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Służyć za zwierciadło naturzeJ 
pokazywać cnocie własne jej rysy J 

złości żywy jej obraz J a światu 
i duchowi wieku postać ich i piętno. 

W. Shakespeare 
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Poniedziałek 

Kilkanaście stron wchłonąłem z wielką satysfakcją, że 
taki inteligentny i, brawo, tak mnie czytał, tak zna 
drobne nawet zakamarki mojego dorobku, ach, krytyk, 
który czyta, ależ to rzadkość! (Mowa o studium Prob
lematyka „Ślubu" Gombrowicza, które napisał Andrzej 
Falkiewicz - ukazało się w kraju). Jednakowoż im dalej 
w las tym większy gąszcz - i pod koniec eseju Fal
kiewicza chwilami gubiłem się ... ja, o którym mowa, ja, 
któremu teren powinien być znany ... A inni? 
To kłopotliwe„. zwłaszcza że nie można tego zwalić 
w tym wypadku na nieudolność krytyka, bardzo wnik
liwego, rzetelnego, o niecodziennej subtelności ... Skąd
że więc takie nieporozumienie? I gdybyż nie było ono 
jednym z wielu! Ale ileż razy zdarzyło mi się to samo 
z innymi krytykami - i myślę, że to dowodzi nie tyle 
nieumiejętności krytyków, ile spaczenia samej krytyki, 
tej w szczególności, najtrudniejszej, dotyczącej literatu
ry stającej się dzisiaj, czyli literatury jutra, „nowoczes
nej". Uważam nawet, że sytuacja jest groźna, że trzeba 
koniecznie coś zmienić w metodzie, czy w nastawieniu, 
czy bo ja wiem w czym - i że staje się nieodzowne pew
ne novum, dotychczas nie praktykowane, mianowicie 
współpraca omawianych autorów z krytykami ... może to 

zdoła wyciągnąć wóz z trzęsawiska? 
Albowiem, jak dotąd, autor, choć żywy, musi udawać 
umarłego. Byłem obecny kiedyś przy zażartej dyskusji 
Kotta - czy nie z Breiterem? - na temat „co chciał 
powiedzieć" X w swoim utworze. Ciskali w siebie 
cytatami. Zaproponowałem, żeby go zapytali przez 
telefon i nawet dałem im numer. Zamilkli, a po chwili 
zaczęli rozmawiać o czym innym - gdy problem został 
zredukowany do telefonicznego zapytania, przestał ich 
interesować. 



Wracając do Falkiewicza - jeśli on, według mnie, nie ze 
wszystkim dobrze zrozumiał Ślub, jaka jest przyczyna 
tej rozbieżności? Czyż nie ta, że z punktu, niecierpliwie, 
zapragnął zrozumieć zanadto głęboko? Krytykom no-= 
woczesnej, najtrudniejszej, sztuki trzeba poradzić żeby 
nie byli z miejsca za głębocy - żeby byli na początku 
płytcy, a dopiero stopniowo i bardzo ostrożnie zanurzali 
się w poszukiwaniu dna. Idzie mi o to: każdy utwór 
literacki dzieje się na rozmaitych planach, bliższych 
i dalszych, naprzód musi ta historia „wzruszyć, zabawić, 
rozśmieszyć", potem nabiera rozmaitych „głębszych 
znaczeń", a dopiero w ostatnim swym sensie staje się 
(jeśli zdoła) przepaścista, zawrotna i czasem szalona. 
Trzeba ustanowić zasadę i przestrzegać jej - że o głęb
szych aspektach sztuki nowoczesnej można mówić do
piero po opanowaniu tych bardziej doraźnych, łatwiej
szych, tych które łączą ją z dawniejszą sztuką. 
Falkiewicz zbyt pośpiesznie chyba jął zaglądać za kulisy, 
zaniedbał przyjrzeć się wpierw dokładniej temu co 
dzieje się na scenie. Nie ma racji mówiąc, że fabuła Ślubu 
jest „niejasna i niekonsekwentna" - wręcz przeciwnie. 
(„.) 

Witold Gombrowicz 
Dziennik 1957-1961, rozdz. XIII 
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Jan Błoński 

GOMBROWICZ JAKO TRAGEDIOPISARZ 

„We śnie ukazuje się Henrykowi ... " - zaczyna Gomb
rowicz streszczenie Ślubu. Kończąc powtarza, że Hen
ryk „widzi się wobec świata fikcji, snu". Podobnie 
określa swoje rojenia bohater. Już na początku mówi 
Władziowi: 

Wyobraź sobie jaki sen okropny miałem 
Śnił mi się jakiś stwór nieludzki 

Także akt drugi otwiera słowami: „Odgadnąć / Sens 
snu„." Zaś w zakończeniu - już po samobójstwie 
Władzia - powtarza znowu: 

Któż by w to uwierzył? To sen jedynie. 
To nawet wyjątkowo sztuczne. A jednak on tu leży. 
Ona zaś tam stoi. 
A ja tu jestem. 

Jakże to więc w końcu jest? Henryk, owszem, śni, ale 
zaraz umieszcza się poza własnym marzeniem, a więc nie 
śni całkiem, czy też nie śni naprawdę, przynajmniej in 
actu. („.) . 
Pół żartem można by powiedzieć, że Gombrowicz 
manipuluje głębokością snu„. Ale nie wiele się dowiadu
jemy, szukając psychicznego wzoru zachowań Henryka. 
Jego sen jest snem literackim i równie dobrze można 
powtórzyć za Gombrowiczem, że upodabnia się on 
„raczej do artysty w stanie natchnienia, niż do osoby, 
która śni". Ale i to określenie jest przybliżeniem tylko: 
artyści rzadko halucynują tak przejrzyście i konsekwent
nie. Zwierzenia Henryka tłumaczą się najjaśniej przez 
odniesienie do dramaturgicznej konwencji. („.) 
Na scenie śnił już Calderon, po Strindbergu zaś całe 
gromady dramatopisarzy. Gombrowicz jest jednak ory
ginalny. Zdarzenia Ślubu postrzegamy tak, jak postrzega 
je Henryk. Ale Henryk zmienia punkt widzenia, bo raz 
jest bliżej jawy, przytomności, rozsądku, raz głębiej we 



śnie, we władaniu mocy, których nie rozumie. 
Inaczej: zachowanie - ba, nawet zaistnienie - postaci 
pojmujemy, odnosząc je do procesu, toczącego się we 
wnętrzu Henryka. Lecz ów proces toczy się na różnych 
poziomach świadomości. Dlatego działania i postacie 
przyjmują wciąż kształty nowe, niespodziewane, także 
dla Henryka. Czasem Henryk zamyśla się, porządkuje 
zdarzenia, stara się określić, podsumować własną sytua
cję. Monologując, racjonalizuje intelektualnie proces 
wewnętrzny. Wtedy postacie znikają zaś „akcja" przy
staje. Po chwili uczuciowość (czy podświadomość) po
dejmuje znów szturm. Z ciemności wyrajają się pokracz
ne figury zaś akcja, jak pijany chłop, zatacza się od płota 
zbrodni do płota śmieszności. Henryk dialoguje ... lecz 
z kim? Z postaciami, które sam wypładza. ( ... ) 
Ślub to na pewno dramat subiektywny. Ale sam „su
biekt" jest wielokształtny i wielopoziomowy, czego 
chyba nie było u Strindberga. Stąd wrażenie, że zdarze
nia, zrodzone przez „ja czujące", przesuwają się niejako 
przed oczami „ja refleksyjnego". Henryk zdaje się 

niekiedy wycofywać z akcji (jakby patrzył na igraszki 
swego libido nie rozumiejąc): ogranicza się wtedy do roli 
inspiratora? pokazywacza egzegety? Ślub nabiera tak 
chwilami cech teatru w teatrze, zwłaszcza w tych par
tiach scen zbiorowych, w których Henryk nie bierze 
bezpośredniego udziału, np. w marszu weselnym, na 
dworze, na five-o'clocku. Ale po chwili ustala się znowu 
reguła gatunkowa. Ślub powstał na pewno we współ
pracy z profesorem Freudem.( ... ) Czas pokazać dokład
niej jak buduje się gombrowiczowski dramat jaźni. 
Odwiedziny domu są w istocie podziemną wędrówką 
pożądania. Odzywa się ono najpierw niejasno, chce 
złamać zakaz (stąd ruiny kościoła) i zbratać Henryka 
z Pijakiem (co oczywiście w świadomym Henryku budzi 
lęk). Później - ciągle tłumione - przywołuje rodziców. 
Ale przecie nie do nich zmierza ... Przy rodzicach zjawia 
się Mania, ale nie jako Mania, której naprawdę - dzi-

siaj - chce Henryk. „ Tak, ona się odezwała, ale jej nie 
ma". Henryk uprzytamnia sobie jaśniej, do czego dąży 
i dlatego woła „naprzód, naprzód!". Wszyscy - prócz 
Mani, przedmiotu pożądania - powtarzają wołanie. Ale 
tylko Henryk wie, dokąd mianowicie naprzód. ( ... ) 
Popęd odsłania się zatem per proxy, przez osoby 
podstawione, podobnie jak przez zakaz. Interakcja oka
zuje się walką symboli we wnętrzu Henryka. Wyłaniając 
pomału na światło drzemiącą w podświadomości „świ
nię", Henryk wytworzył własnego sobowtóra, Pijaka, 
plugawy cień swej społecznej persony. Zaś Ojciec re
prezentuje normę społeczną czy ogólniej - zasadę 

rzeczywistości, która także w Henryku czynna. ( ... ) 
Bo przecież nie jest tak, że Henryk chce poślubić Manię 
jako niewinną panienkę! Pociąga go właśnie kuchta, 
służąca, popychadło, świńska świnia, którą wszyscy 
dotykali, posiadali ... Ale nie może i nie chce przyznać, że 
tak jest. Aby dotrzeć do właściwego przedmiotu pożąda
nia, musi ujawnić i zburzyć zakazy, które go pętają. 
Jednocześnie jednak - co niezmiernie ważne! - chce 
swój dziki impuls przyozdobić grzecznością, inaczej 
mówiąc, nadać mu jakiś społeczny status. Własna na
miętność odsłania się Henrykowi stopniowo... zaś 

w miarę odsłaniania szuka także uprawomocnienia. Stąd 
potrzeba ślubu, która zniknie dopiero wtedy, kiedy 
dokona się zbrodnia. 
Ślub streścić można całkiem prosto. Henryk chce - we 
śnie - poślubić Manię, która z niewinnej narzeczonej. 
zmieniła się w sługę do wszystkiego. Aby uzyskać 
społeczne potwierdzenie upragnionego związku, wielbi 
własnego ojca i czyni go królem. Potem jednak strąca go 
z tronu i ogłasza się tyranem, aby w końcu - nie mogąc 
znieść brzemienia krwi, za jego sprawą przelanej - ab
dykować 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 „dotknięcia" 
(czyli splugawienia), uniemożliwiając zadzierzgnięcie 
małżeńskiego związku . 

Spoistość i dorzeczność tej fabuły da się - moim 
zdaniem - najlepiej obronić na gruncie dramaturgii 
subiektywnej. Owszem, Gombrowicz świadomie sięga 
do Shakespeare'a. Przypomina się nie tylko Hamlet, 
także Ryszard II I, Król Lear czy Makbet. Syn (córka), 
krewny, wasal zwraca się przeciw ojcu i władcy, sięga po 
koronę, wytraca przyjaciół, rządzi strachem i podstę
pem. Słowem, narusza ordo mundi, porządek, który 
i pisarz, i publiczność uważali za wzorcowy, właściwy, 
dany od Boga ... Henryk narusza raczej lad duszy niż 
społeczeństwa: ślub chce wymusić na sobie, nie na 
partnerach, którzy przecie zatańczą zawsze tak jak im 
zaśpiewa. Rozwój zdarzeń jest więc znakiem wewnętrz
nej przemiany bohatera. Ma ona aspekt intelektualny 
czy wręcz teologiczny: chęć udzielenia sobie ślubu -
pisze Gombrowicz w Dzienniku - jest „konsekwencją 
[ ... ] myśli, że nie Bóg stworzył człowieka, ale człowiek 
Boga". Ale opiera się o proces, który odsłonił się już 
nam - częściowo - jako historia pożądania. Gombro
wicz nie lubił o nim mówić. Nic dziwnego. Przypomnę 
słynne zdanie z Dziennika „Źródła moje biją w ogrodzie, 
u wrót którego stoi anioł z mieczem ognistym. Nie mogę 
ram wejść [ ... ] bo te źródła wstydem tryskają jak 
fontanny!". Także w Ślubie jest i fascynacja i wstyd.( ... ) 
Ale Ślub nie jest ani stanem lękowym, ani zlepkiem 
kalamburów, ani parafrazą Shakespeare'a. Rozwija się 
w określonym porządku uczuciowym i intelektualnym, 
doskonale znanym Gombrowiczowi. Czy czytelnik musi 
go poznać równie dobrze? Chyba niekoniecznie. Dość, 
jeżeli go - patrząc, czytając - przeczuje ... 
A przeczuje tym łatwiej, że Gombrowicz, gracz nieporó
wnany, jednym gestem zasłania się i obnaża, wskazując 
tak, gdzie go szukać. Mówi przecie w Dzienniku o „real
nym procesie duchowym", „procesie psychicznym" 

i „wewnętrznej pracy duchowej" Henryka. Proces ów 
jest tym, co można by nazwać głęboką akcją Ślubu. 
Streszcza się on w postępującym samopoznaniu: Henryk 
chce się dowiedzieć, kim naprawdę jest. Działa na oślep, 
prowadzony przez siły, nad którymi nie panuje, ba, 
których nie rozumie nawet. W końcu jednak odsłania się 
sam sobie. I godzi na konsekwencje, które to samoodsło
nięcie przyniosło. ( ... ) 
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 i uczczonej: inaczej mówiąc, chce 
uprawomocnić, narzucić innym swój fantazmat! Zważ
my, jak dziwnie łączy się to z impulsem twórczym. 
Henryka „niesie" ku innym, chciałby się z nimi zmie
rzyć, zgubić się w nich, zanurzając w niekształtny („nie
dojrzały") chaos, gdzie możliwe jest wszystko. Kiedy 
wygłasza swój wielki monolog, wyraża podobne prag
nienie wznioślej i ogólniej, bardziej „filozoficznie", tak 
że mógłby się już pod nim podpisać artysta: 

Dajcie mi człowieka! 
Niech będzie, jak ja, mętny, niedojrzały 
Nieukończony, ciemny i niejasny 
Abym z nim tańczył! Bawił się! Z nim walczył 
Przed nim udawał! Do niego się wdzięczył! ( ... ) 

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 
Uwięziony 

Chociaż niewinny ... ( ... ) 
Aby to zrozumieć, musimy powrócić do wnętrza Hen
ryka. Czuje on, że nie rozwikła nigdy sprzeczności 
między impulsami pożądania (czyli Manią i Pijakiem) 
a społecznym zakazem, upostaciowanym w Ojcu: po-



wraca ona bowiem - w zmienionej postaci - we 
. wszystkich aktach, a zatem w całym życiu Henryka. 
Chce więc wymusić rozwiązanie przez gwałt: inaczej 
mówiąc, pragnie narzucić się ludziom absolutnie -
przez zbrodnię. Przypomina się Medea, co zabiła własne 
dzieci, ponieważ została odtrącona przez kochanka ... 
Zbrodnia Henryka także zrodziła się z frustracji. Dlate
go 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, że przekroczył jakąś 
granicę ... nie tyle moralną (chociaż zapewne moralną 
także), ile, ośmieliłbym się powiedzieć, metafizyczną, 
bez której istnieć nie może ludzka społeczność. ( ... ) 
Jego wina - jeżeli może być mowa o winie - jest zatem 
winą tragiczną, spowodowaną przez hybris namiętności, 
hybris, nad którą istotnie nie mógł zapanować. Dla 
Greków takie namiętności były zsyłane przez bogów. 
Gombrowicz uważa, że rodzą się one w głębinach 

ludzkiego ja, w nieczytelnym i niepokonalnym splątaniu 
wewnętrznych impulsów i zakazów. Jakkolwiek by 
jednak było, porządek ludzki musi zostać przywrócony: 
w imieniu innych, w imieniu społeczności? A może 
w imieniu jakiegoś prawa, jakiejś tajemniczej naturalnej 
symetrii, podsuniętej słowami: „On i ja ... Czterech 
i czterech ... Tam i tu ... " Jakkolwiek by było, Henryk jest 
kozłem ofiarnym naszych własnych namiętności, al
bowiem poszedł odważnie tam, gdzie pójść nie starczyło 
nam odwagi. Budzi więc, jak mówił Arystoteles, litość 
i trwogę, zaś jego kaźń i śmierć przyniosą nam ulgę 
i oczyszczenie, sławną katharsis. Gombrowicz na pewno 
nie myślał o Ślubie w tych pojęciach, ale cóż z tego? ... 
tradycja prowadzi często pióro pisarza tam, gdzie nie 
sięga analityczna świadomość. ( ... ) 

Dialog 2/ 1990 

• 

Jerzy Jarzębski 

PYTANIA DO „ŚLUBU" 

Zacznijmy od tytułowej ceremonii: „ślub" to z jednej 
strony obopólna przysięga narzeczonych, z drugiej -
instytucja małżeńskiego węzła, coś, co się „dostaje" 
w kościele lub urzędzie. Henryk, który ze świata urzą
dzonego odgórnie przez Boga, tradycyjne porządki, 
wartości itd. przechodzi do świata stwarzającego się 

wciąż na nowo we współdziałaniu wszystkich postaci, 
powinien raczej wybrać ślub w jego pierwszym znacze
niu. Tymczasem nie: ledwie zauważa on Manię jako 
drugiego człowieka i partnera, chce „sam sobie dać 
ślub", nie szukając u narzeczonej przyzwolenia -
raczej już w innych, w postaciach z otoczenia, albo we 
własnej duszy. 
Ale jeśli tak, to może dlatego, iż Mania nie istnieje 
rzeczywistym, pełnokrwistym istnieniem? Jakże tu 
przysięgać cokolwiek fantomowi, który Henryk sam 
z siebie wysnuł? Może więc generalną, największą 

trudnością bohatera jest znalezienie dla swego ślubu 
oparcia w rzeczywistości, w drugim człowieku, w auten
tycznej, a nie tylko wyśnionej międzyludzkości? Bóg 
umarł, zniknęła transcendencja, człowiek sam sobie 
wytwarza świętości, hierarchie, znaczenia - tak, oczy
wiście, ale czy wraz ze śmiercią Boga j a k a k o 1 w i e k 
możliwość wyjścia poza obręb „ja" nie została również 
skasowana? „Gombrowicz zawsze uparcie powtarzał: 
Descartes, Kant, Husserl" - świadczy Miłosz. I rze
czywiście: już u Kartezjusza bez pomocy Boga nie 
sposób wydostać się z pułapki świadomości. 
Akcja Ślubu rozgrywa się we śnie Henryka. Ale cóż on 
w istocie oznacza? Jak dalece „domknięty" jest ów sen? 
Czy Henryk śni jakieś odbicie rzeczywistości historycz
nej - dzieje upadku ancien regime'u, potem totalitarnej 



dyktatury w faszystowskim stylu? Nie bez kozery wszak 
Gombrowicz nazwał kiedyś Pijaka „ambasadorem Hit
lera". Więc może sen Henryka jest po prostu maską dla 
politycznego dramatu dwudziestego wieku? Błoński 

sądzi inaczej: dla niego Ślub jest dramatem osobistym 
samego Henryka, rozpisaniem na role jego wewnętrz
nych konfliktów, kompleksów, niskich namiętności. Nie 
likwiduje to bez reszty poprzedniej koncepcji, boć 
przecie Henryk, jako dziecię swojego wieku, uformowa
ny został przez historyczne przypadki epoki. Dusza jego 
bardziej jest jednak skomplikowana; zarażona niewiarą, 
nihilizmem, ale i pragnieniem świętości, hierarchii; 
skłonna do folgowania erotycznej perwersji, ale też 

marząca o przyzwoitym małżeńskim stadle, godności, 
społecznym poszanowaniu. 
We śnie Henryk wyrzuca więc z siebie swoje kompleksy 
i duchowe zasupłania - dlatego akcja sztuki tak dziwa
cznie się plecie: Mania, do której tak niby blisko, ciągle 
się odsuwa, Pijak, tylekroć pokonywany - odradza się 
jak Feniks z popiołów, rodzice - uwielbieni zrazu 
- wpadają w piekło poniżenia itd. Nic dziwnego 
zresztą; Henryk nie tylko, śniąc, wytwarza jakiś ffinta
styczny świat - on chce (może nieświadomie) w jego 
kształcie zakląć najważniejsze cechy swej duchowej 
konstrukcji. Chciałby więc mieć ten świat uporząd
kowany, jakoś tam logiczny, obdarzony znaczeniem -
tymczasem wszystko, co z siebie wysnuje, pośpiesznie 
go zdradza, na czele z Pijakiem, reprezentującym to, co 
w jego duszy ciemne i wstydliwe. 
Tu właśnie leży problem Ślubu jako dramatu: w jakiej 
mierze to, co jest tylko kłębowiskiem masek kotłujących 
się w jaźni bohatera, może być materiałem dramatycznej 
akcji? Warto tu przytoczyć Czesława Miłosza: „W tej 
nowej wersji Hamleta wszystko dzieje się we śnie, a cóż 
jest bardziej <cwewnątrz umysłm niż sen? Henryk cały 
czas ma świadomość, że śni, ale świadomość jest zu
pełnie bezsilna, nie może niczemu zapobiec, Henryk 

uczestniczy w działaniach czy raczej, jest działany przez 
innych i cokolwiek ma się dopełnić, dopełnia się. Ta 
świadomość, że cokolwiek robię jest nonsensem a jednak 
nie mogę postępować inaczej, bo zmusza mnie do tego 
rzeczywistość między-ludzka w jakiej się znalazłem (co 
gorsza, rezydująca w mojej głowie) - oto sama treść 
dwudziestowiecznego rozdwojenia, wspólna codzienne
mu życiu w cywilizacji technicznej, udziałowi w ruchach 
masowych i ustanawianiu terroru" . 
Ale cóż to za rzeczywistość „między-ludzka", któ
ra tylko „w głowie" się mieści? Jeśli dobrze rozu
miem, Henryk - zniszczywszy wszystkie przedustawne 
struktury i sensy świata - ma przede wszystkim kłopot 
z wyznaczeniem granic własnego „ja", określeniem jego 
natury i prerogatyw. Czy to świat zewnętrzny wdziera 
się w granice jego snu, aby go zadręczyć, czy na 
odwrót - rodzina, dwór, Pijacy to sukkuby z niego 
samego zrodzone? W dążeniu do absolutnej władzy 
Henryk nie polityczne cele ma na oku (to by było 
bezsensowne, skoro wie, że śni), chodzi mu raczej 
o opanowanie przestrzeni własnej wyobraźni, przezwy
ciężenie bezsensu i anarchii, wskazanie punktu, gdzie 
Wewnętrzne przechodzi w Zewnętrzne, „ja" w „nie
-ja", nad którym można sprawować rzeczywistą władzę. 
Ten proces rozszerzania władzy idzie u Henryka w parze 
z prywatną jego rozprawą z Bogiem. Wzywa go paro
krotnie, wyznaje, iż nie wierzy, wres;zcie w bluźnierczej 
diatrybie obiecuje „wziąć go za mordę". 
Problemy Gombrowiczowskiego bohatera nie są zmyś
lone, a jemu samemu trudno odmówić odwagi, a nawet 
heroizmu. Zstąpmy więc głębiej w mroki „ludzko-ludz
kiej" religii. Potrzebuje ona czegoś więcej niż tyl
ko zbiorowych aktów hołdu bądź potępienia. Henryk 
orientuje się prędko, że dwór i jego deklamacje nie są 
godne zaufania - zawsze przecież mogą obrócić się 
w z d radę („Oni zdradzają mnie! To wszystko sami 
zdrajcy! Nieruchoma ta twarz. Ale któż może wiedzieć 



czy on w tej właśnie chwili tu przede mną nie pozwala 
sobie na jakieś szyderstwo, jakąś aluzję, i czy wewnętrz
nie nie ryczy ze śmiechu ... "). Może więc Henryka 
zadowolić tylko jakiś akt nieodwracalny, ofiara o naj
wyższej doniosłości - po prostu ofiara z życia. Do tego 
celu potrzebny mu koniecznie Władzio. 
Dlaczego Władzio, a nikt inny? To chyba oczywiste: 
Władzio jest jedyną z postaci dramatu, która ma jakieś 
konszachty z rzeczywistością spoza snu, jest zwykły, 
„normalny", wie, która jest godzina i pamięta, że 

zegarek kupił w Antwerpii. Reżyser Ślubu musi zadecy
dować, czy w jego realność uwierzyć, czy poddać ją 

w wątpliwość. W każdym razie musi mu jednak przy
znać coś w rodzaju wolnej woli - innej niż ta, która 
przysługuje Pijakowi, będącemu tylko negatywem Hen
ryka. Władzio jest „normalny", a więc nieobliczal
ny - i dlatego postępowanie jego ma jakąś wagę. 
Rozmowa Henryka z Władziem, w czasie której pada 
propozycja samobójstwa, jest dość osobliwa. Henryk 
certuje się z przyjacielem, to wyjawia swoje życzenie, to 
znów się wycofuje, a przy tym wydaje się zależeć mu 
przede wszystkim na tym, by Władzio nie wziął go za 
szaleńca („Nie, ja nie zwariowałem. Jestem trzeźwym, 
nowoczesnym człowiekiem"). Władzio w istocie jest 
jedyną w dramacie postacią, która może potwierdzić 
normalność Henryka - trochę jak Fryderyk z Porno
grafii („Kiedy jest się samemu, nie można mieć pewno
ści, że np. się nie zwariowało. We dwóch - co innego. 
Dwóch daje pewność i obiektywną gwarancję. We 
dwóch nie ma wariacji"). W efekcie powstaje sytuacja co 
się zowie paradoksalna: Władzio musi zginąć, bo tylko 
jego śmierć ma jakiś ciężar gatunkowy - ale jedno
cześnie, ginąc, pozbawia Henryka ostatniego wsparcia 
o konkret, zatrzaskuje go na zawsze w obrębie ma
rzenia. 
Dlaczego jednakowoż Władzio w końcu się zabija? 
I dlaczego zaraz potem także Henryk musi targnąć się na 

„ 

•• 

• 

siebie? Trudno na te pytania odpowiedzieć jednoznacz
nie. Henryk kapituluje - to pewne - ale przed czym? 
Przed zrzuconym z tronu Bogiem - jak Pankracy 
z Nie-boskiej komedii? Przed imperatywem Formy, do
pełniającej zbrodnię karą? A może Henryk cofa się 
z przerażeniem przed ujawnioną właśnie w tym momen
cie swoją władzą, „wszechmocą", której w rzeczywisto
ści nie chce - tak jak Gombrowicz w owej sławetnej 
scenie z Dziennika, kiedy cofnął się przed udowod
nieniem sobie, iż włada nad żywiołem burzy? 
Odpowiedzi jednoznacznej nie ma i być nie może, nie 
sądzę też, by pomogli tu w czymkolwiek wielcy filozofo
wie. „Nie rozumiem" i „jestem niewinny" - mówi 
Henryk w finale, docierając do krańca pewnego do
świadczenia. Ślub kończy się aktem domknięcia lite
rackiej konwencji; poza nim rozciąga się obszar mroku, 
owego „nadnaturalnego" i „pozaludzkiego", po którym 
hulają biesy. 



( ... ) I tu rodzi się ostatnie z pytań : czym jest wolność? 
Rysują się dwie możliwości: albo jest grzechem, albo 
łaską. Pierwsza odpowiedź uważa, że wolność jest zdo
byczą człowieka, któremu udało się okraść Boga. Jeśli 
tak, to wolność zawsze musi być wolnością przeciw 
Bogu, a kto chce być z Bogiem, musi złożyć ją w ofierze 
na ołtarzu. Tak wygląda manichejskie spojrzenie na 
wolność i jej nosiciela - człowieka. Druga odpowiedź 
uważa, że sarna wolność już jest łaską - jest pierwszym 
darem Boga, za którym mogą dopiero iść inne dary. 
św. Paweł pisał: „wolnością tą Chrystus nas obdarował". 
Odpowiedź otwiera drogę pojednania chrześcijaństwa 
z najgłębiej pojętym liberalizmem. Która z dwu od
powiedzi ma znaczenie dla naszej przyszłości? 
Jest dużo racji w twierdzeniu, że po konfrontacji chrze
ścijaństwa z komunizmem czeka chrześcijaństwo nowa 
konfrontacja z liberalizmem. To, co było utajone, wy
szło na jaw. Przeciwnik się zmienił, pytanie trwa. Brzmi 
nadal: czyją własnością jest człowiek? 

Józef Tischner 
Chrze.icijańszwo w pos1komunis1ycznej 
puszce, Tygodnik Powszechny 14/ 1991 
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ZTBITIU OTBITBZB 

nByłem, mogę to jeszcze dzisiaj powiedzieć, boleśnie raniony tą lekturą. Porażony wielkością, przenikliwością i szaleństwem 
tej sztuki. Wiedziałem, że muszę ją zamienić w teatr. Ale jak, gdzie, kiedy?" 

Jerzy Jarocki* 
Droga te.atralna Jerz.ego Jarockiego zaznaczona jest kolejnymi inscenizacjami „Ślubu" : 1960- Studencki Teatr - Gliwice, światowa prapremiera dramatu; 1972-
Schauspielhaus Zunch; 1974 - Teatr Dramatyczny w Warszawie; 1981 - teatr w Nowym Sadzie; 1990 - Hochschule der Kiinste, Berlin Zachodni. Obszerne 
fragmenty dramatu wykorzystywał także w pracy ze studentami w krakowskiej i warszawskiej PWST. W programie do warszawskiego przedstawienia z roku 197 4 napisał : 
„Ślub" Witolda Gombrowicza jest jedną z niewielu sztuk, które prowokowały mnie do podjęcia ponownych realizacji. W ciągu ostatnich kilkunastu lat wielokrotnie próbowałem 
zmierzyć się z jej problematyką i materią. ( ... ) Obecna realizacja, być może nie ostatnia, jest prapremierą „Ślubu" na polskiej scenie zawodowej." 
Każda z wymienionych inscenizacji była nową, odmienną interpretacją dramatu, nową propozycją teatralną. 

Slub, W. Gombrowicz., rei. J. Jarocki, scen. K. Zachwatowicz. 
Studencki Teatr - Gliwice, prapremiera 6.04. 1960 

,,Jak doszła do mnie wiadomość, że obok, w Gliwicach, są chętni by z nimi ,~robić 
teatr" - nie pamiętam. Ale zrozumiałem natychmiast: żeby wystawić „Slub'', 
muszę po prostu założyć teatr. Niekoniecznie zawodowy. Zacząłem zabiegać 
o utworzenie studenckiego teatru przy Politechnice w Gliwicach. Niespodziewanie 
z powodzeniem ." 

J. Jarocki* 

„Pra1nemiera „ślu'bu" w pełni udowodniła sceniczność tekstu. Dramat zostal 
teatralnie sprawdzony, okazał się rzadką eksplozją artystyczną i bardzo doj
rzałym, pięknym sukcesem młodego zespołu studentów Politechniki Śląskiej. 
( .. . ) Krystyna Zachwatowicz zwiozła na sćenę trochę złomu, który ;r,espół 
studentów zgodnie z jej wskazówkami wybrał z okolic pobliskiej huty. „Slub" 
dzieje się na linii frontu i dzieje się równocześnie w kraju. W kraju zniszczonym 
wojną . Beczki, beczki, karoseria zmiażdżonej taksówki, jakiś strzęp zębatej 
kosiarki, szoferka ciężarowego wozu. Ugier, brąz, czerń, krwista rdza i popiół. 
Niesamowite to wrażenie, gdy złom poddany zostaje grze światła i zaczyna żyć 
jakimś upiornym życiem w ostrym blasku i w cieniach reflektorów punktowych. 
Strzęp zębatej kosiarki ma walor archaiczny i zachowuje swą dosłowną formę. 
Kiedy Jarocki ustawia dwór i zbirów za tym naturalnym częstokołem, kosiarka 
przestaje być zwyczajną kosiarką: gra i mieni się jak najpiękniejszy fragment 
starej architektury." 

B. Wojdowski, Kiedy odbyla się prapremiera „Ślubu", Dialog 3/1974 

Ślub, W. Gombrowicz, reż. J. Jarocki, scen. K. Zachwatowicz 
Teatr Dramatyczny, Warszawa, prem. S.04.1974 

„Reżyser miejscem akcji uczynił hangar lotniczy (bohater sztuki Henryk jest tu 
lotnikiem walczącym w·czasie ostatniej wojny w polskim wojsku we Francji czy 
Anglii). Utrzymany w posępnych tonach czerni i brązu (scenografia Krystyny 
Zachwatowicz, skomponowana 'głównie ze szmat-draperii) i wyposażony w nie
zbędne obiekty i rekwizyty: samolot przykryty pokrowcem (pokrowce osłaniały 
też loże prosceniowe), wózek na amunicję, trochę blach . Rekwizyty te zmieniały 
błyskawicznie scenerię na karczmę czy salę tronową . Również zmiany w kos
tiumach dokonywały się za pomocą niezmiernie oszczędnych elementów. Wszys
tko razem tworzyło kompozycję bardzo przejrzystą, skupioną wokół jednej 
koncepcji o ścisłości muzycznej w rytmie. W kompozycji tej muzyka Stanisława 
Radwana wzmagała nastrój zgrzytami, szmerami, gwizdami, parodystycznymi 
melodiami obrzędowymi, radosnymi i pogrzebowymi. Przy tym Jarocki położył 
mniejszy nacisk na elementy groteskowe sztuki, większy na ukazanie filozofii 
Gombrowicza. Rozegrał misteryjny rytuał zewnętrznych form, by dojść do 
tajników życia osobistego i zbiorowego, do nieautentyczności ludzi, ukształ
towanych tąk, jak ich widzą inni ludzie. Podkreślii wyraźnie konsekwencję dążeń 
bohatera „Slubu" do ustanowienia swej „boskości". Boskość ta dokonuje się 
przez sterroryzowanie, opanowanie i niszczenie innych ludzi. Nadało to przed
stawieniu historyczną aktualność . " 

A . Grodz icki, Reżyserzy polskiego teatru 
* J. Jarocki, Potyczki o „Ślub'', Dialog 2/1991 

** A. Wirth, Politik und Kultur 5/1988 
Szkic Andreasa Wirtha Teatr Jerzego Jarockiego drukuje Dialog w numerach I i 2/1991 

Ślub, W. Gombrowicz, ret. J. Jarocki, scen. K. Zachwatowicz 
Schauspielhaus Ziirich, prem. 30.11.1972 

„Na możliwość zrealizowania „Ślubu" w prawdziwym teatrze czekałem długo. 
Dopiero w 1972 roku, na propozycję wyreżyserowania czegoś w najsłynniejszym 
teatrze w Zurychu w Schauspielhaus, mogłem odpowiedzieć : „Ślub!" 

J. Jarocki* 

Miejscem akcji byl ni to hangar, ni to ruiny kościoła, gdzieś na linii frontu, ale 
raczej w południowych Niemczech niż w „północnej Francji". Odbywał się tam 
jakiś dziwny przemyt, powoli odsłaniały się, przykryte początkowo plandekami, 
przedmioty zrabowane przez Niemców w Polsce: stare meble, zabytkowe organy, 
dzwony kościelne, a także skrzynie z amunicją. 
„W „Ślubie" wszystko krąży wokół Henryka, z jego snu powstają inne postacie. 
Henryk jest przede wszystkim młody. Punktem wyjścia jest fakt, że przybywa on 
z wojny. Henryk jest kimś, kto już bardzo wiele zrobił, wiele przetrzymał i nadal 
jeszcze gotów jest do nowych doświadczeń ... Henryk czyni próbę: jeśli to zrobię, 
to co nastąpi potem? Jeśli uczynię taki gest, to jaki gest u innych będzie jego 
echem? Napędzająca wszelką akcję wydała mi się obawa Henryka, że jest 
pilnowany, może - w ogólnym znaczeniu - rozpoznany. Wytrzymać wzrok 
innych, nacisk sytuacji, nieznośność pustki, ciszy, bezruchu .. . łańcuch obaw 
i przezwyciężenia obaw, wstydu i bezwstydu, winy i większej winy. Na końcu, 
gdy leży przed nim ciało przyjaciela, którego sam zabił, wydaje się, że wie, kim 
jest." 

Ślub, W. Gombrowicz, ret. J. Jarocki, scen. J. Juk-Kowarski 
Drarnski Centar, Nowy Sad, prem. 24.10.1981 

/1. J.f1irth ** 

„Przedst?-wienie z Zurychu opowiadało „Ślub" w struktu"rze snu. W Nowym 
Sadzie „Slub" został pokazany jako doświadczenie sceniczne: że świat powstaje 
i umiera jak teatr. 
Rolę Henryka powierzono 50-łetniemu Ljubie Tadieowi; obsada, która na 
wstępie wykluczała jakiekolwiek realistyczne widzenie sztuki. ( ... ) Henryk nie 
porusza się w jakiejś realistycznej przestrzeni, w określonym przez kostium czy 
rekwizyt dalszym czy bliższym świecie . Mamy do czynienia z konkretną 
przestrzenią teatralną, ze sceną, z teatrem w Nowym Sadzie. Wszystko, co się 
teraz wydarzy, wydarzy się tu i tylko tu, na scenie, dla widzów w Nowym Sadzie. 
W Zurychu Henryk wchodził na scenę sam, sam odsuwał ciężkie drzwi, sam 
ustawiał swoją ścieżkę światła i marzenia, sam zaczynał budować swój sen, 
w którym najpierw stworzył przyjaciela ... W Nowym Sadzie obaj, Henryk 
i Władzio, wchodzą równocześnie, przez plamę światła wkraczają w przestrzeń 
teatralną. Obaj wchodzą w te a t r, a publiczność od tej chwili przyjmuje 
wszystko jako teatr, jako pro po z y c j ę teatr u. 
Gdy publiczność po przerwie chce wrócić na swoje miejsca, nie znajduje ich -
są przykryte ogromnymi, czarnymi płachtami. Sznury prowadzą widzów na 
scenę, a gdy wszyscy zajmą już swoje miejsca, opadają kraty i każdy już wie: 
jesteśmy w więzieniu . Teatr jest więzieniem . Coś się wydarzyło." 

A. Wirch** 

Opracowała: Beata Guczalska 


