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JERZY KOENIG 

GLOSSA DO „OŻENKU" 

Pierwsze redakcje komedii Gogola Ożenek 

pochodzą z lat 1833-1835; wersja ostateczna 
powstała w roku 1841. Przypomnienie tych dat 
to nie nadmiar pedanterii, ani zabieg przypad
kowy. Gogol zabierając się do Ożenku miał za 
sobą napisane niewiele wcześniej opowiadania 
z cyklu Wieczory na futorze kolo Dikańki 

(wyd. 1831 r.), równocześnie kończył dwa nas
tępne zbiorki, Mirgorod - z Staroświeckimi 

ziemianami, Opowieścią o tym, jak się poklócil 
Iwan Iwanowicz z Iwanem Nikiforowiczem, 
Tarasem Bulbą i wielkomiejska-biurokratyczne 
Arabeski, z Pamiętnikiem wariata, Newskim 
Prospektem, Portretem. Trzymał w szufladzie 
prawie gotowy Nos. Do napisania niewiele już 
mu zresztą pozostało, jeszcze tylko Pluszcz 
i Martwe dusze, obie rzeczy zostaną ukończone 
właśnie w roku 1841. Przedtem, w roku 1836, 
powstał Rewizor i Przedsionek teatralny; z ut
worów dramatycznych wym1cnmy wreszcie 
kilka lużnych scenek, będących wyrażnic szczą
tkami nigdy nie napisanego w całości pierw
szego dramatu - Włodzimierz III stopnia oraz 
Graczy. To byłoby w zasadzie wszystko. Lista 
utworów Gogola urywa się w roku 1841. Reszta 
to już tylko jakieś lużne szkice, strzępy, nie
wielkie i mało ciekawe fragmenty, ocalałe 

przypadkiem króciutkie urywki ; krótko przed 
śmiercią spalił całe stosy rękopisów. Co tam 
było , i jaka była wartość tego dziesięcioletniego 
dorobku pisarskiego, nigdy się już nic dowie
my. 
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Ale nie to jest ważne. Uprzytomnijmy sobie 

raz jeszcze owe daty, pokrywające się niemal 

z datami pracy nad Ożenkiem : 1831-1841. 

W ciągu dziesięciu lat Gogol napisał wszystko, 

co miał do napisania . Kilka skromnych tomi

ków zaledwie. Zmarł w roku 1852, w wicku 41 

lat .. Jako pisarz skof1czył się dziesięć lat wcześ

niej . Zabrakło Pus:likina , inspiratora i ojca 

duchowego pisarstwa Gogola; powrócił do 

Rosji, bez kt.órcj żyć nic potrafił, ale która 

zdławiła go jako pisarza; dzieła zniszczenia 

dokonała ostatecznie choroba , opieka „zdrowo 

myślącej " władzy panującej i lekarze. Za

milkł - nic z własnej winy tylke>. 

Tępy ustrój „czynowniczej" Rosji carskiej 

opiekował się szczególnie troskliwie pisarza

mi - nie bez racji , ówczesna elita umysłowa 

była głównym ośrodkiem zdecydowanej opozy

cji. W troskliwości swej rząd nic przebierał 

w środkach. Wychodząc z założeni : ~ . ż e najmniej 

groźny jest ten , kto milczy. Sposób na to był 

jakże prosty: pisarzy likwidowało się mniej lub 

bardziej jawnie , pod byle jakim pozorem , przy 

pierwszej stos:iwnej po temu okazji. R ejestr 
nazwisk jest przerażający : dekabryści, Czaada

jew, Gribojedow, Puszkin. Lermontow .. . v\T sto

sunku do Gogola użyto sposobów bardziej, po
wiedzmy. humanitarnych. 

Ale wła śnie czasy Mikołaja I Pałkina były 

szkołą najwazmciszą dla dramatopisarstwa 
Gogola. Początkowo próbował jeszcze w sposób 

dość naiwnie prosty opisywać znaną sobie rze

czywistość. Wlodzimierz III stopnia mówił 

o sprawach biurokratyczno-feudalnej Rosji 

wprost, nazywał rzeczy po imieniu, nie wahał 

się zaatakować w sposób bezpośredni żałosn e 

kukły współczesne , nawet te najwyższego czynu. 
nawet te z najważniejszymi orderami. Była to 

próba pierwsza , niezbyt jeszcze udana , utwór , 
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którego szczątki przetrwały, był raczej opo
wieścią epicką niż dramatem, zbyt wiele spraw 
chciał poruszyć - i to spraw, o których mówić 
wypadało - i wolno było - jedynie szeptem. 
„Jedyne, co mi pozostało, to wymyślić fabułę 
najbardziej niewinną z niewinnych, która nie 
uraziłaby nawet stójkowego" - pis1ł Gogol. 
Pcmysl sztuki tak „niewinnej'' podpowiedział 

mu Fuszkin. Rzecz nazwana została Ożenek, 

.,zdarzenie całkicm ni c>wiarygodnc w 2 aktach". 
Zastosowanie uniku było koniecznością: było 

to przewrotne -- ale i tragiczne zarazem. 

Pomysł Ożenku utorował drogę Rewizorowi, 
do którego zabrał się w kilka lat później -
i ukończył na pięć hit przed osbtccznym opra
cowaniem Ożenku. Powiedzmy to wyraźniej: 

Ożenek jc,st w tym wypadku ogniwem pośred
nim mic;dzy p isa nym „wprost" Włodzimierzem, 

III stopn ia i przeniesionym na szczebel miasta 
powiatowego Rewizorem . W jednym i drugim 
wypowiedział się Gogol na temat tych samych 
~praw. Tyle, że w RE:wizorze uczynił to w spo
sób b3rdziej prz2myślany. bardziej pokr;;tny -
i bardziej frapujqcy artystycznie. 

Nic bez koz2ry odwołuje; się co chwila do dat. 
Od czasu przystąpienia do pracy nad Ożenkiem 
do ukończenia ostatecznej redakcji minęło lat 
bezmała dziesięć . Ożenek otwiera i zamyka 
okres właściwej literackiej twórczości Gogola. 
Nic dorósł nigdy rangą do rzeczy w twórczości 

tego pisJrza najważniejszych. Nie mnie.i, musiał 
być bliski autorowi, skoro ten z nim sic; prze-z 
tyle lat nic rozstawał. Komedia ta byla jednym 
z ważniejszych epizodów jego życia. 

W pierwszej w ersji nazywała s ic; Konkurenci 
do ręki. Nie było tu jeszcze Petersburga, ani 
śro dowiska mieszcza ńsko-urz<;dniczego, nic było 
jeszcze Podkolcsin,1, t ego charakteru j&:kżc ro
syjskiego, kcóry przckszt3.łcił się z biegiem lat 
w goncz1rowskiego Oblomowa, ani Koczkaric
wa, ani całe j galerii znakomitych typów, 
Jaicznica był jeszcze bliskim krewniakiem 
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Bydlakiewicza z Synalka sz lacheckiego Fonwi
zina. Stopniowo komizm zewnętrzny, nv.skór
kowy, operujący najbardziej tradycyjnymi sy
tuacjami farsowymi, nabierał cech orygin1lnych 
„Gogolowskich", stawał się cieńszy, szlachetniei
szy, bardziej wieloznaczny. Na znaczenie his
toryczne Ożenku w komediografii zwróci uwagę 
każdy podręcznik: że j est to komedia operująca 
precyzyj nie środowiskowo-społecznym realiami, 
że tradycyjna intryga zaręczynowa służy za 
pretekst świadomie wykrzywionej karykatural
nie charakterystyki socjalnej, że jako „komcdb 
charakterów" nie przeradza się w igraszki ab
strakcyjnych figurek schematycznych, że bez
pretensjonalny obrazek obyczajowy ma sens 
podwójny, że jest w tym coś z metafory Re
wizora, że rezygnuje w niej Gogol z większości 
tradycyjnych rekwizytów i sytuacji komicznych, 
czy ściślej - potrafi przydać im nowego, świe
żego sensu, itd„ itd. Co jednak najważniejsze -
nie jest to komedia „naiwna". Fabula ani ry
sunek postaci nie są mechanicznym rozwinię

ciem określonego z góry schematu; Ożenek nie 
ma głosić naiwnych morałów, Ożenek jest na
pcwno - zabawą 

Połącz2nie tych sprzecznych pozorni2 tenden
cji nie jest sprawą najłatwiejszą. Gogol zdawał 
sobie z tego sprawę. Był wprawdzie przede 
wszystkim pisarzem a nic teoretykiem. Ale 
m. marginesie swej tv:órczości dał kilka intere
sujących uwag na temat komedii. Można by je 
ująć w cztery zasadnicze wnioski. Dzisiaj wy
dadz1 się one nam raczej naiwne, ale czy -
tak bardzo naiwne? 

1. Nic ma komedii bez śmiechu 

2. Komizm kryje się wszędzie we wszyst-
kim; na tyle przywykliśmy do tego, że nic 
dostrzegamy rzeczy śmiesznych w życiu co
dziennym. Zadanie jest więc proste: aby doi1 
dotrzeć, trzeba zdemaskować człowieka, w któ
rym tai się ów „ukryty komizm". 
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:3. Komedia to jednak nic tylko zdemasko
wanie człowieka . To przede wszystkim zdem as 
kowanie rz:czywistcści , „w imię prawdy 
i w gniewie sprawiedliwym··. Nic może tu być 
żadnego „tabu". 

4. Kom edia m a sens w tedy tylko, gdy prze
mawia przy pcimocy środków jawnie teatral
nych. 

Ba! Tc pozornie oczywiste i jasne sformuło
wania są przcpis,1mi najtrudniejszymi do zre
alizowania. Wiedział o tym G ogol, kiedy mówił: 
„nie chciałbym by ć w skórze autcira. O il :~ 

będzie p'.soił o j a kichś wydarz::niach bez zna
czenia, skrytykują go: - Bzdury pisze ... Ża dnej 

głębszej myśli prz::wodnicj ... " - .Jeżeli napisze 
o czymś bardzie j istotnym , o czymś powa;:niej
szy m - zaczną krzyczeć : ,.To nic jcg:i rzecz! 
Niec h lepiej pisze bzdury!„ .. . 
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„OŻENEK" NA SCENACH POLSKICH 

Prapremiera ,,-osyj,ska Ożenku odbyła się 

9 XII 1842 r. w Petersburgu. 

Polską prapremierą Ożenku był spektakl 
w Łodzi (13 XII 1908 r.). W Warszawie Ożenek 
wystawiony został w języku .polskim po raz 
pierwszy 1 II 1911 r. w tłumaczeniu Bolesława 

Gorczyńskiego (Teatr Mały). Pod tytułem 

Swaty komedię Gogola wystawił 23 V 1913 r. 
lwowski Teatr Nowy, w przekładzie J. Babic
kiego. W tym samym przekładzie rzecz grano 
od 28 II 1914 r. w Krakowie (reż. St. Stanis
ławski). W dwudziestoleciu wystawiono Ożenek 

dwukrotnie: 15 X 1937 r. w warszawskim Ate
neum, w re żyserii St. Perzanowskiej, z deko
racjami Wt Daszewskiego, m.in. z .Jaraczem, 
Bonacką , Gruszecką, Perzanowską, Chmielew
skim, Łuszczewskim, w przekładzie .J. Tuwima. 
Pisał wówczas o Ożenku Jan Parandowski 
w „Gazecie Polskiej": „Ożenek Gogola można 
wziąć za rozwinięty w komedię żart o tym, jak 
trudno staremu kawalerowi dojść do ołtarza, ale 
można również uczynić z niego diatrybę na Ro
sję i rozpruwszy szv.ry tej sztuki, wysypać z niej 
jak ze starej poduszki mierzwę stęchłego pie 
rza i gnuśnych snów. Tej miary pisarz co 
Gogol jest zawsze alegoryczny , żadna rzecz nic 
pozostanie tylko sobą , jeśli on o niej mówi, bo 
między nią, a jego słowem istnieje pole mag
netyczne wielkiej indywidualności , w którym 
nic nie zdoła utrzymać się w spokoju" ; oraz 
23 XII 1937 r . w Teatrze Polskim w Poznaniu, 
w reżyserii Czengerego. 
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Po wojnie Ożenek wystawiony był nu dwu
dziestukilku scenach zawodowych. M.in. w roku 
1947 -- Teatr TUR w Łodzi (reż. H. Szletyz'lski), 
Teutr Rozmaitości w V.lursw.wie (reż. K. Borow
ski), Teatr Ziemi Pomorskiej w Toruniu (reż. J. 
Maśliński), Teatr Polski w Szczecinie (reż. 

F. Rychłowski). Rok 1948: Teatr Polski w Biel
sku (reż. S. Kwaskowski), Teutr Miejski w Ka
liszu (r e ż . S. Winnicki), Teatr Nowy w Poznaniu 
(r 2ż. E. Chaberski). Rok 1949: Teatr im. Sło

wackiego w Krakowie (reż. B. Dąbrowski), 

T 2atr Wybrzeże (reż . S. Kwaskowski) , Teatr 
Ziemi Rzeszowskiej (reż. A. Grzymała-Siedle

ck i). Rok 1950: Teatr im. Żeromskiego w Kiel
C)Ch. Rok 1951: Gniezno (reż . E. Chaberski) , 
Jcleni3. Góra (reż . T. II. Lotar) . Rok 19)2: Te
atr Ziemi Pomorski:-j w Toruniu (reż .. J. Black) 
T .catr Wielki w Częstochowie (reż. M. Mieczyń
ski), Teatr im. Słowackiego w Krakowie (reż . 

B. Dąbrowski). Teatr im .. Jaracza w Olsztynie 
(reż. Chodecka) , Teatr Ziemi Opolskiej (reż. 

.J. Poraska), T eatr Wspó!czesny w Szcz:!cinie 
(reż. E. Chaberski), Teatr Polski w Warsnwi'2 
(reż. B. Dąbrowski) . Rok 1954: Teatr Ziemi Łódz
kiej (reż. S. Domański. Rok 1955: Zielona Góra 
(r-.::ż. Z. Kocza nowicz). Rok 1956: Teatr im. We.
gierki. Białystok (reż. Maśliiiski). Rok l!J58: 
Bielsko (reż. A. Wachowicz). Rok 195H: Sosnowiec 
(reż. J. Roland - Bujański). Kalisz, ( reż. S. Bur
czyk), Koszalin, (reż. Z. Chmielewski). Rok 1960: 

Gd•J ń sk reż . A. Dlugos?'.). 
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