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GOGOL 

Gogol urodził się niemal jednocześnie 

z naszymi dwoma wielkimi ludźmi: Chopi
nem i Słowackim, a umarł mając lat czter
dzieści trzy, czyli przeżył ich zaledwie o 
trzy lata. Właściwy czas jego wielkiej twór
czości trwa dziesięć lat i przypada na je
den z najcięższych okresów panowania Mi
kołaja I, dławiciela wszelkiej wolnej myśli, 

wszelkich ruchów i prób wyzwoleńczych tak 
narodu rosyjskiego, jak innych poddanych 
wówczas carskiej władzy narodów. 

Krótkie życie, zie zdrowie, bardzo trud
ne usposobienie, nad wyraz ciężkie wa
runki spoleczno-polityczne, takie były oko
liczności sprzyjające raczej wszystkiemu niż 

zabłyśnięciu i rozwojowi geniusza. A jed
nak w tych okolicznościach powstało dzieło 
Gogola, które po dziś dzień zachwyca, 
uczy, bawi, wstrząsa nami, zdumiewa 
wreszcie swoją doskonałością artystyczną. 

W tych właśnie okolicznościach Gogol do
konał w prozie tego, co Puszkin w poezji. 
Literaturę o pięknych początkach, ale nie 



mającą jeszcze światowego znaczenia, sko
kiem olbrzyma postawił od razu w pier
wszym rzędzie wielkich literatur świata. 

Jakże chlubne świadectwo niespożytej na
wet w ucisku, nie poddającej się żadnym 

okolk:znościom zewnętrznym siły narodu, co 
wydala tego mistrza słowa - i pięknego, 

i przepełnionego doniosłej wagi treścią! 

Uboga w przeżycia osobiste jest biogra
fia Gogola, jak zresztą biografie sporej 
części wielkich pisarzy, których właściwymi 
przygodami życia są ich dzieła. Parafra
zując słowa Maurycego Mochnackiego 
możnaby powiedzieć, że jedynym drama
tycznym romansem Gogola były Ukraina 
i Rosja, jedyną pasją trawiącą jego noce 
i dnie - twórczość, którą uważał za po
słannictwo i odpowiedzialną służbę spo
łeczną. 

Syn ziemi ukraińskiej urodził się w śred· 
nio zamożnym, no pól polskiego pocho
dzenia domu ziemiańskim Hoholów-Jonow
skich w lutym 1809 roku. Od dziecko chło
nie w siebie z zachwytem uroki krajobrazu 
i klimatu swojej ziemi rodzinnej, nasiąka 

cudownym folklorem ukraińskim, jego pieś
nią, baśnią, strojami obrzędami i legenda
mi. Oddany do szkoły w Połtawie, kończy 

następnie nowootworte Liceum Nauk Wyż
szych w mieście Nieżynie jako średni uczeń, 
zdolny, ole raczej niechętny, przez nikogo 
nie podejrzewany o przyszłą wielkość. Po 
śmierci ojca i znacznym pogorszeniu się 

interesów majątkowych rodziny Mikołaj 

zwyczajem wielu zubożałych synów średnio
ziemiońskich wyjeżdża do Petersburga z 
wizją wspanialej stoliq i wspanialej przy
szłości w oczach. Zamknięty w sobie i nie-

W „Wieczorach na futorze" Mikołaj Go
gol złożył artystyczny hold swoim barwnym 
wspomnieniom dzieciństwa. Dzieciństwo, 

zwłaszcza pogodne i szczęśliwe, z natury 
rzeczy wyc:_hwytuje z życia to, co zachwyca 

Już od dawna, od lat, gdy ledwie miałem świadomość, · pałałem nieuga
szonq namiętnością, by uczynić moje życie potrzebnym dobru państwa, chcia
łem przynieść choć najmniejszy pożytek. Trwożne myśli, ie nie będę mógł, 

ie zagrodzq mi drogę, ie nie będę mógł przynieść mu najmniejszego pożytku, 
pogrqialy mnie w głębokim smutku. Zimny pot występował na moim czole, 
gdy myślałem ie, być moie, przyjdzie mi zginqć w zapomnieniu, nie pozosta· 
wiwszy po sobie ani jednego pięknego czynu; być na świecie i nie zaznaczyć 
swego istnienia - było to dla mnie straszne. Zastanawiałem się nad wszyst· 
kimi stanami, nad wszystkimi stanowiskami w państwie i zatrzymałem się przy 
jednym. Przy sprawiedliwości. Widziałem, ie tu najwięcej będzie pracy, ie tu 
tylko czynić mogę dobro, tu tylko będę prawdziwie pożyteczny dla ludzkości. 

łatwo dający poznać swe możliwości, lecz 
ambitny młodzieniec morzy już, niebez
podstawnie, o słowie i odegraniu wielkiej 
roli, choć dla niego samego nie jest jesz
cze jasne, jaka to będzie rola („.). 

i bawi. To wiośnie znalazło wyraz w pierw
szych młodzieńczych utworach Gogolo. Ma
lowniczość wsi ukraińskiej, mającej nadto 
dla północnych petersburżan przyjemny 
posmak egzotyki, niezrównane obrazy łas

kawej, południowej przyrody, humor i la-

godnie jeszcze ironiczny dowcip, żywość 

akcji, a nadto realistyczne szczegóły życia 

chłopskiego, pozwalające przeczuwać jakąś 

nową, nieznaną formę i postawę literacką, 
zjednały młodemu autorowi powszechne 
uznanie. („.) 

W następnych zbiorach: „Mirogród" i 
cyklu opowieści zwanych peterburskimi roz
szerza się i pogłębia niezmiernie skalo 
możliwości pisarskich Gogolo; zaznacza 

stwo, i bezduszność biurokracji, pysznej u 
góry, o służalczej u dołu, i jaskrawe kon
trasty społeczne wielkiego miasta, i ostrą 

satyrę no trywialność, chciwość, zepsucie 
klas rządzących. Ale nie brak tu i wyso
kiej miary liryzmu. W „Staroświeckich zie
mianach" Gogol pochyli się z czysto ludz
ko żałością nad bezwolnymi wytworami lub 
ofiarami złego ustroju. 

W roku 1835 Gogol pisze i, zwalczywszy 

Pierwsze moje próby, pierwsze ćwiczenia w pisaniu, do których nawykiem 
w ostatnim okresie pobytu mego w szkole, były prawie wszystkie w rodzaju 
lirycznym i poważnym. Ani ja sam, ani moi współtowarzysze, którzy razem ze 
mnq ćwiczyli się w pisaniu, nie myśleli, że zostanę pisarzem satyrycz· 
nym i komicznym. 

się już dobitnie najistotniejsza cecha jego 
geniuszu, zmysł celnej bezlitosnej satyr), 
ów gorzki śmiech, który Bieliński nazwie 
pozytywnym bohaterem biczujących utwo
rów Gogola. Mamy tu już pokazaną i ni
cość małego rozkładającego się ziemiań-

z pomocą mających wpływy przyjaciół 

wszystkie przeszkody cenzury, wystawia 
„Rewizora". To arcydzieło kunsztu pisar
skiego i teatralnego, ta jedna z najlep
szych komedyj satyrycznych świata jest za
dziwiającą eksplozją geniuszu, jeśli zwa· 

żymy, że był to pierwszy utwór sceniczny 
dwudziestosześcioletniego zaledwie pisa
rza. („.). 

W paru groteskowych postaciach „Wie
czorów na futorze" krytyka nie dostrzegła 
jeszcze jastrzębiego pazura satyry społecz
nej. Ale już niektóre opowiadania „Mi
rogrodu" i cyklu petersburskiego wzbudziły 
wątpliwości reakcyjnych sfer Petersburga. 
Największe nowatorstwo Gogola, jakim jest 
wprowadzenie do literatury tak zwanego 
szarego człowieka, zaczęło razić. Kłótnie 

głupich trywialnych szlachciców, jakieś 

biedne zaśmiecone mieszkanka, tępe albo 
odrażające postacie urzędników zamiast 
bohaterów? I to ma być literatura piękna? 
To ani literatura, ani satyra, to karykatura 
rzeczywistości! - wołano. A wystawienie 
„Rewizora"? Toż to było tak, jakby nagle 
bruk Newskiego Prospektu podniósł się i 
wulkan spod niego wybuchnął. 

Gogol jak to bywa z nadwrażliwymi ar
tystami, silniej reagował na krytykę niż na 
pochwały. W afekcie nowych i ostrych 
przeżyć autorskch nie rozróżnił należycie, 

kto go chwali, kto gani. Wydało mu się, 

że wszyscy są przeciw niemu. ( ... ). 

Nie uważał się za rewolucjonistę ani za 
liberała. Chciał służyć swą sztuką Rosji, 
wierzył, że służyć jej może tylko prawdą, 
a widzenie konkretnej prawdy życia miał 

tak niezawodne, jak w muzyce bywa tak 
zwany słuch absolutny. Nie daje się jed· 



nok złamać, nie rezygnuje z walki. Pisze 
dialogowane intermedium: „Przy wyjściu 

z teatru'', w którym polemizuje ostro z 
obłudnymi frazesami wstecznej prasy. Ale 
to przeżycie wywolalo pewien uraz psy
chiczny, który być może stal się zadat
kiem przyszłej ruiny i zdrowia, i ducha, i 

Niemczech, Paryżu, Nicei, a nade wszystko 
w ukochanym przez siebie Rzymie spędza 

większą część reszty swojego życia. Za 
granicą też nawiązuje kontakty z ówczesną 
polską emigracją. Oddalenie od kraju nie 
przyniesie mu poszukiwanej równowagi du
cha. Dręczy się straszliwie myślą, że tak 

l~W· - · · · • k • T 'dniekorzystnie przbod„owił ~kwi„o<ć •wo· . 

szyscy są przeciw o mnie. eraz w1 zę, co znaczy yc pisarzem~ 
nym. Najmniejszy ślad prawdy i powstają przeciwko niemu - nie jeden czło-
wiek, lecz cale stany. Wyobrażam sobie co by bylo, gdybym wziąl coś z ży-
cia petersburskiego, które dokładniej teraz znam nii prowincję. 

Człowiek niczego tak się nie boi jak ośmiesz~nia. W obawie przed ośmie
szeniem powstrzymuje się od rzeczy, od których nie powstrzymalaby go żadna 
sila. 

~o "'" "'' i•" doić 
silny, aby zachwiać satyryczną potęgę mlo· 
dego pisarza. Targany mnóstwem niepoko

JOW i klopotów życiowych, ale uwielbiany 
przez colą postępową Rosję, pisze i wy
daje swoje ostatnie arcydziele „Martwe 
dusze", szczytową obok „Rewizora" po
zycję swej twórczości, śmiercionośny akt 
oskarżenia ustroju pańszczyźnianego. Koń
czy już. ten utwór za granicą, gdzie w 

jej ojczyzny; pisząc dru 1 tom „Martwych 
dusz" usiłuje znaleźć pozytywne elementy 
ustroju, który byl potępi!, czuje, że śród 

rozterek umyslu talent go zawodzi, pali kil
kakrotnie ten tom, wreszcie odrzeka się 

calej swojej poprzedniej twórczości, która 
mu miale przynieść nieśmiertelność. Dosta
je się pod wpływy mętnych, wstecznych 
umysłów; popada w skrajny mistytyzm, 
glosi reakcyjne poglądy. Pamiętajmy, że 

była to również epoka wizjonerów, mag
netyzmu, wszelkiego rodzaju mesjanizmów 
i mistycyzmów i że podobnemu kryzysowi 
łamiącej się wielkości ulegl niejeden z 
ówczesnych genialnych Judzi, nie ustrzegl 
się tego nawet tak trzeźwy Mickiewicz. 
Na parę lat przed zgonem Gogol wraca 
do ojczyzny - 4 marca 1852 roku umiera 
w Moskwie wśród okrutnych cierpień du
chowych i zupełnego wyniszczenia fizycz
nego. 

Gogol przeczuwa! wielką przyszlość swej 
ojczyzny i dal temu wyraz w dwu znanych 
pięknych ustępach „Martwych dusz". Ale 
nie umial dostrzec, jaka to będzie przysz
łość, choć byli już wtedy ludzie, co jej 
drogę widzieli. Mia! też przeczucie nie
śmiertelności swego dziele, kiedy pisal do 
Żukowskiego o „Martwych duszach": „Nie 
zmiernie wielkie będzie moje dzieło, nie
predko je skończę. Jeszcze oburzą się na 
mnie nowe stany i wielu rozmaitych pa
nów, ale trudno„. Taki już mój los - kłó

cić się z rodakami. Cierpliwości„. Wiem, 
że imię moje okaże się szczęśliwsze ode 
mnie i potomkowie tychże samych roda
ków może ze Izami w oczach wyrzekną 

słowa pojednania z moim cieniem". 

Te słowa pojednania zostały wielokroć 

wyrzeczone. 

MARIA DĄBROWSKA 

TADEUSZ żELEŃSKl-BOV 

Arcydzieło komizmu 

kie, mierzy oczami odległość, skacze, do
pada jakiegoś izwoszczyka i zmyka co koń 
wyskoczy„. Schodzą się w salonie: panna, 
matka, rodzina, przyjaciel - pokój zastają 
pusty. Dopieroż swatka triumfuje: takie są 
skutki, kiedy niefachowiec weźmie się do 
rzeczy I 

Komedia ta jest jako oryginalność po
mysłu i przeprowadzenia czymś jedynym 
w swoim rodzaju: wydobycie całego komiz
mu i wszystkich perypetii z paradoksalnego 
motywu - strachu przed małżeństwem. 

Piotr Kuźmicz Podkolesin żył dotąd - nie 
wiadomo czemu - w nędznym stanie ka
walerskim opierając się perswazjom zawo
dowej swatki; wreszcie przyjaciel, ot, z 
rozlewności przyjacielskiej, postanawia go 
ożenić. Kreśli mu w czarownych barwach 
rozkosze malżeństwa, rodziny; przekonywa 
go, porywa. Póki słucha, Piotr Kuźmicz jest 
oczarowany; z chwilą gdy narkotyk wymo

wy, przyjaciela przestanie działać, porywa 
go blady strach. Przywieziony na miejsce, 
wepchnięty silą do salonu, drżąc ze stra
chu poddaje się kuszeniom dojrzalej pan

nicy; ale zostawiony bodaj na chwilę 

sam - znowuż ten strach! Raz po raz 
Piotr Kuźmicz znika; raz po raz wytrwały 

przyjaciel sprowadza go z powrotem; 

wreszcie dochodzi do pierwszego pocałun
ku, czym prędzej panna idzie się przebrać 
w ślubną suknię, krewni i znajomi czekają 

w drugim pokoju - klamka zapadła. 

Zresztą Piotr Kuźmicz, jest upojony, za
chwycony; ten pocałunek otworzy! mu no
we światy, aż rwie się w duchu do ołta

rza. I nagle - ogarnia go strach taki, że 
.... 

Z pomysłu tego - w którym podobno 
wyolbrzymił i spotwornil własne „fobie" -
Gogol umial stworzyć arcydziele komizmu, 
zarazem studium psycho-patologiczne za-

Przykro mi, ie nikt nie zauważył uczciwej postaci występującej w mojej 
sztuce. Tak, to była jedna uczciwa, szlachetna postać, działająca w niej przez 
cały czas. Ta uczciwa, szlachetna postać to był - śmie c 'h, („.) Nie mają 
racji ci, którzy twierdzą, że śmiech nie działa na tych Judzi, przeciw którym 
jest skierowany i że łajdak pierwszy będzie się śmiał z łajdaka, wprowadzo
nego na scenę. Łajdak - potomek będzie się śmial istotnie, ale łajdak -
wspólcześnik na śmiech się nie zdobędzie! Szyderstwa boi się nawet ten, który 
jui niczego nie boi się na świecie. 

~ 
pozostawia mu jedną tylko myśl: uciec. 
W panice biegnie ku jednym drzwiom -
tam przebiera się narzeczona; biegnie ku 
drugim - tam czeka zebrana rodzina; 
biegnie ku oknu - na szczęście niewyso· 

alziwiające głębią. Wzbogaca akcję galeria 
prowincjonalnych zalotników, pyszny typ 
swatki, każda rola aż się prosi o zagranie. 

TADEUSZ żELEŃSKl-BOV 



BOHDAN GALSTER 

Gogol 
komediopisarz 

nowator 

Gogol pisał „Ożenek" bez mała dzie
sięć lat, to gruntownie zmieniając cały 
tekst, to zarzucając go na pewien czas, 
to znów do niego wracając, a stale wno
sząc coraz to nowe zmiany i poprawki, 
wynikające z dbałości o dramaturgiczny 
kształt utworu. W rezultacie powstało dzie
ło nowatorskie, które - dzisiaj, z per
spekytwy hisorycznej można to powiedzieć 
bez obawy o przesadę - otworzyło nową 

kartę w dziejach komedii rosyjskiej . 

Wątek „Ożenku", będąc rezultatem 
świadomego kompromisu wobec cenzury 
teatralnej, nie stwarzał możliwości wykpie
nia Rosji oficjalnej, szlachecko-urzędniczej. 
Komiczne targi między konkurentami o rę

kę bogatej kupcówny, która za wszelką 
cenę pragnęła wydać się za szlachcica, 
wprowadzały problematykę niejako prywat
ną, obyczajową. Ale mimo to temat ujęty 

został przez Gogola w sposób nie pozbo 
wiony akcentów drapieżnej satyry społecz
nej. Istota komedii nie da się bowiem 
sprowadzić wyłącznie do ścisłości w od
twarzaniu scen obyczajowych; utwór jest 
nie tylko satyrą na obyczaje, lecz także na 

Komedio - jako gatunek literacki -
tradycyjnie wspierała się na intrydze mi
łosnej, której z reguły podporządkowywała 
się akcja, pełna zaskakujących sytuacji, 
najprzeróżniejszych niespodzianek i zawi
łości. Ale w końcu pora zakochanych 

Smutno patrzeć w jakim pożałowania godnym stanie znajduje się jeszcze 
u nas pisarz. Wszyscy sq przeciwko niemu i nie istnieje żadna siło, która by 
w równym stopniu była za nim. „To podpalacz! To buntownik"! I kto to mó
wił Mówią mi to mężowie stanu, ludzie którzy wiele lat byli w slużbi:e, doś

wiadczeni ludzie, którzy powinni by mieć na tyle rouqdku, żeby zrozumieć 
rracz we właściwej jej postaci, ludzie, których uważa się za wykształconych 

i których wielki świat (w każdym razie rosyjski wielki świat), nazywa wykształ
conymi. 

określoną postawę wobec życia. I demon
stracyjne wyjście Mikołaja I z przedsta
wienia premierowego w grudniu 1842 r. 
po zobaczeniu kilku pierwszych scen świad
czyło chyba, że car trafnie zrozumiał ten
dencję ideową komedii. („.) . 

przezwyciężała przeciwieństwa losu i usu
wała wszelkie przeszkody zagradzające 

drogę do szczęścia. Bez intrygi miłosnej 

komedia była wprost nie do pomyślenia. 

Gogol zaś - co brzmi wręcz paradok
salnie w zestawieniu z tytułem sztuki -

zrezygnował z wprowadzenia intrygi miłos

nej w jej ustalonym, tradycyjnym kształ

cie. W „Ożenku" nie ma bowiem w ogóle 
mowy o uczuciach i namiętnościach, nie 
ma więc i tradycyjnej pary kochanków. 
Miejsce prawdziwych uczuć zajęła chłod

na handlowa rozwaga, a rywalizacja mię
dzy konkurentami przybrała charakter 
zwykłego targu. Małżeństwo bowiem, zda
niem Gogola, również nie ostało się przed 
destrukcyjnym działaniem merkantylnego 
ducha współczesności - przemieniło się w 
transakcję handlową, w której wchodzą w 
rachubę z jednej strony pieniądze, a z dru
giej zaś - pozycja społeczno. Agafia Ti
chonowna, bogata córka kupca, pragnie 
za swoje pieniądze zaspokoić własną próż
ność: kupić awans społeczny, dostać się 

do środowiska szlacheckiego. 
„Za nic na świecie nie wyjdę za kupca 

(„.) Nie chcę I Brodaty I Zacznie jeść, 
wszyskto mu po brodzie będzie ciekło. Nie I 

Nie I" 

Jej pogarda dla własnego środowiska, 
dążenie do wyrwania się z niego za wszel 
ką cenę, jest jednym z licznych absurdów 
współczesnego życia społecznego. Niechęć 
do kupiectwa i uwielbienie szlachty w 

przedstawionym przez Gogola wypadku nie 
da się ująć w kategorie racjonalne. Ago
fia Tichonowna bynajmniej nie przerasta 
swego kupieckiego otoczenia, nie czuje 
się w nim obco. Przeciwnie, jest z nim 



organicznie zrośnięta. Z drugiej strony nie 
wchodzi w rachubę oni wyższość intelek
tualno, oni materialno (to zresztą jej nie 
imponuje), oni wreszcie moralno konkuren
tów. Ich jedynym walorem jest szlachectwo. 
Wyzwalai ono tylko irracjonalne emocje, 
gdyż jeśli je przełożyć na język pojęć mo
ralnych czy nawet społecznych, praktycz
nie okazuje się pojęciem pustym, wręcz 

fikcją. Z całej galerii pretendentów do 
ręki Agafii żaden nie reprezentuje jakichś 
rzeczywiście frapujących wartości. Scena 
XIII aktu pierwszego, w której swatka 
Fiokła lwanowna staro się przekonać ciot
kę panny, Arinę Pantelejmonowną, o wyż
szości szlachty nad stanem kupieckim, koń
czy silł wielce znamienną repliką: „Roz
panoszyła się tu ze swoim szlachciurą! 
Szlachcic, baba, jak musi, tak samo w pas 
się kłania „ ." Gogol więc wykpił z jednej 
strony aspirację wzbogaconego kupiectwa, 
z drugiej zaś absolutyzowanie hierarchii 
społecznej, przypisywanie jej irracjonalne· 
go, wręcz mistycznego sensu. Zresztą kawa
lerowie ubiegający się o rękę i majątek 
panny to bardzo swoiści przedstawiciele 
szlachty. Reprezentują oni środowisko 
urzędniczo-oficerskie, i to, zgodnie z zain
teresowaniami pisarza, środowisko n i i -
szych urzędników i oficerów. 

Gogol zrezygnował w „Ożenku z tradycyj
nych chwytów qui pro quo, z piętrzenia 

nieporozumień I nieoczekiwanych wydarze1i. 
Akcjo toczy się w domu Agafii Ticho
nowny, jej treścią są zabawne przetargi 
między konkurentami, ściągniętymi tutaj 
przez swatkę. Wątek, jak zawsze u Gogola, 

rokterów. Stąd też nie postacie podporząd
kowane zostały zabawnym sytuacjom, lecz 
na odwrót - komizm sytuacyjny zyskał 
pełne uzasadnienie w komizmie samych 
postaci, organicznie z niego wypływał. 

Powstaną jeszcze przeciwko mnie nowe stany i wiele różnych osób - ale 

cóż robić. Taki już mój los - być skłóconym z rodakami. 
O, jakiż niepojęty i zdumiewający sens miały wszystkie wypadki i okolicz

ności mojego życia I Jakie zbawienne były dla mnie wszystkie nieprzyjemności 
i zmartwienia! Miały one w sobie coś elastycznego: doświadczając ich, od· 
bijałem się od nich wyżej, w każdym razie czułem w sobie silniejszy opór. 

jest nader nieskomplikowany, rozwija się 
niejako po linii prostej, nie zatocza zawi
łych kręgów. Nie on więc niesie zasadni
czy ładunek komizmu i humoru. Rzecz w 
tym, że Gogol. wniknąwszy w istotę osiąg

nięć klasycznej komedii, przede wszystkim 
Szekspira i Moliera, stworzył komedię cha-

~ 
Komedio zawsze cieszyło śię - nawet 

w okresie panowania poetyki normatyw
nej - dużo większą swobodą niż „wyso
kie" gatunki literackie. W przeciwieństwie 
do jednolicie podniosłego stylu tragedii, 
dopuszczało ono daleko idące zróżnicowa
nie językowe. Język więc stanowił jeden 

z istotnych elementów charakterystyki bo
hatera i środowisko. Z tych osiągnięć ga
tuntku Gogol umiał wysnuć bardzo kon
kretne i radykalne wnioski praktyczne. Po
stacie jego komedii, jak zawsze plastyczne 
i wyraziste, swą niepowtarzalność zowdzię-

się uzupełniały. Niekiedy słowo pełniło 

wręcz funkcję określającą. („.) 
W „Ożenku" charakter bohaterów w 

większej mierze określają słowo niż czyny. 
Zróżnicowanie językowe stolo się wręcz 

podstawowym środkiem charakterystyki. Że-

Jeśli śmiać się to już lepiej śmiać się z tego, co rzeczywiście godne jest 
powszechnego wyśmiania. 

Na miłość boską, dajcie nam rosyjskie charaktery, nas samych dajcie nam, 
naszych krętaczy, naszych dziwaków! Na scenę ich, wszystkim no scenę. 

Sm i ech to rzecz wielka: nie odbiera ani życia, ani majątku, ale jego wpływ 
wiąże winowajcę jak zająco. 

Przykro mieć łudzi przeciwko sobie, jeśli się ich kocha braterską miłością. 

czają przede wszystkim charakterystykom 
językowym. Stylistyczne zróżnicowanie dia
logu pełni więc niezmiernie ważną i odpo
wiedzialną funkcję prezentowania bohate
rów. Ruch, gest, postawa wiązały się u Go
golo nierozerwalnie ze słowem, wzajemnie 

wokin, eks-lejtnont marynarki, amator buj
nych kształtów kobiecych, żywiołowym, nie· 
pohamowanym gadulstwem zdradza nie 
tylko wielkie zainteresowanie płcią od
mienną, lecz także krańcową ignorancję i 
tępotę. Emerytowany oficer piechoty Anucz-

kin, uosobienia raczej milczącego, w 
skąpych replikach posługuje się pseudo
wytwornym językiem, który ujawnia nie
wyżyte aspiracje towarzyskie, całkowicie 

sprzeczne z zajmowaną przezeń pozycją 

społeczną. Toteż dla zaspokojenia próż

ności pragnie żony mówiącej po francus
ku, choć sam nie rozumie oni słowo w 
tym języku. Pseudowytworność zresztą nie 
przeszkadza mu okrasić repliki dosadniej
szym słówkiem, zwłaszcza gdy chodzi o 
zadraśniętą ambicję towarzyską: 

„Nia miałem szczęścia zaznać takiej edu
kacji. Ojciec mój był szubrawiec i ścier

wo. Nawet o tym nie pomyślał, żeby mnie 
francuskiego nauczyć" 

Jajecznico, „na stanowisku egzekutora", 
oni no moment nie zapomina, że jest bar
dzo zajętym urzędnikiem i że przyszedł za
łatwić transakcję, w której obowiązuje kan
celaryjno ścisłość i dokładność w formu
łowaniu istoty rzeczy. Swoje zamierzone 
małżeństwo określa więc terminami kance
laryjno-urzędowymi, takimi, jakimi posłu
guje się w wielu innych sprawach deporto· 
mentu: „A gdyby tok, proszę pani, przysz
ło do wyboru obiektu? Czy wolno wiedzieć. 
jaki urząd i rangę uważałoby pani za naj
odpowiedniejszą dla męża? Gdy się dowie, 
ie wprowadzono go w błąd co do faktycz
nej wartości majątku Agofii, nie zawaha 
się obcesowo wyrazić swego giburzenio: 
„A pannie powiedz, że z niej podlecl 
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Słyszysz! Bezwarunkowo powiedz I Również 

sprytną, obrotną I znającą swoje rzemio
sło swatkę Fiokłę lwanowną, której cha
rakterystyką tak się zachwyca/ słynny dra
matopisarz Aleksander Ostrowski, znako
micie charakteryzuje jej sposób wysławia

nia się, nasycenie replik przysłowiami i 
powiedzeniami ludowymi, zdrobnieniami, 
swobodne operowanie (zniekształconymi!) 

tytułami służbowymi itp. Z każdej repliki 
Fiokly przebija świetna znajomość obu śro
dowisk szlacheckiego i kupieckiego, 
przebija ponadto zaradność i umiejętność 

, _...; wczucia się w każdą sytuację. 

W centrum komedii stoi para przyjaciół; 

Koczkariow i Podkolesin. Na ich spada 
cały ciężar rozwijania intrygi. Komedia ży

je dzięki stanowczemu zdecydowaniu Kocz
kariowa i równie stanowczemu niezdecydo
waniu Podkolesina. Aleksander Słonimski 

przyrówna/ działanie tej pary do ruchów 
wańki-wstańki: im silniejsze są naciski 
Koczkariowa, tym gwałtowniej Podkolesin, 
pozornie im ulegający, powraca do swego 
niezdecydowania. Gdy wreszcie dzięki 

sprytnym a niewybrednym zabiegom Kocz
kariowa spośród wszystkich konkurentów 

pozostał tylko Podkolesin, przyjęty przez 
pannę i, wydawałoby się, pogodzony z 
czekającą go zmianą życiową, gdy przy
gotowania do ślubu, który miał się odbyć 

natychmiast, były w pełnym toku, narze
czony w ostatniej chwili uci'ekl przez okno. 

I to jest ostatni komiczny akord „Ożenku", 
zupełnie - poza bardzo nielicznymi wy
jątkami, do których należał Bieliński -
nie zrozumiany przez współczesnych: ko
media bowiem opowiada o wydarzeniach, 
które się faktycznie nie wydarzyły. Ożenek 

życiowej stabilizacji, wydawał się nlepe/
ny, poemat zaś sprawiał wrażenie nie 
ukończonego. 

Antytradycyjne rozwiązanie wartkiej akcji 
„Ożenku", „zdarzenia całkiem niewiarygod
nego w dwóch aktach" - jak glosil pod-

Czyż wszystkie, najdrobniejsze nawet zakamarki duszy podłego i nikczem· 
nego człowieka nie kreślą same przez się obrazu człowieka uczciwegoł (.„) 
W rękach talentu wszystko może służyć za narzędzie do tworzenia piękna, 
jeżeli tylko kieruje nim wzniosła myśl służenia pięknu. 
Zauważmy, że wysoka komedia nie zasadza się wyłącznie na śmiechu, lecz 

na rozwinięciu charakterów i że nierzadko zbliża się ona do tragedii. 

nie doszedł do skutku. Dlatego też więk

szość petersburskiej publiczności premiero
wej uważała ją za utwór nie dokończony. 
Podobnie swego czasu reagowano na 
„Eugeniusza Oniegina" Puszkina, gdyż los 
bohatera, nie doprowadzonego do jakiejś 

tytuł - ma pełne uzasadnienie w cha
rakterach postaci komediowych. Koczkariow 
reprezentuje typ człowieka czynnego, któ
rego życiem jest działanie za wszelką ce· 
nę - ale działanie nie kierowane racjo
nalnymi czy emocjonalnymi motywami, wy-

pływające z samej potrzeby robienia cze
g oś, niezależnie od celów i skutków. 
Ten typ człowieka bezmyślnie i bezsen
sownie czynnego, zaabsorbowanego pusty
mi zabiegami bez celu, rozwinięty zostanie 

zacją umknie w decydującej chwili. Cechy 
charakteru Podkolesino zapowiadają pos
tać tytułowego bohatera późniejszej o bez 
mała dwadzieścia lat słynnej powrescr Iwa
no Gonczarowa „Oblomow" (1859) . 

O mnie dużo mówiono analizując niektóre moje właściwości, ale nikt nie 
określił tego, co jest we mnie najistotniejsze. Wyczuł to jedynie Puszkin. Zaw
sze mówił mi, że żaden pisarz nie miał takiego daru ukazywania w całej jas
krawości lichoty życia, uwydatniania miernoty ludzkiej z taką mocą, by wszyst
kie drobne rysy, wymykające się wzrokowi, jaskrawo stanęły przed oczami 
wszystkich. Oto moja cecha zasadnicza, mnie tylko właściwa, której istotnie 

nie mają inni pisarze. 

w postaci Nozdriowa z pierwszego tomu 
„Martwych dusz". Na przeciwległym biegu
nie stoi Podkolesin cierpiący na atrofię 

woli, który odczuwa paniczny lęk przed 
każdą decyzją, mogącą wnieść jakąkolwiek 

zmianę do jego zrutynizowanego życia. 

Cale jego działanie kończy się zawsze na 
plonach i projektach, przed których reali-

Komentując nieprzychylne przyjęcie 

„Ożenku" przez krytykę, dzisiejszy historyk 

teatru rosyjskiego pisze: 
I wszystkie te „gromy i błyskawice" 

spadły na głowę autora tylko za to, że za
miast petits maitre'ów wprowadził na sce
nę gromadkę urzędników, wziętych wprost 
z życia, zamiast lokaja i subretki - chłopa 

pańszczyźnianego I „nieociosaną" dziew
kę, zamiast środowiska „negocjantów" - 
czysto rosyjskie kupiectwo, zamiast manie
rycznej courtiere de mariage - arcyro
syjską obronną swatkę. Słowem - zamiast 
obcych „personaży" wprowadził rosyjskie 
„soczyste" postaci, z właściwym im języ

kiem, manierami i obyczajami.„ 

Istotnie bowiem „Ożenek" był pierwszą 

w pełni tego słowa narodową komedią oby
czajową, która utorowała drogę twórczości 
Aleksandra Ostrowskiego. Był w dodatku 
komedią o silnym ładunku satyry społecz
nej, mierzącej i w szlachtę, i w kupiectwo. 
I zarazem pierwszą komedią bez obnażo

nej tendencji dydaktycznej, choć cole swo
je pisarstwo traktowa/ Gogol jako wielkie 
posłannictwo. Uważał bowiem, że prawdzi
wa sztuka ma moc wstrząsania sumienia
mi i powołana jest do tego, by budzić w 
człowieku dążenie do wewnętrznej dosko
nałości. (.„) 

„Teatr to bynajmniej nie błahostko i ba
gatela, jeśli wziąć pod uwagę, że może on 
naraz pomieścić tłum pięcia- czy sześcio

tysięczny i że cały ten tłum, pod każdym 

względem niejednorodny, gdy brać pod 
uwagę jednostki, może nagle doznać 

wspólnego wzruszenia, zapłakać wspólnymi 
łzami i zaśmiać się wspólnym śmiechem". 

BOHDAN GALSTER 
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Nie ma chyba większej rozkoszy nie tyl
ko dla historyko, ole dla każdego, kogo 
choć no chwilę urzekło wspaniałość pano
ramy dziejów, niż śledzić i potrzeć, jak się 
to dziwnie plecie w krętym historii biegu, 
jak zmagają się ze sobą i walczą pozornie 
nie dojące się pogodzić przeciwieństwo, 

rzekłbyś ogień i wodo, by w końcu to, co 
się nie dolo uzgodnić i we wspólnym 
zmieścić naczyniu, w jakimś tajemniczym 
w swej istocie akcie twórczym stolo się 

jednością, w nowy kształt ujętą sumą całej, 
tok rozdzieranej przeciwnościami przeszłoś

ci. Historio Rosji pełno jest takich wspa
niałych i rzec by można, paradoksalnych 
odmienności. Już w średniowieczu, kulturo 
Rusi, oparto o grecko- bizantyjską odmia
nę chrześcijaństwo, zewrzeć się musiało w 
dwuwiekowych zapasach z ubogą , ole -
powiedzielibyśmy dziś - państwotwórczą 

kulturą mongolską, i z syntezy tych dwóch 
pierwiastków, narodziło się nowoczesna 
państwowo myśl rosyjsko. Po tym wiek XVIII 
przyniósł gwałtowne spięcie z kulturą za
chodnioeuropejską i rezultatem tej, pomi
mowolnej czasem, symbiozy jest proces, 

realizm 

niezakończony po dziś dzień, o zmierzający 
do nowoczesnej interpretacji państwowej 

myśli rosyjskiej, do rozważania jej nie no 
poziomie wielkiego zaścianka nadwołżań 

skiego, ole no poziomie globalnym, gdzie 

dzieło, które, u!ywając norwidowskiego ter
minu, nazwać by można dziełem „obejrze
nia się Rosji no siebie", dostrzeżenia sie
bie jako pewnej odrębnej zawartości du
chowej i jako swoistego kształtu obycza

jowego. W każdym zaś razie nie dokonało 
się ono za sprawą tej odmiany romantyz

mu, która głosiła negację „zastanej" rze
czywistości i apostołowało sprzeciwianiu si ę 

światu. Istniały jeszcze inne postawy ro

mantyzmu, nie tylko owo klasyczna, sprze

ciwu i buntu, a przedstawicielem takiej 

Kom.edia winna wiqzać się samoistnie, całą swą masą, w jeden wielki, 
ogólny węzeł. Intryga winna obejmować wszystkie postaci, a nie jedną lub 
dwie („.). Tu kaidy powinien być bohaterem; bieg i rozwój sztuki wstrzqsa ca
lq maszynerią: żadne kółko nie powinno tkwić nieruchomo jak zardzewiałe. 

podejmuje się zagadnienia i rozwiązuje je 
w dymensjach całej ludzkości. 

Jednym z fragmentów onego procesu za
pładniania czy intoksykacji Rosji przez kul
turę zachodu był romantyzm. Nie za jego 
jednak sprawą dokonało się to wielkie 

właśnie był jeden z pisarzy bliski roman · 
tycznemu kręgowi, ale bynajmniej nie ży

jący w pachnących obłokach i nie karmią· 

cy się gorzkim mlekiem byronizmu. Prze
ciwnie, był to ktoś, kto um iał chodzić po 
ziemi, odczuwał wszystkie jej (zatrute, mó-

wili romantycy) czary i potrafił rozkoszo
wać się każdym odruchem doczesności i 
realności, choćby nie tak świętym, jak tego 
wymagali estetyczni poprawiacze świata. 

Tym pisarzem i poetą Wielkiego Pojed 
nania był Mikołaj Gogol. 

tury nie tradycyjnej, lecz nowej, była w 
ogromnej mierze sprawą importu z Nie
miec, Wioch, o przede wszystkim z Fran
cji. A tymczasem olbrzymie ziemie i nie
zmierne rzesze ludzkie Rosji czekały na tę 
chwilę, kiedy dojrzy je jakiś wielki poeta, 

Nie pisa!e":1 ci: zbzi_kowalem na punkcie komedii. Kiedy bylem w Moskwie, 
w dro~ze 1 k1e~y prz!Jechalem tutaj, nie wychodzi/a mi z głowy, ale dotych
~z~s. niczego ~1e napisałem. Już i wqtek w tych dniach zaczął się formować, 
JUZ 1 tytuł napisałem na białym grubym zeszycie· Wlodz" · t · · kl " . . . . . „ 1m1erz rzec1e1 asy , 
1 ile sm1echu r_ złości I soli I Ale nagle zatrzymałem się, ujrzawszy, ie pióro 
zaha~za o takie sprawy, których cenzura za nic nie puści. A jeśli sztuka nie 
będzie_ granaf ~ramot żyje tylko na scenie. Bez niej jest jak dusza bez ciała. 
(„.) Nie pozos.taie mi nic _innego nii wymyślić wątek najniewinniejszy, którym 
nawet ~oczel~1k cyrkułu nie czułby się dotknięty. Ale co to za komedia bez 
prawdy 1 złości. 

.~· ·- . . .._ 

A było się z czym jednać. Wszak to 
wówczas Rosja uświadomiła sobie, że mi
mo tego, iż jak mawiał Mikołaj I, jest ona 
nie krajem, ale częścią świata, jest jednak 
jeszcze wielkim niemową. Sprawa jej kul-

co będzie krwią z ich krwi i wypowie nie
me serce milionów. Poecie, który rodził 
się wówczas pod rosyjskim niebem, przy
padł zaszczyt zostania Hamerem nowej 
Rosji. Ale nikt się jakoś do tego zaszczytu 

nie kwapił. Petersbursko-mosklewska szkoła 
poetycka raczej w liryzmie gustowała i piać 
pragnęła swe osobiste smutki. Nie zrozu
miano tam, na północy, co znaczy być 
bardem milionów. Natomiast zrozumiał to 
Ukrainiec Gogol, i dziełem swym wyzna
czy/ szlak, który stal się szlakiem znakomi
tej większości nowoczesnej literatury rosyj
skiej, szlak jej wielkiego realizmu. On to 
pierwszy ujrzał w pełni i ukazał zwykłego 

człowieka Rosji, który w niezliczonych 
swych odmianach tworzył ciało społeczne 
północnego imperium, on pierwszy poczul 
epicki rytm życia, rozlanego po bezmier
nych obszarach „matki Rosji", on pierwszy 
zamknął je w nieodwołalny kształt artys
tyczny i ukazał w zwierciadle swojego dzie
ła postać swej ojczyzny i jej piękno. To 
nowe piękno gogolowskie mało miało 
wspólnego z estetycznymi wylewami po
sępnych admiratorów Osjana, bo było ru
miane i czerstwe i pełne chłopskiego czy 
kozackiego wigoru, ale było to piękno wy
rosłe z samej ciemnej gleby życia i dla
tego nieprzemijające i wieczyście świeże. 

I ono stało się sztandarem nowej litera
tury rosyjskiej, ono i ukryte w nim widzenie 
świata w jego konkretności i krwistości. 

Wielki gościniec piśmiennictwa rosyj
skiego wiedzie odtąd przez krainy, które 
można odszukać no mopie. Tylko boczne 
jl'go dróżki prowadzą w dzierżawy nie-



konrtolowanej niczym fantazji, sam główny 
szlak, to szlak realizmu, a milowymi jego 
kamieniami staje się tyle świetnych naz
wisk z Dostojewskim i Lwem Tołstojem, aż 

po współczesnego piewcę „Cichego Do.nu": 
Jeden z tych kamieni milowych stanowi tez 

nazwisko i dzieło Czechowa, wśród wiel
kich realistów Rosji może najbliższego ge

niuszowi Gogola. Tak bowiem dla Czecho
wa jak i dla twórcy „Martwych dusz". 
realizm był sposobem heroicznego widze

nia życia, sposobem bardzo dalekim wszel

kiemu taniemu optymizmowi i obcym za
chłystywaniu się płyciutkim zachwytem, 

wynikającym z tandetnego i banalnego 

„pojednania" z byle jakim światem. Gd~by 

obaj ci pisarze uderzali w bardon legity
mistycznej ekstazy, która rodzi tyleż wznios

ie co łatwo zapomniane hymny pochwalne 
na cześć tzw. życia, byliby zapewne dziś 

dawno wraz z swymi hymnami zapomniani. 

Lecz od tej taniej nieśmiertelności poe

tów-laureatów uratował ich niezwykły, de
moniczny wręcz zmysł humoru, który jest 
nieodrodnym bratem Innego zmysłu; zmys

łu rzeczywistości. Humor jest organem i 

narzędziem ich cierpkiego realizmu, i tyl

ko to, co zdolne jest przejść ciasne ucho 

igielne śmiechu, miało dla tych pis~rzy 

wagę niefałszowanej prawdy. Rzecz jed

nak wiadoma, iż pozycja, zachowana przy 

przechodzeniu przez ucho igielne, niewie-

le ma wspólnego z wzniosłością i z dob
rym ułożeniem, a człowiek u~a.zuj~ się 
wówczas raczej w swych bardziej nieuro
czystych i często mniej przyjemnych a_spe~
tach. I trzeba wiele heroizmu, zaparcia się 

siebie i wiele ... miłości, by tak człowieka 

Dlatego wśród tych, którzy dokonali dzie
ła „obejrzenia się Rosji na sie~ie'.'• Cz~
chow pozostanie na zawsze k1ms, ~zyja 

praca i zasługa jest jednym z najbar
dziej niewzruszonych wkładów w kulturę 

Rosji i świata. 

· · I d · myślą Nie ten Naprawdę, śmiech jest wazmejszy i głębszy n1z. u zie b.. . ani 
. . .. • •1 · ho bhwego usposo 1ema, S"miech zrodzony z chwilowe1 irytaq1, zo c1, c ro • • ·ech 

• . k' · b lecz ow sm1 • też lekki śmiech służący do ploche1 rozryw • i za a~ -:-. że na 
który promieniuje ze świetlanej natury człowieka, prom1emu1e dl.atego, d . t 

. „ . • . dl które pogłębia prze m10 • dnie jej znajduje się wiecznie b11ące Jego zro o, . "k . ce' siły 
Uwypukla to co pozostałoby niedostrzeżone, bez ktorego ~~z~ni .akią l •. 

• . k ł . k Podłosc I m czemnosc, Płytkość i pustka życia nie przeraziłyby ta cz owie o. . t k 
obok których obojętnie przechodzi co Zlen, me · d · • · stanęłyby przed mm w a 
strasznej prawie karykaturalnej postaci. 

widzieć, a nie znienawidzieć. Łatwo być 

uprzejmym gdy się niczego nie dostrzega. 
Natomiast widzieć każdą ułomność ludz
ką, każdą przywarę, każdą mało~ć, jak to 
czyni Czechow, a mimo to kochac, oto po
stawa heroiczna I zaiste niepowszechna. 

Lecz w realizmie wielkiej swej prozy 
Rosja już po raz drugi obejr.zała się na 
. bie. Po raz pierwszy uczyniła to daw-s1e •. 

niej: w swej epopei ludowej, w piesm po-
pularnej, w bylinach. W tych rapsodach 
ludowych, sąsiadujących o miedzę z daw-

nym „Słowem o pułku Igora", mieścił się 
szeroki, wszechstronny choć prymitywny, 
niemal średniowieczny obraz życia rosyj
skiego, z jego bohaterami, rycerzami i za
gończykami, walczącymi za świętą Ruś lub 
w wyprawach zapuszczającymi się ścieżka-

Rosji na siebie zaczęło mniej lub więcej 
mocno nurtować kulturalną świadomość ro
syjską, przypomniano sobie pieśni tych bez
imiennych Homerów ludowych i zwrócono 
na nie rozmiłowany wzrok. W tym dziele 
odkrycia na nowo i nowego wartościowa-

Upojeni widzowie zapomnieli ( •. .), że jest komedia, wierna kopia społeczeń
stwa, w którym żyjemy, starannie obmyślona, głębią swej ironii wywołująca 
śmiech - nie ten śmiech, który rodzi się z powierzchownych wrażeń, z płas
kiego dowcipu, z kalamburu, nie ten wszakże śmiech, który ożywia prostacki 
tłum towarzystwa, któremu potrzebne są konwulsje i karykaturalne wybryki 
natury, lecz ten elektryzujący, ożywczy śmiech, który wyrywa się nieprzymuszenie, 
swobodnie i nieoczekiwanie, prosto z serca olśnionego oślepiającym blaskiem 
rozumu, rodzi się z głębokiego zachwytu, a bywa tylko wywoływany przez 
umysł głęboki. 

mi Stienki Riazina, aż w daleką Azję -
obraz, i zawartością psychiczną i kształ
tem obyczajowym, związany z określoną 
rzeczywistością rosyjską. Nic więc dziw
nego, że gdy w okresie romantyzmu za
gadnienie „obejrzenia się" nowoczesnej 

nia starej byliny romantyzm magna pars 
fuit, jako że mile były romantycznemu ser
cu wszelkiego rodzaju twory ossjaniczne, 
chociażby nawet fałszywe, jak Hanki 
„Królodworski rękopis". Inna jednak rzecz 
moda literacka, a inna istotna treść za-

potrzebowania duchowego. Tą istotną treś
cią była potrzeba, użyjmy jeszcze raz tego 
określenia, obejrzenia się Rosji na siebie, 
potrzeba - określijmy to jeszcze bardziej 
paradoksalnie - klasycyzmu, opartego o 
jasny, zwarty, jednoznaczny (co nie znaczy 
bynajmniej nieskomplikowany) obraz świa
ta. Dostojewski to rozumiał najgłębiej. In
ni romantyzowali, poetyzowali, bylinizowall. 

Ale i to bylinizowanie nie pozostało bez 
owoców, skoro nowoczesna poezja rosyj
ska może zapisać wśród dzieł swego ge
niuszu taki utwór, jak „Pugaczow" Jesie
nina. Bo niczym innym nie jest ten rap
sod o watażce i buntowniku z czasów 
Katarzyny li, Jemielianie Pugaczowie, któ
rego w końcu zatorturowano i żywcem roz
ćwiartowano w Moskwie, jak właśnie ludo
wą byliną, udramatyzowaną i ujętą w dia
log. Poemat Jesienina powstał zresztą w 
czasach, kiedy epos ludowy bardziej zda. 
wał się być uprawniony do podniesienia 
głosu, niż kiedykolwiek, ogarniał już bo
wiem całą Rosję gorący płomień rewolu
cji październikowej, która - aczkolwiek 
w zasadzie bliższym był jej „klasycyzm" 
Dostojewskiego, niż romantyzm Jesienina -
pomogła przecież poecie wskrzesić pamięć 
jej nieszczęsnego prekursora, przydając 
rapsodowi o „Pugaczowie" moment aktual
ności. Nie można oczywiście mieć co do 
tego żadnych wątpliwości, by takie in 
principio retrospektywne obejrzenie się na 



siebie mogło zastąpić obejrzenie się no 
dzisiejszą nowoczesną Rosję z jej za
gadnieniami i problemami. Co najwyżej 
gest i jego kierunek są podobne czy iden· 
tyczne. Ale istnieje tajemnicze prawo dzie· 
jowego sumowania, o którym była tu mo· 
wa na początku. Być może więc, że staro
dawna bylina podejmie rytm nowoczes
nego życia Rosji, jak to po części, w geś
cie przynajmniej, dokonane zostało w je· 
sieninowskim „Pugoczowie". Być może 
wesprą się nawzajem pozbawiono już cia
ło przeszłość i wołająca o ciało przysz
łość, i no skrzyżowaniu tych dróg powsta· 
nie twór nowy, będący dniem wczorajszym 
i jutrzejszym, sprzęgniętymi nierozerwalnie 
w jedną colość, powstanie nowy dramat 
przemawiający w takt rytmów byliny, lecz 
rytmami tymi głoszący nowe życie. Gdyby 
tok się istotnie stolo, nie zapomniano 
by Sergiuszowi Jesieninowi jego „Pugo· 
czowo", iż stoi niejako u kolebki nowo
czesnego rosyjskiego dramatu poetyckiego. 
Ta też właściwość, poetyckość dzieło Je· 
sienino, sprawia, że utwór ten - przy
swojony kongenialnie polszczyźnie przez 
Władysława Broniewskiego - bliski jest 
nom i naszemu piśmiennictwu dumnemu 
również ze swego dramatu poetyckiego. 

WILAM HORZYCA 
Stefan Jaracz -

Podkolesln. 
Teatr Ateneum 

1937 

JAN PARANDOWSKI 

" 
OŻENEK" 

Mikołaja 

Gogola 
„Ożenek" Gogolo można wz1ąc za roz

winięty w komedię żart o tym, jak trudno 
staremu kawalerowi dojść do ołtarza, ole 
można również uczynić z niego diatrybę no 
Rosję carską i rozpruwszy szwy tej sztuki 
wysypać z niej, jak ze starej poduszki, 
mierzwę stęchłego pierza i gnuśnych snów. 
Tej miary pisarz co Gogol jest zawsze ale
goryczny, żadna rzecz nie pozostanie tylko 
sobą, jeśli on o niej mówi, bo między 

nią o jego słowem istnieje pole magne
tyczne wielkiej indywidualności, w którym 
nic nie zdoła utrzymać się w spokoju. 

Ludzie Gogola istnieli tysiąc lot przed 
nim i mogliby przeżyć drugie tyle, zanim 
by ktokolwiek zauważył ich istnienie, tok 
jok martwe przedmioty naszych mieszkań 

byłyby przesuwane z miejsca no miejsce 
bez myśli o ich fantastycznym bycie. jeśli

by Andersen nie odnalazł w nich duszy. 

Między wielkim Duńczykiem a wielkim Ro
sjaninem było ta wspólność, że obaj znaj
dowali urok w rzeczach pospolitych, i to 
w czasie, kiedy rzeczywistość godna uwogi 
zaczynała się dopiero na wysokości chmur. 

dy uchodzili za bohaterów, o zamknął oczy 
na to, co widział lepiej niż ktokolwiek 
przed nim: że rzeczy wyszystkim ludziom 
wspólne nie są ani marne, oni podle, ale 
wstrząsające i tajemnicze, jak narodziny 

Teatr stał się obecnie czymś, co przypomina zabaweczkę - grzechotkę, 

którq się zabawia małe dzieci. Zapomniano o tym, że teatr to trybuna, z której 
można liczne rzesze pouczać, ie w blasku kinkietów, przy dźwiękach muzyki 
i wśród gromkiego śmiechu można w nim ukazać dobrze wszystkim znane, 
choć głęboko ukryte wady i występki ludzkie lub rozbudzić w sercach widzów 
szlachetne porywy. 

W pelni romantyzmu doszukali się obaj 
ukrytego sensu demokracji, obojętnego dla 
tych, którzy cenili w niej tylko aspekt po
lityczny. Pojęcie równości, które wyznawali 
w głębi swych instynktów, zasadzało się na 
tym prostym i oczywistym fakcie, że wszyscy 
ludzie są sobie równi w śmieszności i tra
gizmie. Gogol niewiele byłby zdziałał, gdy
by idąc za prądem czasu oddal się uwiel
bianiu patetycznych dziwaków, którzy wte-

·~. 
człowieka, uśmiech dziecka, słowa miłości. 

Dwunożna istota nie utraci nic ze swej 
godności, jeśli największym zdarzeniem w jej 
życiu będzie skok przez okno, tak jak nie 
posunie się ani o szczebel w człowieczeń
stwie, gdy swych nóg użyje do skoku na 
tron. 

Molier uczynił piękne okrycie każąc pa
nu Jourdainowi mówić prozą. Gogol jednak, 
zrobiwszy to samo zatroszczyłby się na-



tychmiost o to, by go nauczyć poezji. Naj
lichszy z jego ludzi może się stać w pew
nej chwili chimerą, jak gdyby przez nie
oględne słowo sam siebie przetłumaczy/ no 
niespodzianą metaforę albo strzęp snu, 
z którego żaden człowiek nigdy się całko

wicie nie budzi. („ .) 

Przekład Tuwima jest toki, jaki może 

wyjść spod pióro, które zawsze znajdzie 
najwłaściwsze słowo. Oczywiście, jedno 
trudność pozostaje niezwalczona: ton ję

zyka rosyskiega, który tok przylega do tych 
postaci, że skoro im się go odejmie, mu
szą wyglądać jak w przebraniu. 
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