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Teraźniejszy ognisry młodzieniec odskoczyłby 

z przerażeniem, gdyby mu pokazano jego porrrer, kie

dy będzie srary. Zabierajcie więc ze sobą na drogę, wy

chodząc z łagodnych lar młodości w surowy, okrurny 

wiek męski, zabierajcie ze sobą wszysrkie ludzkie 

drgnienia, nie zgubcie ich po drodze, już ich później 

nie odnajdziecie. 

• • • 

Wszystkiemu winno nabywanie: z jego powodu po

wstały sprawy, które świat nazywa n i e b a r d z o 

czysrym1 . 

MIKOŁAJ GOGOL, MARTWE DUSZE 
Przekład : Władysław Broniewski 
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PROLOG 

.. . nikr nie określił rego, co jesr we mnie najisrorniejsze. Wyczuł 
ro jedynie Puszkin. Zawsze mówił mi, że żaden jeszcze pisarz nie 

miał takiego daru ukazywania w całej jaskrawości !ichory życia , 

uwydatniania miernory ludzkiej z raką mocą, by wszystkie drob
ne rysy, wymykające się wzrokowi, jaskrawo sranęły przed ocza
mi wszystkich. Oro moja cecha zasad nicza. 

MIKOŁAJ GOGOL, 
Wybrane .fragmenty korespondencji z przyjaciółmi 

Puszkin od dawna nakłan iał mnie do pisania dużego dzieła 
i wreszcie pewnego razu, kiedy przeczyrałem mu szkic niewielkiej 
sceny, która jednak zafrapowała go bardziej niż wszystko, co kie
dykolwiek mu czytałem, powiedział: „Jak można nie zabrać s ię 

do ~apisani~ dużego dzieła, gdy się ma rakie zdolnośc i odgady
warna człowieka i ukazywan ia go w kilku rysach tak, że cały wy
gląda jak żywy! To po prosru grzech!" ( ... )Wreszcie odsrąpił mi 
swój własny remar, króry chciał wykorzystać do projekrowania 
pewnego rodzaju poematu, a krórego, jak mówił, nie odsrąpiłby 
nikomu innemu. Był ro remat Martwych dusz. 

MIKOŁAJ GOGOL, Spowiedź pisarza 

(cyr. za: Puszkin we wspomnieniach swoich współczesnych, 

przekład: [rena Tuwim, Julian Srawiński, W-wa 1995r.) 
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„MARTWE DUSZE" 
- pierwsze czytanie (1839 r.) . 

Ze wspomnień Iwana Panajewa. 

Siergiej Aksakow zaprosił mnie na obiad, dodając, że będzie 
Gogol, króry obiecał przeczytać pierwszy rozdział Martwych 

dusz. 
Oczekiwałem rego dnia z gorączkową niecierpliwością i srawi

łem się u Aksakowów na półtorej godziny przed obiadem. ( ... ) 
Gogol przed obiadem nie wspomniał ani słowem o obiecanym 

czytaniu; nikr nie miał odwagi zapytać go, czy dotrzyma obietni

cy. ( ... ) 
- Mikołaju Wasiliczu, pan zdaje się, nam coś obiecał? ... czy 

pan nie zapomniał - zapytał ostrożnie Aksakow. 

Gogol drgnął z lekka. 
- Co takiego obiecałem? Ach, rak. Ale ja dziś naprawdę nie je

stem usposobiony do czytania, będę czytał źle, lepiej mnie zwol

nijcie od tego . 
Na re słowa posmutnieliśmy wszyscy. (. .. ) 
Gogol wymawiał się chyba z pół godziny, zmieniając wciąż re

mar rozmowy. Potem przeciągnął się i powiedział: 
- Niech więc i rak będzie , przeczytam wam coś ( .. . ) - pierwszy 

rozdział moich Martwych dusz, choć jeszcze go nie opracowałem. 
Wszystkie kółka literackie już przedtem żywo interesowały się 

wiadomościami krążącymi o Martwych duszach. 
(. .. ) Martwe dusze wzbudzały zainteresowanie nie rylko w ko

łach lirerackich, ale w całym społeczeństwie. 
Zbyreczne byłoby opowiadać, w jaki sposób przyjęli propozy

cję Gogola jego wielbiciele. 
Gog! czytał niezrównanie. ( ... ) 
Kiedy skończył czytanie pierwszego rozdziału, umilkł nieco 

zmęczony i powiódł oczami po słuchaczach, musiał poczuć cał-
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kowite zadowolenie swej autorskiej ambicji. Na wszystkich twa
rzach malowało się wyraźnie głębokie wrażenie, wywołane jego 
lekturą. Wszyscy byli wstrząśnięci i zdumieni . Gogol odsłaniał 
przed swymi słuchaczami ów świat, króry był nam wszystkim tak 
bliski, ale którego nikt przed nim nie potrafił odtworzyć z tak 
bezlitosną spostrzegawczością, z tak zdumiewającą wiernością 

i z rak potężnym artyzmem. A co za język! co za język! Ile siły, 
świeżości , poezji! Aż nam mrówki przebiegły po ciele z zachwy
tu . 

Kiedy Gogol umilkł, Siergiej Timofieicz Aksakow zaczął cho
dzić po pokoju bardzo podniecony, zbliżał się do Gogola, ściskał 
go za ręce i patrzył na nas wymownie. „Genialne, genialne!" -
powtarzał. ( ... ) 

Damy zachwycały się, wzdychały, zasypywały autora komple
mentami. 

Gogol jeszcze bardziej urósł w oczach wszystkich. 
Nazajutrz wybrałem się z Konstantym Aksakowem do Bieliń

skiego. Aksakow opowiedział mu z entuzjazmem o wczorajszym 
czytaniu, twierdząc, Że po pierwszym rozdziale Martwych dusz 
nie można już mieć wątpliwości, że Gogol to geniusz i że obda
rzy literaturę rosyjską utworem wielkiej miary, w którym od
zwierciedli się cała Rosja. 
Bieliński chciwie słuchał Aksakowa i patrzył na nas z zazdro

ścią. 

- Niech was diabli wezmą, szczęściarze! - zawołał - nie wiem, 
co bym dał za ro, by móc teraz usłyszeć ren rozdział ... 

IWAN PANAJEW, Wspomnienia literackie, 
pr:zekład: Jadwiga Dmochowska, W-wa 1955 r. 
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tist Mikota.ja Gogola 
do Siergieja Aksakowa, 

Rzym, 28.Xll.1840. 

Robię teraz ostatni4 korektę pierwszego tomu „Martwych dusz". 
Wiele zmieniam, wprowadzam poprawki, niejedno opracowuję na 
nowo i widzę, że druk nie obejdzie się bez mojej obecności. Tymcza
sem odsłania się moim myślom coraz potężniej, wyraziściej ciqg dal
szy, widzę, że może z tego narodzić się coś ogromnego, byleby tylko 
na to pozwoliły me słabe siły. W każdym razie niemało kto zdaje so
bie sprawę, jak ważne myśli i jak głębokie zjawiska podsuwa czasem 
błahy temat. Pierwsze niewinne i skromne rozdziały już Pan zna. 
Choroba zabrała mi wiele czasu, Lecz teraz, chwała Bogu, czuję nie
kiedy świeżośl' umysłu, tak bardzo mi potrzebnq. Przypisuję to czę
ściowo zimnej wodzie, którq zaczqłem pić za radq doktora - niech
że go za to Pan Bóg błogosławi - a który utrzymuje, że zimna ku
racja powinna mi pomóc. Powietrze w Rzymie jest teraz cudownie 
rzeźkie. Lecz Lato, Lato, już tego doświadczyłem, muszę koniecznie 
spędzić w podróży. Bardzo sobie zaszkodziłem zbyt długo pozostaj4c 
w dusznym Wiedniu. Ale cóż innego mogłem zrobić - zabrakło 
środków, wszystko miałem dokładnie wyliczone. Och, gdybym mógł 
każdego Lata wyruszać w dalekq podróż: takie wyprawy sq dla mnie 
zadziwiajqco zbawienne ... 

Przektad: Alicja Wołodźko 
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... trafia się czasem człowiek bardzo szanowany, ba, 

nawet mąż stanu, który w gruncie rzeczy nie różni się 

niczym od Koroboczki. 

• • • 
Taki oto był Nozdriow! Być może, iż nazwą go cha

rakterem wypaczonym, powiedzą, że teraz już nie ma 

Nozdriowów. Niestety! nie będą mieli słuszności ci, 

którzy tak powiedzą. Nozdriow jeszcze długo będzie 

istniał na tym świecie. On jest wszędzie pomiędzy na

mi, może tylko inaczej ubrany; ale ludzie są lekko

myślnie nieprzenikliwi i człowiek inaczej ubrany wy

daje im się innym człowiekiem . 

• • • 
Sobakiewicz ... Zdawało się, ze ciało to zupełni 01e 

miało duszy lub też miało wcale nie tam, gdzie trzeba, 

lecz jak u nieśmiertelnego Kościeja, gdzieś za górami, 

okrytą tak grubą skorupą, że wszystko, co się tam po

ruszało na jej dnie, nie wywoływało absolutnie żadne

go wstrząśnienia na powierzchni. 

MIKOŁAJ GOGOL, MARTWE DUSZE 
PrLekład: Władysław Broniewski 
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„MARTWE DUSZE" 
- pierwsze wydanie (1842 r. ). 

Ze wspomnień Siergieja Aksakowa. 

( ... ) Począrkowo wydrukowano dwa rysiące pięćser egzempla
rz~. _Okładkę projekrował sarn Gogol. Nie miał pieniędzy, więc 
ks1ązk~ wydano na kredyr, a papier zdobył - rakże na kredyr -
Pogodm. Drukowano dwa miesiące . 

(..:) ~ończy~ ~ię druk Mar~ch dusz i przed wyjazdem Gogola 
zdązyli oprawie około dwudziestu egzemplarzy, które chciał roz
dać lub zabrać ze sobą. Pierwsze egzemplarze, całkiem gorowe, 
przysłano 21 maja, wprosr do naszego domu, w imieniny Kon
stanrego, roteż Gogol z miejsca ofiarował mu z dedykacją jeden 
egze1_n~larz, a drugi nam, z napisem: „Moim przyjaciołom, całej 
rodzinie Aksakowów". Zjawiło się dość dużo gości, obiad jedli
śmy w ogrodzie. Przyjechali Pogodin i Szewyriow. Był ro równo
cześnie pożegnalny obiad z Gogolem. Wredy po raz trzeci obie
c~ł nam, Że za dwa lara ukończy drugi rom Martwych dusz, lecz 
nie przyrzekał już, Że przyjedzie, by go wydrukować. 

(. .. ) Gogol zwrócił się do mnie z prośbą, bym bacznie słuchał 
wszysrkich opin ii i wypowiedzi o Martwych duszach, zwłaszcza 
rych krytycznych, zapisywał je słowo w słowo i o wszystkich bez 
~jąrku powiadam iał go we Włoszech . Przekonywał mnie, że 
ie.~r .mu ro koniecznie potrzebne, prosił, bym nie lekceważył op i
nu 1 uwag nawet najgłupszych, bezwartościowych ludzi, zwłasz
cza rych, którzy okazują mu wrogość; sądził, że irytacja zmusza 
do wysiłku i wyostrzając umysł nader najpospolitszego człowie
ka, może odsłonić w dziele usterki, które umknęły uwadze nie 
rylko życzliwych mu przyjaciół, lecz rakże osób bezsrronnych, 
mądrych i wykształconych. 

12 

( ... ) Wkrórce po wyjeździe Gogola Martwe dusze rozeszły się 
w Moskwie, a wkrórce i w całej Rosji. Książkę wykupiono bły
skawicznie. Wrażenie wywarła nader różne, lecz jednakowo pio
runujące. Publiczność można było podzielić na rrzy grupy. 
Pierwsza ro wykszrałcona młodzież i ci wszyscy, krórzy porrafili 
dosrrzec ogromne zalery Gogola, przyjęli książkę z zachwyrem. 
Drugą grupę rworzyli, by rak rzec, ludzie zaskoczeni: nawykli do 
rego, Że Gogol ich rozśmiesza, nie mogli pojąć głębokiego i po-

waznego sensu jego poematu. 
Urrzymywali oni, Że wiele w nim karykatury i wskazując na 

drobne potknięcia mówili, Że jesr ram sporo rzeczy niesłusznych 
i nieprawdopodobnych. Należy wspomnieć, że gdy niekrórzy 
z nich przeczyrali Martwe dusze po raz drugi, a nawet trzeci, pu
ścili w niepamięć pierwsze niemiłe wrażenie i w pełni uzmysło
wili sobie prawdę oraz arrysryczne piękno dzieła. Trzecia grupa 
czytelników rozzłościła się na Gogola. W różnych osobach po
ematu rozpoznali sami siebie i z wściekłością wysrąpili w obronie 
obrażonej jakoby Rosji. Muszę z żalem stwierdzić, że niekrórzy 
porządni, uczciwi ludzie znaleźli się w rej właśnie karegorii 

i w niej pozosrali. 

Przekład: N icja Wolodźko 
Fragmenr z książki: C.T. AKSAKOW, 

fstorija mojego znakomstwa s Gogolem, Moskva 1960 r. 
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PIERWSZE OPINIE 

HERCENA 
Martwe dusze. Sam tytuł napawa przerażeniem. Gogol nie mógł 

dać tej książce innego tytułu; to nie pańszczyźniane martwe dusze, 
ale wszyscy ci Nozdriowowie, Maniłowowie i tutti quanti - to 
martwe dusze, które spotykamy na każdym kroku. ( ... ) Czy kiedy 
pierwsza młodość minie, nie prowadzimy wszyscy w cen czy inny 
sposób takiego samego życia jak bohaterowie Gogola? Jeden pozo
staje przy tępym marzycielstwie Maniłowa, inny awanturuje się 
d la Nosdroff, jeszcze inny to Pluszkin itd. Jedynym aktywnym 
człowiekiem jest Cziczikow, ale to także tępy oszust. 

Dziennik, Rok 1842, 
przekład: Wiera Bieńkowska W-wa 1966 

BIELIŃSKIEGO 
Martwe dusze przeczytają wszyscy, ale nie wszystkim przypadną 

one do gustu. Wśród wielu przyczyn tego jest również i ta, że Mar
twe dusze nie odpowiadają pojęciu tłumu o powieści jako o bajce, 
w której osoby działające pokochały się, rozstały się, a potem połą
czyły w małżeństwie i są bogate i szczęśliwe. Poematem Gogola 
mogą w pełni rozkoszować się tylko ci, którym dostępna jest myśl 
i artyzm wykonania utworu, dla których ważna jest treść, a nie „fa
buła"; ku zachwytom pozostałej reszty są tam jedynie fragmenty 
i szczegóły. Ponadto Martwe dusze, jak każdy głęboki utwór, nie 
ujawniają w pełni swych wartości po pierwszym przeczytaniu na
wet dla ludzi myślących: kiedy się je czyta po raz drugi, robią wra
żenie rzeczy nowej, nigdy dotąd nie czytanej. 

Martwe dusze wymagają przestudiowania. Musimy przy tym raz 
jeszcze powtórzyć, Że humor jest dostępny jedynie dla ducha głę
bokiego i bardzo rozwiniętego. Tłum nie rozumie go i nie lubi. 

Pisma literackie, 
przekład: Janina Walicka, Wrocław I 962r. 
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SZEWYRIOWA 
... obserwując coraz uważniej i wnikliwiej, dojdziemy na koniec 

do wniosku, że Cziczikow wisi w powietrzu, Że rozpylił się wśród 
dzisiejszej ludzkości, że mamy dziś urodzaj na Cziczikowów, któ
rzy rosną jak grzyby po deszczu. Jest zatem Cziczikow 
b o h a t e r e m n a s z y c h c z a s ó w . Wśród osobników, 
którzy gonią za mamoną Cziczikow wyróżnia się wszakże 

niezwykłą, poetycką wprost pomysłowością bogacenia się. Jakże 
dziwaczna myśl, prawie n a t c h n i o n a, jak nazywa ją Autor, 
przyszła nagle Cziczikowowi do głowy! Usłyszał kiedyś od 
pewnego sekretarza, Że w spisach rewizyjnych figurują martwe 
dusze i mogą służyć interesom, postanowił więc kupić około 
tysiąca zmarłych, przesiedlić ich do chersońskiej guberni, 
ogłosić, Że jest właścicielem wyimaginowanej wsi, a potem 
zastawić ją za żywą gotówkę . Czyż nie prawda, Że jest w tym 
zamyśle jakaś genialna rzutkość, junacka odwaga szachrajstwa, 
fa n c a z j a połączona z i r o n i ą? Cziczikow istotnie jest 
bohaterem wśród kanciarzy, poetą tej branży: proszę tylko 
spojrzeć, jakaż to myśl mu wciąż towarzyszy, gdy postanowił 
wcielić w życie swój niezwykły zamiar: ,,Ale to właśnie jest dobre, 
że obiekt wyda się wszystkim nieprawdopodobny. Nike nie 
uwierzy". Bawi go własny niezwykły pomysł, napawa radością 
przyszłe zaskoczenie świata, który nie potrafił dotąd wymyśleć 
czegoś podobnego, w paroksyzmie przedsiębiorczości omal nie 
dba o skutki. Szachrajskie poświęcenie uwidacznia się u niego w 
najwyższym stopniu: jest w nie zakuty niczym Achilles w 
nieśmiertelną zbroję i dlatego jest równie jak on nieustraszony i 
dzielny. 

Przekład: Alicja Wołodźko 

Fragment obszernej recenzji 
z Martwych dusz STIEPANA SZEWYRIOWA, 

„Moskvicianin" 1842r. nr 7 

15 



Ołówek i dłuto artystów też nie próżnowały; piękne 

przedsięwzięcie pp. Bernardzkiego i Agina - ilustracje do 
Martwych dusz - zb liża się ku końcowi i aż brak słów pochwały 
dla sumienności obu artystów. Niektóre drzeworyty są 

wykoóczone znakomicie, aż trudno o lepsze. 

FIODOR DOSTOJEWSKI, listy, 
Kronika petersburska 1847 r., 

p1-Le l<lad: Maria Leśniewska, W-wa 1982 r. 
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List Mikołaja Gogola 
do Siergieja Aksakowa, 

Rzym, 25.Xl.1845 r. 

„Zdrowie me, chociaż się poprawiło, wciąż nie wraca do normy. 
Czuję osłabienie i co najbardziej mnie dziwi, jest mi wciąż tak zim
no, że nie mogę usiedzieć w pokoju; muszę co chwila biegać, żeby się 
ogrzać. Ale gdy tylko ogrzeję się i wrócę, natychmiast znów robi mi 
się zimno, choć w pokoju jest ciepło, więc znów muszę biec, żeby się 
rozgrzać. Na takiej bieganinie mija niemal cały dzień, więc nie 
mam czasu nawet na pisanie listów, nie tylko czegokolwiek innego. 

Z listu Siergieja Aksakowa 
do Iwana Aksakowa, 

1847: 

3 kwietnia. W drugi tom „Martwych dusz" nie wierzę: albo 

w ogóle go nie będzie, albo będzie to byle co. 
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EPILOG 

Z listu Iwana Aksakowa 
do Iwana Turgieniewa, 

8 marzec 1852r., Moskwa. 

Wczoraj pochowaliśmy Gogola. Czuję się tak, jakbym pogrzebał 
samego siebie. Wiem, Że odczuwa Pan to samo, i właśnie dlatego za
pragnąłem do Pana napisać. jakże ciężkie uczucie sieroctwa owład
nęło tymi, którzy upatrywali w Gogolu nadzieję, widzieli w nim je
dyną pociechę, jedyny jasny punkt w Rosji. Teraz wszystko runęło. 
Trzeba zacząć żyć b e z G o g o la ! Stracił resztki sił uganiając 
się pod brzemieniem nierozwiązywalnego zadania, wskutek darem
nego wysiłku, by dostrzec jasną stronę tam, gdzie jest to nieprawdo
podobne. Pragnął też rzeczy równie jak tamta niemożliwej - pojed
nać się ze społeczeństwem. Przez dwanaście lat pracował nad tym 
zadaniem, dwanaście lat pisał drugi tom „Martwych dusz''. pisał, 
przepisywał, przerabiał i nigdy nie doszedł do wniosku, że skończył 
książkę, nigdy nie był z .niej zadowolony„. Wreszcie spalił swe dzie
ło, a gdy to zrobił, umarł. Ws.rystko to ma przerażająco głęboki sens. 
Cała męczeńska praca twórcza Gogola, całe jego istnienie, trud po
święcony „Martwym duszom", ich spalenie i śmierć- wszystko to jest 
tak ważnym faktem historycznym, ma tak nieogarniony sens, że za
piera dech. „Nie mamy już bodaj nikogo więcej, kogo pogrzebiemy" 
- powiedział nam wczoraj Granowski. ( . .) 

Gogol zawsze patrzył na swój trud jako na czyn heroiczny; nie 
miał dwóch różnych twarzy, nie prowadził życia podwójnego: pisa
rza i człowieka, członka społeczeństwa. Gdy słuchałem, jak czytał 
dwa rozdziały drugiego tomu „Martwych dusz''. ogarnął mnie 
strach: wydawało mi się, że każde zdanie pisał własną krwią i cia
łem, całym swym życiem. 

Przekład: Nicja Wołodźko 
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Krótki kalendarz życia i twórczości 
MIKOtA.IA GOGOLA 

1809 
urodził się I kwietnia we wsi Soroczyńce Wielkie koło 

Połtawy w rodzinie ziemian ukraińskich. Przodek Mikołaja, 
Eustachy Gogol, pułkownik wojsk podolsko-mohylewskich, 

za zasługi wojenne otrzymał od króla Jana Kazimierza 
majątek ziemski Olechowice i, jak wszystko wskazuje, 

dyplom szlachecki. Potomkowie jego syna, Jana, od którego 
w prostej linii wywodzi się pisarz, przyjęli dwuczłonowe 

nazwisko: Gogol-Janowscy, a dziadek Mikołaja często 
powoływał się na swój polski rodowód; 

1828 
ukończył Gimnazjum Nauk Wyższych w Nieżynie i wyjechał 

do Sankt-Petersburga, gdzie rozpoczął pracę urzędnika; 

1829 
debiutuje pod pseudonimem W. Ałow poematem 

Hans Kiichelgarten; 

1831-35 
wykłada historię na Uniwersytecie w Sankt-Petersburgu; 

1831 
wydaje I część Wieczorów na futorze koło Dikańki; 

1832 
wydaje II część Wieczorów na fatorze koło Dikańki; 

20 

1835 
drukuje zbiór opowiadań Mirgorod i Arabeski; 

rozpoczyna pracę nad Martwymi duszami; 
pisze Rewizora i Ożenek; 

1836 
19 kwietnia premiera Rewizora w Teatrze Aleksandryjskim; 

w czerwcu wyjeżdża za granicę; 

1839-40 
od września do maja przebywa w Rosji; 

1842 
wydaje Martwe dusze i zapowiada ich konrynuację; 

1842-48 
przebywa za granicą; 

1843 
pali pierwszą redakcję II tomu Martwych dusz i rozpoczyna pra

cę nad nową wersją; 

1847 
ukazują się - wywołując ostre polemiki - Wybrannyje miesta iz 

pierepiski z druzjami (Wybrane fragmenty korespondencji z przy
jaciółmi); 

w odpowiedzi na ataki krytyki pisze Awtorskuju ispowied' (Spo
wiedź pisarza); 

1848 
pielgrzymuje do Jerozolimy; 

1850-51 
przebywa w Odessie; 

1852 
umiera 4 marca w Moskwie, paląc dzień wcześniej Il tom Mar

twych dusz (uratowały się jedynie brudnopisy kilku rozdzia
łów, których nie przełożono dotąd na język polski). 
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... wszystkiemu winno słowo milioner, nie sam mi

lioner, tylko właśnie to słowo; bo w samym brzmieniu 

tego słowa, niezależnie od worka z pieniędzmi, zawar

te jest coś takiego, co działa i na łajdaków, i na takich 

i owakich, i na porządnych ludzi, słowem, działa na 

wszystkich. Milioner ma ten przywilej, że może oglą

dać podłość zupełnie bezinteresowną, czystą podłość, 

nie opartą na żadnej rachubie: jest wielu takich, któ

rzy wiedzą bardzo dobrze, że nic nie dostaną od niego 

i nie mają najmniejszej podstawy do tego, żeby do

stać, ale koniecznie chcą chociaż zabiec mu drogę, 

chociaż uśmiechnąć się, chociaż zdjąć kapelusz, cho

ciaż wprosić się gwałtem na obiad, na który będzie za

proszony milioner. 

• • • 
Jakkolwiek głupie są słowa głupca, jednak wystarcza

ją niekiedy, żeby zmieszać człowieka rozumnego. 

MIKOŁAJ GOGOL, MARTWE DUSZE 

Przekład: Władysław Broniewski 
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INTERPllETACJE: 

ANDRIEJA SINIAWSKIEGO 
Martwe dusze nie są bynajmniej poświęcone typom ziemian ro

syjskich, ani też perypetiom cwanego Cziczikowa, lecz ukrytej, 
wszechogarniającej myśli o celu w życiu i życiu bez celu. Gogol 
stworzył ten utwór, bowiem pracując nad nim stał się współwy
znawcą jego idei w głębokim, bardzo osobistym sensie. Myśl swą 
rozwijał i obrazował w perspektywie całej egzystencji, całokształ
tu ludzkich spraw w ich naturalnym, codziennym biegu, który 
donikąd nie zmierza, w którym nie ma pytania „po co?", tak nie
pokojącego autora, i z tej racji nie ma on wartości, jest równo
znaczny z martwotą . 

Z cudownie pięknej, dalekiej Italii, którą na pewien czas obró
cił w cytadelę poezji i swej własnej pracy wypełnionej głębokim 
sensem, jednoznacznie ukierunkowanej, obrzucił Gogol Rosję 
i świat cały wzrokiem bazyliszka, a wówczas wszystko co żywe 
zwiędło i umarło. Martwe dusze powiadają o tym, Że przyroda 
i dusza świata będą martwe dopóry, dopóki same, niczym Gogol, 
nie uświadomią sobie swego wzniosłego przeznaczenia. Koszmar 
i beznadziejna rozpacz tego poematu, osnuta mgłą, biorą się stąd, 
że każdy, spotkany choćby przypadkiem człowiek, nieważne ja
kiego stanu lub rangi, należy tam do świata martwych. Wcale nie 
jest to ktoś ponad miarę obciążony przywarami, przeciwnie, to 
ktoś zwykły, przeciętny, ukazany w różnorodności nie tyle wad, 
co temperamentów, typowych ludzkich cech i charakterów. Uni
cestwia człowieczeństwo sama tylko pospol i tość, czyli bezcelo
wość i absurdalność życia. 

Gogol podkreślał, że Martwe dusze zaskoczyły i przeraziły czy
telników wcale nie wystawianiem na pośmiewisko schorzeń 

i ułomności Rosji, lecz obnażoną w nich totalną, bezgraniczną 
pospolitością życia. Umiejętność ta była, jak sądził, motorem 
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i dążeniem jego talenru. Pospolitość nabiera w Martwych duszach 
koszmarnej miary uniwersalnego żywiołu życia, tożsamego 
z martwicą, unoszącego z jednaką obojętnością wszystko, co żyje 
na ziemi. 

Przekład: Alicja Wołodźko 
Fragment ksiażki ANDRIEJA SINIAWSKIEGO, 

W tien; Gogola, Londyn 1975 r. 

VIADIMIRA NABOKOVA 
( ... ) doszukiwanie się w Martwych duszach autentycznej rzeczy

wistości rosyjskiej jest równie bezcelowe, jak wyobrażanie sobie 
Danii na podstawie pewnej historii, która wydarzyła się w osnu
tym mgłą Elsynorze. Skoro już mowa o ,,faktach", to skąd Gogol 
miał zdobyć wiedzę o rosyjskiej prowincji? Z ośmiu godzin w po
dolskiej traktierni, z tygodnia w Kursku, a może z dzieci11stwa 

~ t:1irgorodzie, Nieżynie i Połtawie? Miasta te znajdują się prze
ctez daleko od trasy, którą jechał Cziczikow. Zresztą, co prawda 
to prawda: Martwe dusze oferują wnikliwemu czytelnikowi boga
ty zestaw nabrzmiałych martwych dusz pospolitych kobiet i męż
czyzn, opisanych ze smakiem właściwym tylko Gogolowi, z bo
gactwem upiornych szczegółów, które plasują ten utwór na po
z'.o~ie gigantycznego poematu epickiego. Nie bez powodu prze
c1ez dał Gogol Martwym dwzom równie celny podtytuł. Pospo
~itość ma w sobie jakiś połysk. Rozlazła pulchność i ten jej glans, 
Je) krągłe rysy fascynowały Gogola jako artystę. Nieprawdopo
dobnie trywialny, krągły jak beczka Paweł Cziczikow, który pal
cami wyciąga figę z mleka, chcąc przepłukać gardło lub tańczy 
w koszuli nocnej, wskutek czego wszystko na półkach drga do 
taktu podczas tej spartańskiej żigi (a pod koniec, cały w ekstazie, 
gołą, różową piętą kopie sam siebie po pulchnym tyłku czyli po 
swej prawdziwej twarzy, jakby popychał sam siebie do autentycz-
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nego raju martwych dusz) - widziadła te królują nad drobniej

szymi trywialnościami ubogiego prowincjonalnego życia i po
spolitością małych, podłych urzędasów. Lecz prostacki typ nawet 
tak potężnego kalibru jak Cziczikow zawsze ma jakiś defekt, ja
kąś dziurę, w której widać robaka, nędznego, zasuszonego bę
cwała, skulonego w trywialnej próżni. Od początku było coś głu
piego w pomyśle kupowania martwych dusz - dusz chłopów 
pańszczyźnianych, zmarłych po ostatnim spisie: właściciele dalej 
płacili za nich podatki, wyposażając ich rym samym w absrrak
cyj ne istnienie. Jednak całkiem konkretnie zagrażało ono kiesze
niom właścicieli „martwych dusz" i mogło być równie „konkret
nie" wykorzystane przez Cziczikowa jako posiadacza tych widm. 
Niewielka, lecz dość odrażająca głupota czaiła się przez pewien 
czas w labiryncie skomplikowanych manipulacji. Usiłując kupo
wać martwych ludzi w kraju, w którym legalnie sprzedawano 
i oddawano pod zastaw żywych, Cziczikow zapewne niezbyt 
grzeszył z punktu widzenia moralności. Jeśli pomaluję sobie 
twarz chałupniczym berlińskim błękitem zamiast farby, którą 

sprzedaje państwo, posiadające na ro monopol, mój postępek nie 
zasłuży nawet na uśmiech pobłażania i nike z pisarzy nie poświę
ci mu berlińskiej tragedii. Lecz jeśli osnuję ten zamysł aurą ta

jemnicy i zacznę szczycić się przebiegłością, z jaką wcielam mój 
zamiar w życie, a ponadto umożliwię gadatliwemu sąsiadowi, by 
zajrzał do mych słoików z wytwarzaną przeze mnie farbą, wów
czas trafię do aresztu, a ludzie z legalnie niebieskimi twarzami 

potraktują mnie po grubiańsku - wówczas wszyscy będą wyśmie
wać się ze mnie. Niezależnie od oczywistej irracjonalności Cziczi

kowa w oczywiście irracjonalnym świecie jest jasne, że to głupiec, 
gdyż od początku popełnia błąd za błędem. Głupotą było targo
wać się o cenę martwych dusz ze staruchą, która bała się duchów, 
niewybaczalnym brakiem rozwagi - proponować taką podejrza
ną transakcję samochwale i ordynusowi Nozdriowowi. Lecz dla 

26 27 



dobra rych, którzy lubią, by książki opisywały „realnych łudzi" 
i „realne przestępstwa", a w dodatku zawierały ideę pozyrywną 
(językowy potworek, który zapożyczam z Żargonu kaznodziejów
szarłatanów), powtarzam: w Martwych duszach nic dla siebie nie 
znajdą. Wina Cziczikowa jest bowiem nader umowna i mało 
prawdopodobne, by ktoś przejął się głęboko jego losem. Jest to 
jeszcze jeden dowód na to, jak beznadziejnie, wręcz śmiesznie 
mylili się rosyjscy czytelnicy i kryrycy, dostrzegający w Martwych 
duszach rzeczywisty obraz życia tamrych czasów. Lecz jeśli po
traktować pospolitego na miarę legendy Cziczikowa tak, jak na 
to zasługuje, czyli postrzegać w nim istotę, którą wyczarował Go
gol, i która porusza się w szczególnym, gogolowskim kołowrocie, 
ren abstrakcyjny wizerunek szachrajskiego handlu martwymi du
szami stanie się dziwnie realny i będzie znaczył niepomiernie 
więcej niż to, co dostrzeżemy patrząc nań poprzez pryzmat wa
runków społecznych panujących w Rosji przed stu z górą lary. 
Martwe dusze skupowane przez Cziczikowa, ro nie rylko spis na
zwisk na kartce papieru. Tych martwych dusz pełno jest w po
wietrzu, którym oddycha, w którym miota się i narzeka Gogol. 
To niedorzeczne animuli - duszyczki Maniłowa i Koroboczki, 
dam z miasta NN., niezliczonych karłów, wyzierających z kart tej 
książki. Zresztą sam Cziczikow jest tylko kiepsko opłacanym 
agentem diabła, diabelskim komiwojażerem. „Nasz pan Cziczi
kow" - tak właśnie nazywałby się w spółce akcyjnej „Diabeł 
i Ska" ten dobroduszny, pulchny, lecz drżący wewnętrznie jej 
pełnomocnik. Pospolitość, którą uosabia Cziczikow, to jedna 
z głównych cech diabła, w którego istnienie, trzeba dodać, Go
gol wierzył znacznie silniej niż w istnienie Boga. Rysa na zbroi 
Cziczikowa, owa zardzewiała dziura, od której zalatuje straszny 
smród (jak z puszki krabów, którą jakiś fajtłapa przebił nożem, 
okaleczył i zapomniał na strychu) - to owa nieodzowna szczeli
na w przyłbicy diabła. To wiekuisry idiotyzm wszechobecnego 

w świecie prostactwa. 
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Cziczikow od początku jest skazany, pędzi ku zagładzie merda
jąc z lekka zadem - ren sposób poruszania się rylko prostackim 
mieszkańcom i mieszkankom miast NN. mógł wydać się upoj
nie wielkoświatowy. W decydujących chwilach, gdy wygłasza 
jedną ze swych moralizatorskich ryrad (z lekkim akcentem 
w miodopłynnej mowie - z tremolo prq słowach „ukochani bra
cia"), zam ierzając utopić swe prawdziwe zamiary w paterycznej 
melasie, nazywa sam siebie żałosnym robakiem. Choć może to 
wydać się dziwne, istotnie toczy go robak, i dość nieco wytężyć 
wzrok, przyjrzeć się baczniej jego okrągłościom, by dojrzeć tego 
robaka. Przypominam sobie przedwojenny europejski plakat re
klamujący opony: wyobrażał coś w rodzaju istory ludzkiej skła
dającej się z kauczukowych pierścieni: okrągły Cziczikow rów
nież wydaje mi się jędrnym, pierścieniowarym robakiem cielistej 
barwy. 

Jeśli udało mi się zobrazować koszmarną naturę tej postaci 
i różne odmiany prostactwa i pospolitości ducha, o których przy 
okazji wspomniałem, a które razem wzięte tworzą spójne zjawi
sko arrysryczne (gogolowski moryw „okrągłości", który uosabia 
prostacką miernotę ducha), to Martwe dusze przestaną imitować 
powieść humorysryczną lub demaskację społeczną, a wówczas 
można będzie raczyć na ich temat poważną dyskusję. 

Przekład: Alicja Wołodźko 
Fragment eseju VLADIMIRA NABOKOVA, 

Nikołaj Gogol, Londyn 1973 r. 

29 



.. . śmiertelnik, doprawdy trudno nawet pojąć, jak 
ten śmiertelnik jest stworzony: żeby nie wiem jak try

wialna była nowina, byleby tylko była nowiną, ko

niecznie ją musi zakomunikować drugiemu śmiertel
nikowi, choćby tylko po to, żeby powiedzieć: „Widzi 
pan, jakich łgarstw nagadali!" A drugi śmiertelnik 

z przyjemnością nastawi ucha, chociaż później sam 

powie: ,,Ależ to zupełnie wierutne kłamstwo, niegod
ne najmniejszej uwagi!" I zaraz potem uda się na po

szukiwanie trzeciego śmiertelnika, żeby opowiedziaw
szy mu, razem z nim zawołać ze szlachetnym oburze
niem: „Co za wierutne kłamstwo!" I to koniecznie 

musi obejść całe miasto i wszyscy śmiertelnicy, ilu ich 

tylko jest, muszą się koniecznie nagadać do syta, a po
tem przyznają, że to nie jest godne uwagi i nie warto 

o tym mówić. 

• • • 
przystępując do stworzenia jakiegoś towarzystwa 

dobroczynności dla biednych i ofiarowawszy znaczne 

sumy, natychmiast, żeby podkreślić tak chwalebny 

postępek, wydajemy obiad wszystkim dygnitarzom 
miejskim, naturalnie za połowę ofiarowanych sum; za 
resztę wynajmuje się zaraz dla komitetu wspaniałe 

mieszkanie z opałem i stróżami; a potem z całej sumy 

pozostaje dla biednych pięć i pół rubla, a i tu co do 
podziału tej sumy nie wszyscy członkowie się ze sobą 

zgadzają i każdy wypycha jakąś swoją protegowaną. 

MIKOŁAJ GOGOL, MARTWE DUSZE 
Przekład: Władysław Broniewski 
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