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Józef Tischner 
I 

Nad „Slubem" 
Gombrowicza 

„ Daicie mi człowieka ... " 

Wszystko. co się w tym dramacie dzieje, dzieje-się wokół 
„ślubu". Co rozumiemy przez pojęcie: „ślub"? 
„Ślub" jest ustanowieniem więzi absolutnej. 
Pamiętamy jego formulę: „ślubuję ci miłość. wierność 
1 ze cię nie opuszczę aż do śmierci; tak mi Boże dopomóż 
i wszyscy święci". 
Czy 1ednak może istnieć więź absolutna tam. gdzie nie ma 
Absolutu, gdzie „Bóg umarł" i „wszystko płynie"? 
Kazdy, kto pragnie ustanowić więź absolutną w świecie 
bez Absolutu. pragnie tego, co niemożliwe. 
Czy znaczy to, ze człowiek nigdy nie pragnie niemożliwości? 
Wręcz przeciwnie. Bywają niemozliwości. 
które zamiast zniechęcać człowieka, 
tym bardziej go podniecają. 
Taką niemożliwością okazuje się u Gombrowicza ślub. 
Gdy na ludzkim padole lez wszechwładnie panoszy się 
zdrada, ślub urasta do rangi na1wyzszego z marzeń. 

Gdyby ślub był możliwy, wszystko byłoby inne. 
Przede wszystkim zaistniałaby wierność. 
Gdyby była możliwa wierność, mozliwa byłaby religia. 
Gdyby możliwa była religia. możliwe byłoby odbicie 
Boga w stworzeniu. Wtedy nie trzeba by wołać: 
„dajcie mi człowieka". bo człowiek by był, tuz obok. 
w pobliżu serca. To właśnie człowiek byłby tą stworzoną 
na obraz i podobieństwo Boga, istotą zdolną do wierności. 
Wtedy równiez świat nie bylby „ziemią przeklętą". 
na które1 włada podejrzliwość. donos i zdrada. 
Skoro 1ednak ślub jest niemożliwy, kościoły idą 
w ruinę. toczy się wcina. człowiek jest wielką próznią 
1 nikt nie umie pow1edz1eć, co znaczy być sobą. 
N1emożliwośc ślubu. czyli bezustanne zagrozenie zdradą. 



taw1a pod znakiem zapytania nie tylko tozsamosc ludzi 
al 1 toz<;amośc rzeczy a więc rzeczyw1stosć wszelk1e1 
rzeczyw1stosc1 Tam gdzie zagrozone zostało poczucie 
rzerzyw1stosc1 zvc1e toczy się na pograniczu nu 1 1awy 
Sw1at i;ta1 się 1edyn1e z1aw1sk1em sw dla 
W sroilku 11 wis a swiata kręcą się ludzi podobr1 do z1aw 

Znakornte dzieło Witolda Gombrowicza dopuszcza 
oczyw1c;c1e wiele interpr taq1 Proporu1e. abysmy prml1 
na1prostm1 drogą poprzez tytuł Zobaczmy co z tego 
wyniknie 

11Ja1p1erw wyda1e się w1ę w zyc;tk1m ze co 1ak co 
ale ślub 1est mozllwy Gombrow1 z 111 Le w„ wprowadzer1u 

Tu ludzie łączą się w 1ak1e-; k'iztalty Bolu St•ac"u 
Srr1esznosc. lub fa1emnicy w ·11ep zew1dz ar m lod 
1 ·vtMy w absurdalre zw1ązk1 , sytuac1e 1 podda1ą się 1rn 
są stwarzani przez to co stworzyli" 
Ludzie tworzą formę a forma tworzy lud21 
Czy 'lle mozra zalo1yć. ze w1errosć czyli ślub to takze 
forma. ktora wyrozn1a się 1edyn1e tym ze 1est bardz1e1 'liz 
inne trwała? Czy wypow1edz1ana formula przys1ęg1 
malzensk1e1 nie moze ustanow1c w1ęz1 absolutne1? Przec1ez 
czytan y . to nie my mówimy słowa lecz slowa nas 
mówią A na 11rnym m1e1scu . Słowa wyzwala1ą w nas 
pewne stany psychiczne ksztaltu1ą nas stwar za1ą 
między 'lam1 rzeczyw1stośc1 Jezell ty powiesz coś 
takiego dziwnego to 1 1a mogę pow1ed21eć coś 
dz1wn1e1szego 1eszcze. 1 tak. wza1emnie podp1era1ąc c;1ę 
mozemy za1śc daleko A 1ednak w1ernośc nie 1est 
rrozhwa I to nie tylko z powodu braku Boga ni tylko 
z powodu braku wewnętrzne1 tozsamosc.1 czlow1eka. ale 
równ1ez a moze przede wszystkim z powodu 1ak1e1s 
c"oroby mowy z braku Słowa. które mogłoby być 
Słowem w1ernośc1 Słowa osob Gombrowiczowskiego 
dramatu nie są slowam1 d I a kogos d ł a Drugiego ale 
słowami w ob e c kogos lacł'odz1 istotna roznica między 
słowem . dla kogos' a słowem . wobec kogoś" Słowo 
• dla kogoś' 1est darem które łączy wolne osoby 
Słowo wobec kogoś" nie 1est darem. nie zakłada 
wolnosc1 1 '11e ustanawia w1ęz1 w1ernośc1 czyli • rellg11 
W taki slow1e ludm łącząc się między sobą 
narzuca1ą sobie nawza1em tal<1 czy inny sposób bycia. 
mówienia działania 1 kazdy zniekształca innych, będąc 
7arazem przez r.1cll zniekształcony' Od mowy . wobec 
kogoś' zaczyna s ę przemoc władzy 

Mimo więc. ze na św1ec1e nie ma Boga 1 w rurnę 
poszły kosc1oly. Henryk chce wziąć ślub z Mańką 

dziewczyną. którą kiedyś kochał Ostatecznie. po co 
Bog. przec1ez on sam moze obie ślubu udz1el1c 

Pod jednym warunkiem· że potrafi wznieść się na 
odpowiedni poziom boskości. Czytamy: „Rozumiejąc, iż to 
inni ludzie przetwarzają czlowieka w 1stote wyższą, 
obdarzoną wladzą. a nawet w Boga, postanawia zmusić 
swych poddanych. aby oznakami czci i posłuszeństwa 
»napompowali« go boskością. Wówczas zdoła udzielić 
sobie ślubu »naprawdę świętego«, ślubu, który 
przywróci czystość i dziewiczość narzeczonej-dziewce". 
Tak więc drogą do śtubu jest osiągnięcie władzy 
absolutną Stajemy się świadkami osiągania takiej 
władzy To stara jak świat historia. Znamy ją choćby 
z Szekspira. Ale u Gombrowicza jedno zwraca uwagę· 
mechanizm przemiany i ustanawiania wartości, który 
towarzyszy każdemu sięgnięciu po władzę 

Wy1asn11my rzecz na przykladm. 
Oto w pewnym momencie widzimy, jak wspina1ący 
się po szczeblach drabiny wladzy Henryk klęka przed 
01cern. Ten gest wygląda inaczej od strony klękającego 
Henryka, a inaczej od strony zewnętrznych obserwatorów. 
Henryk mówi „ukląkłem . ale ukląkłem jakoś cicho i nie dla 
mnie. a dla nich. ale nie dla nich a dla mnie ... " 
To 1ednak wystarczyło, by rnni obwołali ojca królem. 
Mowa gestu ma siłę magiczną. Watrością jest to. co zostało 
uznane za wartość. Inny przykład: spojrzenia ludzkie. 
dziesiątki spojrzeli. skierowane na palec czynią z palca 
Palec nadzwyczajny: „a czym bardzie1 się patrzom. 
tern bardziej nadzwyczajny'·. I tak jest zawsze. Gdy w głąb 
ludzkiej niepewności. w środek wahari . przypuszczeri 
1 podpuszczeń, wtargnie przypadkiem cudze uznanie. 
gdy do 1ednego niepewnego przyklęknięcia dolączy się 
drugie i trzecie, to niepewność nie będzie już tak bardzo 
niepewna jak przedtem. a przypuszczenie łatwo zamieni się 
w twierdzenie. I tak wartość. która na początku jedynie 
zachęcala do uznania. przechodzi w wartość. 
która wymusza szacunek. 

Prawdę tę wypowiada w dramacie Pijak: 

.Między nami 
Bóg nasz się rodzi 1 z nas 
I kościól nasz nie z nieba. ale z z1em1 
Religia nasza nie z góry. lecz z dolu 
My sami Boga stwarzamy 1 stąd się poczyna 
Msza ludzko ludzka. oddolna. poufna 
Ciemna i ślepa. przyziemna 1 dzika 
Której 1a jestem kaptanem" 

Mamy więc projekt nowej religii - religii w której Słowo 
jedynie pozornie staje się ciałem. naprawdę zaś 
staje się przemocą służącą do „formowania" ciał. 
Na zewnątrz wygląda wszystko tak. jakby była religia. 



Ale to nie jest religia. To parodia religii. 
Widać to szczególnie wyraźnie w postaci Władzia . Wiemy, 
ze kazda religia wymaga ofiary. Ofiarą tworzącej się 
„religii oddolnej" będzie właśnie Wladzio - stary 
przyjaciel Henryka. Władzio trzymał się najdłuzej. 
zachowując przyrodzoną trzeźwość i zdrowy rozsądek. 
Niby spał. ale wlaściwie nie spal. Ale właśnie dlatego jego 
upadek będzie tym większy . Oto Henryk zażąda od niego ... 
ofiary samobójczej. To jest właśnie to : ofiara samobójcza. 
Nie sztuka dać się zabić. sztuką jest zabić się samemu 
ku czci króla . I Wladzio to zrobi. A król? 
Rzecz w tym. ze król sam nie wie, co z tym fantem począć. 
bo niby zażądał ofiary, a właściwie nie zaządał. 
Wszyscy będą ofiarami wypowiedzianych słów. 

Teraz nic 1uz nie stoi na przeszkodzie. by Henryk mógł sobie 
udzielić ślubu . Ale ślubu nie będzie . Dlaczego? 
Bo HP-nrykowi. .. odniechciało się ślubu. Ot tak po prostu 
- odniechcialo . Raz się czlow1ekow1 czegoś chce, 
raz się mu nie chce. Raz się robi to, raz tamto. Raz się mówi 
tak. raz inaczej. Po prostu Się mówi. 
Nie my mówimy słowa. słowa mówią nas. Kim jesteśmy? 

Sztuka Witolda Gombrowicza pokazuje to, kim jesteśmy 
i czym jest dramat. w którym uczestniczymy. 
Posłużmy się porównaniem. Wyobraźmy sobie klębek nici, 
z którego w miarę uplywu czasu snuje się coraz dluzsza mć . 
Klębkiem nici jest człowiek. rozwijająca się nić 
- to życie człowieka. jego dramat. Czym jest człowiek 
i czym jego dramat? Człowiek jest nagromadzonym 
bogactwem. skarbem ukrytym. a dramat nie jest niczym 
innym, jak odsłaniającym się stopniowo. 
wpisanym w jego byt. przeznaczeniem Wyobraźmy sobie 
coś przeciwnego· oto nić, która w miarę upływu czasu 
nawija się na kłębek. Dramat ludzki jest bezustannym 
zbieraniem nowych doświadczeń. koniec dramatu 
- dojrzałym owocem czasu . Pierwsze wyobrażenie 1est 
przedstawieniem dramatu Edypa dramatu fatum. 
Edyp od samego początku nosi w sobie swe przeznaczenie. 
a dramat nie jest niczym innym, jak odsłanianiem tego. 
co bylo na początku. Drugie wyobrażenie jest 
przedstawieniem dramatu chrześcijańskiego: na początku 
mamy tylko powołanie i nadzieję, na końcu mamy owoc 
wierności - człowieka. który dojrzał do nieba. 
U Gombrowicza inaczej. Człowiek Gombrowicza ani nie jest 
nosicielem fatum. ani nie jest nosicielem powołania . 
Kim jest? 

Czytamy: 

. Cóż stąd (zapytam), ze to ja. ja jestem w samym środku, 
w samym centrum. jeżeli ja. ja nigdy nie mogę być Sobą?" 

I dalej: 
„Udajesz siebie samego 
Nawet przed samym sobą " 

I jeszcze raz: 
„Ja mogę 
Przybrać siebie w takie postawy ... przed wami 
I dla was! Ale nie dla mnie! Ja nie potrzebu1ę 
Zadnej postawy! (. ) Recytuję tylko 
Mą ludzkość! Nie, ja nie istnie1ę 
Nie jestem żadnym »ja«. ach, ach , o bezdżwtęczna 
Pusta orkiestra mego »ach« co z pr6zn1 
Mojej dobywasz się 1 w próżni toniesz" 

Osoba gombrowiczowskiego dramatu nie mesie w sobie 
żadnego fatum. które mogłaby ujawniać ku oczyszczeniu 
innych. Nie nosi żadnego wezwania i żadnej nadziei. 
wedle której mogłaby budować wspólnotę z rnn"mi ludźmi. 
domy. drogi i miasta. I nie nosi tei żadnej wewnętrznej 
prawdy. poniewaz jest tylko zjawiskiem - zjawiskiem. 
które wyczerpuje swą rzeczywistośc w tym. ze się zjawia. 
U Gombrowicza spektakl jest wszystkim. 
Człowiek to tylko widowisko w widowisku. Można by 
1ednak przypuścić. że jest to piękne widowisko. 
Nie, tego także nie ma . Ta estetyka nie może być piękna. 
Gdyby była piękna. byłaby jakoś usprawiedliwiona i wtedy 
moglibyśmy rzec: „złudo trwaj'· . Tego jednak rzec nam nie 
wolno . Co pozostaje? Jaka logika rządzi zjawami? 
Pozostaje tylko spór o wladzę. W końcu jednak władza 
wśród zjaw okazuje się również tylko zjawą władzy . 

Istnieje 1eszcze lęk. Jest to przedziwny lęk: zjawa pragnie 
przedzierzgnąć się w rzeczywistość. z drugiej jednak strony 
boi się rzeczywistości. ponieważ w zetknięciu z nią traci 
wszelkie znaczenie . I tak lęka się tego, czego pragnie, 
i pragnie tego. czego się lęka. Lęka się „dutknięcia" 
i pragnie „dutknięcia" . Z tego lęku bierze się wołanie: 

„Odrzucam wszelki ład. wszelką ideę 

Nie ufam żadnej abstrakc1i. doktrynie 
Nie wierzę ani w Boga, ani w Rozum! 
Oośc juz tych Bogów! Dajcie m1 człowieka! 
Niech będzie, jak ja. mętny, niedojrzały 
Nieukończony, ciemny i nie1asny 
Abym z nim tańczył! Bawił się I 2 nim walczył 
Przed nim udawał! Oo niego się wdzięczył! 
I jego gwałc1I. w nim się kochał. na nim 
Stwarzał się wciąż na nowo. nim rósł i tak rosnąc 
Sam sobie dawal ślub w kościele ludzkim!" 

Tak: „dajcie mi czlowiekał" Ale człowieka nie ma. 



Jak rozum1ec ostatnią scenę sztuki? Obraz 1es1 symbolem 
pelnym Z'lac:zeń Mal być korowód ślubny. 
a 1est kondukt pogrzebowy z trumną samobójcy 
Miało być ostateczne zwycięstwo władzy, tymczasem 
władza He1110 w1edz1ona siłą zaklętą w mowie. 
skazu1e samą s1eb1e na w1ęz1enie. c~oc: nie wie, za c:o 
1 dlaczego Mamy więc przed sobą jakiś danse macabre 
zjaw Zjawy gdzieś idą Gdzie idą? Spróbu1my trzymać się 
nadal w1elk1e1 metafizyki Slubu 1 wyobrazmy sobie. 
ze idą na Sąd Ostateczny No bo. gdzie po tym ws1ystk1m 
morna pojsć? Co stanie się podczas Sądu? 
Co będz e z Heniem. Pi1akiem. Ojcem i Matką. z Mariką. 
z Dworzanami , Szp1egam1? Wiemy skądinąd. 1ak ma 
wyglądać Sąd Ostateczny. Po1aw1 się Sędzia 1 powie 
.. ldżc1e przeklęci w og1en wieczny. bo bylem glodny 1 nie 
dal1śc1e m1 Jeść! • Powie takze. „Pójdźcie spraw1edliw1 do 
królestwa. przygotowanego wam od zalozenia świata. 
bo bylem glodny 1 daliście mi jesćl" I tak spraw1edliw1 
otrzyma1ą nagrodę. a niesprawiedliwi będą ukarani 
A co powiedzą tacy jak He1110. Pijak. Szpieg 1 mrn? 
Powiedzą „Jak to sprawiedliwi. jak Io przeklęci? 
Przec1ez my 10 nie my Nas naprawdę nie bylo. Nasze 
uczynki naprawdę nie liyły naszymi uczynkami. 
Mysmy tylko re cyt o w a I 1 swą ludzkość I" Tak oto z1awy 
ludzkie uczepią się ostatnie i szansy. spróbują uniknąć kary 
poprzez ironię podniesioną do metaf1zyczne1 po ęg1, 
spróbu1ą wyzwolić ze s1ebrn i ro n 1 ę z B o g a. 
W ten sposób zakwest1onu1ą Boga, który chc1al stworzyć 
czlow1eka. ale nie stworzy!. 1 chc1al zbawić czlow1eka, 
ale nie zbawil A uczynią to w1edzen1 w dalszym ciągu silą 
słowa Tak więc. gdy „na poc1ątk11 bylo Slowo ·. 
na końcu wlaśn1e na mocy slów nie mozl! by!: r11c 
ani nagrody. a111 kary. co na1wyze1 trochę pustego śm1f!ch11 
Niespełniony człowiek sprób111e wytknąć Bogu. ze On " i;: 

nie spelnil ani 1ako Stwórcn. ani 1ako ZbaM. 



Jan Błoński 

Gombrowicz 
i a ko 
tragediopisarz 

„We śnie ukazu1e się Henrykowi . · 
-zaczyna Gombrowicz streszczenie Slubu 

Koncząc powtarza, ze Henryk „w1dz1 się 
wobec sw1ata fiktJI snu' . • 
Podobnie określa swoie roienia sam 
bohater Juz na początku mówi Władzrowi 

Wyobraz sobie 1ak, $en okra~1v miałem 
Sml m1 się 1ak1ś slwor ~1eludzkr 

Takze akt drugi otwiera słowami 
„Odgadnąć/ Sens snu „ 

Zaś w zakonczeniu juz po samobójstwie 
Władzia powtarza znowu 

1< 101 by w to uw1erzyl7 Te sen iedynie 

To nawe1 wv1ą1kown Slluczne A 1ednak on tu lezy 
Ona las Ian stai 
A 1a tu 1estem 

Jakze to więc w końcu iest? 
He~ryk, owszem. śni. ale zarazem 
umieszcza się poza własnym marzeniem 
a więc nre śm całkiem, czy tez nie śni · 

• Wszystkie cytaty ze Stubu według wydama Dm/ 
t 6, Wydawnictwo Lilerack1e. Kraków 1988. · 
Pozostale cytaty z Gambraw1cza. 1esl1 nie zaznacrnna 
inacze1. według tego samego wydania 01iel 

i „ 

~aprawdę. przyna1mnre1 m ac:tu 
Podchwycił to Glow1ńsk1. pow1adałąc, 
ze sen 1est w dramacie .przedmiotem pytan 
1 rozwazan. stanowi problem" •. 
Dlatego tez sądzt. ze nre mozna uznac go za 
• rnotywaqę" działań Zapewne, podobnie 
1ak za motywac1ę nie mozna uznać 1awv 
Zaden sen nie 1est ,przyczyną · z1aw1sk. 
których aośwtadcza śnrący podmiot. 
Jest •acze1 form~ sw1adomośc1 w ktore1 
uczuciowo c nre natraha (lab natrafia 
1'lacze1) 'lil opór rzeczyw1stośc1 r1zykalne1 
lub społec111e1 

Tylko w tym sen51e rrozna powiedzieć. 
ze Ślub 1est snerri Nie ma znaczenra. 
Cl'{ Henryk f1z101og1cznre Sm. choc 1 to 
mozna pomyśleć Snrmy bowiem czasem 
ze śnimy lub racze1 śnrmy wiedząc 
ze 'inrmy Na pogrnmczu 1awy 1 snu 
sw1adomość 1uz określa zdarzenia 1ako 
fantom~. ~nrący wpatru1e 'i1ę w me 1ed11ak 
z przy1emnośc1ą Jak Henryk . Ja w kazdeł 
chwili mógłbym zbudzić 1 1..nrcestw1ć was 

• Michał G•ow1ńsk1 Komentarze do S/ubu 
w Gombrow1a 1 krytycr Wvdaw tw11 L1terack1e, 
Krakow 1984 Glowmsk1 1w1e1dz1 ze w Slub1e 

z1aw1sk1em ( I na1bardz1e1 nowatorskim ( „ } 1est 
rezygn CJd 1 matywaq1, 1akby 1e1 uchylenie • 
P•zyznam. ze ~•e mogę ter !ezy przy1ąc. an1 nawet na 
dobrą sprawę zrozumieć. 

ale nte chcę psuc tego wsµamalego 
upa1ającego przy1ęc1a .. 1 zresztą wtedy 
o n a (podkreślenie JB) takze by zniknęła 
~ ] Dostra1am się do was. ale z pełną 
św1adomośc1ą [ .. : bo właściwie to 
wszystko„ sprawia m1 przy1emnosć" 
Pół zartem mozna by powiedzieć. 
ze Gombrowicz man1pulu1e glębokośc1ą 
snu . Ale nrew1ele się dowiemy, szuka1ąc 
psychicznego wzoru zachowań Henryka 
Jego sen 1est snem literackim 1 rownre 
dobrze mozna powtórzyć za Gombrowiczem 
ze upodabnta się on , racze1 do artysty 
w stanie natchntenta. mz do osoby, 
ktora śnr" Ale 1 to określenie 1est 
przybhzemem tylko artyści rzadko 
hałucynu1ą tak prze1rzysc1e 
1 konsekwentnie Zwidzenia Henrykd 
tłumaczą się na11aśnre1 przez odniesienie do 
drarraturg1cznej konwencji. 

Wszystko co przydarza się Henrykowi. 
odczuwa on jako swo1e własne. jemu prą 
nalezne juz znajome 

Ale rzecz to pewna 
Ze nc 1 tego. co tuldJ się dz e,~ 
Moze m1 być me znane 

I choc1al spoko1me 
Ja w sobie mieszkam. ta 1ednak 
zarazem 
Poza mną błądzę I . I 



Inaczej mówiąc. zatarta została granica 
miedzy ja a nie-ja. „Gdyż na początku 
wszystko było moje - czytamy 
w Zdarzeniach na brygu Banbury - a 1a. 
ja byłem taki właśnie 1ak wszystko 
- zewnętrzność jest zwierciadłem. 
w którym przegląda się wnętrze" 
Ślub realizuje tę maksymę na1pelniej 
Gombrowicz wraca tam 1akby do „począt
ku". początku człowieka, początku 
twórczości. Ukazane zosta1e wszystko. 
co we wnętrzu swoim dostrzega i przezywa 
Henryk we sme. marzeniu. pół· 1aw1e. 
gorączce twórcze(. obo1ętne. Tylko takie 
załozeme własc1we dramaturg11 JdZOI 

pozwala uchwycić Jedność utworu. 

Na scenie śnil 1uz Calderon. po Stiindbergu 
zas całe gromady dramatopisarzy 
Gombrowicz 1est 1ednak oryginalny. 
Zdarzenia Slu/JJ postrzegamy tak, 
1ak postrzega 1e Henryk. Ale Henryk 
zmienia punkt widzenia bo raz 1est bllze1 
1awy. przytomności. rozsądku raz głęb1e1 
we sme. we władaniu mocy, których me 
rozumie lnacze1 zachowanie - ba. 
nawet za1stn1eme postaci po1mu1emy 
odnosząc 1e do procesu toczącego się we 
wnętrzu Henryka. Lecz ów proces toczy się 
na roznych poziomach św1adomośc1 
Dlatego działania 1 postacie przy1mu1ą 
wc1ąz kształty nowe, niespodziewane 
takze dla Henryka Czasem Henryk zamyśla 
się. porządku1e zdarzenia. stara się 
okreslić. podsumować własną sytuacię. 
Monologu1ąc. racjonalizuje intelektualnie 
proces wewnętrzny Wtedy postacie 
zn1ka1ą. zaś „akcia" przysta1e 
Po chwili UCZUCIOWOŚĆ (czy 
podświadomość) podejmuje znów szturm 
Z ciemności wyraja1ą się pokraczne figury, 
zaś akcia. jak pijany chlap, zatacza się od 
plota zbrodni do płota śmieszności 
Henryk dialoguje„. lecz z kim? 
Z postaciami. które sam wypladza Owszem. 
dostrzega ślady. które na tych postaciach 
wycisnęła „zewnętrzność". Zapewne nie 
maltretowałby tak rodziców, gdyby nie 
doświadczenie wo1ny. przez które 
przeszedł. . Podsuwając jednak takie 
wyjaśnienia, Henryk chce się przede 

wszystkim usprawiedliwić. Czuje. ze 
powoduje nim coś. czego nie rozumie. 
i zwala winę na innych. Ale to coś tkwi 
w nim. tyle ze nierozpoznane. obce. 
Czuje się rózny od swoich uczuć i czynów· 

wJ nie znam swoich uczuci 

Co w1ęce1. me chce ponosić za me od
pow1edzialnośc1: 

Oświadczam ze 1es1eT1 niew·~~Y 1ak 
dziecko 1a ~1c me rob1lem. o ~IClYm 
'le wiem 

Tu nikt za nic nie 1esi odpow1edz1alny1 

Jakkolwiek by było. pozosta1e 
rozszczepiony. Czu1ąc. otacza się lubymi 
potworami. czyli śm Ja Henryka me 1est 
nawet formalną (dramatycznie) jednością 
1 dlatego powotu1e do istnienia świat 
n1ec1ągly, nie1ednorodny Jego spó1ność, 
1ak zobacLYmy, odsiania się tylko 
procesualme. Tymczasem dopiszmy 
Jeszcze 1edno spostrzezeme Slub to na 
pewno dramat subiektywny 
ale sam „subiekt" 1est wielokształtny 
1 w1elopozrnmowv. czego chyba nie było 
u Strindberga. Stąd wrazeme. ze zdarzenia 
zrodzone przez „1a czujące · przesuwa1ą się 
me1ako przed oczami „Ja refleksyinego". 
Henryk zda1e się niekiedy wycofywac 
z akc11 (1akby patrzy na 1graszk1 swego 
11b1do me rozumie1ąc): ogranicza się wtedy 
do roli inspiratora? pokazywacza? 
egzegety? S/ub nabiera tak chw1lam1 cech 
teatru w teatrze. zwłaszcza w tych partiach 
scen zbiorowych. w których Henryk me 
bierze bezpośredniego udziału, na przykład 
w marszu weselnym. na dworze. podczas 
five·o'clocku. Ale po chwili ustala się 
znowu reguła gatunkowa. Slub po 
wstał na pewno przy współpracy 
z profesorem Freudem. Ciekawe. że napisal 
go Gombrowicz w tych samych latach. co 
Szaniawski Owa teatry. Stary majster 
wyczuwał jakoś. co w dramaturgii rośnie 
i w swoim Zegrzynku bardziej był 
nowoczesny niz postępowicze i teoretycy 
z Krakowskiego Przedmieścia. 

I 
I 

Czas pokazać dokładniej. jak buduje się 
Gombrowiczowski dramat jaźni. Zależność 
postaci od Henryka łatwo udowodnić 
Zapowiada on zazwyczaj ich obecność czy 
zjawienie. W p1erwsze1 scenie kościół 
wylania s1e w miarę. 1ak mówi Henryk. 
Następnie oświadcza on: 

Pustka Pusrvma Nic. Ja sam tu 
1estem 
Ja sam 
Ja sam 

A może me jestem sam, kto wie co 1est za 
mną. moze na przykład. moze cos .. ktoś tu 
z boku. na uboczu. 1ak1ś idio.. 1d1ota. 
nieokiełznany, nieopanowany, idwtowaty 
1diodotykalny. ktory dotyka.. 1 • 

(ze strachem) lepiej nie ruszać się . 1 me 
rusza1my się „ bo jeśli ruszymy się .. to on 
gotow ruszyć się . 1 dotknąć się .. 
(niepokój wzrasta) o. zeby coś. albo ktoś tu 
skądś gdz1es na przykład zeby. aha. 
tam coś... (wy/ama się WladllO) Wladz101 
To Władzio! 

Dlaczego Władzio? Henryk bOI się przeciez 
kogoś innego. Władzio nie zasługu1e na 
epitety „idiotowaty, id1odotykalny" i am 
myśli „ruszyć się . 1 dotknąc się • 
Dotyka raczej Pi1ak. Henryk wywolu1e 
w istocie Pitaka swe gorsze 1a. nizszego 
kapłana ludzkiego kościoła. 801 s1e go 
jednak. Nie dlatego. aby Pijak m1al mu 
zrobić krzywdę, ale dlatego. ze wstydzi się 
Pijaka w sobie. Dlatego zamiast Pijaka 
z1awia się Władzio. zupełnie jak we sme. 
kiedy zamiast roznegłizowane1 Kasi zjawia 
się je1 ciotka. Poczciwy Władzio 1est więc 
1ednocześme produktem pragnienia 
i stłumienia 

Spotkanie z Rodzicami ilustruje mechanizm 
projekcji. 

HENRYK 
Jezeli jednak Io są moi rodz•ce. Io muszę przeciez jakoś 
nawiązać z mm1 i pow1edz1eć coś .. 
01czcl Mamo! 
Tatusiu 1 mamusiu I 
Wróciłem z wojnyl 

OJCIEC lniechęrnie1 
Stara .. to przec1ez Henryki 

MATKA 
Henryś! Chryste P·;i1el 

HENRYK (gwaltown1el 
A, przemówili 

MATKA 
A to KIO magi świętym przeczuciem tknięty przeczuc ze 
coś takiego. złotko mo1e sionko moie. szczęście moie. 
o. ze to 1a stara głup.a r: e v111arkowala, ale gdzie Io 
p oczy podz1ala I I 

To me Ojciec. ale Henryk .naw1ązu1e" 
mechętn1e „Jezeli 1ednak to są moi 
rodzice" - powiada Trudno dostrzec 
w tych słowach radość Henryk zaczyna 
oficialnie („01czel Mamo!"). poprawia się 
na serdeczn1e1 („Tatusiu i mamusiu!' ) 

• 1 ustawia sytuacię ~„wroc1lem z wo1ny1· ). 
Nic dziwnego ze Ojciec odpowiada mu 
niechętnie niezadowolenie zwraca 
grub1arisko ku Matce {„stara") 
Ale cóz spotkawszy ludzi. ktorych i1e 
lubimy nie omieszkamy ocenić ich 1ako 
nudnych i natarczywych Stąd sklerotyczne 
bredzenia 01ca i rozmamłane gdakanie 
\'latki Tak Henryk chciał zobaczyć 
rodziców zbliżając się do nich ma takie 
wrazeme. łakby „kury wabił" i „ryby łowił 
na wędkę • Rzeczyw1sc1e 

Kiedy indzie1 Henryk dyskretnie 
podpowiada partnerom zachowania. 
Jest zatem rezyserem czy dyrygentem. 
Siedząc przy stole. rodzice. Henryk 
i Władzio wspomma1ą zaręczyny 
KonwersaC)a toczy się w stylu 
dziewiętnastowiecznej pow1eśc1 
obyczajowe1 (panna zaczerw1en1ona 1ak 
piwonie i tak dalej): 

MATKA 
Wtedy ona coś się odezwała 

HENRYK 
Tak. ona się odezwała. ale 1ei me ma. 
Slub przepadł Skończy! się . Nic. 
Tam kry1e się. kolo szafy! Nie chce 
przyjść. 

Cóz! Pustka i próznia obok mnie. 



Ona tam się boczv 
I naprzód, naprzodl 

WSZYSCY (próu MBm) 

Naprzód! 

OJCIEC 
Choroba. psiakrew. a zeby to morowa 
zaraza 

HENRYK 
(do Wladz1a) 
Nie ma rady, to 1est zwyczajna słuząca, rozumiesz? 

WŁADZIO 
Słuząca. no to sluząca. 

HENRYK 
Pewnie, ze 1ak sluząca. to słuząca 

WŁADZIO 
Nawet owszem ... mciegowata 

HENRYK 
l\liczegowata. no to mczegowata. 

WŁADZIO 
Czy ona tuta] spi? 

Odwiedziny domu są w 1stoc1e podziemną 
wędrówką poządama. Odzywa się ono 
na1p1erw me1asno. chce złamać zakaz 
(stąd rumy kościoła) i zbratać Henryka 
z Pijakiem (co oczywiście w świadomym 
Henryku budzi lęk). Później - ciągle 
tłumione przywoluie rodziców 
Ale przectez nie do nich zmierza 
Po rodzicach z1aw1a się Mania, ale me taka 
Mama. które1 naprawdę - dzisiaj - chce 
Henryk. „Tak. ona się odezwała, ale jej me 
ma" Henryk uprzytomma sobie 1aśniej. do 
czego dązy 1 dlatego wola „naprzód, 
naprzód!" Wszyscy - prócz Mam, 
przedmiotu poządania - powtarza1ą 
wolame. Ale tylko Henryk wte. dokąd 
mianowicie naprzód. Dlatego zaczyna. 
iak się to mówi •. „podpuszczać" -~ladzia, 
jak chlopiec. ktory chcąc ~aczep1c 
dziewczynę, popycha ku met kolegę .. 
I to on (czy tez jego libido) prowadzi 
namolny dialog. podsuwając Władziowi 
znaczące konotacje błahych odezwań. 
„To jest zwyczajna służąca. rozumiesz?" 
Ale Wladzio nie rozumie. Więc Henryk: 
„Jak służąca .. to służą_c~". j~ś~i Mania jest 
służącą. powinna sluzyc gosc10m. 

Skoro niczegowata. „no to". doda1e 
Henryk, niczegowata. Wl~dzio_ pojmu!e 
wreszcie. do czego s/użyc moze Mama. 
i zaraz go w tym Henryk utwierdza . 

Po obleśnym psyknięciu Władzia poj!':'uje 
takze Ojciec. Jego „charakterystyk~ 
Mani: „skarame boże z tym tłomok1em. 
każde n ją chce macać. kazden by_ j~ ~lko 
macał i macał do rosołu. a tak w dz1en 1 noc 
wszystko to samo bez przerwy. zac.zypiać 
się. macać. miętolić" -1est wł~śme ~aką 
charakterystyką. której Henryk _me ~hc1alby 
czy me mógłby jeszcze wypowiedzieć. 
Bo przecież słowo i gesty ~enryka 
postępują za myślami, uczu~1am1 „. a zatem 
za partnerami. których sobie powołał 
Jeśli tak. to kto wie. czy często powtarzane 
słowa Gombrowiczowskiego komentarza 
me mają innego nieco znaczenia niz się 
zazwyczaj sądzi: „Jeśli by w. sztuce 
Szekspira ktoś krzyknął na 01ca swego 
1<świniol>, dramat polegałby na tym. . 
1z syn obraża ojca, gdy jednak t~ ~dar~a się 
w sztuce nimejszej. dramat dz1e1e s~ę 
miedzy tym kto krzyczy. a własnym 1ego 
krzykiem„. " U Shakespeare· a krzyk 1est 
obelgą, składnikiem interakcji:. . 
u Gombrowicza Henryk sam do s1eb1e gada, 
postacie są figurami procesu wewnętrznego 
1 krzyk „moze zabrzmieć do.brze c~ ~le". 
zaleznie od kierunku. w ktorym się ow 
- mało świadomy! proces potoczy. 

Tak więc natura poządania ujawnia się 
przez negaC)ę. Uwolnion~ przez . 
rozwścieczoną godność 01cowską. po1aw1a 
się slowo „śwrn1a". które 1edna~ me 
wskazuje jeszcze jawnie na Mantę 

OJCIEC 
Paszę zadnego świństwa z tom śwm1om św1mą św1ńsk1 
rvi świniopas świntuch swin1a! 

Moze to nie Mańka świnia. ale Wladzio 
świniopas i śwmtuch? Matka mityguje Ojca 
slowem „zaślinił". dźwiękowo 
spokrewnionym ze świni.ą. _Czyżby ~ta~e~o 
też ciągnęło do boczące] się ,.w c1emu 
dziewczyny? Oburzony Ojciec zwraca 
jednoznacznie słowo na Manię. 

Ta nominaCJa - „Mańka świnia!" 
- powoduje wtargnięcie Pijaka i jego 
kompanów. Bunt przeciw Ojcu doprowadził 
tak do orgiastycznego rozpasania. 
boć Pi1acy chcą od Mańki nie tylko 
kie/basów i szalczesonu. 

Popęd odsłania się zatem per proxy, przez 
osoby podstawione. podobnie jak przez 
zakaz. Interakcja okazuje się walką symboli 
we wnętrzu Henryka. Wyłaniając pomału na 
światło drzemiącą w podświadomości 
„świnię", Henryk wytworzy! własnego 
sobowtóra. Pijaka. plugawy cień swej 
społecznej persony Zaś Ojciec reprezentuje 
normę społeczną czy ogólniej - zasadę 
rzeczywistości. która także w Henryku jest 
czynna • 
Co dalej? Słowo „daj" wprowadza 
wulgarnie dwuznaczność. nic dziwnego, 
że Henryk wpada w dobry humor 
(„rozbawiony"). Kiedy zaś dostrzega skutki 
swego odezwania. upokorzenia Ojca 
i rozbestwienie Pijaka. powtarza swe hasło 
(„Mańka świnia!") - „zażarcie". 
Teraz dopiero pękają wewnętrzne wstydy 
i zakazy! Bo przecież nie jest tak. ie Henryk 
chce poślubić Manię jako niewinną 
pamenkę! Pociąga go własnie kuchta. 
sluząca. popychadło. świńska świnia. którą 
wszyscy dotykali. posiadali . Ale me może 
i nie chce przyznać. ze tak jest. Aby dotrzeć 
do właściwego przedmiotu poządania, musi 
ujawnić i zburzyć zakazy. które go pętają. 
Jednocześnie jednak - co niezmiernie 
wazne! - chce swój dziki impuls 
przyozdobić godnością. inaczej mówiąc. 
nadać mu jakiś społeczny status. 
Własna namiętność odsłania się Henrykowi 
stopniowo„ zaś w miarę odsłaniania szuka 
także uprawomocnienia . Stąd potrzeba 
ślubu. która znika dopiero wtedy; 
kiedy dokona się zbrodnia. 

• BI iski podobnemu ujęciu był Andrze1 Falkiewicz 
w artykule Problematyka .• ślubu'· Gombrowicza. 
Dialog nr 11/1959. ale póżnie1 zwrócił swe rozwazania 
gdzie indziej 

Ślub streścić można całkiem prosto 
Henryk chce -we śnie - poślubić Mamę. 
która z niewinnej narzeczonej zmieniła się 
w sługę do wszystkiego. Aby uzyskać 
społeczne potwierdzenie upragnionego 
związku. wielbi własnego ojca 1 czyni go 
królem. Potem jednak strąca go z tronu 
i ogłasza się tyranem. aby w końcu - nie 
mogąc zmeść brzemienia krwi, za jego 
sprawą przelanej -abdykować i oddać się 
w ręce strażników. Co do ceremonii ślubu. 
kilkakrotnie zapowiadanej czy 
rozpoczynanej. nie może ona dojść do 
skutku za sprawą Pijaka. który 
- w rozmaitych przebraniach - bądź to 
walczy z Ojcem i Henrykiem. bądź zohydza 
Manię groźbą „dutknięcia" 
(czyli splugawienia). uniemożhwia1ąc 
zadzierzgnięcie małżeńskiego związku. 

Spoistość i dorzeczność tej fabuły da się 
- moim zdaniem - najlepiej obronić na 
gruncie dramaturgii subiektywne). 
Owszem. Gombrowicz świadomie sięga do 
Shakespeare' a ·. Przypomina się nie tylko 
Hamlet, także Ryszard Ili, Król Lear czy 
Makbet. Syn (córka). krewny. wasal zwraca 
się przeciw ojcu 1 władcy, sięga po koronę. 
wytraca przyjaciół. rządzi strachem 
i podstępem. Słowem. narusza ordo mundi . 
porządek, który i pisarz. i publiczność 
uważali za wzorcowy, właściwy, dany od 
Boga„. Henryk narusza raczej ład duszy niż 
społeczeństwa: ślub chce wymusić na 
sobie. nie na partnerach. którzy przecie 
zatańczą zawsze tak jak im zaśpiewa. 

• Por Głowiński. op. cit. 



Rozwo1 zdarzen 1est więc znak1err 
wewnętrzne1 przemiany bohatera Ma ona 
aspekt rntelektualny czy wręcz teologiczny 
chęc udzielenia sobie ślubu pisze 
Gombrowicz w Dztenmku 1est 
„konsekwenc1ą [ . J myśli ze me Bog 
stworzył człowieka ale człowiek Boga' 
Ale opiera się o proces. który odsłomł się 
1uz nam częściowo 1ako historia 
poządarna. 

Gombrowicz me h1bił o mm mowie 
Nic dziwnego. Przypomnę słynne zdanie 
z Dztenmka. „Żródła moje bi Ją w ogrodzie 
u wrót którego stoi anioł z mieczem 
ognistym. Nie mogę tam wejść [ .. ) bo te 
żródła wstydem tryska1ą jak fontanny!" 
Takze w Slume 1est i fascynacia. i wstyd 
Zaś pisarz. który 1awnie wyznawał. 
ze chce się podobać. nie miał zadnego 
rnteresu w brutalnym strip-teasie . Stąd 
rada, której udziela dale1 krytykom . tylko 
z na1w1ększym1 ostroznośc1am1 1 krok za 
krokiem schodźcie do głębszych warstw 
utworu rngdy nie zgubcie związku 
powierzchni z glęb1ą'' Cóz w tym dziwnego 

pyta z głupia frant Gombrowicz ze 
„sen (będący wyładowaniem dziennych 
111epoko1ów) ukazu1e Henrykowi ruinę 
1 pomzeme rodziców (. ze w snie tym 
karczemnym. 1aw1ą sie Pl)acy?" Takie 
retoryczne zaklęcia ukrywa1ą w istocie 
motywac1ę. odsyła1ąc czytelnika do 
banalnego rozsądku (kto boi się w dz1en 
t1erp1 w nocy koszmary) do słownego 
sko1arzema (w „karczemnyw" snie 
po1aw1a1ą się Pi1acy) albo do tradyc11 
hterack1e1 („ujmi1c1e tez dzieło w związku 
z przeszłosc1ą") Ale Slub nie 1est an• 
stanem lękowym. ani zlepkiem 
kalamburow. ani parafrazą Shakespeare'a 
Rozw11a się w określonym porządku 
uczucJOwym 1 rntelektualnym doskonale 
znanym Gombrowiczowi. Czy czytelrnk musi 
go poznać równie dobrze? 
Chyba niekoniecznie Oośc. jezeh go 

patrząc. czytając przeczu1e. 

A przeczu1e tym łatwiej. ze Gombrowicz 
gracz nieporównany. 1ednym gestem 
zasłania się 1 obnaza. wskazu1ąc tak. gdzie 

go szukać. Mowi przecie w Dz1enmku 
o „realnym procesie duchowym". 
„procesie psychicznym" 1 „wewnętrzne1 
pracy duchowe( Henryka Proces ów 1est 
tym co mozna by nazwać głęboką akcią 
Slu/JJ Streszcza sie on w postępu1ącym• 
samopoznaniu Henryk chce się dowiedzieć, 
kim naprawdę 1est Działa na oślep. 
prowadzony przez siły, nad którymi nie 
panuj~. ba, których me rozumie nawet 
W końcu jednak odsłania się sam sobie. 
I godzi się na konsekwencje, które to 
samoodslomęcie przyniosło. 

Na1p1erw - w pierwszym akcie 
- rozpozna ie przedmiot swego poządania. 
Prowadzi go ono - z wojennego koścJOła. 
gdzie się rnby to przebudził - do 
rodzrnnego domu Trafia tam. jak przystało, 
na rodziców, ale pokracznych. 
spotworniałych Dlaczego? Ależ powiedzmy 
Jasno: nie rodziców chce zobaczyć. nie 
rodziców kocha' Jarzębski dobrze 
spostrzegł. ze twórczość Gombrowicza jest 
buntem przeciw naturalnym więziom 
prawie wszystkie Jego utwory „opowiadają 
o destrukcp rodzrny, Jej celowym 
demontazu. ktory 1est naczelnym celem 
dz1alan głownego bohatera". Zarazem zaś 
to pisarstwo obraca się cale „wokół tematu 
podstawowego, 1akim 1est erotyzm" • 

W Sluble niszczenie rodziny 1est moze 
na1bardz1e1 drastyczne. Ale 1ego erotyczne 
zróllla czy podniety przesłonięte. 
zamaskowane Jest tak. łakby Henryk przez 
rodziców chcial dotrzeć do Mam. Ale mozna 
tez pow1edz1ec. ze wlaśnie rodzice mu tet 
Mani wzbrania1ą. Bo tez popęd prowadzi go 
granią, dzielącą świadomość od 
podświadomości Trudno nawet orzec. ze 
czegoś chce raczej jest chciany 
W istocie uczucia do rodziców (strach. 
przywiązanie. szacunek?) są czynmk1em, 
który Manię oddala 1 spycha w głąb jaźni 
Są zakazem. którego działanie znać dobrze 
w scenie rozpoznania (przywołania?) Mani 

• Jerzy Jarzębski Gra w Gombrowicza 
Panslwowy Instytut Wydawniczy Warslawa 1982 

Do diabła. nie wiem o co tu chod21, ale to wszystko jest 
okropnie męczące. bo jest wykręcone rozumiesz 

zaszpuntowane i zakneblowane. tak 
zakneblowane„ . 1 zamaskowane„ ale zdaje się, że tu 
1eszcze jest ~toś oprócz nas 1 1a zobaczę i wyjaśnię 
1 odgadnę.„ (kieruje światło lampy w glqb poko1u · 
ukazu1e się Marika. śpiqca na krześle! 

Wszystko jest „wykręcone". ale dlaczego? 
Bo zaszpuntowane i zakneblowane ': 
gdyby Henryk mógł przyznać się do swoi~h 
pożądań i obrzydzeń. wszystko stałoby się 
proste. nabyło zwierzęcej niewi.nności. Ale 
tak przeciez nie jest. bo zakaz 1est kulturą 
i - w swoim działaniu - buduje Henryka 
jako jednostkę. Kiedyś. przed wojną, 
Henryk „01ca miał zacnego". matkę. 
narzeczoną. Teraz jednak 

01ciec w dziwacznej w1ezy, matka 
wątpliwa 

A narzeczona utopiona w dziewce 

- dlatego, ze po doświadczeniach wojny. 
która ujawniła ludzkie „szaleństwo ". 
Henryk ma odwagę przyznać się do 
własnych uczuć.„ Ale czy naprawdę 
przyznać? Powiedzmy ostrozniej: 
przyznawać. 

Slub przepad! Skończył się Nic. 
1„.] Ona tam się boczy, 
l naprzOd . naprzód! 

To „naprzód" to właśnie hasło ujawnienia 
pragnień. Oznacza „naprzód w moją własną 
głąb" Także persewerujące 
u Gombrowicza słówko „boczy". obecne 
w Iwonie i w Operetce- zdaje s i ę nie tyle 
oznaczać. że kobieta się wzbrania. ale że 
nie mozna pożądać jej prosto, zwyczaj~ie. 
Panny Gombrowicza boczą się zboczeniem 
mężczyzny, który im s!ę przyg~ąd~„ Hen~.Yk 
przyzwala poządaniu 1 zaraz z1aw1a się _P11ak 
ze swą bandą. Ale przyzwolenie nie 1est 
zupełne, skoro Pijak nie śmie uderzyć 
Ojca ... Krótko: spełnienie ~ragnień 
implikuje całkowite obalenie (autorytetu) 
Ojca. co pokazuje Gombrowicz 
dwuznacznością słówka „dać' ·. Istotnie. 
Ojciec zabrania Mani „podawać" Pijakom. 

kiedy zaś Pijak grozi OJCU. czyni to stale 
„w związku" z Manią 

PIJAK 
A jak on mnie s1e boja ma, to znakiem 
tego ja 1emu dam Nieprawdaz. panno Maniu?! [ .•. ] 

Ano to la nasamprzód dam w faqate 
1ak s1e nalezy, a potem napcham sie. 
napluje, wyc1sne. wyskwircze i przepcham s1e bo nie 
bo1e s1e Mańka . 

Zatem i Ojcu w mordę chce dać. i eh.ce, żeby 
Mańka dawała„. Dawała wszystkim. 
Piękne to nie jest. ale zapewne mus!alo. 
zostać powiedziane, aby fantazmat ob1aw1ł 
się w swojej obrzydliwej prawdzie. 
Mańka dlatego kusi 
Henryka. ze „każden ją chce macać" 1 ze na 
zawsze juz „zamknięta w dziewce" . 
Seks tym większą przynosi rozkosz. 
im bardzie1 degradujący, bluźniący 
autorytetowi, kolektywny. Tyn:icz~sem . 
Ojciec nie myśli się poddać. W1dz1 to P1Jak: 

PIJAK 
Ale jemu morda bardzo 
nieruchoma\ 
A 1ak nieruchoma. to n11ako .. 
Ale ci to morde ma. mordel 

PIJAK 
Morde ma iak dom! 

2 PIJAK 
Jak ks1ondz ma mordel 

Słychać. widać te pokracz~e. s~ory. 
knajpiane monstra na chw1e1nycn noga~h. 
bełkocące i gmerające znajomo, napastliwe 
i tępe. z rękami. które zwisają ~zdłuz 
tułubów i językiem. co wykoleja się o czarne 
zęby i polską składnię „ J~k t~ zwykle 
chamy, czują dobrze. kto silme1szy . 
i dlaczego. Ojciec stawia z powodzeniem 
czoło Pijakom. ponieważ „morde" ma jak 
„dom' · i jak „ksiondz' ·: zaś an! domow.yc~. 
ani kościelnych nauk Henryk nie moze 1 nie 
chce całkiem odrzucić! Ale ciągnie go do 
Pijaka, ciągnie„. Dlatego. kiedy zabiera 
głos. czuje , że jest „sztuczny": 



Aha. JUZ wiem dlaczego 
Ja nie mówię, tylko oświadczam. 
Bo was tu nie ma 
I jestem sam, sam. sam„ Ja do 
nikogo 
Nie mówię i muszę być sztuczny 
Bo 1eśli do nikogo nie mówię. a 
jednak mówię. to muszę 
Być sztuczny. 

Co oznacza tutaj słowo „sztuczny' '? 
Oświadczać to najwyraźniej - mówić 
w pustkę, mówić do i dla siebie. nie do 
ludzi: człowiek moze wtedy przyjmować 
dowolne stanowiska „ „Sztuczny" znaczy 
więc chyba „dowolny, przypadkowy". Nie 
wiedząc, co zrobić, kiedy Pijak podniósł 
„palec" na Ojca. Henryk robi to. „co się 
robi w podobnych przypadkach". czyli 
przyklęka 

1ak ksiądz 1aki. ksiądz.. bo ja wiem od czego„. 

„Księdza" łatwo zrozumieć, „bo ja wiem od 
czego" oznacza zapewne: „nie wiem. od 
jakiego Boga ten ksiądz". Henryk wybrał 
- Ojca przeciw Pijakom - ale nie wie. 
dlaczego i w imię czego. Sni sen „naiwny". 
ale przyje1J1ny. Raduje go - na krótko! 
- weselny marsz. bo „pochód ten do 
dawnej wiedzie mnie dziewczynki". 
Rozpozna! więc cel swoich pragnień . 
Musi teraz dokładniej zglębić ich naturę. 

W komentarzu do argentyńskiego wydania 
Slubu • Gombrowicz mówił o dwu 
podstawowych tematach sztuki, tematach. 
których obecność zwiastują słowa 
„świnia" oraz „Henryk! o Henryk!". 

• Przypisy do argentyńskiego wydania „Slubu" 
Dialog nr 711985 

Istotnie: w Slubie jak w symfonii 
nieustannie walczą. przeplatają się 
i przekształcają temat degradacji 
(seksualnego rozpętania i upodlenia. orgii. 
agresji. pijaństwa. „dutknięcia" przez 
groźny i grubiański „palie") oraz temat 
szacunku lub raczej godności. Kiedy Henryk 
przedstawia się jako jednostka, jako 
świadoma osobowość. kiedy chce ująć tok 
spraw w swoje ręce. kiedy okazuje się 
potężny i odpowiedzialny - otoczenie 
pozdrawia go okrzykiem „Henryk! 
o Henryk'·. Ta opozycja, obecna w dramacie 
od początku. rysuje się najwyraźniej 
w drugim akcie. kiedy dom rodzinny zmienia 
się w królewski dwór. gdzie Henryk gra 
najpierw rolę następcy tronu. a później 
- monarchy. 

Henryk widzi w Pijaku swe wtóre ja. ci_eń 
swój albo sobowtóra: to „kaplan bezbozny 
dziwnego obrządku ... To kapłan 
psychologiczny!". Przyzwala on oczywiście 
pożądaniu Henryka. więcej nawet. on to 
pożądanie wyraża. „Erotyczne siły pc~aly 
mnie w dół" - wyznawal Gombrowicz 
w rozmowach z Dominikiem de Roux 
i osobliwe pokrewieństwo trzech heroin 
jego dramaturgi i poświadcza. że seks wabil 
go tym. co prymitywne. głupie 
i prostackie .. „ tym, co „elementarne. 
najniższe" •. Dla Henryka zaspokojenie 
możliwe byłoby dopiero po pokonaniu 
Rodziców. którzy - istotnie - zostaną 
zaaresztowani i wtrąceni do lochu ... 
Objęcie wladzy zdaje się zatem waru~kiem 
uspołecznienia (akceptacji) poządania: 
narzucone przez rodziców reguły 
postępowania (moralności) muszą zostać 
zastąpione nowymi. które chytrze 
i natrętnie glosi Pijak. 

Stopniowo jednak libido dominandi bierze 
górę nad libido coeundi Henryko~i wcale 
nie spieszno do Mani! . przeciwnie. nie 
przestaje on odraczać zaspokojenia. . 
Moze więc to pożądanie nie takie wazne. 
jak się zdawało ... i jak zdawało sie 

• Dominique de Roux Rozmowy z Gombrowiczem. 
Paryż 1969. 

Henrykowi. Krązy on stale wokół pokusy 
Pijaka. inacze1 mówiąc. roi wciąż 
o podeptaniu reguł i nakazów. pragnąc 
„mnie, Henryka" - własną osobność 
i własną osobowość - zatracić jakby 
w pierwotnych. kolektywnych, „pijackich" 
impulsach. Ale zawsze się cofa. przysta1e 
jakby na boku.„ i wyzej- tam. gdzie każe 
godność. Okazu1e s1e w końcu. ze władza 
zajmu1e go bardziej niz miłość. Ojciec niz 
kobieta, ślub niz wesele, ceremonia. której 
będzie panem, niz ceremonia. które1 będzie 
przedmiotem„. Jakże się on mało zajmuje tą 
Manią! Ledwie zamienia z nią parę słów 
- tandetnych. fałszywych. 
Ale intelektualne konsekwencie 
fantazmatu nie przestają go dręczyć. 

Kto właściwie daje ślub - i dlaczego? 
Początkowo Henryk zdawał się po prostu 
ustępować tradycji: 

OJCIEC 
Bo jutro slub .. 

HENRYK 
Ale 1a me rozumiem .. 

OJCIEC 
( . ] W rodzm1e naszy zawsze przyzwoite śluby bywały. 
Ja z matką ślub porządny wlląlem. to 1 tobie wypada. 

Slubu udziela s1e początkowo „ku chwale 
ojca". czyli tradycji . I Henryk. choć 
chwie1ny 1 sceptyczny. brom rodz1c1ela 
przeciw natrętnym napaściom Pijaka ... 
Kiedy 1ednak ten proponuje, aby obaJ 
„pogadali na osobności ... jak mondry 
z mondrym", nie ma co odpowiedzieć. 

PIJAK 
[ ] Ks1onze pan w Boga wierzy? 

HENRYK (przed siebie) 
On mnie zapyta! 1 musze powiedzieć. ze me. 

PIJAK 
No to 1ak ksionze moze od króla ślub 
przy1mować? 

Jeśli Boga nima, to jakiż król z niego? ... 

Przypomina sie słynna formula 
Dostojewskiego 

HENRYK 
Ja już powiedz1alem [ ... ) choć w Boga 
me wierzę, wierzę w Prawo Moralne 1 w 
Godność Czlowieczą na ziemi 
Jak uroczyście to zabrzmiało! 

PIJAK 
A kto to prawo ustanowi!. 1eśli Boga 
me ma? 

HENRYK 
Kto? Ludzie 

PIJAK 
No. to po cóz tak się z tern uroczyście 
cylebrować. jeśli to taki sam ludzki wytwór 
ia· wszystko inne? 

HEN RYK (zawstydzony) 
W 1stoc1e 
Oo pewnego stopnia ma słusznośt 
Ja nie wierzę 
W to wszystko ... Ja się zachowu1ę 
Tak. 1akbym wierzy). a Jednak nie 
wierzę 

Szanu1ę. a Jednak me szanu1ę I ] 

Tak więc Pijakowi uda1e się przekonać 
Henryka. Ale mozna tez powiedzieć. ze 
Henryk przekonał sam siebie albo że 
przyzwolił swoim tłumionym . 
skłonnościom ... Nigdzie wyraźme1 me 
widać. ze Pijak 1est ciemną stroną Henryka. 

PIJAK 
Nie rozumiesz 
A 1ednak jakoś rozumiesz. 
Rozumiesz 
Bo 1a rozumiem 

HENRYK 
Rozumiesz 
Bo ja rozumiem. Ty? Ja? Któz z nas 
Oo kogo mówi? 1e widzę. 

Henryk przekonuje się tez po chwili, 
że Pijak ma słuszność: Ojciec drży na myśl. 
że Henryk go opuści. Więc nie w B~gu 
pokłada nadzieję. lecz w synu? Jeśli tak, 
czas skończyć z tą całą komedią. 
Posławszy Pijaka do więzienia (boć Henry~. 
bądąc nim. zarazem mu nie ufa, chce prze~1e 
mieć i Mańkę. i godność). wtrąca tam takze 
Rodziców. Jest wolny: może teraz sam 



udzielić sobie ślubu. I rzeczywiście, na 
początku trzeciego aktu powracają weselne 
przygotowania. ale w świecie, który zdaje 
się martwy. Wszyscy - parlament. rząd, 
armia. przemysl 1 policja nawet - zostali 
aresztowani: Henryk stal się wladcą 
absolutnym. „$w1ętość. ma1estat, wladza. 
prawo, moralność. miłość. śmieszność, 
głupota. mądrość. wszystko to wytwarza się 
z ludzi. 1ak alkohol z kartofli {„.) 
Ja opanowałem sytuac1ę 1 zmuszę tych 
bydlaków, zeby wytworzyli wszystko. 
co mnie się zachce; a gdy już dostatecznie 
napompują mnie potęgą i majestatem. dam 
sobie ślub." Dostojnicy potakują· 
cały świat popadl zatem w zależność od 
Henryka. 

W istocie jednak nic nie zostało załatwione 
I nic się naprawdę nie zmieniło. bo „cały 
świat" jest tylko projekcją Henrykowej 
psyche. którą drążą te same. co przedtem 
opozycje. Zanim powędrował do lochu. 
Pijak dwuznaczną aluzją połączył Manię 
z przyjacielem Henryka. Władziem •. 
Inaczej mówiąc. wraca pokusa 
„pijaństwa". Pijaństwo to nieumiar, 
w którym zatraca się godność. 
Można się upić rodzicielstwem („usunąć 
tych pijaków. pijanych ojcem i matką", 
woła Henryk), kardynalską godnością jak 
Pandulf. częściej zape •ne alkoholem jak 
Pijak ... Henryka jednak „upaja" seks. 
który „pcha w dól", na kuchenne schody 
i dalekie przedmieścia, gdzie każdy może 
„dutknąć' · kazdego i gdzie osobność, 
szczególność roztapia się we wspólnocie 
ciał. „On jakoś was zlączył. was spiętrzył. 
was pomnożył jedna przez drugie - mówt 
Henryk do Władka i Mani - i wytworzył 
z was coś co mnie podnieca„. co mnie upaja 
tak dalece, ze 1a (z groibą) nie spocznę, 
póki z nią nie wezmę ślubu" Ta „groźba" 
wyraźnie dz1w1 Władzia. Gotów on jest 
pogodzić się z przypuszczeniem. że Henryk 
jest po trosze homoseksualistą : „Wielkie 
rzeczy!" - powiada. Bagatelizuje też 

• Scena ta przypomina zabiegi Fryderyka 
w Pornografii. 

pomysl. ze go Henryk - podświadomie 
uważa za rywala„. Odrzuca jednak- co 

prawda łagodnie: „Mnie się zdaje, 
ze przesadzasz" - myśl Henryka. że „być 
może mężczyzna w ogóle nie odczuwa 
kobiety inaczej, jak tylko poprzez innego 
męzczyznę A może to jakaś nowa forma 
miłości? Dawniej było we dwoje, a dziś jest 
we troje?" Ale już wiemy. ze Mańka 
dlatego kusi. ze „dotykana". I wlaśnie swą 
wulgarnością fascynuje Henryka. 

Henryk niejako stręczy Manię, lubuje się 
możliwością pijaństwa, orgii. rozpasania„. 
ale sam pozostaje wciąż na boku - i wyżej. 
Nie tyle Mani splugawionej pragnie, 
ile Mani splugawionej 1 uczczonej: inaczej 
mówiąc, chce uprawomocnić. narzucić 
innym swój fantazmat! Zważmy, jak dziwnie 
łączy się to z impulsem twórczym. Henryka 
„niesie" ku innym. chciałby się z nimi 
zmierzyć, zgubić się w nich. zanurzając 
w niekształtny („niedojrzały") chaos. 
gdzie mozliwe jest wszystko. 
Kiedy wygłasza swój wielki monolog. 
wyraża podobne pragnienie wznioślej 
i ogólniej. bardziej „filozoficznie". tak że 
mógłby się już pod mm podpisać artysta: 

Oaicie m1 człowieka' 
Niech będzie. jak ja. mętny 
niedoirzaly 
Nieukoriczony, ciemny i niejasny 
Abym z mm tariczyll Bawi! się! 
Z nim walczył 
Przed nim udawal! Do niego się 

wdz1ęczyll 

A Gombrowicz? Czy nie wołał. ze „Piękność 
to Niższość". dodając . ze teza ta 
szczególnie „ekscytująca" "? 
Już w Ferdydurke pytał retorycmie, mówiąc 
o „najbardziej fundamentalnym" problemie 
„stylu i kultury": „Czyż pisząc nie musimy 
przystosować się do czytelnika? [„.] 
Czyż nie musimy w każdej chwili ubiegać się 
o łaskę istot niższych, dostrajać się do nich. 

• Por de Roux, op cit. 

poddawać się bądż to ich przemocy, bąclz 
czarowi 1 czyz ten gwalt bolesny, 
dokonany na naszej osobie przez półciemną 
niższość me 1est na1plodnie1szym 
z gwaltów?" Jesteśmy tu rzeczywiście 
blisko „wstydem tryska1ących" żródel 
twórczego dzialama 

Jest ono na1p1erw tęsknotą do drugiego 
i poddam em się mzszości, poddaniem które 
up11a 1 zarazem hańbi Całkiem tak. 
1a uczucie, które ogarnia Henryka na widok 
Władzia 1 Mani złączonych „tró1kątną' 
aluz1ą P11ak 

{ ) Ach ten p•Jak mnie upił Ach ten kapłan 
naprawdę 1est kapł nem D 
palcem swoim palcem swoun uobd 
z was bóstwo przed którym 1a mus1ę 
klęczeć 1 ofiary skladać 1ak we śnie 

Przypomnę 1eszcze następne zdanie 
wielkiego monologu. w którym. moze 
nieopatrznie. upatrywano 
Gombrowiczowskie credo Na pewno 
wyraza on trafnie najgłębsze marzenia 
pisarza . ale Gombrowicz nigdy się pod mm 
w pełni me podpisałby' A zatem . . 

Oa1c1e m1 człowieka! ( 1 
Abym z norr. tańczyl' Bawił s1ęl Z 
nim walczyl 
Przed mm dawali Do mego się 
wdzięczył' 

I jego gwałcił w mm się kochał na 
mm 
Stwarza! się wc1ąz na nowo mm 
rósł i tak rosnąc 
Sam sobie dawał ślub w kościele 
ludzkim' 

Od razu więc budzi się w Henryku opór 
To seksualne pijaństwo, to erotyczne 
„parcie w dól", w to co „najniższe" i zatem 
„najrzetelniejsze" •. w jakimś sensie 
najprawdziwsze„ • to pragnienie 
roztopienia się w anonimowej cielesności 

• Por tamze 

współistnieje w Henryku z czymś całkiem 
przeciwnym· chce być sobą i tylko sobą, 
zachować suwerenność. niezależność. 
godność Więcej, chce swą jednostkowość 
narzucić innymi 

Nie do diabla 
A 1ednak 1a restem królem! Ja panu1ę1 
Ja opanurę' D. Henryk. Henryki 
Henryki Ja sami 
Ja sam ten $lub sobie dam' Henryku 
Nie daJ się opanować ty ~am panu11 

Sprzeczność, która mniemał Gombrowicz 
jest istotą sytuacji artysty Impuls 

erotyczny 1 potęga ;,akazu 
wysublimowane 1 przekroczonel 

· tworzą układ. który umozliw1a 
tworczość. albowiem pisarz (Jak to 
Gombrowicz często powtarza! 
w Dzienn1kach) pragnie podobać się innym, 
ofiarować się innym.„ pozosta1ąc zarazem 
osobowością niepowtarzalną, Jedyną 
w swoim rodzaju . Inaczej mówiąc. chce. 
by inni uznali 1ego osobowość, calk1em tak 
1ak Henryk chce ,.ślubem"' spoleczn1e 
usankcionować SWÓJ fantazmat! Ale Henryk 
nie jest pisarzem, a poza tym to. co mozhwe 
na planie estetycznym, bywa często 
moralnie me do rozplątania. Kiedy Henryk 
musi wybierac, staje - z największym 
trudem• po strome zakazu, ścierpieć 
bowiem nie moze. aby Pijak „dotykał" go 
swoim ohydnym „palicem" i traktowa! jak 
wulgarnego „rogacza" lnacze1 mówiąc. 
aby odbierał mu wyjątkowość i wciągał 
w śliską. anonimową cielesność. w strefę 
„świni". 

HENRYK 
Knurze 
SprobuJ mnie dudtknąćl 

PIJAK 
A 1a c1eb1e dudtknę! 
Juz 1a cię dudtknę. rludtknę cię. 
A potem napcham się. przepcham. 
wyskwirczę 
Napluję 1 wyplu1ęi - Nieprawdaz, 
panno Mańc1u? [ „] 



HENRYK 
Oofyk mn1 e dotyka 
Bezwstydnie .. 

Aby pozostać samym sobą (aby zmusić 
innych do uznania ślubu). Henryk gotów się 
posunąć do zbrodni . Uda je mu się namówić 
Władzia, aby„. aby popełnił publicznie 
samobójstwo „GDY BĘDZIE TRZEBA" 
A trzeba będzie wtedy, kiedy Pijak pojawi 
się znowu. oświniając Manię i Henryka 
i namawiając obecnych do pijackiego 
rozpasania. „O. co za świnia'" przeplatać 
się wtedy będzie z rytmicznym „O. co za 
burgund" loka1ów. Otóż Władzio się zgadza . 
Trudno to pojąć . Pomyślmy więc. kim ten 
Władzio jest. 

Władzio jest kolegą, przyjacielem 
towarzyszem brom Henryka . Ten czuje się 
z nim bezpiecznie: Władzio może go 
ochronić przed „nieokiełznanym [. „] 
idiodotykalnym" Pijakiem . Zdaje się cenić 
zwłaszcza umiarkowanie. co me znaczy, aby 
pogardzał przyjemnościami stołu i loża . 
Na seksualne fantazje Henryka patrzy 
- jak widzieliśmy- zdroworozsądkowo „ 
Cechu1e go przede wszystkim zwykłość, 
normalność. 

Cóż cię obchodzi. ze coś jest 
sztuczne. 
Jezeli ty 1esteś natura lny! 
Cóz mnie obchodzi. ze coś jest 
anormalne. 
Jeże I i ja 1estem normalny! 

Zarazem Władzio jest całkiem uległy 
Henrykowi, zwłaszcza w akcie pierwszym. 
gdzie powtarza echowo jego słowa 
i zachowania. Później zdaje się ociągać, 
wtedy oczywiście najbardziej. kiedy Henryk 
żąda od mego samobójstwa 
W końcu jednak ustępu1e : 

HENRYK 
[ .. . ] TY MUSISZ SIĘ ZABIC. BO MNIE 
TAK SIĘ ZACHCIALO. 
Odpowiedz teraz to , co wiesz. 

WLAOZIO 
Dobrze JESLI CHCESZ, TO BARDZO CHĘTNIE . 

Bardzo dwuznaczne jest zdanie 
niewyróżnione : „Odpowiedz teraz to, co 
wiesz" . Czyżby Władzio był jeszcze jedną 
projekcją Henryka? Henrykiem zwyczajnym, 
codziennym. normalnym: sobowtórem 
z prawej strony, jak sobowtórem z lewej był 
Pijak? Jego samobójstwo byłoby wtedy 
przejściem Henryka na stronę szaleństwa 
i zbrodni „. Można też we Władziu zobaczyć 
zwykłego przedstawiciela społeczeństwa . 
tak jak go widzi Henryk . Sprowokowanie 
samobójstwa byłoby wtedy symbolicznym 
zerwaniem Henryka ze zbiorowością 
Są to ujęcia niesprzeczne, wzbogacające się 
wzajemnie, bardziej dla reżysera kłopotliwe 
niż dla czytelnika: mnie kusi pierwsze, 
bo bardziej zgodne z „subiektywnością " 
dramatu. Poza tym - w twórczości 
Gombrowicza istniała zawsze zaskakująca 
dwoistość. którą pierwszy wyczuł i wskazał 
Fran~ois Bondy : „Dziennik gloryfikuje 
odsunięcie się od świata. dystans, spokojną 
refleksję. umiarkowany klimat tolerancji. 
Lecz gdziez się podziały te cnoty 
w utworach? Miast dystansu występuje tu 
stale gwałtowna napastliwość" •. 
.. Cóż poradzić: Gombrowicz był zarazem 
demoniczny 1 dobrze utemperowany. Na tej 
niekonsekwencji właśnie (której ciemne 
korzenie odsłania po trosze Slub), budował 
swoje dzieło. swą estetykę. swoje rozumie
nie osobowości • „. 
Lecz moze zagalopowałem się już w tych 
spekulacjach za daleko . „Tożsamość" 
Władzia nie określa istotnie sensu zdarzeń , 
choć go współ- buduje 

Władzio zabija s1e zatem i dwór 
- podobnie jak Henryk - zdaje się nagle 
budzić z koszmaru. Jakby nikt nie wiedział, 
co teraz czynić„ . i po co. 
Nawet Pijak zdumiony; można bv 

• Fran~o1s Bondy Witold Gombrow1a czyli s1lachcica 
polskiego po1edynk1 cieniów. w· Gombrow1a 1 krytycy, 
op. Cit 

' Pojęcie osobowości Jako gry mozliwośc1 „formy 
w ruchu ' analizowałem w artykule o Gombrowiczu 
w: Gombrow1a 1 krytycy, op. cit 

powiedzieć. ze wytrzeźwia!. „Szkoda gadać . 
Szlus . Skończyło s ię" . Potęga Henryka 
sięgnęła szczytu i teraz zaczęła się 
przesilać . 

HENRYK 
{„.] Teraz podchodzę do met i tu zarai 
zrobię z nie1. zrob ię z niej sobie jak ja 
chcę jak mnie się zachce„. wezmę 1 poślubię sobie 1a 
ją sobie ... z całą potęgą . . 
Ale co ja ta chc iałem powiedzieć? Coś chciałem 

powiedzieć i zapomniałem . 

W tym miejscu w kwestii Henryka jest 
odstęp, jakby pisarz ządal pauzy, 
przerwania ciągłości. I po chwili : 

Zaraz. co 10 takiego.„ Ahal Zda1e się . 

ze nic z tego me będzie. bo.„ 
Juz nie mam ochoty ... 
(do Mani) Przepraszam ... 

Fantazmat się rozwija. Gombrowicz nie 
przestawał powtarzać, że „człowiek jest 
poddany temu. co tworzy się »między« 
ludźmi". Tak właśnie brzmi pierwsze zdanie 
autokomentarza do Slubu. 
Kiedy jednak wmyśleć się w tę scenę. 
wolno zadać sobie pytanie. czy się pisarz 
nie łudził Bo właśnie tu widać jak na dłoni. 
że postęp (akcja) Slubu wcale nie zależy od 
interakcji, od tego. co tworzy się „między" 
ludźmi Zamiana dokonała się w He{lryku 
i tylko w Henryku . Zapewne. mogła zostać 
spowodowana tym. co między ludźmi 
(bo czym innym?), ale pośrednio Wyniknęła 
z przemiany duchowej bohatera i wyraziła 
się nie działaniem. lecz wspomnieniem 
i marzeniem„. zgodnie z regułami 
dramaturgii subiektywnej. 

Zrozumienie zakończenia wymaga 
szczególnej uwagi. Henryk mówi do Matki 

Daremnie wydzierasz się z siebie 
do mnie, a ja do ciebie 
Na darmo chciałbym wydrzeć się z 
siebie do was 
Tak. jestem uwięziony . . 

U 9Z1onv 
Choc1az niewinny .. {„ ] 

Oznacza to. że Henryk jest zarazem 
uwięziony w sobie (bo przecie. jak wiemy„ 
jego pragnienie dotarcia do ludzi, 
wniknięcia w ludzi skończyło się porażką) 
i także uwięziony przez innych jako 
zbrodniarz. Ale zapewnia również, że jest 
„niewinny jak dziecko" i ze 
„odpowiedzialności w ogóle nie ma" . 
co brzmi osobliwie , '!Ważywszy na to, co 
zrobił... 1 na to takze, ze godzi się ponieść 
karę. którą nazywa „formalnością" ! 

Jeżeli jednak jest trup, to musi być pogrzeb. 
a jeśli musi być pogrzeb , to niech 
czterech z was stanie przy nim. ażeby 
unieść go do gOry na dany znak„. 
Nie , nie ma odpowiedzialności. 
Muszą jdnak zostać załatwione 
forma I naści „. 
Czterech Dosrojmków staje przy Wladllu. 
Jezeh 1ednak czterech z was stanęło 
tam. przy nim. to nich czterech z was 
stanie tu. przy mnie 
On i ja„ . Czterech 1 czterech„. Tam i tu„. 

Aby to zrozumieć. musimy powrócić do 
wnętrza Henryka. Czuje on. że nie ro'!Wikła 
nigdy sprzeczności między impulsami 
pożądania (czyli Manią i Pijakiem) 
a społecznym zakazem upostaciowanym 
w Ojcu: powraca ona bowiem 
-w zmienionej postaci - we wszystkich 
aktach. a zatem w całym życiu Henryka. 
Chce więc wymusić ro'lWiązanie przez 
gwałt: inaczej mówiąc. pragnie narzucić się 
ludziom absolutnie - przez zbrodnie 
Przypomina się Medea. co zabiła własne 
dzieci, poniewaz została odtrącona jako 
kochanka„. Zbrodnia Henryka także 
zrodziła się z frustracji. Dlatego też nie 
czuje się on odpowiedzialny: przecież. po 
pierwsze. nie rozumie sił. które przezeń 
działają. a po drugie, nie uznaje żadnego 
transcendentnego trybunału, który mógłby 
podyktować mu prawo .. 

A jednak czuje się potępiony. skazany. 
Więcej. pragnie zostać skazany. Dlaczego? 
Bo wie. ze przekroczył jakąś granicę ... nie 
tyle moralną (chociaż zapewne moralną 
także) , ile, ośmieliłbym się powiedzieć. 
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