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TEATR GOGOLA 
Uchwała .<:.wiatowego Komitetu Obrońców Pokoju w sprawie uczczenia 

100 rocznicy śmierci Gogola odbiła się gło.~nym echem w prasie, w św1e1-

/!cach i w teatrach zawodowych Polski Ludowej. Z okolicznościowych i pe
riodycznych wydawnictw społeczeństwo nasze poznaje twórczość i życic 

genialnego pisarza, który będąc chlubą kultury ro•y j.~kiej stał się włas

nością całego świata. Państwowy Teatr Ziemi Opolskiej wystawiając 

Ożenek pragnie wląc7yć się w ogólny nurt obchodu przez. pogłębienie 
znajomości wielkiego teatru Gogola. 

Kontakty teatralne Mikołaja Wasyliewicza Gogob sięgaJą czas!.lw 
wczesnego dzieciństwa . Znał on ukraiński teatr lu<k·WY (t1.w. „werh.:py") 
I oglądał przedstawienia aranżowane przez swego ojca, kt<iry hył uta
lentowanym komediopisarzem, aktorem i reżyserem: pisał krotod1wik 
o tematyce czerpanej z folkloru ukraińskiego, lnsc<·nlzował je w tedtnc 
domowym u krewniaka i sąsiada Gogoltlw Troczy11skiego i sam grai w 
nich ważniejsze role komiczne. J>.iehawE:m również Mikołaj Wa~: ·\ic
wicz zasłynął Jako wwołany obserwator i naśladowca postaci z otoc1e 
nia tudzież doskonały odtwórca ról starych kobiet w szkolnym teat r1. ~ -
ku amatorskim. Był nawet moment w życiu pisar~. a. gdy zamierz•1ł un 
wstać aktorem; ale marzenia te rozchwiały się z powodu nieznajomi 'ci 
obowiązujących w owej epoce umownych reguł gry scenicznej, którym 
młody Gogol przeciwstawił nie ceniony jeszcze wtedy realistyczny kunszt 
aktorski. Długotrwałą łączność Gogola z teatrem jego wczesnego dzie
ciństwa ilustruje fakt. że w liście z 30. IV. 182~ r. (a zatem po prty
jeździe do Petersburga) prosi on matkę o przystanie mu komcdy.i nil! 
żyjącego już wówczas ojca, albowiem zapragnął przystosować je dt) 

gruntu stołecznego. Pomysł ten nie wstał zreszt<.1 urzeczywistniony. po-
nieważ uwagę pisarza pochłonęły opowiadania z c:.1klu Wieczory na fu
torze w pobliżu Dlkańkl. Mimo tu Gogol nie pl zestaje żyć teatrem. 
Pierwszych czytelników Wieczorów„. uderzają ciialogopisarskie zalety 
prozy gogolowskiej, a jeden z jego przyjaciół (Pletniew) w liście do 
rnakomitcgo poety romantycznego żukowskiego przepowiada, że umiJ
jętność odtwarzania żywej mowy potocznej uczyni r. Gogola clnma
turga. Dzieje się t w 1832 r. - w czasie , gdy Gogol pow7.iął zamiar 
napisania komedii obyczajowej pt. Włodzimierz III klasy. 

Tematem utworu miała być ambitna pogoń w Orderem św. Wło
dzimierza kończąca się pomieszaniem zmysłów urzędnika, kt1ircgo 
ominęło wysokie odznaczenie. Homedia była pomyślana bardzo szero
ko, w projekcie autorskim l e l:ało ukazanie społeczeństwa rosyjskiego 
od szczyt<Jw biurokracji do lokajów wł~icznle. Po napisaniu clwiJch ak
tliw sam autor zreflektował się. że nie potrafi uniknąć kolizji z cenzur;\ 



• 
''-12>~~~~~~~~~~~~~~~~~~z~ 

il 
O ZENEK 

KOMEDIA W 2 AKTACH - 3 ODSŁONACH 

M. W. GOGOLA 
PRZEKŁAD A~AMA GRtMAŁ Y - SIEDLECKIEGO 

OS dB Y: 

Agafia Tichonowna, córka kupca panna na wydaniu { 
~1 ySlyliu Klucznik 
Zofia Piotrowska 

Arina Pantielejmonowna, jej ciotka . . . . . . . . . 
J Stefania Hudecowa 
l Helena Piłat ska 

Fiokła Iwanowna, swatka 

Podkolesin, nadworny radca w służbie czynnej 

Koczkarjew, jego przyjaciel ..... . 

Jajecznica, egzekutor . . . . . . . . . 

Anuczkin. emerytowany oficer piechoty 

Żewakin, marynarz . 

Duniaszka, służqca . . . . . 

Starikow, kupiec . . . . . . 

Stiepan, służqcy Podkolesina 

{ 
J c1ch4dge Dobrzo:lrska 
Maria Tylczyńska 

Zdzisław Klucznik 

Jan Herkoperec 

Mirosław W ojtulanis 

Stanisław Wolicki 

Władysław Trojanowski 

Irena Chudzikówna 

Jerzy Kleyn 

Henryk Lipartowski 

Reżyseria - Joanna Poraska 
Asystent reżysera - Zdzisław Klucznik 

Scenografia - Salomea Gawrońska Kierownik literacki Eugeniusz Aniszczenko 

Kier. prac. kostium. - Henryka Kozłowska 
Światło - Henryk Kempa 
Kier. prac. fryzj ....... Roman Odoj 

Kierownik techniczny - Ksawery Halicki 
Rekwizytor - Marcin I anczura 
Brygadier - Stef an Kępień 

Inspicjent - Irena Choińska 



i to spow dawało, że Włodzimierz III klasy nic ,,t;stal dokończ~·my. ,J1· 
dynie niektclre sytuacje weszły do tck~tu nastę pny eh kc,medyj Gv~ola, 

poza tym 4 oddzielne sceny Włodzimierza znalazły się w drugim wyda
niu zbiorowym (1842). 

Na rok 1833 przypada pierwszy szkic Ożenku, ktrirego ostateczni::! 
zredagowanie miało nastąpić dopiero w 9 lat pC:•źniej. W tym czasie 
powstały arcydzieła literatury rosyjskiej i powszechnej ·- Martwe du
sze i Rewizor. 

Pomysł Rewizora zawdzięczał autor Pus;:kinowi. Praca nad sztuką 

trwała cl\va miesiące. Obrazu genialności Gogola dopełnia okoliczność, 

że arcykomedię tę napisał człowiek mający podówczas 26 lat. 
Przyjęcie utworu - w którym zgromadzono \\ szystko, co było złe 

w spc1leczeńst\\ ie rosyjskim p cl rządami Mikotajrt I i wszystko to pod
dano bezlitosnej sile ośmieszenia - z<twiodlo oczekiwania autora. Pra
premiera Rewizora w Petersburgu nie zadowoliła Gogola jako widza. 

Służalcza krytyka literacka i teatraina zarzucały pisarzowi „zniesta
wienie ojczyzny". Wielki krytyk (1wczesny. Bieliński - mimo entu
zjazmu dla epokowego arcydzieła komediowego - nie mógł swobodnie 
bronić wartości, których pomniejs;'. •~n i< leżało w interesie cenzury. Przez 
dziesięć lat powracał Gogol do kwestii należytej interpretacji swojej 
komedii. Wielokrotnie polerował jej tekst wspomagając go co ra:o: to 
nowym aneksem lub komentarzem, ktc\re posiad;iją wiekopomne zna
czenie dla teorii i praktyki literatury i teatru rc,syjskiego; są fu nda
mentem realistycznego dramatopisarstwa i realistycznej sztuki aktor
skiej; zawierają precyzyjnie uzasadnioną teorię satyrycznej komedii 
t>hycza,iowej i są obok pamiętników genialnego aktora Szczepkina i ko
respondencji młodszego od Gogola komedlr p isarza Ostrnwskiego jed
nym z głównych źródeł dzisiejszej wielkości teatru radzieckiego. 

Punktem wyjścia gogolowskiej teorii komedii satyrycznej była krytyka 

repertuaru ówczesnych teatrów rządowych zaśmie~-1nych przejmowanym z 
Francji błahym wodewilem lub importowanym z Niemiec krzykliwym me
lodramatem - które nie miały nic wspólnego z życiem wiP.lomilionowego 

narodu rosyjskiego. Autor Re w i z or a (podobnie jak Bieliński w Ma -
r ze n i ach o 1 i ter a turze) wysunął żądanit:" ,<tworzenia oryginalnej 

dramaturgii rosyjskiej, która by wyrażała rzeczywistośc rndzimą. Dra
maturgia ta miała posiadać podkład społeczny (tj. obierać zn punkt wyjścia 
nie indywidualne, lecz typowe stosunki w świecie wsyjskim). Nawiązując 
do swoich wielkich poprzedników w komediopisar~twie, Fonwizina i Gn
bojedowa, Gogol upatrywał w społecznym nastaw;eniu specyficzność ko
medii rosyjskiej. Nasi oryginalni pisarz,e - przypominał - obiera/i za punkt 

wyjścia życie zespołowe a nie indywidualne, nie występowali przeciwko 
pojedyńczym osobom, lecz walcząc z ogromną ilo.kią nadużyć wypowiaaa-

li się przeci w schodzeniu na manowce całego społeczeństwa. Komedia -
twierdził - winna zawiązywać się sama przez się, swoją całą masą w wiel
ki w~zeł dramatyczny. Ekspozycja powinna obejmować wslystkie osoby 
w utworze. Każda postać ma być w sztuce „bohaterem", przebieg zaś akcji 
musi wywoływać wstrząs całej machiny. 

Teoria Gogola odrzucała zasadę tradycyjnego zawiązywania węzła dra

mtycznego w formie ekspozycji instrygi miłosnej, którą prawodawca tea
tru realistycznego porównywał z supełkiem na chustce do nosa. Niegdyś, 
pisał Gogol - za czasów rozkwitu literatury starożytnej Grecji - kom e

dia była dziełem społecznym, narodowym i dopiero później weszła ona 
w wąski korytarz ekspozycji prywatnej wnoszącej instrygę miłosną w r<'n

trum zainteresowań komediopisarzy, widzów i czytelników. Celem, jaki 
wskazał i osiągnął twórca Re w i z or a, było przy•.vrócić komedii jej zna

czenie pierwotne, uczynić z niej ponownie dzieło społeczne i narodowe. 

Długa i uciążliwa w alka o R ew i z or a była jerlnym z powodów przed
wczesnego wyczerpania się inwencji twórczej komediopisarza, .który ukoń

czywszy O że n e k napisał z utworów dramatycznych jesze7.e tylko ma
ło znaną u nas jednoaktówkę Gr ac ze (1842) i dopif'ro w opinii następnych 
pokoleń zdobył zasłu;;oną sławę prawodawcy teatru rosyjskiego. 

Powiedzieliśmy, że pierwszy pomysł Ożenku skrystalizował się w 
1833 roku. W tej zaczątkowej redakcji rzecz działa się na wsi. Sztu
ka miała otrzymać tytuł Konkurenci i przedstawiać kłopoty narzeczonej, 
która nie chcąc wyrzec się żadnego konkunmta traci ich wszystkich. 
Wśród osób komedii nic było jeszcze ani Podkolesina, ani Hoczkarjewa. 
Wiosną 1835 r. Gogol zmodyfikował swój pierwotny pomysł komedio
wy i skończył tzw. pośrednią redakcję Ożenku, którą w tej postaci 
4. V. 1835 odczytał z wielkim talentem lektorskim w Moskwie na pr~ -
watnym wiccwrze literackim u prof. Pogodlna. Jednakże intensywn 'l 
praca nad Rewizorem, kłopoty z nim i wyjazd za granicę spowodowały, 
że rękopis Ożenku poszedł na razie w zapomnienle i dopiero w 1842 r. 
ukazał się w druku, niebawem zaś sztukę wystawiono po raz pierwszy 
v. Petersburgu (9. XII. 1842) a następnie (5. II. 1843) w Moskiewskim 
Teatrze Małym. 

Ożenek podobnie jak Rewizor nie trafi! na podatny dla siebie grunt 
literacko - teatralny i wywołał odnowienie ataków skierowanych przeciw 
autorowi. Jedynie Bieliński rozumiejąc wielkość nowego zjawiska w li
teraturze rosyjskiej napisał komentarz do postaci komedii, który clo 
dnia dzisiejszego zachowuje ogromną wartość dla każdego teatru prag
nącego rzetelnie wystawić arcydzieło Gogola. 

Znając późniejsze dzieje dramatu możemy stwierdzić, że Ożenek 
był dalszym etapem rosyjskiej satyrycznej komedii obyczajowej. ~ il~ 
bowiem w Rewizorze autor zachowywał równowagę między postaciam: 



i akcją, to tym rawm przesunął zaintere:wwanie na charaktery i obycza
je urzędniczo-kupieckiego Petersburga czasów Mikołaja I. Nc>wa kome
dia Gogola miała ogromny wpływ na rozwój l!ter<:.tury narodów ZSRR. 
Powolny nurt akcji, soczyste obrazy obyczajowe, epizody na marginesie 
wątku zasadniczego - weszły w praktykę pisarską wielkiego następcy 
Gogola, Ostrowskiego. Postaci z Ożenku (jak Fiokla, panna z kupieckie
go domu man:ąca o mężu szlachcicu, ojciec Agafii Tichonówny i inne) 
stały się prototypami bohaterów młodszych komediopisarzy rosyjskich. 
Podkolesin odżył jako Ohłomow Gonczarowa. Absurdalność pootawy i za
chowania się galerii typów z Ożenku wpłynęła na przedstawienie rzeczy· 
wistości w opowiadaniach i komedi11ch Czechowa. 

Nazwiska bohaterów gogolowskich .Przeszły jako imiona pospolite 
cl.o rosyjskiej mowy potocznej. W tym znaczeniu spotyka się je w pis
mach Lenina i Stalina, ktlirzy używali ir.h jako symboli w przemówie
niach politycznych demaskujących wrogów klasowych. 

Dzisiaj jest Ożenek sztuką historyczną, chociaż tu i ówdzie błąkają 
się jeszcze ząpóźnieni potomkowie Pocłk lesirniw, Hoczkarjewów, Anucz
kinów i inn. Zawsze jednak pozostanie n arcydziełem, które ukazując 
niedorzeczność stosunków i obyczajów w Rosji pt;ńszczyźnianej - nie
gdyś budził0 myśl o konieczności rewolucji, dz!siaj pozwala zrozum1ec 
sens przemian dokonanych w ojczyźnie pisarza i socjalizmu. -

Eugeniusz Anlszczenko 
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