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MIKOŁAJ CiOCiOL 

Vrodził się 20 marca 1809 r. w Soroczynie na Vkrainie. 
Tam się wychował, kształcił, tam też kiełkowały myśli 
i uczucia, które w przyszłości wyznaczą kierunek jego 
tragicznie skomplikowanego życia. qogol głęboko wierzył, 
że musi dokonać czegoś niezwykłego i wielkiego, że ideą 
przewodnią całej jego działalności stać się musi praca dla 
Rosji. Vpłynąć jednak musiało dużo czasu zanim ją utożsa
mił z własną twórczością. Spełnienie swych marzeń 
upatrywał w wyjeździe do Petersburga - miasta, które 
dawało - według niego - ogromne możliwości sensownego 
i celowego działania. 
Marzenie spełniło się lecz ideał w konfrontacji z rzeczywi
stością legł w gruzach. Petersburg okazał się miastem 
biurokratycznym, grzęznącym w urzędowych dokumentach, 
niczym nie przypominał miasta - marzenia. 
4ogol zadebiutował poematem „Hans KOchelgarten". 
Debiut nie był szczęśliwy. Ta niefortunna publikacja pchnęła 
go do radykalnej zmiany tematu i gatunku: uprzednio pisał 
o nieznanych sobie Niemczech, obecnie sięgnął do 
doskonale znanego terenu - do Vkrainy. W opowiadaniach 
znajdujących się w zbiorze „Wieczory na futorze koło 
Dikańki" przedstawia ludzi, których rzeczywistością był 
świat utkany z legend i baśni, stworzył obrazy, w których 
granica między rzeczywistością i fantastyką ulega zatarciu. 
Oba światy przeplatają się: ludzie ingerują w sprawy 
czartów i wiedźm, one z kolei usiłują wpłynąć na bieg 
losów ludzkich. qogol kształtował świat „sataniczny" na 
modłę kozackich wyobrażeń, obdarzając go normalną ludzką 

wrażliwością. „Wieczory„„" stanowią wstęp do pisarstwa 
4ogola. Związane są z jego późniejszą twórczością. 
Kontynuować będzie w nich specyficzne - dla 4ogola -
ujmowanie rzeczywistości oraz konkretne tematy. Zgubna 
Tiądza złota i bogactwa - temat poruszony w ,.Nocy 
świętojańskiej" podjęty został w „Portrecie", narodowa 
heroika ukraińska ze .Strasznej zemsty" znalazła kontynuację 
w .Tarasie Bulbie"; zarysowany w ,,Iwanie Fiodorowiczu 
Szpońce i jego ciotuchnie" świat prowincjonalnych ziemian, 
rozwinął się w jeden z głównych tematów pisarza, aż do 
.Martwych dusz" włącznie. Dużo miejsca w swej 
twórczości poświęcił 4ogol tematowi urbanistycznemu, 
petersburskiemu. Cała jego nowelistyka operuje bowiem 
dwoma kręgami tematycznymi; jeden wiąże się z prowincją 
ukraińską, drugi - z Petersburgiem. 
4ogola interesował Petersburg zwykłych śmiertelników. 
Podjął jedną z pierwszych w literaturze rosyjskiej prób 
przedstawienia środowiska jako organizmu, który posiada 
własną osobowość. "Jednostka znajduje się we władzy 
„osobowości" zbiorowej, obdarzonej przez pisarza cechami 
demonicznego zła", które stale pochłania nowe ofiary. 
Demonem, który zachwiał naturalnym układem stosunków 
międzyludzkich, zburzył ład społeczny, zdusił jego piękno 
duchowe, pozwolił natomiast triumfować pospolitości 
i trywialności - jest współczesna cywilizacja, hołdująca 
przepychowi form i na zewnętrznych formach opierająca 
ocenę wartości człowieka. 
Problem ten pojawia się również w formach 
dramatycznych qogola. W „Ożenku", Agafii- córce kupca, 
nie chodzi o wyższość intelektualną, materialną czy 

moralną przyszłego małżonka . Interesuje ją zaspokojenie 
własnej próżności, kupienie awansu społecznego. 
Konkurentom - zależy jedynie na majątku panny. 
Wszystko to sprowadza małżeństwo do zwykłej transakcji 
handlowej. Nie ma rzeczy ani świętości, która nie ostałaby 
się przed destrukcyjnym działaniem ducha współczesności. 
W „Rewizorze" 4 ogol dobitnie ukazuje jak człowieka 
kształtuje środowisko. Ono czyni go dobrym lub złym, 
samo natomiast wyrasta z określonego układu życia, który 
w zależności od swego charakteru wyzwala albo szlachetne 
albo z gruntu złe, nieetyczne pierwiastki osobowości. 
qogolowska krytyka Rosji mikołajowskiej wypływała 
z pobudek moralnych. Obnażał on wszystkie absurdy życia 
rosyjskiego, ponieważ przeczyły one zdrowemu 
rozsądkowi, a przede wszystkim postulatowi moralnej 
czystości człowieka. Sarkazm budziły w pisarzu zjawiska 
rzeczywistości, które niszczyły stare formy więzi społecznej 
pod naporem rozwijającego się kapitalizmu i jego nowych 
zasad stosunków międzyludzkich. W „Martwych duszach" 
4ogol bezkompromisowo obnażył antyhumanitarną treść 
życia współczesnego. Vkazał postaci, które nie były 
wyrazem jednostkowych przejawów nieprawości ludzkiej. 
Przeciwnie, dążył do ujawnienia przyczyn ogólnych, które 
wyzwalały w człowieku zło - w jaskrawej, wręcz 
karykaturalnej formie. „Martwe dusze" spotkały się 
z ogromnym sprzeciwem i potępieniem przez krytykę. 

Wszyscy przeciwnicy 4ogola zgodnie mówili o jego 
„zabłąkaniu" artystycznym, że zszedł z najwłaściwszej 
charakterowi swojego talentu dróg, by pogrążyć się 
w rysowaniu karykatur i brudów życia. 

4ogol, śledząc z zagranicy spory i polemiki wokół powieści 
dochodził do przekonania, że „Martwe dusze" spełniły 
pewną rolę pozytywną, gdyż jego sprzeciwienie się rodakom 
ujawniło drzemiące w Rosjanach pierwiastki piękna ducho
wego i czystości moralnej . Tym bardziej uważał, że za 
wszelką cenę powinien ukończyć „Martwe dusze", by w 
dalszych częściach ukazać całe bogactwo rosyjskiego ducha. 
W zwrocie ku religi i, ku prawosławiu upatrywał drogę 
i sposób rozwiązania owych opisywanych przez siebie 
problemów Rosji. Prawosławie miało gwarantować, że 
Rosja nie wkroczy na zachodnioeuropejską, pełną sprze
czności - w sensie moralnym - drogę rozwoju. 4ogola 
ogarnął nastrój podniosłego moralizmu mistycznego. Sądził, 

że osiągnął taki stopień chrześcijańskiej doskonałości, iż 
może i powinien swoimi wzniosłymi ideałami wpływać na 
innych. Jednak hipochondria, wielokrotne rozchwiania 
emocjonalne, wahania nastrojów powodujące przygnębienie 
i rozdrażnienie były przyczyną wątpliwości, czy stan 
zdrowia pozwoli mu kiedykolwiek doprowadzić dalsze 
części „Martwych dusz" do takiej postaci jaką chciałby im 
nadać. Powziął więc decyzję wydania swoich myśli 
i ideałów w innej formie, w zbiorze artykułów „Wybrane 
fragmenty z korespondencji z przyjaciółmi" . Nie ma już tu 
mowy o społecznym uwarunkowaniu charakteru ludzkiego, 
o ścisłym powiązaniu postępowania człowieka z układem 
stosunków międzyludzkich. Przeciwnie, pisarz sądził, że 
doskonałe rezultaty można osiągnąć przykładem osobistym 
i siłą osobistego, jednostkowego oddziaływania . 4ogol 
stworzył własny, fantastyczny świat patriarchalnej utopii, 
w której szczególną rolę mieli odegrać; ziemianin - jako 



mentor sędzia i kaznodzieja, idealny generał - gubernator, 
prowadzący swych uczciwych urzędników oraz władca 
absolutny - naczelny patńarcha stojący na szczycie idealnego 
społeczeństwa. W takiej rzeczywistości człowiek zły, o 
wypaczonej naturze, przemieni się w bohatera 
współczesności. Taką przemianę pragnął ukazać w dalszych 
częściach „Martwych dusz". 
„Wybrane fragmenty„ ." stały się największą klęską Qogola, 
doprowadzając go do kolejnego rozstroju duchowego. 
Praca nad drugim tomem „Martwych dusz" przebiegała 
bardzo ciężko. Pisarz nie potrafił przedstawiać zjawisk 
wartościowanych pozytywnie, gdyż metoda obiektywnego 
ukazywania świata była organicznie obca jego talentowi 
satyryka. Krańcowa depresja, która go ogarnęła, przemieniła 
się w stan ekstazy religijnej, graniczący z obłędem. Qogol 
zmarł 21 lutego 1652 r. niłikończywszy najważniejszego 
dzieła swojego życia. 

NIKOŁAJ l:.OSSKIJ 

Świat według Qogola to szatańskie rozbicie i spustoszenie 
duszy ludzkiej, to odwieczna walka między światłem 
a cieniem. 

*** 

Jeśli w świecie funkcjonuje tyle zła i niedoskonałości, to Bóg 
nie mógł go stworzyć, ale sam człowiek z jego szatańską wizją 
ludzkiego życia. 

*** 

Etyka i moralność człowieka to proces tworzenia się ludzkiej 
istoty między dobrem i złem, odwagą i tchórzostwem, prawdą 
i obłudą . 

*** 

Człowiek z czasem staje się niewolnikiem własnej 
osobowości. 

*** 

Bóg nie tworzy człowieka, to człowiek stwarza sam siebie 
w procesie życiowych doświadczeń. 

Nikołaj Łosskij "Bóg i zło świata• 
Wydawnictwo Respublika, Moskwa 1994. 



Bohdan Qalster 

Zasadniczym bohaterem opowieści petersburskich było mia
sto, jego zaś szczegółowymi, cząstkowymi wykładnikami -
urzędnicy, artyści, rzemieślnicy, kupcy, lichwiarze, 
policmajstrzy, dygnitarze, osoby z towarzystwa, tłum 
Newskiego Prospektu - stanowią o niepowtarzalnej 
„osobowiści" miasta, w którym „wszystko zionie 
szalbierstwem". Kłamstwo Petersburga panuje nad jego 
mieszkańcami, ale i oni są jego organiczną cząstką. 
Jednostka znajduje się we władzy „osobowości" zbiorowej, 
ponadindywidualnej, obdarzonej przez pisarza cechami 
demonicznego zła, które, aby triumfować, niszczyć musi 
najwartościowsze jego pierwiastki, stale więc pochłania 
nowe ofiary. 
Qogol pisał o straszliwej sile niszczącej, jaką kryje w sobie 
współczesne miasto, sile wręcz demonicznej, która 
deform~je charakter ludzki, tłumiąc jego organiczne dążenie 
do ideału, piękna i wznisłości, rozbudza natomiast egoizm, 
żądzę bogactw i zdobycia rang służbowych, a więc 
wyzwala płaskie i trywialne pierwiastki drzemiące w 
człowieku. Współczesny Petersburg, kwintesencja życia 
powoli zmierzającej ku kapitalizmowi Rosji czasów 
Mikołaja I, wydał się pisarzowi miastem okrutnym, 
w którym wszystkie siły sprzysięgły się na zgubę człowieka, 
miastem blichtru, gdzie wszystko, nawet latarnia na 
Newskim Prospekcie, owej centralnej arterii, a zarazem 
zwierciadle stolicy, jest kłamliwe i obłąkane, przykryte tylko 
zewnętrzną maską normalności. 

Bokobrody, wąsy, uśmiechy, kibicie kobiet, damskie rękawy 

i kapelusze szczelnie zasłoniły sobą ludzi, zaczęły istni ć 
istnieniem jak gdyby samodzielnym, podobnie jak człowiek 
zniknął pod rangą urzędniczą. Despotyczna władza 
pieniądza i rangi wyzwala absurdy, całemu istnieniu nadaje 
formy tragicznej groteski. Petersburg był więc tworem 
szyderczego demona dziewiętnastowiecznej cywilizacji, 
który postanowił sobie boleśnie zakpić z ludzi. Można mu 
było odpowiedzieć tylko tym samym: dogłębną drwiną 
i szyderstwem ze wszystkiego, co życie ludzkie czyni 
nieprawdopodobną groteską. 

Wszakże w zasadniczej grupie opowieści petersburskich był 
wielki patos negacji amoralnych i nielogicznych form życia 
społecznego ówczesnej Rosji, jej stolicy, „północnej 
Palmiry", która okazała się Babilonem; była wielka, genialna 
drwina ze świata rządzonego przez absurd, była ostra satyra 
społeczna, wreszcie krzyk rozpaczy człowieka miażdżonego 
przez bezmyślne i bezduszne formy istnienia. Była w nich 
wielka tragedia deptanego człowieczeństwa. 

·Mikołaj Ciogol" 
Wiedza Powszechna, Warszawa 1967. 



Lucjan Suchanek 

Literatura rosyjska drugiej połowy XIX wieku 
ukierunkowana była antropologicznie. W centrum jej 
zainteresowań stał człowiek i jego problemy, bardzo nieraz 
powikłane, niekiedy HprzeklęteH. Podobnie jak myśl 
prawosławno-chrześcijańska, literatura rosyjska pytała o sens 
jego losu, cel działań, zachowania. Znamienne przy tym, że 
myśliciele i pisarze interesowali się nie tyle indywidualnym, 
wyobcowanym ze środowiska człowiekiem, ile jego 
społecznymi więziami oraz starali się przedstawić i wyjaśnić 
splot różnorodnych uwarunkowań, formujących charaktery 
i postawy. Pojawia się przeto w literaturze typ dekabrysty, 
zbędnego człowieka (.lisznij czełowiek"), u nas zwanego 
także zbytecznym, nihilisty, narodnika, konserwatywnego 
zacofanego ziemianina, rewolucjonisty. Wśród nich, obok 
takich postaci jak Oniegin, Czacki, Pieczorin, Bełtow, 
Rudin, Bazarow, Rachmietow, obok bohaterów prozy 
Ciogola i Dostojewskiego, znalazł się także Obłamow. 
• Klasyczną epoką zbytecznych ludzi - pisze Jan 
Kucharzewski - stanowi panowanie Mikołaja r. Zdaniem 
tego historyka zbędny człowiek .to typ przejściowy między 
typem dekabrysty, który zamyka epokę Aleksandra I, 
a typem nihilisty, który zamyka epokę Mikołaja I". 
Współczesny badacz radziecki J.Mann także uważa 
zbędnego człowieka za typ literacki charakterystyczny dla 
literatury rosyjskiej lat 1820 - 1850.Według A.Ławrieckie
go .zbędny człowiek" należy do zjawisk z epoki przełomu. 
W okresie, gdy postawy ulegają uwyraźnieniu, kiedy normy 
postępowania są manifestacją współdziałania w realizacji 

określonych wartości, lub - na odwrót - ich jawnym 
zaprzeczeniem, .zbędny człowiek" staje się dostrzegalną 
kategorią społeczną. Epoka przełomu bardziej niż inne 
zmusza do samookreśleń, polaryzuje stanowiska, dzieli na 
zwolenników i przeciwników nowego. Podziały te 
bynajmniej nie muszą uzewnętrzniać się jaskrawo poprzez 
działania otwarte, które A.Walicki definiuje jako 
.przeniesienie realizacji określonych wartości ze świata 
zewnętrznego (społecznego) na teren osobowości, 
przeżywanie związanych z nim napięć i konfliktów nie w 
działaniu (społecznym, politycznym), lecz jedynie w myśli". 
Obłomow jest najbardziej kontrowersyjnym spośród 
zbędnych ludzi. Niektórzy badacze wyłączają go nawet 
z ich grona. Ale, jak się zdaje, brak wyraźnie zarysowanej 
linii demarkacyjnej między człowiekiem zbytecznym 
a Obłomowem. Więcej ich łączy niż dzieli. 

Swym niezależnym istnieniem mówi .nie" pośpiesznemu, 
zabieganemu, fałszywie aktywnemu światu. Wybierając 
egzystencję spokojną, apatyczną, odcina się od 
rzeczywistości, której zrozumieć i zaakceptować nie może . 
Na zmodyfikowane pytanie hamletowskie .działać albo 
nie działać" Obłomow odpowiada negatywnie. 

Wstęp do "Obłomowa· Iwana (ionczarowa 
Ossolineum, Wrocław 1990. 
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Lucjan Suchanek 

Filozofia Obłomowa jest filozofią spokoju, beznamiętności, 
apatii. Idealny stan świata to dla niego stan absolutnego 
bezruchu, który zapewnia mu zamknięta przestrzeń jego 
egzystencji. Między pokojem Obłomowa a światem 
zewnętrznym istnieje granica strachu. Rzeczywistość świata 
zewnętrznego przeraża bohatera powieści. Niemożliwe 
okazuje się zaakceptowanie wrogiej rzeczywistości. Obłomow 
żyje w niej wyobcowany, bez szans na zakorzenienie. Chce 
istnieć jakby poza nurtem historii i w związku z tym 
specyficzny stał się jego stosunek do czasu, którego biegu nie 
dostrzega; jego egzystancja jest achroniczna. Musi wszakże 
uznać realne istnienie obiektywnego świata i dlatego szuka dla 
siebie miejsca poza nim, ucieka od rzeczywistości, chowa się 
przed nią . Jest człowiekiem z kryjówek - kryjówką jest 
bowiem zarówno mieszkanie przy ulicy (jrochowej, jak i dom 
Pszenicyny na Wyborskim Przedmieściu, stanowiące jakby 
przeciw-świat, w którym można żyć bezpiecznie. Większość 
zbędnych ludzi - Oniegin, Pieczorin, Rudin, Bełtow - stawała 
się tułaczami; pielgrzymowali, podróżowali, miotali się 
niespokojnie, bo w ruchu tym była nadzieja. Próbowali 
podążać ku przyszłości, w której nadzieja umieściła cel. 
Obłomow wybrał byt ataraksyjny. Jego decyzja motywowana 
jest psychologicznie (flegmatyczne usposobienie) i filozoficznie. 
W kontekście epoki mikołajowskiej zyskuje ona dodatkowo 
inny wymiar - staje się rodzajem decyzji politycznej. 
Sięgnijmy do Kucharzewskiego: „Wszechwładna organizacja 
państwowa wymagała od człowieka oświeconego albo stania 
się kółkiem w ogromnej machinie rządowej, albo pogrążenia 
się w życiu prywatnym i nie mieszania się do spraw 

publicznych". Egzystencja Obłomowa ma dwa wymiary, 
tworzone przez świat rzeczy i świat marzeń. Są one wzglę
dem siebie antytetyczne. W świecie rzeczy Obłomow 
uwikłany został w trywialność. Problemy, przed jakimi staje, 
nie są, wydawałoby się, skomplikowane, ale stanowią 
przeszkodę nie do pokonania. Konieczność zmiany mieszkania 
pokazuje, jak groteskowy jest Obłomow w swych wysiłkach 
wyplątania się z trudnej dla niego sytuacji. Ale Io tylko jedno 
z jego oblicz. Z groteską bowiem sąsiaduje inna cecha jego 
natury - heroizm. Oczywiście na próżno by go szukać w 
świecie realnym: heroiczny staje się Obłomow jedynie w 
marzeniach, gdy niczym Oberman, bohater powieści Etienne 
de Senancoura, śni sen o własnym istnieniu. Tylko wtedy 
realizuje się jego życiowy ideał . Obłomow ma więc dwa 
oblicza - jest wielki w swych marzeniach i mały w codziennej 
rzeczywistości. Dzieło (jonczarowa jest nie tylko komedią 
alienacji, ale także historią pewnej miłości. 
Autor uczynił bohaterem wątku miłosnego człowieka 
marzącego o miłości romantycznej i wzniosłej, obawiającego 
się namiętności, która w jego mniemaniu stanowi jedynie 
rodzaj fajerwerku. 
Zakończenie romansu z Olgą nie może dziwić: związek z nią 
byłby akceptacją świata .innych", a w rzeczywistości ta, jak 
wiemy, Obłomowa przeraża. Małżeństwo z Olgą byłoby 
odrzuceniem egzystencji budowanej przez lata. Liryczny poemat 
o miłości to jedynie epizod, który ma utwierdzić Obłomowa 
w przekonaniu, że wybrał model życia najlepiej odpowiadający 
jego predyspozycjom psychicznym, charakterowi i aspiracjom. 

Wstęp do "Oblomowa· Iwana Qonczarowa 
Ossolineum, Wrocław 1990. 



IWAN CjONCZAROW "OBŁOMOW" !fragmenty) 

Leżenie nie było dla llii Iljicza koniecznością jak dla chorego lub 
człowieka, który chce spać. Nie było też czymś przypadkowym 
jak dla kogoś, kto się zmęczył, ani rozkoszą jak dla próżniaka. Był 
to jego stan normalny. Kiedy był w domu - a w domu przebywał 
niemal stale - leżał ciągle, zawsze w tym samym pokoju, gdzie go 
zastaliśmy, pokoju, który służył mu jednocześnie za sypialnię, 
gabinet i bawialnię. Oblomow miał jeszcze trzy inne pokoje, lecz 
zaglądał tam rzadko, nie codziennie, i to tylko z rana, gdy służący 
zamiatał gabinet, czego nie robiło się dzień w dzień. W pokojach 
tych meble stały w pokrowcach, story były spuszczone. Cjdyby 
nie solniczka, talerz, nie fajka, wypalona przed chwilą i oparta 
o posłanie lub leżący na nim sam gospodarz, można by pomyśleć, 
że nikt tu nie mieszka - tak wszystko było zakurzone, wypełzłe 
i w ogóle pozbawione żywych śladów obecności człowieka. Co 
prawda, na etażerkach leżały dwie czy trzy otwarte książki 
i porzucona gazeta, na biurku stal kałamarz i leżały pióra; lecz 
stronice, na których otwarte były książki, pokryły się kurzem 
i pożółkły; wi!locznie dawno je tak rzucono, gazeta była z ubie
głego roku, a gdy ktoś umaczał pióro w kałamarzu, wyleciałaby 
chyba tylko z niego brzęcząca, przerażona mucha. 
Ilia Iljicz obudził się wbrew przyzwyczajeniu bardzo wcześnie, 
około godziny ósmej. Był czymś mocno zatroskany. Na twarzy 
jego występowały kolejno ni to lęk, ni to zmartwienie i żal. Widać 
było, że gnębiła go walka wewnętrzna, umysł zaś jeszcze nie 
przyszedł z pomocą(„.) Po herbacie uniósł się już ze swego łoża i o 
mało co nie wstał; spoglądając na pantofle zaczął nawet opuszczać 
z łóżka jedną nogę, lecz od razu ją cofnął („.) Nic niemal nie 
pociągało go do wychodzenia z domu i Obłomow z każdym 
dniem coraz bardziej zadomawiał się we własnym mieszkaniu. 
Z początku zaczęło mu ciążyć chodzenie przez cały dzień w 
ubraniu, później nie chciało mu się brać udziału w proszonych 

obiadach, chyba że zapraszał go któryś z bliższych znajomych, 
przeważnie kawaler, w którego domu można zdjąć krawat, rozpiąć 
kamizelkę, a nawet .przyłożyć" się albo zdrzamnąć z godzinkę. 
Wkrótce sprzykrzyły mu się nawet wieczory: trzeby było wkładać 
frak, golić się codziennie. Przeczytał gdzieś, że tylko ranne opary 
służą zdrowiu, wieczorne zaś są szkodliwe i zaczął obawiać się 
wilgoci(„.) Na domiar wszystkiego, z biegiem czasu wróciła jakaś 
dziecinna nieśmiałość, oczekiwanie niebezpieczeństwa i zła ze 
strony wszystkiego, co wykraczało poza sferę jego życia 
codziennego - skutek odzwyczajenia się od różnorakich zjawisk 
zewnętrznych. Nie przejmowała go, na przykład, obawą rysa na 
suficie w sypialni - przywykł już do niej; nie przychodziło mu też 
do głowy, że nigdy nie wietrzony pokój i stałe przebywanie w 
mieszkaniu są chyba groźniejsze dla zdrowia niż nocna wilgoć, 
że codzienne przeładowywanie żołądka jest swojego rodzaju 
stopniowym, powolnym samobójstwem - przyzwyczaił się do tego 
i to go nie przerażało. Nie przywykł natomiast do ruchu, do życia, 
do gwarnego tłumu, do bieganiny. W tłumie było mu duszno, do 
łódki siadał ze słabą nadzieją, że dotrze szczęśliwie do przeciwnego 
brzegu, jadąc w karecie oczekiwał. iż konie poniosą i rozbiją 
ekwipaż. Czasem ogarniał go nerwowy lęk: przerażała go 
otaczająca cisza lub czuł po prostu, że nie wiadomo dlaczego 
cierpnie na nim skóra. Niekiedy zerkał bojaźliwie w ciemny kąt 
w oczekiwaniu, iż imaginacja wypłata mu figla ukazując jakieś 
nadprzyrodzone zjawisko(„.) 
Zdradziwszy służbę państwową i towarzystwo ludzi, zaczął inaczej 
rozwiązywać zagadnienia życia, zastanawiał się nad swym 
przeznaczeniem i odkrył w końcu, że horyzont jego działalności 
i bytowania zamyka się w nim samym. 

Przełożyła Nadzieja Drucka 
Ossolineum, Wrocław 1990. 



SANATORIUM 
UZDROWISKOWE 

11 CHEMIK 11 

Informacje: 
ul. Widok 13, 

87+720 Ciechocinek 
tel . 52-43 

Serdecznie zapr•szamy do korzyst•nlll z usług: 
- leczniczo - profilaktycznych 
- wypoczynkowych 
- rehabilitacyjnych 

Do dyspozycji gości: 
obiekt sanatoryjny o zróżnicowanym standardzie 
z pełną bazą zabiegową, 2-hektarowy park, 
gabinety: 
kosmetyczny, stomatologiczny oraz sauna, solarium, 
parking, cafe - bar, boisko oraz wiele Innych atrakcji. 

ECCO-CEZA 
ECCO-CEZA Sp. z o.o., ul. Postępu 19, WARSZAWA 

Oddział w TORUNIU 
ul. Wielki Rów 40b, 87-1 OO Toruń 

tel./fax (056) 306 01, tel.(056) 330 41 + 43 
w. 23; 31 

PAPIBKY, KAKTONY,TEKTUKY 
krajowe i importowane. 

Ciągłe dostawy. Farby graficzne, płyty offsetowe 
oraz chemikalia poligraficzne. 

Atrakcyjne ceny. 

"GEOTOR" 
Usłuqi qEoduyjNE 

ul. FosA STAROMiEjskA 24 
87 ... 100 TORUŃ 
TEL 621 06 80 

ul. SłodkA 21 
87 ... 1 OO TORUŃ 

TEL 648 'j 7 } 1 -~~ 87-100 TORUŃ, Ul. POLNA 113, TEL/FAX 339-19, centr. 320-17 .„19 



O> Dyrektor 
C\2 JADWIC/A OLERADZKA 
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Dyrektor artystyczny 
ANDRZEJ BVBIEŃ 

Teatr im. Wilama Horzycy 
Plac Teatralny 1 
87·100 Toruń 

Telefony: (48·56) 252-22, 212·45 
Fax: (48-56) 237-17 

Zespół techniczny: 
kierownik techniczny · Marek Mierzejewski 
z.ca kierownika technicznego· Krzysztof Qarslecki 
brygadi<r sceny · Janusz Czarnecki 
światło · Waldemdr Boruń 
dtwięk • Dariusz Rutkowski 
g.irderobiane · Irena Baumg.irt, Teresa Kończykowska 
rekwizytorzy • Maria i Bogdan Qómi 
Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej · Krystyna Qajewska 
krawieckiej męskiej • Janusz Małek 
elektrycznej · Waldemar Baruń 
akustycznej · T ollldsz Baranowski 
stolarskiej · Józef Cendrowski 
rekwizytom• · Maria Qóma 
prace farbiarskie • Maria Brozdowska 

Biuro Obsługi Widzów 
czynne codziennie od 8.00 do16.00 
Tełeton: 255·97 
Kasa teatru czynna codziennie 
(oprócz poniedziałków) 
w godz. 10.00·14.00 i 15.00·19.00 
Telefon: 250·21 

Wprogramie wykorzystano: 
B. Qałster, Mikołaj ({ogol, Wiedz.i Powszechna, Warszawa 1967. 
N. Łosskij, Bóg i zło świata, Wydawnictwo Respublika, Moskwa 1YY4. 
fragmenty przełożył Andrzej Bubień. 
I. Qonczarow, Obłomow, wstęp Lucjan Suchanek, przełożyła Nadzieja Drucka, 
Ossolineum, Wrocław 1990. 

Redakcja programu • Beata BanaS1k 
Opracowanie komputerowe · Agnieszka Ciesielska 
Fotografie · Stanisłdw Wojciech Reszkiewlcz 

Program wydrukowano na papierze 
dostarczonym przez NITECH. 

Serdecznie dziękujemy za wydrukowanie 
programu do "Ożenku" Mikołaja Qogola 
Zakładowi Poligraficznemu DRVKPOL 
w Toruniu, ul. Fiołkowa 8. 




