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Portret Gogola 

O GOGOLU 

ewizor był wystawiony po raz pierwszy 
w kwietniu 1836 roku na scenie Teatru 
Aleksandryńskiego. Należy tu dodać, że cen
zura nie chciała zezwolić na granie komedii, 
lecz dziwnym zrządzeniem losu pamflet na 
tępy, bezduszny system samowładztwa po
dobał się carowi, który sądził zapewne, że 
jest to satryra jedynie na złych urzędników, 
nie dostrzegając, że takie zbiorowisko po
tworów, jakie maluje Gogol w swojej sztu
ce, może istnieć tylko w kraju, gdzie naj
wyższym prawem jest knut, Sybir i katorga. 
Wskutek krótkowzroczności cara Rosja zie
miańska-biurokratyczna ujrzała po raz 
pierwszy swoje straszne oblicze, zza które
go - jak pozwala się domyślać krzywe 
zwierciadło Gogola - wyziera ogrom nie
szczęścia i poniżenia ludzkiego, strachu i nę
dzy, na jakie skazana jest cała ludność, 
o której nie wspomina tabela o rangach. 

Rewizor nie podobał się publiczności pe
tersburskiej. Nic w tym jednak dziwnego, 
jako że owa publiczność w istocie była boha
terem utworu. „Widziałem ((Gogola) w tea
trze na przedstawieniu Rewizora - pisze 
Turgieniew - siedział w loży parteru, koło 
samych drzwi i - wyciągnąwszy głowę -
spoglądał cd czasu do czasu na scenę zza 
ramion dwóch dam o obfitych kształtach, 
które chroniły go od ciekawości publiki. .. 
Zdawał się wychudły, wyczerpany, wyglą
dał jak człowiek, który już dobrze dostał od 
życia po karku. Jakaś skryta trwoga i ból, 
jakiś smutny niepokój pojawiał się nieustan-

3 



nie na jego twarzy, która nie utraciła swego 
przenikliwego wyrnu. '' 

W czerwcu 1836 roku Gogol wyjeżdża za 
granicę i odtąd wciąż będzie jeździł po Euro
pie, na krótko tylko odwiedzając Rosję. Za
myślał już wtedy pisanie Martwych dusz. 
W roku 1837 przybył do Rzymu; tu z daleka 
od niebieskich mundurów carskiej żandar
merii, od dziwacznych a okrutnych przepi
sów, którymi, wraz z urzędniczymi wielmo
żami, Mikołaj jak obręczą ścisnął społeczeń
stwo rosyjskie - zaczął mu się rysować 
jasno krajobraz Rosji wraz z jego spokojnym 
i nadludzko cierpliwym ludem, który kiedyś 
dłonią Pugaczowa czy Stienki Razina wstrzą
snął gniewnie kajdanami. Gogol obcy był 
z pewnością myśli o gwałtownym przewro
cie, o ludowej rebelii. Kiedy na placu Se
nackim upadło powstanie dekabrystów, Go
gol był w nieżyńskim gimnazj urn. Ale dla 
wielkiego pisarza, który bacznie obserwował 
życie kraju, jedno było oczywiste - w ta
kich warunkach żaden naród, jeśli nie chce 
zginąć, żyć nie może. Z tej myśli, z gorącego 
umiłowania prawdy i sprawiedliwości wy
wodzi się najbardziej zabawna, a jednocze
śnie najbardziej tragiczna powieść rosyjska: 
Martwe dusze. Zwykła w latach poddaństwa 
historia, której osnowę - według niektórych 
źródeł - podał Gogolowi Puszkin, a według 
innych ktoś z krewnych autora, historia 
kupna i sprzedaży nieistniejących „dusz" 
chłopskich, urosła do pełnego obrazu sto
sunków międzyludzkich w Rosji carskiej 
w pierwszej połowie ubiegłego stulecia. Pi
sarze rosyjscy, od Radiszczewa do Turgie
niewa, walczyli o zniesienie tego nowoczes
nego niewolnictwa, a gdy potem okazało się, 
że reforma roku 1861 nie tylko nie polepsza 
sytuacji chłopów, stanowiących znakomitą 
większość ludności imperium, ale sprowadza 
na nich nowe biedy, wiernie przekazywali 
światu tę chłopską krzywdę, choć sposobu 
na nią nie znali. 

Jakoż we wrześniu 1841 roku Gogol zje-

chał do Moskwy z gotowym pierwszym to
mem powieści. Cenzurę oburzał nowy tytuł. 
Czyż można - mówili urzędnicy - nazy

~~rać martwymi nieśmiertelne ludzkie dusze?" 
Stąd też pełny tytuł książki brzmi: Przygody 
Cz iczikowa, czyli martwe dusze. 

Pobyt Gogola w Rzymie jest dla nas szcze
gólnie interesujący. Tu bowiem, w salonach 
księżny Zinaidy Wołkońskiej, która gościła 
w Moskwie Mickiewicza, poznali Gogola 
dwaj Polacy: Hieronim Kajsiewicz, który 
pisywał wiersze, i Piotr Semeneńko. 

z listów tych dwóch gorliwych _katolik?w 
(Kajsiewicz był księdzem, Semenen~o, kt?r~ 
przyjął katolicyzm, również - obaJ _na~ez~h 
do zakonu zmartwychwstańców) widac, ze 
szło im przede wszystkim o pozyskanie G~
oola dla kościoła rzymskiego. Dla nas naJ
fstotniejsze jednak są wiadomości, które 
znajdujemy w ich listach skierowanych do 
założyciela zakonu, Jańskiego, dotyczące 

zainteresowań Gogola literaturą polską. Go
gol czytał po polsku. W orygin~le z ówc~e
snej literatury naszej znał. m.m. ni~ktore 

pisma Ludwika Mierosławskiego. _M~sia~ za
pewne niejedno wiedzieć o M_ickiewiczu, 
z listu bowiem Kajsiewicza z dnia 5 marca 
1838 roku wynika, że rozmowy z Gogolem 
dotyczyły Pana Tadeusza, Irydiona or~z 

Mochnackiego. Kajsiewicz prosi o przysłanie 
tych książek: Gogol - jak pisze_ - pragnie 
swobodnie opanować język polski. Zachował 
się również sonet Kajsiewicza po_święcon_y 

Gogolowi. W liście z 7 kwietnia pisze ~aJ
siewicz że Gogol ze szczególnym szacunkiem 
odnosi 

1

się do Mickiewicza. Jednakże. pró~~ 
nawrócenia Gogola nie udały się i zna3omosc 
obu Polaków z pisarzem rosyjskim ulega 
zerwaniu. 

Najważniejsze jednak - to spotkanie '?o
gola z Mickiewiczem w Karlsruhe w konc\' 
lata 1853 r. Dobra znajoma Gogola, pani 
Smirnow, notuje w swojej autobiografii: 
„Gogol z Baden pojechał do Karl~ruhe, do 
Mickiewicza. Po powrocie powiedział mi, że 
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Mickiewicz się zestarzał, że wspomina swoJ 
pobyt w Petersburgu z uczuciem wdzięczno 

ści dla Puszkina, Wiaziemskiego i całej braci 
literackiej." 

Kiedy wspominamy o kontaktach polskich 
Gogola, nie od rzeczy b<;dzie przypomnieć 

tu spis jego utworów tłumaczonych na język 
polski, z jednoczesnym podaniem dat ich 
opublikowania. I tak np. pierwszy utwór Go
gola, Dziennik wariata, ukazał się po polsku 
w wydaniu książkowym w roku 1843 w tłu
maczeniu Szymanowskiego, Plas=c= - w ro
ku 1844 w „Ateneum" w tłumaczeniu Sze
pielewicza, w wydaniu książkowym 

w Wilnie w roku 1844. Martwe dus=e uka
zują się rówmez w czasoprsmie , Ate
neum" - ale tylko dwa pierwsze rozdziały 
powieści. Tytuł polski brzmi: Pr=ygody Czy
czykowa, czyli dusze zmarle. Poemat Mikola
ja Gogola. Autorem tłumaczenia był Piotr 
Lazarewicz-Szepielewicz. Rewizor w wyda
niu książkowym ukazał się w Wilnie w tłu
maczeniu Chełmikowskiego w roku 1844. 
Następne wydanie wydrukowane w dwa la
ta później. Na scenie polskiej po raz pierw
szy ukazała się ta komedia w roku 1870 
w Krakowie. 

Przytoczyłem jedynie kilka pozycji biblio
graficznych. Pełny spis utworów Gogola po 
polsku byłby o wiele obszerniejszy. Ale tyl
ko te kilka danych świadczy przecie wy
mownie o popularności autora Martwych 
dusz w Polsce w wieku XIX. I nic dziwnego. 
Postępowa krytyka rosyjska, z Bielińskim 

na czele, a także krytyka obca, od razu oce
niła dzieła Gogola nie tylko bardzo wysoko 
z punktu widzenia artystycznego, ale doj
rzała w nich to, czego nie potrafił na szczę
ście dojrzeć car Mikołaj, gdy dawał zezwo
lenie na petersburski spektakl Rewizora. 
Gogol - według świadectwa Bielińskiego, 

Hercena, Turgieniewa - przyczynił się wiel
ce swoim dziełem do moralnego wychowania 
społeczeństwa rosyjskiego. Śmiech Gogola -
jak pisze jeden z angielskich krytyków ów-
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czesnych - zmusił właścicieli ziemskich do 
opamiętania. Na tle upiornej Rosji urzęd

niczo-ziemiańskiej rysuje się napis Baltaza
rowy. 

To, co początkowo wydało się oświeconym 
czytelnikom niewinnym żartem, w latach 
póżniejszych staje okrutnym pamfletem. 
I kiedy po śmierci Gogola Turgieniew - już 

jako autor Zapisków myśliwego, które rów
nież niemałą odegrały rolę w przygotowa
niu umysłów społeczeństwa rosyjskiego do 
zdecydowanej walki o prawa ludzkie - na
pisał nekrolog pisarza w formie listu i wy
drukował go dzięki niedopatrzeniu cenzury, 
od razu spadł na niego gniew III oddziału 
własnej jego imperatorskiej mości kancelarii 
i Turgieniew znalazł się w areszcie. 

Z tego, co pisałem, nie należy wnioskować, 
że Gogol był świadomym i konsekwentnym 
zwolennikiem ustrojowych zmian w Rosji. 
Gogol widział uzdrowienie stosunków w kra
j u nieco inaczej. Wydawało mu się, że na
wrót do dobrych, dawnych CZ'.l.sów patriar
chalnych byłby najlepszym rozwiązaniem 

sprawy. Warunki jednak Rosji, do której od 
początku wieku XIX szeroką falą wdzierał 

się kapitalizm, podmywając coraz silniej 
fundamenty dawnego ustroju patriarchalne
go, sprawiały że nawrót do przeszłości był 

czystą mrzonką. Utwór Gogola, t ak nieubła

ganie krytykujący rzeczywistość rosyjską, 

działał siłą rzeczy na korzyść postępu spo
łecznego. 

W latach póżniejszych nastąpiło gwałto

wne załamanie pisarza. Gogol, który obracał 
się pod koniec życia przeważnie w towarzy
stwie zaciętych zwolenników prawosławia 

i samowładztwa, uległ zarówno wpływom 
swojego otoczenia jak i własnym błędnym 
mniemaniom i postanowił okupić to, co po
czął teraz uważać za winę: Rewizora i Mar
twe dusze, a raczej oddżwięk, który oba 
dzieła wywołały. W ten sposób powstało 

dopełnienie do Rewizora, tak zwane Rozwią

zanie (Rewizor z rozwiązaniem), które przy-
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nosi realistyczne, mimo że. skarykaturowa
ne, postaci utworu w dziedzinę symbolów. 
Bohaterowie Rewizora mają teraz według 
Gogola symbolizować złe namiętności ludz
kie . Charakterystyczne, że świetny aktor 
Szczepkin, który był wykonawcą głó~ej 
roli w tej komedii, napisał do autora list 
zaklinając go, by nie wprowadzał owej z_mia
ny. ,Postacie Rewizora - pisał Szczepkm -
są żywe, prawdziwe." 

PAWEŁ HERTZ 
(z „Dziennika lektury") 
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PRZY JĘCIE „REWIZORA" 
W PETERSBURGU I MOSKWIE 

W ydanie pierwszej redakcji Rewizora 
zbiegło się z jego prapremierą, która odbyła 
się dnia 19. IV. 1836 r. na scenie Teatru 
Aleksandryjskiego w Petersburgu. Wbrew 
panującym tradycjom - w przygotowaniach 
do wystawienia Rewizora niezwykle czynny 
udział brał sam Gogol: osobiście czytał swoją 
komedię aktorom, własnoręcznie sporządzał 
rysunki do ugrupowań, uczestniczył w pró
bach, planował kostiumy i dekoracje. Do 
przedstawienia zaangażowano najlepszych 
aktorów: Sosnicki w roli horodniczego, Afa
nasjew w roli Osipa, Mimo to jednak spotkał 
się Rewizor z wrogim stosunkiem przeważa
jącej części publiczności. Oto co opowiada 
o prapremierze Rewizora naoczny jej świa
dek, P. W. Annienkow: 
Już po pierwszym akcie niepewność wypi

sana była na wszystkich twarzach (publicz
ność była „wyborowa" w całym znaczeniu 
tego słowa) jak gdyby nikt nie wiedział, co 
ma myśleć o przedstawionym obrazie. Nie
pewność ta wzrastała potem z każdym aktem. 
Znajdując jakby uspokojenie w myśli, iż 

wystawiana jest farsa, większość widzów, 
wytrącona ze wszystkich swych teatralnych 
oczekiwań i przyzwyczajeń, zatrzymała się 

na tej myśli, całkiem zdecydowanie. Jednak
że w farsie tej były rysy i zjawiska pełne ta
kiej życiowej prawdy, że dwukrotnie szcze
gólnie w miejscach najmniej przeczących 

temu ogólnemu pojęciu o komedii, jakie 
przyjęło się u większości widzów, rozlegał 

A. Tosta Proj ekt kost iumu Horodniczego 



się ogólny :;miech. Zupełnie co innego zaszło 
przy akcie czwartym: śmiech przelatywał 
jeszcze czasami jednego końca sali w dru
gi, lecz był to jakiś nieśmiały śmiech, na
tychmiast ginący: oklasków nie było prawie 
zupełnie, natomiast naprężona uwaga, kon
wulsyjne, wzmożone śledzenie wszystkich 
szczegółów sztuki; czasami martwa cisza 
wskazywała, iż sprawy przedstawiane na 
scenie głęboko poruszały serca widzów. Po 
skończeniu aktu poprzednia niepewność 
przeszła w powszechne prawie niezadowo
lenie, ukoronowane aktem piątym, ( ... ) ogól
ny głos wyborowej publiczności, dający się 
słyszeć zewsząd, był: „to niemożliwe, to 
oszczerstwo, farsa". 

Jedynie car Mikołaj „pękał ze śmiechu" 
przez cały czas wystawiania sztuki: „o ironio, 
święta ironio, przyjdż, bym pokłonił się to 
bie" - pisał Hercen o tej naiwności impe
ratora . Niemniej jednak i Mikołaj zrozumiał 
pod koniec sztuki, że Rewizcr jest czymś 
więcej niż bezpretensjon·1lną i nieszkodli
wą farsą. „Tu wszystkim się dostało, a mnie 
najbardziej" - powiedział wychodząc z loży. 

Wrogie przyjęcie arcydzieła Gogola tłu
m11.czy się w pełni składem społecznym pu
bliczności obecnej na premierze. Była to ary
stokratyczna i urzędnicza elita Petersburga, 
wychowana na wodewilu i melodrama~~e 
francuskim, i - co najważniejsze - osob1s
cie zaatakowana w Rewizorze. Nie można 
się dziwić, iż rozpozn1ła ona w Gogolu swo
jego śmiertelnego wroga. Bezpośrednio po 
przedstawieniu rozległy się liczne głosy o~u
rzenia iż komedia Gogola została w ogole 
dopus~czona na scenę. Znany hazardzista 
i awanturnik, hr. F. Tołstoj zwany „Amery
kaninem", nazywał Gogola „wrogiem Rosji'', 
którego należałoby w „kajdanach wywieźć 
na Syberię". Redaktor reakcyjnej „Pszczoły 
Północnej" Polak - renegat T. Bulharyn, 
napiętnował publicznie Rewizora jako 

oszczerstwo rzucone na Rosję". Pełny wy
~az opinii „wybranej publiczności" obecnej 
ria prapremierze Rewi:::ora dał F. Wigel pi-
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sząc, iż autor wymyślił jakąś Rosję, a w niej 
jakieś tam miasto, na które zwalił wszystkie 
niegodziwości, spotykane z rzadka na po
wierzchni Rosji rzeczywistej. ( ... ) Znam pa
na autora: to młoda Rosja w całej jej bez
czelności i cynizmie. 

Gogol nie spodziewał się takiego przyjęcia 
swej komedii. Jako moralista liczył na wielki 
wpływ, jaki miał - według niego - wy
wrzeć Rewizor na społeczeństwo rosy jskie. · 
Pozycja moralisty okazała się jednakże uto
pijną; z nieubłaganą logiką prysły iluzje 
Gogola już po pierwszym przedstawieniu Re
wizora. Przedstawienie to przybiło go do
szczętnie i zniechęciło do własnej sztuki. We
dług wspomnień współczesnych, bezpośred

nio po przedstawieniu udał się Gogol do swe
go przyjaciela Prokopowicza, ten zaś chcąc 
go uradować pokazał mu świeżo odbity 
egzemplarz Rewizora. Gogol cisnął go w kąt, 
po czym oparłszy się o stół powtórzył w za
myśleniu „Boże mój, gdyby to jeden, dwaj 
urągali, to Bóg z nimi, ale wszyscy ... 
wszyscy!" 

Gogol się mylił sądził zbyt pochopnie. Głos 
dygnitarska-arystokratycznej śmietanki sto
licy nie wyrażał opinii całego narodu. Wyda
nie Rewizora zostało rozchwytane, postępo
wa młodzież przyjęła komedię z zachwytem. 
Wspomina o tym Stasow: 

Z pamięci powtarzaliśmy sobie nawzajem 
całe sceny i długie dialogi. W domu albo 
w gościnie często wdawaliśmy się w gorące 
dysputy z różnymi starszymi (a czasem, 
o wstydzie, i nie starszymi) ludźmi, którzy 
wyrażali swe niezadowolenia z nowego 
bożka młodzieży i usiłowali nas przekonać, 
że nie ma u Gogola żadnej naturalności, że 
wszystko to jest jego własnym wymysłem 
i karykaturą, że ludzi takich w ogóle nie ma 
na świ€cie ... 

Tymczasem odbywają się przygotowania 
do wystawienia Rewizora na scenie Teatru 
Małego w Moskwie. Szczepkin, który przygo
towywał rolę horodniczego, pisał do Gogola: 

Dzięki Wam składam z całej duszy za Re-
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wizora, nie jako za książkę, ale kom.edię, któ
ra - że tak powiem - spełniła moJe nadzie
je. Naprawdę ożyłem, już dawno nie od
czuwałem takiej radości. 

Gogol jednakże, rozgoryczony nie tyl~o 
przyjęciem sztuki, lecz również grą aktorow 
petersburskich, nie wolną jeszcze o~ czysto 
wodewilowych i farsowych chwytow, m: 
zgodził się przyjechać do Moskwy, aby wz1ąc 
udział w przygotowaniach . Pisał do Szczep-

kina: 
Róbcie co chcecie z moją sztuką, nie będę 

się 0 nią 
1

kłop:>tać. Zbrzydła mi zarówno ona 
sama, jak i związane z nią kłopoty. 

Premiera moskiewska odbyła się 20. V. 
1836 r. Powtórzyła się historia petersburska: 
„wyborowej publiczności" . nie podob~ła .się 
genialna komedia. Zmartwio_nego Szc.zepkm~ 
pocieszał słusznie jeden z Jego z~aJomych · 
Wybacz jak można było oczekiwac lepszego 

'p' rzyJ·ęcia' skoro Jedna połowa publiczności 
' . ?" bierze (łapówki), a druga da Je. 

Sam Gogol nie miał złudzeń co ?o przy
jęcia, z jakim spotk:l się jego komedia .. Przed 
rozpoczęciem przedstawienia powiedział do 
aktorów ,,Im bardziej zła będzie_ na. mme 
publiczność, tym bardziej będę się ciesz~ł, 
bo będzie to znaczyło, że pojęła ona moJe 
myśli w komedii, a wy poję~iście swój cel". 
Słowa te nie są już słowami moralisty, ale 
świadomego swych celów i środków saty

ryka. 
Moskiewskie przedstawienie wypadło le-

piej niż petersburskie dzięki wspan~ałej ?rze 
Szczepkina. Zasady jego gry sceniczne~ -
powtórzyć musimy za Bielińskim --:. naJpeł
niej odpowiadały duchowi komedu Gogo
lowskiej. 

„REWIZOR" W POLSCE 

a scenie polskiej pojawił się Rewizor 
w r. 1850 w Krakowie. Od tego czasu aż do 
pierwszej wojny imperialistycznej był Re
wizor wielokrotnie wznawiany na scenie 
krakowskiej, 1 wowskiej, poznańskiej; i war
szawskiej. Najdoskonalszą kreację aktorską 
osiągnął Mieczysław Frenkiel w roli horodni
czego i Kazimierz Kamiński w roli Chlesta
kowa na przedstawieniu w warszawskim 
Teatrze Rozmaitości w r. 1916. 

W rolach tych obaj wielcy aktorzy wystę
powali już przedtem niejednokrotnie. Kazi
mierz Kamiński w r. 1906 osiągnął sukces na 
występach gościnnych w Petersburgu, gdzie 
grał rolę Chlestakowa w języku polskim. 

Recepcja Rewizora wśród publiczności 

polskiej zależna była od składu socjalnego 
widzów. Klasy posiadające usiłowały wyko
rzystać sztukę jako narzędzie nacjonalizmu, 
podsycając nienawiść nie do caratu, lecz do 
narodu rosyjskiego. Teatrolodzy polscy, 
St. Dąbrowski i J. Swarzędzki, piszą o tym. 

Widziano w Rewizorze wierne odbicie „du
szy narodu rosyjskiego", nie zmieniającej 

swej istoty od najdawniejszych wieków, 
wiecznie tej samej, obciążonej po wsze czasy 
nieuleczalnymi schorzeniami moralnymi, któ 
rych cywilizacja zachodnie-europejska nie 
zna, którymi naród polski się brzydzi. 

Nie tak jednak patrzała na Rewizora sze
roka, demokratyczna publiczność polska. Na
wet Rosjanie nieraz zdumieni byli jej wy
bitnie życzliwym stosunkiem do sztuki Go
gola. W „Wiadomościach Rosyjskich", (1870, 
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A. Tosta Projekt kostiumu Chlestakowa 

Nr 75) czytamy o przedstawieniu krakow
skim z r. 1870: 
Wśród publiczności nie dostrzegałem żad

nej złośliwej radości: ten sam wesoły, ser
deczny śmiech co w Moskwie. („ .) W czasie 
antraktu przysłuchiwałem się sądom pu
bliczności, lecz nic nie usłyszałem prócz 
pochwał dla sztuki. 

W okresie dwudziestolecia międzywojen

nego najwyższy poziom w odtworzeniu Re
wizora osiągnęło przedstawienie na scenie 
warszawskiego Teatru im. Bogusławskiego 
w reżyserii A. Zelwerowicza (1926) oraz, 
również w Warszawie, na scenie Teatru Pol
skiego (1929), po raz pierwszy w przekładzie 
J. Tuwima. :Mimo wielu starań włożonych 
w wystawienie sztuki nie cieszyła się ona 
jednak szczególnym powodzeniem, do czego 
przyczynił się z pewnością fakt, iż teatr nie 
był dostępny dla masowego widza, zwłaszcza 
w r. 1929 - roku kryzysu. 

Najszerszym kręgom ludności udostępnio
ne zostało arcydzieło Gogola w Polsce Lu
dowej. Grano Rewizora w Warszawie, Kra
kowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, 
Kielcach, Radomiu - frekwencja była ma
sowa mimo formalistycznej inscenizacji sztu
ki na niektórych z tych scen. N:ijlepsze 
w Polsce Odrodzonej było wystawienie ju
bileuszowe Rewizora z okazji stulecia śmier

ci Gogola na scenie Teatru Narodowego 
w Warszawie (premiera 7. VII. 1952). Jan 
Kurnakowicz otrzymał za rolę horodniczego 
Nagrodę Państwową I stopnia . 

Andrzej Walicki 
z wstępu do Rewizora 
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