




MIKOŁAJ GOGOL 
(31 marca 1809 - 4 marca 1852) 

Urodził się w miasteczku Soroczyńce Wielkie 
na Ukrainie. Dzieciństwo spędził w majątku 
Gogolów - Wasiliewce. Jego ojciec, właściciel 
niewielkiego majątku ziemskiego, był miło

śnikiem sztuki, zwłaszcza literatury i teatru . Z 
matką łączyła Gogola głęboka więź emocjonal
na, co znajduje odbicie w ich korespondencji. 
Dziecinne lata Mikołaja płynęły spokojnie w 
rodzinnym domu, w otoczeniu pięknej ukra
ińskiej przyrody. Wspomnienia tego beztro
skiego okresu pojawiają się w jego późniejszej 
twórczości. Miody Mikołaj uczył się najpierw 
w szkole w Połtawie, a potem w gimnazjum 
w Nieżynie. W tym czasie redagował szkolne 
pisma, gdzie zamieszczał swoje wiersze i opo
wiadania. Po ukończeniu gimnazjum wyjechał 
w 1828 roku do Petersburga, by studiować pra
wo. Życie w Petersburgu nie było jednak łatwe, 
pracował jako urzędnik, próbował też swych 
sił jako aktor. Praca urzędnika nie dawała mu 
satysfakcji, nie mógł realizować swych mło
dzieńczych ideałów; coraz bardziej pociągała 
go sztuka i literatura. W 1831 roku poznał 
Aleksandra Puszkina, który wspierał jego dzia
łalność literacką i został jego przyjacielem. 

Twórczość Mikołaja Gogola przypada na 
drugie ćwierćwiecze XIX wieku czyli czas pa
nowania cara Mikołaja I. Był to okres ucisku i 
przemocy po upadku powstania dekabrystów, 
okres tłumienia wszelkich mys1i postępowych . 

W 1831 roku wydał pierwszy zbiór opowiadań 
„Wieczory na futorze w pobliżu Dikańki" in
spirowane folklorem ukraińskim, wspomnie
niami z kraju lat dziecinnych. Lato 1832 roku 
spędził w Wasiliewce i tym razem innymi 
oczami spojrzał na stosunki ekonomiczno-spo
łeczne na wsi. Oprócz piękna i poezji Ukrainy 
zobaczył też istotne problemy. 

W tym czasie rozpoczął pracę nad wielkim 
dziełem swego życia - powieścią „Martwe du
sze". 

W kwietniu 1836 roku odbyła się premie
ra „Rewizora", kolejny przyklad jego kunsztu 
literackiego. Ten triumf różnił się jednak od 
poprzednich; nie doczekał się bowiem uznania 
i popularności, lecz wzburzenia obrażonych sa
tyrą grup społecznych i oficjalnych sfer. 

Gogol wyjechał za granicę, był m.in. w 
Niemczech, Szwajcarii, Paryżu i Rzymie. Wy
jazd spowodowany był przede wszystkim wy
czerpaniem nerwowym pisarza po reakcjach 
na „Rewizora". 

Druga jego sztuka teatralna „Ożenek" rów
nież nie miała dobrego przyjęcia u krytyki. 

Po pięciu latach spędzonych za granicą 

Gogol wrócił do kraju, by dokończyć i wydać 
„Martwe dusze". Powieść ukazała się w 1842 
r. i w założeniach autora była jedynie pierw
szą częścią ogromnej epopei o Rosji. Pomysł 
ten nigdy nie został zrealizowany. W powieści 
autor rysuje wizerunek rosyjskiego społeczeń
stwa i ustroju - świat upośledzonych moralnie, 
bezdusznych ludzkich manekinów. Wywołało 
to ataki na Gogola, oskarżenia o szkalowanie, a 
nawet zdradę własnego narodu. 

Gogol ponownie wyjechał za granicę. Za
czął poważnie chorować . Rozterki, depresja, 
wzrost religijności aż do granic mistycyzmu 
zachwiały równowagą psychiczną pisarza. 
Gogol nabierał przekonania, że jego talent się 
wyczerpał. 

W 1848 roku wrócił do Rosji, zamieszkał w 
Moskwie, zamierzał napisać drugi tom „Mar
twych dusz". Jego zdrowie było jednak w coraz 
gorszym stanie. Na kilka dni przed śmiercią 
spalił napisane już rodziały. 



maria dąbrowska 

O GOGOLU 

Mikołaj Gogol urodził się niemal jednocześnie 
z naszymi dwoma wielkimi ludźmi: Chopinem 
i Słowackim, a umarł mając lat czterdzieści 

trzy, czyli przeżył ich zaledwie o trzy lata. Wła
ściwy 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 i innych poddanych wówczas carskiej wła
dzy narodów. 

Krótkie życie, złe zdrowie, bardzo trud
ne usposobienie, nad wyraz ciężkie warunki 
społeczno-polityczne, takie były okoliczności 
sprzyjające raczej wszystkiemu niż zabłyśnięciu 
i rozwojowi geniuszu. A jednak w tych właśnie 
okolicznościach powstało dzieło Gogola, które 
po dziś dzień zachwyca, uczy, bawi, zdumiewa 
wreszcie swoją doskonałością artystyczną. 

Gogol wywarł wielki wpływ na literaturę 
rosyjską XIX wieku, podając jej niejako kieru
nek, w którym osiągnęła niebywałe tryumfy 
o światowym znaczeniu. wywarł też wpływ 

na rozwój rosyjskiego teatru, mimo że był au
torem tylko dwu pełnych sztuk scenicznych. 
Wszyscy wielcy pisarze i dramaturgowie ro
syjscy, od Niekrasowa poprzez Ostrowskie
go, Saltykowa-Szczedrina aż po Czechowa 
i Gorkiego, wspominają Gogola, cytują go, 
przybierają jego zdania za motta, i nie darmo 
okres, który po nim nastąpił, nazywał się Go
golowskim okresem literatury. Sława Miko
łaja Gogola wykroczyła daleko poza granice 
jego ojczyzny; w wielu krajach, nie mówiąc o 
przekladach dzieł, napisano o nim poważne 
studia, a „Rewizor" grywany jest dotychczas we 
wszystkich teatrach świata, dbałych o klasycz
ny repertuar. 

W Polsce Gogol od dawna był znany i ce
niony, co jest rzeczą tym bardziej godną uwagi, 
że jego twórczość powstała w okresie dziejo-

wym wcale nie sprzyjającym wspólżyciu kul
turalnemu narodów polskiego i rosyjskiego. 
Przedarł się do nas poprzez wszystkie mroki 
carskiej niewoli i przemówił do nas językiem 
innej, prawdziwej, lepszej Rosji. 

Mówi się odwiecznie, że jego postacie są 
typami charakterystycznymi. Ale rzadkiego 
trzeba geniuszu, aby postacie tak żywe i ty
powe tworzyć równie oszczędnymi środka
mi. Jego ludzie są zazwyczaj obdarzeni jed
ną tylko cechą psychiczną. Są to uosobione 
cechy ludzkie. Dla zaostrzenia charaktery
styki podaje się jeszcze, także w ogromnym 
skrócie, parę bezbłędnie zaobserwowanych 
sposobów bycia, jakiś kapitalny opis ubrania 
i najbliższego otoczenia; pokazuje się obraz 
mieszkania czy wyglądu postaci, i już wiemy, 
z kim mamy do czynienia. Najważniejszym 
chwytem satyrycznej charakteryzacji jest u 
Gogola pozorowanie pewnego rodzaju życz
liwości dla swych łajdaków lub nierobów. 
Bez osądzania ich, bez taniego morału wielki 
pisarz tylko ich mistrzowsko demonstruje, a 
wyrok w sercu czytelnika czy widza już jest 
gotów. I w taki oto sposób stwarza typy tak 
żywe, jakich mało istnieje w literaturze. Go
gol jest jednym z kilku zaledwie szczęśliwych 
pisarzy, których postacie i z których cytaty 
wyszły z książek i krążą po świecie. Nazwi
ska jego najcelniejszych bohaterów i urobio
ne od nich pojęcia są w Rosji rzeczownikami 
pospolitymi; cytatami z Gogola posługują 

się, nie mówiąc o wielkich, zwykli powsze
dni ludzie, zapomniawszy nieraz albo nawet 
nie wiedząc, skąd je biorą. Rodzaj realizmu 
Gogola jest pokrewny może Cervantesowi 
i o tyle późniejszemu Dickensowi, któremu 
nie dorównywa skalą przedstawianych uczuć 
i charakterów, ale którego przewyższa zwię
złością, mimo pozorów drobiazgowego cza
sami zajmowania się szczegółami. 

(fragmenty przemówienia wygłoszonego 
4 marca 1952 r. na uroczystym wieczorze 

w Teatrze Polskim w Warszawie 
w setną rocznicę śmierci Mikołaja Gogola) 





FRAGMENTY LISTÓW MIKOŁAJA GOGOLA 

DO POGODINA, 1833 f. 
Nie napisłam ci, że dostałem zupełnego bzika 
na temat komedii. Myśl o niej nie opuszczała 
mnie ani w Moskwie, ani podczas podróży, ani 
po przyjeździe tutaj . Dotychczas jednak nicze
go nie napisałem. Temat już w tych dniach za
cząlem opracowywać, tytuł w grubym białym 
zeszycie wypisałem: „Władimir 3-ciej klasy". 
Ile tam złośliwości, ile śmiechu, ile soli! I rap
tem przerwałem . .. Na co to wszystko, skoro 
sztuka nie będzie wystawiona? Dramat żyje tyl
ko na scenie, bez sceny jest jak ciało bez duszy. 
Jakiż mistrz ukaże ludowi utwór niewykoń
czony? Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko 
wymyślić jakiś najbardziej niewinny temat -
temat, który by nawet rewirowego nie obraził. 
Czymże jest jednak komedia bez prawdy, bez 
złośliwości? 

DO HR. A.P. T„ .GO, 1894 R. 
Teatr to nie zabawka, to nie bagatelka. Trze
ba sobie tylko uświadomić, że w teatrze 
można zgromadzić tłum, liczący 5-6 tysięcy 
widzów, i że cały ten tłum, składający się z 
całkiem niepodobnych do siebie jednostek 
ludzkich, może przeżywać jeden wielki, 
wspólny wstrząs uczuciowy, może wybuch
nąć jednym wielkim szlochem lub zaśmiać 
się jednym wielkim, wspólnym śmiechem . 

Teatr to taka trybuna, z której można o wie
lu wartościach pouczyć świat. Należy tylko 
oddzielić prawdziwy, tzn. „wyższy" teatr od 
wszelkiego rodzaju baletowych skoków, od 
wodewilu, od melodramatu i od wszystkich 
tych błyskotliwych i efekciarskich widowisk, 
które działają jedynie wzrokowo, nie dając 
nic sercu - wówczas dopiero należy przyj
rzeć się teatrowi i zastanowić się, czym on 
jest w istocie. Teatr, w którym wystawia się 
wysokiego gatunku tragedie i komedie, po
winien być najzupełniej niezależny, samoist
ny. Trudno nawet w myśli pogodzić Szek
spira z tancerzami, pląsającymi w giemzowa
tych portkach. Co za porównanie! Warto by 
się zastanowić nad tym, w jaki sposób należy 
wystawiać cenniejsze utwory dramatopisar
skie , by jednocześnie były one atrakcją dla 
publiczności i wywierały na nią ten wpływ 
uszlachetniający, jaki mają dzieła każdego 

naprawdę wielkiego pisarza. Szekspir, Sheri 
dan, Molier, Goethe, Schiller, Beaumarchais, 
Lessing, Regnard, a nawet niektórzy drugo
rzędni autorowie ubiegłego stulecia nie na
pisali niczego takiego, co by mogło zniechę
cić do rzeczy wyższych . .. Jedynie u wielkich 
twórców możemy znaleźć ironiczny stosu
nek do obłudy, do bluźnierstwa, do fałszu , 

nie znajdziemy natomiast nigdy w ich dzie
łach ironii lub drwin z tego, co stanowi sam 
rdzeń wartości ludzkich, przeciwnie, pojęcie 
Dobra jest bardzo wyraźne, nawet tam, gdzie 
sypi ą się epigramy. 

mikołaj gogol , 
JARMARK W SOROCZYNCACH 
(fragmenty) 

Jak upajający, jak przepyszny jest letni dzień 
w Małorosji! Jak obezwładniająco upalne są 

te godziny, gdy południe lśni w ciszy i znoju, 
a błękitny, niezmierzony ocean, chylący lu
bieżnie swą kopułę nad ziemią, zda się zasnąl, 
tonąc w słodkiej omdlałości, tuląc i obejmując 
bogdankę w swych powietrznych objęciach! W 
niebiosach - ni obłoku. W polu - ni szmeru. 
Wszystko jakby umarło; tylko w górze, w ot
chłani nieba drży skowronek i srebrne pieśni 
spływają po stopniach powietrznych na zako
chaną ziemię, a w stepie z rzadka odzywa się 
krzyk czajki albo dźwięczny głos przepiórki. 
Niebosiężne dęby, jakby odpoczywając beztro
sko, stojq leniwie i bez myśli, a oślepiające gro
ty słonecznych promieni zapalają całe malow
nicze masy liści , rzucając na inne czarny cień, 
który tylko przy silnym wietrze mieni się zło
tem. Szmaragdy, topazy, rubiny eterycznych 
owadów osypują wielobarwne warzywniki, 
ocienione wysmukłymi słonecznikami. Szare 
stogi siana i złote snopy zboża obozują w polu 
i koczują po jego niezmierzoności. Pochylone 
pod brzemieniem owoców, rozłożyste gałęzie 
czereśni, śliw, jabłoni, grusz; niebo, jego czy
ste zwierciadło - rzeka w zielonych, dumnie 
uniesionych ramach.. . jakże pełne upojnej 
zmysłowości jest małoruskie lato! 

Takim przepychem połyskiwał jeden z 
dni upalnego sierpnia roku tysiąc osiemset ... 
osiemset . .. słowem, ze trzydzieści lat temu, 
kiedy droga, na jakieś dziesięć wiorst przed 
miasteczkiem Soroczyńcami, roiła się od łudzi 
śpieszących na jarmark ze wszystkich okolicz
nych i odleglejszych futorów. 

Na uboczu, zaprzężony w zmordowane 
woły, sunął wóz pełen worków, konopi, płótna 
i wszelakich domowych pożytków; za wozem 
wlókł się jego gospodarz w czystej płócien
nej koszuli i zabrukanych płóciennych szara-

warach. Leniwą ręką ocierał pot spływający 
ciurkiem ze smagłej twarzy, a nawet kapiący 
z długich wąsów, upudrowanych przez tego 
natrętnego balwierza, co nieproszony przy
chodzi i do nadobnej dziewoi, i do szpetnego 
i przemocą pudruje od kilku już tysięcy lat cały 
rodzaj ludzki. Obok szła uwiązana do wozu 
kobyła, której spokojny wygląd świadczył o jej 
podeszłym wieku. Na wozie siedziała ładniutka 
córka o okrągłej twarzyczce, kruczych brwiach, 
co równymi lukami ocieniały jej świetliste 

czarne oczy, o niefrasobliwie uśmiechniętych 
różanych usteczkach; na jej czarownej główce 
spoczywała bogata korona upiętych długich 

warkoczy, czerwonych i szafirowych wstążek 
oraz wiązanki polnego kwiecia. Rzekłbyś, że 
wszystko ją ciekawiło, wszystko było dla niej 
osobliwe, nowe .. . i śliczne oczęta przebiegały 
nieustannie z jednego przedmiotu na drugi. 
I nie dziwota! Pierwszy raz na jarmarku!. . . 
Osiemnastoletnia dziewczyna pierwszy raz na 
jarmarku!. . . 



vladimir nabokov 

NIKOŁAJ GOGOL 
Był chłopcem słabowitym, trzęsącym się, myszowa
tym, miał wiecznie brudne ręce i tłuste włosy, z ucha 
ciągłe ciekła mu ropa. Napychał się lepkimi słody
czami. Koledzy ze szkoły unikali dotykania książek, 
które przedtem czytał. (. .. ) Kiedy był uczniem, z per
wersyjnym uporem chodzi! niewłaściwą stroną ulicy, 
wkładał prawy but na lewą nogę, w środku nocy piał 
jak kogut, a meble w swoim pokoju ustawiał z logiką 
przypominającą Alicję po drugiej stronie lustra. (. .. ) 

Gogol miał długie, starannie wyszczotkowane 
włosy, z przedziałkiem po lewej stronie. Elegancki 
rzadki wąsik wieńczy nieprzyjemne usta. Nos jest 
duży i spiczasty, co pasuje do ostrych rysów twarzy. 
Ciemnie cienie, przypominając te, które otaczały oczy 
romantycznych postaci w starych filmach, przydają 
jego spojrzeniu głębi i odrobiny „nieziemskości" . (. . . ) 

Nikołaj Gogol, najosobliwszy piszący prozą poeta, 
jakiego wydała Rosja, zmarł rankiem, trochę przed 
godziną ósmą, we czwartek 4 marca 1852 roku, a sta
ło się to w Moskwie. Miał prawie czterdzieści trzy 
łata, co, biorąc pod uwagę śmiesznie skromną dłu
gość życia, jaka przypadła w udziale innym wielkim 
pisarzom rosyjskim jego cudownego pokolenia, było 
wiekiem dość dojrzałym. Calkowite wyczerpanie 
organizmu w wyniku prywatnego strajku głodowe
go (który miał być sposobem przeciwstawienia się 
diabłu) spowodowało ostre niedokrwienie mózgu, a 
prawdopodobnie także nieżyt pustego żołądka. Le
czenie, któremu go poddano - mocne środki prze
czyszczające i puszczanie krwi - przyśpieszyło śmierć 

pacjenta, bardzo już osłabionego następstwami ma
larii i niedożywieniem. Dwu diabelsko energicznych 
lekarzy, którzy uparli się, żeby leczyć go, jakby był 
zwykłym obląka11cem, co bardzo niepokoi I o ich inte
ligentniejszych, ale mniej aktywnych kolegów, chcia
ło najpierw przetrącić kręgosłup szaleństwu pacjen
ta, a dopiero potem wziąć się do latania resztek jego 
zdrowia psychicznego. (. .. ) 

(Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, 

Warszawa, 2012) 

mikołaj gogol 

PAMIĘ/NIK 
SZALENCA 
(końcowy fragment) 

Nie mam już sił cierpieć! Boże, 
co oni ze mną wyprawiają! Leją 
mi na głowę zimną wodę. Nie 
widzą, nie słuchają mnie, głusi 
na moje błagania. Co im zrobi
łem? Za co mnie męczą? Czego 
chcą ode mnie, biednego czło
wieka? Cóż ja im mogę dać? Nic 
nie mam. Jestem już bez sił, nie 
mogę wytrzymać tych wszyst
kich katuszy; głowa mi plonie, 
w oczach wszystko wiruje. Ra
tujcie mnie! Zabierajcie stąd! 

Dajcie mi trójkę lotnych jak wi
cher koni! Siadaj, mój woźnico, 
dzwońcie, moje dzwoneczki! 
Pomknijcie konie, unieście mnie 
z tego świata! Dalej, a dalej, że
bym nic a nic tutaj nie widział. 
Hen przede mną kłębi się niebo; 
gwiazdka migocze w dali; ucieka 
srebrny las, posrebrzony księży

cem; siwa mgła ściele się do stóp; 
we mgle dźwięczy melodia; po 
jednej stronie - morze, po dru
giej - Włochy ... Ale oto widnieją 
chaty rosyjskie. Czy to mój dom 
majaczeje w dali? Mojaż to matka 
siedzi pod oknem? Matko, ratuj 
swego biednego syna! Uroń łzę 
na jego chorą glowę! Spójrz, jak 
oni go męczą! Przytul do piersi 
swego biednego sieroteńkę! Nie 
ma dla niego miejsca na świecie! 
Pędzą go precz! Matko, użal się 
nad swym chorym dzieckiem!. . . 
A czy wiecie, że dej algierski ma 
guza pod samym nosem? 
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