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MlleD%Y CIENIEM A IWIA 1'lEM 

S
iły, które ścierają się ze sobą w tragedii, są na równi prawowite, na równi wyposażone w swoje racje. W melodramacie czy 
dramacie, przeciwnie, tylko jedna z sił jest prawowita. Inaczej mówiąc , tragedia jest dwuznaczna, natomiast dramat skłania 
do uproszczeń. W pierwszym wypadku każda z występujących sił jest równocześnie dobra i zła. W drugim, jedna przedstawia 

dobro, a druga zło. Antygona ma rację, ale i Kreon nie myli się. Podobnie Prometeusz jest zarazem sprawiedliwy i niesprawiedliwy, 
a Zeus, który bezlitośnie go prześladuje, również postępuje zgodnie ze swoim prawem. Przepis na melodramat brzmiałby ogólnie: 
„Jeden tylko jest sprawiedliwy i godny usprawiedliwienia", a formuła w pełni tragiczna: „Wszyscy są godni usprawiedliwienia, ale 
nikt nie jest sprawiedliwy". Dlatego właśnie chór w tragediach antycznych zaleca przede wszystkim ostrożność. Wie on bowiem, że 
do pewnej granicy wszyscy mają rację i że ten, kto w zaślepieniu lub namiętności zignoruje tę granicę, pędzi ku katastrofie, by mogło 
zatryumfować jakieś prawo, o którym sądzi , iż on jeden jest w jego posiadaniu. Stałym tematem tragedii antycznej jest więc granica, 
której nie wolno przekroczyć. Po obu stronach tej granicy spotykają się siły na równi prawowite, pozostające w gwałtownym i 
nieustającym starciu. Pomylić tę granicę czy zniszczyć tę równowagę oznacza rzucić się w prze paść. („.) 

Czym są dwie przeciwstawne siły występujące na przykład w tragedii antycznej? Jeżeli przyjąć za wzór takiej tragedii Promete
usza skowanego, to z jednej strony będzie to człowiek i jego żądza panowania. z drugiej strony prawo boskie, które odzwierciedla 
się we wszechświecie. Tragedia powstaje, gdy człowiek przez swoją pychę (a nawet przez głupotę, jak Ajaks) zaczyna kwestiono
wać ład boski, uosobiony w jakimś bogu lub reprezentowany przez jakąś społeczność. A tragedia będzie tym większa, im bardziej 
uzasadniony okaże się bunt i im bardziej niezbędny ład boski. 

W konsekwencji wszystko, co wewnątrz tragedii stara się zakłócić jej równowagę, unicestwia samą tragedię. Jeżeli prawo boskie 
nie dopuszcza do kwestionowania czegokolwiek, a uznaje jedynie winę i skruchę , tragedia przestaje istnieć. Może istnieć jedynie 
misterium czy alegoria, lub jeszcze to, co Hiszpanie nazywali aktem wiary czy aktem sakramentalnym, czyli widowisko, w którym 
uroczyście głosi się jedyną prawdę. („.) Odwrotnie rzecz biorąc , wszystko, co wyzwala jednostkę i podporządkowuje jej ludzkiemu 
prawu wszechświat, zwłaszcza poprzez negację tajemnicy istnienia, od nowa niszczy tragedię. Tak więc tragedia ateistyczna i 
racjonalistyczna również nie jest możliwa. Jeżel i wszystko jest tajemnicą, nie ma tragedii. Jeżeli wszystko jest racjonalne, nie ma 
jej również. Tragedia rodzi się między cieniem a światłem, z ich przeciwstawienia. 

ALBERT CAMUS, o PRZYSZŁOŚCI TRAGEDII, „MIESIĘCZNIK LITERACKI" 1985, NR 6. 



SŚILUB NA DNDE 

Moją lł1urpretacj(: dramatu Gombrowicza można by nazwać .ślubem 11a dnie·. Dla mn ie to okre
ślenie otwiera 1:1ardzo różne perepelctywy odbioru - man ichejaki horyzont 1:1raku nadziei, zaaad, 
ulolnośal poznania I horyzont rozpaczy, w lctóreJ wazyatko al(: topi. Próbowałem przeczytać un 
dramat przez Boaq Komeell~ Dantc:eo. Henryk 09 ląda w awolm śnie przedpiekle. Jeeo penaj ona
rluazaml aą ludzie kandyduJtiCY do piekła, lctórzy Jednak nl13dy tam nie trafią. ponieważ udało al(: 
Im uśmiercić człowieka w aol71e, oddalić od aleble odpowiedzia lność zło. W perapelctywle u j 
~rówkl przez kr~I danujaklego piekła 61ul7 jawi al(: Jako poi:;zuklwa wi(:ZI abaolutnej w świe-
cie pozl;iawlonym ał115olutu, wyrw pragnienie tego, co nlemożllwe - 0n ienle odl;ilcla Boea w 
etworzonlu. 

Starałem elo paml~ć. że een, lctóry &ni łn>hater Ślubu, Jeat podez,ylly rzel;ią uaprawledllwle
nla e'4 Goml:1rowtcza- emigranta, docyduj4e0to elo na pozoetanłe w Argentynie, z aa la od kraju. 
To zaum jego oetateczne pożeenanlo z Poleq. Jak Henryk pról;iuje podźwignąć ewo ją rodzin(: z 
upadku, tworz.t0 ~ dwór, tak Goml:1rowlcz uelłuje w awojeJ wyo1:1raźn i dotrzeć do 
eul:1Eitytuliu ~ :urazom na tej drodze aeMu, Jakiejś filozofi i życia, mitologii, 
czee°'9 GO ~ ten Rilat. PoDdol7nle, Jak w awojej poprzedniej Gombrowlczowek:lej in-
acenlzacjf, ~ ,._,le, ke~nlczce Bur~unda, również w Ślubie azukam t ropów antycznej 
tragedii, tyle u onej letatneeo konflllctu, lctóry powinien powatać na etyku świata l;io
eklego I lud~ W toemoele Gombrowicz.a nie ma w ogóle żadnych wl(:ZÓW, choćby tylko ml(:
dzyludzklch - drdu1t nic dzieje elo .dla· ko006, tylko wśród zjaw, lctóre trwają we śnie Henryka, 
a.ą uwl(:Zlone w przedalonlcu Inferna, nie mogąc odl:11ć el~ ani do czyśćca, ani do prawdziwego 
piekła. Zło krąży wokół ~eh poatacl, tworzy pewną Ich ,.duchowość•, umożllwfa Im poznanie ale
ble, ale nie pozwala przekroczyć zakloteeo kr~u. 

Tragedia, lctór11 opleuje Goml;irowlcz, polega bowiem właenle na zawleazenlu, trwaniu w niemoż
noecl. Tam, fdzle nie ma prawa, tam nie ma I zbrodni - grzech ode;yła do jakiegoś porządku, 
piekło jeet manlfoetacją le;tnienla abe;olutu. iymczaaem Henryk, odmawiając przyjocia na aiel;iie 
odpowiedzialności za śmierć Władzia, przekreśla azane;t; na prawdziwą traeedl(:, prawdziwy kon
fl llct tragiczny. Bohaurowle pozostaną t y lko kandydatam i do piekła, lctórego nl13dy nie oelągną 
- Charon nie zabierze Ich do ewojej łodzi, ponieważ ode rodzeni aą od niego rzeką błota.To z l;iłota 

wraśn le, lctóre zaetąplro wody Styke;u, powe;taje Pijak - Gombrowfczowakl diabeł, reży0er nie
prawdziwych ról. 

Waldemar Śm i g a siewicz 

Dante Alighieri 

BOSKA KOMEDIA 

Pieśń siódma 

·tani tajel1Uliczymi słowami Plutona, Dante i Wergili wchodzą do czwartego kręgt1 piclda w 
rym cierpią dusze ludzi chciwych i rozrzutn . W piątym kręgu p i spotykają potA,,-pion)·ch z 

gnie·w, zazdrość p 

„Pape Sat.an, Pape Satan, aleppc!" -
Zaryczał Plutus ze sw~j chrypłej krtani; 

A On, wszystkiego €.·wiadom: „Niech ci~ ślepe 
Strachy nie zw dzą - mó\\ił - bo szatani, 
Choć '\\ielką mają władzę, nie przekażą, 

Byś nie miał zstąpić z tych skał do otchłani." 
Potem do wzd gęb Z\\Tócił si~ t.. arzą, 
Wykrzyknął: ilcz mi, ,,;lku przcl<lęty 
Sam w so ·si~ zaciekłością wrażą. 
Wara koniecznej drodze cz~nić wstręty; 

Życzą jej w górze, gdzie nad nieowładną 
Zgrają wziął poms~ niegdyś Michał święt:y! ' 

,Jak jednym razem Z\\iną się i padną 
Żagle,· skoro maszt przełamie się w poh1, 
Tak padł złośliwy potwór; a my na dno 

Czwartego zatem zstąpiliśmy dołu, 
Głębiej się drążąc w bolesne dziedziny, 

Co wszystko ~miata złe mieszczą pospołu. 
O Sądzie Boży! Mógłżeby kto inny 

Skupić tak razem przeliczne męczarnie? 
Przecz nas tak sieką nasze własnę winy? ... 
,Jak nad Charybdą fal spienione psiarnie 

La wypadną i na siebie skoczą, 
Tak się w tym lochu thun na tłumy garnie. 

Li · ejsze , niźli indzitj, tu się tłoczą 

Zgraje i, W)jąc, wszystldej piersi mocą 
Ogromne głazy przeciw sobie toczą. 

i pesymistów. 

Prąc, \\1Jadną na sh; , l tern si~ obr ą 
I cofną, w groźn),n wcillż łąjąc pomn tlm : 

,Po co wstrzynu~jcsz? ' - ,,A ty piszczysz po co . " 
Tak po picrści m ej drogi ciemn ym hiku 
Z obu s tron dążą na kre p rzeciw! ·gły, 

Śród ciągłych obelg i głazó · postuku. 
Zaled' :ie swoje pół obiegły, 

Znów si~ Tracają z i~t tałty cieni: 
Wi~c łzy współczu Ja rzę mi ob leg « 

„„ Iistrzu mą_j - rzekłem - jak sit;; lu ten mieni? 
Z kościoła przyszli czy z klaszt ornej celi 

o, 1i na lewo, ws .·scy podgoleni? " 
A Mistrz mój na to: ,Wszyscy oni mieli 
Umysł tak kosy za ziemskiego tnrnnia , 
Że w d óbr rządzertiu miar. zapomnieli. 

Co łacno z p siego \\)'Słyszysz łajania, 
Gdy się na krańcach prz eh nych odwiną, 

Dokąd ich zbrodnia przeciwna pogania. 
Owi, co nagą łyskają łysiną, 

To kar dyn ali, papieże, kapłani , 

Grzesz go chciwstwa obarczeni "iną." 
Więc ja: „ML trzu m u, tuszę, że w otchłani 

Rozpoznam kogoś z gromady nikcz mn j 
Tych, co są tal winą p okalani?" 

A on mi rzecze: „Szukać trud d are y; 
Pozacierany w bycie lada jakiem 

Kształt ich twym oczom i tu będzie ci m ny. 



• 'u wieki th1c si~ l>1.~dą onym szlakiem , 
A/. dzieił ostai.ni wszystkich odmogili: 

T. ·eh łysków i tych z zamkniętym kulakiem . 
Ż źl dawali i że ile dzierżyli, 
du nie dojdą, a wieczne p swarki 

Skazani, jako w j oglądasz chwili. 
Patrz synu, jaki bierze tennin szparki 
Mienie fo1rtuny dziecię, co dlań ludzie 

r st wną pracą wysilają bark i. 
Ot wszystl o złoto je zcze skryte w 1udzie 

Lub jUż dobyte, ni ulży strndzoncj 
Du~z), ażeby odpoczęła w trudzie ." 

listrzu. · tymj szczc chcę by p uczony: 
Fortuna i jej dziwu kołowroty 

Czy,n są. że pi~kny ~:miat tak wzi~ły w szp n 
n mi na to: .,O gh tpic is toty, 

i Ticś :iadomości i nicu twa d zh:ci! 
Posh1 hoj, ż ci~ "'Y' iodę z ciemnoty: 

Ten, CZ)ja \\icdza blask nąjwyższ · nieci, 
tworzył niebiosa i 1.y h, o je wodzą 

Tak, że cz~ś(· la każdej cząstce ś :icci, 
A H\\iatła ~d ' ró ,·no si · rozchodzą ; 

P dohne zicmsl im b laskom , ziem skiej doli 
1 Ta.dał mistrzyni~, która za swą wodzą 
Znikome dobra ' ci ż b yła ·w kolej 
Z ludów na ludy z rodzin n a rodziny, 
A której ludzki rozum ni zniewoli. 

Jeden szczep rośnie, gd_, d rug i w p erz):ny 
Pada, jak l em władczyni przyni i , 

Której sąd skryty, b;' ·ąż po, ród trzciny. 
Próżno wasz rozum j~j przeciwić chce się ; 

Ona przeziera, roztrząsa, r zstrzyga , 
.Jak każdy inny Wicd w swoim za.kr s ie. 

. .iągle jest w ruchu, nigdy n ic ostyga, 
Z koniecznych przyczyn nieodmiennie chyża 

I s cl <: często d la dolę ś iga. 
Oto fortuna, której : „Winna krzyża! "· 

woła nitjeden, zamiast sławić raczej , 
l ki·Z)"-'Vdzącymi shm .'ją poniża. 

Lecz ona, szczęsna ucha dać nie r aczy 

•• 

I między innych picrwotworów grono 
Błogosławione sw~je biegi znaczy. 
Na większą litość gotuj teraz łU141-.,~J! 

Gwiazdy, co wzeszły, gdym wyruszał 
Już stoją, a nam żmu.dzić zabronion 

Tuśm przeci d oliny kolisko 
I ponad źródłem wyszli, co się pieni, 
Padając w ryte S\vym pędem łofysko 

\:Voda w nim czarna, lecz krwawo 
Za CZ)'lll tą nową drogą w głą }Jłeczary 

Szliśmy, mętnymi nurty p ro1WJ1Gr.ni 
Ta mutna struga brz g } 

.Jadem ziejąc. i w bagno r'n71.W~Jd'1t., 

Styksem naz ·anc; gdym w te zakamary 
Rzucił spojrzenie. ttjrzałem kły 

Błotem ogromnym lud z nagimi ctały 
I z twarzą srog&\,Jakby z gnie\vu wściekły. 

Już nie rękoma na si~ uderzały 
D uchy: nogami i piersią, i głcJ\vą; 

~bami siebie darły kawały. 
Tu d obry .Mistrz m(u rzec Q mnie: „Owo 

Ci, których w świecie złość.; 10gła licha; 
I to '"iedz pewnie, że , osnową 

Mokradła, równie mnóstwo ludu wzdycha; 
G dzickoh\ 'ck okiem rzucisz po przestrzeni, 

Poznasz po bańkach, które nurt wypycha, 
Brnąc jęczą: „Smutkiem byliśmy kannieui 

Na lubym świecie , który się wese li 
W łmicu; gnuśnym dymy napełnieni, 

Więc s m utek żre nas w tej błotnej topieli!" -
Tak odzywają się w b agnie bełkotem, 
Co za.jękliwie pluska im z gardzieli." 
Okrążyliśmy m oczar wokół potem, 

Z p rawej dół mając, a z le'''ej wybrzeże, 
I po lądali na ciekących błotem, 

A.żeśmy przyszli pod jakowąś eżę. 

Przełożył: Edw ard Porębowi 

W
e śnie ukazuje się Henrykowi· żołnierzowi we Francji podczas ostatniej wojny· jego dom w Polsce i rodzice" - głosi pierwsze 
zdanie autorskiego streszczenia Ślubu. Czy rzeczywiście sen jest jedyną sankcją dla świata przedstawionego w dramacie, jedyną 

" motywacją zdarzeń , które stają się udziałem Henryka? Przecież Henryk jest nie tylko aktorem swojego snu, ale potrafi ta kże 
umieścić się poza nim, zatrzymać akcję i zastanawiać się chociażby nad rodzajem realności, której doświadcza . Gombrowicz sam zre sztą 
podważa w swoim komentarzu władzę Henryka nad światem dramatu , porównując go do artysty w stanie natchnienia, który stwarza sen, 
ale jednocześnie sam jest przez niego stwarzany i deformowany. Sen byłby tu zatem pewną szczególną formą świadomości, bardziej 
intensywnym doświadczaniem siebie, które jest wynikiem „natężonej pracy ducha". 

Tak czy inaczej, Henry'.k nie ma pełnej kontroli nad swoim snem. Zachowuje się często w sposób dla siebie niezrozum iały , stanowi dla 
siebie tajemnicę. Jest niby sam, a jednak nie opuszcza go poczucie, że ktoś lub coś dyktuje mu gesty i słowa, a nawet przemawia jego 
głosem. !Lęk przed tą nieodgadnioną i przerażającą siłą jest sygnalizowany już na samym początk u sztuki, kiedy Henryk wyczuwa obec
ność Jakiegoś „stwora nieludzkiego", nie ok iełznanego i nieopanowanego. Stwora, który grozi mu dotknięciem! 

Sen Henryka to zatem koszmar, który dr~zy i wywołuje niepokój. „Śnić to być w czyjejś mocy, w mocy snu albo bóstw (sił) , które nim rządzą"· pisał 
Jan Błoński na marginesie Ferdydurke (sen bowiem, a ściślej mówiąc ten dziwny stan zawieszenia pomiędzy snem i j awą, tworzy również rzeczywi· 
stość innych utworów Gombrowicza). Bóstwa, a raczej demony, zagrażające Henrykowi gwałtem, Błoński na czele krytyków otwierających Ślub 
kluczem psychoanalizy wyprowadza z piekła podświadomości, rozpoznając w Pijaku upostaciowanie libido, któremu na drodze do świ ńskiej Mańki 
stają zakazy wcielone w rodziców. Wszystko, co ukazuje się Henrykowi we śnie. byłoby zatem lustrem, w którym przegląda się jego wnętrze. Lustro 
to ukazuje również odbicia niechciane· wykrzywione, pokraczne, karczem no-karczemne. Sen m~zy, bo wszystko w nim jest wykr~one, zaszpun
towane, zakneblowane, zamaskowane. Dlatego ta rzeczywistość wydaje się bohaterowi znajoma i obca zaraztm, podobna do czegoś i niepodobna. 
Coś mu przypomina, obnażając przy tym jednak także wstydliwe obszary, do których niechętnie się przyznaje. 

Co ważniejsze jednak, sen Henryka jest snem literack·im, w którym odżywaj ą rozmaite archetypy ,i mity, z Mickiewiczowskimi Dziadami na 
czele. Jego literackość, a nawet teatralność sugerowana jest w wiązanej partii monologu Henryka: 

Zasłona wzniosła się ... Niejasny kościół .. . 
I niedorzeczny strop ... Dziwne sklepienie .. . 



A pieczęć tonie otchłań w otchłań czarnej 
Zastygłej sfery sfer i kamień kamień ... 

Podobne doświadczenie wewnętrzne notuje bohater Cierpień młodego Wertera Goethego: 

Przed duszą moją rozsunęła się jakby zasłona i pole nieskończonego życia zmienia się teraz przede mną 
w przepaść wiecznie otwartego grobu. 

Romantyczna frazeologia, która w prologu Ślubu pojawia się w bełkotliwej, niemal nieczytelnej postaci, opisuje metafizyczny horyzont 
Henrykowego świata , wyznacza dla n~ego p kt odniesienia. W świecie tym obecne jest jeszcze sacrum, choć tonie ono w czarne· otchłani. 
„ Strącen ie w otchłań" ._ zawieszen i e w b arach kes su to elementarne doznanie bohaterów Gombrowicza. Świat pozbawiony piono-
wej osi , która łączy iegdyś człow i 1. Bogiem, · I w arną dziurę, odbierając nam poczucie bezpieczeństwa, wykorzeniając 
z bytu. To doświadczenie wrzuceni ustkę - · kreśla pr ński - ma znamiona jakiejś niejasnej mszy. Stawia na$ bowiem, 
niejako auto tycznie, wobec go wym c"i. Tu Gombrowicz posiłkuje się romantyczną koncepcją 
natu ry, która - wedle Herdera - org.WUZm energię. Kosmos - świat, z ukrytą w stvoim łonie 
„ pi e kie l ną zasadą" . jawi si nieg a ie. 

PARACH %lUDY 
, 

C'wiat, do którego przybywa strudzony wędr , jest niestabiln~ ~lbowiem .,wynurza się z cieniów". Jego mieszkańcy to widma, upiory, 
Unajaki zrodzone w głowie Henryka Ro · ienieni w karczmarzy, na~ - w dziewkę do posługi. Choć Ojciec usiłuje zapobiec bluźnier-
stwu, kreśląc obraz straszliwej kary, jaka spadnie na tego, kto podniesie nań rękę („Ryk, piekło, loch, dyby, kat, tortura, przekleństwo, wszystkiego świata 
kwik rozstrzaskujący") , nie ma wątpliwości, że, apokalipsa juź się dokonała. Wszystko to, co dzieje się teraz, przed oczami Henryka, jest tylko powtórze
niem, zaświatowym teatrem, zawieszonym na granfty bytów, pomiędzy realnością i nierealnością . świadomością i nieświadomością, jasnością i mro
kiem. 

Dante wyruszył w swoją podróż przez zaświaty w Wielkl Piątek, gdy Bóg ponownie umarł na krzyżu. Poprzedziło ją zatem zwątpienie - wiemy przecież, 
że „w połowie żywota swego" bohater Boskiej Korredii zf$łdził w ciemnym lesie, czyli - mówi~ innymi słowy - doświadczył metafizycznej otchłani. 
Oczyszczony przez pokutną wędrówkę mógł liczyć wciąż na przekroczenie bram raju i dostąpienie do najwyższych tajemnic Stwórcy. Nigdy nie dotarłby 
jednak przed Boskie oblicze, gdyby nie towarzyszyli mu przewodnicy: poeta Werg~i Beatrycze. Pierwszy przewodnik, uznany przez autora za najl/vYŻsze 
wcielenie ludzkiego rozumu, wielokrotnie wybawiał bohatera z pułapek, jakie zastaw~ niego piekło. Jedna z nich czyhała w piątym kręgu inferna"'gdzie 
na barce Regiasza przeprawiali się obaj wędrowcy przez bagniste wrxif czamew Styksu. Gdy z blotnei topieli. wypełnionej przez tłumy kł~iących się 
grzeszników potępionych za gniew i pesymizm, wyłoniła się wreszcie wieża grodu Disa, strzegący jej szatani zatrzasnęli przed nimi bramy ... 

Henryk dotarł w swej wędrówce w podobne miejsce, równie mroczne i nieludzkie: 

Ojciec w dziwacznej wieży, matka wątpliwa 
A narzeczona utopiona w dziewce 

Ciemność otchłan i, z której wynurzają się kolejne postacie, zaciera coraz bardziej kontury bytu, spychając wszystko w smugę cienia. „Pozacierany w 
bycie lada jakiem I Kształt ich twym oczom i tu będzie ciemny" -pisał Dante. Jedynym przewodnikiem, na który może liczyć Henryk, jest pamięć. 
Nawet nie rozum - bo przecież wszyscy powariowali! Świat, który opuścił przed laty, dawno już nie istnieje, pozostały po nim tylko strzępy ról, odgrywa
nych w zmienionych i tandetnych dekoracjach. Reżyserem tych ról jest sam Książę Ciemności, ale j uż nie ten romantyczny, wzniosły i tragiczny, tylko 
zwyczajny pijaczyna, który pojawia się znikąd, „z błota ", by napachać wszystkich swoim świńskim Palicem. 

W głowie mi się kręci od tych krętych ... zawiłych. .. dróg, którymi idę i idę .. . bez przerwy, bez wytchnienia .. . Ciężka to brama. 
Przygniatający strop. Dziwne. zagadkowe Niebo. 

Czy powrót jest w ogóle możliwy? Do nieba d z i eciństwa? Do bezpiecznego świata , który dawno juź się o puści ło? świata którego 
gwarantem był boski Ojciec? 
Porzućcie wszelkie wspomnienia! Niech nikt do niczego nie wraca! Naprzód! 

I YITEM ZWIERCIADLANY 

Sen Henryka jest męczący nie tylko dla niego samego, ale i dla tych . którzy są w nim uwięzien i. 
O relacjach sobowtórowych w utworach Gombrowicza pisano wielokrotnie, wiąźąc je z istnieniem destrukcyjnych s i ł erotyzmu, 

sza1leństwa , opętan ia. Jego samego także ponoć nękała m~ząca myśl o własnym rozdwojeniu, przeczucie wielu osobowośc i t kw i ących w 
nim niejako organicznie. Doświadczenie w sobie „niższego ' ', .,potwornego" sobowtóra. który staje się przyczyną opętan i a przez niepew
ne, uwikłane w zagadkowe związ k i ja, doprowadzi autora Ślubu do idei „ ko ścioła ludzkiego" - systemu luster, w których można p rzegl ą
dać swoją „lu dzkość" , pompując jeden drugiego, utwierdzając go w swoim wyobrażen iu o sobie, pozwalaj ąc mu na upijanie si ę sobą 
(„pijaństwo" w świecie Ślubu to bowiem nic innego, jak uzaleźnienie się od formy wytwarzanej między ludźmi ) . Odcz uwaną przez boha
terów Gombrowicza potrzebę istnienia Drugiego w rol i zwierciadła Maria Janion nazwała „ pożądaniem sobowtóra", sugeruj ąc tym sa
mym dominujące w relacji z Innym napięcie erotyczne, które ściąga w dół łączy z tym , co ciemne, odpychające, d ra pieżne , ekstremalne. 

Nie ulega wątpliwości, że taki sobowtórowy związek wiąże Henryka z Władziem , który jest jego „jasnym" odbiciem - wc iela to, co w nim, 
normalne, zdroworozsądkowe , może nawet przyziemne. „ Przec i e ż widzisz, że jestem taki jak ty !/ Po diab ła przej m ować s i ę majakami ,/ 
( ... ) jeśl i ty jesteś taki jak ja.I a ja taki jak ty" - mówi Władzio. Ale sygnałów tych sobowtórowych uwikłań jest w Ślubie więcej. Ot, choćby 
taki dziwaczny dialog pomiędzy Henrykiem i Pijakiem , przeprowadzony .,na stronie" , poza porządkiem akcji: 

HENRYK (do siebie) 
Kiedy wreszcie to wszystko się s kończy? 
PIJAK (na boku, innym tonem) 
Zaraz. 
HENRYK (do Pijaka) 
Co tam jest za oknami? 
PIJAK (jak wyżej) 
Tam są rozległe pola. 

Nieoficjalny, poufny ton tej rozmowy odsłania zaskakujące porozumienie pom ięd zy pozornymi antagonistami. Skoro tak, Pijak rów nież 

jest lustrem Henryka, tyle że pokracznym, defo rmującym w duchu farsy. Jest jednak uwięziony , jak wszyscy inni, w granicach Jego osoby. 
Dlatego pewnie tęskni za rozległymi polami , które są tam, gdzie kończy się Hen rykowe ja . Henrykowe piekło. 

Dlaczego jednak Pijak wie więcej niż Henryk, skoro jest tylko jego sobowtórowym odbiciem? Na to pytanie zaskakującej - choć j uż 
sugerowanej w tym tekście - odpowiedzi u dzi e lił jeden z interpretatorów Ślubu, Wojciech Owczarski: Pi jak jest po prostu diabłem . 

PR%EKLęTA OKOLICA 

Henryk przeczuwa, że miejsce. do którego przybył, jest przeklęte . Dowodem na to ma być „przygniatający , beznadziejny" krajobraz. 
który tonie w mroku. Na horyzoncie majaczą jakoby ruiny kościoła , ale kościół ów niejasny jest i podejrzany. 



I stokrotny smutek 
O, żałość bezgraniczna i bezbrzeżna 
I ja kieś przygnębienie straszne, głuche, ciemne, 
Opanowały duszę moją. Boże! 

Boże i Boże! 

Bóg, którego wzywa rozpaczliwie (a może odrobinę ironicznie?) Henryk, był niegdyś opa rciem dla tego świata, jego miarą. Teraz miarą 
jest drugi człowiek, podstawową zaś relacją międzyludzką - naśladowanie, przedrzeźnianie . małpowan ie , które pozbawia wyrzutów su
mienia, znosi poct\Jcie odpowiedzialności. „Na co ci Bóg, jeżel i masz mnie tutaj?" - pyta Władzio . Jako jego sobowtór nabiłby Ojca, jeśli 
Henryk także mógłby to zrob ić . We dwóch da się zrobić wszystko, bo „jeden drugiego naślad uje ". 

Te słowa Władzio wypo iada jednak na długo przed sceną kuszen ia, w której Pijak- diabeł zapytuje Henryka o to, czy wierzy on w Boga? 
(Nota bene pytanie o Boga pojawia się także w newralgicznym momencie Gombrowiczowskiej Iwony, księżniczki Burgunda - dziwne to 
natrę::two . jak na pisarza deklarującego ateizm.) Relatywizm jako nowa „religia". głoszona przez Pijaka, wydaje się zatem d rążyć ów świat 
od dawna. Czy trud Pijaka jako kusiciela jest zatem daremny, jałowy? 

Na czym polega diabelska intryga? Na burzeniu, a raczej - by być bliżej Gombrowicza - na rozluźnieniu, rozproszkowaniu, rozprzężeniu. NarzędzifJTI 
destrukcji jest Palie, który działa jak czarodziejska różdżka: za jego „ dudtknię::iem " rzeczy i ludzie zmieniają swój ontologiczny status. Ojciec zostaje 
królem, karczma zamienia się w dwór, Henryk ogłasza się tyranem, a Władzio - złączony „niskim ' ślubem z Ma~ - z przyjacjela przeistacza się w 
zdrajcę. Pijak- diabeł, którego żywiolam jest nieustanny ruch, kołowrót przeobrażeń, piekło mistyfikacji , doprowadza bohaterów, głównie Henryka, 
do zaburzenia tożsamości, rozmycia osoby. U Gombrowicza zarówno palec, jak i cała ręka , która łechce , to sprzymierzeńcy chaosu. Nawet nieznacz
ny ruch, nie mówiąc o „dudtkni~iu'', może obudzić potwora, który czai się wewnątrz nas, gotowy w każdej chwili do ataku. Wywołując „panikę 
międzycząsteczkową", „parodię na tle ułamka" (Ferdydurke), doprowadza do zburzenia formy, w którą człowiek uzbraja się w konfrontacji z 
nieobliczalną rzeczywistością. W· czas - przyzwalając na opętanie przez Obcego, który zagnieździł s i ę wewnątrz nas - gubimy siebie. 

Bronią Ojca, który uzurpuje sobie Boską władzę, jest z kolei „ nieruchomość mordy" - trwałość , która czyni go niedotykalnym. "Kamień 
• kamień" - jak w słowach pierwszego monologu. 

Słownik Władysława Kopalińskiego odnotowuje, że kamień jest symbolem praprzyczyny, istnienia, potęgi , bóstwa. Boga, Chrystusa. Kościo
ła. Na kamiennych tablicach, które otrzymał w opiekę Mojżesz , spisano Boże prawo. Z kamienia zbudowano pierwszy ołtarz nazwany Betel, 
czyli dom Boży - wzniósł go Jakub, który usnął z głową na kamieniu i we śnie zobaczył drabinę łączącą Niebo z Ziemią, a w górze anioły i 
Boga. I mię pierwszego biskupa rzymskiego, świętego Piotra, którego Jezus nazywa w Ewangelii opoką, fundamentem Kościo ła. wywodzi się 
od łacińskiego słowa «petrus» w znaczeniu : kamień , skała . Jakby na przekór temu, Dante w czwartym kręgu s ojego piekła umieścił 
chciwców i rozrzutników, a wśród nich właśnie kardynałów i papieży , toczących przeciw sobie wielkie głazy. polu skojarzeniowym związa
nym z kamieniem mieszczą się także grób, śmierć i dusza, która opuściła ciało. Czasami wierzono, że dusza znajduje swoją kryjówkę właśn i e 

w kamieniu. Kamień, który stawia się na grobie, jest nie tylko dowodem pamięci o zmarłym, ale także zabezpieczen iem przed jego powrotem 
m iędzy żyjących w postaci widma. W wielu kulturach, na przykład w kultu rze żydowskiej, istnieje zwyczaj dorzucania kamieni do przydroż
nych i nagrobnych kopczyków. To rodzaj ofiary składanej bóstwu lub zmarłemu , ale także ochrona przed złymi duchami. 

Jednak kamień jest przede wszystkim symbolem stałości: 

Kamyk jest stworzeniem doskonałym 
równy samemu sobie 
pilnujący swych granic 
wypełniony dokła dnie 
kamiennym sensem 

o zapachu który niczego nie przypomina 
niczego nie płoszy nie budzi pożądania 
jego zapał i chłód 
są słuszne i pełne godności 

Czuję ciężki wyrzut 
kiedy go trzymam w dłoni 
i ciało jego szlachetne 
przenika fałszywe ciepło 

- Kamyki nie chcą się oswoić 
do końca będą na nas patrzeć 
okiem spokojnym bardzo jasnym 

Zbigniew Herbert, Kamyk 
z tomu: Studium przedmiotu 

Siłą kamyka z Herbertowego wiersza jest to, że nie daje się on „oswoić" - nie można przypisać mu fałszywego ciepła czy obcego zapachu, 
ani wypełnić sensem innym niż „kamienny". Kamyk jest miarą rzeczy w rzeczywistości , w której wszystko jest płyn n e, plastyczne, g iętk ie. 

Gombrowiczowskiemu diabłu, który bez trudu przemienia się z zaślinionego pijaczyny w zagranicznego ambasadora, nie można odmówić 
„giętkości i nieustannego stwarzania się". A jednak - paradoksalnie - ten sam Pijak, mistrz przed rzeźn ian i a i kłamstwa. wa lczący z Ojcem
Królem. a za jego sprawą także z Bogiem, od którego pochodzić ma królewska władza , staje po stronie absolutu. I to wcale nie jako sprawca 
bólu - tej ponoć jedynej pewnej rzeczy w świecie ludzi. Gdy p rzyjrzeć się d okładniej scenie kuszenia, Pijak wcale nie w Boga mierzy. On nawet 
nie usiłuje udowadniać, że Boga nie ma. Przerabia jedynie „starą" formułę Dostojewskiego, przestrzegającą przed moralnymi konsekwencja
mi relatywizmu. „Jeśli Boga nie ma, to wszystko wolno" zostaje przez niego wymienione na „Jeśli Boga nima, to 1akiż kroi z niego?" Pewnie 
- jaki? Prymitywny, chutliwy, próżny. A do tego wszystkiego jeszcze anachroniczny w duchu biedermeieru, czyli przedkładający oprawę, 
pozór nad wartość samą w sobie. Można zatem powiedzieć (może głupio , ale i niegłupio zarazem), że Pijak jako XX-wieczny diabeł, buntując 
Henryka przeciwko Ojcu udającemu Boga, staje w obronie prawdy. I w obronie grzechu, który byłby gwarantem dla absolutnego porząd ku . 

JA IAM. NIC 

Ja nie istnieję", „nie jestem żadnym ja", „mnie nie ma" - poczucie nieistnienia to port. do którego dobrnął Henryk na koniec swej 
„mętnej " podróży. Celem jego wędrówki było introspekcyjne poznanie, odnalezienie w sobie miejsca. gdzie rodzi się ja: środka naszej 

tożsamości , jądra czy też rdzenia duszy. Wpatrując się w swoje lustrzane, sobowtórowe odbicia , bohater próbował za n u rzyć się w głąb, 
wsłuchać się w siebie. W ostatnim akcie, w którym rzeczywistość dramatu jest już tylko odbiciem jego wewnętrznego świata , udaje mu się 
wreszcie tu dotrzeć: osoba jego „rozrasta się na samej sobie" i „sednem staje s i ę sedna". Tyle że - będąc już w samym środ ku , w samym 
centrum - wciąż nie potrafi zdefiniować siebie. Nigdy nie może „być sobą' ', może tyl ko „recytować" swoj ą lu dzkość . Gombrowicz, 
ożywiając romantyczną koncepcję człowieka , neguje w końcu istnienie substancjalnego ja . Coś, co romantycy nazywal i duszą albo du
chem, jest tylko tworem zbudowanym z wielu osób powiązanych systemem zwierciade ł . Nie ma mowy o żad nej głęb i, wszystko rodz i się 
na powierzchni. między ludźmi: „Świętość, majestat, władza, prawo, moralność, miłość, śmieszność , głupota , mądrość, wszystko to 
wytwarza się z ludzi, jak alkohol z kartofli " - odkrywa Henryk. Skoro nie ma nic świętego ba - nie ma nic w ogóle poza majakam i, można 
cały świat , razem ze starym, przedawnionym Bogiem, chwycić za mordę. Ale wtedy trzeba zrezygnować z trop ienia Tajemnicy. 

Kiedy w finale Henryk usiłuje udzielić sobie wreszcie ślubu z księżniczką Marią , nagle traci wewnęt rzną motywacj ę . I moc stwarzania. 
$wiat schwytany za mordę stał się bowiem zupełnie nieruchomy, pozbawiony tragicznego napięcia. Brama do grodu Disa. zamieszkiwa
nego przez heretyków i bluźnierców, zosta ła w końcu otwarta - Henryk dopuścił się bluźnierstwa przeciwko Ojcu i ogłos i ł s i ę Bogiem. 
Udr~zeni rodzice, ani Bóg, nie szukają jednak pomsty. Nic?- pyta Henryk. Nic - odpowiada mu Szambelan. Żadnych uczuć. relacji , 
więzów . Jeszcze tylko Pijak zdobywa się na heroiczny gest i prowokuje po raz ostatni, wytykając swoim Palicem wiarołomność królew
skiej narzeczonej. Ale trup Władzia , który wysunie się za chwilę zza pleców dworzan, także i jemu odbierze energię. Teraz juź wszyscy, 
łącznie z diabłem , pogrążą się w bagnie niemożnośc i. W przedsionku piekła, do którego nie ma d ostęp u w świecie bez winy i grzechu. 

To już jesień. 
Wilgoć. 

Szkoda gadać. Szlus. Skończyło się. 



Dante Alighieri 

BOSKA KOMEDIA 
Pieśń ósma 

Poeci wsiadają do barki Flegiasza i w niej kontymutją podróż po bagnie pią o kręgu · wśród pot~ 

p ionych za gniew spotykają florentczyka Filipa Argcnti. Na koniec docierają d o drzwi grod u Disa, 

które szatani zatrzaską.ją przed nimi . 

alckie jeszcze wśn>d wądołu 
Maj ;ły nam wieży czarne węgły, 

jut mi oczy zbiegły ku jej czołu, 
Do dwu płomyków. co się tam wylęgły 
Przeci trzeciemu w iakiej odległości. 

Że ich zalcd\\1e źrenice dosięgły. 
Więc ja. wpatrzony w Morze 'SZeclunądrośc1, 

Pytam, co znaczą te ogniste gwary. 
Kto nimi gada na tej wysokości. 

„Już się przybliża - odrzekł - przez moczary, 
Na co cze '• i \\net się odsłoni, 
Jeśli-ć nie skryją opary." 

Nie ta.kinł kim lotem pewnie goni 
Bełt, gdy napięta puści go cięciwa, 
Ja.ko w ttj chwili ttjrzę, a po toni 

Maleńkie czółno ku brzegom dopływa: 
Jakiś duch ciemny był sternikiem nawy 

I wołał: „Tuś mi, duszo niegodziwa!" 
,flegiasz, ej, Flegia z , tym razem ty sprawy 
Tie v;1-grasz! - tak Pan do niego za.krzyczy. -

Tyle my twoi, ile tej przeprawy." 
Jak człowiek, co go, kiedy na coś liczy, 

Rozczarowanie do głębi ubodzie, 
Taki był flegiasz, pozbawion zdobyczy. 

Za czym Wódz podszedł, wstąpił i o łodzie 
l\'Inie ·ezwał; teraz dopiero, ciężary 

Mymi zważony, ponurzy} się w wodzie 
I przez odmęty pomknął czółn prastary, 
Głębiej się dzióbem wrzynając, niż skoro 

Przewoził w sobie bezcielesne mary. 
Wiem gdy p rzez mętne. płyniemy bajoro 

,Je topielec do oczu mi skacze: 

. .A ty kto - wrzaśnie - coś tu wszedł p rzed 
porą?! " 

Ja na to: „\\rszcdłcm , lecz zostać ni raczę . 

Kto zaś ty jesteś. oszp econy kałem•?" 
1: „Wszak \\idzisz; jestem, kWry płucz~ . „ 
„Duchu przekh;ty ·nu to zawołałem -
Zosi.at'iże tutaj w płaczu i żałobie; 

Choć zbłoconego, przecież ci~ poznałem!" 
Więc mara na bort kładła ręce ob ie, 

Lecz l\listrz podbiegłszy strącił piekielni (,; : 
„Ps i rodzic - krzyknął - idź z, wara tobie!" 

Wziął mię za szr.ję i c w lice 
Powiadał: „Duszo, pełna urzenia, 
Błogosławione łono t wej rodzice! 

Ten był w swej pysze pełen zaślepienia; 
Żaden czy:njemu nie zdobi pamięci, 
Przeto nic znalazł pokoju dla cienia . 
Iluż to królów, co państwem nadęci, 

Tutaj ugrzezną, j ak wieprze w kah1ży, 
Wprzód w sercach lud zkich na \.Vieki przcklę 

ci." (.. .) 
Wtem mię uderzył ja.kiś jęk złowrogi: 

Więc oczy haczni~j w czarną pustkę wraź~ . 
Mistrz rzekł: „Tu synu, koniec wodnej d rogi; 

Oto gród Disa przed nami odkryty: 
Liczne i groźne w nim siedzą załogi." 
Aja: „Widne mi jego moszej szczyty, 

Umalowane kolorem czenvieni 
Jak w hutnym piecu rozpalone płyty." 

Więc on mi na to: „Od \\iccznych płomieni 
Z wm~trza wyk\\ita pas banvy ognistej, 

tórym się niższe to piekło rum ieni." 



Wtem barka msza wbiegła w ró\\ kolisty, 
Który krainę eznadzitjną grodzi; 

lur nad nim zdał ię barwy żelazistej. 
tcntik nasz krą ł zanim dał swej łodzi 

!biec do przys 1i· nareszcie prz_ bija: 
,.\Vysiąd.7 .. de - krzykn - tędy s it,; wchodzi!" 

Spąjrzę, nad tysiąc czartów się uwi·a 
l wtóL i woł gło y zjadliwemi: 

. Kto je t. ten śmiałek · pytają - i cz}ja 
Stopa za życia mart vych staje ziemi. " 
Wi~c ódz roztmpnv ku nim j o kinie, 
Ż pragnie oś r ze . ' m _ tąjcnmcmi. 

a ich pycha zru-az si~ ochyni : 
„I qjdź sam - wołąją · lecz ten niech \\T ca 

l{rom prawa ;-.· naszej stający krainie! 
• icchż z po \TO ·m hłę nic dro i m aca: 
Ty zo t.at'i., coś go wiódł w t~ nor \: ciemną. 

Tobie st.ąd \\_:n.iść 1m<lru·enma praca! " 
P m_ ·śl. sht haczu, co i~ dział ze mną 

ly u ły m prz ld t · W) azy: 
stąd szttlillć dar ·umo! ... 

„Wodzu lub: oś nad sicd ·m razy 
Krzepił otuch~ i zwal zał zawad · 
Stojące ,. drodze mojej d la obrazy, 

Ti eh nic zo tam~ słaby i b z r ady; 
Skoro m wyższa prz zko<lą nam taje , 
Co pn~dzcj "Tóćmy za ·łasnymi ślady.'' 

Lecz Pan mój, co mię :v owe przywiódł krąjc, 
cld: „Zbądź oba :; nikt.. nie j st dość ilny, 

Ab nam bntździł, gdy Bóg wolność daje. 
T u na mnie czekaj i pokanu posiln 
Nadzie i spoż)j, i niech myśl si~ 

Wi dząc, ż >m twego bezpieczeństwa 

Za cz m odejdz "c i samego rzuci 

,. 

Mój słodki Piast · zawaha.ny stałem, 
wien1 „tak" i „nie" w mej głowie sii.,: kłóci . 
ie wiem , jakim się świadczył trybunałem, 

Ale za chwilę piekielne załogi 
\\ szystkie do grodu naza d biegły c vałem. 

I zatrzasnęły bram • nas ze 
W p ic · Pana m e o; wi~c od " 
Wracał, sumiając opicszał nogi. 
I nic.·mi lił mu się wzrok sokoli 

·o li 

W ziemi · spuszczony; idzie i po iarla: 
„Kto mi~ nic puszcza d o domu niedoli?" 

A do mni rze c: „Że mną gniew owłada, 
ie dbaj i nie l~j si~; zwalczę przekory, 
Jakabyk oh\ick sta\\iała je zd rada. 

Nic p ierwszy raz to bmżdż krnąbrne zmory: 
\\ szak próbowały btmh iiej skrytej 

Bramy, co nosi pękni ~wory. 
\ 1idziałc:ś n pis śmierci 11 ni~j ryty: 
Ajuż tamtęd~· z kam ienny h poroży 

. Skroś 1 {lł piekielnych przybywa bez €mity 
Ten, co nam zej~ic w nowy kraj otworzy." 

Przełożył: Edward Porębowicz 

0Pi;1i'A IE 

( ... ) [Gombrowicz] ma ostre poczucie wielu osobowości w nim organicznie tkwiących („Ale jakiej to osobowości , z wielu moich, miałem 
bro n i ć?" *).A dale j, od d z i eciństwa już - jak wyznaje - prowad z ił „podwójne życie ". „Nie dopuszcza/em nikogo do tego czegoś we mnie, 
co było niejasne, odrębne , i za nic nie chciało wydostać się na światło dzienne." Zaraz potem dodaje: „I jeszcze: zupełni e niezdolny byłem 
do miłośc i''. Kiedy za jakiś czas podejmie ten sam temat, użyje następujących określe ń : „z przyczyn mi nieznanych nie c h ciałem m iłośc i 

i nawet jej nienawidzi/em, erotyzm mój był tragiczny, fizyczny, zawsze szukający na ośl ep czegoś bezcennego, o czym wiedziałem , że tylko 
w najniższych rejonach życ ia może się znajdować, popęd erotyczny był zawsze we mnie silą ściągającą w dól." Tak wyraźn e rozdzielenie 
miłości i erotyzmu s łu ży Gombrowiczowi do uświadomienia własnej mrocznej podwójnośc i . Erotyzm łączy się tu n ajściśle j nie tylko z 
tym , co niskie, ale i z tym, co ciemne, odpychające , wyuzdane, może zbrodnicze. Dwa razy wspomina w Rozmowac ,~ o tej znamiennej 
orientacji swego erotyzmu: „Erotyczne si ły pchały mnie w dól, na u li cę , w samotne i potajemne awantury z dziewkami naj niższej kategorii 
na dalekich przedmieściach Warszawy", a w innym momencie wyobraża sobie kogoś, kto by go śledził podcza tych zakazanych zabaw: 
„Gdyby ten szpieg, i dący za mną krok w krok, zapuści/ się w ślad za mną w ciemne zau łk i u wylotu ulic dalekich, zdumiałby s i ę jeszcze 
bardziej„. i może zarumieni/„. („.) Gdyby więc ten szpieg , idący za mną , zdybał mnie w pewnych sytuacjach, ujrzałby może kogoś zgota 
nieprzewidzianego, nacechowanego być może zdumiewającą łatwością , o oczach, rękach, odmiennych poniekąd zbrodniczych, a może 
swawolnych, może rozbrajających .. Sapienti saf'. ( ... ) 

Ale poczucie rozprzężenia i rozdwojenia nie ustaje • dosięga go w sposób szczególnie dotkliwy we Franqi w drug1e1 połowie lat dwudzie
stych . Op wiada wówczas o kulminancie rozprzężenia , o „luce ciemnej" swego zycia, zachowuje zmącony tok mówienia: „myślę o tym , 
jakbym zag lądał do studnL.. nie wiem .. nie wiem ... nasuwają się luźne scenki, widoki, ale jakby mnie w tym nie byto. Jakbym zgubił siebie 
samego". Wspomóżmy Sił przytoczemsn z Opętanych; bohater doznaje ataku swej wielkiej choroby: , I jednocześnie poznał w sobie 
jaki eś rozluźnienie - jak gdyby wymykał się samemu sobie. Zaczął biec. Ale to nie pomogło - czuł, że się sobie wymyka. że jakoś traci s ię , 
nie może się ująć. COś go opanowało Chciał krzyknąć, ale już nie krzyknął . Z zaciśniętymi ustami, memy pędził na oślep przez pola i 
wiedział tylko, że niesie ze sobą te sine zie, okropne usta! ". Podobne wyodrębnienie i napięcie cechuje Fryderyka, sobowtóra Witolda z 
Pornografii już na samym początku opowieści narrator informuje: „ Mając go przy sobie, wolałem nie zaglądać nikomu w twarz.„ g dyż 
naraz zrozumiałem , że to coś, co siedli obok, jest w ciszy swojej radykalne radykalne do szału! Tak, to był ekstremista! Niepoczytalnie 
krańcowy! Nie, to nie było zwykle Istnienie, lecz coś bardziej drapieżnego, napiętego krańcowością, o jakiej dotąd nie miałem pojęcia! " . 
Pojawia się również tajemniczy motyw biograficzny, który można by nazwać Genetowsk1m· „gdybym nie bał się policji, kto wie, czy bym 
nie zapląta/ się w grubsze jakieś przestąpstwo" . Więc tylko lęk przed karą go powstrzymywał. Dalsza interpretacja uchyla stanowczo 
posądzenia o przesadę : „A jednak coś tam musiało być , w tym francuskim okresie mego zyc1a, głęboko skazonego, bo przec i eż nie 'est 
normalne, że to teraz jest dla mnie jakby za zasłoną . ie jest wykluczone, że bylem wtedy nieco obłąkany (po matce miałem pewne 
dziedziczne obciążenia) ''. ( ... ) "I stąd dziwny wytworzył się u mnie stosunek - wyznaje o okresie francuskim • do tego. co wstrętne, 
odpychające, ohydne - gdyż brzydząc się tym , jak każdy , czułem się jednak jakoś temu dostępny i bodaj związany z tym"' .. „) 

MARIA JANION, FoRMA GOTYCKA u Go11 aRow1czA (FRAGMENTY· TYT UŁ POC HO DZI oo REOAKCJt), [w:] TA!, GoR~Cll(A ROllAllTYCZllA, WARSZAWA 1975. 
• Cytaty bez 1dentyf1kacji pochodzą z: Dom1mque de fi Rozmowy Goflilro~ cz, P ry 1969. 



DIABE~ JJAKO RE%YIER 

( ... ) Pijak wnosi w ten świat energię, która jednak nie okaże się ożywczym tchnieniem, lecz doprowadzi do rozpowszechnien ia się zła . 
Istotą działania Pijaka jest nie tyle niszczenie, co kreowanie nowej, demonicznej rzeczywistości. Stale przecież podejmuje on zmierzające 

do tego wysiłki. Zagrażając Ojcu, podsyca w Henryku chęć antyojcowsk· o buntu, o znowu zwiększa l ęk Ojca przed synem - i powstaie 
samonapędzający się mechanizm. Pijak prowokuje bohaterów do co bardziej szaleńczych czynów, ara nżując prze różne sytuacje (jak 
choćby skojarzenie Władzia z Manią), terroryzując lub podszeptując - ależnie od wymagań chwili. Wszystkie ważne wydarzen ia są przez 
niego wyreżyserowane. Pijak - wielki inscenizator - z premedytacją zamienia swój spektakl w piekło . Tyrańs ki e rządy Henryka stanowią 
emanację zła w najczystszej postaci. Oczywiście , jest to. piekło „międ ludzkie", ale nad jego tworzeniem musia ły b iedzić się siły nieczy
ste. 

Bo przecież Pijak nie jest zwykłym intrygantem czy przebiegłym podZegaczem. Jego moc kreacyjna p rzyprawić może o zawrót głowy. 
Moc ta polega wprawdzie na mistrzowskim manipulowaniu ludzkim zachowaniami - i jako taka dana jest równ ież innym bohaterom 
dramatu (w końcu Henryk także przejawia niemałe zdolności w sterow iu reakcjami swojego otoczenia) - jeden Pijak wydaje się kontro
lować wszystkie „międzyludzkie prowokacje'', także te inspirowane przez Henryka. Innymi słowy - wszystko, co dzieje się w Ślubie , dzieje 
się za sprawą Pijaka. 

Pijak też, w przeciwieństwie do innych postaci , ma zdolność dokonywania „ontologicznych prz u nięć" . Pod jego wpływem „niewinne" 
dotąd elementy bytu nabierają demonicznego charakteru. (. .. ) 

„Ontologicznym przesunięciom" Pijaka podlega oczywiście nie tylko Pal ale cała rzeczywistość dramatu . W obawie przed jego „dutk-
nięciem" Ojciec staje się królem. Karczma zmienia się w dwór. Henryk z ołnierza przeistacza się w tyrana. 

Najbardziej jednak „przesuwalny" okazuje się sam Pijak. Jest to wszak cecha diabelska - owa nieuchwytność, zmienność. nieokreślonośc 
charakteru czy wręcz statusu ontologicznego. Z jaką łatwością zmienia Pijak swój image, jak lekko porzuca kołejne wcielenia, by zgodnie 
z zasadą wiecznego ruchu ujawniać wciąż nowe aspekty swej osobowości. Z chamskiego zapijaczonego draba zmienia się w zalęknionego 
pijaczynę, by za chwilę stać się demonicznym demiurgiem. Bywa ambas rem i „ świńskim" prostakiem . Przemawia „głu pio", idiotowa-
ta".„ „i naraz staje się głęboko rozumny". Posługuje się swoistą gwarą, I umie mówić „wykwintnie", a gdy trzeba przyswaja sobie „styl 
dyplomaty". W kontaktach z ludżmi jest nieobliczalny: grozi, błaga, gromi, korzy się , wyśmiewa , wykpiwa, pertraktuje, podjudza - a 
wszystko to czyni niemal jednocześnie. I zawsze stawia na swoim. Nie sposób go złapać, unieszkodliwić , unieruchomić . (.„) 

Bo przecież wszelka dwuznaczność, paradoksalność i „ontologiczna chwiejność" przenika świat Ślubu jako odwieczna zasada demonicz
ności. Pijak zaś jest tej zasady żywym wcieleniem; wytwarza ją niejak I narzuca wszystkim wokół. 

Nie sposób przeoczyć faktu , że Pijak korzysta z pomocy Pijaków, a takżę Zdrajców. W przeciw ieństwie do niego pozostali Pijacy są 
jednowymiarowi, ograniczeni i prostaccy, niczym sfora biesów sku ona okół diabła - mistrza. Nasuwa się pytanie: dlaczego Pijak? 
Dlaczego zło nosi znamię pijaństwa? Co skłania diabła do wcielania s ę w „świ ńskiego pijaka"? 

Najprostsza odpowiedż to ta, że w dzisiejszym świecie diabeł, jak wszystko inne, musi jawić się zdegradowany, poniżony i przyziemny. 
Nikt już bowiem nie wierzy w romantycznego Szatana - Księcia Teg świata, a jedyną wi arygodną demonicznośc ią jest demoniczność 
niska, odrażająca, pozbawiona tajemniczości. Widocznie Pijak przeczuwał diagnozę Hannah Arendt o banalno śc i zła i dlatego pragnął 
pozostać diabłem banalnym, „karczemna-karczemnym''. 

Ale problem pijaństwa w Ślubie wykracza poza granice banalności. Pijalłttwo nie acza tu bo iem alkoholowego upojenia, pijackiego 
zamroczenia i utraty świadomości. „Ten Pijak trzeźwo rzecz sądzi" - słuszn ie zauważa Henryk. W p1jaństw1e w sensie bycia pijanym) 
przejawia się uzależnienie od czyjejś woli czy osobowości, od narzucanych idei. Ale także od siebie, od swoich o sobie wyob rażeń. 



Pijaństwo to za leżność od Formy. ( ... ) Być pijanym to znaczy być czymś owładniętym, czemuś (lub komuś) oddanym. Więc także -
u bezwłasnowolnionym. Upić kogoś 11 atomiast to tyle, co go opętać, zniewolić, odebrać zdol ność obiektywnego spojrzenia na świat. 
Dlatego Henryk tak bardzo chce być trzeżwy: „Przeklęty pijaku świ ński, ty mnie chcesz spoić ... ale ja zaraz wykażę wam i sobie, że jestem 
trzeźwy ... tak, trzeźwy jestem". „Jestem najtrzeźwiejszy na świecie". Pijak zaś jego trzeźwość „przebija" pijaństwem : „ Rozumując trzeź
wo ... Ale może napijemy się? ... Zdrowie N. Pana!". 

Proceder kuszenia to proceder pojenia. Pi1jak j,est diabłem, który upija. Upija złem. ( ... ) 

WOJCIECH OW~ZARSKI, DRAMAT W1TDLDA GoMBRow1czA. P1JAK JAKO REtYSER (FRAGMENTY), [w:] TEGOŻ, D1ABEŁ w DRAMACIE POLSKIM. Z oZIEJOW 11or rwu, GDAŃSK 1996. 

Jan Slońsk\ ŚD.UB JJAD<O TRAGEDIA PIYCIHIOANAD.lfYC'.ZN 

( ... ) W komenta rzu. do argentyńskiego wydania Ślubu Gombrowicz mówił o dwu podstawowych tematach sztuki, tematach, których 
obecność zwiastują słowa „świnia" oraz „Henryk! o, Henryk". Istotnie: w Ślubie , jak w symfonii, nieustannie walczą , przeplatają się I 
prze kształcają temat degradacji (seksualnego rozpętania i1 upodlenia, orgii, agresji, pijaństwa. „dutknięcia" przez groźny i grubiański 
„palie") oraz temat szacunku lub raczej - godności. Kiedy Henryk przedstawia się jako jed 11 ostka, jako świadoma osobowość, kiedy chce 
ująć tok spraw w swoje ręce, kiedy okazuje się potężny i odpowiedrzialny - 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 poźniej - monarchy. 

Henryk widzi w Pijaku swe wtóre ja, cień swój albo sobowtóra: to „kapłan bezbożny dziwnego obrządku ... To kapłan psychologiczny!" 

przyzwala on rzeczywiście pożądaniu nryka, włęcej nawet, on to pożądanie wyraża . „Erotyczne siły pchały mnie w dół" - wyznawał 
Gombrowicz w rozmowach z Dominklem e Roux i osobliwe pokrewieństwo trzech heroin jego dramaturgii poświadcza, że seks wabił go 
tym, oo prymitywne, głupie i prostackie .. . tym, co „elementarne, najniższe". Dla Henryka 'Zaspokojenie możliwe byłoby dopiero po poko

i odziców, którzy - istotnie - zostaną zaaresztowani i wtrąceni do lochu ... Objęcie władzy zdaje się zatem warunkiem uspołecznienia 
eptacji) pożądania: narzucone przez rodziców reguły postępowania (moralności) muszą zostać zastąpione nowymi, które chytrze i 

ie głosi Pijak. ( ... ) 

EG OŻ, FORMA, ŚMIECH I RZECZY OSTATECZNE, KRAKÓW 1994. 

Marta Piwińska 

CZYll llUB %AMI GRZ EB 

(„.) Nadchodzi przełom epoki: „ O roku ów ... " lub koniec dotychczasow a Okopów świętej Trójcy lub początek nowej 
ery. W polskim zaścianku, w rodzinie, niewinne dziewczę bierze ślub z napoleo erzem, ułanem, lub rycerzem - wodzem ostat-
nich okopów, jedfl}łffi słowem , z młodzieńcem pełnym szlaohetnych i 1'ałÓw. szystkie stany - żeby się nie powyrzynać jak w 

-Boskiej - bratają się z sobą i mieszają , czego znakiem iest maskarada. Przebi8Ja panna, Zosia, „bo wymogła płaczem, by ją tak 
stawiono w ubraniu prostaczem .. . ", lub Pan Młody, „pod spód na się nic nie wdziewa". Ślub zamienia się w obrzęd. Rytualny taniec 

łączy powa~n8 SłaJJy , szlachtę i lud, a ceremoniał, jak „arka przymierza między st · a nowymi laty", bezkrwawo załatwia przełom 
epok. W tańcu-(Ytuale , w polskiej mszy baletowej rozpoczętej polonezem, zostaje nie o zażegnana grożąca ka1tastrofa, lecz przetopio-
na jest w oczekłWęny cud. Z napoleońskiej wyprawy miała przecież wyniknąć Polska ... 

( .. . )Ten sam sen o POisce, czy raczej polski sen, polski chaos, Apokalipsę, wojnę , przełom epok, króla, proroków, kapłanów, wieszc~enie, 
celebrę, ślub i nawet Marysię (Manię narzeczoną i dziwkę, służącą i księżniczkę; ciągle to imię podwójnie święte) odnajdz 1iemy w Slubie 



Gombrowicza. Zmienione nie do poznania. Ten sen nie jest kolorową banią z poezją, choć w nim także 
odzywa się Wesele. 

Ale to wszystko, co święte , tradycyjne, „paternalne", a w tym ojczyznę i romantyzrn, spotykamy tu w kosz
marnym przebraniu, w komiczna - karczemnym poniżeniu . Stamtąd ono przemawia bełkotliwymi nakazami, 
stawiając bohaternwi dziwaczne niejasno - jasne wymagania i z bombastycznym patosem wybuchając poto
kami gróźb przeciw wszelkim bluźnierczym próbom dotknięcia. („.) 

U Gombrowicza wojna, na której został ranny Heniryk, modelowy przefom epoki, „chwila osobliwa" i „rnk 
ów" są jedynym planern rzeczywistym. Reszta to tylko męczący sen archetypalny. W koszmarnej karczmie 
(odnajdziemy ją potem w Indyku Mrożka) nastąpił kryzys wartości. Henryk śni świat, w którym, jak później w 
rzeczywistym świecie Artura z Tanga , wszystko zostało podważone: 

Jam ojca miał zacnego i matkę 
A także narzeczoną miałem, a teraz 

Ojciec w dziwacznej wieży, matka wątpliwa 
A narzeczona utopiona w dziewce ... 

Nakładają się warstwy mitologii indywidualnej, podświadomości: Król i Królowa, Ojciec i Matka, oraz - jeśli 
tak można powiedzieć - podświadomości narodlowej, mitologii literackiej, romantyczne(i postromantycznej: 
ch łopska-dworska maskarada z nieustannie zmienianym kostiumem, niby z jakiegoś Wesela pomieszanego 
z Wyzwoleniem, w którym słychać echa Dziadów przepuszczone przez filtr modernistyczny, a wszystko 
zamienia się w jakieś majaczące „z Polską szlachtą polski lud". W ceremonialne zaślubiny , w obrzęd pogo
dzenia i epok. i stanów„. Wesele zostaje zamienione w rytuał , karczma - w katedrę (polskiego honoru, ojczy
zny, domu rodzinnego), gdzie się ta odwieczna msza tradycyjnego kompromisu odprawia - bluźnierczo i na 
opak. „Ślub mnie dasz przyzwoity„ . porzondny ślub jak zawsze w naszy rodzinie bywało„. Jak dawniej! 
Wszystko jak za dawnych czasów!". Hieratyczna dawność odbija się u Gombrowicza jak pijacka czkawka w 
spotworniałej wiejskiej gwarze. Maskarady nieustanne: rolę kostiumu pełni język. Romantyczny stop apoka
lipsy z sielanką koszmamieje, Soplicowo- Bronowice straszą, aż Gombrowicz rozstrzaska ich spotworniałą w 
sennym koszmarze świętość. Bluźnierczym „Palicem" Pijaka „dudtknięty" Król-Ojciec upadnie, razem ze 
wszystkim świętościami. Jednocześnie zostanie rozbity także i biedemeierowsko- romantyczny znak pojed
nania - ślub. Pijak- Kapłan udzieli fałszywego ślubu· - nie tej parze i nie tak, jak należało: Mańkę „poślubi" 
Władziowi „niższym" ślubem, zamiast Biskupa, który miał Marię Henrykowi (znów imię jak symbol ginącego 
świata) poślubić w kościele z całym ceremoniałem „. Ale „kościól ludzki" także wymaga ofiar, by podnieść się 
w świętość: Władzio zostaje jego dobrowolnie - n iedobrowolną ofiarą . Nieodprawiony ślub zamieni się w 
pogrzeb: 

Panowie 
Damy 

Klęknijcie, pochylcie głowy 
Gdyż zamiast ślubu„. tu pogrzeb! (. „ ) 

MARTA PIW IŃSKA, „MISTERIUM NIEDZIELNE" I POWSZECHNE EGZORC YZMY W LUDZKIM KOŚCIELE (FRAGMENTY· TYTUŁ POCHODZI OO REDAKCJI) , (w:] 
TAŻ, LEGENDA ROMANTYCZNA I SZYDERCY, WARSZAWA 1973. 

PR%EDSS1' A W BEND At 
W ALDEM AR ŚMIGAllEWICZ, REŻYSER 

Jest absolwentem PWSFTViT w l odzi (dyplom - 1978) . Ukończył również szkołę muzyczną. W latach 
1979 - 1985 był asystentem, a potem wykładowcą na Wydziale Lalkarskim warszawskiej PWST z siedzi
bą w Białymstoku. Współp racował również z krakowską szkołą teatralną , gdzie zrealizował między inny
mi spektakl dyplomowy Wydziału Aktorskiego według powieści Gombrowicza Ferdydurke, który w 1987 
roku ot rzymał Grand Prix na Festiwalu Europejskich Szkół Teatralnych we Francji. W 1991 roku związał 
s i ę ponownie ze szko łą warszaws ką. W ubiegłym roku obronił na tej uczelni pracę doktorską Aktor w 
teatrze Gombrowicza . Obecnie jest adiunktem na Wydziale Reżyserii Dramatu. Od momentu debiutu 
wyreżyse rował, na scenach Warszawy, Krakowa, Poznania, Gdyni, Wrocławia , Kalisza, Radomia oraz 
Skopje (Macedon ia) , blisko trzydzi eśc i spektakli, między innymi: Krzesła Ionesco, Justyna, czyli nie
dole cnoty Sade'a, Żołnie rz samochwa ł Plauta, Fanszen Hare'a, Rzeźnia M rożka, Mieszczanin szlach
cicem Moliera, Gimpel głupek według Sin gera, Ta k jest, jak się Państwu zdaj_e Pirandellla, Parady 
Potockiego, Kupiec we necki Shakespeare'a, Awantura w Chioggi Goldoniego, Sleboda ... czyli cen
niejsi jesteście n iż wróble Przerwy-Tetmajera, Zmierzch długiego dnia O'Neilla, Wesele Figara Beau
marchaisa, Ubu Król Jarry'ego, Wspólny pokój według Uniłowskiego , Kurs mistrzowski Pownalila. Wie
lokrotnie pow racał do twórczości Gombrowicza, przygotowując kolejne wersje inscenizacyjne Kosmo
su, Ferdydurke, Iwony, księżniczki Burgunda. Ślub realizuje po raz pierwszy. Na swoim konc_ie ma 
r ówn ież kilka spektakli Teatru Telewizji : Emeryta według Schulza, Diaboliadęwedług Bułhakowa , Smierć 
Al lena, Molierównę Anouhila oraz dwa filmy telewizyjne: adaptację Małego księcia Saint- Exupery'ego 
oraz filmową wersję opery Pen dereckiego Najdzielniejszy. 

MACIEJ! PREYER, SCENOGRAF 

Malarz i scenograf stale współpracujący z Waldemarem Śmigasiewiczem. W 1983 roku ukończył Akade
mię Sztuk Pięknych w Krakowie - Wydział Malarstwa w pracowni profesorów Grzybowsl<iego i Ząbkow
skiego, oraz Wydział Scenografii u profesorów Lidii i Jerzego Skarżyńskich , Wojciecha Krakowskiego, 
Kazimie rza Wiśn i aka . Współpracował ze Starym Teatrem w Krakowie , Teatrem Polskim we Wrocławiu , 
Teatrem Nowym w Poznaniu, teatrami Ateneum i Powszechnym w Warszawie, Teatrem Miejskim 
w Gdyni, a ostatnio ta kż e z Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. 



l<R'ZEllMIR DĘBIKI, KOMPO'.ZYTOR 

Kompozytor, aranżer, skrzypek jazzowy, muzyk zespołu String Connectioni. Urodzony w 1953 roku w Wał
brzychu. W 1977 rnku ukończył studia w klasie kompozycji Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Pozna
niu. Uczestniczył w wiel11J międ zynarodowych festiwalach, między innymi w Paryżu, Berlinie, Kronigsberg, 
'Reno (USA), Hadze, warsztatach w Le Mans i Baden Baden oraz Forum Kompozytorów w Darmstadt. Jego 
trasy koncertowe wiodły przez niemal całą Eurnpę i Amerykę. Jest również la 1J reatem nagród i wyróżnień: 
I nagroda (zespołowa) w Światowym Konkursie Jazzowym w Belgii (1983), Muzyk, Kompozytor i Skrzypek 
Roku w ankiecie „Jazz Forum" w latach 11983 - 1985, Nagroda im. Stanisława Wyspiańskiego I stopnia 
(1 985) , Grand Prirx Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu (1985), I nagrnda w Konkursie Kompozytorów 
Poznańskiej Wiosny Muzycznej (1986). Skomponował między innymi: Fantazję na organy i orkiestrę (1978), 
Backerstield Trombone Quintet (1983), Musica per Archi (1985), Motet na taśmę (1986). Pisze piosenki 
oraz muzykę dla teatru i filmu (ostatnio między innymi1 do filmowej adaptacji Ogniem i mieczem). 

-

Wiesław Jankowski 
CENTRUM USŁUG 

SPECJALISTYCZNYCH 

Łazienka z nowym obliczem 
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W Ostrowin® 
Za kwiaty na premiery dz ięku j e my 

Państwu E lżb i ec ie i Stanisławowi Tycom 
oraz Państwu Jadwidze i Witoldowi Śniochom. 
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W REPERTUARZE TEATRU IM. WOJ CI ECHA B OGUSŁAWS K I E GO W KALISZU 

Ale'ksander Fredro 
ZEMSTA 

premiera 17 stycznia 1998 ro ku 

Lewis Carroll/Maciej Staropolski 
ALICJA W KRAINIE CZARÓW 

premiera 14 czerwca 1998 roku 

William Shakespeare 
ROMEO I JULIA 

prem iem 22 listopada 1998 roku 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 
SZEWCY 

premiera 12, 13 lutego 1999 roku 

Federico Gamia Lorca 
KRWAWE GODY 

premiera 11 września 1999 roku 

Witold Gombrow,icz 
ŚLUB 

premiera 26 września 1999 roku 

Jean Paul Sartre/Lidia Amejko 
ŻYC I E PO ŻYC IU 

wg jednoaktówek: 
„Przy drzwiach zam kniętych" i „Farrago" 

premiera 3 paździ e rn ika 1998 roku 

IMPRESARIAT TEATRU 

Ferdinand Bruckner 
CHOROBA MŁODOŚCI 

premiera 20,21 marca 1999 roku 

Hans Christian Andersen 
KRÓLOWA ŚNIEGU 

premiera listopad 1999 roku 

przyjmuje zamówienia na bilety zbiorowe od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. 
Tel. 502 33 83, 502 32 22 w. 129. 

KASA TEATRU 
prowadzi rezerwację i sprzedaż biletów indywidualnych. Czynna od vJtorku do piątku 

w godz. 9.00 - 13.00 i 18.00 - 19.00, w sobotę w godz. 15.00 - 19.00, 
w niedzielę na dwie godziny przed rozpoczęciem przedstawienia. Tel. 502 32 22, w. 135. 
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