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O GOGOLU 

Pow:eściopisarz i krytyk Weresajew pisze w książce o Gogolu: 
,.Pośród nie<:iekawych ży~'.on·„ów litcrack' eh biografia Gogola 
wyróżn'a się tym, żr jest szczpgóluie nieciekawa i szara„." Nic 
mylu:ejszego. ::\laterialy do biografii Gogola, listy jego, n;e mó
wiąc już o utworach, które są najlepszą tego tragicznego żywota 
ilustracją, czyta się z zapartym tchem i ściśniętym sercem, ob
serwując, jak walec straszliwej epoki tlumionych iiowstań i trium
fująeych żandarmów miażdżył i kruszył ten wspanialy talent, jak 
opary obludy, slużalstwa, bigoterii zaćmiewaly jac;nowidzący 
umysł czlowieka, który byl ojcem nietylko rosyjskiej prozy: dziś 
nie ulega już wątpliwości, że bez Gogola literatura europejska 
byłaby birdniejsza o jednego z najświetniej zych przeclstawicieli 
wcgo głównego nurtn. odznaczającego się szczególną silą k.-.ztalto

wania losów pokoleń. Pozornie ma 'Vere ejew rarję. Gogol urodził 
ię na gluchej prowincji ukraińskiej, na pcn·feriach imper:um 

ros~·jsk:ego. O rodzicach jego wiemy tyle, że ojciec mial pa{1-
szczyźnianych 200 dusz, matka zaś nie odznaczała s'ę niczym, prócz 
poĆzc'.wości i braku zdolności do interesów. :M~kolaj Gogol uczyl 
się miernie, do zkól chodził w pod-kijowskim Nieżynie, nie bar
dzo podłym mieście. dotąd jednak znanym racze.i jako ojczyzna 
przedniego jarzębiaka i doskonałych jabłek, niż jako nowe Ateny. 
Zresztą, czegóż tam uczyli! Profesor literatury Nikolski konf:sko
wat uczniom wiersze Byrona i Puszkina. za to całymi tygodniami 
analizował poemat n!ejakiego Obodowskiego pt. „Sierotka Chios
ski" ... Gogol jako tako kończy gimnazjum, wyrywa się do Pe 
tersburga, szuka prary mozolnie i długo, jest jakimś urzędniczyną, 
nauczycielem, przez krótki okres podrzędnym wykładowcą na 
uniwersytecie. wyjeżdża wreszcie za granicę, ci.erpi na stały brak 
pieniędzy, ima się wszelk:ch sposobów, by zdob~·ć środki do ży
cia. które mu nic. zdawal-0by ię, prócz niedostatku, zgryzot co
dz!.ennych i stałego gwaltu nad własnym sumien;em nic przynosi. 
Autor popularnych powieści biograficznych załamałby ręce ze 
zgrozą: w życiu Gogola szukalbyś ze świecą kobiet i romansów. 
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.Jpdyna historia rornaut.vc·zna. o które.i z l'stów cło 111atki w!atl::>mo, 
została poprostu ,.;fi11gowaua. )lolo, by nsprawil'dliwić pierwszy 
i nagły wy jazd za gra u irc:, za matc-z~·ne pic·ui~tllze, przysłane mar
notrawnemu synowi rlo Pel<'rsbnrga, celem wykupu zastaw'.oJtego 
folwarku.„ Coraz t'ZQśe't'j w1iada.ią<' na zdrow!u rnil>:szka tygo
dniami u zamożnie,j,.;zyC'h przyjaeiół, m1prz;v-krzafoc :;ic: im invoją 
mizantropią i ulló::;hn•m. CalP Jata przl'hywa wr \\'losz('ch, ale do 
końca swoil·h dni 7.le mówi IW wlosku; WQllrujp JW 1<~111·:1pit'. w któ
rej ż~·fo i tlz'.alnjQ o tym ezas!L· St1•1ulbnl i I-Irin<'- Balzac i ~Ieri
mee, ~Iarks i Prouclhon, all' oheujc t~·lko z g-arstk<1 rosyjskich 
obieżyświatów. Czy w:dz:~1l się z .Mickicw·ezrm w Paryżu, jest do
t:rchcza spruwq uicwyjaśnioną. \\'racn do Ho~.ii tylko pato by 
umrzeć w 1852 roku, majt\C lat zalt·dw'.e 43. ale hc:d<ll' już ou tllu
g'.ego czasu czlowiekiem 1>ozbawiony111 sily l wóreze.i i racbśl·i ży
cia. Dodajmy, że n:c licząc pierw ·zc>go nicndanrgo poematu ,.Hans 
Kiichengarteu" - Gogol drukować zaC'ząl w roku 1830 a ocl 184~ 
nic godniejszego uwagi n:,. nap'.saJ. W ei;iuu tyrh kill~u lat vow
staty jednak po kolei „Wit•czon ua futorz(• opodal Dikanki" • 
.. Arnh<•-;ki", „)fos", „Plaszpz" . .'l'aras Bulba". ,,Opow:rść o tym 
jak pokłócił się Iwan Iwano~irz z lwatH'IU Nikil'orow:C'z<'m". 
„ł'ortret", „Ożenek", ,.Gracze·', a wreszcie „Hewizor" i •. Martwo 
Dusze", a więe rzeczy które leżą u vodwalin wiPlkir.i pow:e8ci 
rosyjskie.i wieku XIX, które we:::.zl~· do żelaznego repertuaru tea
tru europejsk ·ego, hl'z których nic bylohy może Dostojewtikirgo, 
Lieskowa, Czechowa i cale.i świetnej ·at ~·n· rosyjskir.i od Salty
kowa-Szczetlrina do Ilfa i Pietrowa. Zaparnic:tajrny: w okresie 
tej erupcji twórczej Gogol bywal !:!tale w towarzystwie Pm;zkiua 
który dal nawet :C'hrmat akcji „l\lartwych Dusz" i .,Rewizora" 
frmu d7iwnemu powic~cio i dl'amatopi1.;arzowi c:rrp'ącemu na 
notoryczny brak pomysłów fabularnych. Obco~val z Bieli1'tskim 
i jego grupą, Lermoutowem i HPrcenem, a wic:c z najlepszymi 
ludźmi swego czasu . .fanatykami wolności, wrogami samoclz"erża
w:a, ludimi. którzy 11rzeczuli jak się dzieje dzieją, którym 
przyszlych losów Rosji i 8wiata nic przeston! I zlob· orzeł na k:
rasjersk' m kasku imperatora Mikola.ia Palkina. ·w eiągu tych 
krótkich lat rozegrał sic: jeden z najbardziej w W~'J>nclk i ohfitują

cyl'b dramatów, jak:e zna historia literatury. DramatówT ba, tra
gedii! \VystarC'zy w::;vomnieć, że Gogol. bodajże pięc:"okrotn'e pa
l'l rękopis? drugiego tomu „Martwych du z". PoJobny los spo
tkał „Order świętego "'lodzimierza Trzeciego Stopnia", „I/tur
g'ę" i inne dzicla, o których wiPmy t) lko tyle, że traw:l nad n'.
mi dni i noce, przc.pisywaJ, według HWej zasady przynajmniej 
()Śm:okrotn·c, a potem palił be~ lito~C'i. Byly to tylko w:domc ofia-
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ry ,"' t':Jdzi, 1111pj walt·p .i<.1k:1 toezyl teu .iasuy. blysk'illiwy talent 
z dta\Yll\C"<l _ f{O <']IO~ą. orwn-. alp n:e klt:,.,ki. Kk„kn i to .ir<lyn:\ 
br.Jo_ i:aC'Zt'.! w~ danw. „\Yybranyc•h urywków z kon•s1Hrndencji"', 
ks·ązk1 .kt.t>1:a ,.;lal<~ ·'(~ poc~Qtkiern koi'1ea w dziPjac•h gPniu:;zu Uo
go~a. k,;1'.1zk1: pow1ec~z1~1y to bez żadu('j ż1 uady - w:,tpcznej, pel
n~:' 11w11 a_C:kH~~~~ ~·elil;l'iauetwa i kajania :-.ię za ... grzl•t·h nap.sa
n a . .J.{p"1zo,1.1. _1 Illc•ny.·zpgo tomu .. \Larh\y<'h Dusz". Drugi 
tom.mia! li:.·c .Jnz zupPluq Pksp'ae,ią. \f'al zawierać JHirtretv za
c1~yeł~ gu_uer.Halorów h_u11wuitaruych ża1ularmów, U('Zciwyeh ·kup
c.·ow 1. nulos:prnych clz:eclziców, pode1 . .as gody pierwsz~· hyl to 
Jak P~·al Ah•ksaucler lll'reen ,.okrzyk Z"roz~· i ws!~ d11, który 
wytl:t,Jl' ezlowick pon:żon;\ przez nc:tlzne żyl'h', gdy 1wgle znll<il'Z 
w Z\\ il'r<'i<1dle swoji1 zli;nll<:couą gc:be„. Tc!l "·Jaśn I' drugi tom 
pal"~ fiogol_ ": vrzNl<>clniu śmierl'i. Cz.\ to kll•ska .'il', raczpj 
~w~ctC's1wo ,;\\'lei!leg·o ar[)„t~· i żarliwi1• 1wz1<\\Pg'n św"adka swo-
1<;h r·~;1sÓ\\". Ta historia jl'st wit:<'d niż puut·w.i<v·a. Gogol stawat 
.:;·ę Illl'JJi;tl au:omat~ c·zn!c gmł'o1ua11P111 /. chwilQ g-rh <w:aclomic· 
ln:ar si~· tlo .oh1·011~ ,..[raL·ou~·C'h pozyl'ji g-inne •go w!a.[a. ::iin·z1•nie
w l'l'ZU.J<lC "lt' t'[lOl'C, ·przPrt:CWil•rzal si(! wia,lll'lllll taleu!Jwi. [ n'<· 
~o .nil· 7llllt'Zy, że .. \\'ybra11c urndd" ~at11 uważa! za dzil'L> 11:(}

~mtPrtplne. a o „RPwizorzl'" już w H13 ruku p'sze ,;blog08~aw:l
b:nn Io-., g1lyby go .iakiP mole zjadly''. Trag-rd:i (logola u'c trzeba 
tlonwezye ehorohq. \Y~·::;tarl'ZY uś\\·iallom!ć sohic w .iak"!'l1 żyl <>za
saeh. Xa i:draży świ(!lego r)rzym=erza stal '!\likola.i T. żnndarm 
Europy. Powstan'a i rewol11l'.il' kończył:.· ,;iQ klt::-.kt\ luli kompro
m:scm z cit'mięzemui, str)1•zki <ll'kahry:,!(1w zd:1i.rt~· już z111nrszrć 
Łnku-.i1bc;y ,;'ec!zipli w kat.:im. !a<'h, w P:1ryi.u r7t1clz:li ha 1kil'rzy", 
w Hz~·mi<' Papież. a ;1;l'l',\ tkacw w~\\ ivrali hWclj gn'ew .i<'.;;zezc 
na maszyna!'h. Cóż, :i.t• Gogol żył eling-o z:1grn11ieą. zdała od żan
dar~11~1w, rrw·zorów i 1n·zrkup11ió\1 „~Iartw~ch Dwz„. Il~ l .ictlno
czc::;t11<' zdała ud swego ludu, od którego o<lgroclzouy hyl n·c tyl
ko grani<'ami, al<' i uirprll'b.tą za nilodn ;.cianq 11rzPstidów kla
sowych. Ci 1·0 zo:;fali ·w Hnsji, .ictll•ll za drugim otwinali oczv 
i al110 ginęli '.l rnk kata lub P:ijrmuego zabó.it'Y - jak dekabryści, 
Puszkin, Lermontow, albo .. wyrzekali sit: podlrj zgorl)· 11<1 podłą 
rzrcL:yw~stość" jak wi<·lki Bidiuski, jak Ucn·Pa. Szt>Wt'll'Hko, Do
broluhow. Ci. którzy nic midi tlość bity i odwagi zaplacili za 
to tym. że dzi8 nikt ich imion nie pam :da. bądź, jak Gogol, 
wybiprali art~ styczne sa11111hójstwo. Czerny Zl'W~ki mówi o Go
golu: „Cokolwiek na1iisal wszystko zdawało mu :ię malyru i ni
sk·m. Pokażcie rui człowieka z 1akim praguieuicm doskonałości 
a pow:cm wam: tnki 11ic ni<' napi:;ze, nluo stworzr eoś na prawdci 
wielki(;'go - hc.dzi1• n I ho Tan talem, al bo Prometeu>;zrm ". Oto ta-
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jemnica Gogola. Ten człowiek -0barczony wszystkimi wadami 
swoich bohaterów, hipokryta, faryzeusz. nieomal hochszta1)lt'r, z lu
bością podający się (już jako cenion)' autor) za „kolcżskicgo ase
sora", gdy był „koleżsk;m rejestratorem", wyczekujący jałmużny 
od cara, drobny snob prowinc.ionulny, szukający laski utytulowa
nych święto zków, piszący <> sobie samym, że „zawarte są w nim 
wszystkie możliwe iiwiu ·twa i przy tym w takiej ilości w jak:ej 
n'.e widziano ich u żacluego czlowieka'·, ten obluduik, zmuszon;y 
na każdym kroku vrzcz mcdostutck do cvraz nowych falszów -
był jednoczcśn ie kryształowo czystym artystą, n i es trudzonym, 
nieprzekupnym i zasłuchanym w głos wewnętrzny. który mu ka
zał dawać bezlitosne świadectwo prawdzie. 'Vecllug obliczeń \Ven
gierowa autor „Martwy('}1 Dusz" ·pr,dzil na rosyjskiej prowincji 
zaledw~e czterdzieści kilka dni i to przejazdami z Petersliurga do 
.Moskwy i rodzinnej J a11ówki. Tym niemniej o cp-0cc )likolaja I 
więcej wiemy z „Rew:zora" czy ,.Martwych Dusz", niż z podręczni
ków historii. Co więcej: śmh•rh Gogola b:d pociskiem, który tę 
<>pokę ugodził najceluiej. Oto triumf geuim;zn. 

Jerzy Pomianowski 

h 

-

„R E W I Z O R" 

,.Rewiwr'' Gogola zajmuje w literaturze ro ) jskiej micJsce 
poczesne wśród kilku nieśmiertelnych utworów, które uważamy 
za przełomowe w sensie przemian art) st~ 1•zn~·ch i społecznych . 
Jest to punkt zwrotny zarówno w dzicdzin;e i;ztuki, jak i życia 
społecznego. wytwór romantyzmu o tPndcnejac·h i wpływach rea
li.,;tyeznych. pierwsza rosyjsku komedia obyczajowa, iiozbawiona 
rezonerów i rezonowaniu, bezlitosna satyra ua biurokratyczny 
pstrój caratu. Oto jaki efekt dało to zdumi1•wnjqce polączeniE' 
śm;cchu i pogardy w sto ·unku do ówczcsnpj r2a>\'zywistości ro!'!yj
"kiej. Sam Gogol powi<'dzial o .• Rewizorze'', że w sztuce tej jedy
nym bohaterem pozytywuym ( .. 1H:zueiowym j -.zlachetnym") jest 
śrn ·ech . ... ~ie byl to byuajmniej pusty dowciv. Kiedy indziej znów 
określił Gogol twórczo'ć :;\voją jako „śmiech przez łzy". W „Re
wizorze" śmiech jego osi<1guqł wyżyny szlaehctucgo gniewu, sta
nąt na pograPiczu owego „~wietego oburzenia'', które powoduj~ 
rewolucje i przełomy społeczne. 

Groteskowa intryga .,podarowana" Gogolowi pr;-.<'z Puszkina, 
n Wl'tllug niektórych badaczy zapożyc·zona ocl komediop:sarzri 
Kwitk:, czyui g]ównym bohaterem sztuki Chlcstakowa. Postać ta 
bez charakteru i jakirjkolwiek wartości mornhw.i. chwie.iua i ni
kła niby cieit, wydaje się tworem n;t>spokojnc>g-o sumirnia gronu 
prowincjonalnyeb urzędników, pastwiacych Iii\: uad bezhrounym 
obywatc>lcm. przebiegłych Japowników. ciemięzców i wyzyskiwa
czy. :N"a to znac·zenie po-;la 0 i Chlestakowa zwróc·it Jlierw. zy uwagi' 
Bicliuski. Tstotnym. zbiorowym hc,lrnterrm „Rrwizora" jrst sa
trapa - horodniczy Skwoznik - Dmuchanowski. lapowHik s~dzin 
Liapkin-'l'iapkin, denuucjator z:emlanika, prywatny „1wrlustrn
tor" kore,;poude11t·ji poc:dmajster Szpekin wcil·h•nie plotki i ga
dulstwa Bobczyński i Doł)('zyiiski, posterunkowy Dzierżymorda. sto
sujący prawo pięś1·i, prowincjonalne matron)·, próżne panny ; in
nf' personifikacji'\ m irszrzańskiej rzeczywisto~c·i 
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Koml·<li.a Gogola n;P posiada nawet tradycr.int•go finalu -
ukarania zla i triumfu enoty. Chlestakow zdąży! jeszcze wymknąć 
się z rąk sprawi.t•1Jl"wo~ei, a skutki przyjazdu prawdziwego re· 
wiwra zakr~·wa kurtywi. Xie wi1•my, (·zy nic ;e on i:;prawicdliwą 
karę, czy t:dko nowe troski i wykręty dla winowajeów .• Tedyny 
morał o doLitnym ak<·eueil' :spoh•(•:t.uym zawarty .ie t w Oblatnif'j 
repliee horocln:czego. gcly poduosz<ic pięści nad glOW<\ zwraca -;il' 
do witfowui z pytaniem: „7. czego się śmicjcc'cT z sieb:c się śm't 
jecie.„" 'l'ak też, wbrew konH'll ta rZOlll i'iamcgo a u tora, ro z mu '1111 
ówczt>sna publiczność kornrtlk Gogola. '1iTicczór, kiPcly ze sepu~ 
padlJ te lowa, zdN·rdowal o zasaduiciych zm'anach w literatu· 
rze i żyeiu ... H<.>wizor'· :tal si<: liodźcl'm zmian spolc•<·iuyeb. je
dnym z powo łów ode1"1\'a11;a :sit: od .·wojpj klasy „11okutu.ii1c~·(•h 
szlachciców", skry.·tal'~owauia JSię 'wiadomo'ci nowego :stanu 
który .i:t wstąpił. Zn początkowa! ros~ jski realizm krytyl'zny, za· 
.;ygnalizowal uowy ukn·s hu.in1•go rozwoju komedii i puwil'Ś<·i r1'a
listrczncj z iiolowy XIX wieku. 

Sam Oogol u~wiadorn'.l sohic w pcwucj micrze przclomowl' im1· 

czeni(', jakie w jego twórczo~'·i miał .,Rewizor". Powolufoe : :t: 
na Pu:szkina, jako ua hudz:c·iela tej 8wiudomośri. vi ·al co na
tl!pujc: 

.• Zauważ~· lcm. że w utwora<•h swo'd1 stosuję ~micC'b bezpod
stawnie, sam 1lobrze nic wieclząt· po co. śm;e.iq•.' . ie:. 11111t'ży s : ę 
śm'ać clohitnic> - i z tego, <·o rzec·zywi.~cie zaslu1rn.i<' na w~·śm'ewa
nie. \Y „Hewizorze" 11ost1111owilPm Hku11ić w::;zy:stko, co .icst w Ho
sji złego, wszystkie Urzywdy, które sit: clzi<'.i~l tam, gdz'e or! f•zlo
wicka wymaga .;i~ na.iw~· ższc.i ·'}11·awi<'Cll'wo;ci i za .il'clnym zama
chem wyszydzi(- to w,..zyst kn. Ale i'.;m i •'l'h tPn, .iak wiadomo. po
dziala l fok wielki '\\"strzi\s. \Y ~mie<'hn, k1ciry nigdy .il'SZL'ZC nit· 
b~·l tak rlo:-.aduy, zahrz111'al ,;111u\pk. 0 <1!-zulPm -;am. że 8m't>dt mój 
nie jpsf pocloluy clo cla\\'lłcg:n, że ju:l 11i!' potrnl'ic; 1iozostać w :swo
ich ulwol'Uch taki, jakim byłpm clotą<l i że potncba rozrywki, ba
wi.•11ia si~ 11icwinny111i hc•ztrosk'rni ohraY.karni ko{1czy się razem 
z mlod;-. m w:ckiprn. Po „Hewizorz „. oclezulem hardziej niż kirdr· 
kolwiek potrzcL~ uapism1ia utworu olJl•jmującego nie tylko to. 
1. czego nnlrży szydzić". 

Utwon·m tym byb· „:\Iartwc Du.;zc". I•'almly powic>~C'i również, 
jak wiadomo, użyczył Gogolowi Pu. zkin. Xie wiC:'my w jaki spo
„ób opowi,·dz;alLy o przygodach uah;nY<'y martwyc·h dusz .. slo
neczny gc•niu-;z" puszkiuow,.;ki. Zmaganiu tendcneji idralistyezn!'j 
Gogola z krytyeznym rPalizmem, który podpowi:ulala pisarzowi 
rzeczywistość, rzucih pi dno gor) <·zy na jego osobowość w ostat
nim okrt>Ri<' żyr!a. Oon nz lP spotegowalJ· i u frygi i zamęt, jaki1· 

I 
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pOWi-itHl~· dookola \1·~·stnwie11ia ,.H(•wizora·· w Pl'll'r:ihurg-u. ~zn
kają(• "J>Oko.iu wyjpc•hal za granier.. gcl7ic spotkani<' z :\li<'kil'1\-·Pzt·111 
W:t.111 1gl.1 nastroje mi-;tyc•z11p. 

\\' ż:,eiu i twcin·zo.:;l'i <:t1gola rll'<'ydował p1·zt•lom<n\'y ,1k1·e~ hi
-;tor '· \\' którym a11\or .. Hl'wizora'' w~·st1·1m.i1• jako 11ajhardzil'j t)
powu po„tać rnie,.,;wza1bkiego rcałlzlllu kr~ tycz11pgo. Xa ohiPkt:
\Ylll' u it>zn lt>żne od kndl'lll'.ii au tora, rewohH·) .in<· znn1•1.p11 ·I' t w <'11·
c; 0~1·i Gogola, wskazywał Czaru) zcv.ski. Tl'n „rcwolucyjuy 
wuios<•k" witlowui, która na widowisku Oogula. ucz:da i;it• na!PżY
ciP jlOZIHIWać i Ol't'niae „1rndl;1 l'Zl'('Z?'Wi-;toM"', WZlllllg"ł 11asiłt'11'(' 

wulJ,· z ah~:olHlyzwcm. \Y iai1e11C'hu zjawisk, zdąża.i•1t·.n·h cło oba
leu a żn11clar111skiPgo n·ży11111. z11.im11jp „HP\\izor" 111it'.i't'<· ubok 
rewoluc~· .in<'j twórezości Ha1li .·zt'ZPWa i Hykjpwa. 

Xieurnicj rt"Wolue;rjn~· hJ I języ]· korncd'i Uogoł:i . 11ic 11lłfH'lll.' 
tilcnwnt .il'j l'alo~ci. Po rl'!on ezn~·ch okrP~ach składu i kia. ~·1·~;1.mu. 
po l•czu:-.obo"· Yl'h l'l'J>li kadi w vowiPŚl' ·ach pierw:szyl'h 11aiT11 torów 
ro:s:r.iskil'h. byl to wi;pauialy Ja,iPrwcrk zwrolÓ\\' mow~· pofol'zncj, 
!,\'UZit' :-;ty} aktów lll'ZC:tluwych, kłóci b:(! Z OrUYilllfllO~c·i:1, li lllSCih) 

cll·ma:iku.iP pu,;tk<: \\'l'Wrl1!lrz1u1, „dn•1>tauit• 1111 111 ej., ·u·· -- ,1.;11ał.i~Ć 
Ulll)slów .. Jc:zyk okrPśla bohaterów komedii Gog-ola sl~u'" „rn:1•j, 
niż w:;kaZÓ\Yki w przypiskach autorskich . 

Leon Gomolirki 

„HE\\'JZOH'' X.\ POLSKI ...,II HCEX.\UII 

"'ysr1ki poziom teatru Stm1isl w · k'P~O i rozglo„ nn•dnpj lit 
ratury drarnatyr·z11t•.i 1w przclomte w'ckn dziP\\'il~tn111-itPg-o i rlwn
dziP,..tt>go <la.ie impuls do \\ prowaclzpuia na polskit• scr•uy szf'T ;::11 
najlt>1iszyeh sztuk rosyj„kieh. 

"'ar,.;zawska i:i('C'lla zacz~łu je wystawiać do1>it>ro Ciel roku 1906 
(wyjątek i,tanowila „Spn1wa" kotne(l'tl Suehowo-Kob.\ lina w r
stinvioua w tlumaezc•11iu .J{1zefa Poplawsk'ego i Sta11i;l:1wu KnakP 
Zawadzk.C'go w r. 1900). \Yówcza:i od razu rusz~ l •·:il~ hil•Żą<'Y 

repertuar glośuyC'h sztuk: .. Xa dnie" .Jatrat11a po,;acla", ,.>fi(';z
czanic", „Dzit'Ci \Yanin ·zyua.", - 1>0Lkzas g-d;1- Kraków i Lwó" 
.iuż w Jataeh 70-tych si<:galy ]JO '\n-zcs11~ ro,.,~ j.,ki n·pPrtuar. 

Aktorzy polsC'~ z 11rawdz!wi1 .;at~·sl'akcją chw~·tali wkraczająct' 

na pol1;kic ;,c·cur ro„yjskiP 1:1ztHki. wyeznwa.i<ll' trafn'p wiPlkiP mo
żI:wo~ci art~-:si) czn~·<·h osi;.1g11iPć \\ no\\ y111, on giualnym, Hlrr.· 
bnyru tworzywie drn11iatyczuym. w rołal'h o wyrazist~ rn, interNm
jąc:nn kouturZl' i barwic, w rolach, któn' w interprciacj'. L. So~· 
skirgo, K. Kau1itl.skipgo, .\. Hol'nrn110\\l'.i, .\. Hirmiaszki, I•'. FpJi]. 



mana, K. Adwentowicza stały się ni<'zapomuianymi kreac
jami. 

KlasyC'zna komedia Gogola „Rewizor", której praprem!era 
oclhyla sir. w PPtersburgu w 1836 r. w teatrze Aleksandryliskim 
najczc:;;c1cJ z wszystkich rosyjski<'h sztuk ukazująca się na na· 
szych SC'cnaeh, zdobyla sobie zaslużony rozglos i powodzenie. 

\V r. 1846 w will'il1:1kipj drukarni wytloczono pierwt>ze tlumat·ze
nie tej komedii pt. „Rewizor, czyli podróż bez pieniędzy". Prze
lożyl ją na polski ówcze;;ny wileń ·ki artysta dramatyczny Jan 
Chclmikowski. 

Niegrany z powodu zakazu władz na warszawskiej sc:en:e, odno
sił „Rewizor" wczetiniej tr:umfy w Krakowie i we Lw-0w· e. 

\Y Krakowie '" rokn 1869 wystawia go dyrekt,>r l!'alru Aclam 
Skorupka w następu.ią<'cj obsadzie: BoJe„!aw Łauuowski (Chl~sta
kow), Feliks BPncla (lloroclnil·zy), MarecI:na Ekerowa (Anna), Ro
zal!a "r allowiczowa (~lar' a). \V pozostałych rolach wy tiwili. Lech 
I\owakow~ki;\\'t'\Volski. W. Ek<'r, Alek.;. Ładnowsk:, E: Konarski, 
G: Fiszer, W. Wolańfiki, Br. \Volska. \V tym sezonie podczas ;;wej 
bytuo~c: w Poznaniu teatr krakowski dal tam również „Hewrzora". 

\\'zuowiouy zoi:;tal w Krakowie w r. 1887/8 z Boleslawem Ła
dnowskirn, .Marią Ziembii1 ·ką (obecnie Dąbrowska. świetna ar
t)·stka Jótlzkiej sceny) w roli Marii, Leonem Stępowsk'm 
(Os!p), Ludwikil'lll Solskim (Bobl·zy i:ski), Dyon :zym lt,eliksie
wiczcm (Dolwzylisk!), Józefem Sliwickim (kelner). W r. 1889 Wla
dy;;law .Jaworski gra Horo<luiczc>go, .J. Sliwicki awansuje na Dob
czyfo;ki<'go. w r. 1890 i rn:n w roli :Mari i wystr.1rn.ie w an da s:e
maszkowa. w roli Anny znakomita komiezka krakow;;kie.i sceny 
Paul'na Wojnowska, J. Miwicki w roli O;;'pa. \Y roku 1892 objął 
rolę Chlestakowa Sobiesław. Po iiaroletnid przerwie wystawio
no w r. 1897 i 1898 „Rewizora" z Kazinii1 rze111 Kamiń<;kim w ty
tu1ulowej roli, Antonim Si1'maszką (O„jp), i ~Iaksym:lianem \Vę
grzynem (Horocln:c:zy), oraz 'J'Pkla, Trawzo w roli :Marii. Następne 
wznowienia przypada.i11 na latu 1902, 1903, 1906. 1907. Ze sztuk Go
gola ukazaly się w Krnkowic również „Gracze" kom. w 1 akc:e 
i „Swaty" („Ożenek") 28.IT.1914 w dyr. Tadeusza Pawlikowskiego. 

· 'Ye Lwowie ukazał się pierw zy raz „Rew'.zor" między rok.em 
1872 a 1881 z Boi. Ładnowi;;kim w roli tytulow<'j i l\larce
lim Zboii1sk!m (Horod11icz):). Po r. 19011 gra tu Chlcstakowa Ka
z'mierz Kamiński, Jlororluiczego vn. Jaworski, Osipa - Ferdy
nand Feldman, A111w Anna Gostyńska, Marię - Stdania 
Michnowska, Zcmlau · k1: - Henryk Czaki. Gry wal we Lwowie 
Chlestakowa jeszcze w 1912 r. Roman Żelazowski. - Kapitaln-y 
w tej roli .Tan N ow~cki grai w zei;;pole em igra('yjnego Tca tru Pol-
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sk!ego w '''icdni11 pod dyr. Ludwika HPllcra w sczoni<• 
1914/15. 

'y \Varszawie poraz pierwszy grano „Rewizora" H.1. i 24.I. 
1906 r. (w teatrze Hozmai tości, później viwtórzono i w tea trzl' 
Nowym przy ul. Królewskiej), prwz .z<'l'1Pi>1 hylpgo Teatru Ludo
wego w \Varszawie, z Janem Karpow:ezem (C!de,;takow), Wlach·
slawem Staszkowhkim i .Janem Szymbor,:ikim na C'Z<'le. \\' tym ro
ku w~·stawiono go 24.Yl. w Teatrze Małym, w Filharmonii ~ Jó
zefem ł.1' elnickim (Chlehtakow), .\ ntonim Hóżaitski111 (Ilorodmczy) 
i :\farianem KiPrnickim (.Józef). W Teatrzf' :\lalym gra Hr:vizora 
Kaz' mierz Kamili ski, a :\faksymilian \V c:grzyn H:ir.>rl 11 ·cz1·g-.o. 
\V kwietniu tpgo roku zapro,;;zony został Kami1i,;ki do ode~ar~1a 
roli w Petersburgu w resart>kim tPatrze, vo polsku, w rosyJi-.kn_n 
zespole. \V lutym 1916 roku Teatr Hozmaito~ci w_y:-;ta.win „Rewi
zora" z Kazim'crzem Kami1i.:-.kim (GhlPstakow) i l\11eczyslawc111 
Frenklem (llorodnic:zy). - (W nunwrze 7 z 12.11 .191li Tygodni~n 
Ilustrowanego ukazał ·ię ohok fotografii tyeh dwóch arty;;t~~w 
w rolach. arty kul \Vt. .Tahlonow kiego pt. „Rewizor w Ro .. 11~. 
\V dz:ewięć lat późniP.i, 2"J.JI.192!i r. ukazal si(! znów RP~·1„ 
zor" w teatrz.e im. Boguslaw1:1kieg-o w oh:-;adz'e: Knzimic>rz .Jusłlan 
(Chlestakow), Ewa Kun:na (Anna), }d1•ksaudcr Zc•lwer~wicz !Ho
rodniczy), Józef Orwid (Osip), ,Janiua lfomni1<hvua (:\larw). :\ ro,: 
ku 19:!9 na scen' e Teatru Pol:-ikicgo w~sta wiono 28.XI. „lfow1zora 
w przekładzie Juliana Tuwima, w reży ·erii Karol_a Borowsk:"g?· 
w deko1·acjach i kostiumac·h Karola Frycza, z :\J_a r11hZl'lll Masz~. n
skim (Chlestakow), Bog. Samborskim (Horod111ezy), llclena 8u· 
limą (Anna), Stefanił1 Jarkow;;ką (:\Ia1"a) .. ~omcdia w nowym 
~jc:ciu i zacie os'qgnęla li<:zbę ~7 przcd~ta"'.~c~1: r . 

Xa scenic> łódzkiej nkazal się ,.Rew zor 2.n .1889 i _19.II.18?3 
po raz p'erw8 zy i llrng·i. \Y Jataeh osicm_dzi~·siątyrb ciesz~! .się 
„Rewizor'' powoclzC'n iem na scenal'h 1nowll\CJO!la I nych w K role
s i wie równic jak i „Karciarz~" Gogola. 

Ze~poly rohyjski<·h teatrów. coroeznir zjl'żdża.iącl: d?, 'Var..,~H· 
wy w marcu, kwictn:u, lub w czasie laia, c)awaly moz~osc pol,.;kun 
aktorom poznania strlu gry swych rodzimych sztuk, mc>raz \\ zr~a
komitcj obsadz:e. \V roku 1892 teatr pctcr;;hur ki grul_ tu ?1· _in. 

„Rewizora" w obsndzir: Dalmatow ~ChJi:-;takow), Ma·~łw1cchC'.W 
(Horodniczy). \Vartamow (,Józef), żuh•wa (Anna), Sawma (M<t
ria). W r. 18!J9 w Zl'>o!>OlC' Teatru }..falC'go z Mot-ikwy, Chb;takowa 
gral Wasiliew. \V 1902 r. 6.lII. w :JO rocz1_1icę śm:l'rci Gogol.a,, w ~o
borze św. Trójcy w \'\~arszawie odhylo i;it:_ m:o:zy:stc nahozensb"!· 
a wieczorem w TeatrzC' \Vielkim Kolo :\f1losmkow Sepny Rosy J· 

skiej tlalo .,Rt'Wizora". St.anisł1rn D&br< 'ski 
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~1IKOŁA.J GOGOL 

Qp( >\Vll ·SC O H \PTT \J\ilE KOPJEJKJ'\JE 

Sl't>d rt',żn:n·h rln111y:-;lów, jakiP s1111.i;i 1u·zc:tlnin m;a :,(a X. 
11 zagadk')Wl".i postac i Cziezikowa, zjawia si<: i teu. ŻC' hohatrr 
. :'lfartwy!·h r]u,.,z" .iPst idc11ty1·zll~ z niejakim kapitanem Ko
p ipjk.11!'111. Pc1r]C>jrz1•1ti1• to w~sll\\·a naezelnik l>O!·zty - i tak 
op nviarla: 

- Po k11m1ia11ii dwuHas(pgo roku. pro:;zc ja pn1H1 dobrodzie
ju •. - t.ak ZHcząl 11ot·ztmi . lrz, nit• haczą" na to, że w pokoju sie
dział 111P jeden clohroclz'ej, ale szc::-eiu, - po kampanii tlwuua . te
go r ·iku przysłany h>·1 wraz /. rnnnymi i ka1>itan Kopi1•.ik 'u. Ll'k
~odtwh, oezajdusza, piPkipln:r malkontent . i na odwachu l1ywa1 
1 w ar_c ·zif.tch - \~ ~z~·stkiPgo za~oszto\Yal. Czy pod Krai-;11~·m, <'ZY 

pod L1psk •em . dosC'. prosz<: ::-oli:P wyobrazić, żt> mu rc:k<: i wigc: 
odenrnlo. N"o. Hi<' liylo .il'!-Zl'Ze wtecl;\ żarl11yC'J1, wie pan, takich 
r.urzą1lzt' Il <·o do ra1111yeh . leu uic>jako i11wahlzki kapital wstal 
zaprownclzon~·. że si<: tak wyrażc:. do }ll'\\<1wgo ·top11i11 . r.naC'r.nie 
P<'>ź11iPj. "'i<lzi kapitan J~o11it'jkin: 11ależaloh~ .,.j1~ zahra{· dn ja
kil'.i 11ra<·:., alC' r(!k <: właśni<' . uważasz paJl . JJO,.,inda lt•wą Spróhowal 
011'\· ie<lz ć o.ica; o.ie.ee powi:nla: „~ie mum na to, Żt'iry c·ę kar
mić'' , proszi:: i:;ohie 11rzrdst11wi1:, , . .-am z trndrm dtl h r.dohywam". 
Postanowił więc mój knpitau Ko{>'ejkin ucfo« sip , i·or.umiesz pan, 
do Pcten;burga, ŻL•Ly sit: po wlutlza ·h zakrz;1tnąć, <'Z> 11i<' bQdzi<' 
.iak :Pgo \Vs1iomożc·11ia. lin tak to i tak, uiby do peWtll'go stopnia. 
.żn'.1>, ż sic: tak wyrażę, sklacla1 w of'ierzc> i krew przelewał. :N"o. 
jakoś tam, uważasz pan. z ohowrni . ezy fnrgonarni rr~1clowymi . 
c,)owem, proiszr ja 1n11w dobrodzieja, dowlókł .-:ii• uiP,i<1ko do Pe
lt r:-.hurgH. l - można ,.,oi.·" wyobrazi{-: tahi wlaśu'p iak ś to jest 
kapitan Kopit',jlJn i 11ag]p zn~tl·llł ·ie: w ..;tol:ey t<>A';> rocizaj~. ż1~ 
drugiej tak'ej . że tak pO\\ i1•n1, na świecie 11iC' ma. Xag]p 1>rzPCl 
nim, do pewnego stopnia, świat. nie przymiC'rza.iąc. polP ż~·1„a, 
bajeczna, uważasz pa11, SwC'IH'r1•zacla. N"ag]p .i<1kiś, prm;zę sob"c 
111·1.edstawić, Newski Pl'l'szpekt. albo, wie pun, jakaś taka Goro
chowaja, psiakrew, alho (<1kn . dajmy na to, Lit:c>jnn.ia, tam znów 
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..,;i;pi · taki l'ZY inn> ,,. 1nnYiPlrzu; most~ lam czortem jakims wi
. ·z11, bPz żudnpgo , tj. wyohntżmy ,.;ohir. dotknic;!•:a; o.;lowt'tll, '<'mi
rarnida. paui' dobrnclzi('ju, i tyle. Xalatal <c:, 1iróhowal wynająć 
111i!•,.,zk:rni1>. alp c•zpgo tkną{· - gryz!e straszni(': porh•ry, i;zto
L', ' - takit>, uważasz pau, di:iht'lstwo, dywany - taka. proi:;zę ja 
l<lllil. Persja. że ... i-;lowem, nip pn:yllli1•rzująu. nugą <iPJJ<'Zl'SZ ka

p'. tal). Po ulil'~ idzie:sr., a no:; już r-zujl', że paeh11ie tysi11unmi; 
(·al)~ za,'., hauk e111isyjuy mojego kapitaua Kopi<'jkina -,kladn si<:, 
do JH'WnC'go slopuia, z jakehś tam dziesi(!ciu uiPb!t•'·l''aszek i sr·e
Lra drobiazg. ~o. ma.iatku ziPmskiego za to nic kupisz, (j. może 
i kup[sr., .il'Żeli ze C'zt1•ri.lzicści ty,;ięcy przylożysz, ale ('Ztrrdr.:c·ci 
tysięcy trzeba u króla franeuskiC'go pożyczyć. No, jako,:, tam zna
lazt kątek w HPW!'lskim traktierze. za rublu n.a clohl!: ohiatl -
kapu;;u,ak, kawalc>k bitej wolow'.ny. \\'idzi - tl111go tak nie po
trafi. Zal·ząl wypytywat'. tlok<td 1:>ię zwróc '. ć1 - mówi<\: „w~·żi:;zej 
wlaclzy nie ma teraz w stol:c:y" wszystko to, uważasz pan, w Pa
ryżu; wojsko jcszezp 11it> wróciło; ale jest, mów!ą, „tymczasowa 
komisja. Nic•ch pan . prt'>Luje, może oni tam coś bętlą mogli": 
Pójd!! do korni ,; ji, -- powiada Koi)ejkin, - powiem: „tuk to i tak, 
przelewa1€m, do pewnego stopuia, krew, życic, że s ·I.! tuk wyrażę, 
tSklnclalem w ofierze':. No i proszę ja puna llobrotlzi1•ja , wstał 
isohic u'eco WL'Zl;nie.i, lew:\ rc:ką brorl<: oskrobał, bo e~· rulikowi 
ptacić, to zaraz nit'jako stworzy ko::.zt, nueiągm\1 na ,.iichie num
durzynę - i ua szezuclelku swo :m, 1m.>,,;z(! sob.e 1n•z1~ i..;tllwić, udał 
·ię do same.go naczeln"ka komisji. Zapytał. g-tltie ów 1uwzelnik 
mieszka: „Ot, - mów:ą, - dom na wybrwżu": chatynka, uwa
żasz pan. wic~niacza; szkiPlka w okllaeh. możua powiedzieć, zw:er
ciadlu 1>óltorai>ążu ' owe, marrn ury, lakiN·y, proszę ja pana... i;lo
wem ... zmyslów pomieszanie .• Jakaś b~ leja ka klamka u drzwi -
komfort rwjpierwi:;zego rodzaju, tuk, że vrzedt1•m. uważai-;z pan, 
należy wpaść do sklepiku, .mydla za gl'Osz kup:ć• i ze dwie go
dziny, pod pewnym względem, trzeć nim r<:l'e, i dopiero potem 
chwycić za n·ą. Szwajcar na ganku. rozumiesz pan, z buławą: 
hrabiowi:;h.a niC'jako fizjognomia, kolnierzyki butyi-;towc, jak tlu
sty, wytuczouy mops pou1ekąd ... Kop'ejkin i11ój wgralllolił i>ię 
jakoś ze swym szezu<lclk!em do sali autlieul'joualne.i, wcismil się 
tam w kąc·k, żeby tokcicm proszę · obie przedstnwić, nic Jlchnąć 
ju kiPjś Amen ki czy Indii. wyzloconej llo pewnego :,topniu por
f'ela uowej jakiejś wazy. X al'zekal s : ę tam, mu sit> rozumieć, sto
jąC', do woli. albowiem vrzyszecll o takki l)Orzt'. kil'dy !laC'Zt'lnik, 
ni<' przymierzaj:ie. do11'ero eo wstat z łóżka i kamerdyner poda
wał mu jaki' taki srebrny l'ebcrek dla rozmaitych, uważasz pan. 
przemywmi. Czeka mój Kopit',jkin z.c cztery godziny, aż W<'hodzi 



dyżur11y urzędnik. powiada: „zaraz pan naczelnik wejdz!e". 
A w kornuaci<' .iuż i epoiet i akselbant, ludzi jak bobu ua talerzu. 
·w reszt' i P. proszę ja pana kochanego, wchodzi na cze I nik. N o ... 
możua sob'e wyobrazić - naczelnik. Na twarzy, że tak powiem, 
saruo przc>z s'ę, odpow!(•clnio do pozycji, uważasz pan ... do ran
g· ... taka też, uważasz pan , min l. I zachowancja we wszystkim 
1.;toleczna; 110dchodzi do jednego, do drugiego: „Pan w jak'ej 
sprawie1 a pun1 pan czeg-o sob:c życzy ? panu o co chodzi1". 
Wroszcie, proszę ja pana dobrodzieja, do Kopiejkina. Kopicjk"n: 
„tak to · i tak, - powiada, - 1irzelewulem krew pozbawionv zo-
tatem, do pewnego stopnia, ręki i nogi, praeo~ać nic mogę -
ośm ' clam się prosić czy nic hP.dzie jakiegoś wspomożenia, jak"chś 
tak'ch niejako zarządzeń co tło, nieprzyrnicrzają.c. że tak pow· em, 
wynagrodzenia albo w rodzaju emerytury", uważasz pan. Naczel
nik widzi: czlowiek o kuli i prawy rękaw pusty, przypięty do 
munduru: „dobrze, - powiada. - niech pan za par(! dni wstąpi, 
dowie się". Mój Kopicjkiu w siódmym niebie: .,No, - my
iśli. - sprawa zalatwiona". \V tym duchu, proszę sobie wyobrazić, 
usposobiouy, podrygując po trotuarze, wstąpi! do Palkińi;kiego 
traktieru ua kict:szek wódki, obiad i:;pożYl, proszę ja pu11a, w „Lon
dynie", kazał sobie podać kotlecik z kaparkami, pulardkę z rM
nymi finterlejami, wypił butelkę wina, wieczorem poszedł do 
teatru - słowem, rozhulał się, że tak powiem, na całego. Patrzy: 
po trotuarze idzie jakaś smukla Angieleezka, jak labędi, proszę 
se>b"e przedstawić. l\Iój Kopiejkin - krew, uważasz pan, nie wo
da - już - już za nią truchcikiem na swojej drewnianej nóżce, 
„ale nie - pomyślał sobie, - tymczasem amory do d'abla, potem 
kiedy pensfo dostanę; już i tak się zanadto rozigrałem". A prze
puśc:l jednego dnia, proszę zauważyć, prawie połowę p!eniędzy. 
Po upływie trzech, czterech dni zjawia się on, pauie dobrodzie
jaszku, u owego naczelnika ko1niRji. „Przyszedłem - powiada -
dow"edzieć się ... Tak to i fak, z vowodu uzyskanych chorób i ran ... 
przelewalem. de> pewnego stopnia, krew" i tak dalej, w of!cjal
nym, uważasz pan, stylu. A naczelnik tak: „przede wszystkim zaś 
muszę panu powiedzieć, że bez zezwolenia wyższych władz nic 
w i:;prawie pańskiej uczynić nic możemy. Sam pan widzi, jakie te
raz czasy. Dz'alania wojeunc, w pewnej mierze, żPhy się tak wy
razić. nic są jeszcze doprowadzone do końca. ~[usi pan czekać 
eier1iliwie, aż przyjedz;e ]lan minister. A wtetl), n!eeh pan bę
dzie przekonany, nie zapomni się o pauu .. Jeżeli zaś nie ma pan 
z czego żyt, to slużę, powiada, w miarę możnm§ci". N"o i, uważasz 
pan, dal mu, niedużo naturalnie, ale gdyby z nmiarkowan·em. 
możnaby doc· ągnąć aż do jakichś tam dalszych postanowiei1. Ale· 
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n!t• tego pragną! mój Kopiejkin. Już sobie w myślach po:vii·
dzial że mu jutro od razu na rękę jakiś taki t~- · iączck, uwaza~z 
pan. '11 olożą. i: ,.:Masz, an:olku, pij i hula.i i'Obie''. - a t~· mczasem: 
czl'kaj 11 awet termin nir wyzuaezony. A on, mozna soh1l' \Yyohr:1-
zić, ju'ż ma w gtowie i Anfdeleczkę i i:iuplety i kotl~t) w,zelak1r. 
Więl' schodzi! z ganku o::;owialy taki jak p~Hlel, kt<~rego. kt:charz 
oblał wodą. - ogon między nogi, a uszy ZWh;ly .• J uz go zye :c P:
terslmrskie rozbujało, już tego i owego zakosztował, a tu kazą 
żyć, diabli wiedzą jak; slodyrzy, uważasz par:, żadnych. No'. 
a czlowiek on św:eży, żywy, ar}etyt po prostu wilczy. Przeebod~1 
obok jakiegoś takiego restorantu: kucharz tam, 1~.ro.szę so~1<' 
przedstawić, cudzoziem iec, Francuz taki z otwartą I 1zJognom1ą. 
b;elizna na nim holendp1·ska. fartuch białośc i, do peW1ll'go stop
nia, ~nieżuej, opracowuje f c n z c w r, jak i eś kotlety z trufla
mi - słowem: taki r a z s u Jl e - cl e 1 i k a t e .· s, ŻP samego 
s"cbie po prostu zjadłby:;, to jest, z a.pctytu. A\110 p1rzP.jtlz·e obok 
Miliutyńskich magazynów: tam z okna siomga jakaś taka, pro
szę sobie wyobrazić, wygląda, wii;ieuki po pięć rubli sztuczka, 

·arbuz - kolos, uważasz pan, dyt:żans, można powiech,ieć. wysunął 
się z wystawy i szuka, w pewnej m:erze, durnia, któryby sto ru
bli zaplacil - slowem: na każdym. kroku pokusa, ~o p.ewnego 
stopnia, że się tak wyrażę, "·linka idzie, a on - czekaJ. \Vręc pro
szę sobie wyobrazić sytuację człowieka: z jedm·.i ~ll'On~·, że t~k 
powiem, siomga i arbuz, a z drug~ej stroi!~ częi,;~uJą . g? ~orzk m 
daniem , zwanym „jutro". No, n :e, mysh sobie, JUZ Jak tam 
oni sob:e chcą. a ja pójdę - powiada - ealą. komisję na nogi po
stawię wszystkich naczelników, i powiem: jak chcec:c". 1 rze
czyw· icie: uparty byl, natręt uprzykrzony, poj~cia, uwa~a~~ pan, 
w glowie ani 8ladu, a tupetu dużo. Przychodzi do kom1sJ1. „No 
co - pytają go - po co pan znowu. przecież powiedz:~no już pa
nu". A on: „jakże to I - powiada - nie mogę - powiada - tak 
jakoś byle jak. Ja n.mszę - po~·~d~ --:- zjeść koUr;~ik, but~!~~ 
francuskiego wina, także zabawie s1eb1e do teatru , rozum.e:-;z 
pan. „N 0 , no, - mówi naczeln :k, - co do tego, to przepraszam:·· 
Pod tym względem stnieje, że tak powiem, do pewnego stopn~a, 
cierpliwość. Tymczasem dostanie pa.n .ua nie~będne utrzy1:ia111.e. 
aż do powzięcia r(>zolucji i niewątpliw 1 e będzie pan odpow:c-<ln o 
wynagrodzony, albowiem nie bylo jeszcze wypaclku, aby u n.as 
w Ros.i i czlowiek, który, że się tak wyrażę, do pe~ne~o stop.n:a: 
okazal ojczyźnie usługi, pozostaw'ony był b~z .opieki, ale Jesh 
już pan teraz pragnie delektować s:ę kotletami i. d? teatru, ~wa
żasz pan, no to wybaczy 11an, ale przepraszam .. J ez.eh ta~, to m?c.~ 
pan sam szuka "-rollków eh ŻJ"cia i i;am postara i,;1ę sobie pomoc · 
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L1•<·z Kopi<•.ik:JJ 111r'1.i. prn~zl' .ia paua koehauego. żadnt'j 1ta to nie 
zwral'a n wag-i. !-'łcl\n1 tP cl la 11i1•go .iak groch o śriarH!· .Awantu
rować ~ir zm·u1 I, \\·sn st ki eh w~ krzyc·za J. \Y szystkich tych naczel
u k<:·w 1alll, kil'row11ik1h\', srkrctarzy. kto tylko hyl, każclPmu dal 
lu1m'.a, w~T11g1il od ostatni<·li ... ,„\ )Jan - powiada to - po

wiada: - a pau powiada - ta111to - powiada: - a 1ia11ow ·e -

powiada - obo\vi1\zków swo'.d1 11iP iua1·i1-. \\"szy::.cy - pow"atla -
prawobó.icy jrst1 ;.l'.1'

00 

• powiatln. Tak11 im clal ·zkok. Nawinął 
111u s r. tam, uważasz pan. g-l'rwral jakiś. 1iawc•t z zupdn:e i1111ego 
miuisterstwa 011, proszr. .ia parni, i trg-o K< ' lll'rala. Hunt roz11ętał 
taki. Co rohi1~ z podohuyrn ('Z ') ·t1·1n r \\'illzi !Wl'ZPluik: trzeba za
s!o:sować, nit• vrz~ 111ierzaji11'- ż„ s11· 1ak w~· 1·aż1» .:;rorłki 8urowo8ci 
11 il'jako. „DobrZl'. - powiali <: . - jl'Żl'li ;wn 11 l' d1ee zadowolić się 
t ym <'O panu dafo i l'Zl'kat'• ~poko.i11i1>, do JIPW!lego topnia. tutaj 
w sto! n· na <lee·~ z.i<· o swoim Jo,..il'. to w takim razie 11ric:.1c: pa11a 
do IlllCJ!"Ca stałl·go zamil'si'ku1ua. Prz~ wolać, mówi feldjegra, 
przrtraus11orlować go gdzie uu leży" . • \ frldj<•g1•r, u waża8z pan, 
już ta lll za drzwiami przH~·otowa11 y: trzy a r:;zy1L;o.' wzro,.;t u, taki 
ehlop, łapska; pr08Zl! :;obi<> wyobrazić, przez i;amą uaturę vrz~

ra1uzouc dla jamnez;vków - i-:lowrm: nic, tylko dentysta. I oto 
go, raha Bożego, 11a fur1naukp i z frldjegrcm. „Ano - myśli 

Kor> ejkin, - podróż przynajmuicj za <larmo, Bogu rlzięki i za to" . 
Jcdzi<· 011, proszr. ja pana r..łoL ·odzcja, z tym folcljegn'm, a jadąc 
Z trm feldjegrem, clo pCWlll'giJ s10JJ!l!a, że tak IIOWiem, l"OZlllYŚJa . 
. ,Dobrze. - mówi, - ty mi - powiada - mów:sz, żebym ja so
bie sam środków po;;:.rnkal i pomógł; dobrze, - powiada. - ja -
pow.ada - znajdę ~rndk1". Xo j tk go tam na Ul l',jticc dostarczyli 
i r..lokąd mianowicie przcwirźli. o tym u:1· nie w·ar101110. l w ten 
l)l)Osób, uważasz 1><111, wszPlki i;luch o kapitanie Kopicjkinic po
grążył s ę w rzeki' zavomuicn· u, w jakąś taki1, nic lffZymic
rzajnc, LctP.. jnk m1z~ wajn porci. .Al!' - przepraszam panów ... 
Otóż to wla,:.u r, że w tym mie.isl'n zaczyna się, można powiedz:eć, 
uić wątka JJO"ieści. Gdzie ·i<: Kop:l'jk 11 po<lz al - n·e wiadomo, 
.Juk w <'Tli)" .\Ir uic minc:Jo. prosz~ :-;ohiP wyohrazić, uaw!'t dwóch 
miesic:ey . .iak w riuzailskich lasnch zjawila sic: szajka rozbójn:
KÓW . ~ i ata11Hl!H'lll tl'j sz:ijki, prn-.;z1: ja l>ana dohrodzipja, nir był 
n i kt inny, ty!ku„. 

- \\"yha<·z. Iwanie .\mlrejc ~· il'zn . - powirdz:ał na~Jr. prze
rywaji1c mu, 110J"c·nwj;;(pr, - ,..am Jll'ZPL':ież mówilc~. że kapitan 
Kopi1•iki11 niP ma rqki i nogi , a Cziczikow.„ 

\\' tym rn ic.i•wu poc·ztm strz krzyk11QI , uderzył :;k z całej s'h 
r(!h.ą w czoło i 1rnhliezuit', 1>rzy w,.,zy ·tkich, nazwał r;a111Pgo sicb:1 
c :elc:c:eui. 
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MIKOŁAJ GOGOL 

REWIZO R 
Komedia w pięciu aktach 

PRZEKŁAD .JULIANA TUWIMA 

Anton Antonowicz Skwoznik Dma
chanowskij, horodniczy 

Anna Andrejewna. jego żona 

Zygmunt Chmielewski 

Wanda Łuczycka 

{ 
Maria Koranówna 

Maria Antonowna, jego córka Krystyna Sznerrówna 

Łuka Łukicz Chlopow, wizytator 
szkół . Edward Fertner 

Jego żona Lucyna Messal 

Ammos Fiodorowicz Liapkin-Tap-
kin, sędzia Jarosław Skulski 

Artemij Filipowicz Ziemlanika, ku-
rator instytucyj filantropijnych . Adam Mularczyk 

Iwan Kuźmicz Szpekin. naczelnik 
poczty Andrzej Bogucki 

Piotr Iwanowicz Dobczyński 
1 

Karol Leszczyński 
obywate e • 

Piotr Iwanowicz Bobczyński Tadeusz FiJewski 

Reżyseria: STANISŁAW A PERZAXOWSKA 

Iwan Aleksandrowicz Chlestakow, 
urzędnik z Petersburga 

Osip, jego służący 

Tadeusz Cy1der 

Jan Mroziński 

Fiodor Andrejewicz Liuliukowl byli urzędnicy Franciszek Gołąb 
Iwan Łazarewicz Rastakowski obywatele Konrad Ciborski 
Stiepan Iwanowicz Korobkin miasta NN Marian Friedmann 

Stiepan Iljicz Uchowiortow, komi-
sarz policji Zdzisław Skowroński 

Swistunow 
Pugowicyn 
Dzierżymorda 

Abdulin, kupiec 

policjanci 

Fiewronia Pietrowna Poszliopkina. 

Franciszek Gołąb 
Marian Winter 

żona ślusarza Anna Jaraczówna 

żona podoficera . Nina Malikowska 

Miszka, służący Horodniczego 

Kelner 

Klemens Mielczarek 

Marian Friedmann 

Dekoracje: STANISŁAW CEGIELSKI 
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