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„Smiech - to potężna rzecz, nie pozbawia nikogo 
życia ani mienia, a w jego obliczu grzesznik czuje s ię 
ja k spętany zając" . 

Mikołaj Gogol 

Maria Dąbrowska pisała o Mikołaju Gogolu: 
„Krótkie życie, złe warunki, bardzo trudne usposobie
nie, nad wyraz trudne warunki społeczno-polityczne -
takie były okoliczności sprzyjające raczej wszystkiemu 
niż zabłyśnięciu i rozwojowi geniusza . 
A jednak w tych właśnie okolicznościach powstało 
dzieło Gogola, które po dziś dzień zachwyca, uczy, ba
wi, wstrząsa nami i zdumiewa wreszcie swoją dosko
nałością artystyczną . Gogol dokonał tego w prozie, co 
Puszkin w poezji" 
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W 1832 roku Mikołaj Gogol pisał do przyjaciela, 

właśnie wówczas zakochanego: 

„Bardzo dobrze rozumiem i wyczuwam stan twojej 
duszy, chociaż sam - dzięki za to losowi! - tego nie 
przeżywałem . Mówię „dzięki", ponieważ: płomień ten 
w jednej chwili spaliłby mnie do cna ... 

Toteż całe szczęście, że mam silną wolę, która dwu
krotnie wstrzymała mnie od pokusy - by zajrzeć w 
przepaść ... " 

Powyższa wypowiedź 23-letniego Gogola zastanawia 
współczesnych. Kim był ten jeden z największych sa
tyryków i realistów światowej literatury, który tworzył 
w okresie policyjnych rządów Mikołaja I, w czasach 
pańszczyzny, reakcji i pierwszego pokolenia rosyjskich 
rewolucjonistów - dekabrystów, wyrażających demo
kratyczne dążenia epoki: obalenia caratu, zniesienia 
pańszczyzny, równouprawnienie wszystkich stanów. 

Nikołaj Wasiljewicz Gogol urodził się 1 kwietnia 
1805 roku w miasteczku Soroczyńcach koło Połtawy 
w średnio zamożnej rodzinie ziemiańskiej. Dzieciństwo 
spędził na ukraińskiej wsi, w majątku rodziców -
Wasiljewka. W 1818 Nikołaj Gogol wstąpił do połtaw
skiej szkoły powiatowej, w 1820 do Gimnazjum Nauk 
Wyższych w Nieżynie, które ukończył w 1828 roku. 
Właśnie stamtąd wyniósł Gogol krytyczny stosunek do 
ustroju obłudy i ucisku, ponieważ znalazł się w grupie 
młodzieży charakteryzującej się postępowymi pogląda
mi pod wpływem wykładowcy prawa naturalnego -
Mikołaja Biełousowa, głoszącego idee równości wszy
stkich ludzi, wskazującego na prawo człowieka do 
wolności i potrzebę powszechnej oświaty. 

Następnie M. Gogol przeniósł się do Petersburga, 
gdzie przez parę lat pracował w różnych urzędach. 
Wśród pamiątek po Gogolu z tego okresu znajdujemy 
i takie słowa: „Żadna przyjemność, żadna namiętność 
nie potrafiła opanować duszy mojej i oderwać mnie 
od spełnienia obowiązku twórczego". Tak więc pisar
stwo stało się treścią życia Mikołaja Gogola od wcze
snej młodości. 

W 1829 opublikował poemat z czasów szkolnych 
„Hans Ki.ickelarten", który wykupił i spalił zrażony 
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o strą krytyką. W 1830 zaczął drukować w czasopisnnch 
opowiadania, które przyniosły mu rozgłos . 

Geniusz realisty i satyryka uja wnił się w zbiorku 
pt. „Wieczory na chutorze koło Dikańki " a stanowią
cym stylizację gawędy wiejskiej z mnóstwem zabaw
nych epizodów, intryg i nieporozumień. W tomie domi
nuje łagodny śmiech i dobroduszna wesołość . 

W opowiadaniach o życiu stoli cy („Newski pro
spekt", „Nos", „Pamiętnik wariata") śmiech stanowi 
oręż satyry, ponieważ tematyka ut worów wzbogacona 
jest o nowe spostrzeżen ia pisarza: obrazy nędzy i za
bytków, pychy dygnitarzy i służalczoś ci podwładnych, 
rozpusty, banału, itp. W tym też okresie M. Gogol zdo
był własnym wysiłkiem rozległą wiedzę z zakresu li 
teratury, historii i sztuki . Lata 1836--49 spędził M. Go
gol przeważnie za granicą (Francja, Włochy). W 1836 
zawarł znajomość z A. Mickiewiczem i B. Zalew~kim 
w Paryżu . W 1848 odbył pielgrzymkę do Jerozolimy 
w 1849 powrócił do kraju. 

Dzieje twórczości M. Gogola są zjawiskiem nietypo
wy m. Uznany za ojca rosyjskiego realizmu krytycz
nego okazał się bezlitosnym satyrykiem, który dostar
czył ostrej broni w walce z caratem. Mikołaj Gogol 
nie był wrogiem monarchii jako ustroju, lecz był prze
dwnikiem jej rosyjskiej odmiany. 

Opętany mistyczną ideą swojego posłannictwa po
l ega jącego na ratowaniu patriarchalnej Rosji, widział 
w je '50 powrocie ratunek kraju. W latach 1830-41 na
st ą;.· ił pełny rozkwit tematu aż do arcydzie ł satyry -
komedii „Rewizor" (1836) i powieści „Martwe dusze" 
(tom 1). Okres drugi twórczości (1842-1852) zaczyna 
si ę kryzysem psychicznym i twórczym, trwającym 
dlugie lata , aż M. Gogol w skrajnym wyczerpaniu 
( pościł ciągle) kol'lczy życie (w Moskwie 4 marca 1852 
roku). Pierwszy okres twórczości wypełniony wytężoną 
pracą przyniósł walkę z cenzurą , utarczki z reakcyjną 
krytyką oskarżającą Gogola o antypatriotyczną po
s t awę. Został zrozumiany i doceniony przez demokra
tyczną część społeczeństwa i radykalną krytykę (z Bie
lińskim na czele). 

l__ 

Pisarz został potępiony przez tych, których chciał 
swym dziełem uzdrowić i entuzjastycznie ' przyjęty 
przez tych, z którymi nie zamierzał się łączyć. Para
doksalna sytuacja, w jakiej się znalazł, przyniosła nie
odwracalne skutki. · 

Gogol rzucił klątwę na własne arcydzieła jako na 
„niemoralne i grzeszne" i tym samym wyrzekł się do
tychczasowej twórczości, pisząc kolejne utwory wg 
przyjętych przez siebie nowych, wstecznych koncepcji. 
Własnoręcznie spalił drugi tom „Martwych dusz", a 
ocalałe fragmenty świadczą o postępującym upadku 
artystycznym. 

W utworze tym postanowił ukazać, obok negaty
wów, pozytywy rzeczywistości rosy ;skiej, szukając ich 
w ocalałych pierwiastkach patriotycznych i ideowych 
zwolenników caratu. 

. B_yło to sprzeczne zarówno z prawdą historyczną 
Jak 1 satyryczną naturą talentu Gogola. Pisarz nie po
trafił stać się apologetą wyszydzonego przez siebie po
rządku. Autentyczny artyzm Gogola ujawnił się więc 
w utworach inspirowanych przez A. Puszkina - „Re
wizorze" i „Martwych duszach". 

_„Rewizor", czyli podróż bez pieniędzy, w przekła
dzie polskim ukazał się w kwietniu 1846 roku. Pra
premiera odbyła się w Krakowie w 1850 r. Pisarz za
ry~ował ostro tępych urzędników i ziemian, reprezen
tuJących skorumpowany reżim. Na wieść o rewizorze, 
który ma incognito odwiedzić prowincjonalne miastecz
ko, wszystkich ogarnia przerażenie. Opanowani stra
chem mieszkańcy (z których każdy miał coś na su
mieniu) biorą przypadkowego podróżnego za rewizora. 
Ten chętnie wykorzystuje sytuację i oszuści tym ra
zem sami zostają oszukani. Komedia wywołała zach
wyt obozu demokratycznego i atak oficjalnej krytyki. 

Podobna była reakcja na pierwszy tom „Martwych 
dusz", ponieważ powieść dawała przekrój Rosji pań
szczyźnianej, z jej ciemnotą i zacofaniem. Ponownie 
rozpętała się burza polemik. Gogol broniąc się przed 
wrzutami opinii postępowej wydrukował w 1847 roku 
„Spowiedź autora", ostatnią za jego życia edycję. 

~ · 
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Dzieła M. Gogola mają wartość poznawczą i arty

styczną. Zawierają one nie tylko . braz określonego 
kraju w określonej epoce, ale także treści ponadcza
sowe jakimi są natury uczucia i stosunki ludzkie. Jego 
pisarstwo stanowi artystyczny dokument minionej 
epoki, co w wierszu napisanym na śmierć Gogola wy
powiedział młody Niekrasow: 

Pierś nasyciwszy nienawiścią, 
Zbrojąc kąciki ust satyrą , 
Drogę przechodzi on ciernistą 
Ze swą karzącą ostro lirą. 

Przekleństwa zewsząd nań spadają; 
Dopiero jego trupa widząc, 
Nareszcie sobie sprawę zdając, 
Jak mocno kochał - nienawidząc. 

przekł. Leopold Lewin 
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