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~ -onadczasowy Ożenek._ _
Ożenek Mikołaja

Gogola to dramat powstały w 1841 roku (autor rozpoczął pracę nad nim już w 1833 roku),
który początkowo nie cieszył się zbyt wielką popularnością ze względu na nowatorstwo postaci, satyrę mierzącą w ówczesne społeczeństwo rosyjskie i złamanie zasady klasyczności dramatycznej sztuki.
Petersburska widownia nie doceniła uniwersalności dzieła i nie przewidziała, że Ożenek będzie, obok Rewizora, najchętniej grywaną sztuką Gogola do tej pory i to nie tylko na gruncie rosyjskim. Polska prapremiera
spektaklu miała miejsce już w 1908 roku w jednym z łódzkich teatrów, później wystawił ją w 1945 roku w
białostockim Teatrze Wojewódzkim Michał Melina i z powodzeniem nieprzerwanie grywana jest po dziś
dzień . W Polsce Ożenek miał jak dotychczas aż 83 realizacje! W tym były to cztery spektakle Teatru Telewizji, dwukrotnie wznawiano przedstawienia po kilku latach przerwy, istnieją także wariacje na temat owego dzieła. Wiele teatrów może pochwalić się tym, że na swoich deskach wystawiło Ożenek nawet kilka razy.
Reżyserzy chętnie wracali do tego dramatu, opierając się głównie na przekładach Juliana Tuwima i Adama
L-

Grzymały-Siedleckiego.

E

W Teatrze im. Wandy Siemaszkowej sztukę tę wystawiono do tej pory dwa razy w 1949 roku (premiera
miała miejsce 27 października) zrealizował ją Adam Grzymała-Siedlecki, scenografię i kostiumy wykonał
Karol Frycz, a w role bohaterów dramatu wcieli się: Lidia Grazadio, Irena Rembiszewsk~, Maria Sieniawska, Julia Żabińska, Józef Barański, Kazimierz Biernacki, Feliks Falkowski, Ryszard Kolaszyński, Włodzi
mierz Kornak Tadeusz Olderowicz, Krystian Tomczak. Ponownie ze sztuką Gogola zmierzył się Marian
Szczerski w 1972 roku (premiera odbyła się 7 września). Scenografię zaprojektowała Irena Perkowska, choreografią zajęła się Zofia Więcwałówna, natomiast muzykę napisał Stanisław Michalak. W poczet aktorów
kreujących w tym akurat przedstawieniu Gogolowskie postaci weszli: Maria Góral, Anna Kujałowicz, Elwira Turska, Jadwiga Wysocka, Franciszek Buratowski, Jan Cybulski, Tadeusz Czarnowski, Zenon Stramski,
Bolesław Werowski, Zbigniew Zaremba, Stanisław Zych. Teraz zaś mamy okazję ponownie oglądać na deskach rzeszowskiego teatru nową realizację Ożenku.
Paulina Bieniek

ea
QJ

""C
ta

;:
>

c

N

u

>

~

V)

>

~

L-

<(
L-

O

~

~

QJ
L-

>

o

Premierę tę dedykuję Urszuli, Agnieszce,
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- moim ekspedyciętom.
R.C.

Dlaczego Ożenek? - Umożliwić widzom udział w zupełnie niewiarygodnym
zdarzeniu (tak Autor kwalifikuje swój utwór w podtytule) - to zadanie od początku
wydało mi się najbardziej ekscytujące ...
Reżyser.

Łukasz

Małżeństwo

wczoraj i dziś
przyszłej ż~ny:

{

Pijewski

cię

że

„Ja tak
kocham,
mi brakuje}
Narzeczony do
słów!" Ona w myślach: „Zeby ci tylko nie zabrakło pieniędzy!"

Przyszedł

do mnie Reżyser ciekawych przedstawień teatralnych, z którym bardzo lubię o wielu rzeczach
i powiedział, że zamierza wystawić w teatrze sztukę Mikołaja Gogola pt. Ożenek. Zaczęliśmy
rozmawiać. Od słowa do słowa okazało się, że poważnym problemem może okazać się sprawa rozumienia
przez dzisiejszą publiczność różnych kwestii związanych z zawarciem małżeństwa. Niegdyś były one na
porządku dziennym. Treść naszej rozmowy postanowiłem dla Państwa korzyści zanotować.
rozmawiać

Zacznijmy więc od tego, iż trzeba pamiętać, że dawny akt małżeński to nie tylko wzajemne włożenie sobie
przez nowożeńców obrączek na palce i wyrzeczenie zwyczajowych formułek: „Tak!", „Tak!", ale bardzo
ważne, przełomowe dla ich losu, kilkuwymiarowe i uwarunkowane wieloma złożonymi przyczynami wydarzenie.
Istota różnic

między „dziś

a wczoraj małżeństwa" leży, w moim przekonaniu, w sposobie rozumieniu aktu
małżeńskiego. Owe rozbieżności spowodowane są wieloma sytuacjami, jakie miały miejsce w ciągu tych
niespełna 180 lat, które upłynęły od chwili powstania sztuki genialnego Ukraińca.

Po pierwsze - małżeństwo dawniej było dużo mocniej związane z wyznaniem, gdyż było nade wszystko
aktem religijnym i jest sprawą oczywistą, że zawierane w kościele katolickim, w cerkwi prawosławnej czy
w synagodze, posiada status metafizyczny, duchowy lub sakramentalny. Ten religijny wymiar małżeństwa
miał silne oparcie w bardzo dawnej tradycji. Cała zresztą rzeczywistość miała u zdecydowanej większości
ludzi przed 1789 rokiem sankcje religijne i nikt w zasadzie jej religijnych fundamentów nie podważał.
Zrobiły to dopiero tragiczne erupcje szaleństwa - rewolucje: francuska pod koniec XVIII i bolszewicka
w XX wieku. Miłość małżeńska wyrastała zatem z religijnego, w Europie głównie chrześcijańskiego, świa
topoglądu naszych przodków. Dodam, że miała ona niewiele wspólnego z natrętną i agresywną apologią
seksu, który dziś zdaje się królować wokół nas. Seks był jedną z wielu funkcji małżeństwa i nie był bynajmniej sprawą najważniejszą. Był raczej dodatkiem do rzeczy niż rzeczą samą.
Po drugie - sprawa struktury dawnego społeczeństwa. Społeczeństwo XIX-wieczne, a jeszcze do pewnego
stopnia w pierwszej połowie XX wieku, nie było społeczeństwem demokratycznym w dzisiejszym rozu-

mieniu tego słowa, ale społeczeństwem stanowym. Owa stanowość
czaje ludzi, a i dzisiaj jeszcze można niekiedy odnaleźć tego ślady.

miała długo wpływ

na prywatne oby-

Po trzecie - różna od dzisiejszej struktura rodziny. Rodzina, ród, były prawdziwymi fundamentami ówczesnych społeczeństw. „Rodzina, główna scena życia prywatnego w XIX stuleciu, dostarczała postaci i głów
nych ról, praktyk i rytuałów, intryg i konfliktów. Ta niewidzialna dłoń społeczeństwa obywatelskiego była
zarazem bezpiecznym gniazdem i węzłem dramatu." - można przeczytać w Historii życia prywatnego,
(Ossolineum 1999, t. 1). Autorzy tej pracy każą także pamiętać, że wszyscy, którzy znaleźli się poza krę
giem rodzinnym, a więc mieszkańcy koszar, więzień, internatów, klasztorów dandysi i włóczędzy, zakonnice i amazonki, cyganeria i apasze ; często byli zmuszani do określenia swojego stosunku do rodziny.
Znajdowali się oni na peryferiach centrum, które ona wówczas stanowiła.
Po czwarte wreszcie - dawne małżeństwo, podobnie jak coraz częściej ma to ponownie miejsce w Polsce
dzisiaj, było rodzajem umowy-kontraktu cywilno-prawnego mającego zabezpieczać interesy majątkowe
małżonków.

Jak każda umowa, także umowa małżeńska wymagała negocjacji zwanych swatami lub zmówinami. Prowadzili je specjaliści, czyli swat i/ lub swatka, zwani także dziewosłęby. Była to instytucja, która powstała
przez wzgląd na delikatność małżeńskiej materii, uczucia przyszłych małżonków i różne niebezpieczeństwa
formalne czyhające na drodze do ślubnego kobierca. Wydarzeniem kończącym swaty były zaręczyny zatwierdzające publicznie chęć zawarcia małżeńskiej umowy.
Oprócz wspomnianej wyżej sankcji metafizycznej małżeństwo, zakotwiczone było w prawie, którego jednym z najważniejszych unormowań było prawo własności. Fakt, że małżeństwo jest wstępem do kreacji nowej rodziny, było i jest sprawą oczywistą. Dbałość o jej materialne podstawy była również zrozumiała, choć
ich poziom był często z powodu stanowości społecznej bardzo zróżnicowany. Sprawy majątkowe ustalane
były nie tylko jako umowa między stronami małżeństwa reprezentowanymi przez swatów, ale miały także
swe podwaliny w konkretnych przepisach prawnych wyrastających z prawa rzymskiego. Stąd umowa mał
żeńska zwyczajowo uwzględniała rozmaite i najbardziej typowe sytuacje, odnośnie do których strony zawierające akt małżeński się zabezpieczały. Co działo się np. w wypadku, gdy któreś z małżonków zmarło?
W książeczce Walentego Dutkiewicza wydanej u Orgelbranda w Warszawie w 1877 roku pt. Słowo o stosunkach majątkowych między małżonkami i o prawie zwyczajowym polskim możemy przeczytać : „[ ... ]
Podług prawa polskiego żona wnosiła w dom męża posag (łac . dos), mąż biorący posag zwykle w pienią
dzach, ze swej strony taką sumę, jaką brał za żoną, przypisywał dla tejże swej żony, i tę druga sumę, którą
zwano wianem (łac. dotalitium), i która żonie służyć miała za dożywocie na przypadek jej wdowieństwa,
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złączywszy z sumą posagową, ubezpieczał na połowie swych dóbr. Nazywano to oprawą[ ... ] posagu.
Oprawa posagu stanowiła zabezpieczenie losu żony na przypadek jej wdowieństwa, i tak, kiedy mąż umarł,
wdowa po nim obejmowała dobra, na których miała oprawę, w posiadanie, jako dożywotniczka, i z nich dochody pobierała. Jeżeli żona pierwej umarła, mąż obowiązany był zwrócić sukcesorom żony tylko posag,
a dożywocie na sumie od męża przypisanej gasło . Jeżeli była żona chciała porzucić stan wdowieński i weszła w powtórny związek małżeński, służyło prawo sukcesorom pierwszego męża." Ustalenia te miały, jak
widać, bardzo szczegółowy charakter. Chodziło o to, aby majątek rodzinny stron zawierających akt małżeń
ski, nie ulegał rozproszeniu, aby zabezpieczał dobrobyt materialny rodziny czy rodu.

Dzisiaj w Polsce niewiele się o tych dawnych kwestiach pamięta i, albo w ogóle lub też w znacznie mniejszym stopniu, bierze się te sprawy pod uwagę. Sytuacje opisane u Gogola mogą dziś budzić niejakie zdziwienie i może się zdarzyć, że rozśmieszy widownię sam fakt handlowego traktowania małżeństwa branego
za wyraz jakiejś „szczególnej" głupoty minionych pokoleń, a nie sposób, w jaki komiczne deformacje najeżonego trudnościami dochodzenia do zawarcia cywilno-prawnej umowy małżeńskiej ukazał dramaturg.
Wpływ na tego rodzaju nieporozumienia miał zapewne nieszczęsny okres PRL-u. Przede wszystkim w dobie peerelowskiego reżimu całkowicie zostało postawione na głowie prawo własności. Wszak właścicielką
wszystkiego była ta pokręcona karykatura państwa reprezentowana przez tzw. „nomenklaturę partyjną"
i aparat władzy. Wywłaszczenia na mocy komunistycznych dekretów dawnych właścicieli ziemskich i prywatnych działaczy gospodarczych doprowadziły do ekonomicznej katastrofy kraju i spowodowały daleko
idącą pauperyzację całego właściwie społeczeństwa. Nowe powojenne stosunki własnościowe wywoływały
spłaszczenie i minimalizację stanu posiadania każdego obywatela PRL-u: „mały fiat'', „M-1" czy nawet
M-5" mieszkanko w ciasnych i niestarannie zbudowanych wielorodzinnych „blokach'', „działka pracow~icza", „zbiorowe wczasy" były perspektywą własnościową młodych mieszkańców powojennej Polski.
Małżeństwa i rodziny żyjące w systemie komunistycznym, pozbawione często sankcji metafizycznych, nieposiadające praktycznie żadnego zabezpieczenia materialnego, niemające oparcia w strukturach rodzinnych
dawnego społeczeństwa obywatelskiego były tworami niestabilnymi, łatwo się rozpadały i nie budziły autorytetu czy wiarygodności. Brak mieszkań, marne zarobki, brak jakiejkolwiek autentycznej prawnej opieki
prorodzinnej, mimo papierowych deklaracji władz, obudził skłonność do przekraczania granic wolności,
skłaniał do przybierania postaw anarchistycznych lub wręcz nihilistycznych, co w konsekwencji doprowadziło do opłakanego stanu demograficznego i zmian społecznych o niespotykanym dotąd charakterze.
Po 1989 roku zaczęliśmy powoli i z trudem przypominać sobie dawne, przedwojenne obyczaje i zasady.
Przede wszystkim przywrócono ponownie prawo własności, które legło u podstaw nowego ustroju gospo-

darczego. W prawie rodzinnym pojawiły się zmiany dotyczące m.in. przepisów o tzw. przysposobieniu,
0 wyborze nazwisk noszonych przez małżonków oraz unormowania w kodeksie konkordatowej formy zawarcia małżeństwa, instytucji separacji, zakazu stosowania kar cielesnych przez rodziców i opiekunów
prawnych i, co może nas zainteresować, reformy małżeńskiego ustroju majątkowego. Istnieją w nim przepisy odnoszące się do zawarcia - uwaga! - umowy majątkowej małżeńskiej, potocznie nazwanej intercyzą.
Rodzaje intercyzy to: umowa wyłączająca wspólność majątkową (wprowadzająca rozdzielność majątkową
albo rozdzielność z wyrównaniem dorobków); umowa rozszerzająca wspólność majątkową; umowa ograniczająca wspólność majątkową; umowa przywracająca wspólność ustawową. Ważną okolicznością umowy
jest terminjej podpisania, a to dlatego, że nie może ona mieć mocy wstecznej. W konsekwencji sporządze
nie intercyzy nie wyklucza wspólnej odpowiedzialności małżonków za zobowiązania powstałe przed dniem
jej podpisania.
Wydawać by się mogło, że sprawy w uwolnionej od sowieckiego jarzma Polsce nabierają normalności.
Nie wchodzi się jednak dwa razy do tej samej rzeki - jak powiada filozof - i zmiany w latach 90. zachodziły
w kraju w zupełnie innym kontekście od tego, w jakim biegło życie przed 1939 rokiem. Przekształcenia te
były wprowadzane szybko i odgórnie, zamiast wyrastać z powolnych przemian naturalnych i dlatego.~ka
zały się niestety dość powierzchowne, a niekiedy przybierały formy wręcz groteskowe. Gospodarczej 1 politycznej metamorfozie dzisiejszych Polaków towarzyszy tęsknota i próba odbudowy społeczeństwa klasowego. Jestem jednak pełen wątpliwości, gdy czytam takie zdanie: „Jak pokazują badania przeprowadzone na
zlecenie MasterCard przez firmę badawczą The Future Laboratory w 2009 roku w Polsce rośnie klasa śre
dnia, grupa ludzi wykształconych, dobrze sytuowanych, świadomych konsumentów. Badacze przewidują,
że w dużej mierze to właśnie ta grupa będzie w najbliższych latach kształtować zachowania konsumenckie
i preferencje szerszej rzeszy Polaków. Będzie też akceleratorem polskiej przedsiębiorczości . " Odnoszę wrażenie, że jest to nie tyle prawda, ile chyba życzeniowo-magiczne zaklęcie. Klasa wyższa, nazywana także
elitą (cokolwiek też miałoby to znaczyć), jest przedmiotem westchnień jednych i generuje wiele kontrowersji u drugich. Ta nowa klasowość społeczna w Polsce dzisiejszej, w swej istocie całkowicie sztuczna, zdaje
się wyrastać na gruncie jedynie może grubości portfeli. Ten, kto ma dziś „dużą kasę", plasuje się, zdaniem
niektórych taryfikatorów, właściwie tylko jakimś prawem kaduka, w klasie wyższej, a ten, który jej nie ma,
w tej niższej. Trzeba pamiętać, że dawne zróżnicowanie klasowe czy stanowe tworzyło własne, zakorzenione w tradycji i historii danego narodu, wzorce zachowań i wzorce kulturowe. Osoby mające dziś pretensje
i ambicje do bycia elitą są często jedynie raczej uzurpatorami, wtórnymi użytkownikami, transmiterami dość
nędznych wzorów kultury masowej, wytworów bazujących na sprymitywizowanych, niższych instynktach
człowieka, powołując do życia niewiarygodne liczby pseudodzieł, nudnych w swej istocie - lipnych powieś
ci, wrzaskliwych widowisk muzycznych, wielkiej fali wynaturzonych produktów współczesnej kultury ma-
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sowej. Te pełne
czymś całkiem

fałszu gry pozorów, maski, cała ta „zewnętrzność" członków owej współczesnej elity, nie
nowym i Gogol w swych utworach dawał temu niejednokrotnie wyraz.
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Bardzo ciekawym także elementem współczesnego kontekstu zmian w Polsce mającym swe odniesienia do
kwestii małżeństwa, różnym od kontekstów dawnych, są kwestie wynikające z faktu przedkładania przez
młodych Polaków w doborze przyszłych małżonków i, właściwie nie wiadomo dlaczego, spraw „uczuć" nad
cokolwiek w tym względzie innego. Możliwe, że jest to też spadek po ubóstwie PRL-u, gdzie wartości szukano w związku zawieranym za sprawą tzw. „prawdziwej miłości", jako antidotum na banalny brak zaplecza
finansowego przyszłej rodziny.
Mam jednak także wrażenie, że nasza epoka jest w ogóle szalenie afektowana. Ową zmitologizowaną „prawdą uczuć" staramy się uzasadniać bardzo wiele, choćby w istocie najgłupszych, decyzji i poczynań.
Jest w tym - jak sądzę - odczuwalny brak czy też zanik znaczenia dla ludzi współczesnych jakichkolwiek sankcji metafizycznych naszej egzystencji i upadek wiary, które przyniosły ogromny wzrost znaczenia subiektywizmu prowadzącego dalej do różnych odmian nihilizmu i w konsekwencji do tak charakterystycznego
dla naszej epoki demonicznego pomieszania umysłów.
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pralnia, farbiarnia: Helena Boguń
prace tapicerskie: Andrzej Wolski
garderobiane: Danuta Kowalska
Kazimiera Buczkowska, Grażyna Kozioł
rekwizytor: Artur Niemiec
brygadier sceny: Mieczysław Osetek
montażyści: Mieczysław Fornal, Artur Gamracki
Bogdan Rzucidło, Leszek Sas
Stanisław Wolski

na klawiaturze, chciałem kliknąć polecenie „zamknij'', mój roztropny
Anioł Stróż kazał mi zastanowić się jeszcze przez moment, czy wszystko, o czym mówiliśmy z Reżyserem
o dawnym i nowym małżeństwie, zapisałem ku zadowoleniu Waszemu, drodzy Czytelnicy, i mego interlokutora. I wtedy przypomniałem sobie jego słowa, które gwoli podsumowania powtórzę: „I można chyba jeszcze wiele rzeczy powiedzieć w sprawie rozsądku minionych pokoleń i uczuciowości współczesnych, czyli
o tym, że dziś ślub sankcjonuje miłość, pisaną z małej litery, rozumianą raczej jako zakochanie, wczoraj zaś ·
tworzył warunki, by Miłość mogła się zdarzyć i rozwinąć."
Gdy,

stuknąwszy powyższą kropkę
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