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C złowtek nte jest po -to 
tylko, aby drugiego czło
wieka przekonać - jest 

po to, aby 10 pozyskać, zjednać, 
uwie4ć, oczarować, posiąść. 
Prawda nie jest sprawą argu
mentów tylko - jest sprawą a
trakcji, czyli przyciągania" 
wyznaje w „Dziennikach" Wi
told Gombrowicz. To marzerue 
pisarza o ujarzmieniu odbiorcy 
1pełnlło się w sposób doskona
ły. Wystarczy posłuchać chóru 
czytelników i nadczytelników 
(tj. kor yfeuszy krytyki literac
kiej), który wyśpiewuje od lat 
kilkunastu: „Gombrowicz ! Gom
browicz! Gombrowicz! O, Gom
browicz! O, jakże on talentem 
1wym, Alleluja na wysokościach, 
potwierdził, utwi erdził, prze
wiercił idiotyczną-romantyczną 
z~c!ankowość naszą I gębę na
szą, pupę naszą. O, wstyd, 
wstyd I hańba nasza. O, nagość, 
tiagość, nagość I Nagość na wy-
10koścłachl". 

Wbrew jednak dążeniu do 
„nagiej prawdy" trudno w l!te
raturze polskiej o postać bar
dziej zmistyfikowaną niż autor 
„Ferdydurke", prześmiewca mi
styfikacji, a zarazem genialny 
jej arumator. Chyba tylko z 
Witkacym mógłby w tym wzglę
dzie Iść o lepsze 1 idą w istocie: 
dubelt w dubelt. Legendę Sta
nisława Ignacego Witkiewicza 
pogrzebano niedawno uroczyście 

w Zakopanem - pogrzeb Gom
browicza-Flora odprawił dopie
ro co Stary Teatr „Operetką" w 
reżyserii Tadeusza Bradeckiego. 
Niestety, finałowe zmartwych
wstanie nieboszczki (nagości 

w iecznie ml oda! młodości wiecz
n ie naga!), miast przewidziane
go w didaskal!ach entuzjazmu 
wywołało konsternację, skąd I 
zróżnicowane opinie o przedsta
wieniu. Bowiem kiedy Gombro
wicz pokazuje nam język (jak 
to w „Histor ii" czyni Witold), 
wszystko jest w porządku: ak
centu jemy, popier amy i jesteś

my szczęśliwi. Ale pokazać ję

zyk Gombrowiczowi? Swiętość 

neurotyczności naszej narodo
wej poszargać? Toż to niesmak 
i absmak, niestrawność, nie
przyjemność, mdło 1 nieswojo 
jakoś ... 

A uznać można, że Bradecki 
zrobił Gombrowiczowi (a tu
dz:eż teatrowi poprzez Gombro
wicza) to samo dokładnie, co u
czynił pisarz literaturze, czyli 
pokazał , odsłonił, wystawił na 
pokaz język „dzieła sztuki". do
konał na ciele języka sekcji 
anatomicznej. Dziwna to lekcja 
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anatomU i aa.pewne nie dla 
wszystkich czytelna, bo odsyła 
do kilkunastu ostatnich lat na
szej historii - hlatorii scenicz
nych mód: „Historią wszak mo
da jest? Moda jest Historią!". 
Historiłł, której meandry, zawi
łości i prawldłowości tropimy 
niestrudzenie, u.plątani w jej 
mechanizmy I łamani jej k~ 
łem, ale za to •wiadomi trybów, 
które w ciemności nas miażdżą ... 
„Dobrze, te zawsze mam przy 
sobie moją elektryczną latarkę" 
- uspokaja widzów krakowskiej 
inscenizacji Flor-Gombrowicz I 
na biegnący środkiem widowni 
podest (z „Dziadów" Konrada 
Swinarskiego) wytacza ... teatral
ny reflektor. 

Oto narzędzie, • którego po
mocłł po1najemy rzeczywistość, 
a oto język, jakim się posługu
jemy niewolniczo od chwili, 
gdy klęska rozbiorów zachwia
ła poczuciem naszej tożsamości. 
Truizm o :&determinowaniu spo
łecznego myślenia przez trady
cję romantyczną, która stanowi 
dotąd podwaliny, bazę polskie
go kodu komunikacy}nego, został 
w włdowisku „udosłowniony". 
Widmowy bal w „Operetce" 
odbywa się na gruncie położo
nym tu, w Starym Teatrze 
przez romantycznego bohatera 
powojennej historil teatru, 
twórcę „Wyzwolenia 1 .,Dzia
dów'', którego ówczesny pomysł 
scenograficzny przywołany zo
stał tym razem już jako sygnał 
Formy. Natomiast §wiadkowie 
duchowych zaślubin Mistrza 
Stroju z Naturystką, to spek
takle-widma, których wspom
nienie uważny widz odnajdzie 
może w teatralnych zaświatach 
swojej pamięci. 

Rolę przewodnika po za§wia
tach pełni w widowisku skom
ponowana przez Stanisława 
Radwan.a muzyka-fantom, miaz
gotliwa I szydercza. Z głębi 
sceny, otwartej już w chwili, 
gdy publiczność wkracza na 
widownię, płynie Iście szatań
ski akompan iament, wykonywa
ny przez Infernalnie podświet
loną orkiestr~. Kłębią się w tym 
piekle muzycznym motywy i 
frazy znane z operetek i z .,We
sela", z „Nocy Listopadowej" 
i z wodewil!, z musicali i z ple
śni religijnych. Nie operetka 
więc. choć z pozoru operetka, 
ale dramat narodowy się tu ro
zegra! Etykietalne pow!edzr:mko 
„Alleluja na wysokości ach" 
nod jęte będzie przez Grupę 
Pań~ką niby mszalny zaśpiew -
Księżna I Książę wychodzą 
wszak z Kościoła Narodowej 
M'tologii. Zanim wyjdą, bzyk 
muzvcznej uorzykrzonej „n iewi
dzialnej Gombrow!czowsklel 
,muchy" obleci całą ~alę wokól 
(jak nie<iawno okrążał ją gło~ 
rl11ch~ „, .n vhuku", jak <iużo 

dawn'e1 krążył po n iej Geniusz 
w „Wyzwoleniu", nlezm:irdo-

wanie wypędzany przez Konra
da i uparcie powracający na 
miejsce zasłużonych: raz do 'rn
ła, raz do kola. .. ). 

Wykonawcza 1trona w1dowi-
1ka budzi jeszcze zastrzeżenia: 
spektakl nie zadowala 'aktorsko, 
wolne tempo gry nie zawsze 
tłumaczy się potrzebą artystycz
ną. Niedociągnięcia te zostaną 
być może wyrównane. Tak czy 
Inaczej wszakże przedstawienie 
prowoku je do refleksji, co o.., 
statnio nieczęsto przy.darza się 
tea trowi, zwłaszcza że tematem 
owej refleksji staj e się sama 
estetyka teatru. 

Oto widzimy, jak w nie koń
czącym się tańcu (Miałeś, cha
mie, złoty róg ... ) wstępuje :do 
grobu h istor ii stara forma -
arystokracja (kiedyś z ciała 1. 
ducha), tak jak w widowisku 
Wajdy (do którego odsyła tu 
stylistyczna aluzja) odpływał w 
nicość Styksu S?ereg podchorą

żych. Za chwilę ude;rzy opero
wy piorun (pamiętamy Bal u 
Senator.a), zapadnie ciemność i 
burza dziejów zniesie z świętej 

narodowej sceny (jaką tworzy 
podest Swinarskiego) tłum Piew
ców Stroju. Wiatr historii hula 
po teatrze, raz po raz huśtając 

r eflektorami oświetlającymi tll 

wid:iwnię, to Z!1ÓW scenicz:ie 
podium, na którym teraz prze
biega akcja. Przewalają się po 
nim szaleńcze hordy galopuj ą

cych groteskowymi kawalkada
mi Jeżdżców H.storii. Okrąża 

salę odgłos chrapliwego, zwie
rzęcego, przechodzącego w sko
wyt oddechu tłumów. Znamy z 
Witkacego ten oddech Apoka- , 
lipsy („Szewcy" Jarockiego, a I 
„Biesy" si ę kłan·ająl . 

Przejechał pocią~ historii 
przycichł jego daleki gwizd. To 
już „Pieszo" Mrożka. Wielki 
ekran, r uchome rampy wędrują 
to w dół, to w górę. Pusto -
bezpieczniej być rzeczą nl ż czło
wiel<'iem. Jeśliby w tym zjadli
wym i niezwykle ponurym wi
dowisku poszukać choć is kry 
optymizmu, byłby to moment, 
gdy aktorzy - na ułamek se 
kundy „prywatnie'', nie jako o
soby dra matu - wspaminaj ą z 
odcien cm rozbaw.enia dawne 
role (hrabiego, markizy, księ
cia ... ), by je odrzucić w obliczu 
zbliżającej s;ę trumny. n '. esio
nej przez Szarma i Firuleta, 
świadków zmiecio nej i powierz
chni ziemi Arkadii StareJ For
my. Smętni pastuszkowie w 
wieńcach (kiedyś może lauro
wych, dziś - z zeschłych bady
li) przybywają z miejsca , które 
w I akc' e przedstaw ienia sym
bolizowało Narf'dową Swiąty
nię . Wyglądem przypomi nają 

nieco post::icie P ierwszego i Dru
g;ego z „Rzeczy Listopadowej" 
Brylla (krakowska inscenizacja 
Dąbrowskiego), i nic dziwnego 
- przecież z trumną t u przysz
li, a ta trumna to trochę szafa 
z \Vitkiewiczowskiej „Matki" 
(J arocki), a trochę skrzynia, w 
której ród Wenedów zwykł 
przechowywać zaklętą ha rfę 
(Skusz:mka) (w harfie uśpiona 
dusza narodu pod czerepem ru
b::::~~:>vr i, porl stosa mi skoj6w 
I masek. „Zrzuć do ostatka te 

płacht)' ohydne, I (pobrzmiewa w 
pamięci widzów niemy okrzyk)/ 
rrę Dejaniry palącą koszulę: I A 
wstań jak wielkie posągi . bez
wstydne, I Naga - w stykso
wym wykąpana mule." 

I słowo staje się ciałem! Po 
dwustu latach psiej nlewoli w 
okowach romantycznej formy 
(te powstania, te historillgraficz
ne dociekania, te lndywiduall-
1tyczne rojenia), wyzwolona, 
uśmiechem rozpromieniona, 
smakowlc!e przyrządzona (jak 1: 
ilustrowanych czasopism) poly
skuje z trumny brązem nagiego 
ciała polska miss Natura-Kultu
ra, anno Domini 88 '\ oto już I 
hosanna błysnęła na wysoko
ściach! W głębi sceny, na tle 
f irmamentu „gwiazd osiemnaście 
lśni bardzo ślicznie", mrugając 
światłem wielkich rewii (jak 
n iedawno w Płatonowie) Bajona 
ku rozkosznie wyłuskanej z pęt 
stroju królowej balu. EntuzJa
stycznie gestykulując podbiega 
do niej Gombrowicz-Fior. Wi
taj jutrzenko swobody - młodo 
naga Melpomeno zbawienia 
polskiego teatru za tobą słoń
ce ... 

Tal:i ' est fina! .,Operetki" Ta
deusza Bradeckiego. W kilkana
ście lat po inscenizacj i Dejmka 
długo i daremnie poszukiwana 
w h istorii autentyczność - ja
ko idea, utopijny cel, wygrze
bana spod martwych zna kó·N 
kultury wartość, nagość - sta
ła się Formą . Autentyczność za
stąpiła maska autentycznośd , 
tym groźniejsza, że nie sposob 
jej zedrzeć, bo - wszystko na 
wierzchu! A spód? - „Też na 
wierzchu" · zareplikowałby 
Edek z „Tanga". Z ci ała „tożsa
mego z sobą", z ma teri i stupro
centowo naturalnej powstał no
wy Strój : gęb'l z gebv (co jur. 
wcześn i ej przewidz; ał 11/Irożkow
ski „Krawiec"). 

Tak zrozumieć można sens 
autotematycznej gry w krakow
skim spektaklu, gry, którą pro
wadzi z nami - kto właściwlP? 

W gąszczu torm kultury, jakimi 
się posługujemy (jakle si ę nami 
posługują ... ?), doprawdy trudno 
wskazać sprawcę. Czy to twór
ca inscenizacj i manipuluje mo
ją pamięcią, łącząc dzies iątki 

widzianych znaków w nowy 
znak, czy też owe znaki łączą 

się z sobą niepostrzeżenie ; ni<! 
ja je wyjaśniam, lecz one mnie 
wyjaśniają (nas wyjaśni ają) , 

niszcząc się przy tym wzajem
nie? I nic (poza śwladomośc ' ą 

zdeterminowania), n!c więcej z 
tego nie wynika. 

Jak to? żadnej Ideologii? 
Konstruktywności? Żadnej pro
pozycji? Gdzie zbawczy emetyk, 
który usunąłby stan przewlekłej 
niestrawności kulturowej? Gdzie 
duchowy pokarm, jaki ofiaro
wywać winien teatr w dobie 
powszechnego głodu wartośr.; '! 
„A czy ja, panie, ;estem do 
żarcia" (utyskiwał niegdyś Mu
chomor w wierszu Harasymo
wicza) „ja jestem I Abstrakcja". 

.OPERETKA ~Ida ~~browJcza. 
~in-seria Tad Bra ckl, sceno
gra a Blir6ira Hanlcka, muzyka 
Stanisław Radwan. Wyste:puJą ro.In. 
Jan Peszek. Tadeusz Huk, Ewa 
Lassek, Andrzej Kozak, Stefan 
Szramel. Stxr Teatr w Krakowi~. 
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