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Nie odbiera nikomu ani życia, 

ani własności, 

a jednak delikwent 

wobec śmiechu 

czuje się 

. 
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Mikołaj Gogol 
1809-1852 

Najważniejsze utwory prozą: 
Wieczory na futorze niedaleko Dikańki (1831-32) 
Mirgorod (1835) 

opowieści petersburskie - Nos (1836), Portret (1837), Plaszcz 
(1842) 
Martwe dusze (1842) 

Wybrane fragmenty korespondencji z przyjaciółmi (1847) 
Dramaty: 
Ożenek (powst. 1835, ostateczna redakcja w 1842) 
Rewizor (1836, redakcja ostateczna w 1842) 
autokomentarze w formie jednoaktówek: 
W przedsionku teatralnym po premierze nowej komedii 
(1836-42) 
Epilog „Rewizora" (ok. 1846) 

Najbardziej godnym polecenia wprowadzeniem do twórczości 
Gogola jest książka Romana Galstera Mikolaj Gogol, wydana 
przez wydawnictwo „Wiedza Powszechna" w cenionej serii 
„Profile". 

Autor „Ożenku" według jednego zachowanego dagerotypu 

Gogol współczesny 

Inscenizacja dramatu należącego do klasyki światowej za
wsze prowokuje dyskusję na temat celowości wystawiania 
„staroci". Ludzie teatru wskazują wówczas na czysto teatral
ne wartości wybranego dzieła, przypominają o edukacyjnej 
funkcji teatru i innych sprawach, które stanowią warunki 
bardzo ważne, lecz jednak nie wystarczające, by uzasadnić 
wybór. 

Najistotniejsze jest bowiem znalezienie odpowiedzi na py
tanie: dlaczego właśnie dzisiaj? 

W odniesieniu do Szekspira jedną z najciekawszych prób 
odpowiedzi były, cieszące się światowym rozgłosem, szkice 
Jana Kotta. Odczytał on utwory człowieka ze Stratfordu po
przez metaforę Wielkiego Mechanizmu Dziejów, machiny 
analogicznej do tej, która napędzała historię krwawego wie
ku totalizmów, tak wyraźnie odciśniętą również w biografii 
Kotta. 

Gdyby w podobny sposób zapytać o Gogola (oczywiście 

bez ambicji dorównania autorowi Szekspira współczesnego), 
okazałoby się, że w chwili obecnej jego twórczość może być 
nam bliższa niż dzieło Szekspira, przy czym dotyczy to ra
czej Ożenku niż Rewizora. 

Na naszych oczach historia dokonuje zadziwiającego zwro
tu. Okrutny wiek, tak jak zaczął się spóźniony, dopiero w 1914 
roku, skończy się być może przed terminem. W zmienionej 
sytuacji coraz mniej przydatne okazują się wyuczone przez 
lata odruchy, praktyczną wartość tracą niezawodne dotąd 
sposoby działania. Utrwalone stereotypy, utarte nawyki my
ślowe przestały ułatwiać orientację ... 

Pytaniem, które zadajemy sobie wszyscy, problemem dzi
siaj podstawowym jest kwestia: czy potrafimy dać sobie radę 
w nowych warunkach, niepodobnych do tego, co znaliśmy 
dotąd? Na ile jesteśmy zdolni uwolnić się od narzucających 
się siłą bezwładu „starych", niepotrzebnych już reakcji? 

Tak samo bohaterowie Gogola : czy potrafią być ludźmi, 
czy zdolni są do zachowań innych niż te, które są skutkiem 
życia w Imperium? 

W twórczości Gogola zagłębiamy się w otchłanie rosyj
skiego XIX wieku, wkraczamy w świat podzielony na rangi, 
zaludniony przez potwory drżące przed rewizorem z Peters-
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Moskiewska ulica w pocz. XIX wieku 

burga, handlujące „martwymi duszami", dręczone nocnymi 
koszmarami, w ciągłym strachu, by nie wypaść z łask, i w 
ciągłej gotowości, by podlizać się zwierzchnikowi. Wkracza
my w świat, którego największy poeta miał przywilej być 
cenzurowanym przez samego cara, najlepsi ludzie gnili 
w „głubinie sibirskich rud", a szef żandarmerii oznajmiał: 
„Przeszłość Rosji jest podziwu godna, teraźniejszość więcej 
niż wspaniała". 

Portret tego świata znajdujemy w opowieściach peters
burskich, Martwych duszach i twórczości dramatycznej auto
ra Rewizora. 

Biografowie odnotowują, że zainteresowania teatralne Go
gol przejawiał bardzo wcześnie, miał zresztą na tym polu 
przykład we własnym ojcu, który był autorem wodewilów 
grywanych na magnackiej scenie w Kibińcach na Ukrainie. 
W gimnazujm w Nieżynie młody Mikołaj zorganizował teatr 
szkolny, wykazując podobno wybitny talent aktorski. Był to 
talent widocznie zbyt różny od przyjętej w owym czasie kla
sycystycznej konwencji, bo kiedy Gogol postanowił zostać 

6 

I 

ł 
ł 

aktorem, nie zdał egzaminu przed dyrektorem teatrów Jego 
Carskiej Mości, księciem Gagarinem. 
Współcześni wspominają, że był Gogol niezrównanym inter
pretatorem własnych komedii... 

Talent dramaturga posiadał jednak niewątpliwie. Entu
zjasta twórczości Dymitra Fonwizina i Aleksandra Griboje
dowa widział w ich najwybitniejszych dziełach wzór „praw
dziwie społecznej komedii". Gogol traktował literaturę jako 
służbę społeczną, „śmiechowi lekkiemu" przeciwstawiał 

„śmiech poprzez łzy", który miał wstrząsać sumieniami ludzi 
i torować drogę zwycięstwu sprawiedliwości. 

Próbą realizacji tego postulatu miała być komedia Wło
dzimierz III stopnia (1832), nie dokończona, gdyż, jak pisał 
Gogol w liście do Pogodina: „Pióro trąca o takie rzeczy, ja
kich cenzura nigdy nie przepuści. A po cóż pisać, jeżeli sztu
ka nie będzie grana?" 

Włodzimierz atakował zbyt wysokie szczeble imperialnej 
biurokracji, dlatego pozostał niespełnionym zamiarem, nie
które tylko urywki zostały opracowane jako samodzielne 
scenki komiczne. 

z inspiracji Puszkina podjął Gogol temat bezpieczniejszy: 
dzieje niedoszłego ożenku kupieckiej córki, co nawet „dwu
dziestu siedmiu lat w panieństwie nie wytrwała". 

Można odczytać Ożenek historycznie, oceniwszy ostrość 
satyry skierowanej przeciwko porządkowi społecznemu panu
jącemu w Rosji za Mikołaja I. Akcja komedii rozgrywa się 
bowiem około 1825 roku, utwór powstał pomiędzy 1833 a 1835 
rokiem, ostateczna redakcja ukazała się w zbiorowym wyda
niu dzieł Gogola w 1842 roku. Historycznie to jeden z naj
bardziej ponurych okresów w dziejach nowożytnej Rosji. 
I patrząc z punktu widzenia historycznego determinizmu, po
staci bohaterów Ożenku to typowy produkt owej epoki ·
płaskie kreatury, różniące się od siebie jedynie powierzchow
nością i typem głupoty. Określenie „bohater" jest w odnie
sieniu do nich jak najbardziej nie na miejscu. To marionetki, 
brudne kukły, wypchane słomą i pakułami, zalatujące stę
chlizną. Jeżeli nie oszukują, to dają się oszukiwać, zakłama
nie jest dla nich sposobem życia, które zresztą sprowadza się 
do najprostszych pożądań, z lekka tylko skrywanych pod 
płaszczykiem konwenansu. Żyją w świecie z którego jedyną 
ucieczką jest farsowy skok przez okno. Ale gdzie uciekać? 
Dorożką „na Kanewkę, koło Siemianowskiego mostu"? -
Absurd. 
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Plac przed Teatrem Wielkim w Petersburgu, lata 20. XIX w. 

Tak odczytany jest Ożenek sztuką o Imperium. Ale czy 
warto wystawiać jeszcze jedną sztukę o Imperium? 

Spojrzyjmy jednak na bohaterów Ożenku z innej perspek
tywy, całkowicie ahistorycznej. Zapomnijmy o rangach 
i przesądach stanowych, przecież to dla większości z nas 
obecnie puste dźwięki. Po takim uogólnieniu „zdarzenie cał
kiem niewiarygodne w 2 aktach" staje się modelem jakże 
częstego doświadczenia człowieka: doświadczenia niemożno

ści spełnienia jakichkolwiek zamiarów. Ożenek staje się 

smutną opowieścią o człowieczej niemocy wobec fiaska dążeń 
do szczęścia, choćby tego małego, powszedniego, na ludzką 
miarę. 

Osoby tak czytanego dramatu upodabniają się do Każdego, 

bohatera średniowiecznych moralitetów, uosabiającego los 
człowieczy na ziemi. W niepowodzeniu, które ich spotyka, 
odnajdujemy własne niepowodzenia, w ich twarzach rozpo-

znajemy z trwogą własne oblicze. Teraz łatwiej 0 litość 
o zr~zui:nienie dla tych małych ludzi, o współczucie. Wszak 
„ze s1eb1e samych się śmiejemy". 

Scena ~taje się zwierciadłem . „Innym" zwierciadłem, nie 
tym o.sw~Jonym, niezauważalnym, w którym codziennie pre
zentuJe się nam nasza fizjonomia tak, jak ją chcemy widzieć: 
„Znam .ja ~.e inne lustra. Postarzeją o dziesięć lat, a cała gęba 
na ba~1er. _To Podkolesin. Strofuje go rosyjskie przysłowie 
postawione Jako motto do Rewizora: „Nie przygaduj zwier
ciadłu, kiedy masz gębę krzywą". 

W ten sposób Ożenek staje się sztuką o Każdym. 

Nathan Altman: Gogol 

9 



Jednak Gogol, notre contermporain nie znajduje się 

w żadnym z powyższych odczytań. Spotkać go można raczej 
gdzieś pomiędzy nimi. Traktowany historycznie Ożenek to 
satyra na społeczeństwo Rosji I poł. XIX wieku, to zabytek. 
Traktować Ożenek jako melancholijną tragedię walki z nie
ubłaganym, okrutnym przeznaczeniem, to zapomnieć o rze
czywistych motywacjach, którymi kierują się postaci. Jajecz
nica naprawdę jest chciwy, a nie zakochany, Fiokła to nie 
tylko posłaniec ułatwiający spełnienie się uczucia, lecz prze
de wszystkim zazdrosny o dochody pośrednik matrymo
nialny. 

„Gogol był najsmutniejszym humorystą świata" - pisał 

Rafał Marceli Bliith. Najsmutniejszym - ale humorystą! 
Ostrze jego satyry nie jest skierowane wyłącznie na osobiste 
przywary występujących postaci. Nie chodzi o snobizm, głu
potę, chciwość. Nie chodzi też o Imperium, Gogol był na to 
zbyt ostrożny. 

Ostrze jego satyry - a i ostrze smutku - wymierzone jest 
w swoistą Inercję, bezwładność, która polega na tym, że po
staci dramatu nie umieją wyzwolić się z nawyków niezbęd
nych w życiu oficjalnym, a śmiesznych w zastosowaniach 
prywatnych. W tym świecie rang, tytułów, francuskich sno
bizmów i płaskiej chciwości nie ma miejsca na uczucie, trud
no nawet znaleźć słowa by nawiązać wstępną rozmowę. 

Bohaterowie Ożenku pozostają ludźmi Imperium nawet 
wtedy, gdy trzeba zapomnieć o roli społecznej. Daje to efekty 
komediowe. Ale gdy w tym „innym" (bo rosyjskim) zw ier
ciadle dostrzeżemy na moment zarys własnej twarzy, po
myślmy ze smutkiem o tym, ile marzeń, ile planów nie po
wiodło się, bo w ostatniej chwili ktoś stchórzył, a ktoś inny, 
jak Akinf Panteliejew, nawet nie zauważył szansy. 

„Smutek jest rzeczą konieczną - pisał o Gogolu Bliith -
oczyszcza nas, pozwala na prawdziwe zetknięcie z rzeczywi
stością. Humor nie zabijający smutku uczy nas patrzeć prosto 
w oczy temu, co grozi, co czyha, by c zęsto nas zakłama · 
nych uczynić śmiesznymi. Humor taki pomaga do oczyszcze
nia. Karci, a nie gorszy, a co ważniejsze, uniemożliwia wy
łgiwanie się. Wielka to broń w ręku moralisty". 

Janusz Legoń 

malarstwo 

KRZYSZTOFA 
WOJTOWICZA 
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Malarstwo Krzysztofa Wojtowicza 

W bieżącym sezonie rozpoczyna działalność teatralna ga
leria malarstwa i grafiki. Pierwsza ekspozycja to prace Krzy
sztofa Wojtowicza. Autor urodził się 18 października 1958 ro
ku w Rzeszowie, tam ukończył Państwowe Liceum Sztuk 
Plastycznych, obecnie kończy studia w Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Łodzi. 

Pierwszą wystawę indywidualną miał już w 1977 roku, 
obecna jest piątą z kolei. Zdobywał również nagrody i wy
różnienia na wystawach zbiorowych, m.in. I nagrodę w kon
kursie „Rzeszów 85", II nagrodę na Ogólnopolskiej Wystawie 
Absolwentów Srednich Szkół Plastycznych (1986), I nagrodę 
na wystawie „Malarstwo, Rysunek, Grafika i Rzeźba Roku 
1988" w rzeszowskim BWA. 

Twórczość Wojtowicza, jak czytamy w recenzji jednej 
z wystaw, „to nawiązanie do najlepszych tradycji malarstwa, 
które można by określić jako narracyjne, gdyż najczęściej 
można wysnuć z niego coś na kształt fabuły, dramatycznej 
anegdoty. (.„) To przykład działania artystycznego nie stro
niącego od kontekstów filozoficznych, moralnych, historycz
nych, czy wręcz historiozoficznych." 

Inny recenzent napisał: „Wojtowicz buduje swe obrazy 
z dosłownie powtórzonych fragmentów rzeczywistości, two
rząc pozornie realistyczny świat, który naprawdę jest meta
foryczną wizją artysty". 

Zapraszamy na wystawę mając nadzieję, że takie rozsze
rzenie oferty kulturalnej naszego '.eatru przypadnie Państwu 
do gustu. (jl) 
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