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JERZY ZAGóRSKI 

AUTOR „REWIZORA, „OŻENKU" i „GRACZY" 
Mikołaj Gogol (20.III.1809 r. - 4.III.1852 r.) jest postacią zjawi

skową nie tylko w ·literaturze rosyjskiej, lecz także ogólnoświatowej . 

Zważmy, że jest rówieśnikiem Słowackiego, starszy o rok od Musseta 
i o parę lat od Lermontowa, zaledwie o dziesięć lat młodszy od Mic
kiewicza i Puszkina, z którymi stykał się i których wielbił - a już re
prezentuje zupełnie inną, nową epokę w litera turze. Podczas gdy tam
ci należeli jeszcze do ery romantycznej w jej rozkwicie lub zmier'lch u 
P.ełnym uroku - Gogol jest już zdecydowanym przedstawicielem na
stępnego prądu literackiego: dziewiętnastowiecznego realizmu kry
tycznego. 

Znaczenie i rolę Gogola można porównać tylko z twórczością Bal
zaka, który w tym czasie właśnie tworzył swoją „Komedię Ludzką", 
kiedy Gogol „Martwe dusze". Jest jakieś podobieństwo zamiaru ar
tystycznego tyc i inicja.t-0rów realizmu krytycznego, jeszcze trochę 
obarczonych spadkiem roman~ycznym w niektórych utworach, jak 
Balzak w „Eugenii Grandet", zaś Gogol w tym swoim pierw...;zym 
utworze, który został uwieńczony wielkim sukcesem, mianov:icle w 
„Wieczorach na chutorze koło Dikanki". 

Lecz jakże inne były temperamenty tych dwu wielkich pisarzy. 
o znaczeniu Balzaka decydowały dokładność obserwacji i szczegóło
wy, precyzyjny opis. Gogol widział w zystko w większych skrótach, 
ostrzej i z tendecj ą do gwałtownej syntezy. Jednocześnie przepaja 
jego dzieła nieporównany zmysł humoru i satyry. Być może owym 
humorem i satyrą próbował bronić się przed stanami maniakalno
depresyjnymi, jakim często ulegał i które w późniejszym okr~sie Jego 
twórczości miały tak, n iestety, rozrosnąć się , że naruszyły rownowa
gę zdrowia psychicznego i wielki pis9.rz umierał już nie panuj ąc nad 
swymi władzami umysłowymi. 

Twórczość Gogola dzielą na dwa wyraźne okresy. Do 1841 r. jego 
geniusz wyrażnie zwyciężał. Owocował utworami tak dojrzałymi jak 
pierwszy tom ,,Martwych dusz", ,,Mirgol'odu" cykl opowieści petesbur
skch, powieść historyczna „Taras Bulba'' i „Rewizor" - sztuka prze-

łomowa w dramaturgii rosyjskiej, bez której nie można sobie wyo
brazić ani Suchowo-Kobylina, ani Sałtykowa-Szczedrina, ani całej 
twórczości Ostrowskiego. Jest to v.spa.niała sztuka o mimowolnym sa
mozwai1cu, który na zabitej deskami prowincj i robi zawrotną paro
dniową karierę, wzięLy tam za r wizora incognito. Postacie tej sztuki 
jak Chlestakow, Horodniczy, Dobczyń.ski i Bobczyński, mają taką si
łę wyrazu, że stały się przysłowiowe nie tylko w Rosj i, lecz na całym 
świecie. 

„Rewizor" został wystawiony 19 kwietnia 1836 roku w Aleksan
dryńskim Teatrze w Peters.burgu, oraz tegoż roku 25 maja w Wielkim 
Teatrze Moskiewskim. 

Sukces teatralny ,,Rewizora" był olbrzymi. Mimo to autor nie 
. umiał się cieszyć z realizacji swej wizji. Najmniejsze słowo krytyki 
miało dla niego ciężar potępienia, n atomiast. zachwyty i pochwały 
wzbudzały tylko lęk przed rosnącą odpowiedzialnością. Miewał tak 
wielką tremę autorską, że nie potrafił doczekać koi1ca przedstawie
nia i nim kurtyna zapadła, już uciekał z teatru, ba.! z miasta e-dzie 
grano jego sztukę. 

Coś z tej płochliwośc i i niezdecydowania udzielił bohaterowi swej 
drugiej sztuki - Podkolesinowi, który w żaden sposób nie może sie 
zdecydować na ożenek. Dodajmy ŻJ sam Gogol został kawalerem, ni~ 
ożenił się i stronił od kobiet. śmiechem najwyższej rangi jest śmiech 
z samego siebie, z jakiejś swojej cechy. I choć historia literatury nie 
przypisuje „Ożenkowi" tak ielkiej rangi jak „RewiZorowi" - i;ce
nlczna wartość tej komedii jest na pewno nie mniejsza. Teatry całe
go świata głosują za nią w swoich repertuarach i widzowie bardziej 
za nią przepadają. 

Komedia „Ożenek'' ma nieporównaną rolę. Autor przedstawia ga
le rię postaci, które jak oddzielne struny składaj ą się na jeden in
strument muzyczny. Jeżeli nawet „Ożen k" nie ma t kiego ostrza sa
tyry społecznej jak „Rewizor", to w zamian dowodzi jeszcze większej 
świadomości praw sceny. Ta bar~ dziwna komedia w dwu aktach 
jest popisem wirtuozerji pisarskiej zarówno w rysowaniu charakte
rów, jak i efektach dialogowych. 

„Ożenek" należy do tych dzieł Gogola, które n ie powstały od ra
zu, lecz do których długo nawracał, nim nadał ostateczny kształt. 
Szkic napisał jeszcze przed „Rewizorem" w roku 1833, potem opra
cował w 1835 r ., zaś ostat ecznie zredagował w 1840 u szczytu swej pi
sarskiej świadomości. 

Kiedy „Ożenek" doczekał się premiery w Moskiewskim Wielkim 
Teatrze 5 kwietnia 1843 roku, rolę Podkolesina zagrał największy ów-



I 

MIKOŁAJ GOGOL 

• 

OZ IE 
Zdarzenie całkiem niewiarygodne w 2-ch aktach 

Przekład : Julian Tuwim 

OSO B Y : 

AGAFIA TICHONOWNA, córka kupca panna na wydaniu 

ARIN PANTELEJMO OWNA, ciotka 

PIEKŁA IWANOWNA, sv. .i•ka 

PODKOLESIN, urzędnik radca dworu . . . 

KOCZKARIEW, jego przyjaciel 

JAJECZNICA, egzekutor ; 

ZEW AKIN, eks-oficer marynarki 

ANUCZKIN, oficer piechoty 

DUNIASZ.Aj, posługaczka . 

STIEP AN, służący Podkolesina 

Reżyseria: 
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LIDIA GRAZIADIO 

APOLONIA SZMARÓWNA 

HALINA ZBIERZY/\JSKA 

WŁADYSŁAW LASO/\J 

MARCIN T ALARCZAK 

JAN BÓGDOŁ 

ROMAN CICHOCKI 

JÓZEF KACZY/\JSKI 

BARBARA POHORECKA 

LEON JÓZEFOWICZ 

Scenografia: 

WACŁAW KOSIOREK 



czesny aktor rosyjski G. A. Szczepkin, który przedtem grał Rewizora.. 
Afisze zapowiadały również jako uzupełnienie wieczoru pierwszą pre
zencję „Graczy" tegoż Gogola z tymże Szczepkinem. 

Co do „Graczy" nie jest pewne czy komedia ta była pomyślana 
jako jednoaktówka, czy też ten tekst, który pozostawił autor był tylko 
ekspozycją jakiegoś większego pomysłu. W każdym razie ma ta jedno
aktówka samodzielne życie, co ost3.tnio mogli stwierdzić widzowie na 
wieczorze Gogolowskim w Teatrte Narodowym w Warszawie. 

Teatry współczesne nie łączą już „Graczy" z „Ożenkiem" w je
den spektakl. Dla naszych widzów, nawykłych do mniej przewlekłych 
przedstawień, , ,Ożenek" całkowicie wystarcza na zapełnienie wie
czoru. 

Uzdrowicielski śmiech oczyszcza. Póty bronił Autora przed jego 
depresjami, póki brzmiał, póki mu się nie wymknął w późniejszej 

twórczości, po roku 1841, gdy Gogol beznadziejnie próbował tworzyć 
dzieła z grubym morałem. Dzieła te już się niestety nie umywały do 
poprzednich i nie dały mu broni do walki z bolesną chorobą, jak to 
się dziś powiada - nerwów. 

Jeszcze warto pamiętać prócz dat urodzenla i śmierci oraz ty
tułów najważniejszych dzieł, że Gogol pochodził z polskiej rodziny 
Janowskich. Ojciec jego, średniozamożny ziemianin, był chłopoma
nem, przyjął język i obyczaje ukraińskie oraz przydomek Hohoła, 
co się czyta po rosyjsku Gogol. Gogol odziedziczył po ojcu zamiło
wania do tematyki ukraińskiej, ale nie tracąc regionalnego patrio
tyzmu pisał po rosyjsku, choć w niektórych jego utworach można 
dopatrzyć się inkrustowania wyrażeniami wziętymi z mowy ukraiń
skiej . Miał zresztą bardzo czułe ucho na odcienie lingwistyczne i swo
ich bohaterów obdarza językiem zaczerpniętym to z gwary kupców, 
to urzędników, to mieszkańców przedmieści Moskwy i Petersburga. 
Oczywiście przekłady nie mogą oddać tych wszystkich odcieni. 

JERZY ZAGORSKI 

Mikołaj Gogol-Janowski urodził się 20 marca 1809 r. na Ukrainie. 

Pierwszym jego utworem był „Hans Kiichelgarten" (1829 r.) 
W 1821 r. wychodzi drukiem cykl p.t. „Wieczory na chutorze koło 
Dikank.1". Druga część tego cyklu ukazuje się w 1832 r. W 1835 r. 
wychodzą drukiem dwa zbiorki. Pierwszy. nosi tytuł „Mirgorod". Do 
„Mirgorod", włączona jest powieść „Taras Bulba". Drugi tomik opo
wiadań nosi tytuł ,,Arabeski". 

Pierwszą próbą teatralną Gogola są poszczególne sceny komedii 
pt. „Włodzimierz m stopnia" (1832). Pierwszym ukończonym utwo
rem scenicznym jest „Ożenek", który ukazał się w 1836 r. W 1841 r. 
wydaje .Gogol „Martwe dusze". W 1842 r. ukazuje się ',,Rewizor' 
W 1847 r. wydaje książkę pt. „Wybrane fragmenty z korespondencji 
z przyjaciółmi". 

Przez ostatnie lata życia pisze Gogol drugi tom „Martwych dusz", 
które ostatecznie sam niszczy. 

Umiera 4 marca 1852 r. 
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