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MARIA DĄB RO WSKA 

O GOGOLU 

Mikołaj Gogol urodził się niemal jednocześnie z na
szymi dwoma wielkimi ludźmi: Chopinem i Slowackim, 
a umarl mając lot czterdzieści trzy, czyli przeżył ich 
zaledwie o trzy lota. Właściwy czas jego wielkiej twór
czości trwa tylko dziesięć lat i przypada na jeden 
z najcięższych okresów panowania Mikolaja I, dłowi
ciela wszelkiej wolnej myśli, wszelkich ruchów i prób 
wyzwoleńczych tak narodu rosyjskiego, jak innych pod
danych wówczas carskiej władzy narodów. 
Krótkie życie, złe zdrowie, bardzo trudne usposobienie, 
nad wyraz ciężkie warunki społeczno-polityczne, takie 
były okoliczności sprzyjające raczej wszystkiemu niż 
zabłyśnięciu i rozwojowi geniuszu. A jednak w tych 
włośnie okolicznościach powstało dzieło Gogola, które 
po dziś dzień zachwyca, uczy, bawi, zdumiewa wresz
cie swoją doskonałością artystyczną. 
Gogol wywarł wielki wpływ na literaturę rosyjską XIX 
wieku, podajqc jej niejako kierunek, w którym osiąg
n"!ło niebywale tryumfy o światowym znaczeniu. Wy
warł też wpływ no rozwój rosyjskiego teatru, mimo że 
był autorem tylko dwu pełnych sztuk scenicznych. Wszy
scy wielcy pisarze i dramaturgowie rosyjscy, od Miekro
sowa poprzez Ostrowskiego, Sałtykowa-Szczedrina aż 
do Czechowa i Gorkiego, wspominają Gogolo, cytują 
go, przybierają jego zdania za motta, i nie darmo 
okres, który po nim nastąpił, nazywał się Gogolowskim 
okresem literatury. Slowa Mikołaja Gogola wykroczyła 
dolako poza granice jego ojczyzny; w wielu krojach, 
nie mówąc o przekładach dziel, napisano o nim po
w:iżne studia, a „Rewizor" grywany jest dotychczas we 
wszystkich teatrach świata, dbałych o klasyczny reper
tuar. 
W Polsce Gogol od dawna był znany i ceniony, co 
jest rzeczą tym bardziej godną uwagi, że jego twór-

• cześć powstała w okresie dziejowym, wcale nie sprzy
jającym współżyciu kulturalnemu narodów polskiego 
I rosyjskiego. Przedarł się do nas poprzez wszystkie 
mroki carskiej niewoli i przemówił do nas językiem in
nej, prawdziwej, lepszej Rosji. Już w XIX wieku byli, 
zapomniani i dziś no nowo przez naszych badaczy od
krywani krytycy, którzy pisali studio o Mikołaju Gogo
lu. W okresie międzywojennym Gogol był wydawany 
I grany w najlepszych teatrach polskich, a jego naj-
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sławnie)sze dzieła przełożone zostały przez takie p1ora, 
jak Tuwima i Broniewskiego. Drukowano też o nim 
sporo studiów, artykułów i recenzji . O tym, że dzis1a) 
wielka twórczość Gogola zajęła należne jej . miejsce 
w teatrze, i w naszej literaturze przekładowej - nie 
potrzebuję mówić - wszyscy o tym wiedzą. 
Mówi się odwiecznie, że jego postacie są typami cha
rakterystycznymi. Ale rzadkiego trzeba geniuszu, oby 
postacie tak żywe i typowe tworzyć równie oszczędny
mi środkami. Jego ludzie są zazwyczaj obdarzeni jed
ną tylko cechą psychiczną. Są to uosobione cechy 
ludzkie. Dla zaostrzenia charakterystyki podaje się Je
szcze, takie w ogromnym skrócie, porę bezbłędnie 
zaobserwowanych sposobów bycia, jakiś kapitalny opis 
ubrania i najbliższego otoczenia: pokazuje się obraz 
mieszkania czy wyglądu postaci, i jui wiemy z kim 
mamy do czynienia. Najważniejszym chwytem satyrycz
nej charakteryzacji jest u Gogola pozorowanie pew
nego rodza)u !yczllwoścl dla swych łajdaków lub n:e
robów. Bez osądzania ich, bez taniego morału wielki 
pisarz tylko Ich mistrzowsko demonstruje, a wyrok w 
sercu czytelnika czy widza już jest gotów. ł w toki 
oto sposób stwarza typy tak żywe, jakich mało istnieje 
w literaturze. Gogol jest jednym z kilku zaledwie szczę
śliwych wielkich pisarzy, których postacie i z których 
cytaty wyszły z książek I krążą po świecie. Nazwiska 
jego najcelniejszych bohaterów i urobione od nich po
jęcia sq w Rosji rzeczownikami pospolitymi: cytatami 
z Gogola posługujq się, nie mówiąc o wielkich, zwykli 
powszedni ludzie, zapomniawszy nieraz albo nawet 
nie wiedząc, skąd je biorą. Rodzaj realizmu Gociola 
jest pokrewny może Cervantesowi i o tyle późniejsze
mu Dickensowi, któremu nie dorównywa skalą przed
stawianych uczuć i charakterów, ale którego prze
wyższa zwięzłością, mimo pozorów drobiazgowego cza
sami zajmowania się szczegółami. 

Maria Dąbrowska 

Fragmenty przemówienia wygłoszonego 4 marca 
1952 r. na uroczystym wieczorze w Teatrze Pof<kim 
w Warszawie w setną rocznicą śmierci Mikołaja 
Gogola. 
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ERNEST BRYLL 

OŻENEK 

Jak wiadomo, „Ożenek" Gogola nie miał dobrego przy· 
jęcia u krylyki. „Ani zawiązania, oni rozwiązania, ani 
charakteru, oni dowcipu, ani nawet wesołości - i to 
jest komedio. Z tego wątku można oczywiście stwOfzyć 
zabawną forsę I rzeczywiście niektóre miejsca tej tok 
zwanej komedii są bardzo śmieszne, ale śmieszne dzię· 
ki karykaturze I przesadzie" - pisano po prapremie
rze w roku 1342. I to jest właściwie prawda. „Ożenek" 
jako komedio nie zachwyca nos niebywałymi, piętrzą
cymi się perypetiami I, co ważniejsze, nie ma w nim 
oni jednej postaci, która nie byłoby głupio, ośmiesza· 
no. Nie ma w nim postaci, którą moglibyśmy polubić, 
stanąć po jej stronie - przeciwko Innym głupim, 
śmiesznym działającym no scenie nieudacznikom i ga
moniom. 
Po prostu wszyscy są tok samo głupi, tok samo zato
pieni w sosie niemrawości, z wiarą i przekonaniem plą
tący jakieś niewiarygodne bzdury. Podkolesin tui: po 
oświadczynach, oszołomiony szczęściem, ściska swego 
swata wyrażając mu w entuzjastycznym bełkocie swoją 
wdzięczność: „Drogi przyjacielu, czym ja ci odwdzię
czę wszystko coś zrobił dla mnie.„ Pójdę na przyszłą 
wiosnę no grób twojego nieboszczyka ojca ... " Jak po
wiada Boy, jest to jeden z najlepszych, choć zapewne 
najbardziej makabrycznych dowcipów, jakie istnieją 
w literaturze. Ale jeszcze bardziej niż potęgo durnoty, 
chlustająca przez rampę sceny folo głupstwa, zatapia 
wszystkich bohaterów tej sztuki poczucie niemożności . 
Zawsze zasta;1awiałem się, czemu to główny konkurent 
do wdzięków kupcówny, Podkolesin, ni z tego ni z owe
go ucieka przez okno. Panna w zasadzie przecież mu 
się podoba, idea ożenku też jest dlań ponętna - a je· 
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dnocześnie coś przemożnego, większego nit charakte
rystyczne dla Podkolesino bezbrzeżne lenistwo, zmusza 
!JO do jedynego czynu, do ucieczki. 
Moi:e nie mam racji, ale to chyb9 właśnie Podkoleslii 
je~! tym sposród galerii niebywałych idiotów gogo,ow
sk1ch, który niepokoi bardziej swoją bezwładnością, 
niemrawością nii: głupotą. Niby chce czegoś, pragnie 
ruchu, może, jak wielu bohaterów rosyjskich dramatów 
I komedii, rwie się sercem gdzieś w dal, wzwyt - nie
mal jak w czechowowsklch „Trzech siostrach" - do 
mitycznej . Mos~wy'. J?o tej wym~rzonej Moskwy, gdzie 
wszystko Jest 1osn1e1sze, mądrzejsze, gdzie i my, jeśli 
do niej dojedziemy, zmienimy się jakimś cudownym 
sposobem. Gdzie wreszcie coś się z nami stanie. Na ra
zie trzeba się zebrać i wykonać pierwszy ruch. W przy
padku Podkolesina - zdecydować się na ożenek, roz
strzygnąć: żenimy się, czy się nie żenimy? Popychany 
przez przyjaciela, ciągnięty na silę, urzędnik Podko
lesin J?.ostanowia uczynić ten krok. Gogol nadal swej 
komed11 podtytuł „zdarzenie całkiem niewiarygodne 
w dwóch aktach". I rzeczywiście, ku naszemu zdumie· 
niu wszystko kończy się niemal nieprawdopodobnie. 
I beznadziejnie głupio. Szczęśliwy konkurent ucieka 
przez okno w tym wiośnie momencie, kiedy zdąża ku 
niemu ubrana do ślubu oblubienica. 
Właściwie szczerze nom jej żal, choć jej głupoto i brok 
jokichkol~iek zasad mocno tę noszą dla niej sympatię 
ochładza Ją. 

Ale oblubienica oblubienicą - czemuż to jednak dol 
nogę oblubieniec? Na dobrą sprawę poza jedynym 
wytłumaczeniem, że panicznie przestraszył się tok upra
gnionej zmiany w swoim życiu - innego wyjaśnienia 
nie morny. Pomyślmy jednak, czy nie wkrodo się tu 
jakiś ton irracjonalny - i .czy ten irracjonalizm obecny 
jest jedynie w działaniach Podkolesinów? . 
Cóż będzie robił Podkolesin po tej ucieczce~ Ano, bę
dzie leżał dolej no konopie i morzył o czymś, co po
zwoli mu wreszcie zaistnieć - czyli o jakimś ożenku, 
podróży do Moskwy, może napisaniu dzieła literockie
~o. Tylko na dodatek dręczyć go będzie wstyd - bo 
Jednak zachował się podle„. Ale, zwyczajem tradycyj
nym wszelkich Podkolesinów, przekształci ten swój 
wstyd w dodatkowe źródło lubych cierpień duszy. Bę
dzie się mógł kajać za swoją podłość, opowiadać, czy 
raczej spowiadać się wszystkim z tego, że unieszczęśli
wił szlachetną dziewicę. Krzyczeć i prosić, oby go po· 
tępiono - i dalej leżeć na konopie„. Oczywiście wie· 
rząc, że gdzieś tom są wspaniali ludzie, miasta do 
których kiedyś się pojędzie.„ Jego nadzieja na to, że 
coś się zmieni, jest równie silna jak nasza pewność, że 
nic się ne zmieni. To smutne i żałosne.· Ba, nawet 
tragiczne. I w tym, żeby znów powołać się na Boy'a, 
„leży niesamowita oryginalnosć tej sztuki, nic sobie nie 
robiqcej z tradycyjnych kanonów komedii". 

Erenst Bryll 





BOHDAN GAL5TER 

GOGOL, 
CZYLI POSŁANNICTWO 

Mikołaj Gogol pochodził z Ukrainy. l;Jrodzil się ?~ 
marca 1809 roku w miasteczku Soroczynce w gubem1 
połtawskiej, lata chłopięce spędził w ma_iqtku ojca. 
we wsi Wasiljewka, również na Poltc!w~zczyzn1~, wc7es
ną młodość - w Nieżynie, gdzie ukonczył. <?1mnazj~m 
Wyższych Nauk. Przez pierw~zych ~w~?z1es~1a lat zy
cia nie wyjrzał poza opłotki prowincji, ktore wyzn~· 
czyly granice znanego mu świata . Ale dzięki szczegol
nemu zmysłowi obserwacji i wrodzonaj spostrzegaw
czości ten swój świat poznał z m.ikroskopijn~; ~r~cz ~o
kładnością, a wiedzę o nim spozytkowal pozniej umie
jętnie · w utworach literackich. 
Tymczasem gdzieś w niesłychanie odległym ~et~~sburgu 
wrzało prawdziwe życie, z perspektywy prowinq1 zgoła 
porywające: tu wegetowały kary moralne, tam, w sto
licy, rysowały się możliwośc~ nieograni~zon~~~ czy~1e
nio dobra. Gogol, odczuwający swą „mnosc od sro
dowisko, niezłomnie przeświadczony o tym, że jest po
wołany do wielkich dokonań, wszystkimi silami duszy 
rwał się w wielki świat. 

A przecież już tutaj, wśród ludzi, którzy jak pisał, „ko
rą swej codzienności, nędznego zadowol~nia z s~my~~ 
siebie przytłoczyli wysokie przeznaczenie człowieka , 
kształtowała się osobowość przyszłego pisarza, rodziły 
się jego wielkie pasje, wśród nich pasja do teatr~, 
której pozostał wierny. do końca życia. ~ozbu.dzały ją 
zrazu pisane po ukra1nsku zręczne wodewile oica, Wa
silij Gogola-Jankowskiego, które jako c;hlopiec ogl~
doł na scenie magnackiego teatru Dymitra Troszczyn
skiego, dalekiego krewnego Gogolów, a później umac· 
nial udział w teatrze szkolnym w Nieżynie. Był jego du
szą, ujawnił nietuzinkowy talent aktorski. 
Pierwotnie nie wiązał jednak swojej przyszłości ani 
z teatrem, ani z literaturą, mimo że już w Sikole po
dejmował pierwsze (nie zachowane} próby pióra, lecz 
z jakąś bliżej nieokreśloną „służbą", Sam o tym póź
niej pisał: „Wiem tylko to, że w latach; kiedy zaczą
łem myśleć o swojej przyszłości, („.) myśl o pisarstwie 
nigdy mi nie przychodziła do głowy, choć zawsze wy
dawało mi się, że stanę się człowiekiem znanym, że 
oczekuje mnie szeroki krąg działania I ie uczynię na
wet coś dla dobra ogólnego". 
Po ukończeniu Gimnazjum wyrwał się wreszcie z Ukra
iny i z końcem 1828 roku przyjechał do Petersburga. 
Dotychczas, z oddali, patrzył na stolicę przez pryz
mat romantycznego marzenia, teraz - zobaczył jej 
prawdziwe wymiary. Konfrontacja ideału z rzeczywi
stością była szczególnie okrutna, doszczętnie odarła 
Gogola z nie pozbawionych egzaltacji młodzieńczych 
złudzeń. Rychło po przyjeździe do stolicy zadebiuto
wał jako poeta i - poniósł klęskę: ogłosił drukiem bar· 
dzo jeszcze młodzieńczy I niesamodzielny poemat 
„Haus Kuchelgarten", a nieprzychylne glosy krytyki 
sprawiły, że wykupił I zniszczył prawie cały nakład 
książki, sam zaś uciekł przed niepowodzeniem do Nie
miec, które w swym utworze idealizował. Dopłynął tyl
ko do Lubeki I już po miesiącu był znowu w Peters
burgu. 
Musioł znaleźć miejsce w świecie realnym. Pomyślał 
o zawodowym aktorstwie - teatr również go odtrącił. 
Wybrał więc drogę kariery urzęd.niczej ! zna~azl się 
bezpośrednio w trybach ogromnej mac~m.y b1urokra· 
tycznej imperium carskiego. BylQ. to sw1etna, choć 
uciążliwa I męcząca szkoła dla przyszleQo satyryka, 
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było to żywe studium obyczajów Rosji urzędniczej i jej 
centrum administracyjnego, które rychło stolo się -
obok prowincji szlacheckiej, ziemiańskiej - podstawo· 
wym tematem jego twórczości. 

Bo mimo pierwszych niepowodzeń pisonio nie zarzu
cił: zaczął przygotowywać opowiadania ;r; życia ludu 
ukraińskiego, pełne niekłamanej wesołości, pogody 
i optymizmu. Zwróciły one no młodego autora uwagę 
literatów stolecznych (z Puszkinem włącznie, którego 
też wkrótce poznał osobiście), a zebrane w dwucześ
ciowym cyklu pt. „Wieczory no futorze kolo Dikońki" 
(1831-1832) stoły się prawdziwym wydarzeniem lite
rackim, ujawniły nowy i oryginalny talent. „Wieczory", 
utkane z ukraińskich legend i baśni ludowych, na
tychmiast wyznaczyły Gogolowi poczesne miejsce na 
romantycznym pornosie rosyjskim . A jednak nadoi 
traktował swoje pisarstwo jako margines, nadoi poszu
kiwał drogi, no której mógłby się stać prawdziwie 
pożytecznym dla Rosji. Czul pociąg do rysunku - roz
począł więc zajęcia w Akademii Sztuk Pieknych, ale 
rychło je zarzucił . Wydało mu się, ie prawdziwe powo
łanie odnalazł w procy pedagogiczno-naukowej - no
wi znajomi ze świata stołecznej literatury ułatwili mu 
objęcie mie!sco nauczyciela historii w żeńskim Insty
tucie Patriotycznym. Plony I zamierzenia miał ogrom
ne. Przejął się nimi tak dalece, że poważnie myślał 
o korie-rze uniwersyteckiej, podjął nawet obowiązki pro
fesorskie no uniwersytecie w Petersburgu. Owocem je
go działalności pedagogiczno-naukowej było kliko ar
tykułów ogłoszonych współcześnie w czasopismach, 
trochę konspektów i różnych luźnych uwag. Zamierzo
ne dzieło naukowe istniały tylko w jego wyobraźni. 
Stopniowo więc przygasi jego entuzjazm, narastało 
rozczarowanie, oż wreszcie w poczuciu kolejnej klęski 
z końcem 1835 roku rozstał się z uniwersytetem. 
Bo wbrew nastawieniu Gogola wiośnie tw6rc1ość lite
racko była jego prawdziwym powołaniem. Gdy zdoi 
sobie z tego sprawę, już do końca życia traktował ją 
jako wielkie posłannictwo, jako szczeqólnq misj~. Osta
tecznie wiec młodzieńcza Ideo „służby" ucieleśniło się 
w pisarstwie. 

Żaden inny pisarz rosyjski XIX wieku tok długo nie 
poszukiwał swojej drogi życiowej. Problem konieczności 
wyboru te] drogi nigdy nie stanął przed Pus1kinem; 
Lermontow bez wahań odnalazł w literaturze pole dzia
łania intelektualnego; Turgieniew, Dostojewski i Lew 
Tołstoj, od chwili qdy zajęli się literaturą, nie poszuki
wali innej sfery dziolonio. Jeden tylko Gogol nie chciał 
uznać w sobie pisarza, nawet wtedy, gdy od kilku lot 
przynajmniej był nim faktycznie. 

A przecież w okresie najintensywniejszych zajęć oedo
gogiczno-noukowych stworzył utwory literackie, które 
nie tylko uąruntowoly jego sławę, lecz wytyczały pro
zie rosyjskiej nowe drogi rozwoju . W 1835 roku wydol 
„Mirqorod", do któreąo weszły m. in. tak świetne opo
wiadania, jak „Staroświeccy ziemianie" i „Opowieść 
o tym, jak się pokłócił Iwan Iwanowicz z Iwonem Ni
kiforowiczem", oraz dwie cześci „Arabesek", gdzie obok 
ortvkułów I szkiców na różne tematy pomieścił m. in. 
także ąlośne nowele „Newski Prospekt" i „Pamiętnik 
szaleńca". One włośnie, uzupełnione groteskowym „No
sem" (1836) i najsłynnieisrym „Szynelem" (1842). zło
żyły się no tzw. opowieści petersburskie, w których 
ukazywał - z właściwym sobie zaci ęciem satyrycznym -
groteskowo absurdalność sił rządzących stolicą impe
rium rosyjsk iego. 

Gdy porzucił uniwersytet, był ]tlŹ w pełni ukształtowa
ną indywidualnością twórczą, pisarzem dojrzałym i wy
bitnym. Miał wtedy w swym dorobku nie tylko wspo
mnione cykle nowelistyczne, ole ponadto w ostatnich 
miesiococh 1835 roku napisał „Rewizora", a nawet 
pierwszą wersję początkowych rozdziałów „Martwych 
dusz". Prócz tego naszkicował już także utwory dra
matyczne, które opracowywał w lotach późniejszych, 
l pierwszy wariant „Ożenku". I to jest włośnie zdu
miewające, bo to przecie! ogromna część dorobku pi
sarskiego Gogolo, która powstało w niesłychanie krót
kim czasie, w dodatku przez autora spychana no mor· 
gines Innych zajęć. 
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Chyba wiośnie gwałtowny przypływ energii twórczej 
w końcu 1835 roku, gdy pisał „Rewizora", którego po· 
mysi podsunął mu Puszkin, ostatecznie go przekonał, 
że jego „służbą" jest literatura. 
Prapremiera „Rewizora", jednej z najdrapieżniejszych 
komedii satyrycznych w literaturze powszechnej, która 
odbyło się w kwietniu 1836 roku no scenie Teatru Alek· 
sondryjskiego w Petersburgu, wywołało zdumienie 
I oburzenie - sztukę przyjęto jako obelżywą forsę, ja· 
ko oszczerstwo rzucone no Rosję. Autor odczuł to bor· 
dzo boleśnie. Nie chciał nawet przyjąć do wiadomoś
ci, że obok oburzenia jego sztuka wywołało entuzjazm, 
szczególnie wśród młodzieży. Adresat sztuki - przed
stawiciele władzy - pozostał przecież niewzruszony: 
nikt nie zaczął się bić w piersi, nikt nie podjął wiei· 
kiego dzieło naprawy Rosji. Przeciwnie - to autorowi 
zarzucono kłamstwo, fałsz i oszczerstwo. 
Gogol był tym wszystkim głęboko wstrząśnięty. Powziął 
decyzję natychmiastowego wyjazdu za granicę, by tam 
raz jeszcze wszystko przemyśleć. Nie czekał jut n'lwet 
no moskiewską premierę sztuki, mimo że Michał 
Szczepkin, uwożony za twórcę realistycznej szkoły ok· 
torstwo rosyjskiego, z którym pisarz był zoprzyjoźnio· 
ny, gorąco go prosił o pomoc w przygotowaniu przed
stawienia. Nie chciał jut tego, poczuł się bowiem od
trącony przez społeczeństwo. „Dla proro-ko nie ma 
sławy w ojczyźnie" - • wyznał w jednym z listów. Nie 
stracił jednak przekonania o słuszności zajętego w „Re
wizorze" stanowiska. „Powstaną jeszcze przeciwko 
mnie nowe stany i wiele różnych osób - pisał - ale 
cóż robić! Taki już mój los - być skłóconym z roda
kami". Stawiał się więc w roli nierozumianego i od· 
trąconego romantycznego proroka i z tym nastawie· 
niem 6 czerwca 1836 roku opuścił Petersburg, rozpo
czynając długie lata wędrówek po świecie. Wiózł z so· 
bą pierwsze rozdziały „Martwych dusz" i niezłomne 
przekonanie, że rozpoczęta epopeja stanie się wresz
cie tym wielkim dziełem, do którego dokonania powo· 
łoi go sam los. 
Przez Niemcy i Szwajcarię udoi się do Paryża. Tam 
poznał Mickiewicza („Pana Tadeusza" nazwał „rzedą 
wręcz zdumiewającą") i Józefa Bohdana Zaleskiego, 
tam też dotarła do niego tragiczna wiadomość o zgo
ne Puszkina - z ran odniesionych w pojedynku (29 
stycznia 1837 roku). Było to dla niego ciosem straszli· 
wym, tak wielkim, że poważnie odchorował śmierć pler· 
wszego rosyjskiego pe>ety narodowego. Czul się jego 
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uczniem, uważał, że bez jego rody I pomocy nigdy 
by nie stał się pisarzem. Odtąd ukończenie „Martwych 
dusz", których pomysł również Puszkinowi zawdzięczał, 
nabrało dodatkowego sensu: traktował je jako oso
biste zobowiązanie wobec cieniów poety. Pisał je 
w Rzymie, gdzie, zachłyśnięty urokiem „wiecznego mia
sta", osiadł na kilko najbliższych lot. Jedynie no prze
łomie roku 1839 i 18.tO no krótko przyjechał do Rosji, 
ale rychło przez Wiedeń wracał do swojej Italii. Co 
prawdo w Wiedniu zatrzymał go wybuch energii twór
czej (pisoł wówczas „Szynel" i kolejne rozdziały „Mar
twych dusz", przygotowywał nowe redakcje dawnych 
utworów i naszkicowane przed loty urywki dramatycz
ne), który fatalnie zaważył no jego zdrowiu. Ozdrowie
nie zaś wdyoło mu się cudem, był przekonany, że tkwi 
w nim jakiś wyższy sens, że jest ono znakiem, iż wróco
no g~ do życia po to, by mógł spełnić do końca swo
ją misję na ziemi. „M'Jrtwe dusze" zaczął teraz widzieć 
jako swoistą dantejską trylogię, a ledwie jej pierwsza 
część - piekło - wyraziście mu się rysowało. Gdy więc 
dotarł wreszcie do Rzymu, przede wszystkim nad nimi 
procował, choć wracał także do innych pomysłów, 
wśród nich do „Ożenku". Gotowy rękopis postanawił 
sam zawieźć do Rosji i czuwać nad jego przeprowa
dzeniem przez cenzurę. Przyjechał do Moskwy jesie"ią 
roku 1841, ale pozostał w kroju kilka miesięcy, które 
poświęcił także na przygotowanie do druku swoich 
dzieł zebranych (w nich po raz pierwszy ukazał się 
„Szynel", „Ożenek" i miniatury sceniczne: „Gracze", 
„Proces", „Antyszombro", „Urywek") I oddawszy nad 
nimi pieczę jednemu z przyjaciół, ponownie no lota 
wyjechał za granicę. Pierwszy tom „Martwych dusz" 
wywołał nie mniejszą burzę niż „Rewizor". Autor śle
dził ją z oddali, .stale podróżujoc po Europie. Walczył 
o napisanie dalszych części powieści, które miały uka
zać drogi odrodzenia potworów moralnych, przedsta
wionych w pierwszym tomie dzieła. Dróg tych coraz 
usilniej poszukiwał w patriarchalizmie i prawosławiu, 
w chrześcijańskiej pokorze, ole nie potrafił nadać no
wym myślom odp-:Jwiedniego kształtu artystycznego. 
Stanowczo niezadowolony z wyników, w roku 1845 spa
lił rękopis utworu, by później pisać go od nowo. Tym
czasem postanowił wypowiedzieć swe idee nie języ
kiem sztuki, lecz publicystyki. Tok powstała jego naj
tragiczniejsza ksiożka: „Wybrane fragmenty z kores
pondencji z przyjaciółmi" (1847), której autora w ro
syjskich kręgach postępowych nazwano „wielbicie'em 
knuta, apostołem ciemnoty, zwolennikiem obskurantyz. 
mu i zacofania, chwalcą tatarszczyzny" (Bieliński). 
Przyjaciele pisarza, nawet z obozu konserwatywnego, 
byli nową ksiażko zdumieni i przerażeni, nie zaakcep
towały jef również ani władze państwowe, oni cerkiew. 
Gogol zbudował w niej fantastyczny świat patriorchol
nef utopił - z pochwałą absolutyzmu, poddaństwa 
chłopów I cerkwi - który miał zbawić Rosję i nawet 
Horodniczeqo z „Rewizora" przemienić w anioła. Od
rzucenie zaś swoich koncepcji przyiął jako naitragicz
niejszq porażkę. Tym bardzief pragnął ukończyć drugi 
tom „Martwych dusz", w którym te same Idee wypo
wiedziałby nojwłośclwszym sobie językiem sztuki. By 
podtrzymać się na duchu, odbył nawet pielgrzymkę 
do Ziemi Swletej (1848), ale nie przyniosła mu ona 
ukojenia. Złamany psychicznie i fizycznie powrócił 
wreszcie, po latach tułaczki, na stole do Rosji. Wclaż 
walc1yl o swoje dzieło. W chwili szczególnej depresji 
spalił prawie kompletny rekopis utworu (zachowały się 
z niego ledwie przypadkowe szczotki), a sam, prze
żywszy jeszcze stan ekstazy religijnej graniczącej 
z obłędem, dziesięć dni później , 11 lutego 1852 roku 
zmarł w Moskwie. 
Pogrzeb pisarza przemienił się w wielką man ifestację 
społeczną. Bowiem nie „Wybrane fragmenty z kores
pondencji z przyjaciółmi", które powinny były poQodzić 
go przynajmniej z władzą, lecz jeąo wspaniałe dzieło 
s0tvryczne, beikompromisowe w ukazywaniu zło, pełne 
głebokieao humoru, wyraziste i plastyczne - te d'ieło 
pozostawiły trwały ślad w świadomości soołecznej . Wło
śnie one zyskały autorowi nieśmiertelność. 

Bohdan Golster 
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