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Polska i Polacy w Formie Polski Ludowej 
Znany historyk polski Piotr S. Wandycz swój wstęp do niewielkiej ale ważnej książki zbie

rającej eseje różnych, znanych autorów, nie tylko historyków, publikowane wcześniej w „Ty
godniku Powszechnym", zatytułowanej Spór o PRL, rozpoczął zdaniami: „Naród nie wybiera 
swojej historii. Jest ona wynikiem splotu najróżniejszych czynników obiektywnych i subiek
tywnych, które ją Jksztaltują i niełatwo jest wyodrębnić i ocenić ich wagę." Wszakże akurat 
w przypadku Polski - i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej po Łabę i Adriatyk - ła
two wyodrębnić i ocenić te czynniki, które zdecydowały o tym, że kraje te z końcem drugiej 
wojny światowej znalazły się we władzy Józefa Stalina. Były to czynniki dwa. Pierwszy to 
ten, że Stalin miał zdecydowaną wolę opanowania tej części Europy (i \·V miarę możliwości 

całego kontynentu europejskiego po kanał La Manche) oraz potężne atuty wojskowe i poli
tyczne, by cel ten starać się urzeczywistnić. I czynnik drugi to to, że polityka jego zachodnich 
partnerów, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, pozwalała mu na osiągnięcie tego ce
lu, chociaż już nie na opanowanie Europy Zachodniej i Grecji. 

Czy polityka amerykańska i brytyjska mogła uchronić i Europę Środkowo-Wschodnią 
przed Stalinem? Myślę, że tak, pod warunkiem wszakże, iż: 

- po pierwsze - prezydent amerykański Franklin Delano Roosevelt nie trzymałby się 
sztywno i do końca swej wizji powojennego ładu światowego - ładu opartego na odpowie
dzialności mocarstw, w pierwszym rzędzie Stanów Zjednoczonych a następnie - co istotne -
Związku Radzieckiego, i dopiero później Wielkiej Brytanii, Chin, ewentualnie Francji; ponad
to, gdyby stał się on bardziej nieufny wobec Stalina i uznał, że w żadnym wypadku nie moż
na powierzyć jego specjalnej odpowiedzialności żadnej strefy geograficzno-politycznej czy 
to w Europie, czy to w Azji, gdyż istnieje niebezpieczeństwo, że strefa ta stanie się szybko ob
szarem jego panowania i nie\-voli; 

- po drugie - że premier brytyjski Winston Churchill przestałby się lękać, iż Stalin znów 
powróci do sojuszu z Adolfem Hitlerem czy to w 1943 r., czy to w 1944 r., i przestałby wierzyć 
(a wierzył w to jeszcze w 1945 r.), że zgodzi się on na niepodległą i demokratyczną Polskę, je-

żeli Polacy zgodzą się na tzw. linię Curzona jako granicę polsko-radziecką, do czego starał się 
wprost zmusić premiera rządu polskiego na emigracji, Stanisława Mikołajczyka. 

Wprawdzie w 1945 r. Churchill zlecił swoim sztabowcom, aby zbadali możliwość prewen
cyjnego uderzenia w Europie Anglików i Amerykanów na Związek Radziecki, ale owi szta
bowcy odpowiedzieli, że radziecka przewaga wojskowa w Europie jest miażdżąca nad woj
skami brytyjsko-amerykańskimi, co niebawem potwierdzili też sztabowcy amerykańscy 
i myśli o tym uderzeniu zaniechano. Rzeczywiście przewaga militarna Związku Radzieckie
go w Europie była wówczas wyraźna, ale kraj ten był niebywale zrujnowany i wyczerpany; 
równocześnie ani po stronie Anglików, ani po stronie Amerykanów nie było woli walki 
i wszyscy pragnęli pokoju. 

* 

Wyzwolenie czy zniewolenie? Wojna domowa czy nowa okupacja? To pytania stawiane 
w szczególności co do 1944 i 1945 r. w odniesieniu do Polski. W najlapidarniejszym ujęciu 
można na pytanie pierwsze odpowiedzieć: i to, i to, zaś na pytanie drugie - jednak jakaś for
ma okupacji. Armia Czerwona - i u jej boku ludowe Wojsko Polskie - niosły Polsce wyzwole
nie spod okupacji niemieckiej, ale równocześnie Związek Radziecki z pomocą wszelkich 
środków o charakterze politycznym i wojskowo-policyjnym - z udziałem komunistów pol
skich - podporządkowywał sobie Polskę w imię swych celów politycznych i w imię ideolo
gicznych celów komunizmu bolszewickiego - podbijał ją i niewolił jako że ogromna więk
szość społeczeństwa polskiego nie życzyła sobie komunizmu i szczególnych - nazwijmy tę 
rzecz tak - związków Polski ze Związkiem Radzieckim, ba, niemała jego część występowała 
przeciw temu politycznie a nierzadko i zbrojnie. 

Moskwa i komuniści polscy chcąc zbudować w Polsce nowy, swój ustrój, musieli przede 
wszystkim zburzyć Polskie Państwo Podziemne, na którego czele stał delegat rządu Rzeczy
pospolitej Polskiej na kraj z tytułem i uprawnieniami wicepremiera tego rządu - musieli zni
szczyć wszystkie cywilne i wojskowe polskie organizacje niepodległościowe różnych orienta
cji ideowych. I tak z całą bezwzględnością czyniono od chwili przekroczenia na początku 
stycznia 1944 r. przedwojennej granicy polsko-radzieckiej ustalonej wspólnie przez stronę 



polską i radziecką w 1921 r. w Rydze. Na gruzach Polskiego Państwa Podziemnego budowa
no Polskę Ludową - państwo komunistyczne. 

Wydawcy albumu „Żołnierze wyklęci" we Wstępie do niego napisali: „Armia Czerwona 
wkraczająca na nasze ziemie w styczniu 1944 r. nie niosła Polsce wolności ani pokoju. Po po
czątkowym współdziałaniu z oddziałami Armii Krajo"'.ej przeciwko Niemcom, NKWD przy
stępowało do aresztowań oficerów; zwyklych żołnierzy siłą wcielano do wojsk Berlinga. Eks
terminowano przede wszystkim inteligencję, aby jak najbardziej osłabić żyvvioł polski. [„ .] 
Opór przeciwko sowieckiej dominacji od razu przybrał formę zorganizowanej walki zbrojnej 
- Powstania Antykomunistycznego, które trwało do końca lat czterdziestych, a na niektórych 
terenach nawet znacznie dłużej." 

Owo Powstanie Antykomunistyczne być musiało. 
- Po pierwsze dlatego, że po pokonaniu Niemców nie odrodziła się Polska niepodległa, 

która byłaby kontynuacją II Rzeczypospolitej i polskiego wysiłku niepodległościowego 
z okresu drugiej wojny światowej. 

- Po drugie - gdyż komuniści wszystkim tym, którzy pragnęli niepodległości Polski i goto
wi byli się jej domagać, a jak zajdzie potrzeba także się o nią bić, nie pozostawili w istocie in
nego wyjścia; mogli poddać się komunistom i stanąć z nimi we wspólnym froncie walk.i o ich 
cele, trafić do więzienia, obozu czy na Sybir lub stanąć z nimi do walki. 

- I po trzecie - w okresie kilku lat po wojnie wiara w to, że wybuchnie trzecia wojna świa
towa - wojna przeciwko Związkowi Radzieckiemu - była bardzo silna i na emigracji, i w kra
ju, i nie pozbawiona pewnych przesłanek racjonalnych; na tę wojnę w gotowości patriotycz
nej, ale nierzadko i zbrojnej czekano. 

Z komunizmem nie pogodzono się w Polsce nigdy. Na fali liberalizacji popaździernikowej -
po 1956 r. - zrodziła się w Polsce druga opozycja, inna niż pierwsza, powojenna, ale i w jakiejś 
mierze jej kontynuacja, która rozwinęła się pod koniec lat siedemdziesiątych, a w 1980 r. wybu
chła w kraju moralno-polityczna rewolucja „Solidarności", której swoistym finałem był rok 1989. 

Dzieje Polski Ludowej rozciągają się między 22 lipca 1944 r. - rozpoczęciem działalności 

przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego - a 31grudnia1989 r., kiedy to w ostatnim nu
merze „Dziennika Ustaw PRL' ogłoszono, że Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

z 22 lipca 1952 r. otrzymała nowe brzmienie: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Było to for
malne odejście od państwa nazywanego Polską Rzeczpospolitą Ludową. 

Polska Ludowa - bo tak na ogół nazywa się cały okres między rokiem 1944 i 1989 - prze
chodziła różne okresy, które przede wszystkim były skutkiem polityki moskiewskiej i tego, co 
się działo w tej polityce, ale które w takim lub w innym zakresie miały też specyfikę polską; 
najbardziej PRL wyróżnił spośród innych krajów obozu socjalistycznego przełom paździer
nikowy 1956 r., tak, że zaczęto żartobliwie nazywać Polskę najweselszym barakiem w tym 
obozie. Pierwszy okres, gdzieś do połowy 1947 r. - to okres pozorowanej demokracji przy 
równoczesnym bezwzględnym rozprawianiu się z podziemiem, ale także i z legalną opozy
cją. Drugi okres, trwający w istocie do 1956 r. - to próba zbudowania ustroju komunistyczne
go wedle wzorów i standardów komunizmu stalinowskiego w ZSRR. Z największą siłą ude
rzono wówczas w Kościół katolicki. Próbowano stworzyć nową klasę robotniczą, nową 
inteligencję i zlikwidować tradycyjną klasę chłopską indywidualnych gospodarzy. Niekiedy 
tylko ten okres nazywa się okresem stalinowskim, pomijając ten fakt, że okres lat 1944-1947 
był także jak najściślejszą realizacją polityki Stalina w Polsce na tzw. ówczesnym etapie. Okres 
trzeci, to czas utrzymywania się w Polsce systemu komunistycznego jako segmentu ówcze
snego komunizmu radzieckiego, który odszedł od rewolucyjnego modelu stalinowskiego, ale 
zachował ideologiczne pryncypia marksizmu-leninizmu, przede wszystkim w celu utrzyma
nia władzy komunistów i zabezpieczenia ich interesów. Ten okres w Polsce toczył się od kry
zysu do kryzysu - by wymienić tylko daty: 1966, 1968, 1970, 1976, 1980-1981i1981-1989. 

Ustrój komunistyczny w Polsce - podobnie jak i w innych krajach - miał charakter totali
tarny, z tym, że ów totalitaryzm w Polsce był znacznie sroższy do 1956 r. Leopold Tyrmand 
w swej znakomitej a nie dość znanej książce pt. „Cywilizacja komunizmu" pisał: „Człowieko
wi w komunizmie nic prawie n.ie wolno, a to, co jest dozwolone, tonie we mgle dwuznaczno
ści i dowolności interpretacji, z których każdy urzędnik i każdy milicjant może robić najdo
godniejszy dla siebie użytek." 

* 

Społeczeństwo komunizmu, to społeczeństwo strachu. I strach ten dotykał nie tylko tzw. 
prostego człowieka, ale także intelektualistę, naukowca i literata, również ludzi władzy. Bylo 
się czego bać by wskazać tylko na „Czarną księgę komunizmu" . W okresie stalinizmu panował 



wielki strach. Później ten strach w Polsce zelżał, ale przecież aż do końca PRL nie zniknął. 
W 1970 r. zostało na Wybrzeżu stłumione krwawo powstanie robotnicze - podobnie jak 
równie krwawo powstanie robotnicze w Poznaniu w czerwcu 1956r.W1981 r. wprowadzono 
w Polsce stan wojenny starając się ratować komunizm. Jeszcze w okresie przygotowań do 
„okrągłego stołu" ginęli w niewyjaśnionych okolicznoś~iach księża, a premier pierwszego rzą
du III RP, Tadeusz Mazowiecki liczył się - słusznie czy nie - z możliwością uruchomienia siły 
przez odchodzącą wtedy od władzy formację komunistyczną . 

Strach w komuniźmie to nie tylko strach przed więzieniem, takimi czy innymi prześlado
waniami, ale to także strach o po.ziom bytu czy pozycję w hierarchii społecznej w sytuacji mo
nopolu partyjno-państwowego. 

A co się działo z inteligencją - w szczególności z artystami, naukowcami czy intelektuali
stami w Polsce Ludowej? Nim zajmiemy się odpmviedzią na to pytanie, warto powiedzieć 
o kilku rzeczach. 

Po pierwsze o tym, że wśród twórczych umysłów i ludzi najwyższej wartości Polska raz 
w większym, drugi raz w mniejszym zakresie traciła już od końca XVIII w. - od czasu upad
ku Rzeczypospolitej - ale największej tragedii, po części zagłady środowiska te doznały 
w czasie drugiej wojny światowej, pod okupacją niemiecką i radziecką. I co niemniej tragicz
ne - wielu z tych, którzy przeżyli tę okupację poddani zostali prześladowaniom, nierzadko 
najcięższym, w Polsce Ludowej. W ten sposób Polska traciła środowiska przywódcze - nie tyl
ko w polityce, ale także w kulturze, nauce, wychowaniu. 

Po drugie - klęska Polski w wyniku drugiej wojny światowej, w której walczyła z najwięk
szym poświęceniem od 1 września 1939 r., wpłynęła na to, że wcale wielu Polaków poddalo 
się rezygnacji, w tym i spośród inteligencji twórczej, zwłaszcza wtedy, gdy zgasła ostatnia 
nadzieja na Polskę choćby minimalnie wolną, wraz ze sfałszowanymi przez komunistów wy
borami sejmowymi ze stycznia 1947 r., na co odpowiednio nie zareagowały mocarstwa zacho
dnie. Wówczas wielu zaczęło szukać jakiegoś miejsca dla siebie w tej Polsce jaka była. Przy
kładem takiej postawy zdaniem Czesława Miłosza był Jarosław Iwaszkiewicz. A komuniści 

„ 

prowadzili odpowiednią, bardzo aktywną politykę kulturalną pragnąć w szczególności pozy
skać twórców - by wskazać tylko na działalność Jerzego Borejszy. 

Po trzecie - niektórzy twórcy starsi ale przede wszystkim młodsi - w szczególności tzw. 
pryszczaci - zaangażowali się w rewolucję komunistyczną - jedni ze względów czysto ideo
logicznych, inni niekoniecznie tylko z tych względów. Wielu spośród nich zaangażowało się 
w 1955 r., a niekiedy i wcześniej w to, co nazwano odwilżą, która głównie na polu kultury nio
sła pewną rewizję w stosunku do komunizmu stalinowskiego. Sztandarową postacią stał się 
wówczas poeta Adam Ważyk, który w 1945 r. i później należał do najbardziej przekonanych 
twórców komunistycznych na gruncie kultury. Sytuacja wszakże była taka, że tylko oni - na 
gruncie socjalizmu - mogli wtedy coś zmieniać; wszak nikt, kto uchodził za niechętnego 
w stosunku do komunizmu, a przy tym miał jeszcze „niewłaściwą" przeszłość, po prostu nie 
miał szans szerszego i skutecznego działania na tym polu. Oto paradoks historii i jej ogrom
na niesprawiedliwość dla tych, którzy nie chcieli poddać się komunizmowi. 

I po czwarte wreszcie - mimo wszystko wśród twórców kultury, a w większym stopniu mo
że wśród naukowców, przetrwali okres stalinowski ludzie niezależni, którzy np. nie poddali 
się socrealizmowi. Żyli na ogól gdzieś na marginesach i w niedostatku, i wielu z nich swą nie
zależność kontynuowało po 1956 r. narażając się ponownie władzom. W 1956 r. wielu wszak
że chciało pokazać się jako niezależni. Wśród nich nierzadko byli niedawni stalinowcy - je
dni przechodząc rzeczywiście metamorfozę ideową i polityczną, drudzy, bo w tym wietrzyli 
interes. Oto Maria Dąbrowska zapisała pod datą 30 września 1956 we. w swych „Dzienni
kach": )Ne wtorek po południu zebranie Oddziału Warszawskiego ZLP Znów ten sam po
ziom bab kłócących się w maglu. Każdy chce uchodzić teraz za wielkiego liberała, buntowni
ka, moralistę i wszyscy wymyślają każdemu, jak śmie za to uchodzić, kiedy wtedy a wtedy ... " 

Po 1956 r. wielu wybitnych pisarzy popadło w konflikt z władzą, w szczególności od czasu 
Listu 34 z 1964 r., który to list, niezwykle ostrożny w swym wyrazie politycznym, zdemoni
zował Władysław Gomułka rozdrażniony tym, że zajęło się nim Radio Wolna Europa. Nie
którzy twórcy zaczęli kontestować. Rzecz to niezwykle złożona. I nie zawsze występowały tu 
tylko przesłanki ideowe - niekiedy i niektórym po prostu kontestacja się opłacała przynosząc 
sławę a niekiedy i zyski materialne. Rzecz jasna, wypadków tych nie ·wolno uogólniać. 

Tekst powstał na zamówienie Teatru Jaracza 



Andrzej Falkiewicz 

Problematyka „Ślubu" Gombrowicza 

Dramat Henryka jest dramatem Formy - a więc czegoś, co już z natury swej rzeczy jest 
sztuczne. Jego dzieje wyrażają smutną prawdę, że ludzie nie są prawdziwi. Człowiek, „obli
czony na cudze widzenie", mogący istnieć w sposób określony tylko dla kogoś i przez kogoś, 
istniejący zawsze „dla innego" - stwarzany jest przez ludzi . „W świecie ducha odbywa się 
gwałt permanentny, nie jesteśmy samoistni, jesteśmy funkcją innych ludzi, musimy być taki
mi, jakimi nas widzą." To nie dla siebie potrzebujemy formy, ona jest nam potrzebna po to, 
aby ten drugi mógł nas zobaczyć, odczuć i doznać.( ... ) 

Dramat Henryka jest dramatem koniecznej - i jednocześnie niemożliwej - alienacji: samot
ność jest nie do zniesienia, a kontakt z drugimi „wydziera nas z siebie" - zakłada, już w zało
żeniu, naszą sztuczność, potęguje grę. Ślub się nie odbył, sztuka nie ma właściwie zakończe
nia . Nietrudno zauważyć, że gdyby „wola autentyczności" była postulatem realnym, opinia 
ludzka nie miałaby dla nas grozy wyroku nieodwołalnego; gdyby Henryk rzeczywiście mógł 
„być sobą", nic nie stałoby na przeszkodzie, by konieczność międzyludzkich kontaktów 
z ową wyniosłą samotnością - problem miłości z problemem własnego wnętrza - wzajemnie 
posodzić. ( ... ) 

Slub jest dramatem Formy. Że zmaganie z Formą jest aktem tragicznym, udowodnił Gom
browicz samą fabułą sztuki. Gdyby autor był przekonany o możności stworzenia formy wła
snej, dzieje nieporadnego Henryka nabrałyby mimo wszystko, zabarwienia ironicznego; 
iutwór stałby się satyrą. Gdyby, przeciwnie, chciał stwierdzić absolutną niemożność i nieau
tentyczność człowieka, należałoby odczytać sztukę jako rozprawę filozoficzną. Ale autor nie 
zaj~~je określonej postawy: buntuje się przecież „tragicznie i beznadziejnie przeciw defor
macp . ( ... ) 

Dialog nr 2/1959 

l 

Jerzy Jarzębski 

Pytania do ,,Ślubu" 

Akcja Ślubu rozgrywa się we śnie Henryka. Jakiż to banał! Ale cóż on w istocie oznacza? Jak 
dalece „domknięty" jest ów sen? Czy Henryk śni jakieś odbicie rzeczywistości historycznej -
dzieje upadku ancien regime'u, potem totalitarnej dyktatury w faszystowskim stylu? Nie bez 
kozery wszak Gombrowicz nazwał kiedyś Pijaka „ambasadorem Hitlera" . 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 
wewnętrznych konfliktów, kompleksów, niskich namiętności. Nie likwiduje to bez reszty po
przedniej koncepcji, boć przecie Henryk, jako dziecię swojego wieku, uformowany został 
przez historyczne przypadki epoki. Dusza jego bardziej jest jednak skomplikowana; zarażo
na niewiarą, nihilizmem, ale i pragnieniem świętości, hierarchii; skłonna do folgowania ero
tycznej perwersji, ale też marząca o przyzwoitym małżeńskim stadle, godności, społecznym 
poszanowaniu. 

We śnie Henryk wyrzuca więc z siebie swoje kompleksy i duchowe zasupłania - dlatego ak
cja sztuki tak dziwacznie się plecie: Mania, do której tak niby blisko, ciągle się odsuwa, Pijak, 
tylekroć pokonywany - odradza się jak Feniks z popiołów, rodzice - uwielbieni zrazu - wpa
dają w piekło poniżenia itd. Nic dziwnego zresztą; Henryk nie tylko, śniąc, wytwarza jakiś 
fantastyczny świat - chce on (może nieświadomie) w jego kształcie zakląć najważniejsze ce
chy swej duchowej konstrukcji. Chciałby więc mieć ten świat uporządkowany, jakoś tam lo
giczny, obdarzony znaczeniem - tymczasem wszystko, co z siebie wysnuje, pospiesznie go 
zdradza, na czele z Pijak.ie~, reprezentującym to, co w jego duszy ciemne i wstydliwe. 

Tu właśnie leży problem Slubu jako dramatu: w jakiej mierze to, co jest tylko kłębowiskiem 
masek kotłujących się w jaź~i bohatera, może być materiałem dramatycznej akcji? Czy nie 
jest tak, jak sądził Buber: że Slub jest niedramatvczny, bo dokładnie wsobny i egotyczny? 

Ale cóż to za rzeczywistość „między-ludzka" , która tylko „w głowie" się mieści? Jeśli dobrze 
rozumiem, 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 subkuby z niego samego zrodzone? W dążeniu do abso
lutnej władzy Henryk nie polityczne cele ma na oku (to by było bezsensowne, skoro wie, że 
śni), chodzi mu raczej o opanowanie przestrzeni własnej wyobraźni, przezwyciężenie bezsen
su 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 parokrotnie, wyznaje, iż 
nie wierzy, wreszcie w bluźnierczej diatrybie obiecuje „wziąć go za mordę". Zstąpmy więc głę
biej w mroki Judzko-ludzk.iej religii. Potrzebuje ona czegoś więcej niż tylko zbiorowych ak
tów hołdu bądż potępienia; Henryk orientuje się prędko, że dwór i jego deklamacje nie są 
godne zaufania - zawsze przecież mogą obrócić się w zdradę („Oni zdradzają mnie! To wszy
stko sami zdrajcy! Nieruchoma ta twarz. Ale któż może wiedzieć, czy on w tej właśnie chwili 
tu przede mną nie pozwala sobie na jakieś szyderstwo, aluzję, i czy wewnętrznie nie ryczy ze 
śmiechu ... ". Może więc Henryka zadowolić tylko jakiś akt nieodwracalny, ofiara o najwyższej 
doniosłości - po prostu ofiara z życia . Do tego celu potrzebny mu jest koniecznie Władzio. 

Jan Błoński 

Gombrowicz ja ko tragediopisarz 

Gombrowicz nie przestawał powtarzać, że „człowiek jest poddany temi;. co tworzy się 
"między» ludźmi". Tak właśnie brzmi pierwsze zdanie autokomentarza do Slubu. Kiedy jed
nak wmyśleć się w tę scenę, wolno zadać sobie pytanie, czy się pisarz nie łudził. Bo właśnie 
tu widać jak na dłoni, że postęp (akcja) Ślubu wcale nie zależy od interakcji, od tego, co two
rzy się „między" ludźmi . Zmiana dokonała się w Henryku i tylko w Henryku. Zapewne, mo
gła zostać spowodowana tym, co między ludźmi (bo czym innym?), ale pośrednio. Wyniknę
ła z przemiany duchowej bohatera i wyraziła się nie działaniem, lecz wspomnieniem 
i marzeniem ... zgodnie z regułami dramaturgii subiektywnej. 

Zrozumienie zakończenia wymaga szczególnej uwagi. Henryk jest zarazem uw1ęz10ny 
w sobie (bo przecie, jak wiemy, jego pragnienie dotarcia do ludzi, wniknięcia w ludzi skończy
ło się porażką) i także uwięziony przez innych jako zbrodniarz. Ale zapewnia również, że jest 
„niewinny jak dziecko" i że "odpowiedzialności w ogóle nie ma", co brzmi osobliwie, zważyw
szy na to, co zrobił .. . i na to także, że godzi się ponieść karę, którą nazywa "formalnością" ! 

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

A jednak czuje się potępiony, skazany. Więcej, pragnie zostać skazany. Dlaczego? Bo wie, 
że przekroczył jakąś granicę ... nie tyle moralną (chociaż zapewne moralną także), ile, ośmie
liłbym się powiedzieć, metafizyczną, bez której istnieć nie może ludzka społeczność . Ponie
siony nieumiarem, 11 pijaństwem", uznał się za pana życia i śmierci, chciał narzucić się innym 
absolutnie. Tym samym nie tylko przekroczył zakaz zabójstwa, ale uznał, że z własnej woli 
i własnego nadania ma prawo ten zakaz przekraczać! Jego wina - jeżeli może być mowa owi
nie - jest zatem winą tragiczną, spowodowaną przez hybris namiętności, hybris, nad którą 
istotnie nie mógł zapanować. Dla Greków takie namiętności były zsyłane przez bogów. Gom
browicz 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 ja
kiegoś prawa, jakiejś tajemniczej naturalnej symetrii, podsuniętej słowami : „On i ja ... Czte
rech i czterech ... Tam i tu ... " Jakkolwiek by było, Henryk jest kozłem ofiarnym naszych wła
snych namiętności, albowiem 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 pro
wadzi często pióro pisarza tam, gdzie nie sięga analityczna świadomość . Gdzie szukać naj
głębszej oryginalności Ślubu? Chyba w tym właśnie, że umieściwszy postacie w wewnętrz
nym świecie bohatera, jego fantazmatowi nadał Gombrowicz ciężar i powagę konieczności. 
Tym samym napisał rzecz, którą można by - z niejakim lękiem - nazwać tragedią psychoana
lityczną„ . Bogowie - i Bóg także - są tam nieobecni: może dlatego przybiera ona często po
kraczny kształt groteski. Pod tym kształtem czuć jednak tragiczną strukturę, przesłoniętą beł
kotem i fantasmagorią, „rozkoszami partactwa", do których przyznawał się Gombrowicz. 
Dlatego też Ślub jest tak trudny do zrozumienia i wystawienia. Tragiczne decorum zostało bo
wiem zniesione czy raczej, zeświecczone aż do pokraczności; co gorsza, oddaliło się od nas 
samo pojęcie tragiczności. Tym jednak większa ambicja i oryginalność Ślubu. 

Tragiczna zbrodnia została ukarana: „Niech wasze ręce mnie„. dutkną„." - mówi Henryk 
Strażnikom, przyznając tym samym rację społeczności przeciw własnemu fantazmatowi. Po
zostało jednak dzieło, które było także konieczne, chociaż konieczne inaczej„. Oto ostatnie 
słowa Henryka: 

Zaraz. To jeszcze nie wszystko. 
Jeżeli mnie tu schwytano, to tam, tam daleko niech wzniesie się czyn mój 
Niech wzniesie się daleko - czyli w nas, widzach i świadkach! - aż do tragicznego pozna

nia, które przynosi sztuka, co błoto przerabia w posągi . 

Dialog nr 2/1990 

„Ślub" Witolda Gombrowicza 

Jakże ubogi byłby polski teatr XX i XXI wieku, gdyby Witold Gombrowicz „pisarz polski" 
jak mawiał o sobie, nie napisał swego najważniejszego teatralnego utworu, w latach II wojny 
światowej z argentyńskiej oddali. Nie tylko przecież utracilibyśmy ten dramat, ale i wiele na
stępnych, do dziś czerpiących zeń pełnymi garściami. I jak intelektualnie bezradny byłby 
nasz teatr w głębokim spojrzeniu na istotę człowieczeństwa, gdyby Gombrowicz nie stworzył 

tego przenikiiwego dramatu-eseju o międzyludzkiej Formie, wyprzedzając proroczo odkry
cia współczesnej psychologii społecznej. 

Po Slubże już nie można mamić widzów i czytelników łatwymi ideologiami, bezwzględnymi 
systemami wartości i czytelnymi manipulacjami propagandy. Tak, ten „pisarz polski" dał nam 
w swym dziele bezcenne narzędzia dla trafnego rozumienia świata, ludzi, człowieka, siebie sa
mego i związków z innymi, ale „. czy potrafimy tych narzędzi właściwie użyć ? 

Bo o czym właściwie ten dramat traktuje, jaka historię opowiada i po co ? Takie Wesele na 
przykład - wiadomo krytykuje inteligencką niemożność realnego dokonania czegokolwiek 
i wyśmiewa inteligenckie pozy i rojenia o „rządzie dusz" - w świecie, który jaki jest każdy wi
dzi i wie. A Tango? No tak, zagubieni i słabi inteligenci cofają się wystraszeni przed prymityw
ną siłą prostaka, który nie zawraca sobie głowy eksperymentami tylko śmiało idzie po swoje. 
Ale wiadomo, gdzie i jak to wszystko się wydarza i do czego się odnosi. Itd„ .itd„. A w Ślubie 
wszystko jest inaczej, dramat dzieje się tylko w kontekście powojennej polskiej rzeczywisto
ści, ale nie w niej przecież. We śnie ? A może raczej w umyśle głównego bohatera, w którym 
wszystko „się stwarza" ? W umyśle, który pojął, że „rzeczywistość" jest tylko obrazem rzeczy
wistości, który sobie budujemy, aby bezpiecznie funkcjonować, zachowując dobre mniemanie 
o sobie jako centrum naszego świata . Świata, w którym pragniemy zrzucić odpowiedzialność 
za nasze uczynki na ponadludzki system wartości, bo tak jest nam łatwiej, niechże decyduje 
za nas to w co chcemy wierzyć lub niech kierują nami inni mówiąc, co dobre a co złe. Ba„ . ale 
Gombrowiczowi nie wystarcza to odkrycie i krytyka naszego zafałszowanego dobrego samo
poczucia. Gombrowicz idzie do końca i udowadnia nam, że od odpowiedzialności nie ma 
ucieczki, bo jedyną realnością jest „JA" każdego z nas, tylko niejako dane raz na zawsze, nie
jako pępek świata, ale jako ciągle zmieniająca się relacja (splot relacji) z innymi ludźmi. 

I że jeśli nie chcemy tego uznać (choć tak jest i już!), popadamy w nieautentyczność i za
leżność od fałszywych mrzonek, unicestwiających nasze bezcenne „JA". Ślub to traktat o po
znawaniu rzeczywistości i sposobach konstruowania jej obrazu w naszym poznającym umy
śle - jedynej niepodważalnej realności. A świat realny? Jest, oczywiście jest ale i nie jest, bo 
jego kształt w naszym umyśle zalezy od naszego doń stosunku, emocji i stopnia rozpoznania, 
a jako taki bywa różny w zależności od sytuacji, bywa różnorodną Formą. Okrutnie ostatecz
na i ostatecznie okrutna to diagnoza. Gombrowicz odbiera ludziom możliwość schowania się 
za kimś lub za czymś, co tak przecież lubimy, każe nam wziąć odpowiedzialność za nas i za 



formę naszych stosunków z innymi, bo to inni ludzie przecież budują nasz obraz świata, bez 
nich i my „ nie bylibyśmy". , 

Czy to trudne ? Nie. Czy Slub jest utworem trudnym, niejasnym, skomplikowanym ? Nie, 
oczy>viście nie, to świat jest niejasny, ale każdy z nas, jak.mówi o tym Gombrowicz, bezustan
nie go wyjaśnia i ciągle na nowo konstruuje. I to nie sen, ani żadna tajemnicza sprawa, to po 
prostu proces poznającego umysłu. O tym właśnie napisał swój dramat Witold Gombrowicz, 
sięgając do podstaw tego czym, kim i jaki jest człowiek oraz czym jest i jaka jest rzeczywi
stość. To najważniejszy polski dramat XX wieku i jeden z najważniejszych w historii teatru. 

Rok 2004, Rok Gombrowicza jest dobrą okazją aby spotkać się z problemami, ciągle aktual
nymi, które na temat natury człowieka stawia przed nami ten utwór. A fascynujących tropów 
jest w tym dramacie jeszcze więcej - choćby kwestia autentyczności, tożsamości czy też za
sad etycznych naszego postępowania. 

Nie do pogardzenia jest także Historia. Kolejne przemiany pozycji Henryka powracającego 
do domu - syna, nie syna, następcy tronu, uzurpatora, tyrana, oblubieńca, zazdrośnika, mor
dercy i żałobnika i jego Ojca - ojca, karczmarza, króla, więźnia układają się w przedziwną hi
storię zdobywania władzy, bronienia i wytwarzania jej, a wreszcie upadku; historię przemian 
społecznego systemu. Ta fabularna historia stosunków rodzinnych tworzy uniwersalną Histo
rię mechanizmów życia społecznego; uniwersalną, ale i polską; Historię trudnej do ogarnięcia 
polskiej rzeczywistości, która ciągle się tworzy i przekształca, i niełatwa jest do ogarnięcia 
przez jej bohaterów, przez nas. Tak jak Henryk pragnie swoim umysłem wyjaśnić co, dlacze
go i po co się dzieje, tak my ciągle staramy się zrozumieć nasze historie, naszą historię, histo
rię naszego społeczeństwa i kraju (historię przecież przedziwną). Ale także i to zadanie sta
wia przed nami i naszym teatrem Gombrowicz swoim Ślubem. A obowiązkiem teatru jest 
właśnie podejmowanie takich zadań i problemów. Szczególnie dziś, gdy jednocześnie wszy
stko wydaje się być i niezwykłe łatwe i niezwykłe trudne, a media i show biznes serwują nam 
gotowe recepty na ·wszystko byle by było przyjemniej, prościej, bezproblemowo. 

A Gombrowicz, namawiając nas do refleksji nad człowiekiem i historią budzi twórczy nie
pokój, namawia do stawiania podstawowych pytań i poszukiwania ostatecznych odpowie
dzi. Czyż istnieje ważniejsze zadanie teatru? 

1told Gombrowicz o „Ślubie" 
Największa trudność na tym polega, że Ślub nie jest opracowaniem artystycznym jakiegoś 

problemu czy sytuacji, ale luźnym wy~adowaniem wyobraźni, wytężonej, co prawda, w okre
ślonym kierunku. To nie znaczy, aby Slub nie opowiadał nam pewnej historii: to dramat czło
wieka współczesnego, którego świat został zrujnowany, który (we śnie) ujrzał dom swój za
mieniony w karczmę, narzeczoną - w dziewkę. Pragnąc odzyskać przeszłość, człowiek ten 
ogłasza ojca swego królem, w narzeczonej chce widzieć dziewicę. Daremnie. Gdyż nie tylko 
świat mu zrujnowano, on sam uległ ruinie i już skończyły się tamte uczucia ... Natomiast na 
gruzach dawnego odsłania się świat nowy, pełny okropnych zasadzek i nieobliczalnej dyna
miki, pozbawiony Boga, stwarzający się z ludzi w przedziwnych konwulsjach Formy. Upojo
ny wszechwładzą swojej rozpętanej ludzkości, on ogłasza się królem, bogiem, dyktatorem 
i chce za pomocą tej nowej mechaniki sprawić, aby odżyła w nim czystość, miłość ... tak, on 
sam sobie da ślub, narzuci go ludziom, zmusi aby to ratyfikowali! Lecz ta rzeczywistość, stwa
rzana poprzez formę, zwraca się przeciwko niemu i go druzgocze. 

To anegdota ... Ale nie wyczerpuje ona treści Ślubu, gdyż ten nowy świat, który 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, usiłujący odgadnąć ... na marginesie akcji 
śniący duch !bohatera-artysty chce przebić ciemność, to senna walka z demonami jutra, to ce
lebracja świętego obrządku nowego i nieznanego Stawania się ... 

..-- ~ 

Czesław Miłosz o „Slubie" 
W tej nowej wersji Hamleta wszystko dzieje się we śnie, a cóż jest bardziej „wewnątrz umy

słu" niż sen? Henryk cały czas ma świadomość, że śni, ale świadomość jest zupełnie 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 non
sensem, a jednak nie mogę postępować inaczej, bo zmusza mnie do tego rzeczywistość mię
dzy-ludzka, w jakiej się znalazłem (co gorsza, rezydująca w mojej głowie) - oto sama treść 
dwudziestowiecznego rozdwojenia, wspólna codziennemu życiu w cywilizacji technicznej, 
udziałowi w ruchach masowych i ustanawianiu terroru. 
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