swoich panów. 

1 mam nadzieję - nie Fior. Jedyny, który r.ie zrzu 
cił swego stroju , jedyny który się nie krył ... 

* 
A może nasi bohaterowie zechcą ubrać Alber

tynkę? Oj, chyba ją ubiorą ... Więc - kto ub ie r ze 
Alb e rtynkę? 

Ten, kto będzie silniejszy. Ten, kto pierwszy dop
cha się do niej przemocą lub ten, kto przekona ją, 

że człowiek nie potrafi żyć nago ... 
Co będzie nosiła Albertynka? Pozostanie naga, wy

bierze sobie strój, czy będzie chodziła w narzuc:J
nym silą? I kiedy znowu zapragnie się rozebrać? 

* 
Emile M. Cioran pisze: Działamy tylko pod uro

k i em niemożliwości : a zatem społeczeństwo niezdol
ne do wydania utopii i do p:>święcenia się jej, zagro
żone jest sklerozą i ruiną . Mądrość, której n ic ni e 
fascynuje, zaleca szczęście da n e, istniejące. Czło

w iek je odrzuca i jedyni e ta odmowa czyni zeń 

stworzenie h istoryczne, tzn. amatora szczęścia wyo
brażonego . ~ .. . ) Czy o tym wątpicie? To znaczy, że 

nie zaznaliśc ie całkowitego głodu. Zobaczyli byś cie 

wtedy, że im bardziej będziecie nędzni, tym więcej 

czasu zużyjecie na reformowanie wszystkiego w myśli 

( ... ) Szaleństwo nędzników jest twórcą wypadków, 
źródłem historii : tłum rozgorączkowanych, pragną

cych innego świata, tu i natychmiast. To oni inspi
rują utopie, to dla nich się je pisze ( ... ) A skąd 

miałyby być te państwa ni e tknięte przez zlo, gdzie 
błogosławi. się pracę i gdzie nikt nie boi się śmier- • 
ci ? ( ... ) 

Dopóki chrześczjaństwo zaspokajalo umysły, utopia 
n i e miała do n ich dostępu, rozczarowanie n im utopia 
próbowała natychmiast wykorzystać, by umysły te 
p:>db i ć i uwieść. Sama idea państwa idealnego jest 
cierpieniem dla rozumu, przedsięwzięciem przynoszą

cym zaszczyt sercu i wstyd rozumowi. ( ... ) 
W tych warunkach , jak nie wyobrazić sobie od

wróconej utopii, likwidacj i minimalnego dobra i bez
granicznego zla związanych z istnieniem jakiegokol
wiek porządku społecznego? Pro;ekt jest pociągają

cy, pokusa n i e do odparci a. Jak położyć kres tym 
anomaliom ?B 

Miotamy się więc pomiędzy wiarą w utopię a stra
chem przed apokalipsą. Finał Operetki jest podwój
ny. Ludzkości, przegrałaś, cala twoja historia to bła

zeństwo. Ludzkości,· zaczynaj na nowo, jesteś wiecz
na1. 

Ludwika Topp 
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