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A u t o r s z t u k i (w c h o d z ą c) ...
Usłyszałem więcej niż przypuszczałem. Co za
wspaniała
nauka! Tak, jestem zadowolony.

Ale czemu mi tak ciężko na sercu? Dziwna
rzecz: przykro mi, że nikl 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 ś m ie c h. Ten ~miech był szlachetny, gdyż odważył s i ę wystąpić, nie zważając
na małe znaczenie, jakie przyd1jc mu się w świe
cie. Był szlachetny, gdyż odważył się wystąpić,
nie zważając na to, że ściągnął wyzwisko na
pisarza komicznego
wyzwisko chłodnego
egoisty i kazał nawet powątpiewać o istnieniu
w jego duszy uczucia delikatności. Nikt nie wy-
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stąpił w obronie tego śmiechu. Ja, pisarz komiczny, służyłem mu uczciwie i dlatego muszę się stać
jego obrońcą. Nie, śmiech jest
donioślejszy i głębszy, niż się przypuszcza. Nie
ten śmiech, który rodzi się z chwilowego rozarażnienia, z żółciowego, chorobliwego usposobienia człowieka, także nie ten śmiech, który
siuży pustej rozrywce i zabawia ludzi ale ten
srniech, który cały powstaje z promiennej natury człowieka... i bez którego małość i nędza
zycia nie napełniałaby go takim strachem. Rzeczy nikczemne i podłe, obok których przechodzi
oi.Jojętnie co dzień, nie stanęłyby przed nim
w takiej strasznej, niemal karykaturalnej potę
dze i nie wykrzyknąłby wzdragając się: „czyż
naprawdę są tacy lud zie?"
Nie mają racji, ci, którzy twierdzą. że śmiech
nie działa na tych ludzi, przeciw którym jest
skierowany i że łajdak pierwszy będzie się śmiał
z łajdaka, wprowadzonego na scenę. Łajdak
potomek będzie się śm i ał istotnie, ale łajdak 
współcześnik na śmiech się nie zclobc:;dzic! Szy derstwa boi się nawet ten, który już niczego nie
boi się na świecie.
Nie, śmiać się dobrym, pogodnym śmiechem
może tylko człowiek o głębokiej dobroci. Ale
ludzie nic spostrzegaj<\ potężnej siły takiego
śmiechu. „Wszystko co 'mieszne, to podłe" mówi się w świecie. Tylko temu, co się wypowiada głosem surowym i nadętym, tylko ternu
nadaje się miano wzniosłości. Ale o Boże, iluż
co d.lień przechod:li ludzi, dla których w świecie
nic ma wcale wzniosłości! Wszystko, co powstało
z natchnienia, jest dla nich głupstwem i banialukami: utwory Szekspira to dla nich banialuki,
ŚVv iętc poruszenia duszy to dla nich banialuki„. Banialuki! ... Ale oto przeminęły v.:ieki;
miasta i Judy spełzły i znikły z oblicza ziemi,
jak dym rozwiało się wszystko, co było, a banialuki żyją i powtarzają się dotychczas! ...
Ale oto trzeszczą balkony i ba lustrady teatrów, wszystko zatrzęsło się od góry do dołu,
zmieniło się w jedno uczucie, w jedno mgnienie ,
w jednego człowieka, wszyscy ludzie zeszli się
jak bracia, w jednym pory\\'ie duszy i rozurzmiewa w zgodnych oklaskach hymn wdzięcz
ności dla tego, którego JUŻ od pii.;ciuslt lat nie
ma na świecie. Czy slyszq to w mogile jego
zetlałe kości? Czy odpowiada jego dusza, która
wycierpiała surowy smutek życia? Banialuki' ...
Ale świat zapadłby w drzemkę bez tych banialuków, obumaroby życie, pleśnią i mułem pokryłyby si~ dusze ...
Więc raźniej w drogc;! ... W głębi chłodnego
śmiechu można znależć gorące iskry wiecznej
i potężnej miłości. I kto wie, może potem
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wszyscy uznają, że z mocy tych samych praw,
wedle których człowiek pyszny staje się nędz
nym i słabym w nieszczęściu, a słaby wyrasta
jak olbrzym pośród niedoli - z mocy tych samych praw ten, co często wylewa duchowe,
prawdziwe Izy, ten najwięcej śmieje się na
.
.. I
~w1ec1e ....
l11ARIA

DĄBROWSKA

GOGOL
minęło

108 lat od dnia, w którym
literatury
to ciężkie,
a w ostatnich przedśmiertnych latach tragicznie
złamane życie. Gogol urodził się niemal jednocześnie
z naszymi dwoma wielkimi ludżmi
Chopinem i Słowackim , a umarł mając lat 43,
czyli przeżył ich zaledwie o trzy lata. Właściw~·
czas jego wielkiej twórczości trwa tylko IO lat
i przypada na jeden z najcięższych okresów panowania Mikołaja I , dławiciela wszelkiej wolnej
myśli, wszystkich ruchów i prób wyzwoleńczych
tak narodu rosyjskiego, jak i innych, poddanych
wówczas cesarskiej władzy narodów.
Krótkie życie, złe zdrowie. bardzo trudne
u~posobienie, nad wyraz ciężkie warunki społeczno-polityczne, takie były okoliczności sprzyJające raczej wszystkiemu niż zabłyśn1ęciu i rozwojowi geniusza. A jednak w tych wła:inie okolicznościach powstało dzieło Gogola, które po
dziś dzień zachwyca, uczy, bawi, wstrząsa nami,
zdumiewa wreszcie swoją doskonałością artystyczną. W tych właśnie okolicznościach Gogol
dokonał w prozie tego, co Puszkin w poezji.
Literaturę o pięknych początkach, a le nie m::ijqcą jeszcze światowego znaczenia, skokiem olbrzyma postawił od razu w pierwszym rzędzie
wielkich literatur świata.
Uboga w przeżycia osobiste jest biografia
Gogola, jak zresztą biografie sporej części wielkich pisarzy, których wlaści\.vymi przygodami
życia są ich dzieła. Parafrazując słowa Maurycego Mochnackiego można by powiedzieć, że je dynym romansem Gogola była Rosja, jedyną
pasją trawiącą jego noce i dnie twórczość,
którą uważał za posłannictwo i odpowiedzialną
4 marca

umarł

Mikołaj Gogol, wielki pisarz
rosyjskiej i światowej. Niedługie było

."

służbę społeczną.

Syn ziemi ukraińskiej urodził się w średnio
domu ziemiańskim Hoholów-Janowskich w lutym 1809 roku. Od dziecka chłonie
z zachwytem widoki krajobrazu i klimatu swojej
ziemi rodzinnej, nasiąka cudownym folktorem
ukraińskim, jego pieśnią, baśl1!ią, strojami obrzę
dami i legendami. Oddany do szkoły w Poltawie,
zamożnym
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kończy następnie nowootwarte „Liceum Nauk
Wyższych" w mieście Niżynie jako średni uczeń,
zdolny, ale raczej niech ętny, przez nikogo nie

podejrzewany o przyszłą wielkość. Po śmierc i
ojca i znacznym pogorszeniu s ię interesów majątkowych rodziny Mikołaj
zwyczajem wielu
zubożałych synów średnio-ziemiańskich wyjeż
dża do Petersburga z wizją wspaniałej stolicy
i wspaniałej przyszłości w oczach.
Zamknięty w sobie i nie łatwo dający poznać
swe możliwości, lecz amhitny młodzieniec, marzy
już, nie bezpodstawnie, o sławie i odegraniu
wielkiej roli, choć dla niego samego nie jest
Jeszcze jasne, jaka to będzie rola. Wspaniała
stolica, j,ak wszystkie wspaniałe stolice owego
~zasu, zimno przyjęła młodego człowieka, ni"
wiedząc, że to zaświeciła w niej gwiazda zaranna
wielkiej nowoczesnej prozy rosyjskiej. Gogol
próbuje zrazu fortuny w służbie państwowej .
Zmienia i całkiem porzuca wreszcie nędzne posady rządowe, nie mogąc znieść umysłowej i moralnej martwoty ówczesnego swiata mikołajow 
skiej biurokracji. Usiłuje do stać się do t eatru miał w sobie zadatki na aktora i świetnego recytatora - ale i to mu się nie powiodło. Wreszcie
po różnych biedach i niepowodzeniach petersburskiego życia Mikołaj wchodzi w krąg ówczesnej
elity literackiej, zyskuje przyjaźń, poparcie
i opiekę żukowskiego, wielkiego Bieliński ego,
niebawem kongenialnego krytyka swej twórczości, a nade wszystko, Puszkina. Przy ich pomocy zostaje profesorem historii w gimnazJum,
a potem nawet na petersburskim uniwersytecie.
Daje mu to chwilowe środki do życia, lecz i ten
rodzaj kariery zostaje niebawem porzucony.
Gogol, wielki nauczyciel narodu, dzięki potędze
swego pióra, był kiepskim pedagogiem szkolnym
i wykładowcą. Olśniwszy słuchaczy paru natchnionymi prelekcjami, zorientował się szybko,
że nie posiada należytego przygotowania naukowego i że właściwym polem jego działania jest
literatura. Porzuca wątpliwą karierę uniwersytecką, pisze ! wydaje „Wieczory na futorze koło
Dikańki" przyjęte z entuzjazmem przez prasę,
cqtelników i przyjaciół z Puszkinem na czele.
Humor tych opowieści ma już w sobie zacię 
cie satyryczne, ale przyszły jasnowidz wszystkiego zła gniotącego ówczesną HosJę, przyszły
drapieżny satyryk, co miał podważyć ustrój
biurokratyczno-pańszczyżniany
nie dotyka tu
jeszcze bolączek współczesnej sobie rzeczywistości. W
następnych
utworach: „Mirogród"
i cyklu opowie śc i zwanych Petersburskimi zaznacza się już dobitnie n ajis totniejsza cecha jego
geniuszu, zmysł celnej, bezlitosnej satyry, ów
gorzki śmiech, który Bieliński nazwie pozytywnym bohaterem biczujących utworów Gogola.
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W roku 1835 Gogol pisze i zwalczywszy z pomających
wpływy przyjaciół wszystkie
przeszkody cenzury, wystawia „Rewizora". To
arcydzieło kunsztu pisarskiego i teatralnego, ta
jedna z najlepszych komedii satyrycznych świa 
ta, jest zadziw iaj ącą e k s ploz ją geniuszu, jeśli
zważymy, że był to pierwsly utwór sceniczny
dwudziestosześcioletniego zaledwie pisarza. AlP
teraz krytyka i opinia publiczna nie są już
wcale jednomyślne w zachwytach nad Gogolem
Cała najlepsza. postętJOWa inteligencja rosyjska
przyjmu je „Rewizora" z entuzjazmem; cała
reakcja - z oburzonym przerażeniem
W paru groteskowych postaciach „Wieczorów
na futorze" krytyka nie dostrzegła jeszcz~
Jastrzębiego pazura satyry społecznej. Ale jui
niektóre opowiadania „Mirogrodu" i cyklu
petersburskiego wzbudziły wątpliwości reakcyj11ych sfer Petersburga. Największe nowatorstwo
Gogola, jakim jest wprowadzenie do literatury
tzw. szarego człowieka, zaczęło razić . Kłótnie
giupich, trywi a lnych szlachetków, jakieś biedne ,
zaśmiecone mieszkania, tępe albo drażniące postacie urzędników zamiast „bohaterów"? I to ma
być literatura piękna? To ani literatura, ani
satyra, to karykatura r.(eczywisto ś ci! - wołano.
A wystaw ienie „Rewizora"? Toż to było tak.
jakby nagle bruk Newskiego Prospektu pod niósł s ię i wulkan spod niego wybuchnął.
Gogol, jak to bywa z nadwrażliwymi artysLami, silniej reagował ńa krytykę niż na pochwały. W afekcie nowych i ostrych przeżyć
autorskich nie rozróżniał należycie, kto go
chwali, kto gani. Wydało mu się, że wszyscy są
przeciw niemu. Trudno przypuszczać, aby jako
artysta nie zdawał sobie sprawy, że „Rewizor" to jadowita satyra na 7 grzechów głównych carskiej biurokracji - jest dziełem rewolucyjnym.
że śm i ech, jaki ta komedia budzi, to śmiech
zdolny wywracać trony. Ale jako człowiek,
i chorobliwie drażliwy, i nie bez racji łaknący
t ego, co Mickiewicz nazywa „rządem dusz", nie
pojmował czemu wszyscy nie ulegają jego, jak to
później nazwie Niekrasow „karzącej lirze", czemu wszyscy od razu nie zobaczyli i nie zrozumieli ukazanej przez niego prawdy. Nie uważał się za rewoluc jo nistę, ani nawet za liberała.
Chciał służyć swą sztuką Rosji, wierzył, że słu 
żyć jej może tylko prawdą, a widzenie konkretnej prawdy życia miał tak niezawodne, jak
w muzyce bywa tzw. słuch absolutny. Nie daje się jednak złamać, nie rezygnuje z walki.
Pisze dialogowane intermedium: „Przy wyjściu
z teatru", w którym polemizuje ostro z obłud
nymi frazesami wstecznej prasy. Ale to przeżycie wywołało pewien uraz psychiczny, który

mocą
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być

mo że

stał

się

zadatkiem

przyszłej

ruiny

i zdrowia, i ducha, i talentu.

Na razie wszelako uraz nie jest dość silny,
aLy zachwiać satyryczną potęgę twórczą mło 
dego pisarza. Targany mnóstwem niepokojów
i kłopotów życiowych, ale uwielb iany przez całą
postępową Rosję, pisze i wydaje swoje ostatnie
ar cydzi e ło
„Martwe Dusze", szczytową obok
„Rewizora" pozycję swej twórczości, śmiercio 
nośny akt oskarżenia ustroju pańszczyźnianego.
Kończy już ten utwór za granicą, gdzie w Niemczech, Paryżu , Nicei, a nade wszystko w ukochanym przez siebie Rzymie spędza większą
część r eszty swojego życia. Oddalenie od kraju
nie przynio s ło mu poszukiwanej równowagi du cha. Dręczy się s tras zliwie myślą, że tak niekorzystnie pr ze dsta w ił rzeczywistość swojej
ojczyzny . Pis zą c drugi tom „Martwych dusz",
usiłuje zna l eźć pozytywne elementy w ustroju,
który był potę pił, czuje, że wśród rozterek umysłu talent go zawodzi, pali kilkakrotnie te n tom,
wreszcie odrzeka się całej swoi.ej poprzedniej
twórczości, która mu mi a ł a przynie ść nieśmier 
t e lność. Na parę lat przed zgonem Gogol wraca
de ojczyzny. 4 marca 1852 r . umiera w Moskwie
śród okrutnych cierpień duchowych i z u pełnego
wyniszczenia fizycznego.
Gogol przeczuwał wielką przyszło ść swej
ojczyzny i dał temu wyraz w dwu znanych pi ę k 
nych ustępach „Martwych Dusz". Ale nie umiał
dostrzec jaka to będzie pr zysz łość, choć byli już
wtedy ludzie, co jej drogę widzieli. Miał też
przeczucie nieśmiertelności swego dzieła , kiedy
pisał do Żukowskiego o „Martwych duszach":
„Niezmiernie w ielkie będ zi e moj e d z ieło, niepr ę dko je s kończę . J eszcze oburzą się na mnie
nowe stany i wielu rozm aitych panów, ale
trudno ... Taki już mój los - kłócić się z roda kami. Cierpliwości, w iem, że imię moje okaże się
szczęśliwsze ode mnie i potomkowie tychże samych rodaków może ze łz a mi w oczach wyrzekną słowa pojednania z moim cieniem".
Te słowa po jednania zos tały wielokroć wyrzeczone, a uroczystości związane z setną rocz nicą ś mierci w ie lkiego pisarza są ich triumfalnym potwierdzenie m.
Mikołaj Gogol urodził się w epoce, którą nazywamy romantyczną, a stał się w niej - zwiastunem to mał0 pierwszym ju ż dojrzałym
w tej dyscyplinie pisarskiej twórcą dzieł realiz-·
mu krytycznego. A jednak nie zawaham się
nazwać go i romantykiem,
w tym szerszym
i głębszym znaczeniu, w jakim rzadko się mówi
o romantyzmie. Romantyzm zawierał przecie
w sobie pierwsze zadatki realizmu i krytyczneg0
spo]rzenia na otaczającą rzeczywistość. Mickie8

\vicz jest w „Panu Tadeuszu" naJczystszej wody
rl'a !istą. a w
niektórych p:irtici<'h ,.Dziadów'"
jest realistą krytyk iem i nU\\ E.:t satyrykiem .
Puszkin ;est w „Onieginie" realistą krytycznym.
I mimo c·:C>n · różriic, I iedy cz ·talom , Martv. e
Du,- ze·· 1irz_·pomniał mi si' „Pan Tadeu~z", to
arc} dzicł0 ·;cni uszu dobroduszm"'O bywają
i takie przeJawy geniuszu - ale z;1razcm obraz
\\<..lki o po,-iadaniu hkże martwej pozycji
horc zirnwego zamku, a'c zara-cm i 'A il• 1ki malo» iclło świata lud zi czę:to małych i śmiesznyc h
i pok"l ł anych nie bez de!Jkatnej ironii. enol: czq sto skrytej pod łzam i czułości nad wspomni<'n iami dzieciństwa. Ale wróćmy do rzeczy, która
stano\vi największ<\ siłę Go;:\ola, do jego realizmu. Mistrzostwo r~alizmu Gogola jest szczególDL JO rodzaju. Nie polega na tabul>. Fabula d ,\'U
naj\vi<;kszych arcydzieł: „Rewizora"' i „Martwych
Dusz" jest niesłych a nie prosta.
.\le to właśnie pozwoliło G0gC1lowi, P.iC' trudzqc się już nad prostq i latwq fobu' .. i;kiero'.\ dĆ: cale S\ ·e ostrcwidlt'-YO na Jl' i p.z.-;.JrO.\:lci„cni~ i za \ ię żlenil' dr ma tycz11(' do tC'·-!o st'1pnia
zu k omite, że w obu wypadk<-:ch marny p•lczuc-ie
obcow,rni,1 z najwyż~zeJ miary orygir.alnośc i ;.i
nie tylko szczególow i treśc i, aie i ~arnej f.ibul;-.
To amo dotyczy wprowadzJnyc-h do tej fah:;ły lt.:dti. Mówi się ocl\\1ecznie, ze po·ta.ci · Gor.olil
tą t:pami c'.rnrakteryst:• cznymi.
le rzadhego
trze n , • niu~ zu . ah:.- post"cie tn'• \\ 1el·opomn ie
ty po we t\•. orz) i: rÓ\\ niP o ·cz di.ymi środirnmi.
Jego luci :ie s<\ z:.1zw~ czaJ me komplikowan i
i nakrehleni kilku tylko śmiałymi ry ami. Dla
zan ·trzenia charakterystyki poda«~ sic; jeszcZl',
tnkże w
ogromnym skrócie, pa::ę bezblędniP
ZJObierwowanych sposobów bycia, jakiś kapitalny opis u brania i najbliższego otoczenia; pokazuje się obrm: mie~zkania czy wyglqdu postaci
i już wiemy z kim mamy do czynienia. Na;waln iej ·zym chwytem satyrycznej charaktex;yzacji
Jl'. t u Gogola pozorowanie pewnego rodzaju
;i:yczliwo~ci dla swych laJdaków lub nierouów
l:L·r. o.;ądzenia ich, bez ta111ego morału, ' •ielki
pi~arz tylko ich mistrzowsko dt•mon-;truje. a widok w sercu czytelnika czy widza jest już golow.
I w taki sposób stwarza typy tak żywe, jal<ich
lllało w literaturze. Gogol jest jednym z kilim
zaledwie szczęśliwych pisarzy, ktorych postacie
i z których cytaty wyszły z Ks1ązek i krążą µo
świecie .
·azwiska j('go n3jcelnieJszych bohateru\\' i urobione od nich pojęcia stalv sii: rzeczownikami po~politymi; cyLlt 1mi z Gogo·a po3łt!
gują się, nie mÓ\\ iąc o wi ·Ik:ch, zwykli 1)0'\"SLCd n, ludzie, ze1pomnia\\·szy nieraz, albo na\vet nif'
\\ :cdzqc. skąd ;e biorą .
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JULIAN TUWIM

os

oby:

A ·~TON ANTONOWICZ SKWOŻNIK-DMUCIIANOWSKI,
horodniczy
· · · ·
ANNA ANDREJEWNA, jego

żona

/Wiktor KOSSAKOWSKI
!Aleksander SEWRUK
Eugenia ŚNIEZKOSZAFN AGLOW 11.
Irena HREHOROWICZ
{Diana ŁOZINSKA
Krystyn WOJCIK
H. BIELAWSKA
Ryszard SZADAJ

.

::VIARIA ANTONOWNA, jego córka

LUKA ŁUKICZ CHŁOPOW, wizytator sz :ół
JEGO ŻONA . . . . . . . . . . . . .
,\l\.IMOS FIODOROWICZ LAPKIN-TIAPKIN, sędzia
ARTIEMIJ FILIPOWICZ ZIEMLANIKA, kurator instytucji dobroczynnych
. . . . . . . . . . . . . Aleksander FISZER
IWAN KUŻMICZ SZPIEKIN, naczelnik poczty . . . . Roman SZMAR
PIOTR IWANOWICZ DOBCZYNSKI
f Mieczysław T AllN A W SKI
PIOTR IWANOWICZ BOBCZYŃSKI - obywatele
\Jerzy GLAPA
IWAN ALEKSANDHOWICZ CHLESTAKOW, urzędnik
z Petersburga . . . . . . . . . . . .
:t,bigniew STOKOWSKI
OSIP, jego służący . . . . . . . . . . .
Zbigniew SZPECHT
STIEPAN IWANOWICZ KOROBKIN, obywatel miasta
Józef GRODNICKI
;i'.UNA KOROBKINA . . . . . . . . . . .
Helena POLESKA
DAMA
.............. .
l\.Iaria WAŃKOWSKA
STIEPAN ILIICZ UCllOWIORTOW, komisarz policji
.Stamsluw ZYCH
I..rZIERŻYMORDA
. . . . .
KRASNODĘBSKI
MISZKA, sluŻ<1CY horodniczego
Stanisław BRODACKI
SŁUŻi\CY W ZAJEZDZIE
Tadeusz ZUCHNlEWSKl
AIJDULIN, kupiec
Zenon Kfl.CZANOWSKI
KUPCY

!Wiktor KOSSAKOWSKI
IJan MIŁOWSKl i inni
Konrad WAWRZYNIAK
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ALEKSANDER SEWRUK

O GOGOLU

Doskonałość realizmu G ogola, jak wszelkiego
prawowitego realizmu, polega na celnym i nie omylnym wyborze potrzebnych mu elementÓV-'
rLeczywisto.'·ci z nieprzebranego skarbca ~ego
życiowych obserwacji. Pod tym wzgkdem Gogol
je~zcze dziś moze nas uczyć, jnk uniknr-,ć paku~
nu.turalizmu.

O car,
O Kurier Warszawski,
O krytycy i pisarze
i narodów,

Język Mikołaja Gogcia jest niezależnie od
\\yraźnyrh w nim wplywów mowy ukraińskiej,
llrzekający, mC'lody jny, a fraza jego bywa ezE;sto
najczę~ciej poetycka . Jest to też n.ima długich

nieraz okresów jc;zyk niezv.·:i- kle komuni!(atywny i prosty, tą pro~tol<\, którą osiąg.._ się
tylko tytanicznym trudem pracy pisarskiej.
Swoistą
cechą
Gogola, jest jego, jui. tu
\\Spomniana, oryginalno5ć. To chyba jeden z najb;.;rdziej samorodnych talentów swego cz"lsu.
1-:::onkretne życie Rosji i Ukrainy było jedynym
żródłem i natchnieniem jego twórczości ... I S<• dz..;. że niełatwe miałby zadanie, kto by chci;tł
\\ yszukać w nim jakieś zależności, zwłaszcza od
obcych, tak s ilnie przecie w owych czasach
0ddziaływującyeh
literatur. Znalazłby chyba
najwyżej wpływy rad i rozmów z przyjaciółmi
źródło wpływów mało znane krytykom, a silne.
iVlikołaj

Gogol jest wielkim rosyjskim pisanarodowym, rozumiejącym, że korzenie
tv.-órczośc i narodowej tkwi4 w mowie, sztuc e
i życiu mas ludowych. ,\ dlatego, że służył tak
\vlaśnie rozumianej literaturze n·1rudowej, stał się
pisarzem międzynarodmvym i n..i wskros ogólno!L„dzkim.
rzem

Artykuł

drukou·any w programie
„Reu:izora w 1 eatrze Narudoicym.

„REWIZORZE"

mówią:

różnych

czasów

O ludzie Teatru.

zaś

Wszyscy
- ja.

dostali

tu

w

skórę,

najwięce1

MIKOŁAJ

I

Pan Gogol, młody Literat, ceniony w nowej
literaturze rosyjskiej z kilku artyk ulów humorystycznych i powieści malujących wierny obraz
życia ludu malorosyjskich prowincji Czernichowskiej i Połtawskiej, napisał komedię oryginalną w 5 aktach pod nazwą „Rewident" a która
na teatrze w Petersburgu niezmienne robi
szczęście. Trzy razy w tygodniu dawana bywa
i zawsze przy natłoku widzów.
KURIER WARSZAWSKI, 19. I. 1837 r.
Wskazał drogę, którą

z czasem pójdzie nasza

!iteratura dramatyczna.
J . S.

TURGENIEW
1846

Wszystkie prawie utwory jego pióra dowodz ą,
że owszem każdy żart jego, tłumacząc jakiś
wstręt silny, jakieś uczucie nieprzyjemne, jest
niejako protestacją przeciw zwyczajnemu życiu,
yorzkim wyrzutem spoleczności, która w real nym. bycie swoim lekkomyślnie od wyższych,
szlachetniejszych pojęć odstępuje ... Humorystyka
b1Jla i dotąd jest najdzielniejszym czynnikiem
myśli żywej i śmiałej, wywołanej silną antyputią prze ciw trwającemu nieporządkowi, przeciw próżności, obludzie i wszelkim niecnotom
socjalnym ...
ANTONI MARCINKOWSKI

krytyk-demokrata
:Zcljęcie

12

z probu. -

.Scena zoiorowa.

Hl42
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Pierś

nasyciwszy nienawiscią,
kąciki ust satyrą,
Drogę przechodził on ciernistą
Ze swą karząca ostro lirą.„
Zbrojąc

Przekleństwa zewsząd nań spadają;

Dopiero jego trupa

widząc,

N areszcie sobie sprawę zdają,
Jak mocno kochał - nienawidząc.

Sto lat upłynęło od śmierci wielkiego mistrza
slowa, ale typy, które stworzył, żyją jeszcze
w wielu krajach świata. Zmieniają często postać,
ciostosowują się do tych, co sprawują władze,
ale PTZ€Z swą wstrętną istotę są tymi samymi
Horodniczymi, Czyczykowami, Chlestakowami,
D z ierży m ordami, Maniłowami, Pluszkinami, Dobcz yńsk i mi, Babczyńskimi i wieloma innymi nie~miertC'1nymi typami, które stworzył wielki pi sarz... GoJo[ to wielki pisarz wszystkich uczciwych ludzi świata.

N. A. N I EKRASOW (1852)
(tłum.

ZORA JASENSKA

(Czechosłowacja)

Leopold Lewin)

Nikt i nigdy przed nim nie dał lak pełnego
cyklu wykładów patologii i anatomii rosyjskiego
biurokraty. SmiP.jąc się zjadliwie, bezlitośnie,
sięgnął
on do najciemniejszych zakamarków
brudnej i jadowitej duszy urzędnika.
ALEKSANDER HERCEN

Ju ż 45 lat temu, w roku 1907, wielki pisarz
i ojciec współczesnej literatury chińskiej Lu
ffsin zapoznał nas z Gogolem po raz pierwszy.
Czytając dzieła Gogola, w których chlaszcze on
carskich czynowników i obszarników, cały niew o lniczy system Rosji carskiej - naród chiński
i szerokie rzesze czytelników poznawały reakcyjny system starych Chin i jego przedstawicieli.

TING L I NG
W literaturze współczesnej wnystkich kra jów nie ma takiej dowcipnej, wesołeJ a zn.razem
tak bezgranicznie poważnej komedii.
GEORG BRANDES (1909)

Wielki Gogol zawitał do mieszkańców stepowej Mongolii jak wiecznie żywy, nigdy nie slar::. e jący się pisarz.
DAMDIN-SURUN

Gdyby Gogol zechciał dziś poka z ać głupców
wariatów, żyjących w na wskro.5 fałszywym
przegniłym świecie, musiałby ich
poszukać
poza granicami swego kraju . Wyobrażam sobie
nu przykład doskonale, jaką straszną, tragiczną
satyrę stworzyłby Gogol, gdyby Czyczykow zna lazł się w środowisku wojaków i generałów
będących na usługach świeżo upieczonych handiarzy martwymi duszami, tych amatorów woj ny, znajdujących się za granicą, w krajach, gd zie
zachodzi słońce.

Gogola zwyciężyło czas i

przy

biurkil

kazał

się

l!Ldziom
czy -

śmiać sugerując równocześnie

telnikom myśl, że należy koniecznie
o nowy, lepszy ustr0j społeczny.

walczyć

ARNOLD ZWEIG

p r zestrzeń.
(Węgry)

NAZIM H I KMET

PETER VERES
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Miłość Gogola do światła, do życia do czło 
wieka, jego gniew i nienawiść do wszystkiego,
cu przeszkadza llldziom żyć swobodnie i szczęśli 
wie, jednakowo bliskie są i zrozllmiałe: Francuzom, Murzynom, Norwegom i innym narodom.
Po z ostcijąc na wskroś Rosjaninem Gogol należy
do calej postępowej ludzkości .

JAMES ALDRIGE (Anglia)
Słowo

Pracujący

ubmiechać

15

„Rewizor", to arcydzieło kirnsztiL pisarskier10
i teatralnego, ta JEDNA Z NAJLEPSZYCH
KOMED II SATYRYCZNYCH SWIATA, jest
zadziuAającą eksplozją geni11sz11, jeśli zwai:yć,
że byl to pierwszy utwór sceniczny 26-letniego
zaledwie pisarza.
MARIA DĄBROWSK il
Najznakomitsi nawet mistrzowie teatru nie
µotrafili dać introdukcji do s::tuki inaczej, jak
tylko w kilku pierwszych scenc1ch. W „Rewizorze" za.~ mamy jedno zclanie, jedno tylko
pierwsze zdanie: „Zaprosiłem Was, panowie, po
to, aby wam zakomimikowac a1 cyniemilą no winę: jedzie du nas rewizor" i sztuka już
rozpoczęta, już mamy fabułę i jej najicażniejszy
budziec - strach.
NIEMIROWICZ-DANCZENKO

za wzorem znakomitych twórców Teatru Nar~
dowego, w nurt naszego życia. Długo niedostrzegal_ny „_bohater pozytywny'' komedii Gogola, jego
gniew i szyderczy śmiech, winien przemC:mić ze
sceny z taką silą, aby bijąc w rzec::y małe bronil wielkich.
'
BOHDAN KORZENIEWSI'\.l

Jak wszyscy wielcy, Gogol Jest dzisiaj z nam:
przeciw obojętności, przeciw „obiektywizmo1ci'',
prz~ciw tchórzli~emu umyi?aniu rąk, przeciu;
zgnile1 produkc3i duchowe1 gumy clo żucia.
Gogol jest dzisiaj z nami - z nas::ym {111ieu:em
wobec P_asożytnictwa i egoizmu, wobec ciemnych
sit wspolczesriej reakcJi.
LEON KRUCZKOWSKI

Ale przeciez klasyk, to me zasób dawnych
form, pozwalających na swawole reżyserskie, to
zasób żywej wiedzy o czlowiekti, budzącej ciekawość świata, rozszerwjącej horyzonty poznawcze, a przez to służące naszej epoce równie skutecznie, jak sztuka współczesna . Tak roziimiany
i tak pokazany na scenie pisarz klasyczny staje się naszym dzisiejszym pisarzem.
Spróbujmy spojrzeć .~wieżym, nie zmęczonym
okiem na tę świetną komedię i włączyć ją, icląc

ZDJĘCIE

Z PROBY

Eugenia Snieżko-S:wfnaglowa (A n na Andrejłwna), Zbigniew Stokou:ski (Chlestaków), Irena Hrehorowicz (Maria .4.ntonówna).
16

Jan Kitrnakqwicz, w roli Horodniczego.
Teatr Narodowy w Warszawie r. 1951.
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Kierownik
Administracji
Olsztyn ANDRZEJ SZADZIEWSKI, Kierownik
Administracji Elbląg STANISŁAW
MACIEJ AK,
Kierownik
Techniczny:
PAWEŁ CHŁOSTA. Kierownicy pracowni:
krawieckiej
damskiej
ZOFIA
ZIMMER, krawieckiej męskiej GRZEGORZ
FRANKOWICZ,
perukarskiej
STANISŁAW CICHOŃ , stolarskiej ARKADIUSZ BOGDANOWICZ, malarskiej
EDMUND GIECZEWSKI. modelarskiej
STANISŁAW
PREŃSKI,
tapicerskiej
WIKTOR JANKOWICZ, szewskiej JAN
MURAWSKI, ślusarskiej ANTONI LEW ANDOWSKI. Kierownik oświetlenia :
STANISŁAW JEZIORSKI I TADEUSZ
GEREJ. Brygadierzy scen.v: KAZIMIERZ
FIEDOROW, ANTONI ISZORA, FRANCISZEK W ERKO WSK I.
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