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OZENEK 

Smiech to wielka rzecz! Nie odbiera nikomu ani życia, 

ani własności, a jednak delikwent wobec śmiechu czuje 
się jak związany zając.„ 
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Mikołaj Gogol. T. 
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MAREK STREMECKI 

KOBIETY U GOGOLA 
W utworach Gogola nie występują kobiety - takie stwierdzenie 

było,2i. jawnym nadużyciem zaufania osób znających twórczość 
wielkiego pisarza i zapewne dezinformujące tych, którzy nie 

zetknęli się jeszcze z pisarstwem autora „Ożenku". A więc powiedzmy 
inaczej: u Gogola kobiet jest nie w le le, nawet bardzo mało! Swia t jego 
utworów jest światem mężczyzn. Powiedzmy dokładniej: ten śwlat jest 
światem funkcji (rang), a w jako takim (pierwsza połowa XIX wieku) 
nie może być miejsca db pa11. Jedynym porządkiem w państwie (spo
łeczeństwie), którego literackie odbicie z.na jdujemy przecież u Gogola, 
jest porządek hierarchiczny. Drabina urzędników: od .najwyższych gene
rałów p::iradujących z przypiętymi do piersi orderami św. Włodzimierza 
(różnej klasy) po byle jakich r::idców ty tularnych, iskrybó;w d całego tego 
„drobiazgu tytularnego" jest drabiną, której żaden szczebel nie może 
być zajęty przez kobietę. Jeśli dodamy do tego, że świat gogolowski jest 
skonstruowany (odreagowany) konsekwentnie i poza .niego autor nie 
wychodzi., niewystępowanie „bohaterek" nie jest zaskakujące. 

No, dobl.'ze. Czy jednak Gogol z tego hierarchicznego świata funkcji 
nie mógł kobiety uwolnić, porwać? Człowiekowi wychowa.nemu 111a lite
raturze romantycznej (sic!) nie mogła być nieznana taka postawa. Ba, 
jeśli obce było mu działanie, mógł to załatwić w tnny sposób, też modny, 
też romantyczny. Wystarczyło stworzyć takiego bohatera, który choćby 
w swej jaźni przechowywał wizerunek ukochanej. Może byśmy wtedy 
byli świadkami efektownych monologów, barwnych opisów przypomina
nej, ·ide::ilnej kobiety; obserwa torami pełnej rozdarcia postawy wynika
jącej - powiedzmy - z niemożności obcowa'!l.ia z wybranką serca. Nic 
z tego. Bohaterowi Gogola obcy jest tego typu transcendentalizm. Zupeł
nie jakby nie było wcześniej Schillera, Byrona, jakby n·e przyjaźmilł się 

z Puszkinem. To prawda, .nieraz rpróbuje stworzyć sytuacje z kobietą 

w roli główmej, jak np. w „Martwych duszach". Wszak to poemat typu 
awa,nturn,iczego, podróżniczego, a w takiim nie powinno zabraknąć ko
biety potraktowane j serio przez autora i oczywiście bohatera opowieści. 
A więc kobieta pojawia S>ię na chw.ilę, w drodze, w czasie zderzenia 
dwóch powozów. (.„) „W czasie całego tego zajścia Cziczikow przypatrv-

„Nie ma ludzi absolutnie winnych i absolutnie 
niewinnych" 
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rys. W. Timm 

„Idąc w gościnę nie zabieraj ze sobą nudy" 
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wal się bardzo uważnie mlodziutkiej nieznajomej. Usilowal kilkakrotnie 
przemówić do niej, lecz jakoś bylo niezręcznie. Tymczasem panie 
odjechały, ladniutka glówka o delikatnych rysach twarzy i cieniutka 
talia znikly niby widzenia i znów pozostala tylko droga ... (.„), blondyn
ka nagle w sposób zupelnie nieoczekiwany zjawila się w naszym opo
wiadaniu i tak samo znikła. Gdyby w tej chwili na miejscu Cziczikowa 
znalazl się jakiś mlodzieniec dwudziestoletni, czy to huzar, czy stu
dent, czy też po prostu ktoś zaczynający dopiero swe życie, Boże! co 
by się tam w nim nie wzbudziło, nie poruszało, nie przemówi/o! Długo 
stałby odurzony na jednym miejscu, wlepiwszy bezmyślnie oczy w dal, 
zapomniawszy i o drodze, i o wszystkich oczekujących go wymówkach 
i burach za opóźnienie, zapomniawszy o sobie, o slu.żbie, o świecie 

i o wszystkim na świecie. 

Lecz bohater nasz byl już w średnim wieku i miał charakter roz
ważnie oziębły. I on się zamyśli! i zadumał, ale pozytywniej, jego myśli 
byly nie tak nieokreślone, a nawet po części bardzo roztropne. -
Wspaniala kobietka! - powiedział otworzywszy tabakierkę i zażywszy 

tabaki. - Lecz wlaściwie co w niej jest najladniejsze? Ładne jest to, 
że dopiero co, jak widać, ukończyła pensję albo instytut; że nie ma 
w sobie nic, jak to się mówi, babskiego, to jest tego co jest w nich 
najbardziej nieprzyjemne. Jest teraz jak dziecko, wszystko jest w niej 
proste, powie to co myśli, zaśmieje się, kiedy się jej zechce zaśmiać . 
Można z niej wszystko zrobić, może z niej być cud, a może wyjść nic 
dobrego, ba, wyjdzie nic dobrego.„ Niech tylko mamusie i ciotunie za

biorą się do niej". 

RozmyśLnie zacytowałem dłuższy kawałek z „Martwych dusz"; zresztą 
to prawie wszystko, co miał do powiedzenia Gogol - Cziczikow ina te
mat tego zdarzenia. Szybko zajął się swoimi interesami i do blondynki 
już nie wracał. Ale zacytowałem go aż tyle, ponieważ w owym fragmen
cie pojawiły się opinie fundamentabne - żeby tak ,rzec - o „sprawie 
kobiecej". A więc baby! Baby, które z miłej i lad•nej panienki też zwbią 
babę na podobieństwo swoje. Wiejskie baby, łowiące w niieestetycZinie 
podwi·niętych spódnicach raki, baby klucznice, baby - ziemianki (Koro

boczka), głupie, ograniczone ,i chciwe. Baby - swatki. Baby plotkarki. 

Są też wreszoie przedstawicielki lepszych sfer - gubernatorowe, proku

ratorowe i inne damy, ale i o n ich 111ie może Gogol napisać niczego 

„Geniusz, gdy tylko zacznie parać się dziennikarstwem, 

natychmiast staje się przeciętnością" 
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rys. M . Gogol 

„Im bardziej wszystko rozkopane, tym większą 

działalność ojca miasta oznacza" 

7 

głębszego. (. .. ) „Damy miasta N. byty ... nie mogę w żaden sposób; odczu
wam po prostu onieśmielenie. W damach miasta N. najbardziej godne 
uwagi byto to ... To aż dziwne, pióro zupetnie się nie porusza, jakby 
miato w sobie oiów. Tak więc już być musi: opis ich charakterów 
trzeba widocznie pozostawić temu, kto posiada żywsze barwy na pale
cie; a nam wypadnie powiedzieć zaledwie kilka stów o zewnętrznym 

wyglądzie i o tym, co jest bardziej powierzchowne". I tak Gogol zręcz
nie się wycofuje. Po raz kolejny. Żeby nie wpaść w kobiecą pułapkę. 

Kobiety z miasta N. Co o nich myśli?„. „pióro zupetnie się nie porusza"; 
„u nas przecie w Kijowie , wszystkie baby, co siedzą na rynku, wszy
stkie co do jednej to wiedźmy" - jak powiada jeden z bohaterów 
opowiadania „Wij". Tylko i aż tyle. 

J a kie role rozdał kobietom Gogol '? Ba, on uczyn ił je samymi rolami. 
Patriarchalny porządek rodziny przypisuje niewiastom funkcje żon, 

matek, ciotek, córek, wreszcie służących. I właśnie są rolami matek, 
ciotek itd. Nie ma w •n.ich własnego, osobistego, autentycznego; jakbyśmy 
powiedzieli - człowieczego (kobiecego). 

Owszem, i męscy bohaterowie Gogola nie są kreśleni głębiej psycho
logicznie. Zresztą psychologię gogolowskim postacfom dorobi wielki na
stępca autora „Rewizora" - Fiodor Dostojewski. O mężczyznach przy
najmniej tyle wiemy więcej , że bardziej ich widać, słychać, działają. 

W czasie lektury Gogola odnosimy wrażenie, że 'Oto mamy przed sobą 
nie ludzi a marionetki. Mario.netkJ uruchamiane łapą niewidzia11!1ego 
systemu. Pod jednym względem role męskie i damskie są w.ięc jedna
kowe - nic od nich nie zależy. Ich byt, jeśli mają jakiś byt, zależny jest 
absolutnie -Od tej siły sprawczej, •którą śmieszni bohaterowie Gogola 
nazywają raz Petersburgiem, raz dworem, rinnym razem najjaśniejszym 
panem, wreszcie Rosją. Gogol jest też pod wpływem tej siły. Cóż mu 
więc pozostaje? Skoro nie chce (nie może?) jawnie występować w roli 
demiurga, ani poety obdarzonego romaintyczną silą tworzenia, zostaje 
reżyse·rem, a może tylko mniej waimym i•nspicjentem? Zgodnie z usta
lonym porządkiem (hierarchicznym) nierówno rozdaje role. Aktorki 
w jego teatrze są bezrobobne. W niewielkiej sztuce „Gracze" Gogol 
w ogóle nie przewiduje żadnej dla nich roli. W „Rewizorze", owszem, 
są dwie panJe. Nawet nie byle kto, oo żo.na i córka Horodniczego. Ale 
cóż to za role? Są tyl~o po to, •aby być tłem dla kabotyńskich popisów 
domniemanego rewizora - Chlestakowa i rozpaczliwego rw swych działa-

„Bez łgarstw żadna się mowa nie obejdzie" 



Obsada: 
AGAFIA - Bogusława Podstolska 
ARINA PANTELEJMOWNA - Teresa Surma-Bielińska 
FIO.llŁA - Janina Mrazek-Iloczyńska l 
PODKOLESIN - Ryszard Stogowski, Zbigniew f(łopocki 
KOCZKARIOW - Alexander Polek 
JAJECZNICA - Krzysztof Pietrykowski 
ANUCZKIN - Jerzy Miedziński 
ŻEW AKIN - Janusz Hamerszmit 
DUNIASZKA - Mirosława Niemczyk 
STIEPAN - Ryszard Stogowski, Zbigniew Kłopocki 
STARIKOW - Jerzy Kaczyński ' 

Reżyseria: Zbigniew Mak 

Scenografia: Maria Adamska 

Asystent reżysera: Jerzy Miedziński 

lnspicienl: Mirosława Niemczyk 
Suller: 1'nna Tendera 

I 

Tys. M . Gogol 
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rys. M. Gogol 

„Potomnych nie interesuje, kto ponosi winę za to, 

że pisarz palnął głupstwo" 
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niach Horodniczego. Gogol - reżyser w aneksie do sztuki „Rewizor" 
zamieszcza uwagi dla aktorów sugerując właściwy sposób grainia roli. 
I czy wiecie, że nie opisuje jak powiinny zagrać pa11ie w roli Horod.nd
cwwej i Horodniczanki? Ba, za to rozwodzi się nad postaciami, wyda
wałoby się, pomniejszymi: inspektorem szkół, poczmistrzem oraz innymi. 
Łzy nie ur01I1i 111ad uwiedzionymi i zawiedzionymi damami, a jakże 

wstrząsająco :rozegra końcowy akt wielkiej przegranej samego Horodll1i
czego. Gogol nie potrafi :?Jrobić z kobiety 111awet porządnej ofiary. 

Gogol - dramaturg okazał się bardziej nieposłusznym uczniem ro
mantyków. Ot, ,kilkoma pociągnięciami pióra zburzył święte zasady kon
struowania komedii. „Grzech" jego inajwiększy to wyrzucenie z dramatu 
konf1iktu damsko-męskiego, bez którego żaden dramaturg nie wyobra
żał sobie napisania sztuki. Nie ma intrygi miłosnej także w „Ożenku" 
Owszem, jest tu mowa o kobiecie, mężczyźnie, zaręczy,nach, ale 111ie ma 
i~trygi. Nie ma pary 1kochanków! Nie ma uczuć, namiętności, zawiłości, 
walk.i, niespodzianek. To dopiero sztuka, napisać komedię o małżeństwie 
bez intrygi! I za to ganili autora współcześni Gogolowi aktorzy, krytycy 
i pub!.iczność. Oczywiście część, bo inni obwołali go w tym samym 
czasie najoryginalniejszym pisarzem epoki. Nie bez powodów. 

Czy ten - jakbyśmy go dziś ·nazwali - nieromantyczny Gogol, trak
tujący kobietę oschle, beznamiętnie i obojętnie, nie potrafił tworzyć sy
tuacji lirycznych? Otóż 1nie. Siła utworów autora „Nosa" polegała mię
dzy innymi i na budowaniu n ieporównywalnych nastrojów lirycznych. 
Nie miał jednak Gogol ochoty wykorzystywać swoich zdolności liryika 
w opowiadaniach, których tematem była - tu pad.nie za mocne słowo -
miłość. Może z 1niewielkimi wyjątkami . A więc trzeba wspomnieć „Sta
roświeckich ziemian". Opowiadanie o dwojgu starszych osobach, żyją
cych spokojnie, harmonijnie i dostatnio. Cieszących się życiem i sobą 

nawzajem. Ale jakże i tu nieśmiało opowiada Gogol o przywiązaniu do 
siebie obojga małżonków. Jak chętnie po każdym ustępie lirycznym 
ucieka w groteskę i ironię. I tu .na pierwszym planie występuje on, 
a gdzieś z tyłu, czasem z bo·ku •pokazuje autor ją, Dobra i opiekuńcza 
dla swojego Atanazego Iwanowicza, Plucher.ia z pewnością i tak jest 
wyjątkową kobietą w niebogatej galerii niewiast Mikołaja G<>gola. 

Jest jeden mocno zakochany w kobiecie. Tyle że wariat, czyli rad
ca tytularny (niska ranga w carskiej Rosji) Poproszczyn. A kobieta? 
Niby też jest, tylko co z niej za pożytek, skoro pochodzi z wyższych 

„Człowiek został powołany na świat, 

a więc jest światu potrzebny" 
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sfer? Dwa lub trzy razy zobaczymy ją ukradkiem oczami przestra
szonego radcy tytularnego, który nawet i na taki niepełny widok 
dostaje większego wariactwa. Cóż za sprytny autor z tego Gogola: za
kocha'lly jest wariiatem, pain.ienka - dyrektorówna, a żeby wątek po
suwał się naprzód, wprowadza do noweli mówiące pieski, które nie
chcąco informują o pięknej Sophie. Ale idźmy dalej, bo w ten sposób 
dojdziemy do najprawdziwszego, najbardziej szczerego wyznania Po
pryszczyna - Gogola. Oto wezbrała w biednym radcy tytularnym 
odwaga i staje w drzwiach (po odtrąceniu lokai) JEJ gotowalni! Na
stępnie przemawia: (. .. ) „Powiedzialem tylko, że czeka jq szczęście takie, 
o jakim nie marzyla, że - mimo wszystkie knowania wrogów - po
lączymy się. Nie c;hcialo mi się więcej mówić, toteż wyszedlem". Jakże 
mistrzowsko zachował się nasz Gogol. Panience nie dał najmniejszych 
szans zaprezentowania się bliżej. Żadnego jej słowa, żadnej reakcji. 
Wyszedł z gotowalni, tak jak przyszedł. Zniesmaczony swoim pomy
słem stanięcia oko w oko z kobietą. I żeby raz na zawsze zamknąć 
kwestię damską w swojej twórczości, machnął piórem w „Pamiętniku 
wariata": „O, jakże przewrotną istotą jest kobieta! Dopiero teraz uświa
domilem sobie, co to jest kobieta. Dotychczas nikt jeszcze nie zbada!, 
kogo ona kocha. Ja pierwszy odkrylem to. Kobieta kocha diabla. Bez 
żartów. Fizycy piszą glupstwa, że kobieta to a owo„ . Nieprawda: ko
bieta rozkochana jest tylko w diable". W ten oto sposób Mikołaj Gogol 
spłacił dług swojej epoce i przyjaciołom, włączm.ie z Adamem Mickie
wiczem, u którego prawdopodobnie wyczytał i takie słowa: 

„Kobieto! puchu marny! ty wietrzna istoto! 
Postaci twojej zazdroszczą anieli, 
A duszę gorszą masz, gorszą niżeli? ... " 
W liście do jednego ze znajomych pisał Gogol o miłości, kobietach, 

małżeństwie: „Zadna przyjemność , żadna namiętność nie potrafi!a opa
nować duszy mojej i oderwać mnie od spelnienia obowiązku" (twór
czego - przyp. M.S.). Do końca swojego życia autor „Martwych dusz" 
nie związał się z żadną kobietą, nie zostawił też potomstwa. 

Jakkolwiek błędne byłoby automatyczne przenoszenie faktów bio
graficznych pisarza do analizy jego dziel, to jednak piszący te słowa 
przyznaje się, że stały się one przyczynkiem do takiego - jak wszy
stko powyższe - spojrzenia na twórczość Mikołaja Gogola. Twórczość 
romantyka (nie bójmy się tego słowa dla określenia Gogola), w której 
tak dziwnie nie ma kobiety, a jeśli się pojawia, to „pióro zupelnie się 
nie porusza". 

„Biada temu, kto zadowolony jest z siebie; 

. taki człowiek nigdy nie nabędzie rozumu" 
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o autorze 
MIKOŁAJ WASILIEWICZ GOGOL urodził się w roku 1809 w mia-

5teczku Sornczyńce na Ukrainie w śr!!dnio zamoi~ej rodz.Unie ziemiań
skiej pochodzenia polskiego. Ojciec, Wasyl Gogol-Janowski, też pisał, 

. . -
~ nawet był 'Popular.nym autorem wodewili: Przysżły ·autor '" ;;ReWizora" 

otrzymał starainne wykształcenie gimnazjalne, przygotowujące do zawodu 

urzędnika. Był 111im jednak bardzo krótko; podobnie niewjele pracoi.vał 

ja ko nauczyciel a nawet wykładowca na uniwersytecie. Swój debiutaincki 

utwór „Hans Kuchelgarten" wykupił z księgarń w całości a .następnie 

spalił wszystkie jego egzemplarze. Pozytywne oceny krytyki dostał do

piero za „Wieczory na futorze kolo Dikanki". Lata 1832-35 są w bio

grafii artysty ,najbardziej doniosłe. Wówczas powstają zamysły prawie 

wszystkich utworów, wychodzą znakomite opowiadania petersburskie 

oraz inne książki. 19 kwietnia 1836 roku, nie bez trudności (sprzeciwy 

cenzury, a poparcie dworu!) odbywa się premiera „Rewizora". Jedni 

wynoszą go na wyżyiny, inni potępiają. Gogol, przestraszony negatyw

nymi opLniami a głuchy na przychylną n: 2 krytykę, udaje się w długą 

podróż po Europie (najdłużej mieszkał we Włoszech). W 1842 roku 

ukazuje się największe dzieło Gogola „Martwe dusze", które przy,nosi 

mu sławę i... rozstrój ,nerwowy. Podobnie jak po premierze sztukli o re

wizorze, „boi się" swej książki, reakcji czytelników, konsekwencH dwo·ru. 

Depresja nerwowa, wejście pod wpływy religijne a nawet mistyczne, 

doprowadzają go do niepłodnych albo artystycznie nieudanych utworów. 

Drugiej części „Martwych dusz·', która ma być niejakim zaprzeczeniem 

pierwszej, rnie kor'lczy. Wycicr'lczony psychicznie i fizycznie umiera 

w roku 1852. 

„Istnieją w świecie świństwa, 

od których nie można się odczepić" 



Komedia „Ożenek", z podtytułem „Zdarzenie całk.iem niewiarygodm! 

w 2 ·aktach", powstawała w Jatach 1833-35, ale ostatec:mą redakcję na

dał jej Gogol w iroku 1841. Pierwotnie miała to być sztuka rozgrywająca 

się w środowis.ku ziemiańsk.im i nos.iła tytuł „Konkurenci". W grudniu 

1842 roku, w teatrze petersburskim odbyła się prapremiera, a trochę 

wcześniej „Ożenek" ukazał się drukiem w IV tomie dzieł zebranych 

pisarza. Z .niewielkimi wyjątkami k·omedia miała fatalne oceny, zaś 111aj

w.iększym zarzutem było złama·rue klasyczności budowania dzieł drama

tycznych i ·nieprawdopodobieństwo postaci. 

Na polskich scenach „Ożenek" ukazał się po raz pierwszy w Łodzi 

w roku 1908 i do d:ziiś jest często wystawiany w naszych teatrach. 

Najlepszy przekład gogolowskiej komedii dał Julian Tuwim. 

„Pierwszy rzadko kiedy rozumie ostatniego" 
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Tarnowski Magazyn Informacyjny „TeMI" zorganizował wśród 

swoich czytelników plebiscyt na najlepszy spektakl i najpopularniej
szego aktora sezonu 1986187 w naszym teatrze. 

Zdecydowaną większością głosów uczestnicy plebiscytu wybrali 
przedstawienie „Bal manekinów" w reż. Andrzeja Jakimca i Pawła 

Korombla, odtwórcę głównej roli w tym spektaklu. 

Na zdjęciu: reżyser Andrzej Jakimiec (z prawej) z plebiscytowym tro
feum - „zlotą kurtyną". Obok Zbigniew Mak, reżyser „Ożenku". 
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W R E PE R T U AR Z E: 

DUŻA SCENA 

GIORGIO STREHLER 

„HISTORIA PORZUCONEJ LALKI" 
reż.: Grzegorz Kwieciński 

ANTONI CZECHOW 

„RAPSODIA SENTYMENTALNA NA OJCA, 
CÓRECZKĘ I SKRZYPCE" 

reż.: Ryszard Smożewski 
SAULJUS SALTENJS 

,,A KYSZ, ŚMIERCI, A KYSZ" 
reż.: Martin Kakos 

RADA MOSKOWA 

„DOKĄD PĘDZISZ, l{ONIKU?" 
reż.: Małgorzata Kamińska-Sobczyk 

MAŁA SCENA 

„CHORY NA POŻAR SERCA" 
monodram wg tekstów 

Włodzimierza Majakowskiego 

„O JAŚKOWYM MIŁOWANIU" 
wg tekstów Kazimierza Przerwy-Tetmajera 

SCENA PRZY TABLICY 

„INTERPRETACJE Il" 

W PRZYGOTOWANIU: 

WOJCIECH JESIONKA 

„QUO VADIS, ARS?" 
reż.: Wojciech Jesionka 

WACŁAW PANEK 

„DEBIUTANTKA'' 
reż.: Piotr Paradowski 

Redakcja programu: KRZYSZTOF NOWAK 

, MAREK STREMECKI 




