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JAN MARX 

Goya literatury słowiański.ej 
czyli menażeria ludzka 

Dzieło Gogola trochę się spatynowało. Stępiało ostrze jego drapiefoych komedii . 
To dziś trochę skansen teatralny - choć nadal urzekający artystycznie zwłaszcza -
dzięki znakomitym rysunkom psychologicznym bohaterów . jego dramatów i powieści . 

Bowiem tajemnicą geniuszu Gogola i świefości jego dzieł jest. że pisał ot ym, co w natu· 
rze ludzkiej niezmienne. Zmieniaj ą się epoki. rewolu cje pr zew racają ustalony - zdawało· 

by się raz na zawsze ład, wojny zmieniają mapy całych kontynentów, a człowiek ciągle 
pozostaje ten sam. Kocha, nienawidzi, żeni się, rozwodzi, zdradza .. . 

Maria Dąbrowska napisoła o Gogolu : „Krótkie życie, złe warunki. bardzo trudne 
usposobienie, nad wyraz ciężkie warunki ~połeczno-polityczne, takie były okolicznoś
ci sprzyjające raczej wszystkiemu niż zabłyśnięci u i rozwojowi geniuszu . A jednak w 
tych właśnie okolicznościach powstało dzieło Gogola, które po dziś dzień zachwyca, 
uczy, bawi, wstrząsa nami i zdumiewa wreszcie swoją doskonałością artystyczną Gogol 
dokonał w prozie tego, co Puszkin w poezji" . 

To -bardzo pochlebne dla Gogola. zestawienie z Puszkinem jest nieco przesadzone, 
choć istotnie dzieło Gogola wykazuje zdumiewającą trwałość . Był nawet okres. że 
zestawiano go z Molierem. Krytyka rosyjska czyni to zresztą nadal po trosze w dobrej 
wierze. zaś po trosze z pychy i megalomanii narodowej. Otóż takie zestawienia raczej 
szkodzą niż pomagają . My Polacy. coś wiemy na ten temat. Wystarczy tu bowiem przy
pomnieć, że aby dowartościować - zupełnie zresztą niepotrzebnie - Fredrę. też mie
niono go polskim Molierem . A przecież w obu wypadkach nie ma żadnych , ani bliskich, 
ani dalszych analogii. Genialność t rzech komediopisarzy nie da się sprowadzić do 
wspólnego mianown ika. A skoro już mowa o Puszkinie, to warto wspomnieć, że w 
latach debiutu Gogola autor Eugeniu ;za Oniegina był w Rosji niemal instytucją, najwyż 

szym autorytetem literackim, do którego pisarze zwracali się o radę. To właśnie zachęta 
Puszkina sprawiła, że Gogol całkowicie poświęcił się literaturze rezygnując z kariery 
uniwersyteckiej. do której nie miał żadnych predyspozycji i przygotowania. Zresztą 
katedrę historii średniowiecza otrzymał również z rekomendacji Puszkina . Gogol 
pr2esy tał Puszkinowi do oceny swoje utwory . Uczynił to również z Ożenkiem pro
sząc. w liście z 7 października 1835 roku. poetę o opinię, a zarazem o temat do nowej 
komedii. Puszkin poradził wówczas Gogolowi napisanie komedii o rzekomym rewizo
rze. Historia wzięta była na warsztat wprost z życia, a Gogol biorąc ją na komedio
pisarski warsztat tak charakteryzował cel. który mu tej robocie przyświecał: „Sabrat' 
wsio dumoje w Rossiji.. wsie niesprawiedliwosti ... i za odnim razom posmiejatsa nad 
wsiem" . 

Napisałem, że świat gogolowski to dziś skansen . Przede wszystkim dlatego, że znik
nął tamten urzędniczo-biurokratyczny świat. Nie zniknęła biurokracja , ale pisze się 
dziś o niej żartobliwe traktaty w rodzaju słynnych rozpraw Parkinsona, komediopisarze 
nie znajdują tam pożywki . Może dlatego, że do upiornych wizji Gogola trudno coś 
oryginalnego dorzucić? Genialność Gogola polega na tym, że pokazał on wiekuistość 
absu~du. owo „wsio dumoje" zarówno w psychice ludzkiej jak w organizmie społecz
nym. będące czymś ponad systemowym . Dlatego zestarzawszy się w sferze realiów. 
jego komedie i powieści żyją jako metafory skondensowanego absurdu, którego nigdy 
nie zabraknie w życiu prywatnym i publicznym. Stąd niech was nie zdziwi. gdy wasi 
znajomi w Leningradzie (dawniejszym Petersburgu) na pytanie: „-Kak żywiotie?" 
odpowiedzą : „Wsio po Gogolu, blad'. idiot". I to jest największe Gogola· za grobem 
zwycięstwo. 

* * * 

W 1852 roku w marcowym numerze „Sowremiennika" ukazał się wiersz Niekra
sowa Błażen niezłobnyj poet ... Utwór poświęcony był Gogolowi. ale nie wymieniął 
jego nazwiska, które podówczas było zakazane w druku. Wiersz datowany był 25 lute
go, to jest w dniu kiedy doszła do Petersburga wiadomość o śmierci Gogola. Pisarz 
zmarł 21 lutego w Moskwie spaliwszy uprzednio rękopis drugiej części Martwych dusz. 
Miał niespełna 43 lata i od paru lat trawiła go choroba psychiczna. 

Podobno Gogol zapytany, skąd czerpie swój styl wyborny i bogaty język odparł: 
„z dymu, piszę i palę, co napisałem. I znów piszę". Sztuka rodzi się z oporu, który 
trzeba pokonać. Gdy pod koniec życia Gogol pisał drugą część Martwych dusz opór 
materii był 'zbyt duży i zdesperowany pisarz rzucił manuskrypt w ogień . Inna rzecz. 
że mózg jego był już wówczas ogarnięty szaleństwem . Gogol spalił rękopis w nocy 
z 11 na 12 października 1852 roku . Jest taki obraz Riepina przedstawiający ogień 
kominka, wariacki grymas maski Gogola i chłopca służącego usiłującego przeszko
dzić swemu panu w szaleńczym zamiarze. 

Stanisław Cat-Mackiewicz w stulecie śmierci Gogola pisał: 
„Dzisiaj chcę nazwać Gogola Goyą literatury słowiańskiej. Obrazy Goyi z czasów 

jego Szaleństwa mają takie same grymasy obłędne, takie same błyski schizofrenii w 
oczach, jak typy zrodzone przez Gogola". 

Nos, Zapiski wariata, Rewizor, Martwe dusze, charakteryzuje zdaniem Cata owo 
Goyowskie spojrzenie pisarza. Warto posłuchać co pisze o tym-Cat : 

Rewizor i Martwe duue obracają się w świecie urzędniczym, świecie, jak duchy 
zaklęte przez czarodzieja, stworzonym przez „tabelę o rangach". Stopień urzędowy 
za czasów Gogola stawał się czymś bardziej istotnym, rzeczywistym, materialnym od 
przymiotów ciała, od tego, czy ktoś stary czy młody. brunet czy blondyn. Człowiek, 
który dostawał wyższą rangę, stawał się Innym człowiekiem: śmierć rzeczywistego 
radcy stanu była czymś zupełnie innym od zgonu koleżeńskiego reilistratora, a czło
wiek, który był chłopem, nie mógł być w ogóle porównany do innych ludzi, nawet 
po śmierci można było handlować jego życiem. 

I są takie Impresje Dostojewskiego z Wyroatka; ó j:Jetersburskim rynku, o mglistym 
ranku, o prostych ulicach Petersburga zaciągniętych mgłą.·, powiada Dostojewski: 
„to właśnie jest najbardziej fantastyczny ranek na świecie" .• .Mnie - powiada - zdaje 
się zawsze .• że ta mgła podniesie się w górę I razem z nią podniosą się w górę i rozpły
ną w poiNietrzu i te ulice proste, i wszystkie domy i zobaczymy na ich miejscu z pow
rotem tylko fińskie błoto .i tylko pomnik samego Piotra Wielkiego, który sam pozos
tanie wśród tych fińskich błot". 

Otóż coś podobnego jest w Gogolu, w jego Rewizorze i w Martwych duszach. 
Swiat tabeli o rangach był wówczas najbardziej rzeczywistym z rzeczywistych świa
tów. I oto Gogol jak wariat patrzył na niego jako na świat śmieszny, nieprawdopo
dobny, nierzeczywisty, i na jego widok wybuchał schizofrenicznym, goyowskim śmie
chem':. Tyle Cat - Mackiewicz. 

No dobrze, ale co to ma wspólnego z Ożenkiem?. To mianowicie, że bohaterowie 
tej farsy małżeńskiej są nieodrodnymi dziećmi owej ePOki społeczeństwa urzędniczego 
podzielonego na czternaście rang. Orszak potencjalnych oblubieńców Agafil Tichonowny 
jest istotnie nieco goyowski, wliczając w to równie:! Koczkarlowa, którego do szału do
prowadza oporność Podkolesina na matrymonialną intrygę. A czy:! sam Podkolesin 
rozdzierany wątpliwościami nie jest po trosze przypadkiem matrymonialnej schizofrenii 
nie notowanej przez podręczniki psychiatrii. Rozszczepienie jażnl bohatera jest ewi
dentne i świadczy, że Gogol wyposażył radcę dworu w swoje fobie i dewiacje. 
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Ożenek jest satyrą na dziewiętnastowieczną Rosję. Groteskowy obraz biurokracji 
rosyjskiej w późniejszym Rewizorze tu znajduje swoją kameralną uwerturę. To jakby 
ci sami wszechwładni biurokraci tylko oglą9ani prywatnie. Nie w paradnych mundu
rach czynowników rófoych rang, ale w gaciach i przydeptanych pantoflach. 

Prapremiera Ożenku odbyła się w Petersburgu w 1842 roku w siedem lat po napi
saniu. Pierwsza polska inscenizacja miała miejsce w 1908 roku w Łodzi. Od tego czasu 
komedia owa należy do najczęściej obok Rewizora, grywanych na naszych scenach 
sztuk Gogola. 

Iwan Kuźmicz Podkolesin chce się ożenić. Od lat zapewne hołubi w sercu ten za
miar. Gdy leży sobie na kanapie w kłębach fajkowego dymu wyobraźnia zapewne mu 
podsuwa obrazy małżeńskich rozkoszy. które jednak na progu realizacji ustępują panicz
nemu strachowi. Tadeusz Boy-Żeleński w błyskotliwej recenzji z Ożenku wystawionego 
w Ateneum w 1937 roku tak pisał o paraliżującym Podkolesina lęku przed małżeń
stwem : 

„Może ten strach dałby się wywieść z kariery urzędniczej Iwana Kuźmicza, z jego 
zbiurokratyzowania aż do szpiku kości, aż do organów rozrodczych. Życie stało się 
dla Iwana Kuźmicza urzędowaniem; otóż urzędowanie tego typu ludzi polega na ciąg
łym oddalaniu odpowiedzialności lub co najmniej rozkładaniu jej na w iele głów i na 
chronicznym odsuwaniu decyzji. Żadnego kawałka nie załatwia się w biurze samemu 
i nie załatwia się od ręki; otóż małżeństwo to jest właśnie kawałek, który trzeba za
łatwić samemu i od ręki." 

Ale zbiurokratyzowana na wskroś dusza Podkolesina tylko w połowie tłumaczy 
fiasko matrymonialnej intrygi uknutej przez przyjaciela naszego radcy dworu - chciał 

on wyręczyć zawodową swatkę lecz ku jej satysfakcji poniesie klęskę. Bodaj że waż
niejszą przyczyną jest instynktowny lęk przed kobietą . Przecież radca Podkolesin jest 
upersonifikowanym strachem przed kobietą. A więc po trosze iest każdym z nas. 

„- Czy rzeczywiście każdym? - fachnie się niejeden czytelnik - przecież ja się nie 
boję!" Czyżby? 

Agafia Tichonowna chce się wysferzyć . Nie podoba się jej kandydat ciotki - Stari
kow - ze stanu kupieckiego. Argument panny jest nie do odparcia : „Brodaty! Zacznie 
jeść, wszystko mu po brodzie będzie ciekło . Niel Niel Nie chcę". Ona wymarzyła sobie 
mariaż subtelniejszy - ze szlachcicem. No i wkrótce ta wybrana za pośrednictwem swat
ki „szlachta" przedefiluje przed masywną panną na wydaniu. Osobliwa jest owa galeria 
konkurentów do ręki Agafii Tichonowny stręczonych, z przeproszeniem. przez Fiokłę 
lwanowną. A więc: asesor kolegialny Jajecznica. zażywny pię.ćdziesięciolatek z mię
sistymi jagodami, którego łatwiej przeskoczyć jak obejść dookoła; emerytowany lejt 
nant marynarki Żewakin, głupi jak każdy wojskowy; radca Podkolesin - desperat 
rozdzierany tysiącznymi wątpliwościami oraz najbardziej arystokr.atyczny kandydat 
- delikatny Anuczkin. który choć ojca miał • .szubrawca i ścierwo" tęskni do wykwin
tu i chciałby. aby jego małżonka mówiła po francusku. Z takiej to szlachty ma wybie
rać narzeczona. Zobaczywszy tę starokawalerską menażerię niemłoda już, zwłaszcza 
jak na notowania dziewiętnastowiecznego rynku matrymonialnego, bo 27-letnia Agafia 
Tichonowna jest nieco przerafona. oczywiście tylko ilością starających się, lecz z roz
koszą wchodzi w rolę i rozmarza się: „-Gdyby tak usta Nikifora Iwanowicza przysta
wić cod nos Iwana Kuźmicza. wziąć trochę obejścia Baltazara Baltazarowicza i ozdo-



bić wszystko postawą Iwana Pawłowicza, zaraz bym się zgodziła". Po ·czym, zdając 
się na los szczęścia ciągnie karteczki z imionami, ale nie mofo opanować nagle roz
budzonej. łapczywej kobiecości i wyciąga cztery bileciki jednocześnie. To takie wieku
iście kobiece pragnienie - mieć ich wszystkich powolnych u swoich stóp. Założyć sobie 
mały męski haremik. 

• • • 

Podkolesln jest durniem. Tak został skrojony przez Gogola. Czy jednak istotnie 
jest taki głupi na jakiego wygląda, czy też ściślej, jakim przedstawia go autor? Otóż 
rzecz nie jest tak prosta, jak sądził wielki Boy. twierdząc, że po kilkudziesięciu latach 
radcowania w jakimś ministerium umysł Podkolesina niezdolny jest do samodzielnego 
myślenia i podejmowania decyzji. 

Dla Podkolesina małżeństwo jest poniekąd zagadnieniem abstrakcyjnym. Proble
mem do permanentnego rozstrząsania . Cała jego męskość, mofoa rzec, wyżywa się 
w dywagowaniu o maUeństwie. Genialność Gogola leży właśnie w rysunku psycholo
logicznym postaci głównego bohatera komedii. Ten radca d,woru, a przy tym sympa
tyczny bęcwał, reprezentuje pewien, wcale nierzad.ki, typ człowieka, który nie jest 
zdolny do podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Są tacy ludzie żyjący inercyjnie, za których 
decyduje przypadek, zbieg okoliczności, urząd, przyjaciele, rodzina. Mówić o rzeczy 
jest dla nich łatwiej ni! ją zrealizować . Tyczy to najbłachszych spraw codziennych, 
takich jak kupno koszuli czy portek. Wybierają je tak, jakby kupowali samochód. 

Po lekturze Ożenku z ciekawości sięgnąłem po maksymy księcia de la Rocheoucauld, 
żeby zobaczyć co o mał:!:eństwie ma do powiedzenia przenikliwy znawca zakamar
ków ludzkich dusz i z niemałym zdziwieniem stwierdziłem, że jest wśród nich tylko 
jedna poświęcona małżeństwu. A więc dwieście lat przed Balzakiem, który małfoń
stwu poświęcił dwie spore książki. (tj. Fizjologię małteństwa i Małe niedole potycia 
małżeńskiego). jego poprzednik, pisarz o dużej przenikliwości i elegancji wysłowienia, 
nie raczył poświęcić tej sprawie większej uwagi. Nic w tym dziwnego. W tamtym, 
libertyńskim wieku XVll małżeństwo traktowane było, w sferach dworskich oczy
wiście, jako zabieg higieniczny. Co ciekawe, obaj: Balzak i Rochefoucauld nie byli 
żonaci. Bo przecież małżeństwo Balzaka zawarte pod koniec życia było starokawaler
ską fanaberią. 

„Istnieją dobre małżeństwa, nie istnieją rozkoszne". To właśnie owa jedyna maksy
ma Rochefoucald. Może więc, myśli sobie czytelnik czy widz, rację ma ten z pozoru 
„krugom durak': radca dworu Iwan Kużmicz Podkolesin, że całą swą potencjalną 
energię małżeńską, która generowała się w nim przez kilkadziesiąt starokawalerskich 
lat wyładowuje w jednym desperackim akcie oświadczyn i ucieczce. Mamy prawo przy
puszczać, że po fych niefortunnych konkurach, z których salwował się ucieczką, 
Podkolesin powróci do domu i odetchnie. 

Dla Koczkariowa sprawa ożenku Podkolesina jest sprawą honorową , a ponadto 
krew go zalewa na myśl, że jego kolega mógłby wykręcić się od małżeństwa i dalej 
wieść beztroskie, kawalerskie życie. Bowiem niefortunnie żonaty Koczkariow, któż 
z nas zresztą, powiedzmy sobie szczerze, jest żonaty fortunnie, najbardziej zazdrości 
Podkolesinowi tego, że jest po oświadczynowym rekonesansie jego przyjaciel wróci 
do domu, rozwali się w butach na kanapie, będzie sobie kurzył fajkę i nikt mu złego 
słowa nie powie . Ta wizja jest ponad siły Koczkariowa. Pójdzie i przyprowadzi z powro
tem Podkolesina , żeby ten wydusił z siebie oświadczyny. Niestety. ten sympatyczny 
odwet na koledze nie powiedzie się . 

' ł 

Gogol na tarasie willi Wołkońskich w Rzymie. Rys. W. Żukowskiego 



Zajęcie się przez Gogola źyciem intymnym bohaterów było pretekstem do pokaza
nia stosunków rodzinnych i obyczajów w środowisku urzędniczym i kupieckim. Mał
;!:eństwo jest tam interesem. Dla Podkolesina, Żewakina , Anuczkina, Jajecznicy nie ist
nieje oczywiście ;!:adna miłość czysta i bezinteresowna. W ich wieku byłoby to zresztą 
jeszcze czymś bardziej groteskowym. Nawet nie rozsądek tu decyduje ale kupiecka 
kalkulacja . Czy zatem mofoa się dziwić, ;!:e swatka Fiokła proponując Podkolesinowi 
obejrzenie narzeczonej powiada: „Po to jest towar, aby go oglądać". Konkurenci do 
ręki Agafii Tichonowny spotykają się w ięc na Mydlanym Zaułku. gdzie rozgrywają się 
najbardziej Goyowskie sceny O:tenku, żeby dokonać lustracji „towaru". 

Czy jednak są oni rzeczywiście interesowni, wyrachowani , cyniczni - jak chciałaby 
tego pryncypialna kronika rosyjska. Mofoa w to wątpić. Np. rejterada Podkolesina jest 
najczystszym przejawem idealizmu, nie zaś chłodnej kalkulacji. Pozostała trójka narze
czonych teź nie zdradza nadmiernej interesowności. Co prawda Koczkariow pozbywając 
si ę dość obcesowo rywali swego przyjaciela odebrał im szansę pokazania wszystkich 
wad i zalet. 

Gdyby Podkolesina oceniać wedle obiegowych kryteriów socjologiczno-psycholo
gicznych , to jest to człowie k niezdolny do czynu . Co w naszej tradycji, zwłaszcza naj
nowszej. zawsze było traktowane jako podejrzane, zachowawcze, niekiedy reakcyjne. 
W kaźdym razie Podkolesin, podobnie jak Obłomow Gonczarowa, dialektycznie rzecz 
ujmując , jest bohaterem negatywnym. Hamletyzm, nie mówiąc juź o takiej patologicz
nej atrofii woli , ź le bywał widziany w epoce dziarskiego czynu. Les absents ont tou
jou;s tort . Zresztą nie tylko nieobecni , równie;!: wahający się nie mają racji. Otó:!: wobec
nej dobie dostatecznie zbrzydziliśmy sobie rozmaitych ludzi czynu nie znających wahań 
i wątpliwości, aby nie obdarzyć sympatią kogoś, kto jest przeciwieństwem zamaszystego 
zdecydowania , kto składa się z wahań i niepewności, kto oknem ucieka przed swym 
przeznaczeniem. Niczego nie rozstrzygać, przeczekać, schować się pod kołdrę - to jego 
dewiza nie pozbawiona zdrowego rozsądku . 

Pozostaje jeszcze. jedno zagadnienie do rozstrzygnięcia . Czy Iwan Kuźmicz jako bo· 
hater sceniczny jest bohaterem pozytywnym czy negatywnym? Ten pozornie szkolny 
dylemat niełatwo byłowy rozstrzygnąć . Zale;!:y bowiem dla kogo? Dla kobiet jest to 
niedołęga i mięczak . Czym;!:e zresztą jest dla kobiet mężczyzna nie wykazujący stałej 
gotowości do oźenku? Prochem i niczym. Nieproduktywność Podkolesina w tej mierze 
jest wystarczającym powodem, aby był on dla kobiet osobnikiem odrażającym . Więcej 

- śmiesznym. Czyź mo:te nie być śmiesznym osobnik wyłamujący się z praw natury? 
No tak , ale my widzowie teatralni znamy także inne komedie zaczynające się parę lat 
po wyjściu w cerkwi czy kościoła. Ot, choćby Szkołę żon. Pamiętamy tę scenę , gdy 
Chryzald radzi Arnolfowi , !e jeżeli tak bardzo obawia się rogów może ich uniknąć -
po prostu nie źeniąc się . Mote więc rejterada Podkolesina jest refleksem tamtej nauki. 
A jeżeli poszukać bliźej. to Podkolesin nieświadomie, powodowany instynkten samo
zachowawczym, postępuje zgodnie z dewizą Napoleona, który powiedział, że najwięk
szym zwycięstwem w miłości jest ucieczka. 

Zycie i twórczość Mikołaja Gogola 

1809.03.20 - urodził się w Soroczyńcach na Ukrainie. dzieciństwo spędził w liczącym 
80 dusz majątku Wasiljewka, naletącym do jego ojca Wasyla Gogola - Janow
skiego, którego rodzina była pochodzenia polsko-ukraińskiego . 

1818 - rozpoczął naukę w szkole powiatowej w Połtawie. 
1820 - kontynuował naukę w Gimnazjum Wyższych Nauk księcia Bezborodki w Nie

;!:ynie, gdzie m.in . słuchał wykładów Biełousowa, szerzącego poglądy oświe
ceniowe i skazanego w 1830 roku w „Sprawie o wolnomyślicielstwo"; 

- organi~ował teatr szkolny i grał z dufym talentem w komediach. 
1828 - wyjazd do Petersburga; 

- nieudany debiut poematem pt. „Hans Kuchelgarten". Wykupił i spalił cały 
nakład; 

- po(t,.óź do Niemiec; 
- planował wstąpić jako aktor do teatru, jednakźe: 

„Chrapowiecki, zwolennik teatru klasycystycznego, uznał Gogola za zupełnie 
niezdatnego do pracy na scenie, w najlepszym razie widział w nim materiał 
na statystę" . 

1829 - podjął pracę kopisty w ministerstwie spraw wewnętrznych. 
1831-32 - „Wieczory na futorze koło Dikańki". zbiór romantycznych nowel z źycia 

Ukrainy; zapoczątkowały sławę Gogola-pisarza; 

- w czasie wakacji w Carskim Siole dzięki·Pletniewowi poznał Aleksandra Pusz
kina, który podpowiedział mu anegdoty „Ożenku". „Rewizora" i „Martwych 
dusz"; bez niego Gogol byłby jedynie nowelistą; 

- bardzo krótko studiował w Akademii Sztuk Pięknych; rozpoczął pracę peda
goga w źeńskim lnStytucie Patriotycznym. 

1833 - zaczął pisać komedię polityczną „Włodzimierz trzeciej klasy", 
1834 - dzięki protekcji Puszkina objął stanowisko adiunkta z prawami profesora 

na uniwersytecie w Petersburgu. 

1835 - pod koniec roku podjął decyzję o zerwaniu z karierą naukową; 
wydał • .Arabeski" - zbiór esejów, traktatów i wykładów historycznych oraz 
.Mirgorod". opowiadania z źycia róźnych środowisk Petersburga; po wydaniu 
„Arabesek" w „Sewiernoj Pczele" pisano: 

,,p. Gogol obdarzony jest fantazją fywą, kapryśną i wspaniałą i nie moźna nie 
wyrazić :!:alu , źe nie zawsze kieruje się ona 1 wybrednym smakiem i szlachet
nością opisywanych przedmiotów". 

- wydał nowele • .Portret" i „Newski Prospekt". 

1836 - 19 kwietnia na scenie Teatru Aleksandryjskiego odbyła się prapremiera 
„Rewizora". dramatu wyszydzającego głupotę prowincjonalnych biurokra
tów. 

' '.Byli lud_zie, .~tórzy _znienawi~zili ~ogola od samego momentu pojawienia 
się „Reyv1zora . Hrabia TołstoJ mówił I...). źe jest on wrogiem Rosji i należy 
go w kajdanach zesłać na Sybir. 

- 6 czer:vca 1~36 -~- opuścił Petersburg i zatrzymując się na dłużej w Niem
czech 1 Szwaicarn dotarł do Paryża, gdzie zimą 1837 roku otrzymał wiado
mość o śmierci Puszkina. 

W _tym okresie zaczął zwracać się ku mistycyzmowi i przeźywać stresy psy
chiczne. Aksakow twierdził : 



MARTWE DUSZE 

Rys. H. Grunwalda 

' -. ··• \'.-

IWAN ANTONOWICZ 

„Smierć Puszkina stanowiła jedyną przyczynę wszystkich chorobliwych sta
nów jego ducha. pod których wpływem stawiał sobie nierozwiązywalne py 
tania na które jego wielki talent, wycieńczony wal ką z dążeniami pustelnika 
nie mógł znaleźć choć w części zadowalających odpowiedzi" . • 

- wydał „Nos" 
1837 - pobyt w Rzymie 
1840 - w Wiedniu pracował nad nową redakcją „Tarasa Bulby", pisał „Szynel" 

oraz dramat z dziejów Zaporożca; coraz częściej i poważniej chorował 
1842- „ Przygody Cziczikowa , czyli martwe dusze", groteskowa panorama .lycia 

rosyjskiej wsi pańszczyźnianej; 
- prapremiera „Ożenku" w Petersburgu, zakończona klęską; 

Bieliński pisał. że „ „Ożenek został przyj ęty sykaniem i upadł . Sosnicki nie 
znał nawet ro li . („ .I Teraz wrogowie Gogola triu mfują " . 

1843- premiera „Ożenku" w Moskwie, także bez powodzenia. 

1844 - bezskutecznie prowadził prace nad 11 tomem ,,Martwych dusz" (spalił rękopis, 
ocalały jedynie niewielk ie fragmenty powieści). 
Od 1842 r. praktycznie nie brał udziału w życiu literackim, co powodowało 
powstawanie licznych plotek na temat prac i stanu umysłu pisarza. 

1846 - nowa wersja „Rewizora" . 
1847 - wydanie „Wybranych fragmentów z korespondencji z przyjaciółmi", książki, 

w której kierowany uczuciami mistycznymi, zaczął idealizować Rosję pań
szczyźnianą . 

Najostrzej zareagował Bielińsk i w słynnym „Liście do Gogola", nazywając 
pisarza „wielbicielem knuta, apostołem ciemnoty , zwolennikiem obskuran
tyzmu i wstecznictwa, chwalcą tatarszczyzny" i zarzucając mu zdradę 
dotychczasowych ideałów . 

- prace nad „Spowiedzią autorską", która została wydana na krótko przed 
śmiercią pisarza. 

1848 - pielgrzymka do Paleswny; 
w kwietn iu powrót na stałe do Moskwy; przygotowanie dzieł zebranych . 

185 1 - pisarz popadł w silną depresję psychiczną , która pogłębiła się pod wpływem 
mistyka Matwieja Konstantinowskiego , który zmuszał go do pokory i wyrze
czeni a się twórczości. 

1852.02.21 - śmierć Gogola; jego pogrzeb stał się wielką manifestacją społeczną ; wła

dze natomiast zabron iły zami eszczania w prasie arty kułów o pisarzu . 

Opracowała: Mirosława Nagórko 



MIKOŁAJ GOGOL: AFORYZMY 

Biada temu, kto zadowolony jest l-. siebie: taki człowiek nigdy nie nabędzie 
rozumu . 
Zupełny spokój może posiąść dzisiaj tylko ten człowiek, który już niczego 
od świata nie oczekuje, albo ma nieczułe serce. 
Wszystko o co zabiegamy i o co się kłócimy, jest marnością. Zabiegać powin
niśmy jedynie o mi łość. 

Czyżby prawda była czymś tak kompromitującym, że trzeba ją mówić 

wrogom zamiast przyjaciołom? 
Boimy się często powiedzieć coś głośno, by się nie okazało, że jesteśmy 
głupsi od innych. 
Trzeba mieć w sobie wiele miłości, aby nasza krytyka skierowana przeciwko 
innemu człowiekowi wyszła mu na dobre. 
Niełatwo jest udzielać mądrych rad, lecz jeszcze trudniej umieć ich słuchać 
i do nich się zastosować. 
Nie ulec zgorszeniu ?Qśród nędzy poniżenia, to niezrównanie większa szla
chetność niż rozdanie całego swego bogactwa. 
Wielkie nieszczęście jest jak straszliwe przebudzenie: spada na człowieka po 
to, aby od stóp do głów go odmienić. 
Poezja to prawda duszy i dla wszystkich może być jednakowo dostępna. 
W młodości każdy jest poetą, nawet wtedy, gdy nie ma nic wspólnego z lite
raturą. Na starość każdy powinien pamiętać o tym, że jest przede wszyst-
kim człowiekiem, nawet wtedy, gdy jest pisarzem. ' 
Literat żyje dla prawdy. Powinien służyć sztuce uczciwie i wnosić w duszę 
świata zgodę, a nie nienawiść. 
Teatr to nie zabawka dla dzieci, lecz katedra, z której przekazuje się ludziom 
lekcję żywego życia. 

Dramat bez sceny jest jak dusza bez ciała. Aktor musi jak najmniej myśleć 
o tym, że ma być śmieszny. tylko wtedy uda mu się przekazać, co jest 
śmieszne w danej roli. 
Z czego się śmiejecie? Z siebie samych się śmiejecie? 
Bo to, panie, im · bardziej wszystko rozkopane tym większą działalność 
ojca miasta oznacza. 
Przede wszystkim powinno się żyć w Bogu, a nie w Rosji. 
Kto wierzy w światłość, ujrzy ją, ciemność istnieje tylko dla niewierzących. 
Gdyby nie było śmierci, życie nie wydawałoby nam się takie piękne. 
Wszystko pochłonie śmierć, żyje się po to, aby umrzeć. 

Aforyzmy pochodzą z listów M. Gogola w przekładzie Zbigniewa Podgórca 
oraz z „Rewizora" w przekładzie Juliana Tuwima; wybór - M. Nagórko. 

Repertuar Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku 

DUŻA SCENA 

Mikołaj Gogol - „Ożenek" 
Molier - „Świętoszek" 
Stefan Friedmann - „Przygody podróżnika Pipsa oraz jego przyjaciół, 

papugi Terefery i psa Klipsa". 

MAlA SCENA 

Edward Stachura - „Pokocham ją siłą woli" 
Lucjan Radzikowski, Marcin Wolski, Aleksander Nowacki - „Małpet Cyrk" 

W PRZYGOTOWANIU: 

„Sen srebrny Salomei" Juliusza Słowackiego 
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