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MIKOŁAJ GOGOL 

„12EWIZ()12„ 
Dnla 19 kwietnia JB36 roku w carskim Teatue w Petersburgu odbyła glę 

premiera „Rewizora". 
Car MlkolaJ I, który przez nlezrozumlałą pobłażllwoś~ a raczej chyba przez; 

niedopalrzenle I głupotę swojej cenzury, zezwolił na wystawienie sztuki. był obecny 
na przedstaw1enlu I miał się podobno vryrazlć po spektaklu: „Wszystkim się do
stało a najwięcej mnie." 

Oficjalna krytyka, sfora piesków na usługach cara, natychmiast po premierze 
rozpętala nlcb} walą nagonkę na Gogola, utwór jego nazywając ohydą l pluga
stv:em. dla nlcgo żądając kajdan i zsyłki na Sybir. 

Tak silna reakcja obozu wstecznictwa na nie...,,inną napozór komedię obycza
jową, pozwala nam wnioskować jak głęboko musiała ona ich dotknąć - po od
głosach nożyc WidzJmy jak mocno pli:ść huknęła w stół. 

Bo też huknęła mocno. Nigdy jeszcze w dziejach teatru rosyjskiego nie od
ważono się pokazać prawdziwego oblicza stosunków panujljcych w rosyjskich 
sferach urzędniczych, nie odważono slę zedrzeć maski obłudy l zakłamania z ludZl 
stojących u wiedzy, pod pręgierzem publicznym postawić ustroju rodząceeo takla 
sto~unkl. 

z wielkim uznaniem przywitał demaskatorską sztukę Gogola obóz demokra
tyczny. Hercen, jeden z przywódców po tępowych umysłów swojej epoki, tak na 
emigracji pl~.!ll o „Rewizorze": „Publiczność śmiechem I oklaskami wyraża pro
test przeciw bezmyślnej administracji, :dodz!ejskleJ policji, przeciw „złym rzą

dom". 
$miech Gogola - to nie pusty nlefra•obliwy śmiech farsy czy groteski - to 

potężny śmiech rewolucyjny, który wyszydzając I obnażając „najświętsze Ideały" 
dzierżącej władzę klasy - toruje drogę rewolucji. 

Zycie I twórczość Gogola, przypada na jeden z najsmutniejszych okresów 
h1storll Rosji. Po zdlawlenlu wo1noścloi.11Ych ruchów „dekabrystów", w kraju 
rozszalała reakcja. Terror pollcyjny zmusza do emlgrac1i przodujących przed
stawicieli postępowej mysli rosyjskiej . Ale pollcja carska, usiłująca wszystkimi 
środkami ucisku i przemocy powstrzymać nieunikniony rozkład feudalna-pań

szczyźnianego ustroju, na szczęścle w swojej głupocie nie uwafa Gogola za zbyt 
ruebezpiecznego wroga, nle dostrzega w śmiechu, który budzą jego komedie 
zarzewia rewolucji - nie rozumie, że śmiech ten patra!! łamać kraty cel, burzyć 
więzienia, zdobywać Bastylie. 

Oddzlaływanle Gogola było niezwykle głębokie. Czernyszewski, wielki ro
~yjskl krytyk literacki, tak pisze o nlm: „Od dawna już nie było pisarza, któryby 
posiadał dla swego narodu takle znaczenie - jak Gogol dla Rosji". 

Do ko~o zwracał slę Gogol, kto był „adresatem" jego twórczości? Bez wąt
pienla nie mógł on przemawiać do najszerszych mas ludowych - niedopuszczo-
11ych podówczas do korzystan1a z dóbr kulturalnych i utrzymywanych w clem
nocle ułatwiającej wYZYSk. Gogol pisał oczywiście dla tych samych ludzl, któ
rych ośmieszał w swych komedlacl1, wyszydzał w swych powieściach. Horod
niczy - w akcie piątym „Rewizora" - zwraca się do widowni, jak chciał tegCJ 
sam Gogol, I krzyczy: „z kogo się śmiejecie? z samych sleble się śmlejecle?lłl" 



Ośmleszając na scenie ludzi tego ustroju Gogol nie chce bynajmniej poruszać 
Ich sumień, nie Chodzi mu o to „aby się poprawili". Gogol wie dobrze, że nawet 
gdyby ludzie jak najbardziej chcieli, „poprawić się" w tym ustroju nie mogą. 
Nie. „Rewizor" nie jest, na szczęście, komedią umoralniającą a Gogol rne czuje 
żadnych skłonności do dydaktyki. „Rewizor•· to bojowa satyra, to bat, którym 
Gogol świadomie, umiejętnie 1 bezlitośnie chłoszcze ustrój l jego stugusy. 

Ukazując Jm bagno moralne w które slę stoczyli, ukazując straszliwą zgni
liznę trawlącą ustrój i Ich samych - chce Gogol ich zdemoralizować sarną świa
domośch1 tej zgn11łzny, utwlerdzlć w nich pl'Zekonanle. że u"trój oparty na prze
kupstwie, wyzysku l nędzy nieuchronnie dąży do swej zguby, odebrać im wlarę 
we własne siły, w siły ustroju. Chce jednym slowem zdemobilizować moralnie 
wroga, przyśpieszyć w ten sposób proces rozkładowy znienawidzonego przez sleble 
ustroju. Wkład jego twórczoścl w moralne przygotowarue zwyclę twa późniejszej 
rewolucji byl olbrzymi. 

Gogol jednak ro7.Um1ał, że aby satyra jego była celna, aby potrafiła rozbroić 
moralnie przeciwników musi ona byc głęboko reallstyczna. Groteska, karyka
tura, trafiają nie we wroga lecz w prói:.nlę. Ugodzić może tylko prawda. W ży
wym tylko przecież czlowleku mOgl Horndruczy czy Policmajster z pierwszego 
rzędu krzeseł rozpoznać samego siebie. 

Dlatego Gogolowi tak bardzo zależało na tym aby „Rewizor" by! przedsta
Vl'ienlem prawdziwym, realistycznym a nle popisem tanich efektów aktorskich. 
„Najbardziej należy W)'strzegać się aby nle wpaść w karykaturę", pisze Gogol 
w swoim komentarzu do „Rewizora". 

Ten komentarz autora winien takte, dziś bard.zlej niż kiedykolwiek obowtĄ
zywać rezysera. Chodzi nam przecież o to aby przedstawienie sztuki klasycznej 
dało naszemu robotnlczo·chłopsklemu widzowi poglądową lekcję historii, historii 
obyczajów t historii kultury. Dlatego nic wolno nam dzisiaj dziel wielkich' rea
listów literatury światowej odbarwiać z Ich realizmu, zawieszać gdzieś w próżni 

czasu I mlejoca, podczas kiedy autorzy poimowali je Jako konkretną formę 

walki z pewną konkretną formą ustroju, lsti1iejącą w ściśle określonej epoce, 
pod ściśle określoną szerokością geograficzną. 

To też zadanie realistycznej Interpretacji po~tawll przed sobą reżyser jako 
naj\\ ażnlejsze. Pracując nad situ ką, starał się z każdej postaci wydobyć to, głę

boko gdzieś w niej tkwiące, czlowieczenstwo. to właśnie co pozwala każdej tej 
naJbardz1e.1 nawet ujemnej postaci, być prawdziwą, być ludzką. W „Rewizorze", 
nic ma sztucznego, antyreall~tycznego podziału na „czarne" l „białe" charaktery. 
Na scenie chodzą, rozrnawia1ą, ·-mieJą się i martwią żywi ludzi. I czuje się 

nawet u Gogola, poprzez ostry ton ,;atyry, duzo głębokiej litości dla człowieka. 

Może nie kaźdy z tych prowmcjonalnych zlodzlejaszków, może nie kaidy z tych 
małomiasteczkowych łapown1kow, w innych warunkach byłby też nieuczciwym 
człowiekiem? Ale litość dla człowieka nie oslabia siły potępienia Jakie rzuca 
Gogol na ten świat, przeciwnie wzmaga ona Jeszcze jego nienawiść do ustroju. 

„Rew1zo1"' jest dla na~ dzisiaj poglądową lekcją historii. Budzi on ciągle 

śmiech - ale nie ten sam. i nie taki jak dawniej. Dziś patrząc na „Rewizora", 
śmiejemy się z uczuciem ulgi, ze taki świat, takie stosunki powrócić Juz nigdy 
nle mogą. 

I cieszymy się, że żyć nam dano w czasach kledy ludzie nie oddychają takim 
zatęchłym, zgnllym, zakłamanym powietrzem powiatowego miasteczka z „Re
wizora", że tyć nam dano w czasach sprawiedliwości społecznej, wolności 
I prawdy. 
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