
ego dnia do teatru J 
nie moż:na było się I 
dostać. Zaproszenia 
sprawdzano skrupu
latnie, 'bo i z ty.mi 

Nagość 
1171 kłopot. Biletów na spe'kltakle 
premierowe dawno nie było, tailtże l 
dlatego, że widownia wstała 
U,,1.CZ\lplona pmez pode3t ciągnący 
aię od aceny po <JStatnie rzędy te- I 

Agnieszka Baranowska 

atramych foteli. Kiedy pojawią się P::."Z~_tudiował całego Gombrowicza, 
trzeba ~· zap~cić za nie po lOOO . rw kto~ego „Ferd~durke" (i nie tylko) 
słotych, gdyż na tyle Stary Teatr I tegow1eczorny mistrz Flor-Jan Pe
~ Krakowie wycenił nagość swojej 

1 
s~~k- występował. ni.egd_yś w telewi

:Albertynki - Doroty Segdy talent I zJi. To przypommeme Jest ważne, 
niego (chciałoby się rzec ~łodego gdy doc~odzi do zakończ.enia tej 
ale chy'ba jut nie wypada) reżyser~ „Operetki", gdy rozbawiony Uum 
- Tadeusza Bradeckiego oraz rw!elb! ~ag'.! Al_bertynkę, a Hu'k i Pe
wdzię'k. i umiejętności całego zesipołu j 15zek śc1gaJą _się po podeście w ży
wy1tępującego w „Operetce" Gom- ; wiołowych biegach. a wreszcie Pe
browicza. szek staje na rękach i Huk wali go 

Nie jest to cena wygórowana, sko- w IP~~· No i ~est ~ombrowicz. Mąd
ro za ~ sume można na bazarze iry i infantylny, irytujący i fascy
dostać już tylko mamy ochłap mi"- nujący, prawdziwy, nasz, polski i „ !Patrzący z dystansu zza oceanu na 
1a. w państwowym sklepie pół kilo ten tłumelk ,polski. Jest „Operetka" 
bananów, ewentualnie nie można ku-1 Bradeckiego śmieszna i smutna 
pić trzech ,,Folwarków zwierzęcych" P. rawdziwa i karykaturalna, przyb11·~ 
Orweilla (ipo 280 zł) chy·ba że spod 
lady. „Operetce" można !Prawie za- / IZ<>_na d? nasz.ej. europejskiej rzeczy
wsze óż ć d i : rw1sto.ści dwudziestego wieku i po-

wr Y powo zen e, 00 to d ty- I kazuJąca w krzywym zwierciadle co 
tul, i Gombrowicz, śpiewy i nagość wi 
a w Krakowie dodatkowo Stary Te~ " atr historii" zrobił :z; naszą epo-
atr, teatr dobry, Tadeusz Brade ... -1 lkąDu. ..._ "'1\.„ uu mieści się w tej konwencji: 
zdolny, Jan Peszek jailto Flor, Ta- młodzleń·cze wyśc1nf Szarma 1· Flora 
deusz Huk jako Szarm Md. I choć '6 
za tę cenę nie będzie mo!na jut w radosnym zachwycie nad dotar-
obeh·zeć drOlbnych i wdzięcznych 
perturbacji premierowych, które ko
niecznie muszą się zdarzyć, bo i·na
czej nie byłoby prawdziwej premie
zy, to banalnie byłoby w.różyć „Ope
retce" powodzenie. 

Z kronikarskiego obowiązku do
dam, ie tym razem na premierze 
krakowskiej Ewa L!IMek spadła ze 
wspomnianego jut podestu, gulbląc 

swą kaląl!ęcą koronę, ale wy.brnęła 

s tego z iście himalajowsldm spoko
jem. Urwał się tet baronowi Flrule
t.owi (Stefan Szramel) ze smyczy jego 
złodziejaszek, ale jako wierny pies 
swego pana złapał smycz do pyska, 
p:nepruzam, w zęby i ścigał się ie 

swym prz.eciwnikiem (w roll złodzie
jaszków Piotr Skilba i Tomasz Oba
ra). Tradycji stało się więc zadość. 

ciem do ,,nagości", oswobodzeniem 
z konwenansów, póz, mi·n, gesitów, 
tpełna godności głupota księstwa Hi
malai (Ewa Lassek i Andrzej Koza..it) 
wiodących w śmie.rtelnie poważny 
sposólb dysputę nad tym, czy rze
czywiście „dupa", u przeproszeniem 
- to Gombrowicz, pańska, aryst~
!l"atyczna jest taka sama jak lokaj
ska, totalna głu.pota ślic:z:nej Alber
tynki śniącej swój sen o nagości 
i męskiej ręce za wyci~ciem sukni. 
~łupota, megalomania, owczy pęd, 
cielęcy zachwyt tłumu upajającego 

się swymi kolejnymi bohaterami: 
hrabią Szarmem, mistrzem Florem,, 
baronem Firuletem i podszywającym 
się pod hrabiego Hufnagiela, daw
nym służącym czekającym na swą 
chwilę zemsty (Jerzy Grałek). 

To my. to my. to my. To my, Po
lacy, pawi ogon i głos papugi. czy 
c?cemy czy nie chcemy przeglądamy 
isię w krzywym zwierciadle Gomb
!l"?wicz~. To zwierciadło zresztą jest 
fizycznie na scenie, a raczej ipo jej 

I tak się to toczyło. Zarówno po
tk~~cie księżny Himala.i jak i zło
dz1eJ aszek zerwany ze smyczy rów
nie dob~ze mogli uchodzić za po
mysł rezysera, gdyż po Bradeckim 
wiadomo, że czyta wszystko a już 
1Prz.ed wyreżyserowaniem „Operetki" 

Próba „Operetki" Wit.alda Gombrowicza w Starym Teatr&e w Krakmrie 
Fot. Stanisław Mal'kow!kł 

.,....., *'°nłe ~--„ . wł*ł
~ tym długim pomostem, którym 
kroczą najpierw z kościoła księstwo 
Hlmalaj i ich goście, potem prze
chodzą pa.ry balowe, wreszcie ścigają 
1Się Szarm z Fiorem. Ten długi po
most przez całą ealę Starego Teatru 
1kladany w dwóch miejscach jak 
m06t zwodzany podczas przerwy, 
!Przed i po spektaklu, dzieli widow
nię na dwie części. Siedzieć trzeba 
!bokiem, aby zorientować się w akcji, 
kręcić głową, aby ułowdć wszystkie 
niuanse gry aktorskiej, być może tak 
jes·t nawet bardziej po gombrowi
czowsku. 

Na scenie wfaściwej, konwencjo
nalnej, w tyle, mieści się orkiestra, 
a:le dyrygent w pewnym miejscu 
rządzi też swymi duszami także 
z góry, z balkonu, gdzie miesz.czą sic: 
teatralne światła. Na ace1=1ie właści
wej Szarm czeka na ławeczce na Al
bertynke wychodzącą ~ kościoła 
(drzwi kościelne znajdują się po 
stronie przeciwnej. za nimi w dru
gim akcie pokazuje się to nasze zwier
ciadło). Tu odbywają się sceny pu
cowania butów kretyńskiej arysto
kracji przez szykujących się do a
wansu społecznego lokajów. Tu lokaje 
śpiewają swe wywołujące dreszcze 
grozy p!o.senki o pucowaniu. Tu 
w finale na ciemnym nielbie zapalają 
się jak w :fHrnie science-fiction ta
jemnicze gwiazdy i znowu szczęśli
wy tłum wraca (io życia patrząc na 
urodz;wą, odrzucajłlcą ,,strój" Alber
tynkę. Ale ona pok:a:z; swej piękności 
'W)'konuje po drugiej stronie, tam,. 
gdzie dawniej były drzwi· a ukrytytl\ 
z~lt>!Cładłem 1 skąd kolejno poj.-„ 
wiali się prr.ed ociami zachytyconet 
publlczno~ci (tej z Gombrowicza ; 
teJ pnybyłej do teatru) kolejni bo
haterzy tej „Operetki". 

A więc księstwo Himalaj. Damy 
i panowie, dający .się łatwo wciągnąć 
w pułapkę przebrania się w hufna
lielowskle worki, zachwyceni każ
dym, idącym na rzeź jak baranki. 
Alberty.1ka ::z; rodzicami. A więc 
Szarm. Tadeun Huk jes-t męski, ma 
piękny, mocny głos. Aż .smutno, te 
ten hrabia swej męskości nie wy
korzystuje zastygły w 1eście, konwen
cji, masce, konwenansie. Huk w roli 
Szuma jest znakomity. Wystudio
wany w tcatdym geście, słowie i ża
łośnie prawd?.iwy. Przewrażliwiony, 
śmieszny. aryatokratyczny, zamknie· 
ty w konwencji - nie ma chyba 
ani jednej ałabszej, mniej doskona
łej 1ceny, od pojedynku z Fiorem, 
zwady z Firuletem, po niemożność 
::z;agadanla do chętnej Albertynki za
nim nie 7.0łtanle jej przedstawiony. 
Szarm tak jak i księistwo Himalaj 

przepleknie graserujj\. To Ich fran
cuskie ,;r" jest n-ewelacyjne. 

No i jeszcze mistrz Flor. Peszek 
wejście ma wspaniałe. Odziany w 
pnepiękne szarości, w eleganckim 
płaszczu, z przerzuconym luźno sza
lem puszy się prz.ed publicznością 
wykonuje drygi i podrygi, w pewnej 
chwili <'hce uciec, przerażony tym, 
w co wkracza, wreszcie śpiewa cien
kim głosem. Superelegancki, zako
cany w sobie, delikatny. prawdzi
wy paryski dyktator mody jest też 
jedynym, który w tym tłumie zdo
bywa się na chwilę refleksji, ale 
i ta kończy się pełnym wdzięku ,,nic 
nie rozumiem". Pomiędzy tym wej
ściem, a tym. ..nic nie rozumiem" 
mamy przyspieszone losy polskiego 
księstwa Himalaj i jego dziwacz
nych, kretyńskich mieszkańców: bai, 
rewolucję. wy'kła<l o inteligencji czy 
inteligencie, syreny I czerń. a wiec 
koniec pewnej epoki, brr, nieprzy
jemne. 

Ta syirena sygnalizująca nadciąga 
jące zagrożenie (wojna? rewolucja?) 
zaciemnienie przechodzą w obraz tu 
laczki. zagubień i nieszczęść, a na
wet tra.i?,edii. Z tłumku robi się tłum. 
szary, żałosny, wcale nieśmieszny. 
Przypominający trmten z „Pieszo" 
Mrożka. Dobrze, że pojawiają się, 
Szarm i Fiirulet ze skrzynią, przy
brani w śmieszne wieńce na gło

wach. trochę jak?; upadku cesarstwa 
rzymskiego, trochę diabelscy. Do
brze, że zmartwychwstanie Alber
·tynka i zapanuje zn6w radość, ale 
Jui: inna, eh)"ba dna. 

Zanim wyjdziemy z. teatru po
myślmy je.!zcz.e o muzyce Stanisława 
Radwana, bo bez muzyki „Operetka" 
nie może istnieć. Sikoda, że nie każ
dy krytyk teatralny ma słuch mu
zycz:ny I w zwiąiku z tym uczone 
~o:z;prawy musi pozostawić fachow
c.>m Ale i ten głuchy, zapamięta 

wykreowany przez Radwana lot i 
brzęczenie muchy. Jam Flor. Jam 
Szarm. To on. To my. A to parę 

uwag po obejrzeniu nie zawsz.e 
śmiesznej „Operetki" w reżyserii 

radewza Bradeckiego. 

Stary Teatr w Krakowie, Witołd 
Gombrowfoz, Operetka, reżyseria 
Tadeusz Bradecki, muzyka Stani
sław R::!dwan, kierownictwo mu
SYCzne Mieczysław MeJ::z;a (takt 
dyeyrowal orkiestrą), scenograf' 
Harhara Ha.nicka, konsultacja c 
reograflema 7.ofia Więeławówna. 


