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Przykro mi, że nikt nie zauważyl uczciwej 

postaci występującej w mojej sztuce. Tak, to 

byla jedna uczciwa, szlachetna postać, dzia
łająca w niej przez caly czas. Ta uczciwa, 

szlachetna postać to byl - ś m i e c h. 

Nie mają racji ci, którzy twierdzą, że śmiech 

nie dziala na tych ludzi, przeciw którym jest 
skierowany i że łajdak pierwszy będzie się 

śmial z łajdaka, wprowadzonego na scenę. Łaj

dak-potomek będzie się śmial istotnie, ale łaj

dak-współcześnik na śmiech się nie zdobędzie! 

Szyderstwa boi się nawet ten, który już ni

czego nie boi się na świecie. 

Mikolaj Gagol 

Mikołaj Gogol 
wg obrazu F. Moliera 



Mikołaj Wasiljewicz Gogol (20.III.1809 - 4.III. 
1852) pochodził z średniozamożnej szlachty 
ukraińskiej. Jego ojciec miał ambicje litera
ckie - pisał po ukraińsku wodewile. Mikołaj 
uczył się w Gimnazjum Wyższych Nauk w Nie
żynie, która to szkoła była uczelnią uprzywile
jowaną, mającą kształcić światłych urzędników 
administracji państwowej. W szkole podejmo
wał pierwsze próby literackie i marzył o wy
rwaniu się z prowincji, której trywialność i 
przyziemność dotkliwie odczuwał. Był przeko
nany o własnym - na razie bliżej nieokreślo
nym - posłannictwie . 

Po ukończeniu szkoły w 1828 r. Gogol prze
niósł się do Petersburga. W stolicy w poszuki
waniu swego powołania pracował - bez powo-

dzenia - jako aktor, studiował rysunek, był 

urzędnikiem ministerstwa spraw wewnętrz

nych, nauczycielem historii w żeńskim Insty
tucie Patriotycznym, wykładowcą historii pow
szechnej na uniwersytecie. Jednocześnie coraz 
więcej czasu poświęcał pracy pisarskiej. Debiu
tował poematem „Hans Ktichelgarten" w 1829 r. 
i jako poeta poniósł klęskę. Wykupił i zniszczył 
prawie cały nakład poematu. 
Twórczość prozatorską Gogola otwierają opo
wiadania osnute na tle ukraińskiego folkloru, 
zebrane w dwóch tomach zatytułowanych „Wie
czory na futorze koło Dikańki" (1831-32). W 
opowiadaniach tego cyklu pisarz nie przed
stawiał procesów realnego życia społecznego, 

lecz tworzył obrazy, które wyrażały marzenia 
ludu ukraińskiego. Był to świat utkany z le
gend i baśni, z poetyckiego marzenia - jedyny 
pogodny i żywiołowo radosny świat Gogola, w 
którym dobro triumfowało ńad złem. 
„ Wieczory" przyniosły Gogolowi uznanie i ułat
wiły mu nawiązanie kontaktów z czołowymi 
przedstawicielami petersburskiego środowiska 

literackiego, wśród nich z Puszkinem. 
W latach 1832-1841 Gogol opublikował wiele 
opowiadań, zebranych w dwóch cyklach -
„Mirgorod" (tu m.in. „Wij'', „Opowieść o tym, 
jak się pokłócił Iwan Iwanowicz z Iwanem Ni
kiforowiczem") i „Opowieści petersburskie" (m. 
in. „Pamiętnik wariata", „Nos", „Szynel") . W 
opowiadaniach tych pisarz dowiódł, że potra
fi głęboko patrzeć na życie, poza zewnętrznymi 
jego przejawami. 

Teatrem Gogol interesował się od młodości, 

brał udział w szkolnych przedstawieniach. Na 
początku swej dojrzałej twórczości zaczął pisać 
komedię „Włodzimierz III klasy", której boha
ter miał tracić zmysły pod wpływem manii or
derów. Zarzucił jednak tę pracę z obawy przed 
cenzurą. Później wydał trzy sceny z tej sztuki 



jako odrębne miniatury dramatyczne. Zaczął 

więc pisać komedię obyczajową „Ożenek". 

Stworzył świetną komedię charakterów, ale 
premiery w Petersburgu i Moskwie zakończyły 
się niepowodzeniem. 

W ciągu dwóch miesięcy 1835 r. Gogol na
pisał swoje największe dzieło - komedię „Re
wizor". Programowo odrzucił intrygę miłosną, 
zrezygnował z motywów osobistych, dając 

zbiorowy obraz środowiska, jego „skrzywionej 
duszy". Śmiech , jak sądził, miał tę skrzywioną 
duszę naprostować, tchnąć w nią prawość i 
wzniosłość. 

Gogolowska negacja Rosji mikołajewskiej wy
pływała przede wszystkim z pobudek moral
nych. Pisarz z pasją obnażał wszystkie absurdy 
życia rosyjskiego, ponieważ przeczyły one 
zdrowemu rozsądkowi i postulatowi moralnej 
czystości człowieka. 

Niezadowolony ·z premiery „Rewizora", którą 

uważał mimo powodzenia sztuki i przychylno
ści większości krytyków za klęskę, Gogol wy
jechał z Rosji w 1836 r. W czasie 12-letniego 
pobytu za granicą mieszkał przeważnie we 
Włoszech, w Rzymie i Neapolu, ale podróżował 
po całej niemal Europie. Jednocześnie praco
wał nad „Martwymi duszami". 

W 1842 r . ukazał się pierwszy tom powieści . 

Wątek tego utworu podsunął Gogolowi, podob
nie jak wątek „Rewizora" - Puszkin. Gogol 
wysłał bohatera „Martwych dusz", Czyczyko
wa, w podróż po Rosji ziemiańskiej. Przedsta
wił drugą obok warstwy urzędniczej podporę 
monarchii Mikołaja I: średnich i drobnych zie
mian prowincjonalnych. Obraz, jaki stworzył , 

był wstrząsający. Zgodnie z duchem całej 

swojej twórczości Gogol obnażał płaskie, try
wialne elementy tkwiące w człowieku, jego 
szpetotę moralną. 

Pracował nad drugim tomem „Martwych dusz", 
w którym chciał pokazać Rosję skomplikowaną, 
dobrą i złą zarazem, chciał ukazać drogę do 
odrodzenia moralnego. Niezadowolony z wy
ników pracy spalił w 1845 r. rękopis utwo
ru . W kwietniu 1848 r . wrócił na stałe do Rosji 
i zamieszkał w Moskwie. Znowu pracował nad 
drugą częścią powieści. Walka o kontynuowanie· 
„Martwych dusz" ostatecznie podkopała zdro
wie Gogola, doprowadziła go do rozstroju psy..: 
chicznego, który z czasem przemienił się w 

stan ekstazy religijnej graniczącej z obłędem. 
W chwili krańcowej depresji pisarz powtórnie 
spalił niemal ukończony rękopis drugiego tomu 
„Martwych dusz", a kilka dni później , 21 lute
go 1852 r . zmarł. 

(opracowane na podstawie „Historii literatury 
rosyjskiej") 
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MI KOLAJ GOGOL 

MARTWE DUSZE 
Adaptacja - Michaił Bułhakow 

Opracowanie tekstu polskiego - Ziemowit F edecki 
w oparciu o przekład Władysława Broniewskiego 

Czyczykow 
Gubernator 
Gubernatorowa 
Gubernatorówna 
Służący Gubernatora 
Prezes Sądu . 
Prokurator 
Anna Grigoriewna 
Parasza . 
Policmajster . 
Sofija Iwanowna 
Poczmistrz 
Maniłow . 
Manilowa 
Sobakiewicz 
Nozdriow 
Miżujew 

Porfiry 
Pluszkin 
Proszka 
Mawra 

Koroboczka 

Fetinja 
Pułkownik żandarmerii 

OBSADA: 

l 

I 

Jan Matyjaszkiewicz 
Janusz Paluszkiewicz 
Wiesława Kwaśniewska 

Barbara Winiarska 
Zbigniew Prus 
W oj ci ech Zagórski 
Zygmunt Rzuchowski 
Krystyna Tkacz 
Marek Kępiński 
Joachim Lamża 
Maria Winiarska 
Jan Młodawski 
Edward Wichura 
Walentyna J endrych 
Andrzej Stockinger 
Witold Dębicki 
Marek Siudym 
Bogdan Łysakowski 
Jerzy Turek 

-- Marian Łącki 
- Halina J ezierska 

Irena Laskowska 
Wiesława Mazurkiewicz 

* * * 
J erzy Felczyński 

Reżyseria: Andrzej Strzelecki 

Dekoracje: Mariusz Chwedczuk 
Muzyka: Wojciech Głuch 
Inspicjent: Irena Koman 

Kostiumy: Xymena Zaniewska 
Choreografia: Tadeusz Wiśniewski 
Sufler: Anna Drewniak 
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MICHAIŁ BUŁHAKOW 

Michaił Bułhakow, autor scenicznej adaptacji 
„Martwych dusz", znany jest polskim widzom 
teatralnym ze sztuk „Ucieczka", „Ostatnie dni", 
„Molier", a czytelnikom książek - z powieści 
„Mistrz i Małgorzata", „Biała gwardia", „Po
wieść teatralna". Wiele innych jego dzieł nie 
doczekało się dotąd popularyzacji (powieść „Fa
talne jaja", sztuki „Purpurowa wyspa", „Iwan 

W asiliewicz", „Błogostan "). 

Urodził się w 1891 roku, zmarł wyczerpany 
ciężką i bolesną chorobą w roku 1940. Żył więc 
krótko, a życie jego wypełnione było cierpie
niami nie tylko fizycznymi, których to przy
krości nie najmniej spowodował teatr. Teatr 
bywał ich przyczyną - bywał też świadkiem, 

miejscem akcji bolesnych wydarzeń. Czasem 
współwinnym, czasem współoskarżonym„. Buł
hakow pracował w słynnym MChAT-cie, teat
rze wielkiego Stanisławskiego . Tu właśnie po
wstała inscenizacja „Martwych dusz" Gogola. 
Wiadomo, że i przy tej pracy nie obyło się bez 
konfliktów. Teatr chciał potraktować Gogola 
rodzajowo, Bułhakow zapewne dążył do skrótu, 
do ideowej syntezy. Teatr samego Gogola zna
my z „Rewizora"; i temu teatrowi chciał za
pewne dorównać Bułhakow, inscenizując 

„Martwe dusze". Osiągnął iście gogolowskie 
tempo akcji, skondensowanej do granic, poza 
którymi groziłaby już nierozpoznawalność fa

buły; osiągnął także tę cudowną plastyczność 

postaci, które ożywają na scenie równie łatwo 
i niezawodnie, jak w wyobraźni. „Martwe du
sze" w adaptacji Bułhakowa nie dorównały jed
nak „Rewizorowi" Gogola. Nie jest to dramat, 

ale powieść w obrazach - powieść szybko opo
wiedziana i pokazana przez Michaiła Bułhako
wa i aktorów. 
Warto chyba posłuchać i popatrzeć, jak Bułha
kow opowiada i pokazuje „Martwe dusze" Mi
kołaja Gogola. 



Dyrektor i kierownik artystyczny -

ANDRZEJ JARECKI 

Zastępca dyrektora d/s administracyjnych -

MIECZYSŁAW JOBDA 

Kierownik muzyczny 

WOJCIECH GŁUCH 

Kierownik techniczny -

STANISŁAW MISIEREWICZ 

Kierownik pracowni krawieckiej męskiej -

HENRYK SEREMAK 

Kierownik pracowni krawieckiej damskiej - 

ANNA RACKMAN 

Kierownik pracowni elektro-akustycznej 

FRANCISZEK ORZECHOWSKI 

Kierownik pracowni modelatorskiej -

MIECZYSŁAW KOBYLAK 

Kierownik pracowni fryzjersko-perukarskiej -

TERESA SUCHOZEBRSKA 

Kierownik pracowni malarskiej -

JANUSZ SZTOPKA 

Brygadier sceny -

BOLESŁAW JANKOWSKI 

Biuro Obsługi Widzów - informacje - zamawianie 

biletów - tel. 28-06-38. 

Opracowanie graficzne programu - Maria Chrząszcz 

Druk WZKart. Zam. D-5209. F-122. 
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