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lub (. . ) to dramat czło

wieka współczesnego, 

którego świat został zruj
nowany, który (we śnie) 

ujrzał dom swój zamienio
ny w karczmę, narzeczoną 

c... w dziewkę . Pragnąc odzyskać 

przeszłość, człowiek ten ogłasza ojca 
$wojego królem, w narzeczonej chce 
widzieć dziewicę. Daremnie. Gdyż 
ri ie tylko świat mu zrujnowano, on 
~am uległ ruinie i już skończyły mu 
i;ię tamte uczucia.. N atomiast na 
gruzach daw nego odsłania się świat 
powy, pełny okropnych zasadzek 
i nieobliczalnej dynamiki, pozbawiony 
Boga, stwarzający się z ludzi w prze
dziwnych konwulsjach Formy. Upo
jony wszechwładzą swojej rozpętanej 
l udzkości , on ogłasza się królem, bo
giem, dyktatorem i chce za pomocą 
tej nowej mechaniki sprawić aby 
pdżyła w nim czystość, miłość ... tak, 
bn sam sobie da ś l u b, narzuci go lu
dziom, zmusi aby to ratyfikowali' Lecz 
ta rzeczywistość, stwarzana poprzez 
formę, zwraca się przeciwko niemu 
I go druzgocze .. 
To anegdota .. ale nie wyczerpuje 
ona treści Ślubu, gdyż ten nowy świat, 
l<tóry ujawnia się tutaj, nie jest z góry 
wiadomy, nawet autorowi, dramat 
jest jedynie próbą artystycznego do
tarcia do rzeczywistości, którą kryje 
Przyszłość . To sen o epoce, wyrażający 
męczarnie naszej współczesności, 

ale też sen wyprzedzający epokę, 

µsiłujący odgadnąć.. na marginesie 
akcji śniący duch bohatera-artysty 
chce przebić ciemność, to senna wał
ka z demonami jutra, to celebracja 
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Slub jest snem. Snem Henryka. ( ... ) . 

Ukazuje się Henrykowi jego dom 
rodzinny w Polsce, rodzice i narze
czona, Mania. Dom jest spodlony, 
zamieniony w karczmę. Mania jest 
służącą. dziewką karczemną. Ojciec 
jest karczmarzem. 
Ojciec, prześladowany jest przez 
pijaków. Ale oto następuje kluczo
wa scena, w której Ojciec broniąc 
swej człowieczej godności przed 
atakującymi go pijakami woła. że jest 
• nietykalny". 
.Nietykalny, jak król", wołają szyder
czo pijacy. 
I wtedy Henryk we śnie oddaje 
hold ojcu i ojciec przemienia mu się 
w króla. Ojciec-król nie tylko podno
si Henryka do godności księcia, ale 
i przyrzeka że mocą swej władzy kró
lewskiej nakaże mu dać ślub „godny". 
kościelny. który Manię, tę dziewkę 
karczemną, uczyni z powrotem 
czystą i nieskalaną„. jak dawniej. 
Na tym kończy się akt pierwszy. 
Godność ludzka - zdawałoby się 

- jest uratowana. 

świętego obrządku nowego i niezna
nego Stawania się ... Więc Ślub na 
scenie powin ien stać się górą Synaj, 
pełną mistycznych objawień, chmur
-ną , brzemienną tysiącem znaczeń , 
rozpędzoną pracą wyobraźni i intu
icji. Grand Guignolem. obfitującym 

w igraszki, zagadkową missa sołemnis 
na przełomie czasów u stóp niewia
domego ottarza. Ten sen jest snem 
i toczy się w ciemnościach, on ma 
prawo do tego aby go rozjaśniały 

tylko błyskawice (bardzo przepra
szam, że w sposób tak górnolot
ny wyrażam s ię, ale inaczej nie 
mógłbym dać do zrozumienia, jak 
ma być wystawiony Ślub) . 

Wito ld Gombrowicz, 
Dziennik 1953- 1956. t. /. 

W akcie drugim odbywają się przy
gotowania do owego .godnego" 
sakramentu ślubnego. którego ma 
udzielić biskup. Ale tu spostrzegamy, 
że w sen Henryka zaczynają wdzierać 
się wątpliwości. Cały ten obrządek 
ślubny zaczyna coraz bardziej chwiać Pijak li - Sebastian Swierszcz 

Pijak Ili - Jacek Zawada 
Pijak IV - Tomasz Korczyk 

Pijak V - Filip Bobek 
Wydawnictwo Literackie. Kraków 1997 . 

• 

• 

się . jakby zagrożony przez Głupotę 
- jakby on. Henryk. całą duszą po 
stronie mądrości. godności , czystości , 
nie ufał sobie ... 
Przywódca pijaków znów wdziera 
się na salę. pijany jak bela! Dochodzi 
już prawie do bezpośredniej walki 
pomiędzy nim, a Henrykiem, gdy 
nagle Uak to zdarza się we śnie) 
scena przekształca się w przyjęcie 

dworskie. Pijak staje się ambasado
rem wrogiego mocarstwa. namawia 
Henryka do zdrady . 
„Zdradź swego ojca, króla" - oto co 
mniej więcej mówi Pijak - „wszak 
biskup, król, Kościół. Bóg, to sta
re przesądy. Sam ogłoś się władcą . 
a wtedy żaden boski . ani inny, au
torytet ci niepotrzebny. sam dasz 
sobie ślub i zmusisz wszystkich żeby 
go uznali i żeby uznali Manię za 
nieskalaną , tobie poślubioną".( ... ) 
[To) przejście od świata , opartego na 
boskim autorytecie. boskim i ojcow
skim. do nowego. w którym wola 
iego. Henryka. ma być boską wolą 
stwarzającą ... jak wola Hitlera, Stali
na. 
Henryk ulega namowie pijaka. Obala 
ojca-króla. Sam staje się władcą. 
Ale wtedy następuje scena. w której 
pijak prosi Władzia, przyjaciela Henry
ka, aby kwiat nad głową Mani trzymał; 
i naraz kwiat usuwa, pozostawiając 



, 
Sw1at rzeczywisty zaciera się 

przed nami. gdy tylko przeno
:.1rny su; myślą do domu naszych 
wspomnień ... 
Dom ten jest gdzieś daleko. 
utraciliśmy go; nie mieszkamy JUZ 
tam, wiemy- niestety-
z pewnością. że nigdy JUŻ tam nie 
będziemy mieszkać. Dom sta1e się 
wówczas czym~ więcei niz tylko 
wspomnieniem, iest domem nasiych 
marzeń, domem sn6w ... 
• Dom rodzinny trwa w glosie" 
wraz ze wszystkimi glosami, kt6re 
ucichły . . Gdy nas nagle ogarnie sen, 
mamy uczucie. jakbyśmy mieszkali 
we wnętrzu obrazu( .•. ). 

G;aston Bad• lard. llltobraźnro poc11cko, 
PMI. Warszawa 1975. 

D zeczywistość $łubu 
I '\jest rzeczywistośaą 
wewnętrznie zreplikowaną . 

Świat Slubu to świat odbić, 
dublet6w, replik, 
sobowt6r6w, 
lustrzana komnata 
(„ .) . 

M•teusz Kanabrodzki. 
Cyrulik z Makos.zyc. 
Dialog nr 9 / 1999. 
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ich w tej sztucznej pozycji, już nie 
uzasadnionej kwiatem. I Henrykowi 
nasuwa się okropne podejrzenie, 
że Mania ... z Władziem .. . 
.Kapłanie-świnio, ty połączyłeś ich 
niższym , okropnym ślubem! - wy
bucha. 
Koniec aktu drugiego. 
W akcie trzecim Henryk jest dyk
tatorem, wszystkich pognębił nie 
wylączając rodziców. I znów przy
gotowuje się ceremonia ślubu . ale 
bezbożnego, mającego sankcję jedy
nie w jego absolutnej władzy. 

Czuje wszakże , że jego władza nie 
będzie rzeczywista, póki nie zo
stanie potwierdzona dobrowolną 
ofiarą czyjejś krwi. Dlatego domaga 
się od Wladzia aby się zabił dobro
wolnie dla niego. To uspokoi jego 
zazdrość, a jednocześnie uczyni go 
dość potężnym i przerażającym aby 
urzeczywistnić ślub ... i Manię jako 
„nieskalaną" (a także by urzeczywistnić 
sen . . . o co walczy od początku). 
Władzio się zgadza. 
W ostatniej scenie Władzio się za
bija. Ale Henryk załamuje się i cofa 
w przerażeniu przed swoim czynem. 
ślub nie zostanie urzeczywistniony. 

Witold Gombrowicz. 
Testament. Rozn'ICM)' z Dominique de Roux, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996. 
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