


             ŚLUB Witolda Gombrowicza w inscenizacji Andrzeja Pawłowskiego            

                   Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie (próba zapisu)  

 

Rok 2004 – ogłoszony przez Sejm Rzeczpospolitej – Rokiem Gombrowicza 

zaowocował oryginalną premierą Ślubu, najwybitniejszego dramatu polskiego pisarza. 

Autorem inscenizacji jest Andrzej Pawłowski, pomysłodawca Roku Gombrowicza, reżyser i 

adaptator głośnych i chwalonych przez krytykę polskich prapremier Pornografii i Kosmosu, 

zrealizowanych w 1983 i 1991 roku na deskach Teatru Ateneum, a także udanych premier 

własnych adaptacji dwóch innych powieści pisarza: Trans-Atlantyku (1984) i nieco 

późniejszych Opętanych (2000), zaistniałych w tym samym teatrze. Scenografem i autorem 

kostiumów do Ślubu jest Zbigniew Roman, a twórcą niezwykle istotnych dla tej inscenizacji 

witraży i obrazów Marek Sobczyk, uznany malarz i grafik, członek legendarnej Gruppy. 

Premiera spektaklu odbyła się 6 marca 2004 roku w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, 

od kilku miesięcy kierowanym przez Janusza Kijowskiego. 

Inscenizacja osadza dramat Gombrowicza w historii powojennej Polski, co więcej jest 

próbą opowiedzenia o niej poprzez dzieło wielkiego emigranta. Stanowi to ważne, choć nie 

jedyne, przesłanie spektaklu, wyrażające się zarówno poprzez interpretację poszczególnych ról   

i działań aktorskich, jak też scenografię i plastyczną oprawę. 

 

Cały spektakl rozgrywany jest w przestrzeni głównej nawy zrujnowanego kościoła; 

wysoko nad nią, po lewej stronie, smętnie zwiesza się opadające sklepienie z resztkami 



W głębi sceny znajdują się trzy schody z fragmentem solidnej, niby kamiennej balustrady, wyznaczające w  

ten sposób miejsce, na którym niegdyś znajdował się ołtarz. Jest ono ważne w spektaklu: w znaczących  

momentach pojawiają się tu postaci  

dramatu,  „wyniesione” w ten sposób na  

„ołtarz społeczny”.  

Tu po raz pierwszy i po raz ostatni widzimy 

Henryka, głównego bohatera Ślubu.  

Za podwyższeniem, w tle sceny i niejako w 

ścianie zrujnowanego kościoła, umieszczo- 

no dwa  gotyckie okna, o charakterystycz - 

nym, kształcie. 

Spektakl rozgrywany jest w jednej prze 

strzeni, modyfikowanej przede wszystkim 

pojawiającymi się elementami plastyczny- 

mi, a także kilkoma meblami, których użyto  

w spektaklu. Widniejące w tle sceny goty- 

ckie okna wypełniane są grafikami w kształ- 

cie okiennych otworów, oświetlanymi zza  

sceny i  wyglądającymi dzięki temu jak     

witraże. 

Kontury rysowanych postaci czy przedmio- 

tów  zawsze są czarne, tło bywa białe lub  

czerwone. 

Okna-witraże, nawiązujące do przedstawia- 

nych na scenie wydarzeń historycznych,  

wyrażają „ducha czasów” czyli dominację wpływów, takich czy innych, ideologii lub tendencji  

społecznych. Dominującym, i niezwykle gombrowiczowskim, motywem jest tutaj palec wskazujący,  

pojawiający się w zależności od rozwoju scenicznej akcji, odpowiednio na białym lub czerwonym tle;  

innym przykładem, dobrze wyrażającym ducha czasów, może być namalowany w tej stylistyce portret  

papieża.  

Wyświetlane w oknach grafiki, uzupełniane są pojawiającymi się ponad sceną 

obrazami, w inny, bardziej dosłowny, sposób komentującymi poszczególne etapy powojennej  



historii, utrzymanymi albo w quasi-ludowej konwencji albo w obowiązującej wówczas, 

często socrealistycznej, stylistyce. Emblematyczne portrety, biorące za temat między innymi 

budowniczych Polski Ludowej: robotnika z kielnią czy sternika dziejów z rozwianą grzywą, 

nawiązują wprost do malarstwa i grafiki lat pięćdziesiątych. Wspólną cechą większości 

obrazów utrzymanych, podobnie jak okienne grafiki, w białych, czerwonych i czarnych 

kolorach, jest zarówno pewna zamaszystość pędzla, jak też wyraźna deformacja tematu i perspektywy,  

a także ich zamierzona wyrafinowana prostota. Cechy te i barwy wskazują na - świadomie 

przyjętą przez autora – propagandową stylistykę i wejście z nią w ironiczny dialog. W 

uproszczonej, naiwnej konwencji, kojarzącej się najbardziej z malarstwem na szkle, 

zrealizowana została część obrazów z cyklu portretującego losy Mańki-Polonii, z 

wizerunkiem ukrzyżowanej na czele. Dodatkowym zabiegiem wzmacniającym historyczną 

interpretację dramatu są - wnoszone w tyle sceny – słowa bądź litery, z konkretyzującymi 

historyczne przełomy napisami czy symbolami. 

 

 



Po obu stronach sceny wznosi się wysokie ogrodzenie, zgodnie z zasadami malarskiej 

perspektywy zbiegające się ku jej głębi. Wyznaczona w ten sposób przestrzeń scenicznej gry 

ma kształt regularnego trapezu, którego ramiona stanowi żelazny parkan, a górną podstawę 

częściowo zamknięte balustradą podwyższenie, na którym niegdyś znajdował się ołtarz. 



Pionowe, kute pręty, 

 wzmocnione  

gdzieniegdzie poprzecz- 

nymi, mające  

po bokach wejścia, z 

których korzystają  

aktorzy, stanowią  

rodzaj krat, i - poprzez  

swoją wysokość i  

solidność – tworzą  

wrażenie zamknięcia,  

ograniczenia, więzienia. 



AKT I 

Scena jest pusta, kiedy światło wydobywa z ciemności zarys leżącego w głębi, na 

podwyższeniu, Henryka, wypowiadającego pierwsze kwestie dramatu, opisujące wnętrze 

zrujnowanego kościoła. W tle widnieją dwa białe witraże. Jeden z nich przedstawia trójkątne 

oko opatrzności, z rozchodzącymi się równomiernie promieniami; drugi pusty krzyż z trupią 

czaszką u dołu - wywiedziony z baroku sposób przedstawiania chrystusowego krzyża. 

Rozlegająca się muzyka, Stabat Mater Szymanowskiego, ma zdecydowanie podniosły 

charakter. Nagłemu wyciemnieniu witraży towarzyszy brzęk tłuczonego szkła i kwestie  

Henryka „Pustka. Pustynia. Nic. Ja sam tu jestem.” Niebawem z boku sceny pojawia się 

Władzio. 

W pustej przestrzeni kościoła, z której wygnano Boga, gdzie Władzio pyta 

młodzieńczo „Na co ci Bóg, jeżeli masz mnie tutaj?”, bohaterzy rozpoznają pokój w 

Małoszycach, rodzinnym domu Henryka. Rozpoznają raczej jak powracający po latach 

przyjezdni niż uczestnicy snu, którzy na jawie walczą na froncie w północnej Francji (kwestie 

dotyczące faktycznego miejsca pobytu bohaterów w ogóle nie padają w spektaklu; także w 

ich kostiumach nie ma śladu wojskowej przeszłości). Henryk podczas całego spektaklu 

ubrany jest w cywilny uniform ubogiego inteligenta – ciemnoszary garnitur o klasycznym 

kroju i koszulę bez krawata, Władzio w akcie pierwszym prezentuje się w modnym, jasnym 

stroju, uzupełnianym letnim kapeluszem. 



Nad sceną ukazuje się pierwszy obraz, namalowany w naiwnej, niby ludowej 

konwencji, przedstawiający kobietę w wianku na głowie, trzymającą badylek, a obok niej 

baranka i motylka. Plastyczna realizacja  

obrazu-marzenia, wywiedzionego z  

Twórczości Adama Mickiewicza,  

znanego obecnie przede wszystkim  

z piosenki Baranek Kazika Staszewskiego, 

wyraża tu najprawdopodobniej dawną  

idyllę.  

 

Dom jest spustoszony, zza przewróconego stołu wyglądają najpierw Ojciec, potem 

wystraszona Matka. Oboje ubrani skromnie, ale zgodnie z obowiązującą w czasie wojny 

modą, wydają się przerażeni przybyciem nieznanych gości. Rodzinne gniazdo okazuje się 

karczmą, otwartą dla wszystkich przydrożną gospodą, którą oboje prowadzą. Wraz z 

pojawieniem rodziców w oknach ukazują się nowe grafiki, pozostające na scenie niemal do 

końca pierwszego aktu, przedstawiające palec wskazujący, jeden na białym, drugi na 

czerwonym tle, przy czym biała dłoń, niczym ręka Boga, wynurza się z obłoku, a czerwona – 

ludzka - z rękawa. Palec, ważny u Gombrowicza, zwłaszcza w tym dramacie, jest wyrazem 

ludzkiej mocy, zapożyczonej przecież u Stwórcy, który w słynnym fresku Michała Anioła 

właśnie dotykając palcem tchnął życie w pierwszego człowieka. Stąd, pojawiające się w 

spektaklu grafiki, których tematem jest palec, obrazują walkę, jaka odbywa się między 

boskim a ludzkim wpływem na kształt rzeczywistości. Wraz z ich pojawieniem, w głębi sceny 

ukazuje się też pierwszy napis: 3 X Tak i, ażeby wszystko było do końca jasne, samo Tak 

powtarza się trzy razy. 



Rodzice, którzy tymczasem rozpoznali w Henryku swego syna, usiłują wskrzesić 

rodzinną atmosferę. Jego powrót mobilizuje ich zarówno do dawnych grzeczności i form, jak 

i walki o odzyskanie nadszarpniętej pozycji. Powoli odsłania się prawdziwe oblicze zastanej 

sytuacji. Kiedy podczas wspólnego posiłku, spożywanego przy stole w centrum sceny, padają 

znane kwestie „Wybacz Henryś, a i ty, Władyś, skromność przyjęcia…” czy też zwrócone do 

Henryka niejasne tłumaczenia Ojca „zastajesz nas w nieco przymusowym położeniu (…) bo 

to, uważasz, burza wybuchła, śnieżyca, drogi zawiało, pustka, rozdoły i gromby…” 

pojmujemy, że Ojciec ma kłopot z nazwaniem tego, co się zdarzyło. Albo otaczająca 

rzeczywistość jest z jakichś powodów trudna czy niejasna, albo nie można o tym otwarcie 

powiedzieć. Histeryczny upór Matki i Ojca w forsowaniu przedwojennych form zachowania 

wskazywałby raczej na drugi powód, a i historyczna konkretyzacja skłania ku temu 

rozwiązaniu. Rodzice najwyraźniej nie są pogodzeni z nowym, zaprowadzanym w Polsce, 

ustrojem. Ich walka o odzyskanie dawnej władzy nad synem łączy się z walką o 

przedwojenny porządek. Henryk z kolei, buntując się wobec ich dominacji, przeciwstawia się 

Ojcu jako „syn wojny”. 

Najwyraźniej jest jednak i tak, że wojenne przeżycia okazały się traumatyczne, a więc 

bolesne i wstydliwe, bo Ojciec coś przed Henrykiem ukrywa. Jakby na potwierdzenie tych 

domysłów z tyłu sceny wynurza się Mańka w strzępach odzieży, okrywająca się płachtą 

materiału. Jej wejściu towarzyszy „wygaśnięcie” białego okna i obraz ukrzyżowanej, w której 

rozpoznajemy kobietę, sportretowaną poprzednio z barankiem. Na krzyżu umieszczono napis 

Polonia. Skojarzenie ze słynnym obrazem Malczewskiego, a także lekceważący stosunek 

rodziców, dopowiada resztę. Dawna narzeczona Henryka stała się dziewką. Mańka jest w 

spektaklu Polonią - cierpiącą, ukrzyżowaną, a jednocześnie zhańbioną.  



Najwyraźniej jest jednak i tak, że wojenne przeżycia okazały się traumatyczne, a więc 

bolesne i wstydliwe, bo Ojciec coś przed Henrykiem ukrywa.  

Jakby na potwierdzenie tych 

domysłów z tyłu sceny wynurza się Mańka w 

 strzępach odzieży, okrywająca się płachtą 

materiału. Jej wejściu towarzyszy  

„wygaśnięcie” białego okna i obraz ukrzy-  

żowanej, w której rozpoznajemy kobietę,  

sportretowaną poprzednio z barankiem.  

Na krzyżu umieszczono napis Polonia.  

Skojarzenie ze słynnym obrazem Malczew 

skiego, a także lekceważący stosunek 

rodziców, dopowiada resztę.  

Dawna narzeczona Henryka stała się dziewką. Mańka jest w spektaklu Polonią - cierpiącą,  

ukrzyżowaną, a jednocześnie zhańbioną.  

Sama aktorka ubrana jest zawsze w biało-czerwonej tonacji; w pierwszym akcie  

 

 

 

 

 

 

 

uderzający jest jej smutek. 

W podającej do stołu dziewczynie  

Henryk rozpoznaje swoją  

narzeczoną, co w tej 

sytuacji jest odkryciem  

tragicznym, ale zgodnie z zasadą  

tego dramatu, natychmiast 

dystansuje się do swoich uczuć. 



 Na kwestię Władzia „miliony dziewczyn ta sama spotkała 

przygoda” pada kwestia Henryka „miliony narzeczonych w tym samym co ja są położeniu”. 

Ta wymiana zdań powoduje, że Mańka, która w tym momencie znajduje się przy rampie, 

upuszcza cynowe łyżki i talerze. Widać wyraźnie, że dla zhańbionych dystans do własnych 

przeżyć jest niemożliwy. Wspólne wspominanie szczęśliwej przeszłości przez na nowo 

połączoną, siedzącą za stołem rodzinę - pamiętnego wieczoru, kiedy to Henryk oświadczył się 

Mani – powoduje jej płacz. Hańba Mańki, jej niejasne przyczyny, pozostają nie wyjaśnione: 

widać tylko, że na jej skutek ona sama sytuuje się poza towarzystwem. Bolesna prawda staje 

się niejako publiczną tajemnicą, a jednocześnie wspólnym grzechem obciążającym po trosze 

wszystkich domowników. 



Niebawem też młodzi mężczyźni dają wyraz dwuznaczności sytuacji, a Ojciec twardo 

staje na straży przyzwoitości. W ślad za tym na scenie pojawia się Pijak. Wkracza na czele  

innych jako ich prowodyr i od razu wskakuje na stół. Jednocześnie ukazuje się ogromny 

czerwony napis PPS + PPR = PZPR, całkowicie zasłaniający, pojawiającą się nieco 

wcześniej, okienną grafikę w białym kolorze, symbolizującą wybuch jądrowy. Wkrótce nad 

sceną pojawia się portret Stalina i pierwszy socrealistyczny obraz, przedstawiający zwalistą 

męską sylwetkę (chłoporobotnika?) na czerwonym tle. Postać Stalina, z wyciągniętą do 

przodu ręką, wskazuje palcem obowiązujący kierunek. Błyskawiczna zmiana sytuacji jest 

początkiem sekwencji o dużej dynamice, którą zdecydowanie prowadzi Pijak.  



Dowodząc całą, podporządkowaną 

 sobie, grupą wyraźnie atakuje       

Ojca i reprezentowany przez niego 

przedwojenny porządek, jednocze- 

śnie godząc w Mańkę i wypominając 

 jej hańbę.  

Mężczyźni toczą walkę ze sobą  

niejako poprzez jej osobę: Pijak  

zaczepiając ją, Ojciec broniąc.  

Miejscem ich zmagań staje się  stół,  

rodzaj raz po raz zdobywanej  

barykady.  

Podczas walki nad sceną pojawiają się obrazy przedstawiające znanych z propagandowych plakatów 

bohaterów tych lat: robotnika z kielnią i sternika dziejów z rozwianą grzywą, a w cyklu 

opisującym losy Polonii obraz Mańki-sekretarki w czerwonej sukience, najwyraźniej obecnej 

przy scenie przesłuchania. 



Prowokacje Pijaka mają skompromitować wszystko, co stało się do tej pory, osłabić 

autorytet Ojca i odebrać mu władzę. W tej sytuacji Henryk, początkowo stowarzyszony z 

Pijakiem, przystaje na mianowanie Ojca królem. Jako król staje się przecież - dla walczącego 

palcem Pijaka - nietykalny. Doceniony w ten sposób Ojciec składa Henrykowi obietnicę 

udzielenia ślubu i przywrócenia czci zhańbionej narzeczonej. Kiedy jako zwycięski król 

wiedzie dumnie swój orszak, przedstawiając innym swego syna-następcę, w oknach pojawiają 

się nowe grafiki: palec wskazujący na czerwonym tle i trójkątne oko opatrzności na tle 

białym, tym razem z czerwoną 

źrenicą. Towarzyszy temu  

Polka Lutosławskiego: w 

cytowanym fragmencie jest to 

 muzyka z fanfarami, o wyraź- 

nie dworskim charakterze. 

Zgromadzony na scenie tłum  

podnosi jednak do góry zaci - 

śniętą pięść.  

Ten znak sprzeciwu 

wskazuje na rok 1956. 



AKT II 

Drugi akt rozpoczyna Koncert wiolonczelowy Lutosławskiego. W oknach widnieją 

grafiki, które pojawiły się już pod koniec pierwszego aktu, podczas zwycięskiego pochodu 

Ojca-króla. 

Na scenie trwają przygotowania do ślubu Henryka. Ta sekwencja spektaklu wydaje się 

prawdziwym triumfem Ojca, pragnącego za wszelką cenę utwierdzić swoją władzę w oczach 

poddanych poprzez nadawanie każdej czynności szczególnej oprawy i znaczenia. Początkowo 

sprawuje on swoje rządy z ołtarzowego podwyższenia, zasiadając wraz z Matką na tronie.  

 

 

 

Henryk godzi się na wszystkie wymagane 

przez Ojca ceremonie, choć jednocześnie,  

Podczas prowadzonych na boku rozmów z  

Władziem, wyraża swój brak przekonania do  

ich konieczności albo wręcz poczucie absurdalności sytuacji. Właśnie wówczas Ojciec, 

napompowany władzą, przeobraża się na moment w Gomułkę, a jego odwrócony fotel staje 

się mównicą, z której aktor wygłasza, z charakterystycznym dla tej postaci mozołem, 

fragment przemówienia (z kartki). W tle sceny  

pojawia się napis Wiesław.  

Pośród wzajemnych zapewnień Ojca i syna o  

mądrości i godności, podszytych strachem przed 

zupełnym blamażem, nad sceną ukazuje się jesz-

cze jeden obraz budowniczego Polski 

Ludowej (tym razem w kasku na głowie, trzyma-

jącego w ręku kielnię i pałkę) i, nieco inny 

niż w pierwszym akcie, portret przesłuchania. 



 Pojawienie się Mańki w ślubnym stroju, w manierze lat sześćdziesiątych, i mającego 

udzielić ślubu Biskupa, poprzedzone zostaje napisem 1000 szkół na tysiąclecie. Ślub Henryka 

z Mańką-Polonią miałby więc odbyć się na tysiąclecie Chrztu Polski, czy też, jak chcą inni, 

tysiąclecie państwa polskiego, którą to rocznicę świętowano w PRL-u podwójnie – jako 

uroczystość kościelną i państwową.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ślub uniemożliwia jednak wtargnięcie Pijaka: bardzo  

w tym Spektaklu trzeźwego, ubranego w eleganckie 

buty  i  świetnie skrojony, ciemnoszary garnitur.  

Jego pijaństwo jest tu całkowicie metaforyczne:  

Pijak upija się sytuacją, ludźmi i 

organizowanymi prowokacjami. W grze aktora  

nie ma też żadnych śladów „knajackiej” 

interpretacji, mimo że postać, jak wynika ze  

scenicznych wydarzeń, kilka razy jest pod 

wpływem alkoholu. 



Wejściu Pijaka towarzyszą nowe grafiki: jedna z nich przedstawia ofiarnego baranka 

na białym tle, druga gwiazdę Dawida nad biało-czerwoną kulą ziemską. Wkrótce Henryk 

wygłasza monolog, kończący się słowami: „Przyjaciele, towarzysze, bracia Tyle rozsądku A 

jednak tyle szaleństwa? Tyle ludzkości A jednak tyle nieludzkości? I cóż z tego, że każdy, 

poszczególnie biorąc, jest całkiem trzeźwy, rozsądny, zrównoważony, jeżeli wszyscy razem 

jesteśmy jednym olbrzymim szaleńcem.”  

Monolog o wzajemnym stwarzaniu się ludzi,  

O potężnych siłach, które rodzą się między 

 nimi modyfikując ich indywidualne wybory,  

W historycznym kontekście brzmi nie tylko  

jak oskarżenie socjalistycznego ustroju, ale  

Przede wszystkim jak ocena gomułkowskich  

rządów, uwieńczonych w 1968 roku szaloną  

w swojej istocie, antysemicką nagonką,  

która najbardziej ujawniała tę cechę właśnie  w masowych wystąpieniach: na zebraniach  

i wiecach. 

 Tymczasem w centralnej części sceny,  

mimo że do ślubu nie doszło, wokół 

ustawionego tam podłużnego stołu  

rozpoczyna się przyjęcie, stylizowane na PRL- 

owski dancing, gdzie obecni są służbiści z  

ZMS, ale najmłodsi ubrani są już zgodnie z 

 panującą w latach siedemdziesiątych    

   modą. Panuje nastrój rozluźnienia:  

alkohol leje się strumieniami i 

widać skutki jego działania. Aktywistka z ZMS wykonuje publiczny striptiz, co jest  

Znakiem pękających barier obyczajowych.  Wkrótce w głębi ukazuje się napis  

Pomożecie-Pomożemy, a nad sceną  dwa obrazy: Mańki trzymającej na ręku model fiata 126 p i Inżynie- 

ra z kielnią. Dwie ikony: madonna z maluchem i inżynier-budowniczy PRL, oddają ducha gierkowskiej 

dekady, przekonującej społeczeństwo do socjalistycznego konsumpcjonizmu, zobrazowanego 

w małym, ale własnym samochodzie, którego wszyscy powinni pożądać, a zarazem 

podsuwającego mu wzór do naśladowania: bohatera tych lat, z jego technokratycznym 

spojrzeniem na rzeczywistość.  



Czułość madonny przejawiana nie wobec dziecka, lecz wobec 

upragnionego samochodu i wizerunek inżyniera, podany innym jako wzór, stanowią ironiczne 

ramy dla trwającego na scenie dancingu ze striptizem. 

Podczas oficjalnego bankietu (u króla na five o’clocku, czyli w sferach rządowych), 

toczącego się, w odróżnieniu od rozgrywanego w centrum sceny dancingu, tuż przy rampie, 

Pijak w rozmowie z Henrykiem podważa sens całej uroczystości dowodząc, że zarówno 

majestat króla, jak i księcia, opiera się na majestacie Boga, w którego przecież Henryk nie 

wierzy. Zrównując się z nim Pijak dowodzi, że w nowej ludzko ludzkiej religii każdy może 

być jej kapłanem, zarówno on, jak następca tronu. Następnie, wcielając się w ambasadora, w 

tym spektaklu radzieckiego, zachowując dyplomatyczne formy i cały czas popijając zdrowie 

Najjaśniejszego Pana, już wprost nakłania go do przejęcia władzy, dając do zrozumienia, że 

król sprawuje ją w sposób anachroniczny („człowiek nowoczesny niepomiernie bardziej 

giętki być musi; człowiek nowoczesny wie, iż nie ma nic stałego, nic absolutnego, a wszystko 

w każdej chwili stwarza się...”). Schlebiając Henrykowi przekonuje wreszcie następcę tronu, 

że przecież sam może udzielić sobie ślubu („a nawet i bez ślubu (...) zamiast poddawać się 

tym przestarzałym ceremoniom”).  



Podszepty Pijaka brzmią jak argumenty nowoczesnego 

ateisty, poddającego w wątpliwość podstawy, na których opiera się władza Ojca i pozycja 

Henryka; jako ambasador wręcz demonstruje swój cynizm, a w rozmowie z królem popisuje 

się świetnie opanowaną nowomową, przypominającą do złudzenia oficjalne wypowiedzi z lat 

siedemdziesiątych na temat pokoju i współpracy między narodami. 



W końcu osiąga swój cel: udaje mu się nakłonić Henryka do zdrady. Pycha walczy w 

Henryku z poczuciem lojalności wobec Ojca, kiedy jego paniczny strach przed utratą władzy 

prowokuje syna do ostatecznego gestu. (W głębi sceny ukazuje się napis Radom KOR.) 

Henryk rozkazuje aresztować Ojca i chociaż w tym samym momencie zaświadcza, że nie to 

dokładnie chciał powiedzieć, jest już za późno. Raz uruchomiony mechanizm zaczyna 

działać: Henryk staje się królem nie do końca będąc przekonany do tego, co robi.  

Entuzjastycznym okrzykom na cześć nowego władcy, podnoszonym przez wszystkich 

zgromadzonych na scenie aktorów, uczestniczących zarówno w scenie dancingu, jak i 

oficjalnego bankietu, towarzyszy pojawienie się nowych grafik: białej z portretem papieża i 

czerwonej, z białymi palcami, ułożonymi w kształt słynnej litery V, o której oficjalne władze 

mawiały, że nie ma jej w polskim alfabecie, a którą społeczeństwo uznało za znak rychłego 

zwycięstwa. Wkrótce też ukazuje się napis Solidność, tym razem pisany krojem pisma 

przynależnym Solidarności, a nad sceną ostatni obraz robotnika, wychylającego się zza 

ogromnego napisu BHP. 



Aresztowanie czeka także Pijaka. Zanim to jednak nastąpi prosi on o spełnienie 

ostatniego życzenia, jakim jest widzenie się z Mańką. Tym podstępem udaje mu się skojarzyć 

Mańkę z Władziem, pozujących niby do fotografii, co staje się początkiem udręki Henryka, 

już nigdy nie potrafiącego uwolnić się od podejrzeń wobec narzeczonej i przyjaciela. Ten akt 

– podobnie jak poprzedni – kończy się Polką i jeszcze jednym zwycięstwem aresztowanego: 

sceną ośmieszenia nowego władcy, za sprawą Pijaka wytykanego palcami przez poddanych. 



AKT III 

 Trzeci akt otwiera poważna, wręcz elegijna muzyka Lutosławskiego. W oknach 

widnieją nowe grafiki: czerwona z palcem wskazującym i biała, symbolizująca wybuch 

jądrowy. Pierwszą kwestią, jaka pada ze sceny, jest informacja o zaaresztowaniu wszystkich 

buntowniczych elementów. Jest rok 1981. Nad sceną pojawia się portret wojskowej czapki, 

być może rogatywki, nieoczekiwanie docenionej w stanie wojennym oraz napis - tym razem 

rysunkowy - przedstawiający sierp i młot. 

Henryk objął władzę i, wyciągając ostateczne konsekwencje z dokonanego przewrotu, 

sprawuje ją bardziej autokratycznie niż Ojciec. Panuje ogólny smutek i konsternacja: 

wszystko odbywa się w zgodzie z wojskowym drylem, na rozkaz i dość mechanicznie. 

Żołnierze Henryka, rozstawieni w równych odstępach, pełnią wartę na ołtarzowym podwyższeniu.  

Nad sceną, podobnie jak w pierwszym akcie, pojawia się obraz ukrzyżowanej  Polonii. 



Następuje aresztowanie Biskupa, który zostaje po prostu wyniesiony ze sceny przez 

przyboczną gwardię panującego. Biskup, który w tym momencie wygląda jak marionetka w 

rękach szalonego dyktatora, jest jedyną osobą, jaka, powołując się na wiarę katolicką, 

sprzeciwia się Henrykowi nazywając go uzurpatorem i odmawiając udzielenia ślubu. 

Aresztując Biskupa Henryk pokonuje ostatnią przeszkodę oddzielającą go od stania się władcą 

absolutnym.  

Teraz sam pragnie udzielić sobie ślubu  

i to w obecności pokonanych: rodziców  

I Pijaka. Wypowiedź Henryka,  

opętanego podejrzeniami wobec Mańki  

i Władzia, zostaje wygłoszona do  

jednego z pilnujących drzwi pachołków.  

Wyciągnięci z więzienia rodzice 

wykorzystują sytuację, by zniechęcić  

Henryka do Mańki i tym sposobem  

wkraść się w jego łaski.  

W obłędnym tańcu udaje im się  

omotać syna. 



 Henryk, nabierając coraz większych podejrzeń w sto-

sunku do narzeczonej i 

przyjaciela, wzywa oboje na rozmowę. Jest ona wyra-

zem jego coraz silniejszego przekonania 

o niemożności dokonywania ściśle indywidualnych wy-

borów i wpływie innych na wszelkie 

podejmowane przez nas decyzje. Gest Pijaka, który po-

łączył Mańkę i Władzia sprawia, że 

Henryk nie potrafi już myśleć o nich inaczej niż o parze, 

zagrażającej jego związkowi z 

Mańką i unicestwiającej sens planowanej uroczystości. 

W trakcie rozmowy, zadaje obojgu 

druzgoczące pytanie „A Ty do czego służyłe(a)ś?”, będą-

ce wyrazem tych przekonań, które w 

historycznym kontekście, w jakim osadzony jest spek-

takl, brzmi zarazem jak pytanie o 

współpracę, a co najmniej o granice kompromisu z ota-

czającą rzeczywistością. Nic dziwnego, 

że obrażona Mańka, w czerwonych spodniach i luźnym 

białym swetrze, wybiega ze swoim 

plecakiem, w którym w latach osiemdziesiątych opozy-

cjonistki nosiły bibułę. 



Dalszy ciąg rozmowy z Władziem, ubranym w  

sportowe spodnie i welwetową kurtkę, 

odbywa się przy okrągłym stoliku w głębi  

sceny. Teraz właśnie Henryk proponuje 

przyjacielowi, żeby dla dobra sprawy  

i na skutek piętrzących się podejrzeń,  

Popełnił samobójstwo, mające ocalić  

„świętość” jego ślubu.  

Wiara w moc słów stwarzających  

Między ludźmi nową rzeczywistość,  

w to, że wypowiadając swoje oczekiwania  

jesteśmy już bardzo blisko wprowadzenia  

ich w czyn,  



, czyli w stwórczą moc nowej ludzko ludzkiej religii, 

sprawia, że Henryk każe Władziowi wypowiedzieć na głos własne żądanie, 

przypieczętowując tym samym swój plan. Rozmowa ma niejasny charakter i jest trudna dla 

obu partnerów. Henryk wie, że posuwa się za daleko, Władzio przyjmuje zaproponowaną 

konwencję nie bardzo wiedząc, co dalej z tego wyniknie. W taki właśnie sposób zgadza się na 

własną śmierć. Pod koniec rozmowy Henryk dystansuje się do niej, pytając Władzia czy 

dobrze go karmią w więzieniu. Czyniąc to w lekkim, niezobowiązującym tonie wraca niejako 

do wcześniejszych rozmów i przyjaźni z Władziem, jednak obaj wiedzą, że pewne słowa już 

padły, a umowa obowiązuje. Historyczne odniesienia są w tej sekwencji aż nadto czytelne, 

wszak niektórzy uczestnicy rozmów okrągłostołowych trafili na nie niemal prosto z aresztu, a 

niedawna, więzienna przeszłość „opozycyjnej strony” w widoczny sposób rzutowała na 

charakter i styl negocjacji. Druzgocząca przewaga „strony rządowej”, w gruncie rzeczy 

dyktującej wszystkie warunki i niebezpieczeństwo godzenia się na nieznane, będące udziałem 

opozycji, zyskały doskonały portret w ostatniej rozmowie Henryka i Władzia.  

Dawni przyjaciele rozchodzą się. Henryk, sam na scenie, wygłasza teraz, najdłuższy u 

autora, monolog, który w spektaklu zredukowano do najistotniejszej społecznie, drugiej 

części. Dramatycznie brzmią słowa: „O deklamatorzy! Co pełną gębę macie moralności i 

odpowiedzialności! Daremne wasze książki, filozofie i artykuły, przemowy, systemy i 

racje…”, skierowane do wszystkich ideologów i wyznawców, takich czy innych wierzeń i 

przekonań, będące wyrazem rozczarowania sztucznie wytwarzanym wyższym sensem 



egzystencji, często mającym niewiele wspólnego z samym sensem, z istotą ludzko ludzkiej 

relacji. Jest to ostateczne wyznanie Henryka, deklarującego w końcowych partiach monologu 

swoją nową wiarę w człowieka. 

Tłum, który teraz wypełnia scenę stanowi jeszcze jeden orszak weselny. W głębi 

pojawia się napis Nasz-Wasz - znak, że jesteśmy już w wolnej Polsce, w której obowiązują 

jednak umowy podpisane przy okrągłym stole - a nad sceną obraz nagiej Mańki z barankiem i 

jabłkiem. Sama Mańka, po raz kolejny ubrana w ślubny strój, tym razem, zgodnie z duchem 

czasów, odważnie odsłaniający wdzięki aktorki, trzyma w ręku białą kalię. W oknach ukazują 

się nowe grafiki: biała z wynurzającą się z obłoku ręką Boga, wrzucającego głos do  

białoczerwonej urny wyborczej, i czerwona, gdzie pod trupią czaszką znajdują się twarze 

czołowych polskich polityków tego okresu. Wśród weselnych gości pojawia się jednak Pijak, 

który kolejny raz nie dopuszcza do zawarcia małżeństwa. Wykrzykując o hańbie Mańki i 

Władzia, sprawia, że szukając winowajcy, goście odkrywają jego samobójstwo. Nad sceną 

pojawia się obraz portretujący sprzedajnego polityka o trzech twarzach, a następnie 

odlatującego orła, a w głębi napis z symbolami różnych środków płatniczych: euro, złotówki, 



dolara. Ostatnim obrazem ukazującym się nad sceną jest pusty krzyż Mańki-Polonii. 

Henryk, potwierdzając swoją absolutną władzę nad sytuacją – teraz właśnie, kiedy 

wreszcie bez żadnych przeszkód sam może udzielić sobie ślubu – traci na to ochotę. 

Doprowadzona do ostatecznych konsekwencji idea wyczerpuje się, nowa wiara staje się nagle 

pustą formą. Teraz właśnie bohater wygłasza, najmocniej w tym spektaklu brzmiący, 

monolog, rozpoczynający się słowami: „Ja tu za nic nie jestem odpowiedzialny!”, będący 

reakcją na śmierć Władzia i podsumowaniem scenicznych zdarzeń. Henryk dociera tu do 

istoty nowej religii, do faktu, że skoro w kościele międzyludzkim jedni stwarzają innych i nikt 

nie panuje nad tym procesem, to tym samym nikt nie jest za nic odpowiedzialny. Bohater 

wygrywa swoją walkę o wyjaśnienie prawdy, doprowadzając do ostatecznych konsekwencji 

gombrowiczowską filozofię stosunków międzyludzkich, ale jakże smutne jest jego 

zwycięstwo. Śmierć Władzia potwierdza władzę Henryka i stwórczą moc międzyludzkiej 

religii, odsłaniając jednocześnie jego całkowite wypalenie i wewnętrzną pustkę nowej wiary.  

Sprawia, że traci on ochotę na własny ślub, a być może w ogóle na jakikolwiek ciąg dalszy, 

przeczuwając zapewne, że świat, w którym można bezkarnie przekroczyć wszystkie granice, 

nie jest wiele wart. Staje się pustą formą, skazując bohatera albo na całkowitą alienację, albo 

na nieuchronną manipulację innymi.  



Kończące sceniczny monolog zdanie 

„Odpowiedzialności w ogóle nie ma!” jest w gruncie rzeczy niezwykle smutną konstatacją, 

stąd finał Ślubu wydaje się tragiczny, a zarazem bardzo prawdziwy wobec dwudziestowiecznych  

doświadczeń naszej kultury i cywilizacji.  

Podobnie dzieje się z zakończeniem wątku historycznego. W tym kontekście 

oświadczenia Henryka „Ja nie rozumiem własnych słów!” czy „Ja nie panuję nad własnymi 

czynami!” brzmią szczególnie dramatycznie. Historia Polski zostaje co prawda przedstawiona 

widzom, ale jakże przedziwna to opowieść. Ile niedopowiedzeń, białych plam i trudnych do 

rozwikłania zawiłości kryją nasze najnowsze dzieje, tak silnie stymulowane propagandą i 

odgórnymi wpływami. Jak bardzo nieprawdziwe i nie własne wydają się losy Polaków, 

ulegających rozmaitym indoktrynacjom, w związku z tym nie czujących „ciężaru” swoich 

uczynków. Kiedy Henryk wypowiada zdanie „Tu nikt za nic nie jest odpowiedzialny!” brzmi 

ono niezwykle mocno - jak oskarżenie i jak przesłanie spektaklu. 



Śmierć Władzia powoduje, że orszak weselny staje się orszakiem żałobnym. Goście 

niosąc krzesło, na którym spoczywa jego ciało, gromadzą się na środku sceny. Pijak, 

pozostający początkowo w oddaleniu od tłumu, staje na jego czele. Aktorzy, pod jego batutą, 

formułują kondukt obchodząc scenę w takt Ody do radości Beethovena. Fakt, że 

projektowanym przez Gombrowicza marszem żałobnym staje się Hymn Unii Europejskiej, i 

że akurat Pijak znajduje się na czele żałobnego orszaku, jest ostatnim obrazem, gorzkim 

podsumowaniem przedstawienia.  

Pochód początkowo maszeruje w zwartym szyku, ale im 

bliżej końca, tym więcej osób nerwowo przyspiesza wyprzedzając innych. Przepychając jedni 

drugich aktorzy znikają w głębi sceny.  

Zostaje tylko samotna Mańka, wciąż czekająca na 

Henryka, ale po chwili i ona, zawiedziona, odchodzi. Zrezygnowany Henryk zamiera na 

pustej scenie w tej samej pozycji i w tym samym miejscu, w którym widzieliśmy go na 

początku spektaklu. 





Przedstawienie, opowiadając dzieje Henryka, powracającego do swego domu, 

rodziców i narzeczonej, próbującego na nowo określić się wobec nich i zapanować nad 

otaczającą rzeczywistością, osadza historię głównego bohatera w realiach powojennej Polski. 

Pomysł, by Ślub rozegrać w tak silnie podkreślonych, historycznych uwarunkowaniach, jest 

nowy i pozostaje odkryciem tej inscenizacji. Równoległość opowiadanych w spektaklu  

wątków: dramatu Henryka i historii Polski oraz jego szczególna forma plastyczna świadczą o 

nowatorskiej interpretacji dramatu Gombrowicza i oryginalności przedstawienia. 

Fabuła dramatu, będąca w tym spektaklu nie tyle snem, co wytworem umysłu 

Henryka, który zmagając się z rzeczywistością, tworzy o niej własne wyobrażenia, 

nacechowana jest ciągłą zmiennością i dynamiką. Każda z postaci – emanacja rozmaitych 

niepokojów bohatera – wnosi ze sobą piętrzące się komplikacje, ujawniając jego pełne 

sprzeczności uczucia i emocje. Żadna z międzyludzkich relacji nie jest jednoznaczna ani z 

góry określona, przeciwnie, stwarza się i decyduje w starciu między ludźmi. Rzeczywistość 

jest więc dynamiczna, niejasna, a postaci zmienne, jedne zależne od drugich. 



Każda z nich – zgodnie z gombrowiczowską logiką i filozofią stosunków 

międzyludzkich – bywa po trosze bohaterem, zdrajcą, prowokatorem, przyjmując na siebie tę 

czy inną rolę społeczną. Daremne więc byłoby tutaj szukanie, traktowanych dosłownie, 

historycznych paraleli. Ojciec, który w pierwszym akcie heroicznie broni przedwojennego 

porządku, w drugim zdaje się przecież uosabiać Gomułkę. Powracający po wojnie Henryk, w 

obronie Ojca i dawnego porządku sprzeciwiający się Pijakowi, nieoczekiwanie, za sprawą 

Ojca i jako jego następca, znajduje się po stronie władzy, aby następnie zostać dyktatorem. 

Pijak, walczący w latach pięćdziesiątych o nowy ustrój, objawia się potem jako ambasador, 

do końca pozostając jednak przeciwnikiem oficjalnej władzy i to spędzającym czas w 

więzieniu. 



Żadna z wiodących w spektaklu postaci nie reprezentuje jakiejkolwiek powojennej 

biografii. Historia jest tu raczej ciemnym, wciąż stwarzającym się żywiołem, w którym ludzie 

przyjmują różne, często zaprzeczające sobie nawzajem role. Uderza niekonsekwencja postaci, 

ich uleganie sytuacji – nieważne w mikro czy w makroskali, bowiem mechanizm 

obejmowania władzy, kurczowej obrony własnych pozycji, wreszcie tracenia jej, przebiega 

podobnie w rodzinie i w społeczeństwie. Stąd Ojciec jawi się przez moment jako Gomułka, a 

dyktatura Henryka przypomina stan wojenny. Prowokacje Pijaka i jego bandy mogą kojarzyć 

się z wybrykami komunistycznych bojówek, a jego podszepty na rządowym raucie to przecież 

nic innego jak okazywany bez żenady nihilizm dwudziestowiecznych polityków, w tym 

wypadku radzieckich. 



Jednak pytanie, kim jest Henryk, pozostaje istotne dla każdej inscenizacji Ślubu. 

Walka o prawdę, która czyni go spadkobiercą Hamleta, przebiega przecież w szczególny 

sposób. Bohater odsłaniający w finale spektaklu fundamenty międzyludzkiej religii: świat bez 

odpowiedzialności i jego wewnętrzne wypalenie, konfrontuje nas z niezwykle ważnym 

doświadczeniem europejskiej kultury. Genialne odkrycie Gombrowicza, przekonanego, że  

współczesna cywilizacja będzie rozwijać się w tym kierunku, szukając w młodości ratunku 

przed nieuchronną rutyną nieograniczonej niczym wolności, czyni z niego czołowego 



czyni z niego czołowego 

dwudziestowiecznego pisarza, odkrywcę mechanizmów rządzących ludzkim postępowaniem, 

pomijającego jednak zupełnie duchowy wymiar egzystencji. Pomijającego wobec 

najnowszych doświadczeń naszej cywilizacji, wobec wygnania Boga z przestrzeni ludzkiego 

życia, dokonującego się w pierwszych minutach spektaklu… 

Bohater Gombrowicza, który w pierwszym akcie zapowiada, że chce wszystko 

wyjaśnić, w toku działania ulega ludziom i sytuacjom, stając się osobą zależną od nich niemal 

tak samo jak inni. Henryk chce i nie chce zarazem wywyższenia Ojca, jego ambiwalentne 

uczucia wzmagają się, gdy pojawia się Pijak: stowarzyszając się z nim główny bohater 

najpierw kpi z Ojca, by następnie – w strachu przed Pijakiem – uznać go za króla. Od tego 

momentu, chcąc nie chcąc, Henryk należy do dworu stając się współodpowiedzialny. Władza 

Ojca, anachroniczna dla samego bohatera, zaczyna mu coraz bardziej ciążyć. Nic dziwnego, 

że apelując do niższych uczuć Henryka, Pijak z łatwością przekonuje go do zdrady. Co 

ciekawe, bohater nie jest na nią zdecydowany: to Pijak popycha go do tego, co wydaje się 

najistotniejszą życiową decyzją Henryka… a także paniczny strach Ojca tracącego władzę. 

W polskich realiach historycznych jego przygoda obrasta dodatkowymi znaczeniami. 

Wewnętrzne rozterki bohatera zostały poświęcone – choćby przez wyraźną redukcję jego 

monologów – na rzecz społecznej i historycznej wymowy spektaklu. Henryk staje się tu – w 

jeszcze większym stopniu – uczestnikiem zdarzeń czy ich bezwiednym sprawcą. Bohater 

zdaje się uginać nie tylko pod ciężarem niejasnych międzyludzkich relacji, ale także pod 

ciężarem historycznych wydarzeń. Jego tragedia polega, w równym stopniu, na 

doprowadzeniu do ostatecznych konsekwencji gombrowiczowskiej filozofii stosunków 



międzyludzkich, co na kapitulacji wobec zawiłej, momentami szalonej, powojennej historii 

swojej Ojczyzny. Henryk niejako przeprowadza nas przez nią: walcząc o sens pada pod 

ciężarem bezsensu. Wydaje się przecież pokonany, kiedy zamiera na scenie w tej samej 

pozycji, w której rozpoczynał spektakl. 

Zwraca to uwagę na jego antagonistę – Pijaka, odradzającego się w kolejnych 

odsłonach prowokatora i kreatora zdarzeń, którego nie interesuje prawda ani jej wyjaśnianie, 

choć zazwyczaj świetnie ją zna i często wykorzystuje do swoich intryg. Niezależnie od epoki 

Pijak prowadzi własną grę i nie cofa przed drastycznymi metodami. Jego siła ma jednak 

destrukcyjny charakter, stąd bardziej właściwe byłoby może nazwanie go destruktorem niż 

kreatorem zdarzeń. Czasem, niejako przy okazji, Polacy dowiedzą się dzięki niemu o czymś, 

co inaczej pozostałoby tajemnicą, innym razem oszuka całe pokolenie.  

Spektakl, osadzając tak silnie dramat Henryka w historycznym kontekście, zmusza do 

zastanowienia nad polską historią ostatniego półwiecza. Ukazuje ją jako niezwykle 

dynamiczny i dramatyczny proces, przyjmujący czasami formę zbiorowego szaleństwa, jako 

ciemną, samo stwarzającą siłę. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w poszczególnych 

sekwencjach przedstawienia. Zgrzebna, powojenna rzeczywistość z charakterystycznym dla 

niej klimatem przemilczeń, niedopowiedzeń i coraz wyraźniejszych ideologicznych nacisków, 



została znakomicie oddana przez pierwsze spotkanie rodziców i Henryka: wzajemne, pełne 

nieufności „rozpoznawanie się” i walkę o wpływy, jaka rozgrywa się podczas wspólnego 

posiłku. Szaleństwo lat pięćdziesiątych zawarte zostało w dynamicznym pojedynku Ojca i 

Pijaka, a trudna, podszyta napięciem, rzeczywistość lat sześćdziesiątych, ukazana w całym 

swoim banale, podczas przygotowań do ślubu. Nieustający bankiet to obraz puentujący 

gierkowską dekadę, wspólnie z wizją rządowego rautu, na którym „robi się” politykę. 

Nihilistyczny, przygnębiający klimat dyktatury Henryka, pełnej sztucznego ładu i 

wojskowego drylu, wyrażający podszytą szaleństwem pustkę i alienację, jaką niesie ze sobą 

władza absolutna, jest tu oczywiście portretem stanu wojennego. Rozmowa przy okrągłym 

stole – jedna z najlepszych scen spektaklu - owa niejasna umowa, będąca przecież także 

rodzajem gry między dwiema stronami, znalazła doskonały ekwiwalent w ostatnim spotkaniu 

Henryka i Władzia. Wreszcie czasy współczesne spuentowane zostały w przedstawieniu jako 

pospieszna wyprzedaż ideologicznych haseł, błyskawiczna zamiana ideałów na bardziej 

opłacalne w nowej rzeczywistości środki płatnicze i przepychający się, żałobno-weselny 

orszak wstępujący do Unii Europejskiej, w towarzystwie cheerliderek, pojawiających się tu z 

amerykańskiej popkultury. 



To historia, a może raczej tragedia polskiej historii, wydaje się głównym tematem 

spektaklu: jej niejasność, szaleństwo, łatwość ulegania kolejnym prowokacjom, cudzym 

podszeptom i odgórnym wpływom, rzucający się w oczy brak niezawisłości. Należy 

podkreślić, że przedstawienie nie traktuje wyłącznie o dziejach PRL-u: następujące potem 

piętnastolecie zostało tu opowiedziane na tych samych prawach, co poprzednie czterdzieści 

pięć lat. Zwraca to uwagę na wspólne mechanizmy dotyczące jednego i drugiego okresu, 

sprawiające, że triumfuje raczej bezmyślność i prywata (nieważne indywidualna czy 

społeczna), a nie jasne reguły postępowania czy bezinteresowność. Brak odpowiedzialności – 

o której mówi Henryk w ostatnim monologu – wydaje się podstawową przyczyną tych 

nieszczęść. To mimowolne porównanie, bezlitosne dla ostatniego okresu, przypomina o 

podstawowych obowiązkach wobec poniekąd otrzymanej, poniekąd wywalczonej wolności, a  

zarazem stawia pytanie o jej prawdziwe pochodzenie, skoro zrodziła się na skutek nie do 

końca jasnej umowy. Pytanie nurtujące także głównego bohatera... 

Historia miłości między Mańką a Henrykiem jest tu bowiem historią miłości polskiego 

inteligenta do zhańbionej Ojczyzny, próbującego przez następne sześćdziesiąt lat uporać się z 

tym faktem. Stąd w spektaklu osobny cykl obrazów portretujących jej losy, mający za patrona 

genialne dzieło Malczewskiego. Cały czas trwa przecież walka o świętość Polonii: a to Ojciec 

pragnie przywrócić jej dawną cześć, a to Henryk sam chce udzielić sobie ślubu z „najczystszą 

dziewicą”. I gdyby nie ciągłe prowokacje Pijaka być może udałoby się zatuszować wstydliwą 

kwestię. Zastanawiająca jest też gotowość obojga narzeczonych na ślub, do którego w efekcie 

nie dochodzi, owa wzajemnie zawiedziona skłonność... Panna młoda, w coraz to innym stroju 



weselnym, będącym wyrazem zmieniającej się w kolejnych epokach mody, pojawia się w 

końcu z kalią w ręku, która, zgodnie z powszechnym przeświadczeniem, okazuje się złą 

wróżbą dla wspólnego związku. Henryk nie tylko nie chce już ślubu z Polonią, rezygnuje 

nawet ze wspólnego marszu ku lepszej przyszłości. Wzruszające jest rozstanie obojga: Mańka 

maszeruje razem z innymi, spodziewając się wśród nich Henryka, kiedy zrezygnowany 

bohater odmawia udziału w kolejnym powszechnym święcie wracając do swojej pierwotnej, 

niemal embrionalnej pozycji. 
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