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M ikołaj Gogol urodził się 31 marca 1809 r. we wsi Soro-
. • c~y~ce. Pochod~ił . ze średnio zamożnej rodziny zie

mran~kieJ. Przod~o:v1e Jego mieli domieszkę krwi polskiej, 
od lulku pokolen Jednak Gogol-Janowscy należeli już do 
lu?ności rdzennic ukraińskiej. Do dziesiątego roku życia 
m:e~zk_a~ z rodzicami w ich majątku Wagi!jewka. Ul raińska 
wies, JeJ słoneczny krajobraz, melodyjna i liryczna pieś1'l 
ludow'.-1, boe;aty zasób bajek i przypowiastek dostarczyły 
~u pierwszych wrażeń estetycznych i wycisnęły wyraźne 
piętno na utworach okresu początkowego (Wieczory na chu
torze .. ko_lo Dikaiik~). Szczególnym humorem i kolorytem 
ukrarnskim zabarw10ne są i późniejsze dzieła Gogola. 

W latach 1819-1828 uczył się w szkole w Połtawie na-
stępnie zaś w liceum w Nieżynie. ( ... ) ' 

Po ukończeniu studiów, w roku 1828. przeniósł się do 
P~tersburga z zamiarem rozpoczęcia samodzielnego życia. 
Kilk'.ł lat przedtem zmarł jego ojciec, warunki materialne 
rodzmy pogorszyły się. Nie od razu jednak udało mu się 
stanąć o własnych silach. 

Zgodnie ze swymi mlodzie1\czymi marzeniami o dzia
łalnoś~i ~v slużbi.e państwowej długo starał się o posadę 
w Jak!ms urzędzie. Rzeczywistość jednak prędko rozwiała 
Je?o. złudzenia. Urzędy z czasów reakcji Mikołajowskiej były 
m1eJscem naJmniej odpowiednim dla człowieka z talentem 
o a_spiracjach ideowych. Posady, które udawało mu się uzys-' 
kac, opuszczał rychło. 

~ posz';lkiwaniu z~robku zdecydował się na wydruko
\"'.am~ swoich _Poety_ck1ch utworów z czasów szkolnych. Te 
n~edoJr~ale proby me spotkały się z życzliwą oceną w pra
sie. Wowczas zaczął umieszczać w czasopismach literackich 
prozę_; zwróciła ona od razu uwagę takich znawców, jak 
Delwig, Plct111ow, Żukowski, którzy wprowadzili go do kól 
s~~ł~cznej e~ity intelektualnej. W ten sposób poznał oso
b1sc1e Puszkina, którego uwielbiał już na łnwie szkolnej. 

W roku 1831 ukazała się pierwsza część Wieczor6w na 
chutorze /colo Dikaiiki. Książka zyskała jednomyślną po
chwałę krytyki i zdobyła szeroki rozglos. Uważano Gogola 
za młodego autora rokującego wielkie nadzieje. 

Stosunki z wpływowymi pisarzami pomogły mu otrzy
m_a~ stanowisko profosora historii w szkole średniej, a póź
meJ nawe~ na uniwersytecie petersburskim; bylo to dlań 
bardzo wnzne ze względów materialnyc.:h. Dotkliwie odczu
wał jednak brak gruntownego przygotowania i w ko11cu mu
~iał zr.ezyg_now_ać ~ dzialalno~ci pedagogicznej jak również 
i z prob pisama historycznyc.:h prac naukowych. 

Coraz bardziej pociągała go literatura, dochodził do prze
~onania, że prawdziwym jego powołaniem jest twórczość 
literacka, i wreszcie poświęcił się jej całkowicie. 

Odtąd biografia osobista Gogola jest identyczna z przed
stawieniem dziejów jego twórczości. Niesposób pisać historię 
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jego :lycia w oderwaniu od historii jego dzieł, natomiast 
fakty biograficzne z łatwością układają się w ramach roz
woju jego twórczości, ponieważ są z nią nierozerwalnie 
związane . 

O życiu prywatnym Gogola w ogóle niewiele da się po
wiedzieć. Poza miłością do matki i przywiązaniem do młod
szego rodzeństwa nie zaznał poważniejszych uczuć osobis
tych. świadomie strzegł się miłości, jako pasji, która mogła
by konkurować z pasją twórczą. ( ... ) 

Całę twórczość Gogola można podzielić na dwa okresy. 

Pierwszy (1831-1841), w którym talent jego z każdym 
nowym utworem rozwija się wspaniale i osiąga szczyt w ar
cydziełach: Rewizor i pierwsza część Martwych dusz. 

Drugi okres od 1842 r. zaczyna się kryzysem psychicz
nym i twórczym, który trwa długie lata, pogłębiając się 
stale, i w końcu doprowadza do zupełnego wyczerpania 
i przedwczesnej śmierci pisarza. Gogol, opętany mistyczną 
ideą swojego posłannictwa, mającego jakoby uratować Ro 
sję, wyrzeka się dotychczasowej twórczości, rzuca klątwę 
na własne arcydzieła, jako na „niemoralne i grzeszne" ( ... ) 

W 1846 r„ po dwukrotnym spaleniu Martwych dusz, zroz
paczony swoją klęską artystyczną, postanowił wyrzec się 
działalności pisarskiej i wystąpić w roli kaznodziei. Zda
wało mu się, że powinien spełnić misję nauczyciela i zbawcy 
całego narodu w Listach do przyjaciól potępił własne utwo
ry, wygłaszał najbardziej wsteczne poglądy na ustrój pań
stwowy, obowiązki obywatelskie itd. Był to już niewątpli
wie objaw obłędu religijnego, który przybrał formy patolo
giczne i pozbawił go poczucia rzeczywistości. 

Jak już mówiliśmy Listy do przyjaciól wywołały meta
morfozę opinii publicznej: wrogowie Gogola stali się wnet 
jego sprzymierze!lcami, a obrońcy jego talentu zmuszeni byli 
rozpocząć z nim walkę. ( ... ) 

Później Gogol sam zrozumiał niedorzeczność swojego 
wystąpienia. W 1847 r. napisał Spowiedź autorską, gdzie 
usiłował usprawiedliwić się przed opinią publiczną. Ale nie 
powrócił już do równowagi duchowej i nie odzyskał sił 
twórczych. W 1848 r. odbył pielgrzymkę do Jerozolimy i wró
cił do Rosji, gdzie spędził ostatnie lata. Usiłował jeszcze 
pisać, ale bezowocnie. Pod koniec życia choroba psychiczna 
przybrała formy dla wszystkich widoczne. Pościł ciągle 
osłabiając do reszty swój organizm. Umarł w Moskwie 
5 marca 1852 r. podczas ataku okresowej hipochondrii na 
skutek ogólnego wycieńczenia. 

ze wstępu Natalii Modzelewskiej 
do Dziel Wybranych Mikołaja 

Gogola, Czytelnik 1950 
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Bohdan Galster 

KOMEDIOPISARZ 

Gogol n:i ogół dlugo pracował nad swoimi utworami 
ich pomysły nieraz całymi latami dojrzewały w świadomości 
pisarza, przechodziły rozliczne przeobrażenia i przekształ
cenia. Tak było z Włodzimierzem trzeciej klasy, z Ożenkiem, 
z Szynelem. Martwe d1isze, starannie obmyślone i rozpla
nowane, zajęły mu kilka lat ogromnie wytężonej pracy. 
Rewizor zaś pod tym względem stanowi zjawisko zupełnie 
wyjątkowe: jego pierwsza redakcja, wystawiona na scenie 
petersburskiej i moskiewskiej w początkach 1836 r. i z nie
wielkimi zmianami równolegle opublikowana, powstala 
w ciągu niespełna dwóch miesięcy. Dlatego też dzieje pow
stania tej komedii sprawiają wrażenie, jak gdyby autor 
tylko czekał na sposobność, żeby wyrzucić z siebie -
w formie autentycznego wybuchu energii twórczej - całą 
nagromadzoną „prawdę i złość". Pierwszej redakcji Gogol 
nie uznał wprawdzie za ostateczną, gdyż nieraz jeszcze do 
utworu powracał, by wreszcie wersje; ostateczną opubliko
wać w 1842 r. w wydaniu dzieł zebranych. Wtedy też, 
a także i później, w roku 1846 i 1847, Rewizor obrósł wielu 
:wtokomentarzami. Wszakże to, że pisarz jego tekst prze;: 
całe lata doskonalił - a robił przecież to samo ze wszyst
kimi niemal wcześniej napisanymi utworami - nie osłabia 
w niczym siły tego wybuchu, mimo wszystko bowiem autor 
wystawił i opublikował już pierwszą wersję komedii. 

Sposobność wypowiedzenia „prawdy i złości" mógł stwo
rzyć tylko odpowiedni wątek, Gogol zaś, jak wiadomo, prze
ważnie miał duże kłopoty z ich wymyślaniem. Najczęściej 
za podstawę utworu brał anegdot<; zasłyszaną w kręgu zna
jomych (Powóz, Szynei, częściowo także Pamiętnik. szaLeiica), 
czasem wyzyskiwał anegdoty powszechnie znane chociażby 
z czasopism i różnych utworów literackich (Nos), niekiedy 
sięgał do wcześniejszej tradycji literackiej (inspirowana 
przez Nareżnego Opowieść o tym, jak się pokłócił Iwan 
Iwanowicz z Iwanem Nik.iforowiczem). Tym razem z prośbą 
o pomoc w znalezieniu odpowiedniego wątku zwrócił się tlo 
Puszkina. 
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Ntccli m! pan wyświadczy lask<; - ptsat do ntego 1 paźclzicrnika 
1835 roku. - cla jal<!ś v·qtck, jul<qkolw!ck śmicsznq czy nic
śmtcs:znq, ate czysto rosyjskq anegdotę. Ręka aż clrty teraz, 
żeby napisać komedtę. ( ... ) Nlcc/t mi pan wyświadczy Łaskę, 
cla wątek - natycltmiast będzie 1<omcdict t - przysięgam 
śmieszniejsza ocl diabla. Na mUość boskq, umyst i :totqdel< -
oba gtodujq. 

Puszkin nie zawiódł oczekiwań Gogola - podsunął mu 
anegdotę, którą sam z czaem miał zamiar opracować. W pa
pierach poety z lat 1833-1834 zachowała się notatka, pow
szechnie uważana za zapis przekazanej Gogolowi fabuły 
Rewizora: 

Kryspin przyjetd:ża do guberni na jarmark - btorq go za ... 
Gubernator - uc;;ctu: y dure1i. - Gubernatorowa go kokietuje -
Kry5pin zateca się do córki. 

Osip Bodianski, znany slawista rosyjski pochodzenia 
ukraińskiego, rówieśnik i krajan Gogola, wspominał potem, 
że w 1851 r. u Aksakowa pisarz mówił, iż pierwszą myśl 
Rewizora podsunął mu Puszkin opowiadaniem o Pawle 
Swinjinie, dość popularnym w latach trzydziestych dzienni
karzu petersburskim, który miał się kiedyś na prowincji 
podawać za ważnego urzędnika ze stolicy i posuwać aż do 
przyjmowania podań od aresztantów. W Spowiedzi autor
skiej Gogol również przyznawał, że myśl Rewizora poddał 
mu Puszkin. Anegdotę podobnej treści powszechnie wówczas 
znano i wiązano z najróżniejszymi osobami - także z Pusz
kinem, z kompozytorem Michałem Glinką. Samego Pusz
kina, gdy zbierał materiały do historii Pugaczowa, wzięto 
podobno w Niżnym Nowgorodzie za tajnego rewizora, który 
pod pretekstem poszukiwań archiwalnych wizytuje odległe 
od stolicy gubernie. 

Mimo istnienia bezpośrednich świadectw i danych, że 
myśl Rewizora wyszła od Puszkina, wielu historyków lite
ratury nie zadowoliło takie ustalenie genezy komedii. Za
częli więc poszukiwać jej źródeł literackich. Wykryli liczne 
powinowactwa, zbieżności i analogie - czasem rzeczywiste, 
częściej jednak pozorne - wątku i poszczególnych sytuacji 
z wielu utworami literatury rosyjskiej i obcej. Niejedno
krotnie wskazywano, że motywem qui pro quo posługiwał 
się już Plaut, a nie stronili od niego Szekspir i Molier, nie 
mówiąc już o współczesnych Gogolowi autorach fars i wo
dewilów. Takie najogólniejsze podobieństwo nic oczywiście 
nie mówi ani o niczym nie może świadczyć. Przy bliższym 
zresztą spojrzeniu okazuje się, że jak słusznie twierdzi Gu
kowski, tradycyjny wątek komediowy został przez Gogola 
dość istotnie zmodyfikowany: Chlestakow bynajmniej nie 
podaje się za kogoś od siebie wyższego stanowiskiem, tym 
samym nie ma motywu oszustwa, lecz mimo jego woli 
biorą go za osobę znaczniejszą, występuje więc motyw po
myłki. Gogol starannie to uwypukla, całym zachowaniem 
Chlestakowa podkreślając brak jakichkolwiek racjonalnych 
przesłanek do uznania go za rewizora, za dygnitarza. W na 
pisanym w 1846 r. Uwiadomieniu dla tych, którzy by chcieii 
jak naieży odegrać „Rewizora" Gogol pisal: 

( ..• ) dopiero pod koniec aktu. (czwartego - B. G.) domyśta stę 
(Chiestakow - B. G.), że btorq go za kogoś wyższego. ALe 
gdyby nic Os!p, który jakoś umtat mu trochę wyt!Umaczyć, te 
takie os;;usttco nie może trwać dt1'go, przespokojnte doczekatby 
się szturchańców t wyrzu.centa :za drzwi. 
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Mówiono także o dużych zbieżnościach Rewizora z osiem
nastowiecznymi komediami satyrycznymi mierzącymi w sąd 
i urzędników, w przekupną sprawiedliwość, wymieniając 
w tym kontekście przede wszyslkim Pieniactwo Kapnista. 
Autorowi Rewizora nie chodziło wszakże o jednostkowe 
\vykroczenia i przestępstwa urzędników, zwłaszcza sądo
wych, lecz o istotę organizacji życia społecznego, o same 
zasady, na jakich się ono opierało. Oczywiście analogii i pa
ralel można tu wiele odnaleźć - wynikają one przede 
wszystkim z podobieństwa samego tematu, ale sposób jego 
ujęcia w Rewizorze był zdecydowanie różny, czysto mecha
niczne zaś zestawienia wątków i motywów, wyrwane ze 
struktury porównywanych utworów, niczego wyjaśnić nie 
mogą. Rzecz zresztą zrozumiała i w pełni naturalna, że 
Gogol nawiązywał do doświadczenia swych poprzedników, 
ale nie musi to wcale oznaczać, że one właśnie stanowią 
bezpośrednie źródło literackie jego utworu. 

Swego czasu wydawało się, że źródło takie zostało ponad 
wszelką wątpliwość odnalezione. Upatrywano je w komedii 
Przyjezdny ze stoLicy Kwitki -Osnowianenki, pisarza rosyj
sko-ukr:iińskiego. ( .. . ) Jest wielce prawdopodobne, że Gogol 
znał komedię Kwitki, która od chwili napisania (1827) do 
momentu publikacji (1840) krążyła w licznych odpisach rę
kopiśmiennych. Być może nawet, że czeiściowo do niej na
wiązywał, jak nawiązywał niewątpliwie do twórczości Na
reżnego, ale przecież nawet w takim wypadku nie przestawał 
być pisarzem oryginalnym i nowatorskim. Nawet te niewiel
kie i na dobrą sprawę niewiele znaczące zbieżności mogły 
być dziełem czystego przypadku, tym bardziej że oprócz 
komedii Kwitki wymienia się zwykle więcej utworów ana
logicznemu tematowi poświęconych, w tym komedię Żukowa 
Rewizor z syberyjskiego życia (1796). I chyba najbliższy 
prawdy był Nestor Kotlariewski, który pisał: 

( ..• ) wo/Jec często powtarmjqcyc/i s!Q w :l:yctu ro .<11jskim wy
padków podobnyc1i do optsnnego w komedl! Gogo!a powstala 
wędrowna anegdota o samozu•ailczum rcu·tzorze t oszttK.anyc1i 
przez niego UT:'.Gdntkach prowtncjonatnyc1l. Mo~l!"U'e, te t l.iogot, 
t Kwttka, t tnnl dramaturdZlJ i1·yzys1wli jcrlnq = takich opo
w!eśc!, co wyjaśnia zbleżnośct wtdoc:nc w tch komediach, 

Niezależnie jednak od rzeczywistych czy pozornych 
zbieżności wątków, Rewizor był dziełem nowatorskim, 
w którym Gogol konsekwentnie i po mistrzowsku realizował 
swoją koncepcję komedii społecznej. Wychodząc z zało 
żenia, że winna ona poruszać najistotniejsze i najboleśniej
sze problemy współczesności, nie tylko odrzucił intrygei 
miłosną jako tradycyjną podstawę komedii, lecz zrezygno
wał również z innych motywów indywidualnych, osobistych, 
dając zbiorczy obraz środowiska. Pisarzowi bowiem nie cho
dziło o jednostkowe nadużycia i przestępstwa, o jednost
kowe wady i przywary takiego czy innego urzędnika, lecz 
o tę ogólną zasadę, która je wszystkie wyzwalała, 
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Pisząc Po premierze, Gogol sam wypowiedział się na te-
mat istoty utworu dramatycznego: 

K_om?dla u·inna tr~q:ać się samoistnie, calq su'q masą, w ;eaen 
u 1et_kt, og6Lny WG-el. Intryga u·tnnct obC'jmou·ać u·szystldc po
staci, .a nle jcdnq Lub dv·te . („.) Tu każdy pou·tntcn być bolia
t_crcm, bwg • . rozwój s::;l!tk! u·str::q.m ca!q mas::ync>rlq: zadne 
kó!ko nic powinno tku:1c nw.ruc/w nio jak zard::ete!ale. 

Tak właśnie jest skonstruowany Rewizor. Pierwsza re
plika ~Ioro?niczego \"'.yjaśn_ia i moty\vuje całą sytuację 
w sposob me wymagaJący zadnych uzupełnień uruchamia 
całą rr:asz:i;-nerię dramaturgiczną, która aż do 'ostatniej -
słynneJ, „memej sceny·• d ziałać bGdzie „z samej siebie", bez 
motywow slabo zrośniętych z całością, bez scen nic powią
zanych bezpośredni z intrygą, bez jakichkolwiek bodźców 
zewneitrznych. Psychologiczną podstawei akcji stanowi zaś 
~trach, który, według słów autora, jest czynnikiem spaja
Jącym sztukę: 

A u:tgzać w calość mo:c irs::y.~tko: samo pr::era!cnlc, strach 
oczekiwama, gro2ba nadcliod:ąceuo prawa ... 

Gdy więc Horodniczy mówi do wyższych urzędników 
miast0czka: .,Zaprosiłem panów w edu zakomunikowania 
im arcyniemilej nowiny: jedzie do nas rewizor! - strach 
rozpoczął swe elektryzujące działanie. Zakomunikowana 
przez Horodniczego wiadomość wydaje się tym bardziej 
~rzer~żnj~ca, _że rewizor jedzie incognito, każdej więc chwi
li moze się me rozpoznany pojawić w miasteczku i odkryć 
bezi:niaF d~lrnn':nyc~ łajdactw. W obliczu bezpośredniego za
grozema OJcow1e miasta ustalają plan d ziałania, ujawniając 
przestępstwa, które za wszelką cenei chcieliby ukryć przed 
przedstnwicielem władzy . Gdy zaś dwaj obywatele: Dob
czyński i Bobczyński, zziajani, podekscytowani swym od
kryciem, donieśli, że w zajeździe mieszka ktoś kto bardzo 
dziwnie siG zachowuje, z pewnością więc jest' to spodzie
wany rewizor, wszyscy zebrani bez większego trudu uwie
rzyli w prawdziwość ich słów. Akcja, zawiązana w sposób 
naturalny i niezwykle oszczGdny, jest już w pełnym toku 
obejmuje coraz większą grupę postaci. Akt pierwszy kończy 
siei komicznymi przygotowaniami do przyjęcia rewizora 
którym mimo woli stał się Chlestakow. ' 

W akcie drugim akcja przenosi siei do pokoju Chlesla
kowa, który zupełnie nieświadomy zamieszania, jakie wy
wolal w mieście, żyje jeszcze własnymi kłopotami, przede 
wszystkim natury finansowej. Przybycie Horodniczego roz
poczyna właściwą „komedię pomyłek", wyzwala cały „wi
cher nieporozumień", który ogrania stopniowo kolejne po
staci, aż wszystkie je iistawi w „komicznym korowodzie". 
Komiczny dialog Horodniczego z Chlestakowem, oparty na 
opacznym rozumieniu replik, każdy bowiem co innego ma 
na myśli, prowadzi w końcu do przyjęcia przez Chlestakowa 
roli wyznaczonej mu przez nieporozumienie i strach urzęd
ników. 

Trzeci. kulminacyjny akt sztuki ukazuje przeobrażonego 
Chlestakowa, który znakomicie wszedł w nową rolę, jeszcze 
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Przekład: JU)IAN TUWIM 
Komedia w ięciu aktach 

Osoby: 

Anton Antonowicz Skwoznik-Dmuchanowski- horodniczy JANUSZ KŁOSIŃSKI 
Anna. Andriejewna - jego żona . . BOHDANA MAJDA 
Maria. Antonowna - jego córka . . WANDA CHWIAŁKOWSKA 
Łuka f,ukicz Chłopow - wizytator szkól . ZYGMUNT ZINTEL 
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zresztą nie domyślając się,. że. biorą go za kogoś innego. 
Jest to -. pr~y. cały~1 k?;n1zm1e - w istocie wstrząsający 
obraz sw01steJ mt~omz:icJ1. głupca, który przedzierzgnął się 
nagle w ko.goś mezrn!e:me ważnego i pelnego godności. 
z:iaia:~szy. się w sprzyJaJących okolicznościach, sam zapom
niał, kim Jes~ naprawdę, pod wpływem otoczenia uwierzvł 
'".e .włas.ną wielkość, w s:voje prace literackie, w „trzydzieści 
p1ęc. tysięcy samych kurierów" pozostających w Petersburg~t 
do . Jego wyłącznej dyspozycji, we własną wszechmoc -
uwierzył dlatego, że chcieli w to wszystko uwierzyć słu
chacze. 

N!gdu U! ~11ctu - pt.~al Gogol - ntc uda!olJu mu s!Q zrobtl: 
c.e9oś, co mo9lolly ;:u:róctć czyjqkolwtck uu!agc: ale s!la potv
szechnego strac1u1 stii:orz111a ;: n!cqo znakomltq 'postać komtc::
nq. Str.ach, który otumani! 1.cs::ysU<tch. otu·or::yl mu pr;:estrzetr. 
~la roli komicznej . ( .. . ) Bard::o dlugo 1iau·et nlc p'.ltra/H (Chles-
akow - B. G.) slę domt;śtlć. skqd p1yn!e takie zaintercsoininte 

t . sz::cimek dla ntego. Poczta tutko pr::y Jemność t zactou·o1ente 
U:id<qc, ::c !JO slucliaJa. doaad::ają mu. spelniajq u·szystko c-ego-
kolwiek zechce, chc!tuie chu•ytaJq, cokotu:!ek pou·1c. ' -

. ~hlesta!rn"':' p:zcżywa najszczęśliwszy dzień w swoim 
zy.cm, _znaJduJe. się w stanie jakiegoś unie~ienia, nigdy bo
wiem Je~zcze me ~o~kało go tyle znszczytów, nigdy nic doz
nał t~lucgo P~ZYJęc1a. W scenie „natchnionych kłamstw" 
zatracił po~zucie rzerzywistości i świadomość granicy mię
dzy fanb3z}ą a prawdą. 

Ten pusty c::towtck i ncd=n11 c/1arakter - l<omcntuic Goąol _ 
po .~lada wtcre takle/i cccli, :lakte spotyka <ie; tak!.c u ludzi wcatc 
nie .n<:dzny~li. Aktor nic pou·tntcn pr;:coc:zuć ;;;u·laszc::-a tej cnc;cl 
roptrnn!a. StQ, kt6ni ,'W tt·fcks=ym c;:y mnicjs;:11m <topniu zara
d?nl s~ 1.1.szyscy lud:!te t która najii:yratn!cj od/Jlja s!q w Chtcs
takou•ie .. . 

Wstrząsające zaś w te.i scenie są nie same natchnione 
kła~~twa", które w ~nnych okolicznościach mogłyby co naj
wyz~J wywołać uśmiech politowania, lecz ich d7iałanie m 
ludzi: _cały miejscowy patrycjat w jednej chwili zatracił 
p~cz\1c1e godności osobistej. począł się płaszczyć przed czło
w:ek1em. którego sam. wyniósł na szczyty potęgi. w oczach 
m1astec7kowvch dygnitarzy uosabiał on wyższą władze. bel 
W?[Yledu na to, jakie ludzkie wartości repre1entował. Rów
nole~l.e z .wznoszącą się, .. intronizacyjną" linią Chlcstakowa 
ro?w1Ja. s i ę .. l~on~r?stow_a linia kompozycyjna: linia upadku, 
.. detrom.rncJ1 03cow ~iasta. W tym kontra§cie kompozycyj
nym os1ąl?"a swą pełmę Gogolowska groteska. 

W akcie .czwartym miejscowi dygnitarze, chcąc pozyskać 
przychy!noś~ Chlestakowa, postanawiają kolejno wręczać 
mu . ~apowk~. Jedn_ocześnie skarl!i ludności. które docierają 
do me_g~ mimo us1.lne!<o przcch;dzialania władzy, napawa.ia 
ws;-ystk1ch yrzerazemew - me udało się jednak ukryć 
własi;ych me?łahych i:trzcchów. Horodniczy czuje się \vręcz 
zgub10ny -: Jego. up~dck ~ięgnął dna. Nagła decyzja Chles
tc;k~wa, ktor_Y fhrtu3ąc rownocześnie z jego żoną i córką 
?sv-:1adczył. s1~ o ;ękę córki, wynosi Horodniczego z poni
zema. CzuJe się me tylko uratowany, lecz wręcz szczęśliwy, 
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gdyż otworzyły się przed nim wspaniałe perspektywy dal
szej kariery, nadzieje na rangę generalską, możliwość służby 
w Petersburgu. Chlestakow zaś, uś\viadomiony przez Osipa, 
swego służącego, odjeżdża w pełni chwały, oczywiście 
z otrzymaną gotówką w kieszeni. 

Na początku aktu piątego z kolei Horodniczy przeżywa 
największy triumf swego życia. Czuje się już nie naczelni
ldem miasteczka powiatowego, lecz wysokim dostojnikiem 
państwowym, kawalerem orderów. Z radością i dumą przyj
muje od wszystkich gratulacje z powodu tak szczęśliwych 
zaręczyn córki. Ale wiadomość od naczelnika poczty, za
czerpnięta z otworzonego listu Chlestakowa, dowodzi bez 
najmniejszych wątpliwości. że nie był on tym, za kogo go 
wzięto. Horodniczy czuje się już nie tylko oszukany i za
wiedziony, lecz wręcz nieszczęśliwy i ośmieszony. I w tym 
momencie przestaje być postacią komiczną, gdyż zdał sobie 
sprawę ze swego komicznego położenia. ( ... ) 

Gogol wiedział, że Rewizor mierzy nie w jednostkowe. 
wyjątkowe fakty wykroczeń przeciwko praworządności, lecz 
w powszechnie stosowaną normę postępowania. Pisarz nie 
był płytkim dydaktykiem, który by mógł poprzestać n::i 

wyśmianiu samych zjawisk zewnętrznych bez wnikania 
w istotę rzeczy. Historia Chlestakowa mówi bowiem nie 
o zabawnej pomyłce i jej praktycznych skutkach , lecz ob
naża sam proces powstawania zwyrodnień w organizmie 
społecznym. Rewizor ukazuje bowiem, jak z niepozornego 
urzędnika petersburskiego, który w dodatku podał się do 
dymisji, a więc zrezygnował z dalszej kariery służbowej, 
bez jeg-o udziału i woli uczyniono dygnitarza. Udział Chles
takowa jest w tym zupełnie minimalny, można by rzec 
wręcz bierny, gdyż tylko dostosowuje się on do tego, co 
narzuca mu środowisko. ( ... ) 

Człowieka, zdaniem Gogola, kształtuje środowisko, ono 
właśnie czyni go dobrym lub złym, samo zaś wyrnstn 
z określonego układu życia, który w zależnośc i od swe~o 
charakteru wyzwala albo szlachetne, albo z gruntu złe, nie
etyczne pierwiastki osobowości. Dowodziły tego już opo
\viadania Mirgorodii i cyklu petersburskiego. I wnioskiem 
zupełnie naturalnym, jaki wypływa z Rewizora, komedii 
p i ętnującej przecież przedstawicieli Rosji oficjalnej w ich 
oficjalnym działaniu, jest uzasadnione wrażenie, że mierzy 
ona w podstawy ich działania, w ten syst~m. który wyzwolił 
w nich tyle nieprawości. Wszyscy oni są źli, nie ma wśród 
nich ani jednego człowieka szlachetnego, co wywoływało 
ostre ataki konsenYatywnej krytyki. Gogol odpowiadał na 
to, że pozytywnym bohaterem Rewizora jest śmiech. ( ... ) 

świadomy charakter satyrycznego wystąpienia pisarza 
wynika także z jego własnych wypowiedzi o komedii. Ro 
zumiał on doskonale, że przedstawiając stosunki panujące 
na prowincji mierzy w cały system biurokratyczny, w sto
sunki panujące w całej Rosji. W Urywkii z listu pisanego 
przez autorp. do pewnego literata wkrótce po pierwszym 
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przedstawieniu Rewizora zamieścił zdanie o zupełnie jedno
znacznej wymowie: 

I zręczny oftcer gwardtt okaże slG n!ektcdy Chlestakou;em, 
t mqż stanu okaże stę nlektedy Chlcstakou:em, t nasz orat, 
grzes=ny titerat, okute stq czasami Cltlestakou·em. 

W liście do Pogodina z 15 maja 1836 r. pisał jeszcze wyraź
niej: 

Dra::ztu:a stoitca obur::a s!G na to, że pokazano obyc=aje szescut 
prou-incjonalnycn urzędntków; cóż by powledzla1a stolica, gd11-
by pokazano, clwćby w najmniejszym zakresie, jej wLasne oby
czaje? 

U podstaw Rewizora legła więc, jak pisał Bieliński , „idea 
negacji życia". ( ... ) 

Najważniejszą kategorią estetyczną Rewizora, w której 
przejawiał się stosunek Gogola do świata, był śmiech. 

Poprzez śmteclt, który nigdy jeszcze nte przejau·Lat stę ~ee mnw 
z taką sttq, czytelnik usty.szat smutek. Ja sam poczutem, ze 
śmiech mój już nte j est taki, jaki byt przedtem, te w motcll 
utworach nie mogę już być tum, czym bytem dotycliczas, t że 
sama potrzeba zabawienia siebte niewinnymi, beztroskim! sce
nami mtnqta wraz z mymt mlodymt latam!. ( ... ) 

19 kwietnia 1836 r. na scenie Teatru Aleksandryjskiego 
w Petersburgu odbyła się prapremiera Rewizora, która mia
ła zasadniczo zaważyć na dalszych osobistych losach pisa
rza . Na przedstawieniu premierowym zebrali się przedsta
wiciele najwyższych arystokratyczno-urzędniczych sfefr sto
licy. Przybył na nie, jak wspominano, Mikołaj I wraz z na
stepcą tronu, a także minister spraw zagranicznych hr. Nes
selrode, Kisielow i inni dostojnicy państwowi. Nie ulega 
wątpliwości, że taki skład widowni miał wpływ decydujący 
na przyjęcie utworu. Reakcję publiczności premierowej do
kładnie zrelacjonował Paweł Annienkow: 
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Mnie, świadkowt tego plerws::e170 przcdstttwlcni11, 11fec11 1.cotno 
bc;d::ie powlcdz!eć, jale wyglądata tridownla teatru 'W c1qq1t 
czterech godzin najwspanlalszcqo spektnktu. jc1ki kiedykotti·iek 
oqlqdata. Już po pleru:s::ym al;:ctc na u·s::ysrldch ttrarzach rpub
Uc:mość buta w petnum znac::cnlu slotca doboro1ra) v:yptsanc 
byto ::dumtenic , jak gd11by nikt nie wii:?dzlat, co sqdz!ć o przed
stau·ionym utu·or::e. Zd1m1tenie to wzrastato z ka~dym aktem. 
znajduj(lc jak adyl1y uspokojenie w myśli, :te wystawiana 1e.<t 
farsa, większość widzów, wytrqcona ze Ut<zystl,;tch SW!JCh tea
tralnycli przyzwyczajeń., zatrzymała siG pr=u tej myślt z nte
wzruszoną stanowczośctq. Jednakże w tej farsie byty s::::c::cgoty 
pctnc takiej prau·dy :tyclou·ej, że du•ulcrotn!e, zwtas::::c=a t11 m1e3-
scacl1 najmnic1 pr;:eczqcych temu 017ólnemu pojęctu o komedii, 
jakiemu hotdowala wtęks::ość tc!d::ów, rozlegal SIG ogólny 
śmtech. Zupetnfe co tnnego zdarzyto stę w akcte czwartym: 
śmiech c::asami jeszcze przelatuu·ai z jednego końca salt w dru-
01, ale byt to jakiś ntcśm!aly śmiech, który natycllm!ast zamie
ra!; oklasków prau·te v:cale nie byto: natomiast napięta uv.·aqa, 
intensuwne śledzenie u·szystktch odcieni sztuki, cl11ctlami mnrt
wa cts::a - wszystko to wskazuu·aio, że sprau·v ddcjqce ste na 
scenie gtęboko poruszały serca u:!dzów. Po zakończeni tt ak ltL 
poprzednie zdumlenfe przerodz!lo się już w powszechne ntemat 
oburzenie, które ostqgnęto szczyt po akcte ptat11m. Jednt tn1-
wotywalł potem autora za to, te napisat komedię, tnnt za to, 
że w ntektóruch scenach tl"idać talent, zu·ykta publiczność za 
to, że sie śmta1a, ale rozleo.11i11c11 sle ze wszy.<tk!ch stron oq0Lm1 
glos doborowej publtc:m~ct brzmtal: „to jest ntemo:tllu-e, to 
oszczerstwo t farsa". 

l?isarz miał wyrazme sprecyzowaną koncepcję insceniza
cji swej sztuki i dlatego starał się współdziałać z aktorami 
w przygotowaniu spektaklu. Niestety, jego próby nie znala
zły żadnego zrozumienia, wydawały się zwykłym narusze
niem ustalonych norm życia teatralnego. W czasach Gogolu 
nic znano jeszcze pojęcia reżyserii - on pierwszy w dzie
jach teatru rosyjskiego wysunął stanowczy postulat wpro
wadzenia .jednolitego kierownictwa artystycznego. Był prze
konany, że dla pełnego powodzenia sztuki nie wystarczy 
dobra gra poszczególnych aktorów, lecz niezbędne jest jesz
cze ogólne kierownictwo, które nada przedstawieniu konsek
wentny i jednolity wyraz. Uważał, że każda dobra sztuko. 
- nawet taka, którą powszechnie traktuje się jako prze
starzałą - może pojawić się na scenie, oczywiście pod wa
runkiem odpowiedniego wyreżyserowania, W artykule 
O teatrze pisał: 

Trzeba, żeby taka inscenizacja byla rzeczywiście t w pctnt 
artystyczna, żeby r::ecz ta ztecona zostata nie komu innemu, 
tecz pierwszemu i najlepszemu aktorowi-artyście, jciki tyuw 
znajdzie się w zespote. I nie można dodawać jeszcze kogos 
postronnego, sekretarza - urzędnika. N iecn tamten decyctuje 
o ws::ystktm. · 

Takiego reżysera zabrakło właśnie przedstawieniu Rewi
zora w teatrze petersburskim. Aktorzy zagrali komedię 
zgodnie z tradycją wodewilowa-farsową, podkreśloną jesz
cze kostiumami. W Urywku z listu Gogol pisał: 

(„.) kosttumy w wtększośct byty bardzo zie t niegodziu:ic l<a
rylcawral11e. Jcikbym to przeczuwat, gdy prosilem, żeby przc
prowcidzić clwć jedną próbą w kostwm.ctcli, ale ::ac:qL1 nu 
mówić ::e to wcale niepotrzebne i te nle ma tal<icgo ;;:wyczaJt<, 
te akt'orzy znają już swoją rzecz. Zauwa!ywszy, że nic pr:y
wiqzywati do moteli stów wtelktej wagt, datcm spokój. 

Według wspomnień współczesnych, w czasie pierwszego 
przedstawienia petersburskiego Gogol sam kazał zmienić de
koracje: wynieść wspaniałe meble z gabinetu Horodniczego 
i zastąpić je zwykłymi, zupełnie prostymi, na oknie zaś po
stawił klatkę z kanarkami i gąsior z nalewką. Osip, służący 
Chlestakowa, ubrany był w lamowaną liberię . Gogol za!. 
zastąpił ją zasmolonym kartanem operatora światła. Wszyst
ko to jednak nie uratowało inscenizacji, z której pisarz był 
bardzo niezadowolony. 

Inscenizacja petersburska, sprzeczna z zasadniczą kon
cepcją autora, stanowiła jedną z przyczyn, które wywalały 
w pisarzu nastrój głębokiego rozczarowania i przygnębienia. 
Ale nie była to przyczyna zasadnicza. Bardziej wstrząsająca 
i niespodziewana była dla niego reakcja publiczności, opisa· 
na przez Annienkowa. Gogolowi wydawało się, że nikt nic 
zrozumiał idei jego sztuki, że wszyscy zgodnie przeciwko 
niemu powstali. Istotnie, rozlegały się głosy dla autora bar
dzo nieprzychylne. Siergiej Aksakow wspominał później: 

( •.. ) bytt ludzie, którzy znienawtdzUt Gogola od samego momentu 
pojawienta stG „Rewl=ora". „Martwe du.~ze" wzmocntty tytko 
tę nienciwiść. Ja sam na przylctad styszatem, jak dobrze znany 
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hrabia Talstaj-Amcrykan!n (znany hulaka, karciarz t awantut
nik - B. G.) mówit wobec Licznie ::coranycl! gości w domu 
Pierfiljewów, którzy byli garqcymi ::u:oLenni.kamt Gogola, ::e 
jest on „wrogiem Rosji t te nalczy go w ka3danac11 zestac na 
Sybir". 

Glosy takie docierały do Gogola i nie mogły nie wywołać 
w nim tragicznego oddżwiGku. Przede wszystkim oczywiście 
boleśnie przeżył atmosferG towarzyszącą przedstawieniu 
premierowemu. Toteż gdy po skończonym spel{taklu zebrano 
się u Prokopowicza, gdzie gospodarz podszedł do p isarza ze 
f.wieżym jeszcze egzemplarzem Rewizora i powiedział: „Na
ciesz się synkiem!", Gogol, według słów Annicnkowa, „rzucii 
egzemplarz na ziemię, podszedł do stołu i oparłszy się oń 
powiedział z zadumą: O Boże! No, gdyby jeden, dwaj wy
myślali, to Bóg z nimi, a tu wszyscy, wszyscy ... " 

Nastrój głGbokiego smutku i przygnębienia przebija ze 
wszystkich pism Gogola, tak czy inaczej związanych z Re
wizorem. W Urywku z listu pisał: 

„Rewizor" zastat odegrany - t w matm sercu jest _tak trwożnie, 
tak dziwnie .•. oczckiwatem, wiedzlatem zawczasu, ze tak to póJ
dzie a jednak oganięlo mnie v.c;mcte smutl<u. t przygnąMenia. 
Mó/ wtasny utwor wydat mt stq wstrQtny, dziwaczny i 3a1<oy 
nie mój. 

W listach do Pogodina i Szczcpkina żalił się na trudny 
los komediopisarza, przeciwko któremu powstają wszystkie 
warstwy społeczne : 

wszyscy są przeciwko mnie - ptsat ryclilo po premierze. -· 
Starsi t szanowni urzędnicy krzyc::ą, te nie istnieje dla mnte 
nic śu:iętega, skoro ośmtclitcm sil; tak mów!ć o stcmic urzęd
niczym. Poltcjtrnci sq przeciwko mnte, kupcy przec!wl<o mnte, 
Lttcraci pr::ec!tt'kO mnte. BcsztCLjq ! clt0dzą na sztukę - na 
czwarte przedstau·!entc nie ma:'.'.na byto dostać biletów. Gdyby 
nie najwyższa obrana manarcliy, sztuka moja :za nic nlc dasta
lCLby się na scenq ....:. znaleil! siq już Ludzie, l<tórzy starali stQ 
o jej zakazanie. Teraz Wid::~. co ::nCLCZy uyc pisarzem komicz
nym. Ntijmnicjs:zy ślad prau:dy i powstajq :przeciwko ntcmu -
nle jeden cztowick, lecz cale stany. Wyoora::am sobtc, co by to 
byto, gdylJym wztqt coś z życia pclcrsoursl~tcgo, które dol<Lad
nicj teraz znam niż prawtncjQ. Przykro mice tucl:zt przeciwko 
sobie, jeśL! slq tell kocha bratersl<ą m!laśclą. 

Do pierwszych głosów opinii publi.cznej doszły r!chlo 
wypowiedzi krytyków, przede wszystlnm Bu.łharyna i. Sę:
kowskiego. ( ... ) Gogol uważnie śledził wszystlne wypowiedzi, 
skrupulatnie je notował, by później odpowiedzi_eć: na za
rzuty w ostatecznej redakcji Rewizora i w te_ldc1e Po pre
mierze. I motto i znamienne słowa Horodmczego: „Mal<:>, 
że się czlowiek' stanie pośmiewis~ien~, znajdzie_ się Jak~§ 
gryzmola, gryzipiórek, i do kome~ti etę .wysta1;Vi... To na3-
wiecej boli! Nie uszanuje stanowiska arn rangi - wsz~scy 
będą zęby szczerzyć i klaskać w dlonie!'.' - st.anowił.Y iro 
niczną, złośliwą replikę pisarza na uwagi pr~m1eroweJ p_ub
liczności. Do tekstu Po premierze wprowadził wpro~t wiele 
sformułowań zaczerpniętych z recenzji i wykpił Je tar:i, 
uzasadniając zarazem swoje stanowisko teoretyczne, me 
przez wszystkich przecież zrozumiane. 
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Teraz wszakże, tuż po premierze, poddał się smutkowi 
i rozgoryczeniu. Szczerze go martwił i niepokoił los pisarza 
rosyjskiego, na który tak wielki wpływ mieć: może opinia 
„sprzedajnych talentów" dziennikarskich. 

Smutna patrzeć, w jakim potalawania gaclnym stanic ::najcW;)c 
SiQ jes;:czc u nas pisarz - dzictit się swyrr" myślami z Payo
dinem. - Wszyscy sq przeciwka nicmtL i nie l'tnlcjc ~actnli 
sita, l<tóra by w równym stopniu uyla za nim. „To paaputac::! 
To buntownik!" I kto to mótvi? Mou·tą mi to mi:=aww stanlL, 
tucl::ic, którzy wiele Lat byli w sLu~IJLe, claśwleuiecni tuct::iC', 
którzy powinni by mieć n" tyle rozi;qclku., tcby ::ro::<Lmicć r::ecz 
w jej wlliściwej pastcici, Wdzie, l<tórycli uważa siq za wyt<sztat
canyc11 i których wtclki śu.:iat (w kciżdym ra::ic rosyjsl<i wtclkL 
świctt), n()zywa wyks::talcanymL. 

Uważał, że pisarz ma prawo i obowiązek zachować nie
zawisłość moralną - powtarzał więc tezę wyłożoną w szkicu 
o al Mamunie - a to z kolei zmusza go do mówienia prawdy 
społeczeństwu. Prawa tego nie uszanowano. To, co zaczęło 
się dziać po opublikowaniu i wystawieniu Rewizora, żywo 
przypominało zorganizowaną nagonkę, w której prym wie
dli ludzie nędzni, pozbawieni jakichkolwiek zasad etycznych 
i prawdziwego zrozumienia sztuki. ( ... ) 

Po premierze petersburskiej miała odbyć: się jeszcze mos
kiewska. Pisarz początkowo miał zamiar pojechać: do starej 
stolicy i osobiście pokierować wystawieniem komedii. Miał 
bowiem wyrażnie określoną koncepcję swojej sztuki, którą, 
jak sądził, można będzie wyrazić: i uwypuklić w spektaklu. 
Miał także ogromne wyczucie praw rządzących sceną i wiel
ki talent aktorski. Wspaniale czytał - a raczej grał swoje 
utwory. Iwan Panajew wspomina, że swoją grą wobec ze
branych u Aksakowów gości Gogol pewnego razu wywołał 
nieporozumienie: 

Od niechcenia padszedŁ da dużego owalnego stotu przed l<anapq, 
usiadl · trn kanapie, rzuclŁ przeLotne spojrzenie nc1 wszyst1<1c11, 
znowu :zaczqt zapcwntać, że nte wie, co pr::cczytać, że nte ma 
ntc opracowanego i ::alwńczanego ..• t nagle czk.nqt raz, drugi, 
tr:zcct. Panie spojrzaly po sobte, myśmy nie śmieli przy tym 
zdradzić najmntejs:zego ruchu i tylko patrzyliśmy na mego 
z tępym zctu.mieniem. - Co mt jest? Jakby czkawka! - paww
d::lCLŁ Gogol i przerwa!. Gospodarz i gospodyni domu nawet Lro
cllq stę :zmtes::CLli. Przyszto im zapewne do glawy, te tell ~l)!rtd 
nic przypaclt Gogolotri do gustu, te rozstrott mi~ ;:otqc!cl<. Gogol 
:zaś k.ontynuau.vil: - Wczorajszy obiad utl<wiŁ w gardle; . to te 
grzybl<t i /)OĆU.'inlrn! CzŁowtcl< je, je i, c!ali!Jóg, czart ww, co 
zjadCL! - I znowu. c=lcnąŁ wyjmując rękopis z tylnej ldcszcn! 
t kladąc go pr::ccl sobq .•. - Może warta zajrzeć do „Ps::czaty 
Pótnocnej;', co tCLm nou·cga? - m6wlŁ śledząc już oczyma swoJ 
r«l<opis. r dopiero teraz clomyśltllśmy się, te w czkrtlrl;;a t te 
stow11 stanawily poczqtC'lc l~ktt1ry fr"gmcnlu clramrttycznC'gD, 
wydrukau.·cincga patem pod tytulem „Proces". 

Sam Gogol mówił później, że gdyby był aktorem, los jego 
byłby przynajmniej od strony ma~eri.alnej za?ewni?ny. . 

Szczepkin, który w przedstaw1emu mosk!ewsk1m. m1~l 
grać rolę Horodniczego„ liczył bard~o na os?b1.st:,: ud~iał pi
sarza w przygotowaniu spektaklu 1 wszelk1m1 ~1łarr:1 skła
niał go do przyjazdu do Moskwy, Gogol wszakze me ul~g! 
już niczyim namowom. Reakcja publiczności petersbursk1cJ 
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spowodowała u niego głęboką depresję psychiczną, zniechę 
ci ła do Rewizora i do rodaków. Nie przekonywały go już 
ani argumenty S zczepkina, k tór emu swoje zasadnicze uwagi 
reżysersk ie przesła ł na pi śmie, an i wyjaśnienia P ogodina, 
któr y mu tłumaczył, że przecież nie można aż tak dalece 
brać sobie do serca s łów krytyki. Pogod in uważał, że p isarz 
powinien być raczej zadowolony, gdyż reakcja na jego ko
medię wyrażnie wskazu je, iż osiągnął cel i uderzył trafnie 
tam , gdzie mierzył. 

P rem iera moskiewska odbyła się więc bez udziału pisa
rza. 25 maja, w dniu pierwszego przedstawienia, powtórzyła 
się w zasadzie ta sama historia, co w Petersburgu, choć 
sztuka była dużo lepiej wystawiona, głównie dzięki Szczep
k inowi. Według jego relacji , premiera zgromadziła publicz
ność „wyższego tonu", n ie wszystk im więc komedia mogla 
przypaść do gustu . Szczepkin oczekiwał gorętszego przyję
cia, czegoś, co wykraczałoby poza granice zwykłego śmiech u, 
zwykłej zabawy, lecz, jak pisze, „pewien znajom y w sposób 
zabawny wyj aśnił (mu) tego przyczynę: Zmiłuj s ię, jak moż
na było ją (komedię - B . G .) lepiej przyjąć, gdy połowa 
publiczności bierze (łapówki - B. G.). a druga połowa daje". 

Gogol jednak był j uż myślami daleko od tych spraw. 
Powzią ł nieodwracalną decyzję wyjazd u za granicę, by, 
jak pisał do P ogodina „rozpędz i ć swój smu tek". ( ... ) 

A przecież - o czym pisar z doskonale wiedział - Re 
wizor był wielk im wydarzeniem j uż nie tylko w literackim 
i teatralnym , lecz i w społecznym życiu Rosji, c ieszył się 
ogr om nym, wprost niesłychanym powodzeniem. Sam autor 
przecież pisa ł : 

A pull!iczność w ogóle byla zadov•olona. PołOUl(t przyjqla l<.0-
medię z sympatią, druga zaś polou·a, jak to bywa, besztala jq -
3ednakże z przyczyn, które nie majq zu:!qzktt ze sztulw,. 

Recenzje życzliwe Gogolowi pajawiły się drukiem wtedy, 
gdy pisar z przebywał j uż za granicą, wszakże wyrażały one 
opinie powstałe pod wpływem pierwszego przedstawienia 
i pierwszego wyda nia komedii i nie może być najmniejszej 
wą tpliwośc i , że opinie te rychło do autora dotarły, jeszcze 
przed ich sformułowan iem na p i śmie. Nie mógł również nie 
wiedzieć o bardzo przychylnym stanowisku P uszkina, który 
żywo interesował s ię przygotowaniem spektaklu moskie\v
sk iego. Były to jednak glosy znawców l ub ludzi z najbliż
szego otoczen ia p isar za, on zaś, jak t·wierdził Annienkow, 
„opinią publiczności (. .. ) przejmował się znacznie bardziej 
niż opiniami znawców, przyjaciół i przysięgłych sędziów 
li ter atury .. . „ Dlatego też Gogol pisał do Pogodina: 
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zastanów siG nad po l o~enlem IJ!cdncgo autora, który kocha 
bardzo su:ojq ojczyznG i stcolc l1 roclaków, l powledz mt<, te 
jest ntewielld krąg, który go rozumie, patrzy nań tnnymt oczy
ma - czy to go ucieszy? 

fragme nty z książki Bohdana Galstera 
Mikolaj Gogol, W-wa 1967 r. 
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W REPERTUARZE PTN 

Al. Fredro DAMY I HUZARY 

T. Rittner LATO 

C. K. Norwid PIERŚCIEŃ WIELKIEJ DAMY 

Al. Fredro ŚLUBY PANIEŃSKIE 

J. S zaniawsk i ŻEGLARZ 

G. Zapolska SKIZ 

T. Williams SZKLANA MENAŻERIA 

Marivaux GRA MIŁOŚCI I PRZYPADKU 

Al. Ścibor-Ry l sk i BLISKI NIEZNAJOMY 

Bajki dla dzieci: 

J. Makarius TRZY BIAŁE STRZAŁY 

H. Ch. Andersen CZERWONE PANTOFELKI 

Najbliższe premiery: 

E. O'NeiU 

L . Budrecki 
I. Ka nicki 

KSIĘŻYC ŚWIECI NIESZCZĘŚLIWYM 

DZIŚ DO CIEBIE PRZYJŚĆ NIE MOGĘ 

Zamówienia n a bilety przy jmuje Biuro Organizacji Wido
wni i Kasa Teatru, ul. Więckowskiego 15, t elefon 219 - 58 
w godz. 10- 13 i 16- 19 MAŁA SALA ul. Zachodnia 93. 
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