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Mikołaj Gogol 
(1809 - 1852) 

, 

Literatura rosy1ska do w. XIX nie miała właściwie charak
teru narodowego. Służyła różnym celom prak!ycznym, najmniej 
jednak estetyczno -literackim i narodowym. Dość liczne utwory 
literatury pięknej stanowiły przeważnie tłumaczenia i przeróbki 
dorobku zagranicznego, głównie bizanfyjskiego, a od Piotra 
Wielkiego - niemieckiego, francuskiego, angielskiego i holender
skiego. 

Wiek XVIII jest pod tym wzgledem wiekiem przełomu, wiek 
XIX, pojawienie się cudownego talentu Puszkina, wiekiem odro
dzenia. Puszkin jest twórcą narodowej literatury rosyjskiej, ponie
waż on pierwszy stworzył poetycki język rosyjski, zbliżony do 
mowy potocznej i pierwszy $pojrz'.lł no Rosję oczami Rosjanina, 
a nie przez okulary obcej tradycji literackiej . Obok niego pierwszą 
komedię narodową tworzy Gribojedow. satyrę Kantemir dziejo
pisarstwo Karamzin. 

No te czasy przypada życie Mikołaja Gogola. Z pochodze
nia bvł Ukraińcem z przymieszką krwi polskiej, o czym świad
czy miejsce urodzenia wieś Wosiliewka w gubernii połtawskiej 
i pełne brzmienie nazwiska: Mikołaj Wysyliew1cz Gogol Janowski. 

Po o jcu, ziemianinie, trochę aktorze i komediopisarzu odzie
dziczył Gogol talent »udawania«, którym bawił nieraz kolegóv. 
w szkole - po matce: żarliwość religijną i wrażliwość. 

Lato 1828-36 spędza Gogol w Petersburgu, gdzie poznaje 
pierwsze uśmiechy i dąsy kariery pisarskiej. Nadzie je na błyska
wiczną sławę i dochody zawiodły, pierwsze literackie próby, 
poematy romantyczne »Jon Ki.ichelgarłen« i »Italio« krytycy albo 
pominęli, albo wykpili. Gogol szuka procy zarobkowej i w tej 
wędrówce zasiada najpierw za biurkiem magistrackim, póżniej 
za katedrą profesora historii no Uniwersytecie. Z tym stano
wiskiem wiążą się tragikomiczne momenty jego życia, bo Gogol 
nie przygotowany naukowo do roli wykładowcy, prawie nie od
bywał wykładó.v, a przy egzaminach udawał ból zębów, wyrę
czając się innym kolegą. Wrodzony talent aktorski pozwolił 
Gogolowi w łych warunkach przez pół roku utrzymać się no 
katedrze. 

Następuje ponowny zwrot do literatury, tym razem udany. 
W lotach 1831-32 wytlał Gogol dwa tomy opowiadań pt. »Wie
czory na hutorze w pobliżu Dziekanki«, w których przedstawił 
życie, obyczaje, wierzenia i legendy ludu ukraińsk iego bez lite
rackiej stylizacji, z soczystym realizmem, z chłopskim spojrzeniem 
na rzeczywisł.:>ść. Dzieło takie, wyhod0wane całkow ic ie na glebie 
rosyjskiej, było na owe czasy rewelacją, toteż krytycy i czytelnicy 
przyjęli ją entuzjastycznie. Zachęcony sukcesem wydoje Gogol 
dalsze utwory w tym duchu. Są to opowiadania ukraińsk ie o tre
sc1 historyczno wycho wawczej pt. »Arabeski« i »Mirgorod« 
oraz rycerski epos kozacki »T aros Bulbo«, którego bohater 
Kozak, ginie z rąk własnego 01co za miłość do córki wrogo 
Polki. 

W latach 1832-43 powstają trzy znan e ko rnedie Gogola: 
»Rew izor«, »Ożenek« i »Gracze«. Utwory te znane były 
w sferach literackich Petersburga na długo przed ich wysłowie
niem z lektury samego autora w salonie literackim ks. Smirnow
Rossetti, która razem z Puszkinem i Turgieniewem stanowiła bo
dajże całe koło jego petersburskich przyjaciół. Gogol był z na
tury brzydki, z usposobienia mrukliwy i cyniczny. Nie uznawał 
żadnych form towarzyskich, zawsze starannie maskował miejsce 
swojego zamieszkania. Takie zachowanie nie zjednywało mu 
popularności. 

»Rewizor« jest ciętą satyrą na serwilizm, łapownictwo 
i zgniliznę moralną urzędników carskich. Po premierze w Pe
tersburgu (kwiecień 1836), do której doszło jedynie dzięki inter-



wencji cara Mikołaja u cenzorów (car chciał się przyjrzeć swoim 
urzędnikom), konserwatywny odłam krytyki okrzyczał G ogola 
wrogiem ludu i fałszerzem rzeczywistości rosyjskiej. Odosobniony 
był tylko sąd znakomitego krytyka Bielińskiego, który do1rzał 
w Gogolu szermierza postępu. Na zjadliwe zarzuty krytyki od
powiedział Gogol w polemicznej jednoaktówce »Po premierze«, 
wyjaśniając, że tą pozytywną, szanowną postacią, której krytycy 
domagali się w »Rewizorze«, jest ... śmiech autora . 

------ ----- . ·-------

„Ożenek" w ciągu 9 lat swego powstawania (1833-42) 
przechodził kilka faz koncepcyjnych. Pierwszy pomysł rzutował 
Gogol no tło ziemiańskie, ostatecznie umieścił bohaterów w śro
dowisku kupiecko-urzędniczym, co w zasadzie nie bardzo odbie
gało od pierwotnej koncepcji, bo carski stan urzędniczy rekru
tował się przeważnie z szeregów zbankrutowanych ziemian. 
Niewymyślną treść komedii stanowią konkury kilku urzędników 
do ręki posażnef panny ze słer kupieckich. Było to zjawisko 
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Aleksander Koczkoriew 
Jon Piotr Poweł Jajecznico 
Nicefor Anuczkin . 
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W r. 1836 udoje się Gogol w podróż po Europie, która 
trwa z przerwa mi 12 lat. W tym okresie tworzy porę znako
mitych opowiadań z »Szynelem« na czeie, utwór »Martwe dusze«, 
»Rewizora« i dzieło publicystyczne pt.: »Wybra ne miejsca z li
stów do przyjnciół«. »Martwe dusze« to wędrówka autora przez 
świat ziemiańska-urzędniczy, między ludźmi podobnymi z cha
rakteru do postaci »Rewizora«. »Martwe dusze« spotkał los 
»Rewizora« : oburzenie krytyków i czytelników. Ale czytano je 
namiętnie, a nczwiska głównych bohaterów Maniłowych, Soba
kiewiczów weszły w słownictwo potoczne. 

Ambroży Klimczok 
'Ryszard Morzecki 
Morion Nowak 
Jonusz Grot 
Maurycy Janowski 
Barbaro Nowakowska 
Stanisława Gajewska 
Irena Orzecka 
Mieczysław Nawrocki 
Marcella Kamińsko 

Kier. literackie : Kazimierz B11rn11., 
Peruki i fryzury: Józef Klimczyk 

Inspektor sceny : S/ i1 11islu11i .Wutysik 

symptomatyczne dla Rosji mikołajewskiej, w której formowało się 
dopiero warstwa burżuazji z przemieszania uprzywi lejowanej 
szlachty bez pieniędzy, z zamożnym kupiectwem bez przywile
jów. Rolę zasadniczą w tym procesie socjal nym odgrywała 
często płatna swatka, posiać niemal symboliczna dla tamtych 
czasów. Wartość „Ożenk u" wyraża się w znakomitym rysunku 
środowisko, w uchwyceniu najbardziej typowych cech przedsta
wicieli burżuazji, w naturalnym dowcipie, w indywidualizacji 
1ęzyka i w nieskażonym reoliźmie tworzywa. Zabytkowy, prawie 
dokumentarny charakter tej komedii zaznaczył inscenizator przez 
umieszczenie na żyrandolu carskiego orła, wplątanego w pajęczynę. 



W ostatnich latach życia popada Gogol coraz głębiej w me
lonchonię i depresję psychiczną. Częste niż dawniej dolegliwości 
nerwowe przechodzą w stan neuropatyczny, pisarza dręczą prze
wlekłe okresy bezsenności, majaki chorej wyobraźni i ataki pa
nicznego lęku przed śmiercią. Jego religijność n~biera_ cech 
chorobliwej manii. Podróż do Grobu Chrystusa nie da1e mu 
ukojenia. Dłuższy czas przebyw_a. w _Rzym_ie, gdz!e. d~stoje si~ 
pod przemożny wpływ ks. Matw1e1a, 111dyw1duolnosc1 nie~"'."ykłe1. 
pokrewnej naszemu Towiańskiemu. Pod wpłxwem Matw1e_1a za: 
czyna Gogol oceniać krytycznie cały. swoi ~orobek_ .~1sarsk1, 
torturuje się myślą, że nie wypełnił pow1erzone1 '!1u .n:i1s11 chrz~
ścijońskiej w Rosji i . . . wpada _w dru_gą skra1nosc: opatrn1e 
utwory alegorycznymi komentarzami, wy?ie_la cz,~rne cha_raktery, 

0 we wspomnianych już „Fragmentach listew. . wy_p?wiada _si~ 
namiętnie przeciwko cywilizacji, oś~i~c:ie, ~ostępowi 1 :"'olnosc1, 
uznając za najwyższe ideały ludzkosc1 modlitwę, posty 1 pokoPę. 

Zmiana poglądów Gogola wywołała gwałtown_y protest j~go 
nielicznych wi~lbicieli, głównie zaś Bielińskiego, ~~ory mu publicz
nie odmawiał prawa mówienia o Rosji i do Ros11. Ocena poz
niejszych poglądów Gogola, jako zjawiska neurop~tyczneg~ V:Y· 
krocza jednak, naszym zdaniem, poza. kompete~cię kr~tyk_1 lite
rackiej . Dla nas Gogol był i pozostanie klasykiem ep1k1 1 dra~ 
matu rosyjskiego, jako realistyczny malarz gr upy społe~z~e1 
i jeden z najwybitn iejszych twórców postępowe1, narodowe1 lite-
ratury rosyjskiej. 

() teatrze rosyjski111 
Historio teatru rosyjskiego zaczyna s i ę dość późno, bo do

piero od w. XVll, kiedy no zachodzie i południu Euro.py. t~otr 
był juź w rozkwicie. Pomimo to, dzięki wrodz?nym zdoln~sc10~ 
teatralnym, zdołali Rosjanie w ciągu 200 lat nie tylko dorownac, 
ale prześcignąć Europę zachodnią w osiągnięciach teatralnych. 

Pierwociny ludowego teatru rosyjskiego stanowi~ . m_iste~io 
wystawiane w ludowych teatrach lalek, oraz kome~y1~r sw1eck1e:'. 
zwane »polskimi źartami«, ponieważ imoortowoli 1e do Ros11 
przeważnie kupcy wraz z towarem »Polskie żarły« były to do
wolne przeróbki facecji karnawałowych tok popularnych w tea
trach ludowych reszty Europy. T eotr dworski w swoich początk?ch 
przedstawiał się jeszcze skromniej. Jego repertuar wypełniały 

głównie pokazy walki niedźwiedzi i zapaśników. Dopiero car 
Aleksy Michajłowicz sprowadził do Rosji pierwszą łrupę aktorów 
niemieckich Jagena. otwierając w ten sposób nowy rozdział 
historii teatru rosyjskiego, w którym zaznaczają się silne wpływy 
teatrów zagranicznych: niemieckiego, angielskiego i francuskiego. 
Teatr dworski cara Aleksego mieścił się w Siole Przeobrożeńskim 
w Moskwie; wystawiano tu misteria i intermedia wyłącznie dla 
rozrywki dworu. Drugim z kolei był teatr prywatny, założony 
przez następcę cara Aleksego coro Fedoro na Kremlu. Re
pertuaru do tego teatru dostarczało siostra cara Zofia Aleksie
jewna, tłumacząc lub przerabiając Moliera. Sprawą teatru zajął 
się gorliwie Piotr Wielki; on to sprowadzał dobre zespoły za
graniczne (głó.vnie niemieckie) i polecił szkolić młodzież szla
checką w sztuce teatralnej w arystokratycznym instytucie Sucha
rewa. Założył ponadto w r. 1724 Dworski Teatr w Petersburgu, 
który będąc długie lata siedzibą aktorów i śpiewo~ów włoskich 
przyczynił się wybitnie do zorganizowania i rozwoju narodowego 
baletu rosyjskiego. Podobnie dłuższy pobyt francuskich kome
diantów (Serigny) natchnął rosyjskiego pisarza Aleksandro Suma
rokowa do pierwszych rosyjskich tragedii pseudoklasyczn·1ch. 

Dotychczasowi włodcy nie uznawali potrzeb kulturalnych 
ludu, uwzględniła je dopiero Katarzyna Wielka, założywszy 
w Petersburgu pierwszy teatr ludowy i pierwszą szkołę drama
tyczną. Aleksander I tworzy nowe trzy teatry; T eotr Wielki 
i Teatr Mały w Moskwie oraz Teatr Aleksand ryjski w Petersburgu. 
Teatry te wystawiły wprawdzie Szekspira. Moliera i Schillera 
i dość szybko przyswajały scenie rosyjskiej nowych pisarzy 
(np. Webera, w parę dni po premierze wiedeńskiej), ale zasad· 
niczo były one ośrodkami myśli reakcyjnej i propagandy carskiego 
despotyzmu. Były to teatry gwiazd, w których popisywali się 
grą znakomici aktorzy-soliści, jak Karatygin, Sośnicki, Jakowlew, 
Jermołowa i Sawina. 

Soki ożywcze do teatru rosyjskiego wprowadziły t. zw. 
teatry pańszczyźniane, powstałe w połowie XVIII w. przy dworach 
i pałacach możnych bojarów. Zespoły łych teatrów składały się 
z chłopów i dziewcząt folwarcznych, szkolonych w surowej dys
cyplinie przez długie lata. Uczniowie otrzymywali pełną opiekę· 
materialną i staranne wykształcenie, ale wzamian za to wyma· 
gono od nich wszechstronnej sprawności teatralnej od gry aktor
skiej poprzez taniec i śpiew po akrobatykę. W teatrach pań
szczyźnianych grono komedie francuskie i opery włoskie. Do naj
lepszych zespołów zaliczyć należy teatry Jussupowa, Jasieńskiego, 
Stołypina i Jaguszyńskiego. Z czasem aktorzy teatrów pańsz.czyź-



nionych rozeszli się po całej Rosji, albo zasi l a j ąc zespcły cze. 
łowych teatrów, albo obejm u j ąc funkcje instruktorów w teołroc h 
prowincjalnych. Wychowankiem tealru p onszczy źn ioneg o jest 
również wielki aktor rosyj ski Michał Sz czepki n, czl onek zespołu 
Teatru Aleksandryjsk iego, reformator sztuki o torskiej i prek urso r 
naturalistycznego stylu gry w dobie panowania manie ry po łe
tycz110-romontycznej. 

Na rozwój narodowego teatru rosy!skiego wywa rł wreszcie 
wpływ zasadniczy rodzimy repertuar, który reprezentuią wi elkie 
nazwisko Puszkina, Gribojedowa, Ostrowskiego, Gogolo, Gorkie go, 
Tołstoja, Czechowo. 

Rok 1898 stanowi no 'ł ą erę w dz iejach teat ru ro~;yj s ~ i ego. 
W fym roku Konstanty Sbnisławski i N1emiro wicz-Danczenko 
zołożyii w Moskwie Teatr Artystyczny, w którym doprowadzili 
do pełnego rozkwitu realistyczny styl gry. Styl im p resjoni ~fyczn y, 
którego zwolennicy skupiali się przy czaso i ś mi e „Mir lskustwo'' 
reprezentował równocześnie Diogilew w swoim balecie. 

Drugim reformatorem sceny jesr W. Meyerhol J . Meye rhold 
rozwinął impres1onizm jako kierunek formalistyczny, polegają c y 
no wzbognce~iu teatru o elementy muzyczne i ruc howe. Dtwi:z.q 
Stanisławskiego było: „Niech widz zapo mni, że jest w tec tr:>e", 
dewizą Meyerholda: „Niech widz n·e zo -;om no, że jest w tea trze". 
Do pełnego przeżycia realizmu dążył równ:eż zmarły, wybit 'l ie 
uzdolniony reżyser Wochtongow (in ; cenizoc jo ,,T uror 0dot"), o obok 
niego Jewreinow, Mardszonow, L .irow. Jewrei now podkreślał 
w swoich procach prymitywne siły teatru i opierał si ę podobn;e 
jak Tairow no nałura!nvch skłonnościach aktoru ro syjskieg o do 
tańca, śpiewu i akro batyki 

Związek Radziecki zapewnił teatrowi jak najstaranniejszą 
opiekę i dzięki ternu Rosjo jest dzisiaj krajem o w·ysokiej kulturze 
teatralnej. 

W r. 1934 zamkn ięto Teatr Meyerholda uznając fymsamym 
realizm za narodowy styl gry, n a jbliż s zy socjalizmowi realistycz
nemu, który jest wyrazem na ; wyższych idea łów est tycznych 
narodu. System Stanisławskiego stał się metodą pracy stosowaną 
niemal we wszystkich teatrach Związku, posługują się nim także 
czołowi współcześni reżyserzy radzieccy : Dik1, Simonow, Za
wadzki, Ochlopkow, Tairow, Michoels, ch o ć nie brok wsród 
nich subtelnych odcieni w myśl słusznej zos·1dy Zawadzkiego, 
„Zrób wszystko jak najprościej, o rzeteln'e dla siebie samego" 

K. B. 


