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1.  Sk¹d rewolucja, sk¹d Czas, Historia
i Przemiany, przez kogo i dlaczego, co ma do
tego wszystkiego forma i jaka jest rola artysty
w przemianach sposobów my�lenia � na
podobne pytania ma dawaæ odpowied�
i zapytywaæ na powrót Fior.

Dziêki analizie najbardziej barwnej
postaci Operetki Witolda Gombrowicza ³atwiej
zrozumieæ problematykê dramatu. Rozpozna-
j¹c maski, kryj¹ce siê za postaci¹ Fiora,
odkrywa siê strukturê formaln¹, spinaj¹c¹
poszczególne czê�ci utworu, oraz wewnêtrz-
tekstow¹ dyskusjê z literatur¹. Równocze�nie
zg³êbia siê problem pora¿ki komunikacyjnej,
sygnalizowany przez Micha³a Paw³a Markow-
skiego w jego ksi¹¿ce: Czarny nurt. Gombro-
wicz, �wiat, literatura. Pomimo odkrywczo�ci
interpretacji, nale¿y podej�æ do niej z dystan-
sem, pamiêtaj¹c ¿e podporz¹dkowana jest
syntetycznej tezie, zwi¹zanej z twórczo�ci¹
Gombrowicza w ogóle.

Niniejsza analiza skupia siê stricte na
tre�ci. Sytuuj¹c postaæ Fiora w kontek�cie
tekstu dramatycznego, usi³ujê znale�æ pytania
i odpowiedzi w nim zawarte. Usi³ujê wyznaczyæ
trzy relacje: Fior � podmiot dramatyczny; Fior
� jego w³asna podmiotowo�æ; Fior � reszta
bohaterów. Wreszcie analiza ta zg³êbia
Gombrowiczowskie rozumienie problemu
artysty, historii, stroju i nago�ci.

2.  Kim jest Fior? Jest Mistrzem. Jest
wa¿n¹ osobisto�ci¹ kszta³tuj¹c¹ obyczaje
czasów. Osobisto�ci¹ kszta³tuj¹c¹ strój, czyli
zewnêtrzny kszta³t ka¿dego cz³owieka.
Dok³adnie � ka¿dego przedstawiciela sfery
wy¿szej. St¹d przyk³ad bior¹ stany ni¿sze.

Wszyscy wypowiadaj¹ siê o nim jako
o �dyktatorze mody� (247)1, tudzie¿ �dyktato-
rze mody euhopejskiej� (248); jako o tym, który
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�lansuje cohocznie obowi¹zuj¹c¹ sylwetkê�
(247) i kontroluje ów �szyfh mistyczny�,
�bastion�, jakim jest �sthój� (249). Strój pozwala
arystokracji wyprzedzaæ pospólstwo w manie-
rach i stylu. Pozwala narzucaæ im w³asny ton.

Ksiê¿na twierdzi, ¿e Fior przyby³ z sa-
mego Pary¿a, z samych �Champs Elysees�.
Czyli z centrum wszelkiej mody i sztuki,
artyzmu i kultury. Zarówno bohaterowie, jak
sam podmiot dramatyczny, okre�laj¹ Fiora
mianem �Mistrz�. Ewokuje to skojarzenia
z epok¹ romantyzmu. Chocia¿ jeszcze bar-
dziej z epok¹ modernizmu, kiedy sztuka ¿y³a
dla sztuki samej, a artysta mia³ byæ kap³anem
rozdzielaj¹cym dobra i m¹dro�æ ociemnia³emu
t³umowi.

Podobnie mówi o sobie sam bohater.
Reklamuje siê i przedstawia, prezentuje siê.
�piewa na wej�cie pie�ñ lekk¹ i wznios³¹
równocze�nie, operetkow¹ przy�piewkê. �Jam
stroju mistrz!�(248) � potwierdza opinie innych
o swoim kunszcie. Upewnia sam siebie o w³as-
nej pozycji. Zaimek �jam� podkre�la wysoki ton
wypowiedzi i zwielokrotnia wznios³o�æ mistrza,
który ma byæ przecie¿ znamienitszym od
najznamienitszych twórców europejskiej
sztuki. Spo�ród wszystkich dziedzin:
�(sarkastycznie) Rembrandt i Micha³ Anio³, ha,
ha, ha! / Dante i Goethe, ha, ha, ha! /
Beethoven i Bach, ha, ha, ha! / Bo jam jest
mistrz!� (249). I mo¿e ma trochê racji, buduj¹c
podobn¹ hiperbolê. Nawet tak odleg³y nam
Dante musia³ dopasowywaæ siê do mody
w³asnych czasów, czyli pisaæ w konkretnej
kulturze, zarówno ograniczaj¹cej, jak i daj¹cej
oparcie. Kiedy �piewa o tym Mistrz, wiadomo
¿e wzorce kultury uleg³y odkszta³ceniu
i poluzowaniu, co podkre�la s³owami: �O, ³atwo
by³o dawnym mistrzom tworzyæ!� (267) i aby
zachowaæ ton staje w opozycji do dawnych

1 W nawiasach podajê strony wed³ug wydania: Witold Gombrowicz, Dramaty, WL, Kraków 2001
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twórców. Mówi ¿e sam ustanawia nowe bariery,
rozszerza i zwê¿a stare, wedle upodobania,
tak jak przykrawa siê materia³. Jest wiêc
kreatorem kultury, choæ uzale¿nionym od
Czasu. Jest tym najsubtelniejszym. Nosi frak
i orchideê (284). Przeczuwaj¹c zwroty Historii
przemienia wzorce, przekszta³ca ton. �Jam ten,
co stwarza silhouette / Co zmienia gust� (249).2
Ten, co kreuje �wiatopogl¹d.

Jednak, wobec jego niepewno�ci, ca³a
przy�piewka traci na warto�ci i nagle Fior
objawia siê w odmiennym �wietle. Okazuje siê
mieæ mniej mocy stwórczej ni¿ by siê zdawa³o.
Byæ mo¿e posiada³ j¹ � jak dawni mistrzowie
� tylko w pewnym kulturowym kontek�cie albo
w opozycji do (s³abszej) Nago�ci.

Wszyscy pok³adaj¹ w nim wielkie
nadzieje. Ufaj¹ mu, choæ sam nie jest pewny,
którêdy ich poprowadziæ. Lepiej poinformo-
wany podmiot dramatyczny, zdaje sobie z tego
sprawê i pisze ju¿ na wstêpie:

Mistrz wszak¿e niepewny jest i trwo¿ny:
jak¹¿ modê ustanowiæ, jak¹ sylwetkê lanso-
waæ, gdy Czasy niejasne, schy³kowe, z³owro-
gie, i nie wiadomo, ku czemu prze Historia?...
(238)

3.  Fior zmienia Modê, wyczuwaj¹c za-
wczasu podskórne fluktuacje Historii, jednak
w³a�nie znajduje siê w momencie wielkiej
niewiadomej. Wobec tego powstaje pytanie:
Czy ów symboliczny strój decyduje o Czasie,
wyprzedza Czas, czy te¿ zaledwie Czas
przeczuwa? A mo¿e jeszcze mniej: Dosto-
sowuje siê do niego? Mistrz mówi: �Moda nie
mo¿e i�æ przeciw czasowi / Moda jest czasem.
Moda jest histori¹! / Czy ja siê mylê, kiedy
mówiê / ̄ e moda jest histori¹?�(267); pozornie
odpowiada, by natychmiast przej�æ w niepew-
no�æ i kolejne pytanie. Dlatego inni zaczynaj¹
go zachêcaæ. Robi¹ to, ¿eby nie utraciæ wiary-
godno�ci jego autorytetu. Nastêpuje wielkie
pompowanie, nadmuchiwanie pustego wyobra-
¿enia, aby rozproszyæ niepewno�æ:

KSI¥¯Ê
Jest histohi¹!

PREZES
Histori¹ moda jest! (267)

Sk³adnia stylizowana na ³aciñsk¹
sentencjê ujawnia wewnêtrzn¹ ironiê sytuacji,
któr¹ wypowied� rewolucjonisty Hufnagla
zwielokrotnia:

GENERA£
Tak, jest histori¹!

HUFNAGIEL
Histori¹!

KSIÊ¯NA (do Ksiêcia)
Czy¿ moda jest histohi¹?

KSI¥¯Ê
Tak, moda jest histohi¹!

GRUPA PAÑSKA
(podnosz¹c rêce do góry)

Histori¹� moda� jest!
(milczenie) (267)

Milczenie wyra¿a konsternacjê i wycze-
kiwanie na odpowied� autorytetu:

FIOR
Historia�
Ja Fior! Ja mistrz! Ja Fior! (267)

Teraz sam Fior stara siê sobie pomóc,
dopompowaæ siê i nakrêciæ, aby móc �tworzyæ�
i �objawiaæ�. Przypomina siê Konrad wo³aj¹cy:
�Ja mistrz! / Ja mistrz wyci¹gam d³onie!�.3 Czy
nie takim mistrzem ma byæ bohater Operetki?
Kolejne odwo³anie nacechowuje Fiora jako
my�liciela-historiozofa, pisarza, artystê.
Twórcy romantyczni usi³owali wprowadziæ
w postrzeganie Czasu stabilny ³ad, jednak sam
Mistrz wyra¿a bezustanne zw¹tpienie i niepew-
no�æ:

O, jak mnie mêczy czas, którego nie
znam!
Przysz³o�æ zawarta w mej
tera�niejszo�ci�
Nieodgadniony kszta³cie! (�)
Jak¹¿ nogawkê mam zaproponowaæ,
gdy nie wiem, czy za lat dziesiêæ
nogawki bêd¹ w u¿yciu? (�)

2 Fr. silhouette �sylwetka�.
 3 Adam Mickiewicz, Dziady. Czê�æ trzecia, Wydawnictwo �Prze³om�, Kraków 1946, s. 38.
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Przysz³o�æ jest czarn¹ dziur¹, czas jest
niewiadomy
Historia nie ma twarzy! (268)

Ostatecznie s³ychaæ zrezygnowan¹
odpowied� Fiora, mimo to jego poplecznicy
nie chc¹ pozostawaæ w pustce, gdy¿ dla nich
Historia musi mieæ znaczenie. Odwracaj¹ wiêc
jego odpowied�, nie chc¹c zrozumieæ
przekazu:

GRUPA PAÑSKA
Historia nie ma twarzy!

KSI¥¯Ê
Panie i panowie, uszanujmy na
wysoko�ciach mêkê twóhcz¹
naszego niezg³êbionego twóhcy�
(268)

Zapanowuje zupe³ne niezrozumienie,
które pozwala nie zwracaæ uwagi na odmiany
Czasu. Pozwala na trwanie w stagnacji i nie-
przedsiêbranie niczego, co mog³oby zapobiec
nadchodz¹cym (okropnym) zmianom. Jednak
Fiora zagarnia noc/niewiedza: � (do siebie)
My�l. / Jaka my�l? / Noc.�(269). Nie wie ju¿
dok¹d Czas poci¹ga przedmioty najbardziej
powszednie, jak: ³awka, drzewa, kamienie,
dom, ko�ció³, ziemia, niebo (charakterystyczne
zestawienie: natura � cz³owiek, góra � dó³,
metafizyka � powszednio�æ). Jeszcze niedaw-
no wszystko by³o przewidywalne i proste. Teraz
wszystko sta³o siê tajemnicze. Aby powstrzy-
maæ biegn¹cy �wiat, Mistrz pragnie zamieniæ
siê w pos¹g, jednak w istocie sam pêdzi razem
z ziemi¹ i Czasem, nad niczym ju¿ nie panuj¹c.

Kiedy Fior rozpoczyna rozwa¿ania na
temat uciekaj¹cego czasu, na scenie staje
Hrabia Hufnagiel i rozpoczyna swoj¹ piosenkê
o galopie. Przejmuje energiê od skostnia³ego,
zjadaj¹cego w³asny ogon systemu przedwojen-
nych warto�ci. Poddaje Fiorowi rozwi¹zanie
problemu wymy�lenia nowego stroju. Dziêki
tej intrydze Hufnagiel bêdzie móg³ doprowadziæ
do sfinalizowania w³asnych planów. Lepiej
wyznaje siê na zrz¹dzeniach losu. Przeczuwa
w jakie stroje przebior¹ siê go�cie.

Urz¹dzony bal ma byæ odwrócon¹
maskarad¹ (formu³¹ obc¹ Fiorowi?). Wszyscy
za³o¿¹ worki, zakryj¹ naszykowane stroje,
maski. Na dany znak wszyscy je ods³oni¹.

Wówczas z poddanych propozycji Mistrz
bêdzie móg³ zaimprowizowaæ nowy szyk.

Co czyni Fior? Jak puste naczynie,
przejmuje energiê od Hufnagla i zaczyna
w³asny/cudzy galop, czyli zgadza siê na
pomys³, bo sam nie potrafi nic zaproponowaæ,
nie potrafi nawet zrozumieæ przejêtego chwilê
wcze�niej galopu. Wiadomo ju¿, ¿e ani on ani
strój nie kontroluje Historii, lecz powszechnie
panuj¹ chaos i niewiedza.

Jednak galop przejmuj¹ równie chêtnie
spo³eczne (i sceniczne) do³y, Lokaje. Tyle ¿e
w ich formule brzmi on tak:

LOKAJE (w�ciekle):
R¿n¹æ!

Dusiæ!
Zabijaæ!

Wyrzynaæ!
Zarzynaæ!

I galop, galop, hopsasa!
I galop, galop, hopsasa! (272)

4. Nale¿y zastanowiæ siê, co znaczy
w Operetce  symboliczne, choæ powszednie,
okre�lenie strój/sylwetka. Wystêpuje w zastêp-
stwie �wiatopogl¹du. Bowiem moda mo¿e byæ
buduj¹ca, ale te¿ mo¿e byæ �Mod¹ bardziej
krwaw¹, Strojem bardziej okropnym� (238).
Przecie¿ s³owo �sylwetka�, poszerzaj¹ce
znaczenie stroju, przywo³uje zwrot: �krêgos³up
moralny�. A �strój� zawiera siê w s³owie �ustrój�.

Rozpoczyna siê bal i przybywa Fior,
który zaczyna deklamowaæ o�miozg³oskow-
cem o charakterystycznym rytmie, rytmie
Hufnagla. Przypomina siê fakt przejêcia jego
energii/galopu przez Mistrza. Dla porównania
warto zestawiæ oba teksty:

HUFNAGIEL
Niech bal z okazji rewii mód
Balem maskowym stanie siê
Zamaskowany bêdzie bal! (269)

FIOR
Dziwnych pomys³ów ciemna toñ
Niech ka¿dy swoje sobie �ni
A¿ przyjdzie mistrz, wykuje mistrz
Ze snów tych pos¹g przysz³ych dni!
(284)
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Wznios³e s³owa Fiora s¹ wyra�nie
autoironiczne, bo wpisane w parodiê operetki.
Równocze�nie przywo³uj¹ inny utwór i podobn¹
melodiê:

Dwunastu braci, wierz¹c w sny, zbada³o
                        /mur od marzeñ strony,
A poza murem p³aka³ g³os, dziewczêcy
                  /g³os zaprzepaszczony. (�)
Porwali m³oty w tward¹ d³oñ i jêli mury
                                  /t³uc z ³oskotem!
I nie wiedzia³a �lepa noc, kto jest
                /cz³owiekiem, a kto m³otem?4

Nie do�æ, ju¿ w trakcie pobie¿nej analizy
obu, zauwa¿yæ mo¿na podobieñstwa tematu
(zmetaforyzowane rozwa¿añ historiozoficz-
nych), jêzyka (sen, wykuwanie ze snów
przysz³o�ci) oraz rytmiki (tetrametr jambiczny).

Odwo³ania intertekstualne do takich
utworów literatury polskiej, które s¹ w pow-
szechnym mniemaniu uznawane za te
najwiêksze, wyznaczaj¹ poziom dyskursu.
Odwo³ania wpisuj¹ Fiora jako postaæ-symbol
w relacjê do realnych bohaterów historii. Do
artystów i historiozofów w ogóle oraz do
konkretnych � Adama Mickiewicza i Boles³awa
Le�miana. Tonacja operetkowa o�miesza
protagonistê i wy�wietla dyskusje z oboma
poetami. Czy¿by postaæ Mistrza wyra¿a³a
równocze�nie Gombrowiczowski apel o now¹,
zaktualizowan¹ i bardziej ludzk¹ literaturê?

Na podobny dyskurs zwracano uwagê
ju¿ wcze�niej, przy innych jego utworach.
Chocia¿by czêste aluzje do Mickiewicza
w Transatlantyku , na które zwraca uwagê
Stefan Chwin w pos³owiu do powie�ci.5  Wobec
tego podobna intuicja intertekstualno�ci
Operetki wydaje siê prawomocna.

Jak zauwa¿a Jan B³oñski, symbol balu
jest na dobre zadomowiony w polskiej
literaturze � w Weselu Wyspiañskiego, Balu
w Operze  Tuwima,6  Balu u Salomona
Ga³czyñskiego, czy w Walcu Mi³osza. Wpisuj¹c
siê w tradycjê Gombrowicz obrazowo wyra¿a
kryzys i g³êbok¹ przemianê, jaka zasz³a

w europejskiej kulturze pierwszej po³owy
dwudziestego wieku.

Kiedy tylko Fior wkracza na arenê balu,
rozpoczyna siê jego konfrontacja z Albertynk¹,
a dok³adnie � z jej Nago�ci¹. Konfrontacja - to
za du¿o powiedziane, Mistrz po prostu nie wie,
o co chodzi. Wypowiada jedynie po trzykroæ
zdziwione: �Hê?� (285). A po d³u¿szej przerwie
chce ju¿ tylko ciszy i spokoju. Pragnie zrozu-
mieæ otaczaj¹cy go chaos. Kreator Stroju nie
potrafi odnale�æ siê wobec Nago�ci. Rysuj¹
siê nastêpuj¹ce opozycje: kultura � nago�æ,
fa³sz � prawda, maska � twarz, ukryte �
odkryte, skomplikowanie � prostota,
niepewno�æ � pewno�æ, niepokój � spokój,
niewiedza � m¹dro�æ, powierzchowno�æ �
istota rzeczy.

FIOR
Ba! Gdybym¿ wiedzia³, jaki strój
W ³onie przysz³o�ci kryje siê
Lecz bardziej jeszcze wiedzieæ chcê,
Co w workach owych siedzi
W tym sêk, w tym sêk, w tym sêk!
(296)

� mówi tu¿ przed zrzuceniem worków, czyli
skupia siê nie na tym, co trzeba. Poniewa¿
nie tajemnicê przysz³o�ci chce poznaæ Fior,
lecz tajemnicê worków. Czas przejmowany jest
przez zwyk³¹, ludzk¹ zwierzêco�æ, lecz ten,
który mia³ przeczuwaæ �ciegi Historii, nie potrafi
tego przewidzieæ. Nie zwraca na to uwagi.
Worki znacz¹ materiê gorsz¹ od zwyk³ego
stroju. Znacz¹ maskê w masce, utajon¹
zbrodniê, burzê historii i puszkê Pandory.

Kiedy pod koniec aktu drugiego
rozpêtuje siê burza rewolucji i gasn¹ �wiat³a,
Fior niepewnie o�wietla ciemno�æ elektryczn¹
latark¹ (któr¹ zawsze nosi przy sobie). Czy¿by
odkrywa³ drobiny sensu po�ród kompletnego
chaosu? Ukazuje wszystkich zastyg³ych
w bezruchu, jak na zdjêciu. Przypomina to
proces pisarskiego opisu, który czêsto ujmuje
wydarzenia statycznie, a nie dynamicznie.

4 Boles³aw Le�mian, Dziewczyna, [w tego¿:]  Poezje, oprac. Jacek Trznadel, AWM, Warszawa 1994, s. 248.
5 Stefan Chwin, Gombrowicz i Forma polska, [w:] Witold Gombrowicz, Trans-Atlantyk, WL, Kraków 2004, ss. 135-138.
6 Jan B³oñski, Forma, �miech i rzeczy ostateczne. Studia o Gombrowiczu, Znak, Kraków 1994, s. 78.
7 Co opisuje Markowski: �Ta sytuacja pojawia siê u Gombrowicza obsesyjnie (�). �wiat gada, ja nie wiem co. Moja
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Albertynka �pi dalej. Szarm i Firulet
stoj¹ przera¿eni stratami, sporz¹dzonymi
przez Z³odziejaszków, którzy zastygli �w kra-
dzeniu�. Hufnagiel bez worka, twarz ma strasz-
n¹ i pokrwawion¹, rewolucyjn¹. Genera³ ma
mundur hitlerowca, a Markiza mundur dozor-
czyni obozu koncentracyjnego. Prezes nosi
maskê przeciwgazow¹ a w rêku trzyma bombê
(przypomina Hiperrobociarza z termosem-
bomb¹, bohatera Szewców  Witkacego).

Ka¿dy tê modê sam sobie umy�li³,
wymarzy³, jednak wiadomo � prowodyrem by³
Hufnagiel-komunista. On w³a�nie zwiód³
autorytet-artystê. Fior siê w tym zupe³nie nie
wyznaje. Ci¹¿y na nim odpowiedzialno�æ. Ca³e
rozpasanie ludzkiej zwierzêco�ci rozpoczê³o
siê pod wp³ywem rewolucyjnego fermentu
z do³ów, który sprowokowany zosta³ przez elity.
Rozpoczê³o siê dok³adnie tym, czym koñczy
siê akt drugi i rozpoczyna burzowy akt trzeci:

KRZYK SZARMA
Pas!

KRZYK FIRULETA
Pas! (s.303)

5.  Symbol Fiora, poety, demiurga,
kap³ana, mistrza, decydenta, pisarza, artysty,
ale artysty dekadenckiego, zblazowanego, to
symbol twórcy w ogóle. Twórcy pora¿onego
my�l¹ nihilistyczn¹. Tu¿ przed pierwsz¹ wojn¹
�wiatow¹ dotkniêtego atrofi¹ woli. Wyra¿a to
jego bezustannie omawiana niewiedza. Ale nie
jest to wy³¹cznie obraz sytuacji kultury europej-
skiej przed i po wielkich wojnach. Gombrowicz
pragnie przez niego ukazaæ równie¿ niewiedzê,
we wszystkich jej wymiarach.7

W ostatnim akcie Fior staje siê g³ównym
bohaterem, za którym pod¹¿a fabu³a. Albo te¿
� wokó³ którego fabu³a siê owija. Poniewa¿ nie
jest motorem akcji, a jedynie jej sekunduje.
Znajduje siê na odpowiednim miejscu, w odpo-
wiednim czasie. Wokó³ rewolucja, a on chodzi

bez strachu, zupe³nie jakby przychodzi³ z innej,
bardziej auktorialnej przestrzeni. Jakby by³
kolejnym podmiotem dramatycznym.

Anne Ubersfeld dzieli podmiot drama-
tyczny na �wypowiadacza-skryptora� (na
potrzeby tekstu, w skrócie 1.PD; w tym przy-
padku chodzi o samego Gombrowicza) oraz
na �wypowiadacza-bohatera� (ka¿dego boha-
tera; 2.PD).8 Jednak w tek�cie Gombrowicza
nale¿a³oby wyró¿niæ dwóch kolejnych:

Pierwszym jest �wypowiadacz-narrator�
(autor didaskaliów i wstêpu, oprócz Komen-
tarza; 3.PD), poniewa¿ ��wiadomie z³a forma�
operetki oddziela 1.PD od jego dzie³a.
Rozdzielony zostaje temat wznios³y i trudny
(nadany przez 1.PD), od wypowiedzianego
kszta³tu dramatu (sformu³owanego przez
3.PD). Autor skrywa siê g³êboko w tek�cie.

Drugim dodatkowym podmiotem jest
�wypowiadacz-obserwator� (4.PD). To w³a�nie
nim jest Fior, niezale¿ny od niektórych
elementów �wiata przedstawionego (np. nie
dotyka go rewolucja w trzecim akcie). Wnika
w �wiat przedstawiony i pod¹¿a za akcj¹.
Podtrzymuje j¹. Czêsto rzuca s³owa wprowa-
dzaj¹ce kolejne postaci, wydarzenia, s³owa
komentuj¹ce, opisuj¹ce przestrzeñ. Podobnie
jak czyni to 3.PD. Zupe³nie jak u Szekspira,
który przecie¿ by³ mistrzem Gombrowicza.
Równocze�nie Fior zdaje siê najsilniej
manifestowaæ pogl¹dy 1.PD.

Nie-wiedz¹ zbli¿a siê najbardziej do
1.PD. Zgodnie z tym, co napisa³ Markowski,
sam Gombrowicz nie potrafi³ pogodziæ siê
z chaosem �wiata. To jest wspólna cecha 1.PD
z 2.PD. Z tego te¿ powodu s³owa B³oñskiego,
¿e Fior jest w pewnej mierze alter ego  autora9

� czemu przeczy Markowski � nie s¹ do koñca
nieuzasadnione. Nie do�æ, Mistrz jako jedyny
nie podzieli³ losu innych: nie uleg³ urzeczowie-
niu, jak Ksiê¿na i Ksi¹¿ê; nie zmieni³ p³ci jak
Ksi¹dz; nie uleg³ zezwierzêceniu jak Profesor.
Zreszt¹ wszyscy bohaterowie Operetki mog¹

niewiedza, moja g³upota pogr¹¿a mnie w �wiecie i nie wiem, jak z tej g³upoty wybrn¹æ.
Mówi to sam Gombrowicz, mówi¹ te¿ postaci z jego tekstów (np. Henryk: �G³upi jestem / A jednak m¹drze mam mówiæ��

[DR 141]) i fakt, ¿e g³upi jest zarówno autor, jak i jego persony, ka¿e nam traktowaæ g³upotê jako ¿ywio³ obecny na
ka¿dym poziomie�. Micha³ Pawe³ Markowski, Czarny nurt. Gombrowicz, �wiat, literatura, WL, Kraków 2004, ss. 313-
314.

8 [Cyt. za:] Krystyna Ruta-Rutkowska, Dramatyczne gry w podmiot, [w:] �Teksty drugie�, nr 1-2/ 1999, s. 33.
9 Jan B³oñski, Forma, �miech�, s. 85.
10  Micha³ Pawe³ Markowski, Czarny nurt�, ss. 313-318.
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byæ w pewnej mierze traktowani jako swoiste
emanacje 1.PD. Bowiem jest to element
charakterystyczny ca³ej twórczo�ci Gombrowi-
cza, przejawiaj¹cy siê równie¿ w utworach
innych wspó³czesnych mu pisarzy, np.
Hermana Hessego.

Ksiê¿na, Ksi¹¿ê i Ksi¹dz s¹ niejako
wyzwoleni z jarzma mody, znale�li w³a�ciwe
sobie pozycje w nowym �wiecie, choæ Fior,
w³a�nie Fior uwa¿a, ¿e s¹ to przebrania (310).
Czy¿by znawca minionego stroju potrafi³
przejrzeæ ka¿d¹ mistyfikacjê? Kiedy krzyczy
do Hufnagla, aby ten zrzuci³ maskê, wszystkie
elementy dramatu wskazuj¹ na Mistrza, jako
na jedyn¹ osobê �wiadom¹. Zatem rewolucja
nie przynios³a wyzwolenia i nowego ³adu,
rewolucja zrzuci³a stare stroje na rzecz
�bardziej krwawych�.

Mistrz wêdruje po scenie jak �rednio-
wieczny Jedermann a wydarzenia po kolei na
niego nacieraj¹. Napotyka Ksiêcia, Ksiê¿nê
i Ksiêdza, nastêpnie trafia na rewolucyjny
proces. Wówczas ma miejsce spektakularna
pora¿ka komunikacyjna.10  ¯eby przywróciæ
�wiatu ³ad, bohater usi³uje nawi¹zaæ kontakt
z Hufnaglem, z s¹dzonymi faszystami, a nawet
z Profesorem-koniem. D¹¿y do przeprowa-
dzenia normalnej rozprawy, jednak to nie ten
Czas � potrzebne s¹ nowe metody, stosowne
do oskar¿onych, którzy nie potrafi¹ wydobyæ
z siebie ludzkiego g³osu. Zreszt¹ oskar¿yciel,
Profesor-koñ, te¿ tego nie potrafi. Umie ju¿
tylko rzygaæ. Okazuje siê, ¿e faszy�ci i hitle-
rowcy nie nale¿¹ do gatunku ludzi. A kiedy Fior
chwyta siê ostatniej deski ratunku i wskazuje
na niewymowno�æ z³a oraz na niekomunika-
tywno�æ, wówczas otrzymuje prost¹ odpo-
wied�:

FIOR (usi³uj¹c przekrzyczeæ wiatr)
Protestujê
W tym wszystkim jest co�
niewypowiedzianego!

HUFNAGIEL
S³owa to wiatr! (314)

6. Zakoñczenie Operetki  wprowadza
dwa nowe tematy: nago�æ-prawdê i nago�æ-

erotyzm. Pojawia siê równie¿ pytanie: Kto na
samym pocz¹tku wprowadzi³ Albertynkê w sa-
mo centrum akcji? Hrabia Szarm po�rednio,
a osobi�cie Z³odziejaszki. Za ka¿dym razem
ujawnia siê podobne zestawienie: Z³odziejaszki
� Arystokracja � Albertynka. Fior jest z niego
wy³¹czony. Podkre�la to charakter wydarzeñ,
które przybieraj¹ kszta³t naczyñ po³¹czonych.
Nic nie dzieje siê bez udzia³u pozosta³ych
bohaterów. Chocia¿ to na Z³odziejaszki
po³o¿ony jest szczególny nacisk. Bowiem to
oni (po raz pierwszy w ca³ej sztuce) zabieraj¹
g³os pod koniec, �piewaj¹c �To my! / To my! /
To my!� (324, 326).

Jak w tê strukturê wpisuje siê postaæ
Fiora? Mistrz raz wpisuje siê w akcjê (�Ja
Fiorem by³em��; 316), po czym znowu nadaje
jej ton i pyta: �Co to za trumna?� (317); �A trup
gdzie?� (319). ̄ ywy kreator mody/martwy strój/
martwa nago�æ � zawi³a relacja uwypukla
pewien semantyczny brak. Albo strój, albo
nago�æ. A tu nie ma ani jednego, ani drugiego.
St¹d równie¿ wyp³ywa zagubienie Fiora.

Niewiadomo wiêc ju¿, czy trwa jeszcze
�mêcz¹ca maskarada� (320), czy jaka� pustka
po niej. Mistrz zyskuje kolejny atrybut. Zostaje
wzorem czytelnika. Nawet najbardziej wnikliwy
lektor nie jest w stanie natychmiast rozwik³aæ
tre�ci ostatnich scen, podobnie jak protago-
nista: tu nie chodzi ju¿ o umiejêtno�æ pytania
� pytaæ Fior ju¿ potrafi � ale jak¹kolwiek
odpowied�.

Problem elementu erotyczno-politycz-
nego w historiozoficznej fabule, dostrzeg³ Jerzy
Jarzêbski, analizuj¹c Operetkê I.11 Bez tego
kontekstu aspekt erotyczny nie zwraca³by na
siebie uwagi. Pierwsz¹ i najbli¿sz¹ konotacj¹
Albertynki pod koniec sztuki, jest symbol
prawdy. Jednak nago�æ polityczna oznacza,
¿e postaæ Fiora nabiera kolejnej barwy. Barwy
kreatora polityki na równi odpowiedzialnego za
wydarzenia wielkiej historii, co arystokracja
i do³y, od których jest oddzielony. Byæ mo¿e to
na nim ci¹¿y najwiêksza odpowiedzialno�æ,
lecz niestety � artysta jest g³upi.11

Jak ró¿norodne s¹ kreacje Fiora w Ope-
retce? Jest twórc¹ (stroju), pisarzem (nawi¹-
zuj¹cym do innych oraz apeluj¹cym o nowe),

11 Jerzy Jarzêbski, Podgl¹danie Gombrowicza, WL, Kraków
2000, ss. 106-121.
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jest Everymanem (po�ród Historii), 3.PD
(w analizie formalnej), wreszcie czytelnikiem
(uto¿samionym w tek�cie) oraz politykiem
(w konfrontacji z erotyzmem-politycznym).
Bogactwo charakterów i chaos rozpoznañ
zostaj¹ odrzucone do trumny, w której le¿y
domniemanie martwa Nago�æ. Artystycznym
jêzykiem jedenastozg³oskowca Mistrz sk³ada

do grobu strój i sylwetkê. Kiedy wszystko
zostaje odrzucone, powstaje naga Albertynka,
witana przez wszystkich okrzykami i �piewem.
Zmartwychwstanie Nago�ci stanowi misterium.
To Z³odziejaszkowie ukryli j¹ w trumnie. Jednak
Fior wielopostaciowy pozostaje w kropce. Nie
przestaje pytaæ, pomimo ¿e wszystko zosta³o
rozwi¹zane.


