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No i mar:;y. po dwun~stu latach, .znów „Ope
retk~ w Krakowie! Żeby umknąć niedo
powiedzeń, mowa o „Operetce" Witolda 

Gombrowicza, czyli o sztuce teatralnej pod tytułem 
„Operetka" - a nie o operetce w sensie instytucji. 

Jeśli wspomniałem o 12 latach. należałoby dodać dla ki
słości, że Operetkę wystawił wprawdzie w tzw. brzydko mię
dzyczasie Teatr STU (pod namiotem). lecz nie było to w 
pełni przedstawienie profesjonalne, tak jak i podówcza1 owa 
scena pełnych praw zawodowych nie miała Natomiast w 
r: 1~76 odwiedził Kraków wraz z prowadzony~ wtedy przez 
siebie zespołem łódzkiego Teatru Nowego, Kazimierz Dej
mek: który Gombrowiczowskie dzieło we własnym opraco
waniu wyreżyserował rok wcześniej, zebrawszy zresztlł za 
sl)ektakl sporo laurów. 

_Qd .tego czasu Operetka poiawiała się - tyle, że w zapo
wiedziach repertuarowych. przeważnie STAREGO TEATRU 
- i %!1ika.ła, zani~ doszło do jakiejkolwiek realizacji 1ce
ni~zneJ. Nie odkryJę Ameryki, gdy dodam. że wystawienie 
teJ sztuki łączy si~ z ryzykiem artystycznym. wbrew pozo
rom operetkowości. a może właśnie na skutek pozornie łat
wych ramek schematycznych. Bo Operetka, jak wyznaje 
a.utor: .• w s~ boskim idiotyzmie, w niebiańskiej sklero
zie, we. wspamałym us~rzydlaniu się swoim za sprawą śpie
wu, tanca. gestu, maski. jest dla mnie teatrem doskonałym, 
doskon~le teatralnym (a) •.. monumentalny idiotyzm ~ret
kowy idący w parze z monumentalnym patosem dziejo
wym - mas~a operetki, za którą krwawi śmiesznym bó°
lem w~krzy~on~ ludzkości oblicze - to byłaby chyba naj
lepsza . u~scemzacJa Ope:etki w tea5'ze" 
. Własme. Tego typu literackie połączenie historii, ergo po

litycznych oraz społecznych przeobrażeń. a nawet rewolucji, 
z f ~ r mą . karykaturalnej maskarady operetkowej, fabu
larme błaheJ, spłaszczonej, jednowymiarowej. bez żadnej po
trzeby psyc.hologi~owania i wypełniania postaci-znaków 
czymś wię~eJ (kn~istośc!ąl niż symbolicznymi stereotypami, 
poz:w~la pisarz~ .bawić sie przekornie i zarazem brać 
mmeJszą. odpowiedzialność za pełne wizerunki ludzi lub ide
o~e oblicza Spraw. Umożliwia ponadto przyjęcie postawy 
ni ~o z. lewa. ni z prawa, jakby nie anagażującego się wyż
SZf?1 miar11 obserwatora z mi en n ości zdarzeń mód ma-
5ek. ety~iet - i be_łkotliwego rozgadania. · · 

W . t.akim , b~lkocie doskonałym. kpiąco podpieranym zna
kom1c1e brzmiącą muzyczką rozmaitego pochodzehia operet
~()Wo-~upletowego, opracowaną przez Stanisława Radwana, 
figlarnie fabularyzującą nastroje mniej lub więcej wybre
dne (w podtekstach?) utrzymał swą inscenizację niczym pso
tny uczeń psotnego mistrza, na scenie i widowni STAREGO 
TEATRU (o czym za chwilę) maskujący powagę oraz jej 
ewentualny brak: Tadeusz Bradecki. Bawi on s ię (i widzów) 
p:zy. ~ybornej kostiumowo pomocy scenografki Barbary Ha
nick~e3, konsult~jąc .tańce pląsy I różne wygibasy choreo
grafi<:zne ~ Zofią Więclawówną, poddawszy skądinąd umu
zyczmon~ .JUŻ obsadę słucho-widowiska korepetycjom Anny 
Grodeck1e.i, a pod kątem wokalnym konsultacji (modne sło
wo!) Ewy ~owalczyk-!'awlik w takty orkiestry dyrygowa
n~j zmy.ślme przez Mieczysława Mejzę, który sprawuje też 
kier~wmctwo muzyczne całości spektaklu. Jak się bawi Bra
decki; młody człowiek sukcesu ostatnich sezonów w kra
~owskich teatrach - sam twórca sztuk nieco drwiących 
z rzeczy . prawie filozoficznych i arcydowcipniś, szczególnie 
na gruncie stylu i skrótowej formy inscenizacyjnej komedii 
A. Nowaczyńskiego Wios114 Narodów w cichym zakątku? 

.Trzeba powiedzieć, że bawi się oo szekspirowsku. pokręt
nie jakby wodząc za nosy, US1:Y. oczy t za co sie tylko 
d.a - po s~uback~. ale z przymrużeniem oka. odwołując 
się nawet listem otwartym (w programie) do Gombrowicza 
w ci ą ż podskakującego w krótkich portkacłt dziecinnych 
r;echoczącego jak mały-stary urwis, który zaziera sobi~ 
1 ~am w GĘBY, wyśmiewa świętości i świństewka tego 
śwHlta, epok dawnych I bliskich (Operetka zaczyna się ane
gdotycznie ok. r. 1910), by na koniec pokazać język czyli 
nagie ~i c i ~ziewiczo-prymitywną · naguskę. ale jakby mi
mo woli wyrafmowaną w swym bezwstydzie. 

A do tej zabawy '!- głupia frant, muzyczno-słowno-siecz
kowej. śmieszącej do łez. wprowadza Bradecki ze smakiem 
urod~one~o parodysty - pamiętńy symbol dekoracji roz
walaJąceJ schematy pudełka sceny w Dziadach inscenizo
wanych kiedyś przez K. Swinarskiego - słynny pomost nad 
krzesłallld wzdłu:t i wzwyt sali: od orkles·try (i wydarzeń) 

na acenle do wrót' umownej łwilłt:rni. skąd 1>0 naboiefatwie 
wychodził uwznlojlenl książęta, hrabiowie. damy, panowie, 
prez~si i generałowie, podcza• gdy w „dole" czeka plebs, 
lokaJe. Inscenizator wykazuje tu wręcz nieprzeciętną wy
obraźnie teatralności t taką skalę poczucia humoru at do 
cieniutkich granic ironii w posługiwaniu się zderzeniatni 
idei z ich wynatW'zeniem zjawuk serio z podtekstami wu
czypliwości. że pod jego batutą Operetka (nieco w drugiej 
swej części pęknięta dramaturgicznie w ujęciu autora) zgra
bnie omija wszelkie progi i rafy sztuczności. Na bełkot wer• 
halny nakłada bełkocik muzyczny, wydobywając na pierw
szy plan tony przezabawnie pastiszowe. Nawet te najostrzej
sze. zgrzytliwe w „rewolucyjnym" finale , który nie bardzo 
się udał przed laty samemu Dejmkowi. 
Więc - obok nieskomplikowane; (u. Gombrowicza) fabu.l11 

o~ er.et k ~we j, jak ~o hrabia Szarm, syn pary kliążę
ce, Himala3ów, uknuł intryaę miłosną, aby poznać Alber
tynkę. córkę sklepikarzy i posługując się zlodziejaszldem 
(którego przyłapie na kradzieży dziewczynie Fedalionu.) ora.s 
n1echcąco ręką owego złodzieja wepchniętą za stanik pan
ny, obudzi w niej, leniwie u.ipionei. iwiadomość kobiecokł: 
ochotę rozebrania się. wbrew własnym (Szarma) intenc;om_ 
raczej z konieczności skierowanym k!tL ubieraniu. zdobywa
nvch niewiast. cztnn przyczyni się do rywalizacji % baronem 
Fi1";1etem i jego wynajętvm zlodzie;aukiem, na drodze 
W$',1Ólzawodnictwa w podbo;ach erotycznych a tóTeszcie uka· 
zania, że maski oraz wszelkie okrycia zawsze będq .a:ale.tn. 
od dyktatorów mody (jak np Mistrz Fi01' zaproszony M 
zamek Himaza;) a tylko nagość Jest wolna od zeumętrzn11ch 
obciqżel\ - reżyser pokazał na scenie wraz z pomostetll 
mnóstwo celnych i efektownych chwytów fnsceI).izacyjnych. 
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I· one to „bosko-idiotycznej" opowiastce stworzyl.y błyskot
liwll. tragi.farsową ale teł pełną zadumy oprawę. nadawszy 
spektaklowi nobilitację wywodzącą się ze... zdeklasowanego 
światka przedstawianych osób. Od góry w dół - l na od
wrót. Aż do wielkiego wołania NIC NIE ROZUMIEM w fi
nale, głoszonego przez Fiora, następnie powtarzanego jak 
echo ustami reszty uczestników burz t wiatrów Historii. 

W tej rozpasanej orgii muzycz11ej. wichru. bzyczenia do
kuczliwych much. odgłosów rżnięcia piłami. wycia syren, 
a także parady masek. strojów, workówych r · zebrań, ga
gów (np. ekspozycji •widowiska z zaczynającą Je ruchem pa
łeczki dyrygenckiej orkiestrą i nagłym wygaszeniem świa
teł, bez żadnego dźwięku) - właściwie cały, liczny zespól 
aktorski wykazał harmonijne zdyscyplinowanie w grze, ze
śpiewanie i prawdziwie profesjonalne opanowanie warszta
tu dramatycznego. Szczególnie komediowego. Z godnym u
znania wyczuciem stylistyki przedstawienia. 

Na pierwszy plan - w moim odczuciu - wybijała się 
jednak wręcz popisowa (z zachowaniem os~czę.dnego gestu, 
ruchu, mimiki a przy nienadużywaniu kapitalnie demon
strowanej siły głosu podczas falsetowego śpiewania) rola 
Jana Pestka jako Mistrza Fiora. Tą skromnością. a jedno
cz~śnie bogactwem artystycznych środków wyrazu, mogli 
zaimponować: Ewa Lassek (Księżna Himalai) i Andrzej Ko
zak <Książę Himalaj) dowcipnie cieniujący w swoich równie 
dowcipnych kostiumach. śmiesznostki odtwarzanych symbo
li klasy społecznej. Ucieszną postać Szarma. może nawet wy
zywająco komiczną w nazbyt drobiazgowo. jak na mój gust, 
dobranych gierkach i greJ'sach, stworzył Tadeusz Huk. Choć 
muszę przyznać, że było to bardzo zabawne. Podobnie mógł 
rozbawiać Stefan Szramel (baron , Fin.ilet). Obaj, zresztą 
niezwykle zgrabnie rozegrali na pomoście swe pojedynki 
niby w lustrze-oczach każdego z nich i mając lustro praw
dziwe przy końcu pomostu. Natomiast Jerzy Gralek uosa
biający skomplikowane wcielenie hrabiego Hufnagla, czyli 
byłego kamerdynera Józefa, który wywołał (podburzony 
przez Profesora) bunt lokajskiego ludu. gdy rewolucję wy
grała.:· Albertynka - wydał mi się zanadto krzykliwy, mi
mo widocznego podejmowania prób ujęcia w cudzysłów żar
tobliwości sui generis Wa-llenrodowskiego zachowania na 
dworze księstwa. Albertynkę w pełnym stroju i bez 'szatek 
wcale filuternie przedstawiła Dorota Segda, zaś jej kramar
skich, t~po wniebowziętych rodziców - Ewa Ciepiela i Ed• 
ward Dobrzański. Dość dwuznacznych Złodziejaszków, trzy• 
manych na smyczach. udawali Piotr Skiba i gościnnie, To
masz Obara. Korowody karykaturalnych stworów marionet
kowych tworzyli: sztYWnY Prezes (Jan Korwin-Kochanow
ski). nadęty Proboszcz (Leszek $wigoń). służbisty Generał 
(Zygmunt Józefczak), chichotliwa Markiza (Ewa Kolasińska) 
i ,,rzygający" Profesor (Jacek Romanowski), Pani O. (Elż::
bieta Will6uma). Pani U. (UrsztLla Ktebzak-Dębogórska). Pan 
E. (Adam Romanowski) oraz jako Damy (gośc innie) - Kry
st11na Brylińska, Han~ Smólska, Krystyna Ungeheuer i da
wno nie oitlądana Zofia Więclawówna. Po stronie ,,ludowej" 
wntąpili: fertyczna gospodyni Walentowa ~Alicja Bienice
wicz) i frywolnie lub groźnie zróżnicowani w typie, ale 
u~dnoliceni lokajską uległością czy przebiegłością, a pó:t
mej buntowniczą krzepą oraz podejrzaną rubasznością -
Rafał Jędrzejczyk (Walek), Edward Wnuk (Władysław), Krzy
sztof Stawowy (Stanisław), Andrzej Hudziak (Jan) Zbig
niew Kosowski (Franciszek). Henr11k Majcherek (L~tek) 1 
Andrzej Buszewicz (Kon~tanty). 
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