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MIKOŁAJ GOGOL 
miniatura nieznanego artysty 

„OŻENEK" I JEGO AUTOR 

Gdy w roku 1836 petersburski Teatr Aleksandryj
ski postanowił wystawić świeżo napisanego Rewi
zora, spotkał się ze sprzeciwem cenzury, która nie 
mogła nie zrozumieć, że ta pozornie wesoła i li 
tylko wesoła komedia jest namiętnym oskarże

niem nie tylko tych, czy innych karykaturalnych 
możliwości biurokratycznych, ale wprost jedyno
władztwa ustroju pal'1stwowego ówczesnej Rosji. -
Staraniami, zabiegami i protekcjami doszło do te
go, że car Mikołaj I miał wydać ostateczną decy
zję: zezwo li ć czy zabronić grać sztukę Gogola? 
Samowładca imperium rzecz przeczytał i oświad
czył: „wszystkim nam się w tej komedii dostało, 
ale najwięcej mnie". - Zrozumiał, że utwór godzi 
w niego, jako w ucieleśnienie ustroju. Jakież po
wziął postanowienie? Zezwolił wystawić sztukę 

w teatrze. Tak go rzecz zachwyc iła, tak go oczaro
wał talent twórcy. 

Nie zabrakło Gogolowi i bardziej kompetent
nych wielbicieli. Puszkin z zachwytem przyjął już 
pierwsze jego opowiadania, a dyktatora ówczesnej 
w Rosji krytyki literackiej Bielińskiego oczaro
wała wprost ta twórczość, która w dobie pełnego 
romantyzmu mocne kładła podwaliny pod rosyj
ską twórczość realistyczną. 

Niemniejszego uznania zaznilł autor Ożenku 

i u szerszej publiczności. 
Z górą 130 lat minęło od dnia, kiedy Gogol po 

raz pierwszy dał się poznać jako pisarz (1830 r.), 
a dzieła jego nie przestają zachwycać, czy to czy
telników czy widzów w teatrze, gdy ten teatr 
wystawi Rewizora lub Ożenek. Cokolwiek autor 
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Tarasa Bulby napisał, nie wyłączając pierwszych 
literackich prób, czyta się do dziś dnia z najwyż
szym zainteresowaniem. Jego Martwe dusze pozo
stają w literaturze jako cenność klasyczna, a teatr 
czy to rosyjski czy teatry innych narodów nie 
poprzestając na sukcesach Rewizora i Ożenku, 

w powieściach i nowelach Gogola szukają kanwy 
dla nęcących spektakli. 

Pełne nazwisko autora Ożenku brzmi a ło: Miko
łaj Gogol Janowski. Przodkowie jego mieli po
dobno być Polakami osiadłymi na zadnieprzań

skiej Ukrainie, gdzie też (w Połtawskiej guberni) 
ojciec autora Martwych dusz Wasyli Gogol także 
parający się literaturą, posiadał majątek ziemski 
Wasylowkę. - Zdaje się, że musiał się jej pozbyć 
by się ratować od bankructwa - i synowi Miko
łajowi nie zostawił żadnego materialnego spadku. 
Zostawił mu natomiast po sobie pasję do teatru 
i ukochanie Ukrainy: był on jednym z pierwszych, 
którzy utwory swoje pisali w języku ma/oro
syjskim. 

Autor Ożenku nie słabiej od ojca przylgnął ser
cem do ojczystej ziemi. Nowele jego i opowiada
nia, zebrane w tomy: Wieczory w chutorze w po
bliżu Dikańki oraz Mirgorod (Mirgorod - powia 
towe miasto rodzinnych stron Gogola). bez mała 
cała więc pierwsza faza jego twórczości zrosła 

się z ojczystymi jego okolicami, a ściślej: z luderu 
jego ukraińskich okolic. Czytając te proste, nie
wymyślne a urocze opowiadania, czuje się, jaką 

radością napełniało się serce ich autora, że na 
obcym już, petersburskim gruncie, może choć 

w ten sposób na nowo współżyć z ukochanym 
kątem świata. - Z nostalgii za Ukrainą zrodził 

mu się przepiękny opis, można by powiedzieć: 

dytyramb na cześć Dniepru, tego kośćca pacierzo
wego rodzinnych jego stron. Organicznie satyrycz
ny talent autora Ożenku, a więc zawodny, gdy 
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idzie o stworzenie charakteru dodatniego - na 
bohatera pozytywnego w większym stylu zdoby
wa się z powodzeniem tylko w postaci Tarasa 
Bulby w powieści o tymże tytule, w której opi
suje swój świat: kozaczyznę zaporoską z jej pol
sk ich czasów. 

Niemal do końca życia nie sprzeniewierzył się 
i tej drugiej po ojcu pasji: teatrowi. Jakże to zna
mienne, że gdy w r. 1828 skończywszy nauki 
w gimnazjum w Nieżynie, dwudziestoletni mło

dzieniec udaje się do Petersburga szukać tu ka
riery - to pierwszym jego krokiem jest próba zo
stania aktorem. To zawiodło. Nigdy już nie po
nowił swoich w tym kierunku zakusów, ale nigdy 
nie przestał być człowiekiem teatru. 

Jest nim - i to przede wszystkim - przez swoje 
komediopisarstwo. Poza bardziej u nas znanym 
Rewizorem i Ożenkiem jest on przecie autorem 
Sporu sądowego, Szulerów, Zakończenia wieczoru 
w teatrze („Tieatralnyj razjezd") oraz kilku jeśli 

nie kilkunastu brulionów czy niedokończonych 

sztuk, jak np. ta znana tylko ze słychu, a obiecu
jący mająca tytuł: Order III klasy (..Władimir III 
kłassa"). 

Człowiekiem teatru pozostaje i w swoim dorob
ku po\vieściowym. Prosper Merimee, autor Teatru 
Klary Gazu], a pierwszy na Zachodzie - jeszcze 
za życia Gogola - zresztą dość cierpki krytyk 
jego dzieł stwierdza, że gdy się czyta utwory 
autora Rewizora, to się widzi stworzone przeze1i 
figury i współżyje się z nimi, bo „mamy ukazane 
wszystkie ich właściwości, wszystkie ich manie, 

ich najdrobniejsze gesty" - czyli taki sam sposób 
charakteryzowania człowieka , jaki stosuje aktor 
pracujący nad rolą. Nieraz zwracano uwagę na 
szarżę, z jaką ten wielki realista podaje swoje, 
czy to pow1esc10we, czy komediowe figury; 
w znacznej mierze wypływa to z wrodzonych 
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M. Goaol. Rysunek K. Rabusa 

skłonności do karykatury, jako narzędzia satyry, 
ale również i tu wypowiada się tkwiący w nim 
„potencjalny aktor", który - zwłaszcza w ów
czesnej konwencji teatralnej - niemal bezwied
nie powiększał kontury psychiczne odtwarzanej 
postaci. Do jakiego stopnia spoczywały w tym 
pisarzu niewyżyte zdolności aktorskie - a może 
reżyserskie? - świadczy zezna nie Szczepkina, 
znakomitego aktora moskiewskiego i insceniza
tora Rewizora: „gdy się słucha Mikołaja Wasile
wicza czytającego swoją sztukę, trwa się w prze
konaniu, że widzimy i słyszymy każdą figurę cał
kowicie zakończoną i już gotową do wejścia na 
deski sceniczne". 
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Urodzony w r. 1808 umiera w roku 1852, więc 
jakże przedwcześnie! Do historii literatury prze
szedł jako znakomity, można nawet powiedzieć: 
wielki pisarz. Nie znaczy to, że on sam uznawał 
się wyłącznie za literata. Jak już o tym była 

mowa, czuł w sobie ciągoty aktorskie; za dwoma 
(jeśli nie więcej) nawrotami studiował malarstwo 
w uczelniach „sztuk pięknych". Kto wie, czy nie 
zaraz po literaturze uczuwał się naukowym dzie
jopisem Ukrainy i przez całe życie zbierał mate
riały do powstać mającego jego dzieła na ten 
temat. - W roku 1834, a więc gdy ma 26 lat, 
wielbiciele jego talentu wyrabiają mu posadę 

adiunkta przy katedrze historii powszechnej na 
petersburskim uniwersytecie, by mógł skończyć 
z niedostatkiem, w jakim żyje dotychczas. -
Twórca lekkoducha Chlestakowa z Rewizora nie 
zadowala się funkcjami adiunkta i chce wykładać. 
Z bagażem naukowym nie o wiele większym od 
kursu gimnazjalnego, z pełną beztroską wchodzi 
na katedrę i bodaj przez semestr fantazjuje na te
mat europejskiego średniowiecza - dopóki mu się 
to - ku korzyści nauki - nie znudziło. - W cza
sie pobytu za granicą osiedla się na pewien czas 
w Rzymie i tu w atmosferze religijnej wżywa 
się w nurt mistycyzmu i nawet poczuwa się myśli
cielem teologiem. 

Wszystkim tym powołaniom i wszystkim jego 
intelektualnym zachciankom wtórowało jego ser
deczne do nich przywiązanie, natomiast jednej 
swojej profesji, którą z musu, bo dla grosza, upra
wiał przez pierwszych parę lat swoich petersbur

skich - profesji urzędniczej na mizernym oczy
wiście szczeblu - nienawidził. Niewdzięczny! nie 
uświadamiał sobie, że ta właśnie po urzędach pra
ca dawała mu bezcenne realia dla jego póżniej
szych arcydzieł. Ona mu wysnuwała całą głębię 
Akakija Akakijewicza z Szynelu, jak i grozę 
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STANISŁAW BĄKOWSKI 

Opracowanie muzyczne 
GRZEGORZ KARDAS 



M. Gogol. Litografia E. Dimitriewa 

prawdy o Horodniczym i reszcie czynowników 
z Rewizora. 

Bez tych jego biurokratycznych przeżyć trudno 
by też było wyobrazić sobie powstanie Ożenku. 
Czy można by było samą wyobrażnią, bez żywych 
modeli, stworzyć postać naczelnego bohatera, 
„nadwornego sowietnika" Podkolesina, tej jakby 
ostatecznej syntezy ducha „czynowniczego" owych 
czasów? „Urzęduję więc jestem" - z kartezjań-
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skim upewnieniem promieniuje z Podkolesina, 
a awans na „statskiego sowietnika" zastąpił by 
mu zbawienie wieczne. Zawód urzędnika, „depar
tament", przepisy, biurko, akta a nawet zaduch 
pokoju, gdzie pracuje, wypełniają mu bez reszty 
egzystencję, nie zostawiły ani atomu rezerwy na 
normalne ludzkie życie. Poza biurem jest on już 
tylko jakimś żałosnym cieniem. Bezwolny, nie 
zdolny do niczego, przestraszony otaczającą go 
rzeczywistością. Raczej już przedmiot nie czło

wiek. Nie wiem, czy jest gdzie u innego pisarza 
postać z podobnych spostrzeżeń wysnuta. 

A za Podkolesinem jakże bogata galeria figur! 
Oto Koczkariew, swat Podkolesina; po tych swa
taniach poznajemy ca łą jego naturę: z energią 

i zapałem rzuci on się w odmęt wszelakiej akcji 
pod warunkiem, by ta akcja ani trochę nie była 
mu potrzebna, a niewątpliwie nygus w wypeł

nianiu swoich obowiązków; postrzeleniec, któremu 
przygoda jest wszystkim w życiu; przenikliwie 
podpatrzona jedna z odmian de la improductivite 
slave (nieproduktywności słowiańskiej - Sien
kiewicz). A ta komiczna narzeczona Podkolesina, 
starzająca się panna z posagiem, dziecko i dziejo
wy produkt arcykonserwatywnego mieszczaństwo 
starorosyjskiego. Ze wszystkiego znać, że to bez
myślne stworzenie nie ma nawet przeczucia tego, 
czym jest np. szkoła, czym jest zetknięcie się 

z kształtującym nas światem - tu, w tym mieszka
niu się urodziła, tu jej zeszło życie na słuchaniu 
plotek, seansach z kabalarkami i marzeniu o mężu. 
Jakby relikt dawnego rosyjskiego obyczaju, który 
kobietę skazywał na poddaństwo wobec mężczy
zny, który ją trzymał zdala od minimalnego oświe
cenia i skazywał na niemal haremowe zamknię
cie. 

Tak się w Ożenku prezentują jedna figura za 
drugą. Taki Żewakin! Taki Jajecznica - a taka 
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zdobycz humorystyki jak ta swatka Fiokla! 
Obrotna, wszędobylska, w swoim procederze do 
podziwu wyćwiczona, pyskata, a zaradna, w za
biegach o swój los niezmordowana, komiczna 
a podziwu godna - istny pomniczek komediowy 
postawiony wigorowi miejskiego ludu rosyjskiego. 

To bogactwo figur więcej niż przebieg zdarzeń 
zapewniło Ożenkowi należną pozycję w literatu
rze teatru. Z rewerencją ustępuje on miejsca Re
wizorowi, ale chyba dość daje świadectwa, że jest 
jego rodzonym bratem. 

Adam Grzymała-Siedlecki: przedruk z programu 
„Ożenku" w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy 

z roku 1963. 

~ Ożenek Gogola można wziąć za rozwinięty w ko-
medię żart o tym, jak trudno staremu kawalerowi 
dojść do ołatrza, ale można również uczynić z nie
go diatrybę na Rosję carską i rozpruwszy szwy tej 
sztuki wysypać z niej, jak ze starej poduszki, 
mierzwę stęchłego pierza i gnuśnych snów. Tej 
miary pisarz co Gogol jest zawsze alegoryczny, 
żadna rzecz nie pozostanie tylko sobą, jeśli on 
o niej mówi, bo między nią a jego słowem istnie
je pole magnetyczne wielkiej indywidualności, 

w którym nic nie zdoła utrzymać s ię w spokoju. 
Ludzie Gogola istnieli tysiąc lat przed nim i mo

gliby przeżyć drugie tyle, zanim by ktokolwiek 
zauważył ich istnienie, tak jak martwe przedmio
ty naszych mieszkań byłyby przesuwane z miejsca 
na miejsce bez myśli o ich fantastycznym bycie, 
jeśliby Andersen nie odnalazł w nich duszy. Mię
dzy wielkim Duńczykiem a wielkim Rosjaninem 
była ta wspólność, że obaj znajdowali urok w rze
czach pospolitych, i to w czasie, kiedy rzeczy
wistość godna uwagi zaczynała się dopiero na 
wysokości chmur. 

W pełni romantyzmu doszukali się obaj ukryte
go sensu demokracji, obojętnego dla tych, którzy 
cenili w niej tylko aspekt polityczny. Pojęcie 

równości, które wyznawali w głębi swych in
stynktów twórczych, zasadzało się na tym pro
stym i oczywistym fakcie, że wszyscy ludzie są 

sobie równi w śmieszności i tragizmie. Gogol nie
wiele byłby zdziałał, gdyby idąc za prądem czasu 
oddał się uwielbianiu patetycznych dziwaków, 
którzy wtedy uchodzili za bohaterów, a zamknął 
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oczy na to, co widział lepiej niż ktokolwiek przed 
nim: że rzeczy wszystkim ludziom wspólne nie są 
ani marne, ani podle, ale wstrząsające i tajemni
cze, jak narodziny człowieka, uśmiech dziecka, 
słowa miłości. Dwunożna istota nie utraci nic ze 
swej godności, jeśli największym zdarzeniem w jej 
życiu będzie skok przez okno, tak jak nie posunie 
się ani o szczebel w człowieczeństwie, gdy swych 
nóg użyje do skoku na tron. 

Molier uczynił piękne odkrycie każąc panu 
Jourdainowi mówić prozą. Gogol jednak, zrobiw
szy to samo zatroszczyłby się natychmiast o to , 
by go nauczyć poezji. Najlichszy z jego ludzi może 
się stać w pewnej chwili chimerą, jak gdyby przez 
nieoględne słowo sam siebie przetłumaczył na nie
spodzianą metaforę albo strzęp snu, z którego ża
den człowiek nigdy się całkowicie nie budzi. 

Jan Parandowski: Kiedy bylem recenzentem; 
WAF - Warszawa 1963 r. 

Inspicjent: 

Mirosław Czarny 

Sufler: 

Barbara Tomaszewska 

Ki erownik techniczny: 

Alfred Olszewski 

Oświetlenie: 

Eugeniusz Otremba 

Akustyk: 

Jacek Pasióski 

Kiero\vnicy pracowni krawieckich: 

Stefan Snopek 
Helena Cybula 

Pracownia kapeluszy damskich: 

Helena Reddigk 

Kierownik pracowni perukarskiej: 

Eugeniusz Orłowski 

Kierownik pracowni stola rskie j: 

Jan Sypek 

Prace malarskie: 

Alojzy Klimek 

Prace modelatorskie: 

Edmund Zientarski 

Rekwizytor: 

Michał Staszkiewicz 

Pracownia szewska: 

Jan Borowiec 

Prace farbiarskie: 

Eleonora Murawska 

Brygadier sceny: 

Zygmunt Trzcióski 



/ 

ZGT - Zam. 1319 - 13.6.1970 - P-15/982 - 1300 




