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MIKOŁAJ GOGOL 

18.09 1 kwietnia w Soroczyńcach Wielkich na Ukrainie, 
w średniozamożnej rodzinie szlacheckiej, urodził 
się :Mikołaj Gogol Janowski, syn Wasyla i Marii 
z Kosiarowskich. 

1818 Szkoła w Połtawie. 

1821 Gimnazjum Wyższych Nauk w Nieżynie. Udzial 
w amatorskich przedstawieniach teatralnych. 

1829 Petersburg. „Hans Kiichelgarten" - debiut Gogo
la (autor zrażony opiniami krytyków, wykupił i zni
szczył cały niemal nakład poematu). 
Praca w ~inisterstwie Spraw Wewnętrznych . 

1831 Pierwsze utwory Gogola ukazują się w czase
pismach. Spotkanie z Puszkinem, znajomość prze
kształciła się w długoletnią przyjaźń. 
„Wieczory na futorze koło Dikańki" - zbiór nowel 
romantycznych z życia ukraińskiego; tom, który 
przyniósł pisarzowi sławę. 

1832 Pobyt w Moskwie: spotkanie z Aksakowem, Szczep-
i~ · kinem, Pogodinem. 
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1834 Gogol adiunktem przy katedrze historii powszech
nej na uniwersytecie w Petersburgu. 

1835 „Mirgorod" i „Arabeski" - zbiory nowel petersbur
skich. 

18.36 Prapremiera i publikacja pierwszej wersji „Rewi· 
zora" - Petersburg, Teatr Aleksandryjski. 
Praca nad „Ożenkiem" . 

1836- Podró.ż po Europie: Szwajcaria, Francja, Włochy. 

1841 Pisze „Przygody Cziczikowa czyli Martwe dusze", 
opowieść „Płaszcz"; gruntownej przeróbce ulegają 
„Rewizor", „Taras Bulba", „Portret". 

1842 Publikacja i prapremiera „Ożenku" - Petersburg. 
Ukazuje się pierwszy tom „Martwych dusz". 

1846 Wyraźna zmiana w twórczości Gogola: nasilają się 
tendencje mistyczne, umacniają związki pisarza 
z grupą konserwatywnych pisarzy rosyjskich. Po
lemika z Bielińskim. 

1848 Podróż Gogola do Jerozolimy i powrót do Rosji 
(Moskwa, Odessa, Pe•tersburg). 
Praca nad drugim tomem „Martwych dusz". 

18i'i2 Na krótko przed śmiercią Gogol pali drugi tom 
„Martwych dusz", przygotowany już do druku. 
4 marca w Moskwie zmarł Mikołaj Gogol. 
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MIKOŁAJA GOGOLA 
MYŚLI O TEATRZE 

ie napisałem c1, ze dostałem zupelnego bzika 
na temat komedii. Myśl o niej nie opuszcza 
mnie ani w Moskwie, ani podczas podróży, 
ani po przyjeżdzie tutaj, Dotychczas jednak 
niczego nie• napisałem. Temat już w tych 
dniach zacząłem opracowywać, tytuł w gru-

bym białym zeszycie wypisałem: „Władimir 3-ciej kla
sy". Ile tam złośliwości, il~ śmiechu, ile soli! I raptem 
i>rzerwalem ... Na co to wszystko skoro sztuka nie będzie 
wystawiona? Dramat żyje tylko na scenie, be'Z sceny jest 
jak ciało bez duszy. Jakiż mistrz ukaże ludowi utwór nie
wykończony? Nie pozostaje nic innego, jak tylko wy
myślić jakiś bardziej niewinny temat - temat, który by 
nawet rewirowego nie obraził. Czymże jest jednak ko
media bez prawdy, bez złośliwości? 

Z listu do Pogodina - 20.II.1833 

Niech mi pan wyświadczy laskę - da jakiś wątek, jaką
kolwiek śmieszną czy nieśmieszną, ale czysto rosyjską 
anegdotę. Ręka aż drży teraz, żeby napisać komedię. ( ... ) 
Niech mi pan wyświadczy laskę, da wątek - natychmiast 
będzie komedia i - przysięir.am - śmieszniejsza od dia
bla. Na miłość boską umysł i żołądek - oba głodują . 
I .niech 11an przyśle „Ożcne•k". 

Z listu do Pogodina - l.X.1835 

„Dziwność stała się wątkiem współczesnego dramatu. 
Ca.la rzecz w tym, by opowiedzieć jakieś zdarzenie, ko
niecznie nowe, nie widziane dotąd i nie słyszane: zabój
stwo, pożary, najdziksze namiętności, o których nawet nie 
pamięta się w dzisiejszych społeczeństwach („.) Kaci, tru
cizny - efekt, wiec·tny efekt, i przy tym wszystkim a,ui 
jedna postać nie· wzbudza ku sobie żadnego współczucia . 

Od lat bodaj pięciu melodramaty i wodewile opanowały 
sceny całego świata. Cóż to za małpiarstwo! Gdybyż przy
na.imnicj tę zarazę przyniosło potężne tchnienie jakiegoś 
geniusza! Kiedy świat cały wsłuchany był w dźwięki liry 
Byrona, nie było w tym nic śmiesznego; · w tym upo
jeniu było nawe·t coś pocieszającego. Teraz jednak prawdo
mówcami są taki Dumas, Ducange i im podobni... Przy
sięi;-am, że wiek XIX będzie się kiedyś wstydził tych 5-ciu 
lat! O Molierze, wielki Molierze! Ty, któryś z taką siłą 
i prawdą tworzył swoje postacie, któryś pamiętał o naj
drobniejszych szczegółach i odcieniach, o surowy, rozwagi 
pełny Lessingu i ty, szlachetny a płomienny Schillerze, 
który potrafiłeś w taką poezję zakląć cnoty ludzkie! Spójrz
cie, co się dziś dzieje na scenach naszych, spójrzcie co za 
dziwaczny stwór w masce melodramatu zakradł się po
między nas! Gdzie nasze życie, gdzie my ze wszystkimi 
naszymi namiętnościami i dziwactwami? Gdybyż choć ja-
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kie takie· odbicie nas:i:cj rzeczywistości można dostrzec 
w tych melodramatach! Ale nie! Melodramat nasz kłamie, 
!damie bezwstydnie!„. Żadna z tych postaci nie budzi na 
wi.downi współczucia. Nie zdarza się dziś nigdy, by widz 
\vyszedł po spektaklu wzruszony, by czuł łzy pod powie
ką, -wręcz przeciwnie, opuszcza on teatr w jakimś dziw
n ym zdcnenvowaniu, śpiesznie siada do karety i przez 
długi czas nie może zebrać myśli ... Mimo woli człowiek 
widzi przed oczami krwawe widowiska dawnego Rzymu 
z la t panowania nad światem, z lat jego przesytu wra
żeniami ... 

Gdyby się zebrało wszystkie melodramaty wystawione 
ostatnio, można by sobie śmiało powiedzie-ć, że to jakieś 
P:u:;opticum, w którym umyślnie :iagromadzono wszelkie
go rodzaju potworności i pomyłki natury, lub że to jakiś 
dziwaczny kalendarz, w którym na zimno odnotowano 
w ·zelkie możliwe okropności, w którym przy każdej dacie 
widnieje: dziś w takiej miejscowości popełniono taką a taką 
zbrodnię, dziś odrąbano głowę takim a takim mordercom 
i podpalaczom itd. itd. Wyobrażam sobie jakie pojęcie 
będzie miał o nas ktoś, kto Po wielu wiekach zechce 
odtworzyć obyczaje :iaszej epoki na podstawie naszych 
melodramatów. 

(. .. ) upojeni widzowie zapomnieli ( ... ), że jest komedia, 
wierna kopia społeczeństwa, w którym żyjemy, starannie 
obmyślona, głębią swej ironii wywołująca śmiech - nie 
ten śmiech, który rodzi się z powierzchownych wrażeń, 
z płaskiego dowcipu , z kalamburu, nie ten wszakże 
śmiech, który ożywia prostacki tłum towarzystwa, któ
remu potrzebne są konwulsje i karykaturalne wybryki 
natury, lecz ten elektryzujący, ożywczy śmiech, który 
w yrywa się nieprzymuszenie, swobodnie i nieoczekiwanie, 
prosto z serca olśnionego oślepiającym blaskiem rozumu, 
rodzi się z głębokiego zachwytu, a bywa wywoływany 
tylko przez umysł głęboki. 

Co (aktorzy) mają robić z tymi dziwnymi bohaterami, 
którzy nie są ani Francuzami, ani Niemcami, lecz ja
kimiś płochymi ludźmi pozbawionymi określonej namięt
ności i wyrazistej fizjonomii? Na miłość boską, dajcie 
nam rosyjskie charaktery, nas samych dajcie nam, na
szych krętaczy, naszych dziwaków! Na scenę ich, wszyst
k im na śmiech. Smicch to rzecz wielka: nie odbiera ży
e.ia ani majątku, ale jego wpływ wiąże winowajcę jak 
zajaca. 

n·oprawdy, najwyższy czas, by zrozumiano, że tylko 
p r a w dz i w y wizerunek, odzwierciedlający postaci 
z życia wzięte· (i to nie w ogólnych, mglistych zarysach, 
lecz w całej ich narodowej prawdzie) - tylko taki wi
zerunek, wywołujący w nas oddźwięk: „To coś znajo
mrgo", może mieć jakąkolwiek wartość. 

~ 

Teatr stal się obecnie czymś, co przypomina zabawecz
kę - grzechotkę, którą się zabawia małe dzieci. Za
pomniano o tym, że teatr, to trybuna, z której można 
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liczne rzesze pouczac, ze w blasku kinkietów przy dźwię
kach muzyki i wśród gromkiego śmiechu można w nim 
ukazać dobrze wszystkim znane, choć głęboko ukryte 
wady i występki ludzkie lub rozbudzić w sercach wi
dzów szlachetne porywy ... 

Z n otatek petersbursk ich - 1836 

Teatr to bynajmniej nie błahostka i bagatela, jeśli 
wziąć pod uwagę, że może on naraz pomieścić tłum pię
cio- czy sześciotysięczny i że cały ten tłum, pod każdym 
względem niejednorodny, gdy brać pod uwagę jednostki, 
może nagle doznać wspólnego wzruszenia, zapłakać wspól
n ymi łzami i zaśmiać się wspólnym śmiechem. 

Należy wystawiać w całym ich blasku wszystkie naj
lepsze utwory dramatyczne wszys tkich stuleci i wszyst
k ich narodów. Należy je wystawiać często, jak najczę
<ic ie j powtarzając te same sztuki. Należy i można to 
uczynić. Można opracować te utwory tak, że będą znów 
świeże i interesujące dla każdego. trzeba je tylko umieć 
należycie hscenizować. Twierdzenie, że dzieła te są prze
starzałe·, ~c nie odpowiadają już gustom publiczności, to 
nonsens. Publiczność nie ma kaprysów, publiczność pój
d zie tam dokąd się ją poprowadzi. Jeśliby pisarze nie 
częstowali jej swymi zgniłymi melodramatami, na pewno 
b y w nich nie gustowała. 

Z listu do hr. A.P.T„.go - 1845 

No tak, jeśli za węzeł dramatyczny uważać to, co s ię 
za zwyczaj przez to pojęcie rozumie, a więc intrygę mi
łosn ą - to istotnie tu jej nie ma. Czas jednak zerwać 
z t~·m szablonem. Wystarczy spojrzeć uważnie dokoła. 
\Vszystko s ię dawno zmieniło na świecie. Teraz o wiele 
lepszym tematem dla dramatu jest pchanie się na lep
szą posadę, chęć zdystansowania za wszelką cenę kogoś 
innego, zemsta na kimś za lekceważenie, kpiny lub wzgar
rlę. Większe dziś stwarzają napięcie spr(lWY takie, jak 
intrabiejsze stanowisko czy bogaty ożenek, aniżeli daw
n a intrY!l'a miłosna . 

Dziwna rzecz: szkoda, że nikt nie zauważył pozytyw
nej postaci, występującej w mojej sztuce. Tak, była. jedna 
uczciwa, pozytywna szlachetna postać w całym spektaklu. 
Tą uczciwą, szlachetną postacią był śmiech. Przejawił 
szlachetność, ponieważ zdecydował się występować. nie 
bacząc na niskie znaczenie, jakie mu świat przypisuje. 
l\'ikt nie ujął jego doli. Jestem humorystą, służyłem mu 
uczciwie i dlatego winienem stać się jego obrońcą. Nie, 
śmiech jest głębszy, poważniejszy, niż to się myśli. 

Smicjąc się człowiek równocześnie mimo woli ogląda 
się, uświadamiając sobie, czy tei wyczuwając, że bardzo 
.jest bliski tego, z czego się śmieje i że powinien być 
stale czujnym, ażeby zło nie zdołało się wkraść do jeg11 
·własne.i duszy. Najzabawniejsze są pretensje do autora: 
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„Czemu nie ma ani jcdneg-o pozytywnego charakteru?" 
Autor uczynił zaś wszystko, co było w jego mocy, by właś
nie zniechęcić widza do tych postaci. 

Tak to już jest na świecie. Wyśmiej coś, co jest w isto
cie szlachetne, eoś, co stanowi wysoką świątynię duszy, 
a -nikt nie stanie w obronie; wyśmiej zaś to, co zie, 
podłe i niskie - wszyscy krzykną: „On śmieje się ze 
świętości!: ( ... ) Przyznaję, iż nie chciałbym być w skórze 
pisarza. Proszę dogodzić! Opiszesz jakiś postępek błahy, 
bez znaczenia, to wszyscy zaczną mówić: „On pisze bzdu
ry, nie ma w tym żadnego głi:bszcgo sensu moralnego". 
Napiszesz o czymś bardziej istotnym, chociaż częściowo 
mając na uwadze poważny cel moralny, a zaczną krzy
czeć: „Nic twoja sprawa! Pisz swoje głupstewka"! 

Komedia winna wiązać się samoistnie, całą swą masą, 
w jeden wielki, ogólny węzeł. Intryga winna obejmo
wać wszystkie postaci, a nic jedną lub dwie. ( ... ) Tu każ
dy powinien być bohaterem; bieg i rozwój sztuki wstrzą
sa całą maszynerią: żadne kółko nie powinno tkwić nie
ruchomo zardzewiałe. 

Czyż wszystkie najdrobnicj~zc nawet zakamarki duszy 
podłego i nikczemnego człowieka nie kreślą same przez 
sii: obrazu człowieka uczciwego? ( .. .) W rękach talentu 
wszystko może służyć za narzędzie do tworzenia 1>ięk:na. 
jeśli tylko kieruje nim wzniosła myśl służenia pięknu . 

Naprawdę śmiech je~ ważmcJszy i i:-łębszy niż ludzie 
myślą. Nie ten śmieeh zrodzony z chwilowej irytacji, 
żółci, chorobliwego usposobienia. ani też lekki śmiech słu
żący do pfochej rozrywki i zabawy - lecz ów śmiech, 
który promieniuje ze świetlanej '.latury człowieka, pro
mieniuje dlatego, że na dnie jej znajduje się wiecznie 
bijące źród ło, które pogłębia przedmiot, uwypukla to, co 
pozostałoby niedostrzeżone, bez którego przenikającej siły, 
pł~'tkość i pustka życia nie przeraziłaby tak człowieka. 
Podłość i nikczemność, _ obok których obojętnie przecho
dzi co dzidi, nic stanęłaby przed nim w tak stras:c1ej. 
prawie karykaturalnej postaci. 

W przedsionku teatralnym 

Dzi~ki wrodzonej namiętności do obserwacji człowie
ka, którą w sobie stwierdzam od dziecka, opowiadani:t. 
moje mają pewną dozę prawdy, niektórzy twierdzą na
wet, że są to wierne odbitki rzeczywistości takie·j, jaką 
ona jest. Jedno jeszcze na marginesie: śmiech mój był 
początkowo całkiem dobroduszny, nie miałem bowiem 

najmniejszego zamiaru ośmieszać celowo. Nie leżało to 
tak dalece w moich intencjach, iż bylem szczerze zdu
miony, dowiedziawszy się, że cale stany i klasy społecz
ne poobrażały się na mnie śmiertelnie. Po tym zdumie
niu nastąpiło zamyślenie. Więc śmiech - to aż taka po
tęga, że się jej ludzie boją ... Wniosek z tego jasny : po
tęgi jaką jest śmiech nie należy marnować, trzeba ją. 
tylko właściwie zużytkować. Postanowiłem więc zgroma
dzić cale zło, jakie mi tylko było znane i od razu wy
śmiać je za jednym zamachem. Oto jak powstał „Re·
"~izor". 

Z listu do W.A. Żukowskiego - 10.1.1848 

Jeżeli się śmiac, to już lepiej śmiać się z tego, c o 
rzeczywiście godne jest powszechnego 
wyśmiania! 

Spowiedź autorska 

9 



S. MASZYNSKIJ 

„OŻENEK" GOGOLA 

ogol, uświadomiwszy sobie niepowodzenie 
„Włodzimierza III stopnia", jeszcze w tym 
samym 1833 roku zaplanował napisanie „Na
rzeczonych'', nowej sztuki, której tytuł od
mienił późnie·j na „Ożenek". Komedia obna
żała nędzę i nicość kupieckiego i urzędni

czego świata. Jednak obyczajowy charakter schematu fa
bularnego sztuki ograniczał możliwość stworzenia takie j 
społeczno-satyrycznej konstrukcji, która mogłaby w peł

ni zadowolić Gogola. Oto - zapewne - przyczyna, dla 
której Gogol nie kwapił się do zakończenia 1>racy nad tym 
u tworem. 

Podstawa pierwszej redakcji „Ożenku" opiera się na 
zabawnej, śmiesznej historii, ledwie przypominającej 
sztukę, znaną nam z ostatecznej redakcji. 

Akcja rozgrywa się na wsi. Właścicielka ziemska Aw
dotia Gawryłowna marzy o zamążpójściu. Na rozkaz Aw
c1 otii szukają dla niej narzeczonych na jarmarku. Zja
wiają się czte-rej pretendenci (każdy ma nadzieję być wy
branym): jest tutaj obywatel ziemski Iwan Piotrowicz 
Jajecznica, jest także radca tytularny Akinf Stiepanowicz 
Pantelejew, porucznik rezerwy Anuczkin, były marynarz 
Żewakin. Narzeczeni wychwalają swoje cnoty, nalegają 
także, aby wyboru dokonano natychmiast. Jed:lakże pan
na młoda najpierw zwleka a potem oświadcza: „Wszyscy 
mi się bardzo podobacie, ja kocham wszystkich". 

Z tej wczesnej redakcji „Ożenku" ocalał tylko i!lieskoń
czony akt pierwszy. Nic ma tu jeszcze ani Podkolesina, 
ani Koczkariowa. Także•, biorąc pod uwagę ogólną kon
ce•pcję, fragment ten (jeśli w ogóle można sądzić) różni 
s ię w sposób zasadniczy od ostatecznej redakcji utwo
ru. Komizm szkicu początkowego opiera się w znacz
nym stopniu na wodewilowym charakterze sytuacji· 
z jednej strony - marzenia dziedziczki (jak się wydaje, 
nie pierwszej już młodości) o zamęściu, z drugiej zaś -
krzątanina postarzałych narzeczonych wokół oblubienicy. 
\V pierwszej redakcji „Ożenku" uwaga Gogola skupiona 
była na tak charakterystycznym dla wodewilu odwróce
niu schematu fabularnego. Dlatego też sztuka nosiła ty
tuł „Narzeczeni". Czwórkę narzeczonych przedstawił pi
sarz z wielką plastyką. Mamy tu do czynienia z ży

wymi ludźmi, z właściwymi dla każdego z nich cecha
mi >sycbiki, myślenia, języka. Ju:i: w te.i redakcji „Ożen
ku" słychać wyraźnie gogolowskie oskarżenie trywial
ności. Ale pospolitość, banał widać tu przede wszystkim 
na twarzach postaci, których reprezentatywny charakter 
nic został w pebi ujawniony. Trywialność po!<taci nie 
odzwierciedla jeszcze· banału całego współczesnego życia. 
Sehemat fabularny jest nazbyt zamknięty. Cała historia, 
choć przedstawiona po mistrzowsku bardzo jeszcze przy-
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pomina obyczajową, wziętą z życia anegdotę, pozbawioną 
możliwości poważnych społecznych uogólnień. W latach 
1834-1835, pisarz niezadowolony z pierwszej redakcji ko
medii, dwukrot".lic starannie ją przMabiał. W końcu kwiet
nia 1836 roku Gogol oznajmił Szczcpkinowi: „l\Ioją ko
medię pod tytułem «Ożenek», którą czytałem Panu w l\fos
kwie, przerobiłem tak, że teraz je!?t trochę podobna do 
czegoś porządnego". Gogol przeznaczył nową sztukę na 
benefis Szczepkina w Moskwie i Sośnickiego w Peters
burgu. Jednakże przedstawienia ".lie doszły do skutku: 
Gogol znów niezadowolony z kG mcdii, wywiózł jej ręko
pis za granicę. 
Pochłonięty pracą nad „Martwymi duszami", pisar-z 

długo nie wracał do „Ożenku". Zajął się ponownie tym 
utworem dopiero w roku 1838 w Rzymie. W przeciągu 
kilku lat dwukrotnie poddawał komedię gru".ltownym 
przeróbkom, zanim ostatecznie przygotował ją do druku . 

\V procesie wielokrotnych zmian, tekst „Ożenku" uległ 
istotnym przeobrażeniom. Akcja komedii została prze
niesiona ze wsi do Pcte•rsburga, z sfery ziemial'1skiej do 
środowiska kupców i urzędników. Farsowo-wodewilowy 
charakter pierwszej redakcji został w redakcji ostatecz
nej zastąpiony przez takie sytuacje i element_y, które 
wzbogaciły komedię o walor realistycznej głębi i wyrazi
stość społecznej wymowy. 

Badacze dawno zwrócili już uwagę na to, że s:r
tuacja fabularna „Ożenku" interesowała Gogola jeszcze 
przed przystąpieniem do pracy nad tą sztuką. W „N ocy 
majowej", w „Nocy wigilijnej", także• w „Iwa".lie Fio
dorowiczu Szpońce", można odnaleźć motywy związane , 
w ten czy inny sposób z podobną sytuacją. Jednakże 
w ostatniej redakcji sztuki motywy te wypełniły się no
wymi treściami. 
Pozwoliło to oświetlić pewne, bardzo istotne strol'ly 

egzystencji ówczesnego społeczeństwa. Właśnie egzysten
cji, nie zaś tylko życia codziennego. Zwłaszcza przenie
sienie akcji sztuki do stolicy, w niemałym stopniu po
mogło zrealizować autorskie zamiary. Poszerzyły się gra
nice schematu fabularnego, wzbogaciły charaktery boha
terów, aktualina wymowa utworu otrzymała szansę uogól
nienia. W istocie, sztuka została na nowo napisana. Po 
raz pierwszy pojawiły się też dwie postaci odgrywające 
w „Ożenku" pierwszoplanową rolę: Podkolesin i Koczka
riow. 

Sztuka nosi podtytuł: „zdarzenie całkiem niewiarygod
ne". Nie od razu ujawnia się wew".lętrzny związek po
między treścią komedii i jej podtytułem. Przecież sche
mat fabularny „Ożenku" zdaje się być osnuty na kanwie 
pospolitych przypadków powszedniego życia. W procesie 
rozwoju akcji właściwie nie dzieje się nic szczególnego, 
a ,Jeśli nie liczyć ucieczki Podlrnlesina przez okno z domu 
narzeczonej, nie mają. też tutaj mie•jsca zdarze..".lia nie
możliwe, niewiarygodne. Czy podtytuł dotyczy wyłącz.uie 
owc~o skoku Podkolesina? Nie sposób tak sądzić, tym 
bardziej, jeśli zwrócić uwagę na pełne bl'zmienie podty
tułu: „zdarzenie całkiem niewiarygodne w dwóch aktach". 
Ostatnie dwa słowa nie są przecież zwykłą informacją 
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wydawniczą poprzedzającą jakiekolwiek dzieło drama
tyczne. Nie, tutaj brzmią one inaczej, sta:1owią bowiem 
jedną całość z określeniem całego utworu mianem „zda
rzenia całkiem nieprawdopodobnego". 

Sztuka została poświęcona tej sferze stosunków mię
dzyludzkich, którą nazywa się P!'YWatną, osobistą, in
tymną, liryczną. W tej sfe.rze człowiek odsłania najbar
dziej skryte cechy swojego charakteru i duchowej struk
tury. Podobnie też się dzieje w tej komedii. Wszyscy 
je.} bohaterowie zwróceni są do nas tylko jedną stro
ną swojej egzystencji. Została ona jednak oświetlona 
z taką wyrazistością, że w sposób wyczerpujący obnaża 
całość ich duchowego świata. Możemy z łatwością sobie 
wyobrazić, jak ludzie ci zachowują się w każdej sytuacji 
życiowej, jak wypełniają swoje obowiązki wobec spo
łeczeństwa i państwa, w jakich wcieleniach występują 
w gronie swoich bliskich. I na tym właśnie polega siła 
gogolowskie.j sztuki. 

Dotknięcie intymnej, powiedzieć można, lirycznej sfery 
życia bohaterów „Ożenku", pozwala z łatwością stwier
dzić fakt, że nie• ma w niej nawet śladów liryzmu. 
Ustąpił on miejsca praktycznym kalkulacjom, marze
niom o zysku. Przechodzi przed nami cala galeria na
rzeczonych: żaden z nich nie może być podejrzanym 
-0 to, że nosi w sobie jakieś ludzkie uczucia, - że ż.ywi 
takie uczucie, które choćby tylko na pierwszy rzut oka 
może sprawić wrażenie tego, co nazywa się miłością. 
Egzekutor Jajecznica „na chwilę tylko wyskoczył z de
partamentu" aby obejrzeć narzeczoną i sprawdzić czy to 
dla niego dobra partia. Jeszcze nie zdążył jej poznać 
a już z wielkim namaszczeniem studiuje inwentarz na
leżącego do Agafii majątku. Robi to jawnie, nie kryjąc 
się, nie odczuwając w tym najmniejszej nawet niezręcz
nośc i. Oto nowa „elektryczność", „ełe·ktryczność pienięż
nego kapitału i sposobnego ożenku", o której pisał Gogol 
w swoim „Przedsi0<nku teatralnym". Każdy z narzeczo
nych ma swoje na widoku. Anuczkin potrzebuje żony, 
która potrafi rozmawiać po francusku, mimo że sam nie 
rozumie ani słowa w tym języku. Żewakin ma także swój 
sąd o narzeczonej; przedstawia się jako „amateur buj
nych kształtów" kobiecych. Nadobna narzeczona Agafia 
Tichonowna, marzy o jakimkolwiek mężu byle tylko po
chodze,nia szlacheckiego: „Dla mnie, jaki by tam nie był 
mąż, wszystko jedno, żeby nawet z drobnym wyglądem, 
byle szlachcic" - tak o niej rozprawia swatka. W tym 
panopticum, wydaje się tak pozornie, zdecydowanie wy
różnia się główny bohater komedii - Podkolesin. To czło
wiek nawet bardziej przystojny aniżeli jego rywale" Kre
acja Podkolesina to największe osiągnięcie artystyczne 
Gogola w te.i sztuce. 

Podkolesin jest postacią równie bogatą, nakreśloną rów
ni_c plastycznie jak Maniłow, Sobakiewicz, czy nawet 
Chlestakow. W Podkolesinie skupiają się dokładnie spo
łeczne i psychologiczne cechy duchowego życia tego typu 
bohaterów. Szlachcic, tajny radca, znający swoją war
to-§ć, pogardliwie pomiatający takim tam „kancelaryjnym 
drohiazgiem", należy niewątpliwie· do wyższych kręgów 
petersburskiego społeczeństwa. Podkolesin jest typowym 
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reprezentantem tegg środowiska, jego pasażytnictwa i du
chowego ubóstwa. Bezczynny, nieśmiały, niezdecydowany, 
„baba, gorzej niż baba" - jak o nim mówi Koczkariow; 
śmiertelnie lękający się wszelkich niespodzianek Podko
lesin, znalazł się we władzy rutyny, jest on uosobieniem 
duchowej staginacji. Bohater ten już dawno został uzna
ny za swoisty prototyp szeregu tych bohaterów, którzy 
po 20-stu latach rozwoju literatury znajdą swoje nowe 
odbicie w postaci Oblomowa. 

Koczkariow wydawać się może, zupełnym przeciwień
stwem Podkolesina. Sprytny i zwinny, nie'Okiełznany 
w swej biega.ninie, jest do pewnego stopnia spokrew
niony z Nozdriewem. Ale „działalność" Koczkariowa 
w istocie niewiele się różni od bezczyności Podkole
sina, jc5t równie bezmyślna i równie bezużyteczna. Kocz
kariowa zadowala bieganina dla bieganiny, bez względu 
na jej rezultaty. Ten wiercipięta działa bez celu i sensu; 
próżny i dobry chłopak. Bielil1ski, przestrzegając przed 
niewłaściwym odtwarzaniem na scenie chara~teru Kocz
kariowa napisał: „Jeśli aktor grający Koczkariowa, do
wi:J.dują~ się o matrymonialnych planach Podkolesina, 
zrobi przy tym minę człowieka świadomego swego celu, 
to już na początku sztuki zepsuje całą rolę". Chlcstakow 
kłamie bez celu, Koczkariow bez celu wierci się, krząta, 
bietra, - w tej bezsensownej bieganinie zamyka się isto
ta jN~o charakteru, bezużyteczna nicość jego życia. 

Swiat, w którym żyją bohaterowie gogolowskiej ko
medii w~·daje się być ,'!Jierzeczywisty. Charaktery, upo
dobania bohaterów są niezwykle dziwaczne, ich reakcje 
niewiarygodne. Oto dlaczego, pospolity epizod obyczajo
w y - ożenek - przemienił się w „zdarzenie całkiem nie
wiarygodne", w dziwną groteskę. 

Historia o niezrealizowanym małżeństwie pozwoliła G?
"'olowi zdemaskować mechanizm e'!:"zystencji spoleczen
stwa szlachecko-urzęd::iiczego. Gogol oświetlił nie tylko 
życie rodzinne tego środowiska, ale także jego budowę 
i całą odrażającą nędzę. 

Wielu krytyków i ludzi teatru (także aktorów) z. lat 
czterdziestych XIX-ste~o wieku, nie zrozumiało ,.Ozen
ku". Sztukę odebrano jako wesoły wodewil i „figlarny 
kaprys wielkiego talentu". Prapremiera „Ożenk1;1" na pe
tersburskiej scenie była klęską .•. Te,raz wrogow e Gogola 
tnumfują" - oznajmił Bieliński w liście do W.P. Bot
ki~a. „Siewiernaja Pczeła", ;,Bibliotieka dla cztenija" 
i szereg innych wydawnictw, jednogłośnie potępiło Gogola. 
Gdzie autor wynalazł takie natury? Skąd wykopał ta

kich urzędników? wolała z oburzeniem „Siewicrnaja 
Pczeła". Autora oskarżano o świadome wypaczanie obra
zu natury i szkalowanie współczesnego społeczeństwa. 
z taka też oceną komedii z~adzała się inna: na kartach 
tych s'amych wydawnictw poniewie·rano „Ożenkiem" 
pustą i pozbawioną treści farsą, napisaną - rzekomo 
ku ucie·sze niezbyt wymagającego widza. 

Ożenek" nie miał także powodzenia na scenie mos
ki~wskiej. Ani Źywokini, ani nawet Szczepkin, nie mogli 
uratować spektaklu. Początkowo pierwszy z nich grał 
Koczkariowa, dru11;i zaś Podkolesina. Później, w zgodzie 
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z przyjętą przez Gogola radą S.T. Aksakowa, aktorzy 
zamienili się rolami. Nie przyniosło to jednak żadnych 
rezultatów. Istota sztuki Gogola nie została zgłębiona. 

Grano „Ożenek" tak, jak grywa się zwyczajne, „ży
ciowe", rodzajowe komedie. W. Bieliński, szukając przy
czyn klęski ,.Ożenku" na Aleksandryjskiej scenie, wy
jaśniał: „Oczywiście, śmiech publiczności jest nagrodą 
dla komika, ale aktor powinien wzbudzać śmiech do
kładnym odzwierciedleniem charakteru postaci, nie zaś 
pragnieniem wywołania śmiechu za wszelką cenę, a.ni też 
gwałtownymi działaniami, szpetnym kostiumem ... " 
Władza rutyny teatralnej była jeszcze w tych latach na 

rosyjskiej scenie bardzo silna. Mimo, że Moczałow, Szczep
kin i inni znakomici aktorzy wiele zrobili dla jej zdys
kredytowania i przełamania, inercja starzyzny teatralnej 
ciągle jeszcze uawała znać o sobie. \.V tym - przede 
wszystkim - tkwi przyczyna scenicznych niepowodzci1 
„Ożenku". Tę sztukę należało wystawiać według inne•go 
klucza, w innym stylu. Była to przecież komedia, otwie
rająca zupęłnie nowe, realistyczne możliwości przedsta
wienia takich charakterów i takich stron życia, które 
dotąd nie były jeszcze w właściwy sposób pokazane na 
scenie. Potężne impulsy tej sztuki zostały szybko zasymi
lowane i rozwinięte w teatrze Ostrowskiego. 

Fragment książki: 
Chudożestwiennyj mir Gogo la. 
Moskwa 1971. 

17 



18 

RYSZARD K. PRZYBYLSKI 

ŚWIAT POZORNIE DLA LUDZI 

ikołaj Gogol przeciwstawia się w „Ożenku" 
praktykom teatralnym swej epoki. Nie· ho
noruje uświęconej zwyczajem tradycji dra
matycznej, zakładającej rozwój wypadków 
aż do szczęśliwego rozwiązania. Brak 
w „Ożenku" happy endu, który był dotych

czas dla widzów oczekiwanym po zawrotnym rozwoju 
akcji finałem, jest wynikiem przełamania utrzymującego 
się ciągl_e wzorca gatunkowe•go, Nie ma w komedii Go
gola poważnego problemu, nie występują w niej szalone 
konflikty, które doprowadzić mogłyby w końcu do jedno
znacznego rozwiązania. Nie kończy się bowiem „Ożenek", 
jak przystało na komedię poruszającą problemy mariażu, 
uwieńczeniem starań narzeczonych dojściem jednego 
z nich do ołtarza. Ucieczka Podkolesina jest w takiej 
sytuacji nie· tylko zabawna lecz również znacząca poprzez 
wyłamanie się spod konwencji gatunku. Wystąpieniem 
przeciwko gatunkowym wzorcom jest także pozbawienie 
„Ożenku" konfliktowych sytuacji, przez które musiałyby 
przejść występujące postaci. Wszystko jest w tym dra
macie statyczne i w gruncie rzeczy niezmienne. Nie po
winien zatem dziwić fakt, że właśnie „Ożenek", zainte
resował dążącego do maksymalnej prostoty w teatrze 
J. Copeau, który wystawił go w Vieux-Cołombier w 1923 r. 

Podtytuł „Ożenku": .,zdarzenie całkiem niewiarygod
ne" - to kp~na z dotychczasowych teatralnych praktyk. 
Niewiarygodne· jest to, że nie znajdujemy tradycyjnego 
układu konfliktowych zdarzeń; niewiarygodne jest rów
nież to, że można statyczną intrygę pokazać na scenie. 
Ale dramat Gogola jest nie tylko czystym eksperymen
tatorstwem, ośmieszenie·m popuła11nych wówczas kon
wencji komediowych, jest także próbą stworzenia no
wego kształtu komedii, takiego, w którym intryga dra
matyczna odgrywa rolę drugoplanową. 

Nie w intrydze należy zatem szukać gogolowskiego ge
niuszu lecz w możliwościach jakie pisarz w niej znaj
dował. Faktem podkreślanym przez współczesnych jest 
częste poszukiwanie przez Gogola jakiegokolwiek dowci
pu lub anegdoty, bądź to zmyślonej, bądź nawet wprost 
z codzienności wziętej. Z surowej, częstokroć ciężkiej 
i niezabawnej sceny powstawała bogata w odcienie zna
czeniowe sytuacja, która charakteryzowała się bezkompro
misowym ujawnieniem słabych stron i kompromitujących 
cech ludzi tamczesnej epoki. Podkreślić należy, że ów 
szkielet dramatyczny, i·ntryga, jest zawsze u Go~ola 
prosta i przejrzysta. Taka jest w „Rewizorze", gdzie bo
jący się kompromitacji Horodniczy wraz z elitą rządzącą, 
myśli o przekupieniu kontrolującego urzędnika i popeł
nia nieszlachetną pomyłkę biorąc za rewizora przypad
kowego przyjezdnego; taką widzimy w ,.Płaszczu", w któ-

19 



20 

rym biedny urzędnik Akakiusz Akakijewicz Kamaszkin 
podejmuje najważniejszą decyzję w swoim życiu - po
stanawia sprawić sobie szy.nel, z którego następnie go 
okradają; nie inaczej jes t też w „Nosie" - bohater bu
dząc się pewnego dnia zauważa brak narządu powonie
nia, biega po mieście starając się odzyskać zgubę, po 
czym budzi się innego ranka i zna jduje nos na właści
wym miejscu. 

Intryga nie stanowi więc, widać to jasno, pierwszo
rzi~dnego celu pisarskich zabiegów Gogola. Jest oina bu
dulcem umożliwiającym konstruowanie bardziej skompli
kowanych obrazów układów społecznych wytwarzają
cych się częstokroć na skutek zupełnie błahego zdarze
nia. W „Rewizorze" w związku z przyjazdem domniema
nej osobistości ujawnia się specyficzny obraz miasteczka 
z jego urzędową hierarchią i swoistymi stosunkami pod
ległości. Uczestniczący w dramatycznych sytuacjach lu
'fzie odsłaniają, w atmosferze nerwowego podniecenia, 
,s:zeróżnego rodzaju grzeszki i świństewka, nade wszyst
ko zaś skarłowaciałą psychikę, skostniałe i banalne przy
zwyczajenia, kompromitujące, naiwnie dziecięce widzenie 
świata. Opowieść „Pamiętnik wariata" jest w tym zakre
sie przykładem wręcz modelowym. Urzędnik ubzduraw
szy sobie odwzajemnioną miłość córki naczelnika depar
tamentu, w którym pracuje, zamieszcza w swych zapis
kach w formie świadomie przez Gogola uproszczonej, prze
ciętny zespół marzeń, dążeń i planów, ujawniając jedno
cześnie ograniczoność umysłu przeciętnego urzędnika car
skiej Rosji. W „Ożenku" napięcie wywołane spotkaniem 
się pretendentów do ręki Agafii Tichonowny, spotęgowane 
jeszcze w momencie jej przybycia, powoduje swoistą eks
plozję „wnętrz" zalotników, nie przygotowanych na taki 
tryb oświadczyn. Każdy z nich, będąc człowiekiem 
o określonej pozycji, potrafi zawsze znależć wśród obfi
tości tytułów taki, który doprowadzi go do jakiegoś biur
ka lub orderu, ma więc podstawy ku temu, aby być wy
magającym i zawsze mile widzianym - ujawnia w zde
rzeniu z równymi sobie całą swą bezradność i 1niemoc. 
Tubalne oburzenie, śmieszne argumenty, chęć impono
wania - wszystko to okazuje· się nic niewartą retoryką, 
pus tą do tego stopnia, że często wymyka się nawet spod 
kontroli wypowiadającego napuszone słowa. Wykorzystu
j<' ją jednak Gogol, wykrawając z niej najbardziej -zaska
kujące kalambury, wypowiedzi absurdalne i groteskowe. 

\V ten sposób założony pierwotnie w dramacie komizm 
sytuacyjny zostaje spotęgowany i rozwinięty przez ko
mizm słowny. Punktem wyjścia dla tego rodzaju komizmu 
sa w „Ożenku" kwestie wypowiadane w najlepszej wie
rŻe przez dostojnych narzeczonych. Żewakin, lejtnant ma
rynarki, popisując się w towarzyskiej rozmowie boga
tym życiorysem, opisuje między innymi swój pobyt na 
Sycylii, k-tórej mieszkanki, o dziwo wcale nic mówią po 
rosyjsku lecz tylko po ... francusku! I w ten oto sposób 
rodzi się niezwykle istotne zapotrzebc;wanie na żonę „par
lującą". Nic z tego, że stawiający to wygórowame wyma
ganie nie mają o francuszczyźnie najmniejszego pojęcia . 
Wszak zawsze to lepiej: - żona szczebiocząca nieznanym 
językiem! 
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Najwięcej możliwości komicznych rozwiązań kryje się 
w potocznej rozmowie. Rozprawia się w niej _o wszyst: 
kim, nie zaskakują zatem zabawne częstokroc pomyłki 
oparte na odległych znaczeniowo skojarzeniach: 

„JAJECZNICA Na stanowisku egzekutora Iwan Pawło-
wicz Jajecznica. 

żEWAKIN (nie dosłyszawszy) Tak jest, ja t.eż przed
te m zakąsiłem. Droga polem daleka, a na 
dworze chłodnawo. Sledzik z chlebem ja
dłem". 

Niby nic nie znaczący żarcik, wypowiedziany mimo
chodem i przez pomyłkę, kompromituje przecież i ośmie
sza jednak zarówno Zewakina jak i nadętego egzekutora 
Jajecznicę. Cytat ten wskazuje na upodobania Gogola do 
wynajdywania zabawnych i znaczących imion własnych 
dla swych bohaterów. Imiona te stwarzają nie tylko o~a
zję do wywołania śmiechu, lecz także są pierwszą probą 
zarysowania ogólne·j charakterystyki postaci. Typowym 
tego przykładem jest Kamaszkin z „Płaszcza", którego 
sylwetka. a nawet całe dotychczasowe życie podobne są 
do starego, znoszonego kamasza. Ale nie tylko on miał 
być takim - również jego ojciec, dziad i wszyscy przod
kowie. Ogólną charakte·rystykę bohaterów dzięki użyciu 
znaczących 1m10n własnych zastosował Gogol także 
w „Ożenku" np.: Zewakin to człowiek powtarzający cią
gle jedno i to samo, a Anuczkin, eks-oficer piechoty, ko
jarzy się bezpośrednio z onucą. 

Za każdym z bohaterów dramatów lub opowiadań Go
gola stoi inny podobny do niego, niczym Kamaszkin do 
swych przodków. Horodniczy reprezentuje całą klasę ma
łomiasteczkowych horodniczych, egzekutor - egzekutorów, 
radca dworu innych radców, urzędnik- urzędników itd. 
Bohaterami jego utworów są faktycznie określone klasy 
przedmiotów: urzędnicy różnych rang, kupcy, właściciele 
ziemscy. Autor „Ożenku" przedstawia całą grupę ludzi 
będącą przedmiotem satyrycznego ujęcia. Rzecz charakte
rystyczna, że każda z nich istnieje· sama dla siebie, stoi 
na uboczu z dala od jakiejkolwiek formy wzajemnej in
tegracji z innymi. Pozostając w odosobnieniu narażona 
jest na uwiąd starczy, niedorozwój i wczesne skostnie
nie myśli, zapowiada tragedię duchowej śmierci słab
szych jednostek. 

Gogol zarówno w swej młodzieńczej twórczości, w opo
wiada !liach ukraińskich, jak i później, budujący i rozbi
jający zarazem mit miasta - Petersburg, przedstawia 
nieludzką wizję współczesnej sobie rzeczywistości. I świat, 
i ludzie, którzy w nim żyją to obraz koszmarny i ~ro
teskowy. Zabiegani ludzie, śmieszni, a zarazem tragicz
ni, nieustannie poszukują wartości, które w ostatecznym 
rachunku, okażą się błahymi i wątpliwymi. Inni znowu 
z drobnego elementu życia czynią wartość jedyrh, trans
cendentną. Są wre'Szcie i tacy, którzy nic nie robią, siedzą 
na kozetkach i plują w sufit. 

Swiat gogolowskich postaci to pejzaż nieważnych spraw, 
obarczających żałosnych ludzi, którzy nawet z tym nikłym 
ciężarem nie potrafią się uporać. Zaangażowani w nie jed
nak ponad swe własne możliwości, z całym balastem 
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obciążeń nałożonych im przez m1eJsce, jakie zajmuj~ 
w podzielonej nad ws:i:e·lkie prawdopodobieństwo społecz
ności, dźwigają komiczne życie nie zapowiadające jakich
kolwiek zmian i przewartościowań. Zdumiewa, a zara
zem zastanawia bezradność tych istot, niemożność prze
ciwstawienia się niszczącej rzeczywistości. Każda z nich 
przywiązana do społecznego regulaminu przestrzega go 
zg_odnie z obowiązującymi normami. Trudno więc o ja
kiekolwiek uczucie litości dla tych postaci, skoro każda 
z nich uprawomocnia charakterem swojej działalności 
system nakładający im jarzmo i bezwzględny terror. 
Wszystkie te postaci przetaczające się przez Newski Pro
spekt czy też rosyjskie sioła, tworzą mozaikę pozorów 
i miejsc pustych, łudzących mirażem wielkiego świata 
i autentycznego życia. Gogol stwarza w ten sposób nie
ludzki obraz świata, w którym zabrakło jednej tylko 
możliwości - miejsca dla człowieka. Czyni to jednak 
świadomie: w im brutalniejsze okoliczności wikła istotę 
ludzką, tym większą prowadzi walkę !> humanistyczne 
ideały. 

Ów przygnębiający kształt kryjący się za pie·rwotną 
komedią jest najwyższą wartością gogolowskiego stylu, 
tak wysoko cenioną przez jego współczesnych, a także 
późniejszych czytelników. Spoza, zdawałoby się kpiarskiej 
tylko farsy, pojawia się często grymas zmarnowanych 
szans ludzkich. Bo gdybyż bohaterowie utworów Go
gola w przywdzianych kostiumach - i nałożonych przez 
życie proporcjach możliwości, mogli, mimo swej oczywi
stej głupoty, satysfakcjonować się w pełni szablonowymi 
szansami, wywoływany śmiech nie zmuszałby do gorzkiej 
mie,jscami refleksji. Lecz postaci te są jakby skazane 
na realizację schematów, za wszelką cenę starają się gor
liwie je wypełniać, bo wierzą w ich wszechpotężną siłę, 
a mimo wszystko gubią się w nich, plączą i ratują przed 
ich przemożnym wpływem wsze•lkimi sposobami: tak jak 
Kamaszkin z „Płaszcza" czy bohater „Pamiętnika waria
ta" poprzez ucieczkę w chorobę, łub choćby sposobem 
Podkolesina, po prostu przez okno. 

Magia tytułów, urzędów, rang i własności jest kon
strukcją ciężką, masywną i solidną. Stoi na niewzrt1szo
nyeh fundamentach, nic więc d'Ziwnego, że człowiek nie 
potrafi ich skruszyć . .Tej brutalna siła niszczy zaś szyb
ko i bez skrupułów człowieka. Ten, bezradny wobec nie.i 
pada łatwo ofiarą. Starcie człowieka z silniejszą od 
niego instytucją powoduje żałosne jego perturbacje tak 
zabawne i komiczne lecz zarazem domagające się współ
czucia. 

Przemie•szanie tragizmu i komizmu rodzi tragifarsę, ta 
zaś wyzwala groteskę. Gogolowska wizja świata zakła
da ,iąca wymienność śmiechu i bólu przel!_ełniona jest sty
lem groteskowym. Autor ,.Ożenku" tworząc obraz współ
czesnej sobie rzeczywistości transponuje ją i uogólnia. 
Założona przez niego technika twórcza nie polega na 
prostym przetwarzaniu rzeczywistości, aby ukazać ją 
w nowym świetle jak robili to wówczas Dickens i Balzac, 
lecz na kreowaniu nowego uniwersum, samodzielnej wi
zji, pozostającej do realne·j rzeczywistości w groteskowej 
relacji, w której sztuczność i komizm przemian są jaw-
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nie odgrodzone od głębokich przeżyć duchowych, a wszyst
ko to „robione - według słów B. Ejchenbauma - nie 
w celu dydaktycznym lecz w celu otwarcia pola dla za
bawy rzeczywistością, dla rozłożenia i swobodnego prze
mieszczania jej elementów tak, aby zwyczajne stosunki 
i związki (psychologiczne i logiczne) stawały się w tym 
świecie na n o w o zbudowanym nierealne, a wszelki 
drobiazg mógł urosnąć do kolosalnych rozmiarów". 
Mo~e zatem problem nowego płaszcza urosnąć do roz

miarów przeogromnych, a fałszywego rewizora nietrud
no urealnić. Tam, gdzie pozory i stereotypy rządzą co
dzienną rzeczywistością łatwo -o pomyłkę, trudniej nato
miast realizować się człowiekowi. 

Nie dziwi więc, że krytyka łatwo doszukała się w utwo
rach Gogola problemów alienacji, a humanistyka anglo
saska widzi w nich nawet zapowiedź późniejszych dzieł 
F. Kafki. 

W dziełach M. Gogola, beznajdziejnej sytuacji bohaterów 
towarzyszy wyzwalający śmiech. Jest on wyrazem za
angażowania autora „Rewizora" w walkę o należne czło
wiekowi miejsce na ziemi i wśród innych istot. W po
łączeniu komedii z tragedią osią~nął Gogol groteskę nio
sącą wiarę w możliwość wyzwolenia człowieka. 

Dwuaktowa komedia .,Ożenek" jest na tle bogate•j twór
czości Gogola utworem, w którym lekkość farsy wyeskpo
nowana jest na najbardziej widoczne miejsce. Towarzy
szy jej jednak ciągle właściwy Gogolowi grymas gory
czy pojawiający się wówczas, gdy na scenie widzimy 
niemoc i bezradność. 

N A S T RON A CH IO, 18, 20 - PRO JEKTY KOSTIU!V!ÓW DO „OŻEN

KU" OPRACO WANE PRZEZ LIDIĘ I JER ZEGO SKARŻYK

SKICH. 
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