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SEZO 

MARIA DĄBROWSKA 

MIKOŁAJ GOGOL 

Mikołaj Gogol urodził się niemal jednocześnie 
z naszymi dwoma wielkimi ludźmi: Chopinem i Slo
wockim, a umarł mając lat czterdzieści trzy, czyli 
przeżył ich zaledwie o trzy Jata. Właściwy czas jego 
wielkiej twórczości trwa tylko dziesięć lat i przypoda 
na jeden z najcięższych okresów panowania Mikołaja 
I, dławiciela wszelkiej wolnej myśli, wsze lkich ru
chów i prób wyzwoleńczych tak narodu rosyjskiego, 
jak innych poddanych wówczas carskiej władzy na
rodów. 

Krótkie życie, złe zdrowie, bardzo trudne usposo
bienie, nad wyraz ciężkie warunki społeczno-poli
tyczne, 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 artys
tyczną. W tych właśnie okolicznościach Gogol doko
nał w rosyjskiej prozie tego, co Puszkin w poezji. 
Literaturę o pięknych początkach, ale nie mającą 
jeszcze światowego znaczenia, postawił od razu w 
pierwszym rzędzie wielkich literatur świata. 

Uboga w przeżycia osobiste jest biografia Gogola, 
jak zresztą biografie sporej części wielkich pisarzy, 
których właściwymi przygodami życia są ich dzieła. 
Parafrazując słowa Maurycego Mochnackiego moż
na by powiedzieć, że jedynym dramatycznym roman
sem Gogola były Ukraina i Rosja, jedyną pasją tra
wiącą jego noce i dnie - twórczość, którą uważał 
za posłannictwo i odpowiedzialną służbę społeczną. 

Syn ziemi ukraińskiej, urodził się w średniozamoż
nym, na pól polskiego pochodzenia domu ziemiań
skim, Hoholów-Janowskich w lutym 1809 roku. Od 
dziecka chłonie w siebie z zachwytem uroki krajobra
zu i klimatu swojej ziemi rodzinnej, nasiąka cudow
nym folklorem ukraińskim, jego pieśnią, baśnią, stro
jami, obrzędami i legendami. Oddany do szkoły w 
Połtawie, kończy następnie nowo otwarte Liceum 
Nauk Wyższych w mieście Nieżynie, jako średni 
uczeń, zdolny, ale raczej niechętny, przez nikogo nie 
podejrzewany o przyszłą wielkość. Po śmierci ojca 
i znacznym pogorszeniu się interesów majątkowych 
rodziny Mikołaj, zwyczajem wielu zubożałych synów 
średnioziemiańskich, wyjeżdża do Petersburga z wiz
ją wspanialej stolicy i wspaniałej przyszłości w 
oczach. Zamknięty w sobie i niełatwo dający poz
nać swe możliwości, lecz ambitny młodzieniec marzy 
już, nie bezpodstawnie, o sławie i odegraniu wiel
kiej roli, choć dla niego samego nie jest jeszcze jas
ne, jako to będze rola. Wspaniała stolico, zwyczajem 
wszystkich wspaniałych stolic owego czasu, zimno 
przyjęło młodego człowieka, nie wiedząc, że to zaś
wieciło w niej gwiazdo zaranna wielkiej nowoczesnej 
prozy rosyjskiej. Gogol próbuje zrazu fortuny w służ
bie państwowej. Zmienia i całkiem wreszcie porzuca 
nędzne posady rządowe, nie mogąc znieść umysło
wej i moralnej martwoty ówczesnego świata mikoła
jowskiej biurokracji. Usiłuje dostać się do teatru -
miał w sobie zadatki no aktora i świetnego recyta
tora - ole i to mu się nie powiodło. Pierwsza próba 
literacka, „Hans Kuchelgorten", marzycielsko idyllo, 
pisano wierszem, zostaje źle przyjęto przez krytykę . 
Wreszcie po różnych biedach i niepowodzeniach pe
tersburskiego życia Mikołaj wchodzi w krąg ówczes
nej eJ.ity literackiej, zyskuje przyjaźń, poparcie i opie
kę żukowskiego, wielkiego Bielińsk i ego, niebawem 
kongenialnego krytyko swej twórczości, o node 
wszystko Puszkina. Za ich pomocą zostaje profeso
rem historii w gimnazjum, o potem nawet no peter
sburskim uniwersytecie. Doje mu to chwilowo środ
ki do życia, lecz i ten rodzaj kariery zostaje niebo-
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wem porzucony. Gogol, wielki nauczyciel swego na
rodu dzięki potędze pióro, był kiepskim pedagogiem 
szkolnym i wykładowcą. Olśniwszy słuchaczy poru 
natchnionymi prelekcjami zorientował się szybko, że 
nie posiada należytego przygotowania naukowego 
i że właściwym polem jego działania jest literaturo. 
Porzuca wątpliwą karierę uniwersytecką, pisze i wy
doje „Wieczory no futorze koło Dikońki", przyjęte 
z entuzjazem przez prasę, czytelników i przyjaciół, 
z Puszkinem no czele. „Przed chwilą przeczytałem 
„Wieczory no futorze kolo Dikońki" - pisze Puszkin 
do jednego ze znajomych. - Oto prawdziwa weso
lość, szczera, naturalna, bez zgrywania się. bez pre
tensjonalności. A w wielu miejscach - ileż poezji, 
ileż uczucia! Wszystko to jest tok niezwykłe w lite
raturze naszej, że dotąd jeszcze nie mogę się otrząs
nąć z wrażenia ..• " 

W „Wieczorach no futorze" Mikołaj Gogol złożył 
artystyczny hold swoim barwnym wspomnieniom 
dzieciństwa. Dzieciństwo, zwłaszcza pogodne 
i szczęśliwe, z natury rzeczy wychwytuje z życia to, 
co zachwyca i bawi. To wiośnie znalazło wyraz w 
pierwszych młodzieńczych utworach Gogolo. Ma
lowniczość wsi ukraińskiej, mającej nadto dla pół
nocnych petersburżan przyjemny posmak egzotyki, 
niezrównane obrazy laskowej, południowej przyro
dy, humor i łagodnie jeszcze ironiczny dowcip, żywość 
akcji, o nadto realistyczne szczegóły życia chłop
skiego, pozwalające przeczuwać jakąś nową, nie 
znaną formę i postawę literacką, zjednały młodemu 
autorowi powszechne uznanie. Wprawdzie humor 
tych opowieści ma już w sobie zacięcie satyryczne, 
ole przyszły jasnowidz wszystkiego zła gniotącego 
ówczesną Rosję, przyszły drapieżny satyryk, co miał 
podważyć ustrój biurokratyczno-pańszczyźniany, nie 
dotyka tu jeszcze zasadniczych bolączek współczesnej 
sobie rzeczywistości. („.) 

W nostępnych zbiorach: „Mirogród" i w cyklu 
opowieści zwanych petersburskimi, rozszerza się 
i pogłębia niezmiernie skalo możliwości pisarskich 
Gogolo; zaznacza się już dobitnie najistotniejsza 
cecha jego geniuszu, zmysł celnej, bezlitosnej saty
ry, ów gorzki śmiech, który Bieliński nazwie pozytyw
nym bohaterem biczujących utworów Gogola. Morny 
tu już pokazaną i nicość małego rozkładającego się 
ziemiaństwa, i bezduszność biurokracji, pysznej u 
góry, o służalczej u dołu, i jaskrawe kontrasty spo
łeczne wielkiego miasta, i ostrą satyrę no trywial
ność, chciwość, zepsucie klas rządzących. Ale nie 
brak tu i liryzmu wysokiej miary. W „Staroświeckich 
ziemianach" i w „Płoszczu" Gogol pochylił się z 
czysto ludźką żałością nad bezwolnymi wytworami 
lub ofiarami złego ustroju. 

W roku 1835 Gogol pisze i, zwalczywszy z pomocą 
mających wpływy przyjaciół wszystkie przeszkody 
cenzury, wystawia „Rewizora". To arcydzieło kunsztu 
pisarskiego i teatralnego, ta jedno z najlepszych ko
medyj satyrycznych świata, jest zadziwiającą eksploz
ją geniuszu, jeśli zważymy, że był to pierwszy utwór 
sceniczny dwudziestosześcioletniego zaledwie pisa
rza. 

Ale teraz krytyko i opinio publ iczna nie są już 
wcale jednomyślne w zachwytach nad Gogolem. Co
lo najlepsza postępowa inteligencja rosyjsko przyj
muje „Rewizora" z entuzjazmem; cala reakcja -
z oburzonym przerażeniem. 

W poru groteskowych postaciach „Wieczorów na 
futorze" krytyko nie dostrzegło jeszcze jastrzębiego 
pazura satyry społecznej. Ale już niektóre opowia
dania „Mirogrodu" i cyklu petersburskiego wzbudzi
ły wątp l iwości reakcyjnych sfer Petersburga. Naj
większe nowatorstwo Gogolo, jakim jest wprowadze
nie do literatury tok zwanego szarego człowieka, za
częło razić. Kłótnie głupich, trywialnych szlachetków, 
jakieś biedne zaśmiecone mieszkania, tępe albo od
rażające postacie urzędników zamiast bohaterów' 
1 to ma być literatura pięknaę To ani literaturo, ani 
satyro, to karykaturo rzeczywistości! - wolano, 
A wystawienie „Rewizora"? Toż to było tak, jakby 
nagle bruk Newskiego Prospektu podniósł się i wul
kan spod niego wybuchnql, 
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Gogol, jak to bywa z nadwrażliwymi artystami , sil
niej reagował na krytykę niż na pochwaly. W afekcie 
nowych i ostrych przeżyć autorskich nie rozróżnił na
l eżycie, kto go chwali, kto gani . Wydało mu si ę , że 
wszyscy są przeciw niemu. Trud no przypuszczać, aby 
jako artysta nie zdawał sobie sprawy, że „Rewi
zor" - ta jadowita satyra na siedem grzechów 
głównych carskiej biurokracji - jest dziełem rewo
lucyjnym, że śmiech, jaki ta komedia budzi, to 
śmiech, zdolny wywracać trony. Ale jako człowiek 
i chorobliwie drażliwy, i nie bez racji łaknący tego, 
co Mickiewicz nazywa „rządem dusz", nie pojmował, 
czemu wszyscy nie ulegli jego, jak to później naz
wie Niekrasow, „karzącej lirze", czemu wszyscy od 
razu nie zobaczyli i nie zrozumieli ukazanej przez 
niego prawdy. Nie uważał się za rewolucjonistę, ani 
nawet za liberała. Chciał służyć swą sztuką Rosji. 
wierzył, że słu żyć jej może tylko prawdą, a widzenie 
konkretnej prawdy życia miał tak niezawodne, jak 
w muzyce bywa tak zwany słuch absolutny. Nie daje 
si ę j ednak złamać, nie rezygnuje z walk i. Pisze dia
logowane intermedium „Przy wyjściu z teatru", w któ
rym polemizuje ostro z obłudnymi frazesami wstecz
nej prasy. Ale to przeżycie wywołało pewien uraz 
psychiczny, który, być może, stal się zadatkiem 
przyszłej ruiny 1i zdrowia, i ducha, i talentu . 

Na razie wszelako uraz nie jest dość silny, aby 
zachwiać satyryczną potęgę twórczą młodego pisa
rza. Targany mnóstwem niepokojów i kłopotów ży
ciowych, ale uwielbiany przez całą postępową Rosję, 
pisze i wydaje swoje ostatnie arcydzieło „Martwe 
dusze", szczytową obok „Rewizora" pozycję swej 
twórczości, śmiercionośny akt oskarżenia ustroju pań
szczyźnianego. Kończy już ten utwór za granicą, 
gdzie w Niemczech, Paryżu, Nicei, a nade wszystko 
w ukochanym przez siebie Rzymie spędza większą 
część reszty swojego życia. Za granicą też nawiązu
je kontakty z ówczesną polską emigracją . Oddale
nie od kraju nie przyniosło mu poszukiwanej równo
wagi ducha. Dręczy się straszliwie myślą, że tak nie
korzystnie przedstawił rzeczywistość swojej ojczyzny, 
pisząc drugi tom „Martwych dusz", usiłuje znaleźć 
pozytywne elementy w ustroju, który był potępił, czu
je, że śród rozterek umysłu talent go zawodzi, pali 
kilkakrotnie ten tom, wreszcie odrzeka się całej swo
jej poprzedniej twórczości, która mu miała przynieść 
nieśmiertelność. Dostaje się pod wpływy mętnych, 
wstecznych umysłów, popada w skrajny mistycyzm, 
głosi reakcyjne poglądy . Pamiętajmy, że była to 
również epoka wizjonerów, magnetyzmu, wszelkiego 
rodzaju mesjanizmów i mistycyzmów i że podobnemu 
kryzysowi łamiącej się wielkości uległ niejeden 
z ówczesnych genialnych ludzi, nie ustrzegł się tego 
nawet nasz tak trzeźwy Mickiewicz. Na parę lat przed 
zgonem Gogol wraca do ojczyzny - 4 marca 1852 
roku umiera w Moskwie, śród okrutnych cierpień du
chowych i zupełnego wyniszczenia fizycznego. 

Gogol miał przeczucie nieśmiertelności swego dzie
ła, kiedy pisał do Żukowskiego o „Martwych du 
szach": „Niezmiernie wielkie będzi ,e moje dzieło, 
nieprędko je skończę. Jeszcze oburzą się na mnie 
nowe stany i wielu rozmaitych panów, ale trudno„. 
Taki już mój los - kłócić się z rodakami. Cierpliwo
ści „. W iem, że imię moje okaże się szczęśliwsze ode 
mnie i potomkowie tychże samych rodaków może ze 
łzami w oczach wyrzekną słowa pojednania z moim 
cieniem." (.„) 

Tragiczne załamanie się Gogola mogło sprawić 
chwilową przyjemność reakcyjnym podporom miko
łajowskiego reżimu. Mogło zakrwawić serca jego 
przyjaciół i wielbicieli, jak zakrwawiło serce Bieliń
skiego. Przy,nioslo odmęt udręki samemu pisarzowi. 
Ale nie zmieniło nic w istocie zjawiska, któremu na 
imię Gogol. Ładunek rewolucyjny i artystyczny tego, 
co Gogol stworzył w wielkim okresie swego życia, 
został wchłonięty przez Rosję, wzmocnił jej dążenia 
demokratyczne i postępowe, naruszył ustrój pań
s zczyźniany, uderzył nawet w zaczynający się właś 
nie rozwijać kapitalizm, pi ętnując to, co jest jego 
kami eniem węgielnym - żądzę posiadania i 9 romo · 
dzenia bogactw k os~tern bliźnich. 
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Gogol wywarł wielki wpływ na lite raturę rosyjską 
XIX wieku, podając jej niejako kierunek, w którym 
osiągnęła niebywałe tryumfy o światowym znaczeniu . 
Wywarł też wpływ na rozwój rosyjskiego teatru, mi · 
mo że był autorem tylko dwu pełnych sztuk scenicz
nych. Wszyscy wielcy pisarze i dramaturgowie ro 
syjscy, od Niekrasowa poprzez Ostrowskiego, Sał
tykowa-Szczedrina aż do Czechowa i Gorkiego, 
wspominają Gogola, cytują go, przybierają jego zda 
nia za motta, i nie darmo okres, który po nim nas
tąpił, nazywany jest Gogolowskim okresem literatu 
ry. Sława Mikołaja Gogola wykroczyła daleko poza 
granice jego ojczyzny; w wielu krajach, nie mówiąc 
o przekładach dziel, napisano o nim poważne studia, 
a „Rewizor" grywany jest dotychczas we wszystkich 
teatrach świata, dbałych o klasyczny repertuar. 

W Polsce Gogol od dawna był znany i ceniony, 
co jest rzeczą tym bardziej godną uwagi, że jego 
twórczość powstała w okresie dziejowym, wcale nie 
sprzyjającym współżyciu kulturalnemu narodów pol
skiego i rosyjskiego. Ale narody dzieli tylko to, co 
w nich jest małe i zie, oparte na uprzedzeniach, 
fałszywych wyobrażeniach i na wynikających stąd 
wzajemnie zadawanych sobie krzywdach . Łączy je 
zawsze i poprzez wszystko to, co w nich dobre, war
tościowe i wielkie. A w dziedzinie kultury cóż może 
być większego od dziel genialnych umysłów'? Toteż 
Gogol przedarł się do nas poprzez wszystkie mroki 
carskiej niewoli i przemówił do nas językiem innej, 
prawdziwej, lepszej Rosji. Już w XIX wieku byli , za 
pomniani i dziś na nowo przez naszych badaczy od
krywani krytycy, którzy pisali studia o Mikołaju Go· 
golu. W okresie międzywojennym Gogol był wyda
wany i grany w najlepszych teatrach polskich, a je· 
go najłsawniejsze dzieła przełożone zostały przez ta
kie pióra, jak Tuwima i Broniewskiego. Drukowano 
też o nim sporo studiów, artykułów i recenzji. O tym, 
że dzisiaj wielka twórczość Gogola zajęła należne 
jej miejsce w teatrze, i w naszej literaturze przekła · 
dowej - nie potrzebuję mówić - wszyscy o tym wie
dzą. (.„) 

Mikołaj Gogol urodził się w epoce, którą nazywa
my romantyczną, a stal się w niej - zwiastunem to 
mało - pierwszym już dojrzałym w tej dyscyplinie 
pisarskiej twórcą dziel realizmu krytycznego. A jed 
nak nie zawaham się nazwać go i romantykiem, w 
tym szerszym i głębszym znaczeniu, w jakim rzadko 
się mówi o romantyzmie. Romantyzm zawierał prze
cież w sobie pierwsze zadatki i realizmu, i krytycz
nego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość. Mic
kiewicz jest w „Panu Tadeuszu" najczystszej wody 
realistą, a w niektórych partiach „Dziadów" jest re
alistą krytykiem, i nawet satyrykiem. Puszkin jest 
w „Onieginie" realistą krytycznym. Z drugiej strony 
„Wieczory na futorze kolo Dikańki" są przepojone 
pierwiastkami romantycznymi, do których należy już 
sama ludowość tematyki, przerastająca jednak u Go
gola realizmem ludowość innych romantyków, jesz
cze cokolwiek teatralną . Folklor i fantastyka wierzeń 
ludowych w „Wieczorach" wywodzą się z tej samej 
gleby społecznej i z tych samych dążeń literackich, 
co „Ballady" i guślarsko-fantastyczne części „Dzia
dów" Mickiewicza. Fantastyką romantyczną posłu
guje się Gogol i w innych opowiadaniach, jak na 
przykład w „Portrecie" . Słynne dygresje w „Martwych 
duszach" są, jakże właściwymi epoce romantycznej , 
dygresjami poetyckimi. Tak samo jak niektóre po· 
równania tej książki , rozrastające się czasem do roz 
miaru kilkudziesięciu wierszy, są małymi poemacika 
mi, i jo nie dziwię się wcale, że Gogol nazwał tę 
śmieszną, a groźnie smutną epopeę realistyczne-sa
tyryczną poematem. Takie same porównania rozras
tające się do rozmiaru małych poemacików mamy 
i u Puszkina, i w „Panu Tadeuszu". I mimo oceany 
różnic, kiedy czytałam „Martwe dusze", przypominał 
mi się „Pan Tadeusz", to arcydziele geniuszu dobro 
dusznego - bywają i takie przejawy geniuszu - ale 
zarazem i obraz walki o posiadanie także „martwej" 
pozycji Horeszkowskiego zamku, ale zarazem i wiel
kie malowidło świata ludzi, często małych i śm i esz
nych, i pokazanych nie bez delikatnej ironii, choć 
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głęboko skrytej pod łzami czułości nad wspomnie
niomi dzieciństwa. A kiedy czytałam opowieść o ka
pitanie Kopiejkinie, a potem dociekonia grona ludzi 
niemądrych, kim jest właściwie Cziczikow, to przy
pomniało mi się inne arcydzieło Mickiewicza „Popas 
w Upicie". I było mi przyjemnie, że mi się to przy
pomniało. Trzeba tu dodać, że Gogol znał I cenił 
dzieła Mickiewicza, które czytał po polsku. 

Ale wróćmy do rzeczy, stanowiącej największą siłę 
Gogola, do jego realizmu . Mistrzostwo realizmu Go
gola jest szczególnego rodzaju. Nie polega na fa
bule. Fabula dwu największych arcydzieł: „Rewizora" 
i „Martwych dusz", jest niesłychanie prosta i wy
bra~a . bez większej troski o jej życiowe prawdopo
dob1enstwo. Wątek fabularny obu tych utworów dał 
mu, jak wiadomo, Puszkin. Anegdota o uparcie nie 
wyjaśniającym się qui pro quo, kiedy bierze się ko
goś za kogo innego (jak w „Rewizorze"), była nie
ro_z. wy~orzystywana przez autorów komedyjek, wode
"."iłow 1. fars. Pomysł pokazania życia czy pewnego 
srodow1ska poprzez przygody podróży (jak w „Mar
twych duszach") jest stary jak świat. Ale to właśnie 
pozwolilo Gogolowi, nie trudząc się już nad prostą 
i łatwą fabułą, skierować cale swe ostrowidztwo na 
jej przeprowadzenie' i zawęźlenie dramatyczne do 
tego stopnia znakomite, że w obu wypadkach mamy 
P?czucie obcowania z wysokiej miary oryginalnością 
n1~ tylko szczeęółów i treści, ale i samej fabuly. Re
alizm Gogola 1est daleki od tok zwanego „wszech 
~tro.nnego obrazu człowieka" . Mówi się odwiecznie, 
ze 1ego postacie są typami charakterystycznymi. Ale 
~zadkiego trzeba geniuszu, aby postacie tak żywe 
1 ty~owe tworzyć równie oszczędnymi środkami . Jego 
ludzi~ są zazwyczaj obdarzeni jedną tylko cechą 
psychiczną . Są to uosobione cechy ludzkie. Dla za
ostrzenia charakterystyki podaje się jeszcze, także 
w ogromnym skrócie, parę bezbłednie zaobserwowa
nych sposobów bycia, jakiś kapitalny opis ubrania 
i najbliższego otoczenia; pokazuje się obraz miesz
kania czy wyglądu postaci. i już wiemy, z kim mamy 
do czynienia . Najważniejszym chwytem satyrycznej 
charakteryzacji jest u Gogola pozorowanie pewnego 
rodzaju życzliwości dla swych łajdaków łub niero
bów. Bez osądzania ich, bez taniego morału wielki 
pisarz tylko ich mistrzowsko demonstruje, a wyrok 
w sercu czytelnika czy widza już jest gotów. I w ta
ki oto sposób stwarza typy tak żywe, jakich mało 
istnieje w literaturze. Gogol jest jednym z kilku za 
ledwie szczęśliwych wielkich pisarzy, których posta
cie i z których cytaty wyszły z książek i krążą po 
sw1ecie. Nazwiska jego najcelniejszych bohaterów 
i urobione od nich pojęcia są w Rosji rzeczownika
mi pospolitymi; cytatami z Gogola posługują się, 
nie mówiąc o wielkich, zwykli powszedni ludzie, za
pomniawszy nieraz albo nawet nie wiedząc, skąd je 
biorą . 

Rodzaj real izmu Gogola jest pokrewny może Cer
vantesowi i o tyle późniejszemu Dickensowi któremu 
nie dorównywa skalą przedstawionych ucz~ć i cha 
rakterów, ale którego przewyższa zwięzłością, mimo 
pozorów drobiazgowego czasami zajmowania się 
szczegółami. 

Jako przyklad oszczędności środków, jakimi Gogol 
stwarza swoje postacie, i rezultatów, jakie osiaga, 
przypomnijmy jedno. W „Martwych duszach" G~qol 
nie pokazał nam bezpośrednio ucisku chłopów. Po
kazał nam tylko galerię butwiejących na różny spo
sób ziemian , których Cziczikow odwiedza, skupując 
zmorly7h. a ni.e wykreślonych z rejestru chłopów, aby 
zastawiwszy w banku te „martwe dusze" zyskać ka
pitał i pu ścić się no dalsze szalbierstwa. Gogol daje 
nam w tej książce tylko trzy drugoplanowe postacie 
ludzi pańszczyźnianych. Stangreta Selifana, który roz
mawia z końmi, małego sługę Pietruszę, co wnosi 
wszędzie ze sobą woń dawno zamieszkanej izby, 
i dziewczynkę Pelagię, która na chwilę siadła na ko
zioł .bryczki Czicz:ikowa, żeby pokazać drogę. Te po
stacie są narysowane paru kreskami zaledwie, a są 
najbardziej ludzkie z całej książki. I nikt ich nie 
może zapomnieć, i każdy w nich doirzy colą nędzę 
i niedolę ciemiężonego człowieka. ( ... ) 
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Doskonałość realizmu Gogola, jak wszelkiego 
prawowitego realizmu, polega na celnym i nieomyl
nym wyborze potrzebnych mu elementów rzeczywis
tości z nieprzebranego skarbca jego życiowych ob
serwacji. Pod tym względem Gogol jeszcze dziś może 
nas uczyć, jak unikać pokus naturalizmu. 

Język Mikołaja Gogola jest, niezależnie od wyraź
nych w nim wpływów mowy ukraińskiej, urzekający, 
melodyjny, a fraza jego bywa często najczyściej poe
tycka. Jest to też - mimo długich nieraz okresów -
język niezwykle komunikatywny i prosty tą prostotą, 
którą osiąga się tylko cierpliwym trudem pracy pi
sarskiej. 

Swoistą cechą Gogola jest jego, już tu wspomnia 
na, oryginalność. To chyba jeden z najbardziej sa
morodnych talentów swego czasu. Konkretne życie 
Rosji i Ukrainy było najistotniejszym źródłem i nat
chnieniem jego twórczości . Oczywiście, długie pobyty 
za granicą musiały też w jakiś sposób kształtować 
jego twórczość. Kształtowały w ten sposób, że uwy
datniały jej odrębność. Wpływom, i to najdziwniej
szym, zaczął ulegać dopiero pod koniec życia, gdy 
właściwe mu od młodości wewnętrzne rozdarcie do
prowadziło do tragicznego zalamania się, do słyn
nego listu Bieliriskiego i do wydania smutnej „Spo
wiedzi pisarza" i „Wyjątków z korespondencji z przy
jaciółmi". To wszystko czyni go jeszcze bardziej czło
wiekiem, nieszczęsnym człowiekiem swojej pełnej za 
mętu epoki . 

Maria Dąbrowska 

Fragmenty przemówienia wygłoszonego 4 marca 
1952 r. na uroczystym wieczorze w Teatrze Polskim 
w Warszawie w setną rocznicę śmierci Mikołaja 
Gogola. 
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STEFAN TREUGUTT 

MYŚLI 
O ZMARNOWANYCH 

TALENTACH 

Powieść Gogola opowiada nie tylko o sprytnym 
hondlu nieżyjącym i pańszc zyźnianymi chłopami . 
W powieśc i przegląda się świat ludzi , wśród któ
rych spekulacje nieboszczykami zdają si ę czymś 
niemo! normalnym. Swiat ludzi niby żywych. Ludzi 
o „martwych duszach". Żyjące trupy handlują du
szami martwych. Żywe trupy handlują, biorą ła
pówki, piją, jedzą, śpią, oszukują 1 dają si ę oszu
kiwać, zajmują miejsce na ziemi. Są tłuści, nie
zgrabni, paskudni, są bardzo groźni. Niby j adowite, 
oposie od wyssanej krwi robactwo . Wśród postaci 
działających w tej powieści nie ma an i jed 
nego sympatycznego, sensownie czynnego bohate
ra, nie ma ani jednego porządnego człowieka . Ł otry 
albo głupcy, kłamcy bez polotu, tchórze pełni chyt
rości, galeria osobliwości od zidiociałego gubernato
ra po zapitego stangre.ta. Prowincja monstrualna, za
tęchło, zacofana, unieruchomiona procesem powol
nego gnicia. Prowincja, która już nie jest satyryczn ie 
podpatrzonym obrazkiem z natury, ale czymś więcej, 
po prostu ideologią prowincjonalności, zaraźliwym 
bakcylem choroby prowincjonalnego uwiądu życia 
duchowego. Martwe dusze. 
Wśród postaci działających ani jednego porząd
nego człowieka. Ani jednej przyjemnej twa rzy, ani 
jednej tworzy, która by nie nosiła cech dziwactwa 
i jakiegoś spaczenia . Jeżeli si ę tom wspomn i wi 
dzianą przelotnie, w oknie pojazdu, prz ys tojną , 
młodą buzię, to zastanawiamy si ę z autorem, jak 
szybko jej młody wdzięk stoczy trąd fał szu, hipo
kryzji, kokieterii. Taka powieść - z całą należną 
rewerencją dla realistycznej dokładności opisów, 
dla prawdy w przedstawieniu stosunków społecz
nych i obyczaju - jest czymś innym, czymś więcej 
od dokumentu swojego czasu. Nie dziwimy sie, że 
Gogol nie nazwał swego dzieło po prostu powieś
cią - pod tytułem dopisał: poemat. Rozumiemy. 
Poemat o ogromnym, pięknym kraju, o świetności 
przyrody i smutnej brzydocie budowli przez ludzi 
wzniesionych, o pracowitej, bezimiennej masie lu
dzi rządzonych i poganianych do pracy przez 
tłustobrzuchych leniów, głupców i oszustów. Poe 
mat o martwych duszach. Poemat niezmiern ie 
śmieszny, komiczna epapea prowincji - tragiko-
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miczna i przeraźliwa w swej beznadziejności, bez· 
nadziejnośc i tak prostej i zwyczajnej; pełne ruchu, 
gwaru i kolorowego życia, piekło na ziemi . Genial
na myśl wielkiego artysty przeniknęła to codzienne 
targowisko głupoty aż do trzewi - Gogol no pisał 
rzecz przekomiczną o tragicznym marnowaniu się 
własnego kroju - no pisał więcej: rzecz o martwo
cie. dusz, o życiu no niby, rzecz o sztucznych, oszu
ltanczych transakcjach, dokonywanych przez sztucz
nych, „nieprawdzi~ych ludz~. Dlatego też „Martwe 
dusze są arcydziełem, ktore, z całą realistyczną, 
satyryczną ostrością aktualne w chwili powstowo
nio, przekroczyło granice czasu i krnju, które bawi, 
zachwyca - i stroszy - tych wszystkich, którzy jeszcze 
nie całkiem zapadli no chorobę martwoty duszy. 

A zopość na tę chorobę może każdy. I liczba przy
kladow, potwierdzających żywotność tego, co Go
g.o! po.kazał w „Martwych duszach", jest doprawdy 
niesko~~zona. Ponura to żywotność, obrażająca 
ludzkosc, groteskowa i kaleka żywotność. Ileż w cią
gu roku czytamy w gazetach o rozmaitego kalibru 
„genialnych" kombinatorach, którzy próbują robić 
forsę dosłownie na wszystkim, od skupu przecenio
nych produktów (zarabiają na sprzedaży pustych 
butelek - po oficjalnej cenie!) po najbardziej ko
ro~kowe spekul~cje dewizowe, gdzie wyścig ukła
dających przepisy z fachowcami od wyzyskiwania 
przepisów na swą korzyść trwa do dziś. Ileż zmar
nowanych „talentów" organizacyjnych, finansowych, 
ileż pomysłowości i odwagi topi się rokrocznie 
w bagnie przestępczej aktywności! I rzecz jasna, że 
jeśli idzie o takich ludzi, nie tych „normalnych" 
przestępców, pracujących przy pomocy lomu, noża, 
wytrycha, nie tych pracowników fizycznych, ale jeśli 
idzie o ową kategorię myślicieli, mistrzów w dzie
dzin ie nadużycia, obchodzenia prawa i przekracza
nia prawa, to nieboszczyk radca kolegialny Paweł 
Iwanowicz Cziczikow mógłby, w całej krosie swej 
skromnej osobowości sportretowany, wisieć jako 
patron nad więzienną pryczą każdego z nich. Gdyż 
Paweł Iwanowicz bez jakiegokolwiek gestu gwałtow
nego, posługując się wyłącznie środkami - podkreś
lam - legalnymi, wymyśli/ pracą własnego umysłu 
sposób dojścia do grubych pieniędzy. Nieomal sku
tecznie wymyśli/ - przeszkodzi/ mu stary wróg ludz
kości myślącej i planującej, przypadek. W powieści 
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Gogola każdy zainteresowany znajdzie w postaci 
bohatera głównego przyk/bd aferzysty niezmiernie 
pomysłowego, inteligentnego na miarę swych ma
chinacji, aferzysty śmiałego. Tyle tylko, że ten tłuś
ciejący i stosunkowo dobroduszny cwaniak nie wy
stępuje w utworze sam. Są i inni. Wcale nie afe
rzyści i nikt ich pod koniec powieści nie demaskuje, 
nie mo za co ich demaskować. Ci są c.hyba - jeżeli 
porównać warto - jeszcze bardziej od Pawła Iwano
wicza paskudni, bardziej też groźni. 

Ludzie porządni, dobrze sytuowani, dobroduszni, 
ludzie o bardzo dobrych apetytach - i na jedzenie 
i na wszelkie inne dobro. Tacy, co to najspokojniej 
zarżną b l iźniego swojego, byle ten bl i źni był na 
tyle slaby, żeby to niczym nie groziło. Ludzie od 
cichych świństw. A nawet niekoniecznie cichych -
byle bezkarnych. Wspaniale i władcze typy wobec 
wszystkich od siebie niższych rangą, uniżone po 
psiemu wobec mocniejszych. To są te patentowane, 
zahartowane w najtrwalszym egoizmie „martwe 
dusze''. Ich wielka, triumfująca epoka minęła ra
zem z czynowniczymi stopniami służbowymi. mundu
rami urzędników, razem z kastową biurokracją 
wspartą na oficjalnym, prawnym podziale na lepsze 
i gorsze „stany". Historia wyrzuciła ten cały świat 
mundurów, urzędników i wspaniałości dygnitarskiej 
na śmietnik - zapomnienie i śmiech jest po nim. 
Czegoś takiego nawet przy najlepszej „dobrej" 
woli naszych biurokratów nie zobaczymy dziś, nędzni 
to potomkowie wielkch przodków, molo udana imi
tacja dawnej, prawdziwej, nadętej od glupoty i zy
sków wspaniałości. Istnieje jednak dalej, wegetuje 
i pleni się w zdemokratyzowanym przebraniu po
dobny typ ludzi. Ludzi zmartwiałych wewnątrz, zim
nych egoistów. Zimnych i głupich egoistów, zdo lnych 
do wszystkiego pod masko dobroduszności, pełnych 
frazesów i niby całkiem ludzkich uczuć. Małą mają 
nad nami władzę. Pilnujmy, by jej nie mieli . Pi lnuj
my, żeby nie zarażali innych. Zeby ich martwota 
i pozorne życie· nie stawo/o się przykładem mądre
qo cwaniactwo. Niech zasklepiony w swojej skoru
pie ślimak, ślimak pasożyt, nie będzie dla nikogo 
wzorem życiowej mądrości. 

Stefan Treugutt 
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STEFAN BREYER 

„KANTY" 
CZICZIKOWA 

Tytuł arcydzieła Gogola - „Martwe dusze" wiąże się 
z zasadniczym wątkiem tej „powieści-poematu", mi.a
nowicie ze skupowaniem przel jej głównego boh::ite
ra Cziczikowo tok zwanych „martwych dusz", czyli 
eh/opów pańszczyźnianych zmarłych już, ole nadoi 
fikcyjnie figurujących w urzędowych spisach kontrol
nych prowod10nych przez ziemian. Żyjących chlopów 
pańszczyźnianych również podówczas nczywono „du
szami", toteż pojęcie martwych dusz w niczym nie 
naruszolo dogmatu o nieśmiertelności duszy. 
Sprzedaż tokich „dusz" było w sferach ziemiańskich 
zjawiskiem naturalnym. Kto miał niedobór siły robo
czej uzupełniał broki, kupując eh/opów od tych, któ
rzy tej siły roboczej mieli nadmiar. Zapotrzebowanie 
no te „dusze" było duże, zwłaszcza w związku z prze
siedlaniem się ziemian na niezagospodarowane te
reny. Jednak że handel martwymi duszami był czymś 
tak niezwykłym, że nawet ludziom zawodowo podej
rzliwym, jak prezesowi sądu, prokuratorowi, czy po
licmajstrowi nic podobnego nawet na myśl nie przy
szło. Kupowanie martwych dusz za żywą gotówkę, bez 
zwłok, tylko na papierze, ale w sposób jak najbar
dziej formalny, bo w sądzie i to w mieście guber
nialnym, musiało się jednak uczestnikom tej transak
cji, mającym klepki w jakim takim porządku, wydać 
wielce podejrzane, pachniało im jakim ś „kantem", 
chociaż nikt nie wpadł, no czym ten kant polegał. 
Pomysł ten poddał Gogolowi ni mniej. ni więcej tyl
ko sam Puszkin. 
Trudno sobie wyobrazić, aby sam to wymyślił, mu
siał chyba o takim wypadku usłyszeć i uznał go za 
temat godny satyrycznego ujęcia. W ówczesnej Ro
sji na olbrzymim obszarze 18 milionów kilometrów 
kwadratowych żyło przypuszczalnie zaledwie czter
dzieści kilka milionów ludności, za ludnienie więc po
za miastami było bardzo słabe. Gospodarka rolna 
była zacofana, oparta na rozpadającym się już sy
stemie pańszczyźnianym . Zarysowywały się tendencje 
zastąpienia procy przymusowej procą najemną, były 
bunty chłopskie, dekabryści domagali się reform m. 
in. w zakresie sytuacji chłopskiej, ole przestorzoly 
system utrzymywał się mimo zaczątków uprzemysło
wienia kraju, o znie~ienie poddaństwo nastąpiło do
piero w 20 lot później tj. w roku 1861. Wprawdzie 
car Aleksander I przeprowadził kilko połowicznych 
reform, takich jak dopuszczalność nobywonio ziemi 
przez ludzi nie należących do stanu szlacheckiego 
o także możliwość uwolnienia przez właścicieli ma
jątków swoich poddanych z pozostawieniem im na 
własność kawałka ziemi - miał to być sposób stop
niowego przechodzenia z pracy przymusowej na pra
cę najemną, bardziej efektywną. Ale nie często z nie
go korzystano. W ciągu 20 lot nie wiecej niż 160 
ziemian uwłaszczyło chłopów, podobno byli to prze
ważnie Polacy. Wśród nich zapewne znaleźli się ja 
ko jedni z pierwszych nosi dobrzy znajomi państwo 
Tadeusz i Zofio z Horeszków Soplicowie z XI! księgi 
„Pono Tadeusza". 
Własność ziemi obejmowała zatem również mieszko
jqcych tam, żyjących w stanie poddaństwa chlopów, 
którzy gospodarowali no niewielkich działkach, od
danych im przez właściciela majątku do użytkowa
nia. Ilość chłopów żyjących w danym majątku byla 
miarą jego wartości. Mówiło się więc np. o „gospo
darstwie na 200 duszach". Chłopi byli od pana cal
kowicie .zależni. Byli obowiązani do bezpłatnej pra
cy w jego gospodarstwie często przez S dni w ty
godniu, o także do sklodanio dodatkowo danin w 
naturze, jak to miało np. miejsce u obywatela Plusz-
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kina z „Martwych dusz". Nic dziwnego że w tych 
warunkach chłopi przedwcześnie wymierali, czasem 
z głodu, a kto mógł ucieka! do miasta, do przemysłu, 
lub gdzie indziej za chlebem. 
Oczywiście, w nakreślonych wyżej ramach, chłopom 
w różnych majątkach różnie się wiodło, jak to zresz
tą można zauważyć również w omawianej powieści. 
Byli wśród ziemian spryciarze, w rodzaju obywatela 
Sobakiewicza z „Martwych dusz" - taki kształcił 
zdolniejszych chłopów na rzemieślników i pozwalał 
im wykonywać jakiś zawód pobierając od zarobków 
swojego „chłopo-rzemieślnika" roczny haracz po kil
kaset rubli . 
Cena „dusz" kształtowala się zależnie od okoliczno
ści. Według Stefana Kieniewicza („Rosja w XIX wie
ku") za chłopca rocznego płacono 22 ruble, za 10-
-letniego 300 rubli, a za 18- letniego nawet 1000 ru
bli. Wspomniany Pluszkin podaje lokalną cenę 500 
rubli za chłopa. Byly to poważne sumy - w owym 
czasie liczyly się nie tylko ruble, ale i kopiejki. 
Wprawdzie w powieści obywatel Nozdriew opowia
da o tym, że kupił konia za 10.000 rubli, a pozytyw
kę za 800 rub li, ale jest to blagier, którego słów 
nie można brać na serio. Ciekawe, że przedmiotem 
transakcji Cziczikowa były wyłącznie „dusze" męs
kie. Jeśli obywatelka Koroboczka chwali się, że sprze
dała protopopu dwie dziewczyny po 100 rubli, to był 
to wyjątkowy interes. Sobakiewicz proponował Czi
czikowowi martwe dusze żeńskie po rubelku za sztu
kę, (podczas gdy męskie sprzedał po 2 ruble SO kap.) 
ale Cziczikow stanowczo odrzucił tę ofertę. Później 
zresztą badając listę kupionych martwych dusz 
stwierdził Cziczikow, że go Sobakiewicz nabroi, prze
rabiając imię żeńskie Elżbieto no jakieś niby to mę
skie imię „Elżbiet". Co się przecież ostatecznie Czi· 
czikowowi przydało, bo kiedy pod koniec powieści 
Sobakiewicz próbował go trochę poszantożować, 
zamknął mu skutecznie usta wypominając tą oszu
kańczą manipulację. 
Spisy chłopów pańszczyźnianych były sporządzone co 
10 lot i stanowiły podstawę dla wymiaru podatków. 
W ciągu tego okresu następowały oczywiście zmia
ny w stanie tego „pogłowia", ale te poprawki rzadko 
wnoszono do spisów, po prostu nie przywiązywano 
do tego wagi, skoro zawsze jedni umierają, a drudzy 
się rodzą. Jednak większe ubytki mogły dać się od· 
czuć przy wymiarze podatków jak np. u Pluszkina, 
któremu w okresie od ostatniego spisu zmarło 128 
„dusz" a około 70 zbiegło i z tego powodu rad był 
on za bezcen odstąpić te dusze. 
No tej właśnie niezgodności pomiędzy rzeczywistoŚ· 
cią o urzędowymi spisami poddanyc'. opierał się 
głównie plan Cziczikowa. 
Incydentalnie chciałbym zaznaczyć, że - o ile mi 
wiadomo - ani w literaturze radzieckiej, np. w pod
stawowych pracach akademika M. B. Hrabczenki 
(„Tworczestwo Gogola" i „Miertwyje duszi"), oni w 
pracach polskich (np. w monografii M. Modzelew· 
skiej „Mikołaj Gogol" czy monografii Gogola pióra 
Bohdana Galstera) aspektom kryminalnym „Mari· 
wych dusz" poświęca się mało uwagi, a czasem na
wet przedstawia się je nieściśle. Np. w ostatniej z 
wymienionych prac znajdujemy na str. 383 niejasną 
wzmiankę o zamierzanej przez Cziczikowa sprzeda
ży „z ogromnym zyskiem nowo nabytych ziem" i 
ucieczce bez zwrócenia długów. Jest zrozumiale, że 
historycy literatury kładą przede wszystkim nacisk 
na stronę artystyczną, a także obyczajową i spa· 
łeczną. Jeżeli więc pozwałam sobie na bliższe omó· 
wienie „kantów" naszego bohatera, ryzykując zarzut 
traktowania gogolowskiego arcydzieła jak „krymina· 
łu", to czynię to zaiste z duszą na ramieniu. Ale ero
sem i drobne przyczynki nie sq pozbawione wartości. 
Można też na te sprawy patrzyć z przymrużeniem oka, 
tak jak niewątpliwie patrzyli na nie Gogol i Puszkin. 
W takim towarzystwie„. 
Otóż plan Cziczikowa jest naszkicowany w XI roz
dziale powieści dość jasno; chodziło o wyłudzenie 
od rady opiekuńczej. instytucji podówczas nowo stwo· 
rzonej dla ratowania podupadłych ziemian, podając 
siq za takiego właśnie ziemianina, możliwie dużej 
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ilości pieniędzy pod zostaw fikcyjnej siły roboczej, 
owych „martwych dusz". W tym celu należało for
malnie nabyć jak najwięcej takich nieboszczyków po 
n~jniższej cenie oraz uzyskać nadanie mojątku ziem
skiego no tzw. przesiedlenie, o co wówczas w guber
niach chersońskiej i taurydzkiej nie było trudno. No 
pomysł ten wpadł Cziczikow całkiem przypadkowo. 
Mianowicie zołotwiojąc toki zostaw dla jakiegoś 
zn.1jnowonego ziemianina, którego był plenipoten
tem, Cziczikow - bojąc się ewentualnych konsek
wencji - podoi lojalnie, że połowa chlopów figurują
cych w spisie rewizyjnym, stanowiącym podstawę za
stawu, być może już nie żyje. No to sekretarz rody 
opiekuńczej odpowiedział z całym spokojem, że to 
nie ma znaczenia, gdyż według spisu liczą się prze
cież ani jako żyjący. Skoro tok - pomyślał Cziczi
k~w - to można zostawić nawet samych nieboszczy
kow. ":fiech by tylko zdobyć jakieś 1000 tych dusz, 
oczywiscie taniutko, bo przecież dla ziemianina nie 
mają one żadnej wartości, raczej obciążają go tylko 
podatkowo, to te fikcyjne dusze można zostawić. A 
pod toki zostaw dG1wono pożyczki po 200 rubli od 
~u~~y'. Trzeba więc ~ojpierw nabyć odpowiednią ich 
dosc 1 no podstawie formalnych, urzędowo stwier
dzonych aktów kupno, postarać się a nadanie ma
jątku ziemskiego, o następnie - otrzymawszy pod ten 
fikcyjny zostaw pożyczkę - ulotnić się. 
Pierwszą część tego plonu zaczął Cziczikow z po
wodzeniem realizować. Ile dusz zdołał kupić napraw
dę - nie wiadomo. W powieści jest mowo o tym, 
że kupił już ich za 100.000 rubl.i. Jak wiemy - ja
kąś bliżej nie oznaczoną ich liczbę dostoi Cziczi
kow od Manilowa za darmo, od Koraboczki ku
p ił - jak się zdaje - 10 dusz za 15 rubli. U Sobokie
wiczo nabył przypuszczalnie kilkadziesiąt dusz po dłu
gich targach; Sobokiewicz zaczął od żądania po 
100 rubli za duszę, gdy Cziczikow dowal 80 kopie
jek, skończyło się no 2,5 rublach za sztukę. Wreszcie 
u Pluszkino nabył 128 martwych i 78 zbiegłych dusz, 
łącznie chyba za 24 ruble. Wiemy, że Cziczikow miał 
zamiar kontynuować te zakupy. Przypuszczalnie na
był co najmniej 400 dusz. Tok więc przy zastawie 
po 200 rubli od sztuki gro szla o niebagatelną no 
ówczesne czasy sumę 80.000 rubli. Warto tu przy
pomnieć dzieje kariery Cziczikowa. Pochodził on z 
ubogiej szlacheckiej rodziny, ojciec miał zaledwie 
jedną rodzinę pańszczyźnianą, czyli najwyżej kilka 
dusz. W szkole uczył się pilnie pomagając sobie 
drobnym zarobkowaniem. Po ukończeniu szkoły z 
dobrymi stopniami, kiedy rozglądał się za procą, 
zmarł mu ojciec pozostawiając niewielką posiadłość. 
Cziczikow sprzedał ją natychmiast, a stangret i służą
cy to zdaje się resztki jego dusz pańszczyźnia11ych 
(wiodło im s i ę u niego nie najgorzej). Dostał się 
następnie do izby skarbowej. gdzie mimo bardzo 
wytężonej procy nie cieszył się uznaniem szefa, ale 
tylko do momentu, do którego nie zaręczył się z jego 
nie grzeszącą urodą córką. Gdy dzięki temu uzyskał 
stopień radcy kolegialnego, wtedy (zerwawszy narze
czeństwo) przeszedł do procy w jakiejś komisji, po
wołanej dla budowy wielkich gmachów skarbowych. 
Po sześciu latach, w czasie których wprawdzie żad
nych gmachów skarbowych nie wzniesiono, ale człon
kowie komisji pobudowali sobie niezgorsze kamie
niczki, nastąpił krach - członków komsji zawieszono 
w ich funkcjach, kamienice skonfiskowano. Cziczi
kow wszystko stracił. Szczęście jednak uśmiechnęło 
się do niego, gdy dostał się do komory celnej, gdzie 
doskonale dbał o swoje interesy. Szczególnie udał 
mu się udział w jakimś kolosalnym przemycie dro
gocennych koronek brabanckich, które szmug lowano 
przepuszczając przez granicę stada boranów w pod
wójnych kożuchach, pod którymi chowano te koron
ki. Dorobił się no tych machinacjach ładnej sumki 
około pół miliona rubli, cóż kiedy w związku z tym, 
że się pokłócił ze swym wspólnikiem - o dziwa o 
kobietę - afera przemytnicza jakoś się ujawniło a 
Cziczikowa znowu wyrzucono z posac;ly i skonfisko
wano mu tok zdobyty majątek. Ledwie uniknął roz
prawy sądowej. Zostało mu jednak 1 O.OOO rubli o ro z 
trochę pięknej bielizny zagranicznej ze szmuglu i z 
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tym kapitelem przystąpi! Cziczikow do nowego „kon
tu" - tego z martwymi duszami. 
W zasadzie zarówna w powieści, jak i sztuce udało 
mu się pierwszą część swego plonu z grubsza wy
konać. Wokół jego osoby zaczęły jednak krążyć naj
dziksze plotki, nawet tak idiotyczne, jak ta według 
której miał być przebranym Napoleonem, który skądś 
uciekł. Chociaż plotki były jak najdalsze od rzeczy
wistości i chociaż Cziczikow wlaściwie nikogo jeszcze 
nie oszukol, bo przecież płacił gotówką za nic, grunt 
zaczął mu sią palić pod nogami. Dla realizacji dru
giej części planu, w szczególności dla otrzymania 
ziemi potrzebna mu byle dobra opinia. Trzeba było 
więc natychmiast zmienić miejsce pobytu, uciekać z 
miasto, gdzie i tok siedział za długo. 
Czy swoje plany zdołał Cziczikow pomyślnie sfinali
zować nie wiadoma, bo Gogol nie zdobył się na na
pisanie dokończenia tej historii, li tom niszczył dwu
krotnie sta le z niego niezadowolony. Z ocalałych 
brulionów kilku rozdziałów tego li tomu wynika, iż 
Cziczikow dalej skupował martwe dusze, potem wdał 
się w jakąś aferę fałszerską i wylądował w więzie
niu. Ale znowu miał z tego wyjść względnie colo i co 
więcej doznać odrodzenia moralnego„ . Nic dziwne
go, że to się samemu Gogolowi nie mogło podobać . 
Cala ta historia opowiedziana została ze zdumiewa
jącą znajomością stosunków w prowincjonalnym 
mieście gubernialnym, chyba wzorowanym na Połta
wie, ba z tej guberni Gogol się wywodził, a z życio
rysu jego nie widać, żeby miał inną okazję osobiste
go przyjrzenia się bliżej życiu prowincjonalnemu. 
Również zdumiewająco jest precyzyjna znajomość ca
łego mechanizmu prawnego - wszystkich tych oszu
kańczych operacji bohatera powieści. To naprawdę 
arcydzieło nawet w tych - zgadzam się z historyka
mi literatury - podrzędnych szczegółach. 

Stefan Breyer 
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WAS/Llj TOPORKOW 

STANISŁAWSKI NA PRÓBACH 
„MARTWYCH DUSZ" 

Reżyser przedstawienia „Martwych dusz" w Mos
kiewskim Teatrze Artystycznym, W. Sachnowski, na· 
pisał 15 października 1932 roku w czasopiśmie „So
wietskoje lskusstwo": 

„Praca Konstantego Sergiejewicza nad scenami 
„Martwych dusz" ze wszystkimi wykonawcami będzie 
jednym z najwspanialszych rozdziałów historii Teatru 
Artystycznego. Niektóre próby mamy zanotowane w 
całości, inne we fragmentach. Wszystkie pozostaną 
w pamięci wykonawców nie tylko jako wspaniała 
praca reżyserska genialnego mistrza nad Gogolem, 
ale również jako ukazanie nowych środków pracy nad 
rolą w ogóle. Na niektórych próbach, kiedy Stanis
ławski odsłaniał szczegóły calkowicie niweczące po
jęcia o rzeczach zdawałoby się dobrze znanych, 
uczestnicy tych prób bili mu długie mocne brawa." 

Konstanty Siergiejewicz, zmuszony wyjątkowymi 
okolicznościami, w jakich odbywało się przygotowanie 
przedstawienia, mobilizował wszystkie swoje siły, cały 
geniusz reżysersko-pedagogiczny, ażeby wręcz doko
nać cudu. Nie mógł więc nie oszołamiać obecnych 
na próbach świetnością zarówno swego talentu jak 
i doskonałością rzemiosła. 

Postaram się pokrótce wyjaśnić, jakie to były oko
liczności, które wzmogły energię twórczą Stanisław
skiego. 

W tych nie tak odległych latach ') wiele naszych 
teatrów znajdowało się w niewoli skrajnego forma
lizmu. W poszukiwaniu największej z możliwych „eks
presji" i „kierunku ideowego" teatry te błądziły 
ścieżkami wulgarnego socjologizmu strojąc go w ja
skrawą formę zewnętrznej przesady określaną mod
nym słowem: „groteska". Istniało wówczas pewnego 
rodzaju awanturnictwo reżyserii, na co się składało 
i dużo szczerego zapolu zagubionych, utalentowa
nych reżyserów, szczególnie młodych, i naiwne na· 
śladownictwo wśród miernot czy dyletantów, i spryt 
miłośników awantur, nie zapominających o zaletach 
mętnej wody. [ ... ] 

Oczywiście, estetyzująca krytyka teatralna była po 
stronie „nowatorów". Aktywna i wojownicza, atako
wała dosłownie wszystko co miało chociaż szczyptę 
zdrowego rozsądku. Jej najsilniejsze sztychy były skie
rowane przeciw MCHAT-owi, który starał się nie tylko 
zachować tradycję realizmu, ale rozwijać ją w kie-

•) Mowa tu o latach 1927-1938, ostatnim okresie 
życia Stanisławskiego. Toporkow pisał swoje wspom
nienia w latach czterdziestych. (Przyp. tlum.) 
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runku socjalistycznego realizmu, o czym dobitnie 
świadczył spektakl „Pociągu pancernego" Iwanowa. 

A .iedno~ Sochnowski rozpoczął próby „Martwych 
dus~ , zezu;ąc w stronę „groteski". Nie wiem, jaki był 
udział Stanisławskiego czy Niemirowicza-Donczenki 
we wstępnych przygotowaniach do realizacji poematu 
Gogolo, w każdym bądź razie no próbach oni się 
nie zjawiali. 
. s.ochnowski, reżyser o specyficznej indywidualności 
1 c1~kowym sposobie rozumowania, w owym czasie 
dopiero zaczynał aklimatyzować się w MCHAT-cie. 
Jego niepohamowane dążenie do zaostrzania środków 
wyrazu scenicznego nie było jeszcze utemperowane 
znojo~ością mchotowskiego rzemioslo reżyserskiego. 
Człowiek wykształcony, wybitnie zajmujący interloku
tor, myślał i mówił wspaniałymi, · błyskotliwymi para
doksami. Również sposób jego procy z aktorami miał 
ni~co porod~k~olny choro~ter. Nie było profesjonol
nei rezysersk1e; konkretnosci, natomiast dużo litero
~ury i filozofowania. Dla najlepszego uchwycenia 
1.stoty u.tworu Gogolo robiliśmy przeróżne rzeczy le
zące, niestety, tylko obok tego, co przyniosłoby nom 
doprawdy praktyczną korzyść. 
.So c~nowski . ~rowodził nie kończące się gawędy, zo

w1ero1ące dosc przenikliwe domysły o osobowości 
Gogolo, o jego światopoglądzie i stosunkach z ludź
mi itd., itd. c~?dzil~śmy do. muzeów oglądać portrety 
G~golo. Czytol.'smy Jego dz1elo, listy, biografię. Kie
dys Sochnov.:sk1. zaproponował mi*), żebym poszedł no 
cment~~z dz1ę~1 czemu ugruntuje się w mojej świo
domosc1 fakt ze handlujemy umrzykami. To, co mó
wił, bylo interesujące, pociągające, bardziej lub 
mniej słusznej, ole zawsze molo konkretne. Chodzenie 
no cmentarze, do muzeów i galerii obrazów, niezli
cz~ni; rozmowy - wszystko to było zbyt abstrakcyjne, 
zo.sm1ecoło ~mysi, .~bytecznie obciąża/o noszą procę. 
~1mo to probov.:ol1smy z zapolem, raz coś znajdując, 
innym razem cos gubiąc, ole zowsze blodzoc z broku 
ściśle określonego punktu orientocyjneg~. 1' tok dosz
ło wreszcie do generalnej próby, no którą przyjechał 
Stanisławski. 

Nie będę jej dokładnie opisywał oni opowiadał 
o swoich wrażeniach. Powiem tylko tyle, że wprowilo 
on.o .Konstonteęo Siergiejewicza w zupełne zdumienie. 
Osw1odczyl rezyserom, że nie zrozumiał nic z tego, 
co mu pokazano, że zabrnęliśmy w ślepą uliczkę, że 
colą procę trzeba rozpoczoć od początku albo co/
kie.m jej zaniechać. W każdym bądź razie powied1iol 
cos w tym duchu. 

Odtv:'orzojąc w ~omięci nawet najdrobniejsze 
szcze~,°!Y. procy Sto~1slowskiego nad „Martwymi du
szom.'. 1. ;ego ws~ozowki podczas prób, mam odwagę 
są?z1c, ze potr?f1ę chyba bez omy/ki określić drogę, 
ktorą wybrał wowczos dla uratowania przedstawienia. 

~ie~ątpliwie pie.rwszym jego zadaniem było zno
lez1en!e dramaturgicznej osi utworu. No czym zbu
dowo: fabulorn~ stronę spektaklu? Co powinno przy
kuwoc .uwo~ę widza? Żadna z adoptacji poematu Go
golo nie m10/o dotąd powodzenia (o istnieje ich po
nad sto). Były bowiem wątle dramaturgicznie. Za 
dawnych czosów doskonale grono oddzielne sceny 
„~ortwych dusz"; cieszyły się one dużym powodze
niem. Ale gdy tylko łączono je w jedno przedstawie
nie, sceny, w których powtarzał się ten sam motyw 
kupno martwych dusz, przestawały budzić zaintereso
wanie widza, nie soojolo ich bowiem jedno oś insce
nizacyjna. W środku przedstawienia publiczność zo
czyno!o ~ie no oqól nudzić mimo wsooniolych wyko
nowcow iok: Wor/omow, Dowydow, Dolmotow itp. [.„l 

:·Kariero Cziczikowo" - oto, co powinno stać się 
~low~ym. tematem przedstawienia, oto co powinien 
siedzi~ widz. Tok zdecydował Konstanty Siergiejewicz. 
Czy m10/o to oznaczać, że ograniczał zadanie insce
ni.~o~ji ~ylączni~ do „kariery Cziczikowo"? Oczy
w1sc1e ~1e'. Jo~ n1k~ in.ny zdawał sobie sprowę z praw 
teatru 1 w1edz10/, ze 1m sztuka jest lepsza w sensie 
dromoturgicznvm, tym pewniejszy stanowi przewodnik 
idei. W wypadku przeciwnym reżyser powinien ulep-

•) Toporkow gro/ Cziczikowo. (Przyp. tłum.). 
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szyć sztukę, lecz nie przez wprowadzenie ubocznych 
ozdóbek rozpraszających uwagę widowni, lecz przez 
podkreślanie głównego jej wątku. [„.l 

O swoich zamiarach reżyserskich Stanisławski nie 
mówił z nami przed czasem. 

- Umie pon handlować? - zapyta/ mnie pewnego 
razu. 

- Jak to, handlować? 
- Tanio kupić, drogo sprzedać, naciągnąć klienta, 

zachwalać swój towar i obrzydzać towar konkurenta, 
domyślać się, jaka może być najniższa ceno, udawać 
biednego, przysięgać, kląć itd. 

- Nie, zupełnie nie potrafię. 
- Szkoda. Tego trzeba się nauczyć. To sprawo naj-

ważniejsza w pańskiej roli. 
Proco rozpoczęło się od rozmów, lecz rozmów w 

niczym nie podobnych do poprzednich. Stanisławski 
ściągnął nas z niebo no ziemię. Pytania, które zodo
wol, zdumiewały prostotą, jasnością, konkretnością. 
Jeżeli chodzi o mnie, bylem nawet trochę rozczarowa
ny i zakłopotany: wszystko było zbyt proste, powszed
nie i bardzo odlegle od urojonych celów. Nadto do
tychczasowe próby tak zaćmiły umysł, że nie bylem 
zdolny odpowiedzieć no najprostsze pytonie. 

- A po co właściwie Czicz ikow skupuje umarłych? 
- niespodziewanie zapytał Konstanty Siergiejewicz . 

- No, jak to po co? Przecież w poemacie wyraź-
nie jest powiedziane, że oby zostawić ich w radzie 
opiekuńczej jako żywych i dostać pieniądze . 

- Po co? 
- Nie rozumiem pono. Dla korzyści„. Dostanie 

przecież pieniądze. 
- Dlaczego? 
- Co dlaczego? 
- Dlaczego odniesie korzyść, po co mu są pot-

rzebne pieniądze, co z nimi zrobi? Czy pon o tym 
pomyślał? 

- Nie, takie szczegóły mnie nie interesowały. 
- To niech pono zainteresują. 
Długo pauzo. 
- No dobrze, martwe dusze zostawione, pieniądze 

zdobyte. I co dalej? 
Znowu pauza. 
- Pon musi znać dokładnie, możliwie jak najdo

kładniej, i bardzo konkretnie cel wszystkiego tego, co 
pon robi. Proszę dobrze przemyśleć, drobiazgowo 
zbadać biografię Cziczikowa, ażeby mieć materiał 
do procy nad rolą. 

Konstanty Siergiejewicz bardzo misternie noprowo
dzo/ mnie no te myśli, które mu były potrzebne, ole 
nie narzucał mi niczego gotowego. Tylko umiejętnie 
podniecał fantazję. 

- Niech się pon postowi w sytuacji Cziczikowa. Co 
by pon wtedy zrob ił? 

- Nie jestem Cziczikowem. Mnie nie interesuje 
wzbogacanie się. 

- A gdyby to było wiośnie to, co pono najbar
dziej interesuje, wówczas jak by pon postąpił? 

W czasie takich i podobnych rozmów rozstrzygały 
się sprawy najprostsze, jednak dotyczące najistotniej
szych zagadnień „kariery Cziczikowa". Rozmowy wy
prane były z mędrkowania, nie miały nic z mętnia
ctwa, no co tok się łakomili adherenci wojującego 
formalizmu . Ile Cziczikow mia/ pieniędzy, kiedy do
wal łapówkę sekretarzowi rody opiekuńczej? Czy du
żo to była łapówko itp. itd. Słowem, Stanisławski żą
dał znajomości najdrobniejszych detali życ ia boha
tera. Wszystkie problemy musiałem rozstrzygać sam. 
I czyniłem to w oczekiwaniu no właściwe próby, nie 
zdając sobie jeszcze sprawy, że już się one toczą, 
lecz w sposób, przynajmniej dla mnie, dość niezwykły. 

WASILIJ TOPORKOW 

Fragmenty wspomnień W. Toporkowo o ostatnich pra
cach reżyserskich Stanisławskiego wyjęte z książki 
„K.S. Stanisławski na próbach". Wydawnictwo „lskus
stwo", Moskwa 1950, 

Tłumaczył 

~UGENIUSZ SZROJT 
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WŁADYSŁAW HAŃCZA 

REFLEKSJE 
NA TEMAT 

„MARTWYCH DUSZ" 

Niewiele jest chyba utworów powieściowych w lite
raturze światowej, które czyta się jak egzemplarz re
żyserski opracowony z zadziwiającymi szczegółami, 
widzeniem tych szczegółów i opisaniem ich dokład
nym jak przez kogoś, kto widziałby je z krzeseł por· 
teru podczas bystrej obserwacji sceny. 
A tak odbiera się „Martwe dusze" przy uważnej le-
kturze. · 
~ie dziwnego, że roi się, zwłaszcza w Rosji, od prze
robek scenicznych „Martwych dusz", lepszych czy 
gorszych, ale chyba najliczniejszych ze wszystkich 
adaptacji powieści. Właśnie to szczegółowość i plas
tyka widzenia świata przez Gogola, jak i znakom icie 
sceniczne dialogi nasuwają zawsze pokusę pokazania 
jego arcydzieła w teatrze. 
Ale sądzę, że dziś jest· to specjalnie pasjonujące boć 
przecież społeczeństwo odmalowane tak precyzyjnie 
w „Martwych duszach" jest typowym s po ł e cze ń
s twe m k o n s u m p c y j n y m, który to układ sto· 
sunków jest obecnie jakże szeroko i wszechstronnie 
rozpatrywany, atakowany, o gdzieniegdzie broniony 
czy nawet zalecony przez różnego rodzaju publicy
stow, socjologów, polityków czy wogóle ludzi zointere· 
sowanych problemami społecznymi. 
Siła ąeniuszu <?ogola sprawiła , że obraz takiego spo
łeczenstwa w Jego satyrycznym ujeciu widzimy naj
pełniej, najdowcipniej. najbardziej ostro, choć sa to 
na pewno tylko ludzie z epoki umarłej. ludz ie ówc~es
nej carskiej Rosji. 
Obraz ten straciłby na ostrości i na wyrazistości kon
turów gdybyśmy od realiów ówczesnej Rosji odeszli 

tego nam chyba zrobić nie wolno. 
Ale z drugiej strony nie można potraktować Mar-

h d " „ twyc usz z colą drobiazgową historyczną i oby-
czajo"."ą. wier.nością, zawężając zagadnienie tej naj
przen1kl1wszeJ z satyr, zwłaszcza jeśli nie dokonuje się 
ti;go ~~ scenie rosyjskiej; byłoby to zresztą prawie 
n1emozl1we ze względu na wyjątkową odrębność licz
nych specyficznych cech ludzi ówczesnej Rosji. 
Jest bowiem u Gogola jeszcze j eden element bardzo 
trudny: ale konieczny choćby do ogólnego zasyg nali 
zowania w teatrze: to warstwo liryczna powieści. Go
gol nie oszczędza ukazywanych tu ludzi, kpi z nich 

ąo 

„ 

w sposób bezlitosny, nie zostawiając na nich przysło
wiowej „suchej nitki", ale w całości powieści dzieje 
się to na kanwie głębokiego liryzmu, ogromnego uko
chania ziemi rosyjskiej, ludu rosyjskiego, pejzażu 
i tego wszystkiego, co nie jest związane bezpośrednio 
z chłostą wymierzoną ośmieszanym tu ludziom - bije, 
ale bije jak ojciec z tą bezwz:;ilędnością, która uspra
wiedliwia się wielką miłością do wszystkiego co jest 
poza nimi, a co oni przez to właśnie, że są tacy 
jacy są - zabagniają, dewastują, zaprzepaszczają. 
Nieszczęściem dla sceny liryzm ten tkwi prawie wy
łącznie w słowie odautorskim, niełatwo więc przeka
zać go w teatrze. Trudność pracy nad tym przedsta
wieniem polega więc na tym, aby znaleźć i wykorzy
stać te momenty w akcji, gdzie by ten element mógł 
dojść do głosu. Jeśli to gdzieś w przedstawieniu nie 
„zagro", cała praca będzie jakaś niepełna - a kształt 
powieści musi ulec skrzywieniu. 
To chyba najtrudniejszy problem tego przedstawienia 
- mam nawet wrażenie, że w teatrze zawsze będzie 
tu pewną luką. A jednak mimo z góry przewidzianej 
tutaj straty, zawsze warto starać się pokazać „Martwe 
dusze" w teatrze ze względu na nadzwyczajne bogac
two niezrównanej galerii postaci - jakże bajecznie 
scenicznej! 
Myślę bowiem, że i ludzi na widowni i człowieka teo· 
tru galeria ta musi fascynować i - miejmy nadziej ę -
że następstwem jej obejrzenia będą pewne szersze 
refleksje. 
Zaś jak pasjonującym zadaniem jest dla człowieka 
teatru poszukiwanie najwłaściwszych rozwiązań dla 
poszczególnych postaci „Martwych dusz" - tego świa
dectwem wspomnienia rosyjskiego aktora W. Topor
kowa o próbach „Martwych dusz" prowadzonych 
przez Stanisławskiego w MCHAT-cie. 
Wspomnienia te są kapitalnym dokumentem wnikli
wej analizy i „rozgrzebywania" utworu. 
Możliwości, które otwiera przed teatrem gogolowska 
charakterystyka postaci, oto - mimo wszelkich niebez
pieczeństw - powód, dla którego warto podjąć 
pracę nad sceniczną realizacją „Martwych dusz". 

Władysław Hańcza 
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Przekład 

Opracowanie dramaturgiczne 

Cziczikow, radca kolegialny 
Selifon, jego stangret 
Pietrusze, jego lokaj 
Mani low 
Manilowa, jego żono 
Ekonom Manilowa 
Lokaj Manilowa 
Koroboczka, ziemianko 
Nozdriew, ziemianin 
Miżujew, szwagier Nozdriewo 
Miżujewowo, jego żono 
Porfiry, służący Nozdriewo 
Paweł, służący Nozdriewa 
Sobokiewicz, ziemianin 
Sobokiewiczowa, jego żona 
Pluszkin, ziemianin 
Mowra, jego słuiqco 
Prezes Sądu 
Urzędnik sądowy 
lns11>ektor zdrowia 
lnspektorowo, jego żono 
Urzędnik 
Poczmistrz 
Poczmistrzowo 
Policmajster 
Gubernator 
Gubernatorowo 
Córko gubernatora 
Domo bardzo mila 
Domo tylko mila 
Dama z niebieskim piórem 
Domo z białym piórem 
Adelajdo 
Emilia 
Pelagia 
Is prawnik 
Czipchajchilidzew, książę 
Urzędnik z Petersburga 
Urzędnik z Moskwy 
Perchunowski 
Berebendowski 
Pocalujew, sztabsrotmistrz 
Sztabskapitan 
Kuwszynnikow, porucznik 
Goście no balu 

Epilog 

Reżyseria 
Scenografio 
Muzyka 
Uklad tańców 
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KRZYSZTOF KOWALEWSKI 
- ANDRZEJ ANTKOWIAK 
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- BOGUSŁAW STOKOWSKI 
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Sufler 

KRYSTYNA KAWECKA-KWASICOWSICA 

Pracownia scenograficzna 

JAN WISNIEWSKI 
MARiA TERESA JANKOWSKA 

Kierownik techniczny 

mgr inż . JERZY ZALESKI 

Brygadier sceny 

STANISŁAW KUSZCZVIC 

Swiotlo 

mgr inż. JERZY ZALESKI 
ZBIGNIEW KREPINIEWICZ 

Dźwięli 

EDWARD WEJMAN 

Pracownia malarska 

ZBIGNIEW GULIK 

Pracownio stolarska 

MIECZYSlAW MICHAŁOWSKI 

Pracownia modelatorska 

EUGENIUSZ RĄCZKOWSKI 

Rekwizytornia 

WŁADYSlAW SZYMKOWSKI 

Pracownia tapicerska 

IGNACY IWAŃSKI 

Pracownia krawiecka męsko 

JAN MARKO 

Pracownia krawiecka damska 

KRYSTYNA TURSKA 

Pracownia perukarska 
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