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„Z CZEGO SIĘ ŚMIEJECIE?" 

(MIKOŁAJ GOGOL) 
1808-1852 

„Dzięki wrodzonej namięnności do obser
wacji człowieka, którą w sobie stwier
d:rom od dziecika, opowiadania moje mają 
pewną dozę IPratwdy, niektórzy twie'I"dzą 
nawet, że są to wierne odbitki rzeczywi
Sitości takiej, ja:ką ona jest. Jeszcze jedno 
na marginesie: śmiech mój był ;początko
wo cabkiem dobrodus,.;ny, nie miał bowiem 
najmniejszego zamiaru ośmieszać celowo. 
Nie leżało to taik dalece w moich inten
cjach, iż byłem szczerze zdumiony, dowie
dziawszy się, iż całe stany i klasy społecz
ne IPOObrażały 5ię na mnie śmiertelnie, że 
się na mnie gniewają i td. Po tym zdu
mieniu ITTaistą.piło zamyślenie. Więc śmiech 
- to aż ta1ka potęga, że się jej ludzie bo
ją... Wniosek z tego jasny: ipotęgi, jaką 
jest śmiech, nie należy marnować, trzeba 
ją tylko właści1wie zużytkować. Posta1110-
wiłem •więc ,zgromadzić zło, jakie mi tylko 
było •zmane i od razu wyśmiać je za jed
nym ·zamachem". 

(Z listu do W. A. Żukowskiego, Nearpol, 
10 . I. 1848) 

OTO JAK POWSTAŁ „REWIZOR" 

Było to w rdku 183·6. Teatr petersburs!·d 
postanowił wystawić „REWIZORA" sztu
kę dopiero niedawno ukończoną przez Mi
kołaja Gogola. Ponieważ opinia cenzury 
była jedinolHa, rzecz dostała się na dwór 
cesarski i sam car Mikołaj I miał wydać 
ostateczną decyzję czy kapitalna komed ia 
ujrzy światło dzienne. 
Ku zdumieniu i osłupieniu cenzorów sa
mowładca imperium nie tylko sztukę 
przeczytał, raczył na wet powiedzieć hi-
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storyczine słowa: „WiSzystkim nam się w te· 
komedii dostało, a inajwięcej mnie", i ze
zwolił na wystawienie sztuki w teatrze. 
Miał jednak Gogol i bardziej kompetent
nych wiełibicieli. Oto oo :pi!sał o .nim Her
cen: „nigdy jes·zcze 111ikt przed Gogolem 
nie przeprowadził ta1k zupełnego kursu 
anatomii pa talogicznej carskiego urzędni
ka. Gogol z uśmiechem ale bezlitośnie 
wd ziera się w najbardziej taj.ne zakamarki 
te j .nieczys tej i :niedobrej duszy. Komediu 
Gogola „Rewizor" to przeraźliwa spo
wiedź wsipółczesnej Rosji". 
A oto co o twórczości G o.gola pisał Ma
ksym Gorki: „Gogol jest realistą kryty 
kiem i to tak ostrym, że siła własnego 
krytycyzmu [przeraziła go do szale ii.stwa " . 
.Ja k \viadamo Gogol w drugim tomie 
„Martwych dusz" chciał wyszydz01Y1ym 
p rzez siebie zjawiskom przeciwstawić 
pierwiastki zdrowe - zacnych obszar:-1i
k ów, którzy mogli wydźwignąć Rosję pań
szczyźnianą z upadku. Był to jednak cel 
n ie do osiągnięcia . 

P uszkin z ogrom nym zachwytem czy ~ · 
pienvsze op c1wiadania a u tora „Ożenku", 
natomiast znany krytyk literacki Bieli ń
ski oczarowany twórczością G ogola wi
dział w jego dziełach zaczątki i p odwaliny 
rosy jskie j twórczości realistyczne j . 
Dla całego świa ta ku ltu ralnego t vórczość 
G ogola ma wprost ogrominą wartość p o
zna1wczą i artystyczną. .Jego realistyczne 
dzieła zawierają nie tylko ·wn ikliwy 
i wszech s tro:m y obraz pańszczyźinianC'j 
Rosj i tego okresu, ale również ogólniejszf' 
elementy skomplikowc::nej natury i uczuć 
ludzkich . 
Najlei::;szym potwierdzC:niem tej c91m1 
jest list na pisany w roku 1909 przez lite
ra tó-w a ngielskich z okazji uroczystości oi 
sło'.'l~ęcia •v Moskwie po!nnika Mikołaja 
Gogola. 
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„Dzięki walorom artystycznym dziełn 
Gogola 2lllalazły uznanie ma całym świecie. 
Siła jego pióra w opi:sie w.~ółczesnego mu 
życia, jego geniusz satyryczny i jego o
gromna zasługa jaiko jednego z piel"Wszyich 
demaskatorów wszelkich nadużyć zwią
zanych z aparatem biurokratycznym, u
czyniły z tych dzieł ważną ipozycję w lite
ra turze pawszechnej i Gogol zajął za
szczytne miejsce wśród pisarzy Europy". 
Pomimo tego, że talkie dzieła Gogola ja1• • 

„Martwe dusze" czy „Szynel" 1I1ależą dziś 
do światowej klasyki prozatorskiej, pozo
stanie Oln zawsze przede wszystkim czło
wiekiem teatru. W roku 1846 J ózef Cheł
mikow.ski wyda je w Wilnie „Rewizora" 
czyli „podróż bez pieniędzy". Najbardzie j 
znaną i wystaiwianą wersję •opracował J u
lian Tuwim w roku 1928. Po .raz pierwszy 
oglądano w Pol5ce „Rewizora" l\V roku 1850 
w Krakow ie, n a tomiast jednym z naj
głośniejszych przedstawień był spektakl 
warszawskiego Teatru Polskiego w roku 
1952 ·z .Tanem Kurnak ov.riczem w roli Ho
rodniczego. Zanotowano rćrvmież jeszcze 
jedm „głośny" spektakl Teatru Ludowe
go w Nowej Hucie w nowator kiej in sce
nizacji i reżyseri i Józefa Sza jny. Spopu
la ryzowany wśród milionów ludzi p r zez 
krakowską Telewizj ę wywołał burzę pro
testćw i takąż porcję zach vy tów chociaż 
w efekc i~ p ostulowan o o wypróbowane 
formy inscanizacji dla klasyki. 

Ale wr'ćmy do „Ożenku", który dzisiaj 
p rezentuje pań.stwu Tea tr N owy w Zab
rzu . Sztukę tę przetłumaczono wyjątkowo 
późno (1912 roiku). Fakt ten tłumaczy sir· 
tym, że prapremiera :komedii w P e ters
burgu nie wzbudził a większego za intere
sowania i „Ożenek" zawsze p ozos tanie 
w cieniu „Rewizora". W Polsce w okresie 
międzywojennym „Ożenkiem" zain tere
sowa ł się przede wszy3tJkim ruch ama..tor-
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ski, który członkom ochotniczych teatrów 
dawał olbrzymie możliwości ·zabłyśnięcia 
talentem komediowym i to zarówno w ro
lach żeńskich jalk i męskich. W roku 1937 
warszaiwski Teartr „Ateneum" wystawił tę 
sztukę w nowym przekłaidzie Juliana Tu
wima w znakom1tej obsadzie ze Stanisła
wą Perzanowską i Stefanem JaTaczem 'llD 

czele. Na Śląsku jednym z pierwszych 
teatrów, który ipo wojnie sięgnął po 
„Ożenek" był Teatr Polski w Bielsku-Cie
szY'nie (1947/48). 
Trudno sobie wyobrazić „Ożenek" a 
zwłaszcza galerię jego kaipitalnych typów 
bez biurokratycznego pierwowzoru w „Re
wizorze". Z ozego się śmiejecie - zapytał 
Gogol - i o:lipo.wiediiał „z samych siebie 
się śmiejecie, ach wy". 
W1ró6my jednak do bogatej kolekcji figur 
w „Ożenku". Oto rzutki i przedsiębiorczy 
Koc?lli:ariew - swat Podlkolesina w caloś
ci pochłonięty swoją rolą iPod warul1!kiem 
by ita alkcja ani trochę nie była mu ;po
potrzehllla. Albo przekomiczna starzejąca 
się panna Agafia - 1narzeczona Podkole
si:na, która nigdy nie wychyliła nosa ipoza 
swoje mieszkanie, tu 1Się urodziła, wycho
wała i tu marzy o mężu. 
Pyskata i przebiegła swatJka Fiokła, za
twardziały stary !kawaler Pod!kolesin, 
KoczJkariew, Ainue:zJkiin, czy Żewakiin, to 
kolejne figury, które !Się będą państwu 
kolejno 'Pre.zenitować w „Ożooku", chyba 
to bogactwo figur - dających wszelkie 
możliwości artystyczne aktorom zapewni
ło tej komeciiii należytą pozycję w litera
tur.ze teatru. 
Dzisiaj z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy 
artystycznej zasłużonego aktora Teatru 
Nowego w Zabrzu Franciszka Hollikow
skiego, przypominamy ipaństwu tę świet
ną komedię aufora „Szynela" i „Mart
wych Dusz". Jubilat, który wspólnie z dyr. 
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Tadeuszem Przystawskim smukę reżyse
rował, kreuje rolę Podkolesina i na jego 
ręce składamy z tej okazji serdeczne gra
tulacje i gorące życzenia dalszych długich 
lat 1pracy dla dobra polskiego teatru. 

JERZY PISKOR 
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