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Albin Siekiershi 

Nie żył zbyt długo - witalnych sił wystarczyło mu 
zaledwie na lat czterdzieści trzy. Mimo to spowodował, 
że niektórzy wybitni krytycy literaccy jego imieniem 
nazwali jeden z najciekawszych okresów w literaturze 
rosyjskiej, okres niezwykle urodzajny. Nikołaj Gaw
riłowicz Czernyszewski, ideowy przywódca rewolucyj
nej demokracji rosyjskiej, znakomity filozof, estetyk 
i krytyk literacki a także dzialacz polityczny - szcze
gólnie nam Polakom miły za swoje poparcie udzielane 
naszym walkom narodowowyzwoleńczym - nazwał 

lata 1840-1860 okresem gogolowskim w literaturze ro
syjskiej. To nie nadzwyczajna aktywność pisarska 
Gogola w tych latach ani szczytowe osiągnięcia jego 
pióra podpowiedziały historykowi tę definicję litera
ckie.i cenzury czasowej. Na lata te przypadają w Rosji 
narodziny realizmu, który od początku XIX wieku stał 
się dominującą tendencją europejskiego powieściopi
sarstwa. W tych latach tworzą tacu pisarze jale Tur
gieniew, Niekrasow, Gonczarow - zaczynają działal

ność pisarską dwaj tytani literatury rosyjskiej: Lew 
Tołstoj i Dostojewski. „Wnyscyśmy wuszli z Szynela" 
- w ten sposób autor Zbrodni i kary odda cze.ść wiel
kiemu realiście, a powie to nie tylko w swoim imieniu . 

Dorobku pisarskiego Gogola - podobnie zresztą jak 
każdego pisarza - jego osiągnięć artystycznuch, zwła
szcza zaś nowatorskich zdobyczy w zakresie społecznej 
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treści dzieła, 11iesposób oceniać w oderwaniu od tla 
historycznego. Mikołaj Wasiijewicz Gogol był potom
kiem szlacheckiego rodu z okolic Połtawy na Ukrainie. 
Fakt ten miał dla jego twórczości dwojakie znaczenie 
- po pierwsze, zapewniał mu zdobycie solidnego wy
kształcenia humanistycznego w dobrych szkołach, a po 
drugie pozwolił poznać wszechstronnie klasę, z której 
się wywodził. Wykształcenie - sam je, niezależnie od 
szkół, poszerzał i pogłębiał zdobywając rozległą wiedzę 
w zakresie filozofii, historii i literatury - stało się dla 
niego instrumentem analizy współczesności, zaś przed
miotem tej a11alizy stał się stan, który znał najlepiej, 
który był najbliższy moż11owładcom Rosji, obszarnikom 
urzędnikom. 

Urodził się w roku 1809. Rosja czeka na swoją wielką 
szansę. Ma za sobą Austerlitz, ukorzyła się w Tylży 

przed Napoleonem, symuluje reformy społeczne, za
wiera przymierze z Bonapartem i czerpie z tego przy 
mierza dla siebie ile się da - zagarnia Finlandię i Be
sarabię. Wreszcie staje otwarcie przeciw cesarzowi 
Francuzów i nad Berezyną zadaje mu cios, który się 

okaże śmiertelnym. Kongres wiedeński a zwłaszcza 

utworze11ie z inicjatywy Aleksandra I Swiętego Przy 
mierza umacnia rolę Rosji jako „żandarma Europy". 
To nie tylko pokonanie Bonapartego, to okazja do 
ogłoszenia legitymizmu przewodnią ideą kongresu 
wiedeńskiego, to walka z teorią suwerenności ludu 
głoszoną przez rewolucjonistów, to wreszcie restaura 
cja i umocnienie absolutyzmu. To rozzuchwali cara, 
nakło11i do zaostrzenia reakcyjnego kursu polityki 
wewnętrznej 7Jo kongresie wiedeńskim, do dławienia 
ruchów chłopskich. To nic, że Europa przeżywa swoje 
zwycięstwo bardzo gorzko i szyk1lje się na przyjęcie 
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przyszłych przemian, które już rzuca1q przed siebie 
swój cień. Jego Imperatorska Mość, a z jego woli cała 
Rosja po same uszy tkwi w przeszłości ufortyfikowa
nej zwycięstwem 11ad Berezyną. Panoszy się więc ob
szarnik, hula po kieszeniach podatników wszechwładny 
urzędnik - Rosja jest wielka, niezwyciężona. 

Młody Gogol to widzi i wie, że to nie tak. Więc co 
ma czynić? Potrzqsnqć sumieniem narodu aż lęk wnę
trzności ściśnie? To nie jego specjalność. Zaczął prze
cież od drukowania opowiadań w różnych czasopis
mach. Były lekkie, zawierały dużo dowcipu, przyniosły 
uznanie krytyki. Swoim pisarstwem w początkowym 
okresie twórczości wywoływał tylko uśmiech - szybko 
przemijający, nijaki. Postanawia więc zaprawić go pi
kanterią kpiny, która przecież budzi refleksję. w to
mie opowiadań z życia wsi ukraińskiej już ją można 
o~czuć. Nie jest to kpina jadowita - nie wywołuje 
boi u, raczej t11lko swędzenie, nie zostawia śladu po 
ukłuciu, nie zmusza do zastanowienia. Obrazki wiej
skie są raczej sielankowe, przepojone urokami wspo 
minania własnego dzieciństwa. Dopiero w tomie Mir
gorod, opublikowanym w 1835 roku pojawia się żądło 
szyderstwa. Jeszcze ziemianie wiodą tu żywot beztro
ski, ale autor już tę rustykalną sielankowość traktuje 
z ironią zapełniając karty utworów nie tylko dobrotli
~y~ii niezdarami, których nieuctwo czy mazgajstwo 
smieszy. Jest to już drwina podpierania typami chara
kterologiczn~mi, które w czytelniku wywołują obrzy
dzenie. I to Jest istota realizmu krytycznego - z dra
pzeżną bezwzględnością odsłaniać wszystkie plamy 
i se/wrzenia danego porządku społecznego. 

W te1' sposób pisarz dotarł do satyrycznego widzenia 
rosyjskiej rzecz11wistcści. Pisze więc calq serię ::maka -
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mitych opowiadań, takich jak : Pamiętnik wariata, 
Portret, Nos i wiele innych. Biurokrata i obszarnik -
oto typowi bohaterowie jego nowel. Nienawidzi ich 
serdecznie i cale ostrze swej hartowanej nieprzerwanie 
ironii kieruje przeciw nim. Są to lata petersburskie 
- przed 1836 rokiem. 

Gogol przeczuwa wszakże, że najskuteczniej żądło 
jego satyry kłuć będzie ze sceny. Język opowiadania, 
noweli, powieści jest zawsze dwuwymiarowy-wymaga 
wymiaru trzeciego, którym jest wyobraźnia czytelnika. 
Scena nie zna dwuwymiarowości. Zawsze operuje języ
kiem przestrzennym, na który składa się nie tylko 
słou;o autora lecz również obraz i ruch aktora, jego 
glos oraz współdziałanie widowni, bez której nie ma 
teatru. Próbuje więc sił w dramaturgii. Pisze Ożenek 
- obyczajową komedię, zabawną, zasadzającą się na 
matrymonialnych transakcjach, a więc poruszającą 

temat nienowy. Nowych tematów jest malo - fakt 
to znany - stare wszakże można przedstawiać po no
wernu. 

Równocześnie z Ożenkiem pisze Gogol swoje arcy
dzieło - Rewizora, którego prapremiera odbyla się 

w 1836 roku i wywalała w stolicy niebywały skandal. 
W komedii tej talent Gogola osiągnął swój szczyt. 
W sposób niezwykle plastyczny pisarz przedstawia 
mechanizm rządzenia krajem, zasadzający się na ko
rupcji, przemocy i wyzysku, które to plagi za pano
wania następcy Aleksandra I , Mikołaja I , stały się 

powszechne. Posługuje się przy tym znakomicie pod
patrzonymi typami urzędników, kupców, ziemian 
o owadzich mózgach. Podłość i głupota - oto czym 
stoi Rosja, zdaje się mówić Gogol. 

, 
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Dostało mu się za to. Blagonadiożna krytyka nie zo
stawiła na nim suchej nitki. Okrzyczano go niemal 
zdrajca zarzucając szkalowanie rosyjskiej Obyczajo
wości, której ton nadawała szlachta i rozwijajace się 
mieszczaństwo, a więc kasty przez pisarza atakowane. 
Mierzono do niego z dział najgrubszego kalibru - po
mawiano o brak patriotyzmu, co było zarzutem bardzo 
groźnym. Jedynie obóz demokratyczny i postępowi 
krytycy bronili pisarza przed atakami reakcyjnych 

publicystów i recenzentów. 

Nie miał łatwego życia - to prawda. Musiał toczyć 
boje z cenzura, z krytykami, z urzędnikami, jednakże 
najtrudniejsze były te potyczki, jakie mu przyszło 
staczać z sobą samym. Na tym ostatnim froncie prze
grał. Zlakł się skuteczności swego pisarstwa. Nie byl 
typem rewolucjonisty. Nie był w stanie pojąć, że sama 
istota ustroju jest źródłem zła. On tymczasem dostrze
gał je wyłącznie w wynaturzeniach istniejącego ładu 
społecznego. Przestraszył się więc samego siebie i wy
jechał z kraju w roku 1836 i przebywał zagranicą do 
1849 roku. Niejako z krytycznego rozpędu napisał po

wieść Martwe dusze. W tym znakomitym dziele Gogol 
raz jeszcze wzniósł się na wyżyny realizmu - przed
stawił w powieści Rosję pańszczyźnianą z jej ciemnotą 
i zacofaniem. Rzecz znamienna - po napisaniu Mar
twych dusz pisarz zakończył kilkakrotnie przerabiany 
Ożenek - jakby pustym śmiechem chciał złagodzić 
wrażenie obrzydzenia wywołane tą powieścią. 

Nastąpił przypływ inwektyw, rozpętała się burza. 
Jest rok 1842-zaczyna się kryzys w twórczości Gogola. 
Jeszcze opublikuje Szynel - opowieść o pechowym 
urzędniku, nie tym wielkim, a więc bogatym, ale 
o tym malutkim i biednym. To już nie jest oskarżenie 



wpros~ ale za pomocą me taf or y. M echanizm pech u 
małego urzędnika jest widoczny. Niewidzialna jest siła 

napędowa, ale tylko pozornie. W opow i adaniu m imo 
wo l i pojawia sie nowy rys - groteskowy, a przez 
to tragiczny. 

Wyczerpany wa lką z cenzurą i krytyką nie ma już 
sil aby kroczyć r az obraną drogą. Cofa się . Ma dopiero 
3.1 lata . P róbuje rehabilitować ten system po lityczn y, 
ktr'iry tak skutecznie demaskował. Zabiera się do pi 
sa ;, ia drugiej czę.ki Martwych dusz, w których apro
buje carat. Była to wszakże p rze miana w ymuszon a. 
Jego pióro radau:alo się do walki z system em, a nie 
do obrony. Pisarz ponosi artystyczną porażkę . P osiada 
na tyle krytycyzmu, że nie publ ikuje dz ieła. Niszczy 
rękopis. Próbuje ponownie i znów niszczy. Chwyta się 
publicystyki. Odwołuje swoje dawne poglądy, własnym 

arcyd:::ie'om odmawia wartości, za co zostaje zaata
kowa1;y prze: Bielińskiego - r zecznika demokraty
cznego odłamu społeczności ros y jskie j . Bieliński pisze 
glo{my Lis! do Gogola ze Szczawna na Dolnym Sląsku . 
W liśrie tym piętnuje wiernopoddańcze gesty Gogola 
zawarte w jego Wybr anych fragmen tach korespon den
cji : pr:yjacićlmi. Carska cenzu ra nie dopuściła do 
publikacji listu na terenie Rosji. Krążył on tam jako 
drnk nidegalny. 

W~::ystko to dop rowadza Gogola do fizycznego wy
czerpania i przedwc:esnej .~mierci. T ragiczn y los czło
wieka, ale nie d:::iela . T o, co ws teczne w jego twór
czości, przepadlo w niepamięci . T ylko h istorycy lite 
ratury i biografowie pisarza przypominają czasem 
o tej drugiej stronie meda lu. Dla miiionów czyte lni
k ów ; widzów pozostanie G ogo l bezkompromisowym 
satyrykiem, mora lis tą chłoszczącym niepr a waść -
autorem Rewizor a i Mar twyc h dusz. 

REWIZOR 

Jak wynika z korespon
dencji pisarza (listy do Pu
szkina i Pogodina), Gogol 
zaczął pisać „Rewizora" 
w październiku 1835 roku, 
a ukończył komedi ę po upły
wie niecałych dwóch miesię
cy - 4 grudnia tegoż roku. 
W trakcie przygotowań do 
wystawienia oraz wydania 
komedii utwór uległ pewnym 
przeróbkom autorskim. 

Premiera „Rewizora" od
była się w kwietniu 1836 r . 
w Teatrze Aleksandryńskim 

w Petersburgu, a wkrótce 
potem sztukę tę wystawił 

Teatr Mały w Moskwie. 
w przedstawieniu moskiew
skim w roli Horodniczego 
wystąpił znakomity aktor ro
syjski - Michaił Szczepkin. 

Pierwsze wydanie „Rewizo
ra" ukazało się n a wiosnę 

1836 roku; t ekst nie odbiegał 
na ogół od t ekstu t eatralne
go. Wyda nie następne - już 

z pewnymi zmianami - uka
zało się w 1841 roku. 

w pierwszym zbiorowym 
wydaniu swych dzieł (1842) 
Gogol dokonał ostatecznej 
r edakcj i komedii. Pisarz 
wprowadził wówczas szereg 
poważnych zmian do kwestii 
Chlestakowa oraz znacznie 
przerobił końcową scenę 

utworu. W tej wersj i sztuka 
weszła na sceny , rosyjskie 
dopiero w 1870 roku. 

Pierwszy polski przekład 

„Rewizora", pióra aktora wi
leńskiego Jana Chelmikow
skiego, ukazał się w Wilnie 
w 1846 r. pt.: „Rewizor czyli 
podróż bez pieniędzy" . W tym 
tłumaczeniu wystawiono ko-



medię po raz pierwszy w 1850 
roku w Krakowie, a następ

nie w ciągu kilkudziesięciu 

lat grano na różnych sce
nach polskich . Przekład Cheł

mikowskiego przedrukowywa
no trzykrotnie (w latach 
1882, 1883, 1910) z niewielki
mi poprawkami, n ie poda]ąc 
jednak nazwiska tłumacza. 

Dwa następne przekłady 

„Rewizora": Mariana Tatar
kiewicza (1916) i Wiktora 
Popławskiego ( 1925) nie były 
drukowane, służyły tylko ja
ko tekst do nowych insceni
zacji komedii w Warszawie. 

Nowego przekładu „Rewi
zor" dokonał w 1929 r oku 
J ulian Tuwim i odtąd jedy
n ie w tym przekładzie, kil
kakrotnie przerabianym, ko
medię grano na scenach pol
skich. Przekład Tuwima po
jawił się· w druku dopiero 
w 1948 roku był on pięcio

krotnie p rzedrukowywany, 
m. in. w wydaniu Biblioteki 
Narodowej, po gruntownym 
poprawieniu (Seria II, nr 78, 
Wrocław 1953, ze wstępem 

i objaśnieniami Andrzeja 
Walickiego), oraz w „Wybo
rze p ism" Gogola <Warszawa 
1954 r., Książki i Wiedza) . 

Alehsander Puszhin 

Uchodź, sprzed oczu mych się skryj , 
Gnuśnej Cytery pani piekna! 
Gdzieś ty, przed którą władca drży, 

Muzo wolności nieulękła? 
Przyjdź , z czoła zerwij wieniec mój 
I strzaskaj lirę zniewieściałą! 
Pragnę wolności śpiewać chwałę, 

Z królewską zbrodnią stoczyć bój. 

Wietrznego losu faworyci ; 
Tyrani świata, drżyjcie dziś! 
A wy, odważną pieszcząc myśl, 
Powstańcie, nędzni niewolnicy. 

Gdzie spojrzeć, pełno strasznych spraw
Kajdany wszędzie, wszędzie bicze, 
I łzy niemocy niewolniczej, 
I zgubna hańba carskich praw. 

Tłum . SEWERYN POLLAK 



KRóTKIE żYCIE, ZLE WARUNKI 
' BARDZO TRUDNE USPO-

SOBIENIE, NAD WYRAZ CI~żKIE 

WARUNKI SPOLECZNO-POLI
TYCZNE, TAKIE BYLY 

OKOLICZNOśCI 

SPRZYJAJĄCE RACZEJ 

WSZYSTKIEMU Niż ZABŁYśNI~CIU 

I ROZWOJOWI GENIUSZU. 

A JEDNAK W TYCH WLAśNIE 

OKOLICZNOśCIACH 

POWSTAŁO DZIELO GOGOLA 
' 

KTóRE PO DZiś DZIEŃ ZACHWYCA 
' UCZY, BAWI, WSTRZĄSA NAMI I ZDU-

MIEWA WRESZCIE SWOJĄ 
DOSKONALOśCIĄ ARTYSTYCZNĄ. 

GOGOL DOKONAŁ 

W PROZIE TEGO, CO PUSZKIN 

W POEZJI. 

MARIA DĄBROWSKA 

* * * 
Z tej atmosfery wywodzi się największa ze wszystkich 

wczesnorosyjskich komedii, „Rewizor" Gog.ola. Bohaterem 

tej sztuki nie jest już żaden Czacki. Chlestakow jest mło

dym inteligentem, z braku pieniędzy zapędzony do odle

głego prowincjonalnego miasta: nie jest ani idealistą, ani 

kompletnym łajdakiem-po prostu żwawym młodzieilcem, 

z lekka głupawym, lecz zawsze mającym własne dobro 

na uwadze i obdarzonym poczuciem humoru oraz zmy

słem obserwacyjnym. W drodze przypadku urzędnicy miej 

scy, oczekujący wi11yty inspektora rządowego, dochodzą 

do wniosku, że ten młodzian jest owym rewil:orem, przy

byłym incognito. W wynikłych z tego scenach Gogol ujaw

nia, wśród mnóstwa śmiesznych epizodów, intrygi i sprze

niewierzenia prowincjuszy, którzy, sami żyjąc z łapówek, 

wsuwają Chlestakowowi w ręce pieniądze i prezenty, 

w radosnym mniemaniu, iż przyjęcie ich gwarantuje im 

nietykalność . .Jeden po drugim stają przed nami - wizy

tator szkół, leniwy sędzia, wścibski naczelnik poczty, nie

douczony lekarz powiatowy, w pierwszym rzędzie przera

żony, ale mocny Horodniczy. Z kolei z nimi wiążą się inne 

postacie - intrygantka i kokietka, żona i córka Horo

dniczego, głupi i gadatliwi obywatele ziemscy. Dobczyński 

i Bobczyński, nawet przedstawiciele warstwy chłopskiej 

- bo w „Rewizorze" odmalowana jest cała Rosja. W końcu 

list Chlestakowa, otwarty przez naczelnika poczty, ujawnia 

przerażonemu tłumowi oszustwo i wśród wzajemnych 

oskarżeń wszystkich naciągniętych żandarm z godnością 

oznajmia przybycie prawdziwego rewizora. 

.Jest tutaj pewna cecha trudna do przeanalizowania. 

Tak satyra, jak i realizm stawiają „Rewizora" poza zasię

giem komedii Szekspira, mimo to Gogol niezaprzeczalnie 

ma coś z humoru angielskiego pisarza . .Jest w jego śmiechu 

delikatny umiar, mimo ostrości satyry wdziera się współ

czucie. Bohaterami są durnie i łajdacy, ale to nasi bliźni. 

Wydając drukiem swoją sztukę, Gogol opatrzył ją mottem: 

„Nie przygaduj zwierciadłu, kiedy masz gębę krzywą". 

ALLARDYCE NICOLL 



CENA 

3 Z Ł OTE 

Zastępca dyrektora 

RYSZARD BARON 

• 
Przedstawienie prowadzi 
WŁADYSŁAW PABIASZ 

Kontrola tekstu 
ALFRED KOZŁOWSKI 

• 
Kierownik Techniczny 

EDWARD GŁOGOWSKI 

Inspektor sceny 
BRONISŁAW ŚWIĄC 

Brygadier sceny 
FRANCISZEK SŁA WETA 

światło 

MARIAN KOPEK 

Peruki i charakteryzacja 
CZESŁAW KOCIŃSKi 

Kierownik pracowni 
krawieckiej 

ST ANI SŁ A W BYSTRZYCKI 

Kostiumy damskie 
LUCYNA SADOWSKA 

Kierownik pracowni 
malarskiej 

EDWARD LATACZ 

Kierownik pracowni 
modelatorskiej 

HENRYK PALACZ 

Kierownik pracowni 
stolarskiej 

EDWARD WIECZOREK 

Kierownik pracowni 
elektrotechnicznej 
JAN SŁABOSZ 

Kierownik pracowni 
ślusarskiej 

IGNACY CHĘCIŃSKI 

Kierownik pracowni 
szewskiej 

WINCENTY KOŚMIDER 

Kierownik pracowni 
tapicerskiej 

KAZIMIERZ WŁODARSKI 
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