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Mikołaj 

Gogol 
(fragment) 

Gogol urodził się niemal jednocześnie z naszymi dwoma wiel
kimi ludźmi: Chopinem i Słowackim, a umarł mając lat czter
dzieści trzy, czyli przeżył ich zaledwie o trzy lata. Właściwy czas 
jego wielkiej twórczości trwa tylko dziesięć lat i przypada na 
jeden z najcięższych okresów panowania Mikołaja I, dławiciela 
wszelkiej wolnej myśli, wszelkich ruchów i prób wyzwoleńczych 
tak narodu rosyjskiego, jak innych poddanych wówczas carskiej 
władzy narodów. 

Krótkie życie, złe zdrowie, bardzo trudne usposobienie, nad wy
raz ciężkie warunki społeczno-polityczne, takie były okoliczności 
sprzyjające raczej wszystkiemu niż zabłyśnięciu i rozwojowi ge
niusza. A jednak w tych właśnie okolicznościach powstało dzieło 
Gogola, które po dziś dzień zachwyca, uczy, bawi, wstrząsa na
mi, zdumiewa wreszcie swoją doskonałością artystyczną. W tY,ch 
właśnie okolicznościach Gogol dokonał w prozie tego, co Puszkin 
w poezji. Literaturę o pięknych początkach, ale nie mającą jesz
cze światowego znaczenia, skokiem olbrzyma postawił od razu 
w pierwszym rzędzie wielkich literatur świata. Jakże chlubne 
świadectwo niepożytej nawet w ucisku, nie poddającej się żadnym 
okolicznościom zewnętrznym siły narodu, co wydała tego mistrza 
słowa - i pięknego, i przepełnionego doniosłej wagi treścią! 

Uboga w przeżycia osobiste jest biografia Gogola, jak zresztą 
biografie sporej części wielkich pisarzy, których właściwymi przy
godami życia są ich dzieła. Parafrazując słowa Maurycego Moch-

nackiego można by powiedzieć, że jedynym dramatycznym ro
mansem Gogola były Ukraina i Rosja, jedyną pasją trawiącą je
go noce i dnie - twórczość, którą uważał za posłannictwo i od
powiedzialną służbę społeczną. 

Syi; ziemi ukradńslciej urodził się w średnio zamożnym, na pół 
polskiego pochodzenia domu ziemiańskim Hoholów-Janowskich 
w lutym l809 roku. Cd dziecka chłonie w siebie z zachwytem 
uroki krajobrazu i klimatu swojej ziemi rodzinnej, nasiąka cu
downyz:i _folklorem ukraińskim, jego pieśnią, baśnią, strojami, ob
rzędami i legendami. Oddany do szkoły w Połtawie kończy na
stępnie nowootwarte Liceum Nauk W11ższ11ch w mieście Nieży
n~e jako _średni uczeń, zdolny, ale raczej niechętny, przez nikogo 
me podeJrzewany o przyszłą wielkość. Po śmierci ojca i znacz
nym pogorszeniu się interesów majątkowych rodziny Mikołaj 
zwyczajem wielu zubożałych synów średnioziemiańskich wyjeżdża 
do Petersburga z wizją wspaniałej stolicy i wspaniałej przyszło
ści w oczach. Zamknięty w sobie i niełatwo dający poznać swe 
możliwości, lecz ambitny młodzieniec marzy już, niebezpodstaw
nie, o sławie i odegraniu wielkiej roli, choć dla niego samego nie 
jest jeszcze jasne, jaka to będzie rola. ( ... ). 

W Wieczorach na futorze Mikołaj Gogol złożył artystyczny hołd 
swoim barwnym wspomnieniom dzieciństwa. Dzieciństwo, ·zwła
szcza pogodne i szczęśliwe, z natury rzeczy wychwytuje z życia 

to, co zachwyca i bawi. To właśnie znalazło wyraz w pierwszych 
młodzieńczych utworach Gogola. Malowniczość wsi ukraińskiej, 
mającej nadto dla północnych petersburżan przyjemny posmak 
egzotyki, niezrównane obrazy łaskawej, południowej przyrody, hu
mor i łagodnie jeszcze ironiczny dowcip, żywość akcji, a nadto 
realistyczne szczegóły życia chłopskiego, pozwalające przeczuwać 
jakąś nową, nieznaną formę i postawę literacką, zjednały mło
demu autorowi powszechne uznanie. ( ... ). 

W następnych zbiorach: Mirogród i cyklu opowieści zwanych 
peterburskimi rozszerza się i pogłębia niezmiernie skala możli
wości pisarskich Gogola; zaznacza się już dobitnie najistotniejsza 
cecha jego geniuszu, zmysł celnej bezlitosnej satyry, ów gorzki 
śmiech, który Bieliński nazwie pozytywnym bohaterem biczują
cych utworów Gogola. Mamy tu już pokazaną i nicość małego 
rozkładającego się ziemiaństwa, i bezduszność biurokracji, pysz
nej u góry, a służalczej u dołu, i jaskrawe kontrasty społeczne 



wielkiego miasta, i ostrą satyrę na trywialność, chciwość, zepsu
cie klas rządzących. Ale nie brak tu i wysokiej miary liryzmu. 
W Staroświeckich ziemianach Gogol pochyli się z czysto ludzką 
żałością nad bezwolnymi wytworami lub ofiarami złego ustroju. 

W roku 1835 Gogol pisze i, zwalczywszy z pomocą mających 
wpływy przyjaciół wszystkie przeszkody cenzury, wystawia Re
wizora. To arcydzieło kunsztu pisarskiego i teatralnego, ta jedna 
z najlepszych komedyj satyrycznych świata jest zadziwiającą 
eksplozją geniuszu, jeśli zważymy, że był to pierwszy utwór sce
niczny dwudziestosześcioletniego zaledwie pisarza. (. .. ). 

W paru groteskowych postaciach Wieczorów na futorze krytyka 
nie dostrzegła jeszcze jastrzębiego pazura satyry społecznej. Ale 
już niektóre opowiadania Mirogrodu i cyklu petersburskiego 
wzbudziły wątpliwości reakcyjnych sfer Petersburga. Największe 
nowatorstwo Gogola, jakim jest wprowadzenie do literatury tak 
zwanego szarego człowieka, zaczęło razić. Kłótnie głupich try
wialnych szlachetków, jakieś biedne zaśmiecone mieszkanka, tępe 
albo odrażające postacie urzędników zamiast bohaterów? I to 
ma być literatura piękna? To ani literatura, ani satyra, to kary
katura rzeczywistości! - wołano. A wystawienie Rewi zora? Toż 
to było tak, jakby nagle bruk Newskiego Prospektu podniósł się 
i wulkan spod niego wybuchnął. 

Gogol, jak to bywa z nadwrażliwymi artystami, silniej rea
gował na krytykę niż na pochwały. W afekcie nowych i ostrych 
przeżyć autorskich nie rozróżnił należycie, kto go chwali, kto 
gani. Wydało mu się , że wszyscy są przeciw niemu. ( ... ). 

Nie uważał się za rewolucjonistę ani nawet za liberała. Chciał 
służyć swą sztuką Rosji, wierzył, że służyć jej może tylko praw
dą a widzenie konkretnej prawdy życia miał tak niezawodne, 
jak w muzyce bywa tak zwany słuch absolutny. Nie daje się jed
nak złamać, nie rezygnuje z walki. Pisze dialogowane interme
dium: Prz11 wyjściu z teatru, w którym polemizuje ostro z obłud
nymi frazesami wstecznej prasy. Ale to przeżycie wywołało pe
wien uraz psychiczny, który być może stał się zadatkiem przy
s złej ruiny i zdrowia, i ducha, i talentu. 

Na razie wszelako uraz nie jest dość silny, aby zachwiać saty
ryczną potęgą twórczą młodego pisarza. Targany mnóstwem nie
pokojów i kłopotów życiowych, ale uwielbiany przez całą postę
pową Rosję , pisze i wydaje swoje ostatnie arcydzieło Martw e du-

sze, 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 
reszty swojego życia. Za granicą też nawiązuje kontakty z ów
czesną polską emigracją. Oddalenie od kraju nie przyniosło mu 
poszukiwanej równowagi ducha. Dręczy się straszliwie myślą, że 
tak niekorzystnie przedstawił rzeczywistość swojej ojczyzny; pi
sząc drugi tom Martwych dusz usiłuje znaleźć pozytywne ele
menty ustroju, który był potępił, czuje, że śród rozterek umysłu 
talent go zawodzi, pali kilkakrotnie ten tom, wreszcie odrzeka się 
całej swojej poprzedniej twórczości, która mu miała przynieść 
nieśmiertelność. Dostaje się pod wpływy mętnych, wstecznych 
umysłów; popada w skrajny mistycyzm, głosi reakcyjne poglądy. 
Pamiętajmy, że była to również epoka wizjonerów, magnetyzmu, 
wszelkiego rodzaju mesjanizmów i mistycyzmów i że podobnemu 
kryzysowi łamiącej się wielkości uległ niejeden z ówczesnych ge
nialnych ludzi, nie ustrzegł się tego nawet nasz tak trzeźwy Mic
kiewicz. Na parę lat przed zgonem Gogol wraca do ojczyzny -
4 marca 1852 roku umiera w Moskwie śród okrutnych cierpień 
duchowych i zupełnego wyniszczenia fizycznego. 

Gogol przeczuwał wielką przyszłość swej ojczyzny i dał temu 
wyraz w dwu znanych pięknych ustępach Martwych dusz. Ale 
nie umiał dostrzec, jaka to będzie przyszłość, choć byli już wte
dy ludzie, co jej drogę widzieli. Miał też przeczucie nieśmiertel
ności swego dzieła, kiedy pisał do żukowskiego o Martw11ch du
szach: N i ezmiernie wielkie będzie moje dzieło, nieprędko je skoń
czę. Jeszcze oburzą się na mnie nowe stan11 i wielu rozmaitych 
panów, ale trudno... Taki już mój los - kłócić się z rodakami. 
Cierpliwości... Wiem, że imię moje okaże się szczęśliwsze ode 
mie i potomkowie tychże samych rodaków może ze łzami w oczach 
w11rzekną słowa pojednania z moim cieniem. 

Te słowa pojednania zostały wielekroć wyrzeczone. 

MARIA DĄBROWSKA 
„Myśli o sprawach i ludziach" 1956 



OŻENEK 
JOZEF MASLmSKI 

Sfiksowałem na pvnkcte kome
dii - pisze 23-letni Go1ol, zaraz 
po pierwszych swych ~ceaach 
prozatorskich. Komedia nw Wfl
cllodd mu z pło1DJ/> zacz.ma to 
i owo, ale rychło spostrzega się, 
ie pid1'o wciqt pcha atę 10 tarcie 
aJ)1'aW1f, Jctdrvch cenzaTa aicr vrze
pulct za nic w iwiecie. Szkicuje 
pierwsz11 wersję przyszłego Ożen
ku: KaT&d11daci clo Tęki. Nledosz
br aktor czyta Ją makomicle -
słuchacze pokładallł się od śmie
chu. Gogol jest z.asko~: c2;yi
b;y napisał farsę? Zwraca się do 
Puszkina: Zmiłuj się Pan, daj mi 
;aJdkolwiek temat, choć tTochf 
ńnieszn11, a natoet cho&11 i nie 
§mieszn11, ale czysto TOl'!liBką 
anegdotę. Ręce aż rię tTzęsq do 
ptsania komedii. Je§H się to nie 
stanie, daTmo cza.ł tTacę ••• Zmnu; 
się Pan, daj temat, a ciuchem bę
dzie komedia na pięć aktów, 
i PTZ11Bięgam - łmiesznie;sza od 
WBZ'l/Btkich diabłów. 

Puszkina, gdy szperał po archi
wach orenburskich w poszukiwa
niu materiałów do pugaczew
szczyzny, wzięto za rewizora ... 
Sam nosił się z zamiarem opra
cowania tego tematu, ale teraz 
odstąpił go młodemu przyjacielo
wi. Rewizor rzeczywiście był du
chem gotów: premiera odbyła się 
w 1836 r. w Petersburgu i stała 
się z punktu wielkim wydarze
niem kulturalnym. Więcej, prece
densem, wyznacznikiem drogi -
jak pisa~ w warunkach reakcyj
nej cenzury, jak pod pozorami 

farsy (tolerowanej i popieranej) 
zamkmt~ drapłełnlł włzJę cynicz
nej samowoli i despot:rzmu. Sia
dem Gogola po8%ło wielu znako:.. 
miłych satyryków pó&nieJaych. 
Niekrasow, Gonczarow (Obłomow 
Ja.ko potoniek Podkolełllnal), Sał
tykow-Szczedrin, Ostrowski, Su
chowo-Kobylin, Leskow - cała 
szkoła, organizuW!a wyobramtę 
i św:ladomoU kilku pokole6. 

Ale ogromny sukces i sława nie 
upajaJlł młodziutkiego autora. Ma 
on nie t;'lko niuw,ide poeaude 
sceny lecz i tak Jamą jwjadomoU 
zadań i stylu pracy teatru. Jaka 
bywa tylko dana t\V6rcom genłal· 
nym. Nte m4 t.om-ząn& podtdo
ltejszego - pisze - m.t ten, kt~ 
T1I wt1t.oału1e w człowieku pelna 
zgodnol~ wszvstldeh element61D 
pomlędzv sobq,, to, z C%1fm dotqd 
mama bvło ipotkoo atę tvlko w 
OTkintTze". W lnfonnac;i dla 
t11ch, któntl . zechcielłbtl ZG'11'ad 
,,RewizOTa" tale ;ak należv wykła
da swą teorię gry aktorskiej na 
bazie głębszego wnikania w ideo
wy sens sztuki jako całości oraz 
w istotę roll, Jaklł w niej spełnia 
przedstawiona posta~. Zaczyna 
się wielki spór Gogola z tea
trem - niewygasły at do dnia 
dzisiejszego ... Gogol nie jest zado
wolony z premierowego wyko
nawcy roli Chlestakowa (po cóż 
z niego 7'0bre zwvkłego łgana?). 
cierpi z powodu gierek aktor
skich, którymi upstrzyli role Bob
czyński i Dobczyński: występuje 
przeciwko przesadzie, klowna-



dom, karykaturze, domaga się na
turalności... Rozumiemy dlaczego. 
Pisarz, który potrafił przeprowa -
dzić swe dzieło, swą ideę i wizję 
artystyczną, mistrzowską ręką po
przez pokusy rozrywkowości 
i niebezpieczeństwa zakazu, czu
je się naprawdę szefem orkiest
ry, w której żaden instrument nie 
może bezkarnie faJszować bez na
ruszenia sensu i piękna caJości. 
To już nowoczesna wizja teatru. 
a tymczasem trzeba było powie
rzyć swe arcydz.ieło w ręce tea
tru gwiazd, gdzie nawet przy 
najlepszej woli, po prostu z na
wyku (pod publiczkę„.) aktor 
skłonny był traktować rolę jako 
pretekst do popisów w ramach 
uprawianego emploi. 

Ale i w nowoczesnym teatrze, 
w teatrze jednej woli, tzn. kon
cepcji reżyserskiej, także znajdzie 
się dość miejsca dla sporu o styl 
Gogola. Wiąże się to z osobli
wościami jego pisarskiego tem
peramentu. Z ogromną mianowi
cie. przyrodzoną wesołością idzie 
u niego w parze spontaniczna 
skłonność do przesady i groteski. 
Gdy Gogol np. opiewa urok i po
tęgę Dniepru, potrafi napisać ta
kie zdanie: rzadko któru ptak od
waży się dolecieć aż do środka 
tej rzeki ... Niechże teraz jakiś in
terpretator doda do tego jeszcze 
coś od siebie! To samo w teatrze. 
Gogol miał poczucie, że często 
ociera się o ostatnie granice praw
dopodobieństwa, że dalej już 
pójść nie można bez szkody dla 
sensu. harmonii i prawdy. Tym
czasem inscenizatorzy bywają 
skłonni jaskrawość tego stylu 
traktować jako błogosławieństwo 
autorskie dla dalszych w tym 
kierunku poczynań... I smarują 
tłuste masłem, i piętrzą niepraw
dopodobieństwa w beztroskim za
pamiętaniu ... Ma się te pomysły! 

Ale wróćmy do Ożenku. Nie
długo po hucznych sukcesach Re
wizora w obu stolicach Gogol 
z mieszanymi uczuciami wyjeż
dża w świat. Szwajcaria, Paryż, 
Rzym. Nowe wrażenia, nowe zna
jomości, dojrzałe refleksje nad 
dotychczasową twórczością. I pra
ca, jak w transie. Martu:e dusze, 
Szynel - najlepsze właściwości 
jego talentu osiągają tu szczyto
wy wyraz, a dystans obczyzny 
wzmaga jeszcze syntetyczność 
i dosadność wizji kraju. Z pers
pektywy Zachodu (a to już kilka 
lat zostało do Wiosny Ludów!) 
pisze swój poemat o Rosji, pa
triotyczny, a zarazem pełen ser
decznych pasji. Poz11t11wny jest 
u Gogola jed11nie śmiech - mó
wiono o nim już z okazji Rewi
zora. Można by dodać - i współ
czucie. Jeśli jego nieokiełznaną 
fantazję powściąga uparta wola 
realisty, to znów najjaskrawszym, 
najśmieszniejszym osiągnięciom 

jego satyry i groteski towarzyszy 
głęboka refleksja nad stosunkami 
międzyludzkimi, utajona liryka, 
współczucie dla poniżonych i za
deptanych. 
Myśl o Ożenku towarzyszyła 

tym.pracom i refleksjom na prze
strzeni ośmiu lat: Smutna czeka 
mnie przyszłość. Prowincja słabo 
już rysuje się w mojej pamięci, 
kontury jej bledną. ALe życie pe
tersburskie widzę jaskrawo, te 
baru:y żyją w mej pamięci. Naj
mniejszy rus z niego wzięty -
i jakże wtedy odezwą się moi ro
dacy? ... 

Pierwsza wersja Ożenku -
Kand11daci do ręki, rozgrywała 
się w środowisku drobnoziemiań
skim. Amatorka zamążpójścia jest 
samodzielną właścicielką folwarku 
i przebiera między konkurenta
mi. Komiczne to jest bractwo, ale 
ostatecznie - wolna transakcja, 
choć w jarmarcznym stylu. W 
Ożenku zupełnie co innego! Prze
nosimy się w środowisko drobne
go kupiectwa na przedmieściu 

stolicy. Panna młoda jest pod ku
ratelą ciotki, mocno jeszcze zala
tującej patrialchalną wiochą. Jej 
mezyJący JUZ OJCJec, to jakiś 
pańszczyźniany Wokulski: przy
wędrował do miasta, z początku 
zapewne zamiatał sklep, aż oka
zaJ się rozgarnięty i w końcu 
wżenił się w gotowe. Ojciec twój 
rękę mial jak wiadro, taki był 
gorąc11 - powiada ciotka - To 
on, prau;dę mówiąc, matkę twą, 
nieboszczkę zakatrupił... Tak to 
pod butem ciemnego wiejskiego 
arrywisty rosła nasza kupcó\vna. 
Czego też może ona spodziewać 
się po życiu, po tym wspaniałym 
ożenku? Ma, bo oddz.iedziczyła, 
pierzyny, i domy na podmurów
ce. Ale jakie może mieć horyzon
ty? Są na przykład w centrum 
stolicy teatry, w operze zagrani
czni artyści śpiewają ... Inne kup
cówny tam bywały, nawet w to
warzystwie oficerów (coś w ro
dzaju wniebowzięcia ... ), ale czy 
Agafii wolno było zadawać się 
z takimi farrnazonkami? 



MIKOŁAJ .GOGOL 

• 

OZENEK 
(Żeni~a) 

Zdarzenie całkiem nie rygodne w 2 aktach 
PRZEKŁAD: J IAN TUWIM 

OSOBY: 

AGAFIA TICHONOW A, córka kupca, panna na wydaniu 
ARINA PANTELEJMONOWNA, ciotka 
FIEKŁA IWANOWA, swatka 
PODKOLESIN, urzędnik, radca dworu 
KOCZKARIEW, jego przyjaciel . 
JAJECZNICA, egzekutor . 
ANUCZKIN, emerytowany oficer piechoty 
ZEW AKIN, ex-oficer marynarki . 
DUNIASZKA, posługaczka 
STARIKOW, właściciel sklepu 
STIEPAN, służący Podkolesina 

DOROŻKARZ 

, 
PONINSKA 

MARIA PABISZ-KORZENIOWSKA 
. MARIA KORANÓWNA 

STEFANIA IWIŃSKA 
. BRONISŁAW SURMIAK 

KRZYSZTOF KUMOR 
ZDZISŁAW OŻAROWSKI 

JACEK BRICK 
. JANUSZ CYWIŃSKI 

MARIA TREUTZ-KUSZYŃSKA 
. JAREMA DRWĘSKI 

FABIAN KIEBICZ 
ALEKSANDER SEWRUK 

FABIAN KIEBICZ 

* * * 
Reżyseria 

MARIA KANIEWSKA 

asystent reżysera - JAREMA DRWĘSKI 
Przedstawienie prowadzi - CYRYL SEREDYŃSKI. 

Kontrola teks.tu - HANNA CHMURZYŃSKA. 

Brygadier sceny - JAN GADOMSKI. Oświetlenie - JERZY PIECHNIK. 



Domy pierzyny przyciągają 
kawalerów. Jednakże większość 
z nich nie marzy o wielkich in
teresach związanych ze sklepem 
i kapitałem. Epizod wokulszcz11z
n11 wyczerpał się ze śmiercią oj
ca. Teraz obie strony mają tęsk
noty raczej egzystencjonalne: ot, 
przeżyć swoje po ludzku, z ciep
łą żonką, w spokojnym kącie. 
Emerytowany marynarz, emery
towany oficer piechoty, obaj tęs
k.13iący do jakiej takiej kultury 
i edukacji... Najciekawszy jest 
partner główny, Iwan Kuźmicz 

Podkolesin, urzędnik i posiadacz 
pańszczyżnianego zapewne loka-

ja: resztki ojcO\•;ej zapewne świet
ności, rozdzielonej pomiędzy licz
ne rodzeństwo. Wegetację tego 
w11sadzonego z siodla człowieczy
ny rozjaśniają marzenia o mał
żeńskim zrywie, o nowym życiu, 
opromienionym szacunkiem ludz
kim ... Ten bezwład pięknoducho
wski był tak typowy dla zdekla
sowanej szlachty, że Podkolesin 
otwiera listę potomków w litera
turze rosyjskiej: ku chwale rea
lizmu Gogola. Ale uwaga! Oto 
Iwan Kużmicz wzdraga się iść do 
lubej nie mając nowej kamizel
ki. Czyli; panie, nie jestem go
dzien... Uszanujmy tę różnicę w 

zestawieniu z jego kaducznym 
swatem Koczkariowem, który ta
ki krok życiOV.J' ma już za sobą 
i teraz bez jakichkolwiek proble
mów przejada pewnie posag żo
ny: byle wesoło! Że tam kiedy w 
twarz naplują? Byle chustka by
ła pod ręką: wytrzesz i jazda da
lej przez życie! Na tych delikat
nych różnicach wiele w tej sztu
ce zbudowano. 

Zarysowuje się chyba wyrażny 
podział na persony, dla których 
Gogol jest bez litości oraz na ta
kie, którym współczuje, a w każ
dym razie leżqc11ch nie kopie. 

Ten śmieszny stary marynarz 
choćby! Z jaką ufnością oddaje 
swój los w ręce cwaniaka: że po
wie dobre słowo o nim, który ty
le lat żeglował w nicowanym 
mundurze 1 na Sycylii dogadał 
się po francusku. przy pomocy 
portate vino. Albo stara swatka, 
zabiegana dla kawałka chleba. 
Albo i ten poczciwy wypłosz, Du
niaszka. We wszystkich nich jest 
coś ludzkiego. Pomiędzy ryje po
liczeni, bez cech godnych czło
wieka, są tylko Koczkariow i Ja
jecznica. 

A jeśli tak, jeśli rzeczywiście 
Gogol tyle tu postaci w jakimś 
sensie oszczędza (wiemy przecież, 
jak znakomicie potrafi być bezli
to1my gdy trzeba), to okrucień

stwo całej tej nieprawdopodobnej 
historii w dwóch aktach ma sprę
żyny pozapsychologiczne, przy
chodzi z zewnątrz ukazanego śro
dowiska. I przeciw temu jest 
adresowana pasja autorska. 
Smiech przez lz11, to może po
wiedzieć za dużo, ale te długie 
lata. namysłu nad Ożenkiem na
syciły go wartościami, które 
funkcjonuj;i na zasadzie kontra
punktu i wymagają muzykalne
go ucha. 

Nie jest to więc, jak się utarło 
w tradycji teatrów, błaha kome
dyjka do śmiechu, panopticum 
egzotycznej rodzajowości. Wrażli
wość na sprawy losu ludzkiego, 
na delikatny kontrapunkt egzy
stencjalistyczny, towarzyszący 
tym wszystkim przekomicznym 
usiłowaniom i wydarzeniom -
pozwoli nam lepiej przebierać 
wśród postaci, lepiej i godniej się 
bawić. Jest w Ożenku to samo 
fiasko małżeńskie co w Szklanej 
menażerii, jest też coś z Krzeseł 
Ionesco. Oni wszyscy z niego, 
z Gogola. A pozostaje jeszcze 
miara talentu. 

JOZEF MASLINSKI 
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kierownik nadzoru artystycznego 
kierownik biura obsługi widzów 
kierownik sekcji organizacji przedstawień 
kierownik sekcji realizacji 
organizatorzy i realizatorzy 

kierownik techniczny 
główny elektryk 

kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej 
krawieckiej męskiej 
stolarskiej 
modelarskiej 
malarskiej 
tapicerskiej 
perukarskiej 

opracowanie graficzne 
WOJCIECH ZIELEZII'iiSKI 

MARIA CHLEBOWSKA 
ANDRZEJ KRAJEWSKI 

JAN SALACH 
J0ZEFA BŁĘDOWSKA 

KAZIMIERZ BOLEK 
WŁADYSŁAW KRASSOWSKI 

WŁADYSŁAW HARASZKJEWICZ 
JERZY PIECHNm: 

HALINA SOBOTA 
MIECZYSŁAW PUCHALSKr 

WACŁAW BIELINSKl 
ZBIGNIEW CHERCZYNSKI 

MAKSYMlLIAN STRATANOWSKI 
JANUSZ MROZ 

ADAM OKOŁOTOWICZ 

konsultant wydawniczy 
llllECZYSŁAW LEWICKI 



ŻYCIE KULTURALNE MAZOWSZA 

Perspektywy rozwoju 
Część I 

W cyklu krótkich artykułów i notatek, zamieszczanych w pro
gramach Teatru Ziemi Mazowieckiej począwszy od października 
roku 1970, przedstawiono podstawowe informacje o poszczegól
nych dziedzinach źycia kulturalnego województwa warszawskie
go (biblioteki, muzea, estrada, kina, domy kultury, ochrona za
bytków, akcja „rok kultury ludowej", amatorski ruch teatralny, 
muzeum im. Konstantego Laszczki, wymiana kulturalna z za
g.ranicą). Obecruie czas na refleksje ogóLniejszej natury. 
Przypomnieć trzeba, że jest to województwo największe w kra

ju (9,4 procent powierzchni, 7,7 proc. ludności), zajmujące czo
łowe miejsce w jego życiu gospodarczym (5 proc. produkcji prze
mysłowej, 12 proc. rolniczej). Gospodar czej aktywizacji regionu 
warszawskiego, uznawanego w okresie międzywojennym za je
den z 1t1ajbardziej zacofanych obszarów kraju, nie towarzyszy ł 
jednak równie intensywny rozwój w dziedzinie kulturalnej . Owe 
opóźnienia posiadają zresztą swoje określone przyczyny. Organi
zowanie życia kulturalnego województwa po wyzwoleniu trzeba 
było rozpoczynać niemal od zera, w czasie wojny bowiem zni
szczeniu uległo 78 proc. budynków mieszkalnych i użyteczności 
publicznej oraz wi~kszość z nielkznych dawniej placówek i obiek
tów kulturalny ch. 

W pierwszych latach powojennych (1946-1948) przystosowano 
do potrzeb pracy kulturalnej 86 obiektów. Dynamiczny wzros t 
liczby placówek kulturalno-oświatow~h nastąpił jednak dopie 
ro w latach 1955-1970. Dotyczy to przede wszystkim wsi, gdzie 
dzięki dużej aktywności mieszkańców oraz organizacji społecz
nych (ZMW, OSP, KGW) wybudowano w latach 1961-1970 w ra
mach czynów społecznych 155 placówek oraz buduje się następ
nych 110 obiektów. Obecnie działa na wsi: 1,020 klubów kultu
ry „Ruch" bądź Gminnych Spółdzielni, 435 bibliotek gminnych 
i filii , 4,533 punkty biblioteczne, 25 kin stałych i 75 ruchomych. 

Jakkolwiek zestawienia statystyczne są imponujące, trzeba jed
nak stwierdzić iż warunki d:ziiałania wiejskich placówek kultural
nych nie są najlepsze. Większość klubów (66 proc.) podobnie jak 
i gminnych bibliotek posiada pomieszczenia jednoizbowe. Wypo
sażenie owych placówek jest na ogół przestarzałe, w tym sprzę t 
połowy kin wiejskich wymaga wymiany, a księgozbiory biblio
teczne uzupełnień. System rozprowadzania filmów nie odpowiada 
wymogom ukształtowanym przez telewizję, przy czym kina ru
chome obejmują swym zasięgiem zaledwie 25 proc. wsi. Polep
szenie tej sytuacji powinna przynieść koncepcja organizacyjna 

ży cia kulturalnego wsi, której decydującym ogniwem będą gmin
ne ośrodki kulturalne. 

Nieco lepiej kształtuje się życie kulturalne w mieście, chociaż 
także trzeba wskazać na wiele niedostatków. I tak, na 65 miast 
zaledwie w 18 działają miejskie domy kultury. Dają o sobie .znać 
braki w bazie kulturalnej szybko rozwijających się ośrodków 
przemysłowych, jak m. in. P~us.zkowa, Ursusa, Siedlec, Żyrardo
wa. Ostrołęki, Piastowa, Legionowa, Mińska Mazowieckiego. Za
kladv przemysłowe z tych miejscowości często wykazują niechęć 
do prowadzenia czy też finansowania działalności kulturalnej, 
czego szczególnie drastyczne przykłady można znaleźć na terenie 
Siedlec, gdzie na 29 zakładów tylko 4 posiadają własne placówki, 
inne zaś nawet finansowo nie partycypują w życiu kulturalnym 
swego miasta. Innym grzechem przemysłu - na szczęście coraz 
r zadszym - jest budowanie obiektów z dala od osiedli miejskich. 

Województwo nie posiada, niestety, pełnej sieci Powiatowych 
Domów Kultury. Na 29 powiatów przypadają 22 tego rodzaju pla
cówki , przy czym 3 z nich nie dysponują odpowiednimi warun
kami lokalowymi. W bieżącej 5-latce nastąpi jednak pewna po
pra>va, zostaną bowiem oddane do użytku 2 domu kultury 
(w Płocku i Wyszkowie) oraz biblioteka (w Siedlcach). Sieć bi
bliotek powiatowych jest pełna, z tym jednak, że niektórym 
z tych placówek gro:z.i zamknięcie ze względów bhp. 

Od lat występują duże trudności w dziedzinie kadrowej. Zmia
nę na lepsze w tym zakresie zapowiada działalność powołanego 
pr zed dwoma laty Studium Kulturalno-Oświatowego w Ciecha
now ie które co roku kształci około 40 instruktorów, chociaż -
co trz~ba podkreślić - mimo to dopływ w pełni kwalifikowanych 
pracowników jest za mały, żeby można było nimi obsadzić wszy
stkie placówki. 

W tej sytuacji wielkiego ,znaczenia nabiera szeroka aktywizacja 
społecznego działania w kulturze, a szczególnie dużą wartość ma
ją poczynania tak organizacji młodzieżowych, jak przede wszyst
kim towarzystw regionalnych, z Mazowieckim Towarzystwem Kul
tury na czele. Przykładem dobrej roboty jest działalność Stacji 
Naukowych pod patronatem tegoż Towarzystwa, prowadzących 
studia doktoranckie dla inteligencji na terenie województwa. Wiel
kim 151-letnim dorobkiem wyróżnia się Towarzystwo Naukowe 
Płockie, poważnymi osiągnięciami wykazują się także inne towa
rzystwa regionalne. 

W oparciu o przedstawiony tu, z konieczności pobieżnie, rejestr 
osiągnięć i niedostatków, opracowany został plan działania w d:z.ie
dzinie kultury, program wyrównania istniejących dysproporcji 
i długofalowych perspektyw rozwojowych, program na miarę am
bicji potrzeb ·i możliwości wszystkich mieszkańców województwa. 

Janusz Nowicki 
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