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Paradoksalna komedia 

z reżyserem Wacławem Jankowskim rozmawia Jan Feusette 

- Rozumiem Twoje opory przed tą rozmową: spektakl powinien bronić się 
sam, o przy okazji bronić reżysera, którego nic tok dobrze nie przedstawi wi
downi, jak artystyczne efekty jego pracy. Tak się to mówi trochę kokieteryjnie, 
a trochę demagogicznie. Umówmy się więc: ja nie będę Cię pytał o motywy 
szczegółowych rozwiązań inscenizacyjnych, a ty powiesz jednak opolskiej pu
bliczności coś o sobie, o swojej artystycznej, a może i po prostu życiowej ... fi
lozofii. 

- Chyba musiałeś mnie kiedyś przyłapać na filozofowaniu i stąd te wielkie 
słowa. 

- Dobrze, zapytam banalnie: dlaczego „Ożenek"? 

- Jak sobie człowiek myśli o tym, co by chciał kiedyś robić ... to tak, jakbyś 
poszedł jeszcze dalej i zapytał nie „dlaczego „ ożenek?«?", ale „dlaczego się 
ożeniłeś". Jeżeli nie dla pieniędzy, jeżeli nie dla urody, jeżeli nie dla interesu, to 
pewnie ... z miłości. „Ożenek" to niewątpliwie jedna z najznakomitszych pozy
cji w dramaturgii światowej, a oprócz tego ma pod tytułem taki dopisek: „zda
rzenie całkiem niewiarygodne". 

- Wiele dobrych dramatów mogłoby mieć taki dopisek. Niewiarygodność 
zdarzenia czasem wzmacnia wiarygodność sztuki w głębszym sensie. 

- Właśnie. Tu u Gogola wszystko jest paradoksalne. Jest to komedia bar
dzo śmieszna, ale i bardzo gorzka. 

- Nie jest to jednak „Rewizor", gdzie ostrze satyry wymierzone jest w grub
szego zwierza i przez to służy poważniejszym celom. 

- Kiedy zabierasz się za dramat, zwłaszcza kiedy to jest arcydzieło, to on 
ci narzuca jakiś stereOł!Jp, skądś już wiesz, że tak to trzeba czytać. Wtedy się 
przeciw temu buntujesz, chcesz zedrzeć te wszystkie mniemania i zobaczyć, jak 
wyglądają gołe fakty. Dopiero potem przymierzasz te fakty do swego widze
nia, do swojej filozofii. 

- Czy z analizy tych prostych faktów wynika, że dotychczasowa tradycja 
wystawiania „Ożenku" jest z nimi w kolizji? 

. - Nie, nie, tylko ja na to inaczej patrzę. Przeczytam ci parę zdań z pierw
szych moich notatek: jest tu świat pozbawiony celu i kierunku, wewnętrznie roz
bity, · pełen chaosu i niepokoju, rządzony przez przypadek i przez odarły z głęb
szych przekonań - rozum ; j~st to opowieść o kompletnej niemożliwości speł
nienia jakichkolwiek zamiarów. . . 



- Szukasz formuł uniwersalnych. Bo przecież można by powiedzieć, że to 
nie jest o jakichkolwiek zamiarach, tylko całkiem konkretnych, dotyczących cał
kiem konkretnych bohaterów. 

- Mówię o poziomie pierwszej lektury. Praca nad spektaklem jest już nie
mal wyłącznie pracą nad konkretami, ale jej efekt musi nawiązać do tamtych 
pierwszych, trochę spontanicznych refleksji. Było wśród nich i takie zdanie : jest 
to powolna - i tu dodaję coś, z czym mało kto się chyba zgodzi - s m u t n a 
historia o niespełnionych nadziejach. 

- Patrzysz na bohaterów jak na pełne postacie, a nie jak na charaktery. 

- Tak, „charakterologia" tych typów mnie na przykład za bardzo nie inte-
resuje, choć wyobrażam sobie, że kiedyś, w epoce Gogola, było to odkrywcze 
i przenikliwe patrzenie. Wszak nie istniała jeszcze wtedy usystematyzowana 
psychologia jako dziedzina wiedzy. Z tamtej epoki przetrwał na przykład utwór 
Puszkina o Mozarcie i Salierim. Schaeffer w swoim „Amadeuszu" zachowuje 
wszystkie, w końcu dość fikcyjne, wątki, a przecież jego dramat jest nieporów
nanie bogatszy w komplikacje sytuacyjne, w działania bohaterów. Wobec 
„Ożenku" chciałbym się zachować, choć w nikłym ułamku, jak Schaeffer wo
bec Puszkina. 

- A więc będziemy mieli „komedię, ale„." To „ale" polega na tym, że 
wczuwasz się w los bohaterów, którzy są skądinąd ośmieszeni. Czy chcesz 
być ich adwokatem? Są bezradni, to prawda, ale są też agresywni. 

-Te trochę satyry społeczne, jaka tu jest, ujawni się łatwo samo, bez mo
jej szczególnej pieczy reżyserskiej. Ja chciałbym przede wszystkim nie zapom
nieć o paradoksach. Zawsze w komedii było zawiązanie intrygi na zasadzie: 
oni się kochają, potem mają kłopoty, idą przez życie zygzakiem, w końcu biorą 
ślub. Tutaj nie ma czegoś takiego, nie ma ślubu, bo w końcu nie ma amanta. 
Perypetie mają naturę bardziej psychologiczną, a mniej zewnętrzną, sytuacyj
ną. Mówiąc natura, mam na myśli samą ich istotę, a nie tak zwaną zawartość 
fabularną. Oczywiście można z „Ożenku" zrobić całkiem bezproblemową ko
medyjkę. Ja jednak mam nadzieję, że interesując się na przykład rozkładem 
wartości, nie pozbawię dramatu walorów rozrywkowych. 

- W jakim znaczeniu mówisz o rozkładzie, o jakich wartościach myślisz? 

- W obu znaczeniach, a o jednej z wartości „rozłożonych" już napomkną-
łem - jest nią po prostu - miłość. Andrzej Biełyj powiedział: „śmiech Gogo
la nie był nigdy tylko wesoły . Gogol używał go po to, aby uwolnić się od smut
ku". Mogę przeczytać jeszcze kilka cytatów, które wypisałem sobie, trochę 
przekornie, w związku z „Ożenkiem". „Wolność: wolność kapryśna, wolność 
wyboru, wolność twórcza. A co to jest w ogóle wolność? Zdolność wyboru 
wyższych wartości" - to powiedział Charles Maccio. A Zygmunt Adamczew-

ski: „Wydarzenie nie jest tragiczne (komiczne) samo przez się. Dopiero »przy
właszczone« sobie przez jednostkę w drodze poznania, .obserwacji zyskuje ten, 
a nie inny walor." Mówi to w związku z Edypem - Bogom na Olimpie sytua
cja Edypa może się wydać bardzo komiczna. 

- Zagadnięty o filozofię życia więcej mówisz o filozofii, niż o życiu. A 
chciałbym jednak uzmysłowić Opolanom kilka wyznaczników Twojej biografii. 

- Szkoła średnia w Kaliszu, studia aktorskie w Krakowie, reżyserskie w 
Warszawie. Do końca tego sezonu jestem na etacie aktorskim w Teatrze im. 
Słowackiego w Krakowie, przedtem pracowałem w Ludowym w Nowej 
Hucie, tam też raz pierwszy reżyserowałem - to było „Milczenie" 
Brandstaettera. Dyplom aktorski uzyskałem w 1973 roku, a po siedmiu latach 
poszedłem na studia reżyserskie i właśnie w tym roku je kończę. „Milczenie" 
było spektaklem warsztatowym, a teraz w roku dyplomowym robiłem „Achille
sa i panny" Artura Marii Swinarskiego w Teatrze Narodowym i w Ludowym 
„Wilki" Romain Rollanda. 

- Czy „Ożenek" jest Twoim spektaklem dyplomowym? 

- Nie, „Achilles i panny". 

- Mam nadzieję, że praca nad „Ożenkiem" nie będzie ostatnią Twoją re-
żyserią w opolskim Teatrze. 

- Ja również. 
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BOHDAN GALSTER 

. KOMEDIOPISARZ (fragmenty) 

„( ... ) Gogol, wniknąwszy w istotę osiągnięć klasycznej komedii, przede 
wszystkim Szekspira i Moliera, stworzył komedię charakteru. Stąd też nie 
postacie podporządkowane zostały zabawnym sytuacjom, lecz na odwrót -
komizm. sytuacyjny zyskał pełne uzasadnienie w komiźmie samych postaci, or
ganicznie z niego wypływał. 

Komedia zawsze cieszyła się - nawet w okresie panowania poetyki nor
matywnej - dużo większą swobodą niż „wysokie" gatunki literackie. W prze
ciwieństwie do jednolicie podniosłego stylu tragedii, dopuszczała ona daleko 
idące zróżnicowanie językowe. Język więc stanowił jeden z istotnych ele
mentów charakterystyki bohatera i środowiska. Z tych osiągnięć gatunku 
Gogol umiał wysnuć bardzo konkretne i radykalne wnioski praktyczne. Posta
cie jego komedii, jak zawsze plastyczne i wyraziste, swą niepowtarzalność 
zawdzięczają przede wszystkim charakterystykom językowym. Stylistyczne 
zróżnicowanie dialogów pełni więc niezmiernie ważną i odpowiedzialną funk
cję prezentowania bohaterów. Ruch, gest, postawa wiązały się u Gogola nie
rozerwalnie ze słowem, wzajemnie się uzupełniają. Niekiedy słowo pełniło 

wręcz funkcję określającą . Dymitr Oboleński wspomina, źe Gogol po przeczy
taniu jakiejś dość zabawnej notatki w książce zażaleń na stacji pocztowej, 
wyłącznie na podstawie jej brzmienia, plastycznie odtworzył postać autora. ( ... ) 

Stanowczo potępił Gogol poetykę niezwykłości, krwawych efektów i sen
tymentalnej ckliwości połączonej z retoryczną krzykliwością. Nigdy nie uznał 
Aleksandra Dumasa {ojca), Ducange'a, Kotzebuego - ówcześnie najpopu
larniejszych pisarzy dramatycznych - za rzeczywistych przedstawicieli ducha 
współczesnej dramaturgii. Przeciwstawiał im inną tr.adycję - tradycję klasycz
ną: Szekspira, Moliera, Beaumarchais'go, Lessinga, Schillera. Widział bowiem 
kryjącą się w teatrze wielką siłę społecznego oddziaływania i dlatego opono
wał przeciwko przekształceniu sceny w pustą rozrywkę i instrument wywoły
wania dreszczy taniej emocji. Przekonanie o wielkiej roli teatru pojawia się 

- - - -----



w artykule „O teatrze, o jednostronnym spojrzeniu na teatr i o jednostronności 
w ogóle" (1845): 

„Teatr Io bynajmniej nie błahostka i bagatela, jeśli wziąć pod uwagę, 

że może on naraz pomieścić tłum pięcio - czy sześciotysięczny i że cały fen 
tłum, pod każdym względem niejednorodny, gdy brać pod uwagę jednostki, 
może nagle doznać wspólnego wzruszenia, zapłakać wspólnymi łzami i za
śmiać się wspólnym śmiechem".( ... ) 

Koncepcję „prawdziwie społecznej komedii" traktował jako dążność do 
odrodzenia gatunku, przywrócenia mu należytego miejsca w literaturze. Swoje 
rozumienie śmiechu jako kategorii estetycznej ostro przeciwstawił powierz
chownemu i pustemu komizmowi wodewilów: „upojeni widzowie zapomnieli( ... ), 
że jest komedia, wierna kopia społeczeństwa, w którym żyjemy, starannie ob
myśloną głębią swej ironii wywołująca śmiech - nie fen śmiech, który 
rodzi się z powierzchownych wrażeń, z płaskiego dowcipu, z kalamburu, nie 
fen wszakże śmiech, który ożywia prostacki tłum towarzystwa, któremu po
trzebne są konwulsje i karykaturalne wybryki natury, lecz fen elektryzujący, 

ożywczy śmiech, który wyrywa się nieprzemuszenie, swobodnie i nieoczeki
wanie, prosto z serca olśnionego oślepiającym blaskiem rozumu, rodzi się 

z głębokiego zachwytu, a bywa wywoływany tylko przez umysł głęboki". 

Smiech więc podporządkowany został wielkiej moralistyce społecznej, 
siał się wręcz jej najważniejszym wykładnikiem. Tę rolę zaś Gogol mógł po
wierzyć śmiechowi tylko dzięki temu, że sam przeszedł przez szkołę humoru 
romantycznego, że własna działalność literacka kojarzyła mu się już nie z po
słannictwem oświeconego dydaktyka walczącego satyrą o poprawę obycza
jów, lecz z romantycznym apostolstwem, z rolą proroka, przez Boga natchnio
nego do walki o czystość dusz ludzkich. ( ... ) . 

Głosił więc nowatorską teorię komedii, którą można by określić dzisiej
szym mianem komedii zaangażowanej. Rozbijała ustaloną i uświęconą dłu

gotrwałą praktyką strukturę gatunku, nadawała mu charakter uogólnionego 
sądu nie nad jednostką, lecz nad całym społeczeństwem, nad jego zbiorczą 
„skrzywioną duszą". Smiech miał tę „skrzywioną duszę" naprawić, tchnąć 

w nią wzniosłość i prawość . Komizm przerodził się w uogólniający h u m o r 
romantyczny. 

„Naprawdę, śmiech jest ważniejszy i głębszy niż ludzie myślą. Nie ten 
śmiech, zrodzony z chwilowej irytacji, żółci, chorobliwego usposobienia, ani 
leż lekki śmiech służący do płochej rozrywki i zabawy - lecz ów śmiech, 
który promieniuje ze świetlanej natury człowieka, promieniuje dlatego, że na 
dnie jej znajduje się wiecznie bijące źródło, które pogłębia przedmiot, uwy-

pukla Io, co pozostało by niedostrzeżone, bez którego przenikającej siły 

płytkość i pustka życia nie przeraziłaby tak człowieka. Podłość i nikczemność, 
obok których obojętnie przechodzi codzień, nie stanęłyby przed nim w lak 
strasznej, prawie karykaturalnej postaci". 

Komedia, żeby znaleźć miejsce w tak pojmowanym teatrze, musiała ulec 
gruntownej reformie, dopiero s t a ć s i ę pełnoprawnym gatunkiem literackim, 
jakim nie była w epoce klasycyzmu. Dopiero doświadczenia romantyzmu, który 
obalił hierarchiczną drabinę gatunków i przyniósł nowe rozumienie humoru, 
doprowadziły do nobilitacji komedii i zerwania z tradycją pojmowania jej jako 

zwykłej rozrywki". 

Bohdan Galster 
Mikołaj Gogol, Warszawa 1967. 
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