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ZBIGNIEW KORNECKI 

Twórczość Mikołaja Gogola 

Wysoko cenili współcześni twórczość Mi
kołaja Gogola. A chociaż nie był on talen
tem, który wybucha gorącym płomieniem już 
w dzieciństwie - przecież jednak w swych 
pismach utrwalił gorzką prawdę o życiu R~
sji czynowniczo-obszarniczej piórem arcymi
strza, umiejącego zjadliwą kpinę, żart wyto
piony ze szczerego kruszcu_ mi~ości d? czło
wieka, zaprawić gryzącą iromą, ktora do 
żywego piekła niejedno serce. Gogol k?chał 
człowieka. Ślady tej miłości pozostawił po 
sobie w dziełach, jako dokument tego, że 
otwarte miał oczy na świat i że dobrze go 
umiał obserwować. 
Ukraińskie miasteczko Seroczyńce, gdzie 

urodził się w dniu 31 marca 1809 roku, nie 
było bynajmniej kolebką jego dzi~cińst:v~· 
Majątek rodzinny Wasiljewka, _a ~ię? wies, 
jej słoneczny krajobraz, melodyJna i liryczna 
pieśń ludowa, fantastyka oraz_ b_ogactwo ba
śni i opowieści - oto praw dziwi towarzysze 
jego dziecir1stwa, oto materiał, który legł 
u podstaw twórczości artysty. . . 

Lata spędzone później w połtawskiej szko
le powiatowej (1818 r.), a następnie w Gim
nazjum Nauk Wyższych w Nieżynie (1~20 r.) 
- nie zaznaczyły się w życiu Gogola mczy_m 
szczególnym. Uczy! się bowiem niechętme, 
a końcowe egzaminy złożył z wielkim tru
dem. Rozczytywał się jednakowoż w beletry
styce i oddawał marzeniom o sławie literac
kiej, ale nigdy nie ujawniał swych tęsknot 
przed kolegami. .. 

Pasję twórczą wyładowywał w poezJ_i. 
Wiersze zamieszczał na łamach szkolnego pi
semka redagowanego przez rówieśników . 
Prozy 'natomiast nie chciano mu przyjmować, 
koledzy bowiem twierdzili, że powinien 
„ćwiczyć się w wersyfikacji, a proz, nie pi
sać: zbyt głupio wypada. Od razu widać, że 
(Gogol) powieściopisarzem nigdy nie będzie." 

Studia ukończył w 1822 r. Natychmiast 
przeniósł się do Petersburga i czynił tutaj sta
rania o posadę . Próbował nawet złożyć egza
min do jednego z petersburskich teatrów. 
Jego realistyczna gra nie spodobała się jed
nak dyrekcji. Hołdowano bowiem wówczas 
koturnowej i konwencjonalnej interpretacji 
aktorskiej - wszelki realizm uważano za 
barbarzyństwo i nieumiejętność w grze. 

Gogol jął się teraz pióra. Po pierwszych 
niepowodzeniach, wydrukował w roku 1831 
pierwszą część „Wieczorów na futorze nie
daleko Dikańki" . Zyskał od razu rozgłos. Za
częto Gogola uważać za młodego pisarza, ro
kującego duże nadzieje. Nawet Puszkin z za
chwytem przeczytał ten utwór i wysoko 
ocenił jego wartość. Stosunki z wpływowymi 
literatami ułatwiają teraz Gogolowi rozwi
nięcie działalności pedagogicznej, najpierw 
w szkole średniej, a później na Uniwersytecie 
Petersburskim, ale brak dostatecznego przy
gotowania zmusza wkrótce pisarza do ustą
pienia ze stanowiska profesora (intratnego 
zresztą). 

Powrót Gogola do twórczości literackiej 
połączony był z wieloma wyrzeczeniami na
tury osobistej. Pisarz zrezygnował świadomie 
z wielu rozrywek, a nawet przeciwstawił się 
uczuciu miłości - obawiając się, że stanie 
mu ono na przeszkodzie w pracy twórczej. 

Ta narzucona sobie wstrzemięźliwość rze
czywiście na dobre - jak się zdaje - wy
szła autorowi „Ożenku". Pasja tworzenia nie 
opuszcza go ani na chwilę. I oto teraz spod 
pióra pisarza wychodzą najcelniejsze dzieła, 
o których Bieliński pisze, że mają : „charakter 
narodowy, prostotę fabuły, prawdę artystycz
ną i komizm, który zawsze ustępuje miejsca 
uczuciu głębokiego smutku". Dzieła te po
wstają na przestrzeni lat 1831-1841 i są ja
kimś nowym spojrzeniem na ówczesną Rosję, 
są - chciałoby się rzec - odkryciem Rosji. 
„Wieczory" - genialnie stylizowane gawędy 
wiejskiego pasiecznika, „Taras Bulba" i fan
tastyczna nowela p. t. „Wij" - to jakby 
garść rodzinnej ziemi, rzucona ręką autora 



na karty książek. To jakby kraj dzieciństwa, 
ożywiony perlistym jego piórem. 
Rychło jednak odwraca się Gogol od tema

tyki ukraińskiej. Zaczyna teraz kreślić życie 
Stolicy. W latach 1835-36 powstają takie 
nowele jak: „Newski Prospekt", „Nos" i „Pa
miętnik wariata". Piętnuje w nich autor nę
dzę i zbytek życia Petersburga, pychę dygnita
rzy i służalczość podwładnych, naiwny idea
lizm marzycielski oraz tryumf banału i roz
pusty. W nowelach tych śmiech Gogola jest 
ostry. Staje się niezawodnym orężem bezlito
snej satyry. Siły twórcze pisarza zdają się 

rosnąć. Powstaje nowa znana szeroko nowela 
„Szynel" (Płaszcz). - Zawiera ona problem 
człowieczeństwa w zahukanym urzędniczy

nie, którego wiecznie prześladuje pech. W 
tym czasie powstają również komedie „Re
wizor" i „Ożenek" oraz inspirowana jeszcze 
przez Puszkina, a napisana dopiero po wyje
ździe do Rzymu w r. 1837 wielka powieść 
„Martwe dusze". 

Pisarstwo Gogola nie było łatwe. Brał pió
ro do ręki dopiero wówczas, gdy pomysł doj
rzał w pisarzu na tyle, że można go było 
realizować. Często przerywał pracę nad 
utworem w połowie, by wrócić do niego po 
latach. I tak np. pomysł „Szynela" zrodził się 
w roku 1834. Gogol zaczął pisać tę nowelę 
dopiero w 1839 r., a skończył ją w 1841 r. 
Inny przykład: „Ożenek". Szkic komedii był 
gotowy jeszcze przed „Rewizorem" w r. 1833. 
Gogol opracował go w roku 1835, a ostatecz
na redakcja komedii pochodzi z roku 1840. 
Są to szczyty twórczości Gogola. Dwie kome
die w dorobku, z których „Rewizor" nie 
oszczędza systemu czynowniczego, skorum
powanego do ostatnich granic oraz „Ożenek" 
- znakomita komedia obyczajowa ujawnia
jąca przyziemność, merkantylizm i pustkę 
duchową środowiska kupieckiego i urzędni
czego - zjednały pisarzowi sławę genialne
go demaskatora zakłamania i fałszu istnieją
cych w życiu ówczesnej Rosji. Prawdziwy 
jednak wstrząs wywołało ukazanie się „Mar
twych dusz" - epickiego obrazu życia zie-

Kos; ium Sta rikowa - projektował J. Feldmann 

miaństwa rosyjskiego przeduwłaszczeniowej 
Rosji. Konkretność postaci i autentyczność 
rzeczywistości - wywołała kolosalne wra
żenie. 

Okres zawarty między latami 1841-1852 
jest dla pisarza smutnym pasmem niepowo
dzeń. Schorowany Gogol spędza większość 
czasu za granicą. Autor „Ożenku" na skutek 
choroby zamienia się w mistyka, ucieka od 
rzeczywistości i rewiduje gorączkowo swoje 
dotychczasowe poglądy. Pisze upokarzającą 
„Spowiedź autora", w której odżegnuje się 
od dorobku najpłodniejszych lat swego życia. 



MIKOŁAJ GOGOL 
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komedia w 2-ch aktach 

przekład - Julian liuwim 

Agafia Tichonowna, córka kU'pca, panna na wydaniu 

Arina Panłelejmonowna, ciołka . 

Fiokła lwanowna, swatka . 

Podkolesin, urzędnik, radca dworu 

Koczkariew, jego przyjaciel 

Jajecznica, egzekutor . 

Anuczkin, eks-oficer piechoty 

Żewakin, lejtnant marynarki 

Duniaszka, posługaczka 

Starikow, właściciel sklepu 

Stiepan, służący Podkolesina' 

. Jadwiga Karczewska 

. WandaJerzmanowska 

. Irena Charkowska 

. Janusz Chełmicki 

. Adam Koman 

. Bohdan Kraśkiewicz 

. Bolesław Nowak 

Mieczysław Popławski 
· Janusz Urbański 

. Krystyna Moll 

. Zbigniew Kornecki 

. Leon Łabędzki 

Rzecz dzieje się w latach 1830 - 1840 

Reżyseria : Andrzej Uramowicz Scenografia: Jerzy Feldmann 

Asystent reżysera: Mieczysław Popławski 

Inspicjent: 

Sufler : 

Bernard Siwczak 

Natalia Wojtas 



P E R S O N E L T E C H 1·~ I C z N y : 

Kierownik łechnicz 1~y . . Tadeusz Kochański 
Brygadier sceny • . . . Karol Sołtysik 
Kierownik oświetlenia . Alfons Kwoka 

Rekwizytor . Władysław Konicki 

Kierownik prac. kraw.-męskiej . Józe f Kłoda 
Kierownik prac. kraw.-damsk .. Zofia Zasadzka 

Kierownik prac. fryzjersko-peruk. Ryszard Paluch 

Kierownik prac. stolarski j . Marian Kobielski 
Pracownia malarska 

Pracownia ślusarska 
. Franciszek Wasze k 

. Leon Bartosz 

·-
Kostium Zewakina - projektowa ł J. Feldmann 

Ten zwrot załamał pasję twórczą Gogola 
i wytrącił mu pióro z ręki. 

Ale jego przemożny wpływ pozostał. Gogol 
odszedł (zmarł w 1852 r.) , przyszli po nim 
kontynuatorzy jego dzieła, wyrośli na grun
cie nieśmiertelnej pracy pisarza, przyszli je
go spadkobiercy - młodzi: Turgieniew, Nie
krasow, Hercen, Pisiemski, oraz początkujący 
wówczas Dostojewski, Gonczarow, Leskow, 
Tołstoj, Sałtykow-Szczedrin, Ostrowski... 

[ oni ponieśli żar Gogolowego serca. 
ZBIGNIEW KORNECKI 



JERZY WYSZOMIRSKI 

GOGOL POLSKA 

Choćbyśmy nie wiem ile przeczytali róż

nych studiów, krytyk i artykułów o jakimś 

pisarzu, nie poznamy go należycie dopóty, 

dopóki sami nie przeczytamy sumiennie jego 

własnych utworów. Oczywista - nie wszyst

kich, bo gdybyśmy chcieli czytać wszystko, 

co wielcy pisarze napisali, nie starczyłoby 

naszego życia. Ale każdy z nich ma w swej 

twórczości rzeczy największe, najcelniejsze, 

wyznaczające ją tak, jak słupy milowe wy

znaczają drogę. Dlatego też dla szerokich kół 

czytelników robi się t. zw. „Wybory" pism 

wielkich pisarzy, zawierające te ich utwory, 

które stanowią szczyty ich twórczości, utwory, 

które przebyły próbę czasu i unieśmiertelni

ły się w literaturze danego narodu czy całej 

ludzkości. Czytając takie dzieła, obcujemy 

bezpośrednio z ich twórcą, poznajemy go od 

strony najpoufniejszej: jego „myśli przędzę 

i uczuć kwiaty" - jakby powiedział Mickie

wicz - staje się on naszą duchową własno

ścią. 

Tak też rzecz ma się i z Gogolem, którego 

„Ożenek" oglądamy teraz na scenie. „Oże-

nek" to tylko jeden z jego utworów, który 

nie da nam jeszcze zupełnego pojęcia o ca

łokształcie twórczości tego wielkiego pisarza 

rosyjskiego. Aby Gogola poznać, zrozumieć 

- przyswoić - trzeba koniecznie sięgnąć po 

jeden z „wyborów" jego pism. 

Dla nas Polaków Gogol jest tym bliższy, 

że znał dobrze literaturę naszą, nasz język, 

że był wielbicielem Mickiewicza. Podziwiał 

„Pana Tadeusza", zachwycał się jego pięk

nem i' „melodyjnością jego mowy", i podczas 

swego pobytu za granicą, umyślnie pojechał 

do Paryża, by poznać osobiście naszego wiesz

cza. Przyjaźnił się też z Józefem Bohdanem 

Zaleskim, który - podobnie jak on - uro

dził się na Ukrainie, był rozkochany w tej 

ziemi „mlekiem i miodem płynącej". Nieje

den piękny wiersz poświęcił Zaleski Ukrai

nie. A listy swe do Gogola, by sprawić mu 

przyjemność, przeplatał gęsto zwrotami 

ukraińskimi. 

Bliższa znajomość wiązała także Gogola -

gdy dłuższy czas przebywał w Rzymie - z 

dwoma polskimi emigrantami por. 1831, ucze

stnikami powstania listopadowego - Hieroni

mem Kajsiewiczem i Piotrem Semeneńką. 

Byli to członkowie Towarzystwa Demokra

tycznego, którzy przyjęli potem święcenia 

kapłańskie i założyli zakon Zmartwychwstań

ców. Długie z nimi Gogol toczył rpzmowy -

o Polsce i jej losach, o walce Polaków w ro

ku 1831 „za naszą wolność i waszą". W jed

nej z nich tak się dosłownie o Polakach wy-



Kostium Koezka rie w a - prnje ktO\Va t J. F e ld1nan n 

raził: „U was, u was co za życie! Po upadku 

tyle mocy! Cios, który miał zniszczyć, pod
niósł was i ożywił. Co za ludzie, co za lite

ratura, co za nadzieje! To rzecz nigdy nie
słychana!". 

Przyjemnie słyszeć takie słowa z ust jed

nego z największych pisarzów rosyjskich. 
I one to powinny nas tym bardziej zachęcić 
do rozczytywania się w jego niepospo]itych 
dziełach. JERZY WYSZOMIRSKI 

N ASTĘ PN E SZTUKI 

Jako następną premierę Dyrekcja Państwo
wego Teatru Polskiego przewiduje wysta
wienie sztuki Petera Zvona p. t. „Bal poże
gnanych". Do reżyserii powyższego utworu 
zaproszono, w ramach zacieśnienia współ

pracy między Państwowym Teatrem Polskim 
w Bielsku a Armadnym Divadlem w Marti
nie (CSR) - reżysera Juraja Halamę. Ze 
strony naszego Teatru scenografię opracuje 
/erzy Szymański. 

Dyrekcja Państwowego Teatru Polskiego w Biel

sku i Związek Polskich Artystów Plastyków -

uprzejmie komunikują, że w foyer Teatru wysta

wione będą prace artystów plastyków bielskich: 

kwiecień 1958 - Michał Kwaśny, Zbigniew Bie-

lewicz, Stanisław Szpineter 

maj 1958 - Jerzy Zitzman 

czerwiec 1958 - Jan Ziper 
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