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zwierzał się: „Wszyscy są przeciwko mnie. Teraz 
widzę, co znaczy być pisarzem komicznym. Najmnie
jszy ślad prawdy i powstają przeciwko niemu - nie 
jeden człowiek, lecz całe stany. Wyobrażam sobie, 
co by było, gdybym wziął coś z życia petersburs
kiego, które dokładniej teraz znam niż prowincję. 
Człowiek niczego tak si{ł nie boi jak ośmieszenia. 
W obawie przed ośmieszeniem powstrzymuje si{ł od 
rzeczy, od których nie powstrzymałby go żadna 
siła". 

W tym gorzkim świecie pisarza to właśnie śmiech 
jest tą silą, tym „pozytywnym bohaterem", czy jak ją 
nazywa Gogol „uczciwą postacią". „Przykro mi 
- pisał - że nikt nie zauważył uczciwej postaci 
występującej w mojej sztuce. Tak, to była jedna 
uczciwa, szlachetna postać, działająca w niej przez 
cały czas. Ta uczciwa, szlachetna postać to był 
-śmiech( ... ). Nie mają racji ci, którzy twierdzą, że 
śmiech nie działa na tych ludzi, przeciw którym jest 
skierowany, że łajdak pierwszy będzie si{ł śmiał 
z łajdaka, wprowadzonego na scen{ł. Łajdak-poto
mek b{łdzie si{ł śmiał istotnie, ale łajdak - wspól
cześnik na śmiech si{ł niezdobpdzie! Szyderstwa boi 
si{ł nawet ten, który już niczego nie boi sip na 
świecie". 

To właśnie śmiech, szyderstwo i komizm sytuacji 
oraz charakterów ludzkich odmalowanych w „ Ożen
ku" jest tym magnesem, który od przeszło stu lat 
przyciąga uwagę teatrów, reżyserów i aktorów, 
którzy w tym „zdarzeniu całkowicie niewiarygod
nym w dwóch aktach" - jak nazwał w podtytule 
autor swą sztukę - odnajdują nie tylko wspaniały 

materiał sceniczny, świetnie napisane role, ale rów
nież - jak to trafnie ujął Boy-te/eński - „studium 
ps ycho-patologiczne zadziwiające głpbią ". 

Rzecz oczywista, te wszystkie niuanse komedii 
nie zawsze dochodzą do głosu. Najczpściej - i tak ie 
są niekiedy również i nasze tradycje w realizacji 
„Ożenku" - kierunek interpretacji zmierza ku far
sownemu li - tylko uj{łciu tematu z położeniem 
nacisku na wyrazisty rysunek - w zależności od 
rangi czy maestrii scenicznej aktora - bywa, że 
zamienia się w kreacje komediowe rangi najwyższej, 
lecz nader często w jaskrawą, przerysowaną galeri{ł 
karykatur. Być może dlatego jeden ze współczes
nych krytyków oglądając „Ożenek" zrealizowany 
przed 10 laty w jednym z wipkszych miast polskich 
napisał: „Na pytanie dlaczego X reżyseruje „Oże
nek" - odpowiedź mam na swój własny użytek 
jedynie połowiczną zapewne. Nie tylko mnie mało 
dziś obchodzą i nie za bardzo śmieszą zarysowane 
perypetie jakichś tam półgłówków. Z rozkoszą bym 
natomiast oglądał „07.enek" w reżyserii Horzycy, 
gdyby ten dotrzymał słowa i tak komedi{ł Gogola 
wystawił, jak zwykł o niej mówić: „ Czy to naprawdp 
takie wesołe zdarzenie, jeśli Podkolesin ratuje si{ł 
przed ślubem skacząc przez okno7 ... ". Podobnego 
zresztą zdania Ó postaci Podkolesina, traktowanego 
z reguły przez teatr jako głównego bohatera komedii 
- był również Antoni Słonimski. Uważał on Pod
kolesina za banalną figur{ł farsową, choć jednocześ
nie zaznaczył, że „ ten Hamlet w randze radcy dworu, 





niezdecydowany, zastraszony i chorobliwy w stosu
nku do kobiet, ma w sobie smutek kalectwa". Uwa
gę tę poczynił Słonimski na marginesie recenzji 
o „Ożenku" wystawionym w roku 1937 w Teatrze 
Ateneum w Warszawie, kiedy rolę tę kreował Stefan 
Jaracz, którego zresztą recenzent wolałby - jak 
pisał - oglądać w roli Koczkariowa. Nie dlaczego. 
bynajmniej, że Jaracz nie sprawdził się w te~ roli 
- przeciwnie - „umiał wypełniać tę wątłą figurę 
sceniczną świetną pomysłowością aktorską", lecz 
recenzent nie bez racji chyba uważał, że postać 
Koczkariowa jest dużo ciekawsza i dużo ważniejsza 
dla idei utworu. Ta charakterystyka postaci Kocz
kariowa dokonana przez Słonimskiego warta jest 
zacytowanie, bo świadczy, jak wielkie i nie zawsze 
przez teatr odkryte są możliwości bardziej głębokiej, 
bardziej finezyjnej interpretacji charakterów po
szczególnych postaci tej wspaniałej kome~ii, jeśli 
ma ona zajaśnieć pełną barwą i życiem scemcznym. 

Humor Koczkariowajest irracjonalny. Z pewnym 
p;;erażeniem patrzymy na szal czlow~eka, ~tóry 
uparł się, żeby ożenić jakąś dość mu ~bo1ę~ną f1g'!rę. 
z nieznaną mu córką kupca. Koczkanow n1enaw1d~1 · 
Podkolesina i pogardza Agafią Tichonowną. Powi
nien już dawno plunąć na tę sprawę i iść spokojnie 
do domu. Ale Koczkariow wdał się w kretyńską 
rywalizację z zawodową swatk~ (Fiok.la lw~~o_w
na). Opętany ambicją połączema dwo1ga b/lzmch, 
szaleje przez wszystkie akty „Ożenku". Inne po
stacie sztuki nie wychodzą poza ramy normalnego 
teatru obyczajowego. W figurze Koczkariowa znać 
lwi pazur Gogola. Podejrzewamy przez chwilę, że ten 

intrygant, sam nieszczęśliwy w małżeństwie, chce 
się zemścić na Podkolesinie, podejrzewamy t{ł dia 
boliczną postać to ó nienawiść do ludzkości, to 
znów ·o demoniczną ambicjfJ. W rzeczywistości nie 
doradza on ożenku jak ktoś, kto posyła przyjaciela na 
zły film, na który sam sifł nabrał, ale wkłada całą 
pasj{ł życiową w sprawę niczym go bezpośrednio nie 
obchodzącą. Przywykliśmy,w teatrze do intryganta, 
który ma wyraźny cel i powód do intrygi. Tutaj brak 
motywów czyni z postaci Koczkariowa zjawisko 
w literaturze osobliwe i zajmujące ". 

teby być sprawiedliwym trzeba jednak odnoto
wać, że i ten kierunek interpretacji postaci Kocz
kariowa oraz pozostałych bohatsrów utworu, który 
ukazywał irracjonalny, surrealistyczny bezsens ich 
bytowania, miał również miejsce na naszych sce
nach. Wystarczy wspomnieć wspaniałe przedsta
wienie „Ożenku" zrealizowane po wojnie w Krako
wie iw Teatrze Polskim w Warszawie przez Bronis
ława Dąbrowskiego z plejadą wybitnych aktorów, 
takich jak Jan Kurnakowicz, Mieczysława twiklińs -

ka, Kazimierz Opaliński, Tadeusz Kondrat, Aleksan
der Dzwonkowski. Przedstawienie te pieściły się 
rosyjskością „Ożenku", można by je nazwać rodza
jowymi, ale była to rodzajowość znakomita. I nie
zmiernie śmieszna. 

I chyba najgłębszym znaczeniem postaci Gogolo 
wskich w „Ożenku" jest ich śmieszność właśnie. 
Mają w sobie tak ie natężenie komizmu, że trudno je 
wyłącznie traktować z poważnym realizmem. To 
z komizmu właśnie wynika wszystko dalsze-aż do 
smutku, beznadziei, ograniczoności i głupoty. Wyła-












