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„Nie pisałem ci: zbzikowałem na pun

kcie komedii. Kiedy bylem w Moskwie, w 

drodze i kiedy przyjechałem tutaj, nie wy

chodzila mi ona z głowy, ale dotychczas 

niczego nie napisałem. Już i wątek w tych 

dniach zaczął się formować, już i tytuł na

pisałem na białym grubym zeszycie: Wło

dzimierz trzeciej klasy, i ile śmiechu! zło

ści! soli! Ale nagle zatrzymałem się, ujrza

wszy, że pióro zahacza o takie sprawy, 

których cenzura za nic nie przepuści. A je

śli sztuka nie będzie grana? Dramat żyje 

tylko na scenie . Bez nief jest jak dusza 

bez ciała. („.) Nie pozostaje mi nic innego 

niż wymyślić wątek najniewinniejszy, któ

rym nawet naczelnik cyrkułu nie czułby 

się dotknięty. Ale co to za komedia bez 

prawdy i złości." 

Fragment z książki Bohdana Galstera 

pt. „Mikołaj Gogol" 



Natalia 
Modzelewska 

MROCZNE 
LATA 

W ciężkich czasach wypadło 

Gogolowi rozpocząć działal
ność literacką. Trzydziestoletnie 
panowanie Mikołaja I (1825-
1855), znane jako epoka Mikoła
jowskiej reakcji, stanowi jedną z 
najbardziej ponurych kart histo
rii caratu. 

Pierwszym czynem nowego mo
narchy po objęciu władzy było 

zdławienie powstania dekabrys
tów 14 grudnia 1825 roku. Skaza
no na śmierć Pestla, Rylejewa, 
Kachowskiego, Bestużewa - Riu
mina, Murawiowa - Apostoła, in
nych zesłano na wieloletnią kator
gę i więzienie . Powstanie organi
zowane przez „pierwsze pokolenie 
rosyjskich rewolucjonistów". jak 
dekabrystów nazwał Lenin, zosta
ło krwawo stłumione . 

Ruch ten był liczebnie jeszcze 
słaby, ogarniał zaledwie górną 
warstwę oświeconej i postępowej 
~zlachty , przeważnie kadry ofice
rów. Niemniej idee dekabrystów, 
wyrażające najbardziej demokra
tyczne dążenia ówczesnego społe
czeństwa - obalenie caratu, znie
sienie pańszczyzny , równoupraw
nienie wszystkich stanów - za
padły głęboko w świadomość na
rodu rosyjskiego. 

W „Piśmie na Sybir" Puszkin 
zwracał się do dekabrystów ska
zanych na katorgę: 

W glębinie syberyjskich rud 
Wytrwajcie dumni, niezawiśli, 

Nie zginie wasz bolesny trud 
I lot wysoki waszych myśli . 

A w odpowiedzi poeta dekabry
sta Aleksander Odojewski pisał : 
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MIKOŁAJ GOGOL 
w ostatnich miesiącach życia 

(rys. A. Iwanowa) 



Nie zginie nasz bolesny trud, 
Z iskry plamień rozgorzeje. 

Ta ostatnia zwrotka posłużyła 
później za dewizę Leninowskiej 
gazecie „Iskra". 

W roku 1831 car rozgromił po
wstanie listopadowe, a po ostate
cznej klęsc!2 powstania zemścił się 
na jego uczestnikach nie mniej o
krutnie niż na dekabrystach. 
Zniesiono konstytucję polską z ro
ku 1815, w kraju zaprowadzono 
reżym kajdan i knuta, rozpoczęto 
na szeroką skalę politykę koloni
zatorską. 

W latach 1848 i 1849 Mikołaj I 
pospieszył z pomocą wojskową 

Austrii w celu stłumienia rewo
lucji we Włoszech i na Węgrzech. 

W ciągu trzydziestu lat pano
wania Mikołaj I prowadził po.U-
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tykę zastraszenia własnego naro
du i dławienia ruchów wolnościo
wych w Europie. Działalność ta 
przyniosła mu popularne w Rosji 
przezwiska: „Mikołaj Pałkin" i 
„Żand:irm Europy''. 

Celem polityki wewnętrznej 

MikołaJa I było zahamowanie roz
kładu systemu pańszczyźnianego 

oraz wzmocnienie klasy obszarni
ków. Żadne jednak represje nie 
mogły zdusić żywiołowych bun
tów chłopskich, które wciąż przy
bierały na sile i ogarniały coraz 
szersze masy ludności wiejskiej. 
Buntowali się także żołnierze i 
robotnicy pierwszych rysyjskich 
fabryk. Wszystko to stwarzało 
groźną sytuację, z którą koła rzą
dowe musiały się liczyć. Car po
wołał więc tajne komitety do o
pracowania projektów uwłaszcze-

nia chłopów. Prace tych komite
tów nie dały wyników konkret
nych, rząd bowiem ustawicznie 
zwlekał z praktycznym rozwiąza
niem problemu chłopskiego. 

W oświeconych warstwach spo
łeczeństwa po klęsce dekabrystów 
nastąpił okres przygnębienia. 

„Pierwsze lata po roku 1825 by
ly straszne„. pisał Hercen. - W 
sercach wszystkich ludzi myślą
cyc.h wzbierał glębolci smutek„." 

W latach trzydziestych te pesy
mistyczne nastroje vJ społeczeń
stwie rosyjskim zaczęły ustępo

wać miejsca nowej fali ruchu po
stępowego . Jako pierwsze jaskół
ki zjawiły się tajne, bardzo jesz
cze nieliczne organizacje studen
ckie na Uniwersytecie Moskiew-

skim, między innymi kółka Her
cena i Stankiewicza. Omawiano 
tam problemy polityczne, głoszo
no nienawiść do wszelkiego ucis
ku społecznego, studiowano socja
lizm utopijny, czcią otaczano pa
mięć o walce dekabrystów. W ro
k u 1834 policja rozgromiła kółko 
Hercena, on zaś powędrował na 
siedmioletnie zesłanie. 

W połowie lat trzydziestych po
stępowy filozof Czaadajew wystą
pił z ostrą krytyką popieranych 
przez rząd „prawomyślnych" po
glądów, wówczas rozpoczął także 
aktywną działalność demokraty
czną genialny krytyk Bieliński. 
Był to początek nowego potężne
go wzlotu myśli rewolucyjnej w 
Rosji. 
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Debiut literacki Gogola przypa
da jednak jeszcze na lata głębo
kiej depresji w społeczeństwie. 

Cenzura pełniła funkcje żandar

ma literatury. Szef żandarmerii, 
Benkendorf, oznajmił: „Przeszlość 
Rosji jest podziwu godna, t era
źniejszość jest więcej niż wspa
niała ... " 

Zgodnie z tym oświadczeniem 
w czasopismach popieranych 
przez sfery rządzące rozpanoszy
ło się pochlebstwo, na wszelkie 
sposoby opiewano w nich cara. 
Grafomani typu Bułharina i Gre
cza, których niejednokrotnie chło
stał epigramat Puszkina, zajmo
wali się intrygami i donosiciel
stwem, prześladując niezależnie 

myślących literatów. 
W tej atmosferze ucisku i obłu

dy myśl postępowa musiała się 

ukrywać albo przemawiać języ

kiem Ezopa, aby móc przedostać 
się na łamy prasy. 

Nad postępową literaturą szla
checką ciążyło jakby przekleń
stwo tyranii. Zginął na szubie
nicy poeta Rylejew, jeden z przy
wódców dekabrystów, powolną 
śmiercią umierali na Sybirze je
go zwolennicy i towarzysze, poeci 
Odojewski i Kiichelbecker. W Te
heranie zginął Gribojedow, wysła
ny, a raczej zesłany do Persji po 
napisaniu znakomitej komedii sa
tyrycznej „Mądremu biada". 
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Aleksander Puszkin, którego 
geniusz osiągnął pełny rozkwit, 
nie mógł tworzyć swobodnie i 
spokojnie, szczuty przez zauszni
ków carskich. Coraz głębiej za
plątywał się w sidła, które snul'i 
wokół niego inspirowani przez ca
ra intryganci, i w końcu zginął w 
pojedynku sprowokowanym przez 
sfery dworskie. 

Młody Lerm0ntow nie znajdo
wał w otaczającej go rzeczywisto
ści nic godnego miłości i szacun
ku, stąd tyle goryczy, tylP bezna
dziejnej tęsknoty i negacji w jego 
poezji: 

Ze smutkiem patrzę dziś na 
nasze pokolenie: 

Droga jego pusta albo ciemna .. . 

Zginął w pojedynku, zanim je
go olbrzymi talent zdążył w peł

ni się rozwinąć . 

Zaiste, można było powtórzyć 

za Kiichelbeckerem : 

Od wieków ciężkie są poetów 
losy, 

Najbardziej los katuje Rosję ... 

Nie mniej tragiczny, choć inriy, 
był los Gogola . 

Natalia Modzelewska 
(z książki „M. Gogol") 

Lech 
Raczak 

co 
.RZECZYWIŚCIE 

GODNE 

JEST 
POWSZECHNEGO 

WYSMIANIA 

Teatr bynajmniej nie jest głup-
stewkiem, czy pustą rzeczą, je

śli uprzytomnisz sobie, że może się 
w nim Pomieścić tłum pięcio- czy 
sześciotysięczny i że wszyscy ci lu
dzie, w niczym do siebie niepodobni, 
mogą się wstrząsnąć jednym wstrzą
śnięciem, zapłakać jednymi łzami i 
zasmiać się jednym wspólnym śmie
ch~m. Jest to katedra, z której mo
żna powiedzieć światu wiele dobra." 
„Teatr, to trybuna, z której można 
liczne rzesze pouczać, w blasku kin
kietów, przy dfwiękach muzyki i 
wśród gromkiego śmiechu można w 
nim ukazać wszystkim dobrze zna
ne, choć. głęboko ukryte wady i wy
stępki ludzkie lub rozbudzić w ser
cach widzów szlachetne porywy." 

Te postulaty sformułował Gogol 
już. po napisaniu „Ożenku". Nic więc 
dziwnego, że .komedia ta nie w pełni 
do nich przystaje, że pełniła zawsze 
bardziej rozrywkowe niż dydaktycz
ne funkcje. Z tego właśnie powodu 
od samego początku autor nie był z 
niej zadowolony - wydawała się 
zbyt błaha, za mało satyryczna, kry
tyczna, za bardzo farsowa ... Jedyny 
to przypadek tego rodzaju w życiu 
Gogoia, człowieka. którego życiową 
tragedią było to, że dorafne - póf
niej dopiero miało się okazać, że je
szcze bardzo długo aktualne - kry
tyczne, polityczne i społeczne fun
kcje jego najlepszych dzieł uzyski
wały w świadomości odbiorców da
leko bardziej radykalna wymowe niż 
chciał im przypisać autor. Jeśli jego 
celem była krytyka biurokracji w 
imię „uzdrowienia" aparatu państwo
wego, w świadomości- społecznej sta
wał sie mimo woli rewolucyjnym bu
rzycielem biurokratycznego oorzad
ku sp0łecznego człowiek . którego 
ideałem , marzeniem - nie:dy zresz
tą nie spełnionym - była .. służba 
pa{istwu", stał sie duchowym soiusz
nikiem, później inspiratorem tvch. 
którzy doprowadzili do zagłady tego 
pa1'tstwa. 
„Służba państwu", „urząd " - te 

pojęcia wyznaczały krąg działania 
dla młodego rosyjskiego szlachcica, 
były synonimem · życiowego powodze-
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nia, kariery (możliwej zresztą głów
nie dzięki faktowi urodzenia się w 
rodzinie właściciela kilku „dusz", 
<.:hłnpów pańszczyżnianych), mamiły 
mirażami awansów, odpowiedzialno
ści, władzy ... 

I rzeczywiście, choć za terminem 
słuiba" zgodnie z odczuwanym ja

ko pier,;,,otne znaczeniem, krył się 
wymóg tępego służalstwa, posłuszeń
stwa, ślepego podporządkowania, 
bezmyślnego lojalizmu, choć „służe
nie" zapewniało urzędnikowi życie 
pełne strachu, przerażenia, niepew
ności, to jednak z drugiej strony da
\Nało nieograniczone prawie możli
wości „rządzenia" podwładnymi, sto
jącymi o jeden bodaj stopień niżej 
na czternastoszczeblowej drabinie 
administracyjnych godności, którzy 
musieli przyjmować za dobrą mone
tę pretensje do powagi i znaczenia, 
wyobrażenia o własnej mądrości, 
pragnienia godności - tym silniej
sze, im bardziej przez innych tłam
szone. Miał wraszcie urzędnik auten
tyczną. niczym nie skrępowaną wła
dzę wobec ludzi niższego stanu. pra
wie nieograniczone mo7Iiwości „do
rabian ia" łapówkami.„ „Reprezentant 
najwyższe.i władzy" stał więc nie
wzruszenie na $traży najwygodniej
szei zasady. która zwalniała go bo
daj pozornie od odpowiędzialno~ci i 
zapewniała minimum ooczucia bez
nieczeństwa zasady. którą podniósł 
do rangi dof!matu politvcznego i nor
my _ morąlne.i: rza9 myśli za obywate
li. oozostriwiajac im względną swo
bode w życiu prywatnym i możli
·wość moralnego samodoskonali.>nia 
się t:vm. którzy llgrzęźli bezmyśilnie 
w używaniu przyjemności ti.>go świa
ta. 

Tej normy pilnowała w pierwszym 
rzędzie policja (to rzecz oczywista) 
oraz„. ministerstwo oświaty, które
mu podlegała m.in. cenzura. Pracowa
li tam urzędnicy, jak w innych re
sortach i departamentach marzący o 
przeskoczeniu na wyższe stanowisko 
i stąd nieustannie komplikujący so
bie pracę, by wykazać się zdolnościa
mi i pracowitością, i - jak gdzie in
dziej - żyjący w nieustannym stra-
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chu przed krzyżującą życiowe plany 
„uwagą" z góry, wydalaniem ze słu
żby, osadzeniem na odwachu albo na
wet w twierdzy. Bezgraniczna służal
czość i głupota pilnych cenzorów prze 
kraczała najśmielsze wyobrażenia. 
Bezwzględnie tępiący wszelkie prze
jawy samodzielnej myśli (wszak rząd 
myśli za obywatela) cenzor Krasow
ski przez 36 lat swojej kariery nie 
przepuścił nie tylko żadnego „wy
wrotowego" tekstu, lecz nadto po
magając czytelnikom w moralnym 
samodoskonaleniu skrupulatnie tępił 
wszystkie próby zatrucia ich jaźni 
np. rycinami przedstawiającymi „cia
ło niewieście" nie zakryte w którym 
bądź fragmencie od kolan po brodę. 
Na zawsze zaś wsławił się niedopu
szczeniem do druku słownika fran
cusko-rosyjskiego, ponieważ, jego 
zdaniem, zawierał on wyrazy „po
dejrzane i nieprzyzwoite ' '. Inny 
szczyt znalazła praktyka czcpiaRia 
się słów w działalnośc i cenzora Ach
matowa, który poskre~:lał wszystkie 
„wolnyj duch" (co znaczy „wolny o
gień ") w„. Książce kucharskiej. Z 
czasem czujność cenzury wzrosła do 
tego stopnia, że odmawiała prasie 
krytykowania gry aktorów teatrów 
rządowych. bo żadnej instytucji pań
stwowej krytykować nie było wolno. 

Równocześnie wytwarzały się 
„wyższe" formy kontroli. Zrazu ce
lowała w nich cerkiew: popi dono
sili skrupulatnie na cenzorów, któ
rym wykształcona starannie głupota 
pozwalała czasem przepuścić rzeczy 
rzekomo „obrażające świątynie", jak 
owo „stado kawek na krzyżach" w 
„Onieginie'', o którym meldował do 
ministerstwa oświaty sam Filaret. 
metropolita moskiewski (usłyszał zre
sztą w odpowiedzi, aby zwrócił się do 
policji, która jest odpowiedzialna za 
zganianie ptactwa). Wydawcy dono
sili. co nieprawomyślnf'go zawiera 
książka czy czasopismo. które wyda
je konkurent. Specyficzną formę „sa
mokontroli" wytworzyło też środo
wisko pisarskie; „skarżyły" wzajem
nie na siebie całe „ugrupowania 
twórcze" (w tym również tak, zda
wało by się, moralnie czyści i odda-

) 
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ni sprawie postępu „puszkinowcy"), 
co w niczyich prawie oczach im nie 
szkodziło, bo taka była specyfika o
wego czasu i państwa, które oparte 
na· służalczym, ogłupionym, do gra
nic sformalizowanym aparacie admi
nistracyjnym dzięki szeroko rozbudo
wanemu systemowi tajnej policji. 
szpiegostwa i donosicielstwa prze
trwało aż do początku naszego wie
ku. 

Tworzył więc Gogol w sytuacji w 
której walka o nową sztukę toc;ylr 
się nie tylko np. płaszczyźnie przeła
mywania konwencji, kanonów obo
wi~zującej poetyki, ale przede wszy
stkim na płaszczyźnie omijania cen
zuralnych barier. przemycania po
glądów sprzecznych z interesami car
skiego samodzierżawia. Tworzył ma
jąc na uwadze nie tylko kodeks po
etycki, ale i kodeks karny, przyka
zania określające w sposób mglisty 
i nieprecyzyjny, ale zarazem zdecy
dowany co wolno, czego nie, o czym 
można napisać bez obaw, jakiego te
matu, czy problemu nie można po
ruszać pod karą przymusowej zmia -
ny miejsca zamieszkania. Mimo to, 
i mimo „państwotwórczych" zamia
rów, nie zdołał się ustrzec ingerencji 
cenzury w swoje teksty. Zresztą u
rzędnicy ministerstwa oświaty z wła
ściwą belfrom pewnością siebie za
wsze z góry traktowali utwory lite
r&ckie jak uczniowskie wypracowa
nia: skreślali całe partie tekstu, do
konywali w imię wyższego porząd
ku poprawek zupełnie drobnych i 
najbardziej istotnych. naruszaiąc w 
snosób zdecydowany artystyczna 
strukturę dzieła. 

Już w 1832 roku obmyi'łlił Gogol 
komedię o urzędniku, który ogarnię
ty manią zdobycia za wszelką cenę 
Orderu Sw. Włodzimierza III stop
nia doprowadził się do obłędu. Jed
nak nigdy nie dokończył zaczętego 
utworu . „Pióro trąca o takie rzeczy 
jakich cenzura nigdy nie przepuści. 
A pocóż pisać, jeżeli sztuka nie bę
dzie wystawiana". Dlatego też pisarz, 
urzeczony teatrem, świadomy nadto 
tego, że dramat dopiero pełnię ży
cia uzyskuje na scenie, zmuszony był 
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szukać „bardziej niewinnego" tema
tu. I nie bez trudu, dopiero podobno 
z inspiracji Puszkina, który nota be
ne podsunął mu też wątki ,Rewizo
ra" i „Martwych dusz",' znalazł 
„swój " temat w starej jak komedia 
historii „dobrego ożenku". 

Oczywiście Gogol opracował te
mat w sposób nieszablonowy. Nie 
pora tu zresztą wyjaśniać, na czym 
polega jego oryginalność - mogłoby 
to przypominać opowiadanie dowci
pu od pointy. Warto chyba jednak 
- idąc dalej torem historycznego o
powiadania - zwrócić uwagę na 
niektóre społeczne aspekty tej ko
medii. 

Więc przede wszystkim traktowa
nie przez wszystkie postaci ożenku 
na zasadach kupna - sprzedaży, 
krzykliwej i nachalnej jarmarcznej 
transakcji, której niezwykłość i 
ś mieszność kryją się już w jej pow
szechności: obie strony występując 
w roli nabywców i sprzedawców jed
nocześnie, są wymienianym na inny 
towarem, dobrowolnymi niewolnika
mi, którzy do końca udają, że nie 
rozumieją swojego położenia i ma
skują się tylko komunałami o roli, 
sensie, znaczeniu małżeństwa, lub 
chęć znalezienia taniej, ba, przyno
S7ącej zysk słu.żącej usiłują tłuma
czyć wzniosłymi ideałami mieszczań
skiego spokoju i powagi życia ro
dzinnego. Wyjściowa sytuacja jest 
więc tylko pozornie absurdalna, po
dobnie jak realistyczne są charak
tery postaci dramatu, realistyczne w 
sensie najprostszym, chciałoby si~ 
rzec - wulgarnym, zgodnym z mie
szczańskim pojmowaniem tego ter
min u. rozumieniem wywodzacym się 
ze sztuki pozytywistycznej . I w tym 
sensie celowo zarysowaną schema.tv
cznie i jednostronnie. farsowo potra
ktowaną przez autora postać „głów
nego amanta". niemrawego Podko
lesina. da się zinterpretować np. w 
k1:vku kilkanaście lat temu obowią
zu.iacym badaczy literatury: „jest on 
nroduktem rzeczywistości pańszczyź
n ianE'j, która nauczywszy 1w żyć 
kosztem innych. rozwinęła lenistwo 
fizyczne i umysłowe, konserwatyzm 

myślowy bojący się wszelkiej zmia
ny, niedołęstwo życiowe cofające się 
przed powzięciem jakiejkolwiek de
cyzji". 

Ale dość żartów; dziś już wiemy, 
że cechy charakteru Podkolesina są 
ponadczasowymi wadami każdej biu
rokracji, podobnie jak wieczne są 
formy satyrycznej walki przeciw 
wszechwładzy aparatu administra
cyjnego, poprzez ośmieszanie głupoty 
jego niższych funkcjonariuszy. 

W dziewiętnastowiecznej literatu
rze rosyjskiej współistnieją dwie za
sadnicze tendencje, równoległe nur
ty, sposoby przedstawiania urzędni
czego światka. Jeden, biorący w o
bronę „małych ludzi", ofiary biuro
kratycznego absolutyzmu, nurt. który 
wywieść można z puszkinowskiego 
„Pocztmistrza", znalazł w twórczości 
Gogola najpełniejszy wyraz w „Szy
nelu", w postaci Akakija Akakiejewi
cza, niezdolnego do żadnego samodziel 
nego kroku, pozbawionego poczucia 
własnej godności człowieczka, zahu
kanej istoty, której jedyną ludzką 
cechą jest cierpienie. Jednak nie 
współczucie, smutny „uśmiech przez 
łzy" wywołuje Gogol w swoich najle
pszych utworach, lecz gniewny, iro
niczny i szyderczy śmiech. Smiech z 
tego „co rzeczywiście godne jest po
wszechnego wyśmiania" - z odczło
wieczonych funkcjonariuszy aparatu 
administracyjnego, którzy skrępowa
li całe społeczeństwo swą bezmyśl
nością, z nieświadomych często swr. 
roli stróżów marazmu. 

„Nigdy jeszcze nikt przed Gogolem 
nie przeprowadził tak zupełnego kur
su anatomii patologicznej carskiego 
urzędnika. Gogol z uśmiechem, ale 
bezlitośnie wciska się w najbardziej 
tajne zakamarki tej nieczułej i nie
dobrej duszy" - pisał nieco eufemi
stycznie Hercen. Dodajmy więc, że 
ów „kurs anatomii patologicznej" 
jest w istocie najbardziej drapież
nym i ostrym atakiem na carskiego 
urzędnika. Atakiem przeprowadzo
nym bronią najbardziej okrutną, 
najciężej raniącą śmiechem . 
Wszechogarniającym i oczyszczają
cym. Jak starożytna katharsis. 

Gogolowski śmiech - jedyna po
zytywna postać dramatów - uderzał 
w tych wszystkich, których zasadni
czą cechą charakteru - bo o osobo
wości niesposób tu mówić - była 
„posłoszt" - pospolitość, trywial
ność, małostkowość, banał, tandeta, 
pretensjonalność - wszechstronnie 
się manifestująca, wszechobecna, 
momentami urastająca do wymiarów 
monstrualnych i przerażających, tak 
bardzo, że nawet wyśmiana potrafi 
budzić grozę. 

W Polsce należał Gogol zawsze do 
grona najpopularniejszych pisarzy 
rosyjskich dzięki fałszywej interpre
tacji jego utworów: krytykę rosyj
skiej kołtunerii przyjmowano tu za 

· krytykę rosyjskości. zaś sympatycz
nych uczuć do autora „Rewizora" 
nie zacierały nawet te jego wystą
pienia. które nie miały w sobie nic 
z .. ducha internacjonalneeo porozu
mienia i wzajemnej współpracy" -
można było sobie wtedy przypom
nieć .. z nuta filozoficznej zadumy", 
że Pod Kirchholmem polegli pono po 
jednE>j stronie Hohol i Mickiewicz. 

Jest i dziś w Polsce bardzo popu
larny (z innych. rzecz jasna, powo
dów): nowe wydania ksią7kowe, no
we premiery komedii. teatralne ada
ptacje prozy„. i trzy różne daty uro
<izin w najłatwiej dostePnych biogra
fiach: 19 marca 1809. 20 marca 1809 
i 1 kwietnia 1805! 
Mikołaj Wasilewicz Gogol urodził 

się w Soroczyńcach w połtawskie.i 
guberni (jak mawiano wówczas), 
gdziP gospodarował jego ojciec. właś
Piciel dwustu pańszczyźnianych 
„dusz", sam z „duszą artysty": mi
łośnik teatru. główny aktor amator
~kich Przedstawień. autor pseudolu
dowych wodewilów. W roku 1820 
przyszły autor „Ożenku". za protek
cja . zostaje Przyjetv do ekskluzyw
nE>go Gim,.,~z.ium Wvższych Nauk w 
Niżvnie. Uczniem bvl nienadzwy
<'zajnym , co zreszt'ł wstydu mu nie 
nrzvr>osi. ze wzgledu na niPzbyt sze
roki'-' horyzontv myślowe wielu ni
ż:vń~kich orofesorów. 

Po skończeniu gimnazjum pojawił 
się w Petersburgu, gdzie spróbował 
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zr(i!alizować swoje marzenia o „służ 
bie państwu". („We śnie i na jawie 
marzy mi się Petersburg i sł u ż ba 
państwu ". Myśl o służbie nie 
opuszczała mnie nigdy". „Pragnąłem 
służyć swojej ziemi".) Ale mimo 
protekcji młody urzędnik czternastej 
rangi pracy nie znalazł. 
Wydał za to „Hansa Kuchelgarte

na", napisaną jeszcze w szkole sen
tymentalną idyllę wierszem, ale zroz
paczony zdecydowanie negatywnym 
przyjęciem „dzieła" przez krytykę, 

wykupił i spalił cały nakład poema
tu . 
Złamany postanowił wyjechać za 

granicę. Aby zaś jakoś usprawiedli
wić wyjazd za matczyne pieniądze . 
które miały być przeznaczone na cel 
zupełnie inny, sfingował jakąś ro
mantyczną historię, jedyną zresztą 
erotyczną przygodę w swoim życiu. 

Po powrocie próbuje kariery ak
torskiej, odrzucony na egzaminie 
wstępnym do teatru znajduje szczę
śliwie posadę urzędnika w minister
stwie spraw wewnętrznych. Pracę 
tą rz.uca zresztą po roku. Wtedy to 
poznaje grono stołecznych literatów. 
między innymi Puszkina, który od
tad bedzie patronował jego twórczoś
ci. Tak7.e dzięki protekcji Puszkin :i 
otrzymał w 1834 roku katedrę histo
rii na uniwersytecie w PPt~rsburgu 
Ale i tę pracę rych1o rzucił, nie nau
czywszy niczego nikogo. 

Od 1837 prawie bez przerwy mie
szkał we Włoszech. W 1848 odbył 
piele:rzymkę do Jerozolimy. Zmarł 
w Moskwie 4 marca 1852 roku. 

Tylko dwanakie. z czterdziest" 
tru~ch lat życia. za.ieła mu w pełni 
twórcw 9rac'ł: miedzy Hl30 r1 184? 
rokir->m napisał wszystkie swoje wiPl
kie dzieła ... Martwe dusze". przyiete 
.iako wielki akt oskarżenia całego 
sv0 t"'mu państwowego. wstrzasajary 
obraz .. rosyiskiPgn Piekła". sb1l:v si" 
nrzyc-zyria tragedii pisarza. który 

12 

ideowo i psychicznie dorósł do swo
jego dzieła. Przyjaciel Lermontowa 
i Puszkina. Bielińskiego i Hercena 
- fanatyków wolności, na\vet w o~ 
kresie szczytowych osiągnięć twór
czych pozostawał w głębokim związ
ku uczuciowym z wyidealizowanym 
obrazem patriarchalnej Rusi, z mo
ralno-religijną utopijną ideologią 
sprawiedliwości, rozkwitającą w pro
mieniach ojcowskiego spojrzenia ce
sarza. Dlatego już w następnej swo
jej książce, w wybranych fragmen
tach korespondencji z przyjaciółmi 
odwołał wszystko co dotąd napisał , 
w::-ęcz potępił dotychczasową swoją 
t-wórczośić. 

I znów, jak przed jedenastu laty, 
stał się Gogol obiektem ostrej kry
tyki, która jednak tym razem sta
neła w obronie jego własnego dzieła. 
Ale teraz, nawet zrozumiawszy wła
my błąd. nie potrafił Gogol zdobyć 
sic; na zdecydowany gest; nie znisz
czył „Wybranych fragmentów", .iak 
spalił niegdyś „Kuchelgartena" i 
.. Włodzimierza III stopnia". jak trzy
ki:otnie spalił druga część „Martwych 
ctusz". nieudane dzieło. martwe . .iak 
jego novi. pozytywni bohaterowie. 

Ostatnie lata żyda nie przyniosły 
już żadnych owoców. Opanowany 
eschatolngiczno-religijnymi nastroja
mi Syzyf zdobywał się tylko na „mi
styczne" komentarze do własnej 
twórczości, aż przerażające w swoim 
niezamierzonym komiźmie, lub, po
kutując za grzechy minionych lat. 
odmawiał sobie prawa pisania. 
Umarł, podobny do własnego boha
tera z „Wlodzimierza III stopnia'', w 
szaleństwie wywołanym obłędnymi 
próbami przeinterpretowania włas
nego obrazu „rosyjskiego piPkła " w 
,.królestwo boże na ziemi". Smiercia 
dał jeszcze świadectwo prawdziwości 
swojego dzieła. 

LECH RACZAK 

Michał Czechow 
. 

na wieczorze 

pamięci Wachtangowa 
, . 

posw1ęconym 

N IE PAMIĘTAM drugiego takiego spektaklu w latach 20-tych, któvy 
przyciągnąłby równie ogromną ilość widzów co „Księżniczka Tu

randot". 
G0zziego w inscenizacji Wachtangowa. Być może stało się tak dla

tego, że genialny reżyser pracował nad spektaklem tuż przed śmiercią, 
czuł się bardzo żle i nie mógł przybyć na premierę, ale tej wesołej ko
medii towarzyszyło jeszcze inne, osobliwe zdarzenie. 

„Księżniczce Turandot" towarzyszyła cała armia cddanych wielbi
cieli. Matka mojej przyjaciółki szkolnej, dama o niezbyt szerokich 
horyzontach, niewiele znająca się na sztuce, wsławiła się tym, że oglą
dała, nie opuszczając ani razu, 100 przedstawień „Turandot" i otrzy
mała \\' nagrodę pamiątkowy medal ufundowany przez aktorów. 

W roku 1925 miałam zaszczyt być w tym teatrze, już nie na spe
ktaklu, lecz na uroczystym zebraniu poświęconym pamięci jego zało
życida ... 

Podnosi się kurtyna - na scenie cały ensemble. Oroczko, sławna 
Adel'ma wychodzi na proscenium i swoim głębokim głosem tragiczki 
czyta „Słowo o Wachtangowie", przyciska chusteczkę do oczu i siada. 
Wtedy na scenie pojawia się M. Czechow. Ile lat . minęło od tego 
wieczoru - 50 bez mała. A ciągle jeszcze pamiętam. Wiele razy 
widziałam tego wielkiego aktora naszych cz3sów. Oglądałam Go w 
„Potopie" i „Świerszczu za kominem", w „Henryku IV", w „Hamle
cie", i „Rewizorze" - we wszystkich "tragicznych i komicznych rolach. 
Ten przedziwny człowiek o tęsknym głosie władał swoistym magm~
tyzmem, przyciągającym ku sobie myśli i dusze ludzkie. Nie miał 
przecież emploi amanta, a lgnęły do niego dziewczęce uczucia. O tak! 
Niezliczoną ifość „czechist~k" (nie wyłączając mnie) „bandą" prześla-
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dowala Go swoim bezgranicznym uwielbieniem, dla roli nigdy nie 
oszczędzał siebie i swojej powierzchowności, dziwiłam się nawet dla
czego przykleja sobie takie odstające uszy. I oto teraz, kiedy zobaczy
łam Go prywatnie - pojęłam: tylko w „Hamlecie" ściągał uszy nite
czkami, żeby nie sterczały. We wszystkich innych rolach były po pro
stu takie, jak „na życie" . 

Teraz - w swoim skromnym kostiumie, ze swoim głuchym gło
sem, ze swoją dobrocią - stał wyraźnie niezadowolony z oficjalnych 
uroczystości .i przygotowywał się do mówienia. Ulegliśmy mu, jak 
zwykle, pokonał nas siłą talentu. Czym dłużej Czechow mówił, tym 
silniej dźwięczał Jego głos, tym gwałtowniej obejmowało scenę „nie
zwykłe cudo". 

Czechow nie mówił już o Wachtangowie, bo sam Czechow przestał 
istnieć, unicestwił się, schował, wiernie przeistoczył się w ciało i du
s?.ę Wachtangowa. 

Ten Czechow-Wachtangow opowiadał nam, nie, pokazał przyjazd 
Czechowa z Petersburga do Moskwy, wstąpienie do teatru, a potem 
pracę w I-szym Studio, wreszcie spotkanie i przyjaźń z Wachtango
wem. Ujrzeliśmy jak przyjaciele grają w wodewilu, śmieją się i wy
drwiwają improwizując scenę, w której naturalnym biegiem rzeczy 
prześmiewają jeden drugiego. 

Zobaczyliśmy potem innego Wachtangowa - autora inscenizacji ' 
„Henryka IV", autora spektaklu „Gady bała", mistycznej i ponurej 
tragedii, opartej na języku wewnętrznie obcym wielkiemu reżysero
wi, ale głęboka intuicja i niezwykła wrażliwość sprawiły, że bezbłęd
nie wydobył istotę, trafił w sedno. 

Zobaczyliśmy Wachtangowa, autora „Księiniczki Turandot", która 
stała się świętem rosyjskiej sceny - Czechow powiedział. Próby do
biegały końca. Wachtangow czuł się coraz gorzej. Sprowadziłem pro
fesora. Był słoneczny dzień i pokój tonął w blasku. 

W sąsiednim pokoju czekali Jego aktorzy. Profesor zbadał chore
go, wyszedłem go odprowadzić i wróciłem do Wachtangowa. 

Stał przed lustrem przyglądając się swojemu odbiciu. „- Misza -
powiedział - spójrz, jestem właściwie jeszcze silny, popatrz, jakie 
silne mam ręce, jakie oczy. Mogę jeszcze wiele zrobić. Jestem bardzo 
żywotny. Ja nie mogę i nie chcę umierać." 

I znowu bez jednego drgnienia. Czechow stał się Wachtaugowem, 
z jego twarzą i głosem. 

Potem przetarł dłonią twarz. Zobaczyliśmy już tylko Czechowa -
płynęły mu z oczu łzy. 

Odwrócił się i zszedł ze sceny. 

HELENA ZAKS 

Tłumaczyła 

Milada Zapalnik 

Przed 17 laty 

BYŁO TO za Dyrekcji Zbigniewa 
Koczanowicza. Teatr zielonogór

ski po raz pierwszy sięgnął do kla
syki rosyjskiej. Wybrano „Ożenek " ; 
premiera odbyła się 5.10.1955 roku. 
„Gazeta Zielonogórska" poprzedziła 
ją, jak zwykle wówczas, felietonem 
przedpremierowym, w którym m. in. 
czytamy: „Jeżeli śmiech, wielki 
śmiech gogolowskiej satyry, pozwoli 
widzom wykryć jakieś ujemne cechy 
współziomków, a może i ... własne, a 
co więcej - pomoże pozbyć się ich, 
to znaczyć będzie, że teatr wykonał 
swoje zadanie. Ale to już trzeba oce
nić samemu." 

I zaczęto oceniać, tzn. przede wszy
stkim przedstawienie. Na łamach 
„Gazety Zielonogórskiej" (22-23. 10. 
1955) ukazała się „Garść uwag o 
„Ożenku" Gogola na scenie Państwo
wego Teatru Ziemi Lubuskiej (arty
kuł dyskusyjny)". Uwagi te podpisa
ła Zara Kulowa-Badowska. 

A oto wybrane fragmenty artyku
łu: „Poszukując właściwego rozwią
zania tego trudnego spektaklu PTZL 
poszedł po niewłaściwej drodze, 
przed którą ok. 120 lat temu prze
strzegał sam Gogol. (-). Pomówmy 
więc o samej koncepcji. Przede 
wszystkim zastanówmy się, czym jest 
właściwie „Ożenek" Gogola - kome
dią nieporozumień, komedią charak
terów czy też głęboko przemyślaną 
komedią obyczajową, z bogatym au
torskim podtekstem krytycznym? 
„Po tak postawionym pytaniu, przy
toczeniu cytatów i przypomnieniu 
warunków życia w carskiej Rosji, 
autorka pisze dalej: „Powiedzmy 
zresztą od razu, życie to było dalekie 
od tej wodewilowej sielanki, jaką uj
rzeliśmy na scenie TZL". Następnie 
autorka omawia krytycznie dekora
cje i kostiumy, po czym przechodzi 
do oceny gry aktorskiej. Tutaj uwagi 
są druzgocące, aczkolwiek o Podko
lesinie pisze na koniec tak: „Kocza
nowicz jest aktorem o dużej kultu-

rze scenicznej i to pozwoliło stwo
rzyć obraz o interpretację którego 
można się sprzeczać, ale którego nie 
można przekreślić". 

Jako, że miał to być artykuł wy
wołujący dyskusję, zabrali głos i in
ni. Już za tydzień, w kolejnym wy
daniu sobotnio-niedzielnym „Gazety 
Zielonogórskiej" (29-30. 10. 1955 r.) 
zamieszczono wypowiedź pt. „Gogo
lowskim szlakiem". Napisał ją mgr 
Sobiesław Piontek, który stawia m. 
in. pytanie: „Czy „Ożenek" Gogola 
w reżyserii Koczanowicza pokazał 
nam dobrze znaną i ukrywaną wadę 
ówczesnego społeczeństwa? Wydaje 
mi się, że tak. Zupełnie wyraźnie 
czuć było ze sceny powiew nudy i 
bierności ludzi zastraszonych reżi
mem Mikołaja I". Polemizując dalej 
z autorką „Garści uwag" S. Piontek 
stwierdza: „I to, że gra Koczanowi
cza umiała właśnie z sylwetki Pod
kolesina wydobyć kaskady śmiechu, 
nie można mu mieć za złe. (-) Siła 
gogolowskiej komedii tkwi w jej czy
stym szlachetnym śmiechu, zrodzo
nym z „pięknej natury ludzkiej", 
śmiechu, który demaskuje bolączki 
społeczne i wszystko co w życiu go
dne pogardy i nudne". 

S. Piontek zgadzając się następnie 
z krytyczną oceną gry aktorskiej 
pań, pisze: „w ogóle wydaje mi się, 
że teatr nasz cierpi na niedowład w 
obsadzie żeńskiej" . 

Znowu minął tydzień i głos zabrali 
plastycy („Gazeta Zielonogórska", 5-
6. 11. 55 r.). Na wstępie wyjaśnili: 
„W toku toczących się często wśród 
członków miejscowego Oddziału 
Związku Polskich Arytystów Plasty
ków dyskusji na temat zagadnień 
kulturalnych naszego terenu - oma
wialiśmy ostatnio „Ożenek" Gogola 
wystawiony w Teatrze Ziemi Lubu
skiej. A oto garść wypowiedzi na go
rąco zanotowanych: Kol. A.: Naj
pierw kilka słów o artykule dysku
syjnym Badowskiej. Należy podkre
ślić różnicę między nim, a poprzed
nimi recenzjami ze sztuk granych w 
Zielonej Górze. Artykuł Badowskiej 
jest śmiały i jednoznaczny. „W dal
szym ciągu uczestnicy dyskusji zajęli 
się głównie sprawą scenografii A. 
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Bystronia, ocemaJąc ją w „Ożenku" 
bardzo surowo. Np. „Kol. D.: Chcia
łem podkreślić fakt, że scenografia 
w „Ożenku" nie jest w żadnym wy
padku nowatorska. Jestem zwolenni
kiem nowatorstwa i chętnie ujrzał
bym na naszej scenie jakieś nowe, 
śmiałe koncepcje scenograficzne .. ."" 

Poszczególne wypowiedzi członków 
ZPAP opatrzono kryptonimami, ale 
na koniec podano nazwiska uczestni
ków dyskusji. Odnotujemy je i my, 
a więc: J. Bieniek, K. Felchnerow
ski, H. Karpowicz, W. Nowicki, K. 
Rojowski, M. Szpakowski. 

Z kolei „Gazeta Zielonogórska" 
(12-13. 11. 55 r.) zamieściła „Dwu
głos o „Ożenku". Dr Izabela Pieniężna 
uważa, iż „Patrząc oczyma doby dzi
siejszej można by potraktować „Oże
nek" jako komedię obyczajową lub 
nawet satyrę, a poza tym każdy z 
reżyserów przedstawia postacie w 
sposób zupełnie odrębny. Mam wra
żenie, że reżyser zielonogórskiego 
„Ożenku" skłaniał się w kierunku 
satyry, biorąc pod uwagę przejaskra
wienie niektórych postaci sztuki, na
wet w sensie groteskowym. Jako nie
fachowy krytyk nie chcę poruszać 
kwestii gry poszczególnych postaci. 
Natomiast jako całość, przedstawie
nie dało widzowi wgląd w ówczesne 
stosunki życia społecznego, we wszy
stkie jego śmiesznostki, zacofanie i 
zakłamanie ... " 
Sąsiadujący na łamach drugi dys

kutant, Henryk Krajewski z Zar, pi
sze m. in.: „Mówiono o nowatorstwie 
oprawy plastycznej, która, jak orze
kli plastycy, nowatorską nie jest. Ta
ką jest natomiast koncepcja reżyse
ra i dlatego zupełnie zrozumiałe są 
dla mnie krytykowane „gruchające 
wróbelka-gołąbki'', które przecież z 
miejsca zapowiadają ów kierunek 
koncepcyjny. (-) Podzielam zdanie 
jednego z plastyków, że scenograf 
przekolorowaniem kostiumów wy
kluczył możliwość „grania twarzą· ·. 

Upłynęło kilkanaście dni i pod ty
tułem „Dyskutujemy nad „Ożen
kiem" (24. 11. 55) zabrało głos na
stępnych dwoje widzów. W dość 

obszernej wypowiedzi Adam Żwirski 
z Głogowa stawia retoryczne pytanie 

„kto ma rację"? i poświęca część 
miejsca polemice Badowska - Pion
tek, samemu stając po stronie tej 
pierwszej. 

Trzeba tu jeszcze odnotować, że A. 
Żwirski w jednym z początkowych 
akapitów swej wypowiedzi poczynił 
takie uwagi: „Zdawało mi się, że po 
takim poważnie potraktowanym wy
stąpieniu (Z. Kulowej-Badowskiej -
przyp. ZG) - usłyszę głos reżysera, 
aktorów, którzy wyjaśnią nam, wi
dzom teatralnym, swoje stanowisko i 
ustosunkują się do krytyki, która pa
dła pod ich adresem. Ale dalszy 
przebieg dyskusji zawiódł moje ocze
kiwania. Teatr nie wiadomo dlacze
ge milczy. Dyskutuje, jak dotąd, tyl
ko widownia." 
Dyskutantką, której uwagi opa

trzono tytułem „Zdrowa krytyka -
to bodziec do pracy nad sobą", była 
Jolanta Madaj. Oświadcza ona m. in.: 
„Rzeczywiście, »Ożenek« został przez 
reżysera spłycony a poszczególne ro
le przez aktorów zniekształcone. Ak
torów można w . tym wypadku uspra
wiedliwić o tyle, że poszli konse
kwentnie po myśli reżysera. A reży
ser szukając nowych dróg interpre
towania Gogola - co w zasadzie go
dne jest pochwały - wybrał niefor
tunną, moim zdaniem, drogę pokaza
nia tej komedii jako farsy z wszyst
kir,ii przejaskrawieniami właściwymi 
temu gatunkowi .sztuki teatralnej". 

Na tym gazetowa dyskusja wyga
s!a. Pewne aspekty owej dyskusji 
o przed lat, zdają się prowokować do 
zabrania głosu i dzisiaj .. 

* 
Obsada „Ożenku" w sezonie 55/56: 

Agafia - Zofia Friedrich, Arina -
Marta Chmielarska, Fiołka - Jadwi
ga Wrońska, Podkolesin - Zbigniew 
Koczanowicz, Koczkariow - Euge
niusz Szatkowski, Jajecznica - Sta
nislaw Cynarski, Anuczkin - .Józef 
Michalcewicz, Żewakin - Józef Po
wojewski, Duniaszka - Hanna Ko
złowska, Starikow - Waldemar Jod
kowski , Stiepan - Tadeusz Rogow
ski. 

ZDZISŁAW GIŻEJEWSKI 

Z-CA DYREKTORA 

JAN GAJEWSKI 
Z-CA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH 

KAZIMIERZ KASZKUR 

KIEROWNIK TECHNICZNY 
TADEUSZ ROGOWSKI 

KIEhOWNICY PRACOWNI: STOLARSKIEJ - STANISŁAW SWIĄTEK, 

MALARSKO-MODELATORSKIEJ - WALDEMAR JODKOWSKI, TAPI
CERSKIEJ - BRONISŁAW WALCZAK, FRYZJERSKO-PERUKARSKIEJ 
- EMILIA DANIEL, KRAWIECK1EJ DAMSKIEJ - WALENTYNA RO
GOWSKA, KRAWJECKIEJ MĘSKIEJ - STANISŁAW ŁUCZAK, REKWI
ZYTOR - EDWARD TULISZKA, ELEKTRYK - WLADYSŁA W LISOWSKI 

Brygadier sceny 
JERZY KAMIŃSKI 

Światło 

ZYGMUNT SZYMANKIEWICZ 

Garderobiana 
LUDWIKA PAPROCKA 

Rekwizytor 
RYSZARD NIESŁONY 

Kierownik Biura Organizacji Widowni 
ANDRZEJ LORENZ 

Inspicjent 
J0ZEF MICHALCEWICZ 

Sufler 
ELŻBIETA BORKOWSKA 
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Żewakin 
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JÓZEF NAPIÓRKOWSKI 

OSOBY: 

Anna Korzeniecka 
Danuta Ambroż 

Ludwina Nowicka 
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Waldemar Kwasieborski 
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