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Niech wolno będzie mi świadkowi pierwszego 
przedstawienia, opowiedzieć co działo się na sali teatru 
w ciągu czterech godzin najwspanialszego spektaklu, 
jaki kiedykolwiek tu oglądano. Już pó pierwszym ak
cie zdumienie rysowało się na wszystkich twarzach 
(publiczność była wybrana w pełnym tego słowa zna
czeniu), jak gdyby nikt nie wiedział, co myśleć o o
bejrzanych scenach. Zdumienie to narastało z każdym 
następnym aktem. Jakby znalazłszy uspokojenie w sa
mym mniemaniu, iz grają farsę, większość widowni 
zawiedziona w swych oczekiwaniach i obyczajach tea
tralnych nadal uparcie trwała w tym mniemaniu. Jed
nak w tej farsie było tyle prawdy życiowej, że ze dwa 
razy, szczególnie w miejscach najmniej zaprzeczają
cych pojęciu komedii w ogóle, rozległy się zgodne sal
wy śmiechu. Wszystko odmieniło się w czwartym ak
cie: śmiech dał się słyszeć tu i ówdzie, lecz był·to jakiś 
niepewny śmiech, który natychmiast zanikał; okla
sków prawie nie było; była natomiast napięta cisza, 
rozpaczliwe podążanie za wszystkim, co działo się na 
scenie, wskazującę na to, że sztuka zawładnęła sercem 
widowni. W końcu aktu zdumienie ustąpiło nieomal 
powszechnemu oburzeniu, przypieczętowanemu osta
tecznie aktem piątym. Jedni wywoływali potem auto
ra za to, że napisał komedię, inni zaś za to, że widać 
było talent w niektórych scenach, prosta publiczność 
za to, że było śmiesznie, lecz wspólny głos, który po
chodził od wybranej widowni, brzmiał: „To bzdura, 
potwarz i farsa''. 

PAWEŁ ANNIEHKOW, 
Gogol w Rzymie latem 1841 



Jeżeli się powie na ten przykład, że w pewnym mie
ście jest pewien radca dworu stanu nietrzeźwego, to 
wszyscy radcy dworu się obrażą a jeden, zupełnie już 
inny 'radca, nawet powie: „Jak to tak? Mam krewne
go, który jest radcą dworu, i przecież zacny z niego 
człowiek! Jak więc można mówić, że jest radca dworu 
stanu nietrzeźwego!" Jak gdyby jeden mógł zniesła
wić cały stan! I taka właśnie drażliwość jest u nas 
udziałem wszystkich stanów. Przykłady? Wystarczy 
wspomnieć „Rewizora" ... 

To przykre. Zaiste, należałoby już wiedzieć, że tyl
ko wierne przedstawienie charakterów, nie w ogólni
kowy wyświechtany sposób a z uwzględnieniem naro
dowych cech, które zaskakują nas swoją prawdzi
wością, tak że mówimy: „Przęcież ja chyba znam tego 
człowieka", - że tylko takie przedstawienie przynosi 
określone korzyści. Z teatru zrobiliśmy zabawkę po
bodną do tych świecidełek, którymi zwabia się dzieci, 
zapominając o tym, że jest to taka katedra, z której 
wygłasza się całemu audytorium żywą lekcję, że tu
taj w uroczystym blasku sceny, przy głośnym akom
paniamencie muzyki i zgodnych salwach śmiechu wy
chodzą z ukrycia dobrze znane przywary i przy tajem
nym głosie współuczestniczenia pojawia się skrzętnie 
ukrywane wzniosłe uczucie ... 

MIKOŁAJ GOGOL 
Zapiski Pelersburslcie t836 roku 

Mikołai Gogol 

, 
Wskazówki dla tych, 

którzy chcieliby zagrać iak należy 
~,Rewizora" 

Przede wszystkim trzeba uważać, aby nie popaść w 
karykaturę. Żadnej przesady, nic trywialnego - na
wet w rolach epizodycznych. Wprost przeciwnie, ak
tor powinien być skromniejszy, prostszy i niejako 
szlachetniejszy, niż w samej rzeczy jest postać, którą 
odgrywa. Im mniej będzie myślał o tym, aby śmie
szyć i być śmiesznym, tym bardziej ujawni się ko
mizm zawarty w postaci. Ujawni się sam prze-z się wł.a
śnie w tej powadze, z jaką czyni cokolwiek każdy z 
uczestników akcji. Wszyscy są przejęci i zaaferowani 
swymi obowiązkami i pełnią je nader gorliwie, jak 
gdyby na tym polegał najważniejszy cel ich życia. Tyl
ko widz z boku dostrzeże marność ich wysiłku. Oni 
sami wcale nie żartują, a już na pewno nie myślą 
o tym że ktokolwiek z nich się śmieje. Mądry aktor 
zanim wychwyci drobne dziwactwa i szczególiki ze
·wnętrzne powierzonej mu postaci, powinien określić 
o g ó 1 n o l u d z k i kontekst danej roli, powinien do
strzec, w jakim celu została ta rola powołana, powi
nien zrozumieć główną i zasadniczą troskę każdego 
z bohaterów, której poświęca on cale swe życie i któ
ra stanowi stały przedmiot jego rozmyślań, jak żelaz
ny ćwiek wbity w głowę . Zrozumiawszy tę główną 
troskę swego bohatera aktor powinien przejąć się nią 
do tego stopnia, aby myśli i dążenia odgrywanej po
staci niejako wypełniły go bez reszty i pozostawały z 
nim nierozłącznie przez cały czas przedst wienia . O 
szczegóły aktor nie musi się troszczyć. Wszystkie ujaw
nią się same, jeśli tylko aktor ani na chwilę nie usunie 
z głowy tego ćwieka, który utkwił w głowie jego bo
hatera. Wszystkie drobiazgi i różne mniej istotne atry
buty - którymi zresztą potrafi szczęśliwie posługiwać 
się nawet aktor umiejący parodiować i naśladować 
sposób poruszania się i gesty, lecz nie potrafiący two
rzyć całej postaci - to w istocie tylko barwy, które 
należy kłaść dopiero wtedy, gdy cały rysunek je~t go
towy i prawidłowy. Te barwy - to przyodziewek 
i ciało postaci, a nie jej dusza. Należy więc przyoblec 
tę duszę roli, a nie jej ciało. 

Jednym z głównych bohaterów jest horodniczy. 
Człowiek ten troszczy się tylko o to, by nie wypu
ścić z ręki tego, co samo do niej wpada. Przerz tę tro
skę nie miał czasu poważniej spojrzeć na życie bądź 



lepiej przyjrzeć się sobie. Prze-L tę troskę stał się cie
miężycielem sam nie wiedząc o tym, że jest ciemięży
cielem, nie było w nim bowiem złośliwej chęci cie
miężenia, była jedynie chęć zagarnięcia w swe ręce 
wszystkiego, co widzą oczy. Zapomniał po prostu, że 
jest to ciężarem dla innych i że innym grzbiet łamie 
się z tej przyczyny. Właśnie on nagle przebaczył kup
com pragnącym jego zguby, kiedy ci przyszli z ko
rzystną propozycją, ponieważ chęć wyciągania korzy
ści ze wszystkiego owładnęła nim do reszty i sprawi
ła, że stał się oschły i nieczuły na cierpienia innych. 
Wie, że grzeszy; chodzi do cerkwi, myśli nawet, że 
jest niezachwiany w swej wierze i zamierza nadto, kie
dyś tam w przyszłości, odprawić pokutę. Wielka jest 
jednak pokusa do wszystkiego, co samo wpada w rę
ce i nęcące są dobra doczesne, więc chwytanie wszyst
kiego, niczego nie wyłączając, stało się jakby jego 
drugą naturą. Zaskoczyła go fama o rewizorze, lecz 
jeszcze bardziej zaskoczyło to że rewizor jest incogni
to, że nie wiadomo, kiedy nadejdzie i z której strony 
zada cios. Od początku sztuki i do samego końca, znaj
duje się w sytuacjach skrajnych i gorszych od tych, w 
których zdarzało mu się bywać. Nerwy ma napięte. 
Doznawane odczucia strachu, nadziei i radości spra
wiły, iż wzrok ma nieco rozpalony, przez co łatwiej 
daje się oszukać i oto ten, którego prawdopodobnie 
nie dałoby się okpić w innych okolicznościach, zosta
je okpiony . Stwierdziwszy, że ma rewizora w ręku, że 
nie jest taki straszny i nawet się z nim pokumał ho
rodniczy popada w euforię na samą myśl o tym, jak 
ruszy z kopyta jego życie wśród balów i libacji, jak bę
dzie rozdzielał stanowiska, żądał na stacjach koni, zmu
szał horodniczych do czekania w przedpokoju, zadzie
rał nosa, nadawał wszystkiemu ton. Z tego też wzglę
du nagła wiadomość o przybyciu prawdziwego rewi
zora jest dla niego ciosem większym niż dla innych, 
spada jak grom z jasnego nieba, stawia go w położeniu 
zaiste tragicznym. 

Sędzia to człowiek, który ma mniej łapówek na 
sumieniu. Nie jest nawet skłonny do czynienia nie
prawdy, lecz wielka jest jego skłonność do polowań 
z chartami ... Cóż począć! każdy ma do czegoś tam 
skłonność, z powodu której jest w stanie uczynić wiele 
złego sam tego nie podejrzewając. Jest zbytnio zajęty 
sobą i swoim umysłem, a bezbożnikiem jest tylko dla
tego, że w tym względzie ma większe pole do popisu. 
Dla niego każde zdarzenie - nawet to które wywo
łało tak wielkie przerażenie u innych - jest odkry
ciem, gdyż dostarcza pożywki dla jego wyobrażeń 
i domniemań, z których jest zadowolony jak artysta 
ze swojej pracy. To samozadowolenie winno się ryso-

• 

wać na twarzy aktora. Sędzia mówi i jednocześnie ob
serwuje, jakie wrażenie wywierają jego słowa. Chce 
;vidzieć efekt. 

Ziemlanika to człowiek z wyglądu niemrawy lecz 
szubrawiec wyrafinowany, pomimo swej niezmiernej 
tuszy potrafi w razie potrzeby być przebiegły i po
chlebczy. Na pytanie Chlestakowa, jak nazywała się 
zjedzona ryba, podbiega z lekkością dwudziestodwulet
niego modnisia, by tuż przed samym jego nosem po
wiedzieć: „Łabardan!". Należy do tych ludzi, którzy, 
gdy qiuszą się sami ratować, pogrążają innych, chętnie 
uciekają się do podstępu i donosicielstwa, nie zważa
jąc na dawne powinowactwa i przyjaźnie, myśląc je
dynie o własnej skórze. Pomimo swej tuszy i braku 
zwrotności jest zawsze obrotny. Toteż mądry aktor po
winien wykorzystać wszystkie te szczególnie śmieszne 
sytuacje, których dostarcza widzowi gra człowieka kor
pulentnego, bez żadnej jednak chęci czynienia zeń ka
rykatury. 

Wizytator szkół to nic więcej jak tylko człowiek 
przestraszony częstymi kontrolami i naganami nie wia
domo za co; więc boi się jak ognia wszelkich wizyt 
i drży jak osika na samą myśl o rewizorze, chociaż na
prawdę nie wie, gcme zawinił. Aktor w tyn1 przy
padku ma ułatwione zadanie, gdyż pozostaje mu tylko 
wyrażać ciągły przestrach. 

Naczelnik poczty - to prostoduszny aż do naiw
ności człowiek, patrzący na życie jak na zbiór róż
nych zabawnych dykteryjek, które wyczytuje w otwie
ranych listach. Aktorowi nie pozostaje nic innego, jak 
tylko być prostodusznym, na ile to tylko możliwe. 

Natomiast dwaj miejscy plotkarze, Babczyński 
i Dobczyński, wymagają szczególnie dobrej obsady. 
Aktor powinien przede wszystkim ich sobie wyobrazić. 
Są to ludzie, których życie upływa na bieganiu po 
mieście, składaniu wyrazów szacunku i roznoszeniu 
wiadomości. Wszystko dla nich jest wizytą. Pasja do 
opowiadania pochłonęła wszelkie inne zainteresowania 
i to pasjonowanie się mówieniem stało się ich główną 
namiętnością i celem życia. Krótko mówiąc, są to lu
dzie, których los przeznaczył na użytek innych a nie 
swój własny. Trzeba, aby widoczne było to wielkie 
zadowolenie, kiedy wreszcie udaje im się uzyskać czy
jeś pozwolenie na opowiedzenie jakiejś historii . Ich 
pośpiech i podniecenie wynikają wyłącznie z obawy, 
że ktoś może się wtrącić i przerwać opowiadanie. Są 
wścibscy z chęci uzyskania tematu. Z tego powodu 
Babczyński nieco się jąka. Obaj niziutcy, króciutcy, 
nadzwyczaj do siebie podobni, obaj z niewielkimi brzu
szkami. Obaj okrągli na twarzy, schludnie ubrani, sta
rannie przyczesani. Dobczyński posiada nawet niewiel-



ką łysinkę pośrodku głowy, widać że nie jest kawa
lerem, jak Babczyński, lecz już żonaty. Mimo to Bab
czyński góruje nad nim i niejako przewodzi z powodu 
swej niezwykłej wprost żywotności. Innymi słowy, ak
tor powinien ulec takiej samej gorączce ciekawości 
i świerzbowi języka i ciągle pamiętać o tej chorobie. 
jeśli chce dobrze zagrać tę rolę. Powinien zapomnieć 
o tym. że gra marnego człowieczka jak się potem oka
zuje, i odrzucić na bok wszelkie mniej istotne atrybu
ty inaczej popadnie właśnie w karykaturę. 

Wszyscy pozostali: kupcy, goście, żandarmi i peten
ci wszelkiego rodzaju to takie typy ludzkie, które wi
duje się na codzień i dlatego są także do zagrania przez 
każdego, kto potrafi naśladować sposób mówienia , o
byczaje ludzi wszelkiego stanu. To samo można po
wiedzieć o służącym chociaż jest to rola już bardziej 
skomplikowana. Każdemu jest znany niezbyt już mło
dy 1 osyjski służący, który patrzy nieco spode łba 1 wy
myśla swemu panu zorientowawszy się, że jest to gry
zipiórek i gałgan, który lubi samemu sobie recytować: 
morały dla swego pana, który nie mówi dużo jednak 
nigdy nie przepuści okazji, aby uszczknąć coś dla sie
bie. Dlatego ta rola zazwyczaj się udaje. W równej 
mierze każdy jest w stanie oddać to wrażenie. jakie 
może wywrzeć na każdym z tych ludzi przybycie re
wizora. 

Nie należy zapominać jedynie o tym, że wszy~tkim 
siedzi w głowie rewizor. Z rewizorem wiążą się oba
wy i nadzieje wszystkich uczestników akcji. Jedni wie
rzą w możliwość pozbycia się głupich horodniczych 
i wszelkiego rodzaju łapówkarzy. Innych ogarnia prze
rażenie na widok tego, jak trzęsą się ze strachu ważne 
o obistości i ludzie stojący na świeczniku. Jeszcze in
ni, którzy patrzą na spravv'Y tego świata ze spokojem. 
dłubiąc palcem w nosie, są ciekawi ujrzeć wreszcie. 
nie bez pewnego dreszczyka emocji, osobę, która uczy
niła tyle zamieszania, widocznie musi być bezwzględ
nie ważną osobistością. 

Najtrudniejsza jest jednak rola tego, którego wy
straszone miasto bierze za rewizora. Sam w sobie Chle
stakow jest nędznym człowieczkiem. N a wet ktoś ogra
niczony nazwie go kompletnym zerem. Nie jest zdol
ny do zrobienia w życiu czegoś, co zwróciłoby uwa
gę innych. Wszakże atmosfera powszechnego strachu 
czyni z niego wspaniałą postać komiczną. Strach któ
ry odebrał rozum innym, dał mu pole do popisu . Besz
tany i poniewierany dotychczas we wszystkim. nawet 
w chęci przejścia się z fasone po Newskim Prospek
cie poczuł się nagle nieskrępowany, nieoczekiwanie dla 
samego siebie objawił wielki talent komediowy. Wszy
stko jest w nim zaskoczeniem i niespodzianką. Dość 

I 
J 

I 
J 

długo nie potrafi odgadnąć, skąd tyle zainteresowania 
i szacunku wobec jego osoby. Wie tylko, że przyjem
nie jest widzieć, jak wszyscy dookoła słuchają z na
maszczeniem, dogadzają, spełniają wszystkie życzenia 
chciwie łapią każde wypowiedziane przez niego słowo. 
Od początku dużo mówi, nie wiedząc zupełnie do cze
go to wszystko zmierza. Tematy do rozmów podsuwają 
mu sami zainteresowani. Niejako sami wkładają mu do 
ust słowa i czekają na odpowiedź. Jedyne, co mu po
zostaje, to pokazać się z jak najlepszej strony. Okazuje 
się, że również w literaturze jest pierwszy, i na przy
jęciach nie ostatni, i nawet sam wydaje przyjęcia 
i wre zcie, że jest człowiekiem rangi państwowej. Nie 
gardzi żadną okazją aby dać upust swej nagle wy
bujałej fantazji. Obiad suto zakrapiany winem do resz
ty rozwiązuje mu język. Im dalej, tym bardziej wczu
wa się w to co mówi, dlatego zaczyna grać swoją rolę 
z przejęciem . Bynajmniej nie usiłuje nikogo nabrać; 
am zapomina, że kłamie, sam wierzy w to, co mówi. 
Stąd też scena w której mówi o sobi jako o człowie
ku państwowym jest w stanie wywołać zamęt w urzę
dniczej duszy. Szczególnie wtedy, gdy zaczyna opowia
dać jak w Petersburgu może zbesztać każdego bez 
wyjątku, na twarzy jego maluje się dostojeństwo 
i wszystko inne co jest z tym związane . Sam będ;.1c 
besztany niejednokrotnie potrafi po mistrzowsku wyra
zić to w słowie: ze szczerą rozkoszą bierze wtedy od
wet na innych, chociaż tylko wyimaginowany. Mógłby 
zabrnąć jeszcze dalej w tych popisach, gdyby język nie 
odmówił mu wreszcie posłuszeństwa z której to przy
czyny urzędnicy ze strachem i szacunkiem muszą od
prowadzić go na wyznaczony odpoczynek. Po przebu
dzeniu znowu staje się zwykłym Chlestakowern. Nie 
pamięta nawet, że wszystkich przestraszył. Nadal ni
czego ię nie domyśla i nadal jest głupi. Uwodzi matkę 
i córkę nieomal jednocześnie. Prosi o pieniądze, po
nieważ prośba ta niejako sama wyrywa mu się z ust 
i ponieważ pierwszy, do kogo się zwrócił, ochoczo je 
daje. Dopiero pod koniec aktu zaczyna się domyślać, że 
biorą go za kogoś ważnego. I gdyby nie Osip, który 
z wielkim trudem potrafił mu jakoś wytłumaczyć , że 
takie kłamstwo szybko ·wyjdzie na jaw, to Chlestakow 
najspokojniej w świecie doczekałby się kuksańców 
i musiałby zmiatać jak niepyszny. I chociaż jest to 
postać fanta magoryczna, postać, która jak zwodnicze 
uosobienie fałszu znika unoszona przez trojkę Bóg wie 
dokąd, jednak powinien tę rolę zagrać aktor najlepszy, 
jakim teatr dysponuje, ponieważ jest to rola najtrud
niejsza. Ten pusty człowiek, to kompletne zero łączy 
w sobie wiele cech, które nie są obce rodzajowi ludz
kiemu. Aktor szc-zególnie powinien podkreślić jego 
chęć do popisywania się, na którą mniej lub bardziej 



cierpią wszyscy ludzie i która jest najbardziej widocz
na u Chlestakowa - jest to w istocie dziecinada, lecz 
bywa także udziałem ludzi mądrych i obdarzonych do
świadczeniem i mało komu się nie zdarzyło mieć tego 
grzechu na sumieniu. Jednym słowem, do roli tej po
trzebny jest aktor wszechstronny, umiejący grać róż
norodne a nie stałe charaktery. Powinien mieć do tego 
ogładę towarzyską, inaczej nie będzie w stanie wyra
zić w sposób naiwny i prostoduszny tej próżnej lek
komyślności, która miota człowiekiem po świecie bez 
sensu i celu i którą tak hojnie został obdarzony Chle
stakow. 

Ostatnią scenę , ,Rewizora'' trzeba z.a.grać ~czegól
nie umiejętnie. Tu kończą się żarty a sytuacja wielu 
osób staje się nieomal tragiczna. W najgorszej sytua
cji znalazł się horodniczy. Cokolwiek by się rzekło, 
lecz dać się wyprowadzić w pole w tak bezczelny spo
sób i to w dodatku przez takiego chłystka który na
wet z wyglądu przypominał zapałkę (Chlestakow, jak 
wiadomo, jest cienki, powstali grubi) - to już nie 
żarty! Dać się nabrać, kiedy się nabierało naprawdę 
mądrych ludzi i wielkich cwaniaków! Toteż wiadomość 
o przybyciu prawdziwego rewizora spada na niego jak 
piorun. Staje jak skamieniały. Jego rozpostarte ręce 
i odrzucona do tyłu głowa pozostają nieruchome, a wo
kół niego zastygają w bezruchu inni uczestnicy, two
rząc naraz skamieniałą grupę. 

Cała ta scena jest niemym obrazem i dlatego powin
na. być skomponowana tak, jak komponuje się praw
dziw: obrazy. Każda postać winna mieć swoją J:X>7.ę, 
oddaJącą charakter postaci i stopień jej przerażenia na 
wiadomość o przybyciu prawdziwego rewizora. Trzeba 
za~bać o to, aby pozy się nie powtarzały i były jak 
naJbardziej różne i różnorodne; toteż należy, aby każ
dy pamiętał własną pozę i mógł ją przyjąć w tym mo
mencie, kiedy słuch jego porazi fatalna wieść. Na po
czątku wyjdzie to sztucznie i będzie przypominało grę 
automatów, lecz w miarę jak aktor zacznie wchodzić 
w rolę, stanie się naturalną również i sama poza. Znik
~e ~ezręczność i nienaturalność, i wtedy się okaże, 
ze mema scena wychodzi doskonale. 

Sygnałem do przemiany może posłużyć to lekkie 
westchnienie, jakie wydaje kobieta na widok czegoś 
niezwykłego. Jedni stopniowo zaczynają przybierać 
pozę dla niemej sceny, począwszy już od chwili uka
zania się posłańca z fatalną wieścią: są to ci mniej 
wstrząśnięci, inni nagle - ci są bardziej. Było

by nieźle, gdyby pierwszy aktor zostawił na chwilę 
swoją pozę i spojrzał na całą scenę od strony widowni, 
aby łatwiej usunąć lub poprawić to wszystko, co razi 
sztucznością. 

Niema scena powinna być skomponowana w sposób 
mniej więcej następujący: 

Pośrodku stoi horodniczy zupełnie oniemiały i spa
raliżowany. Z jego prawej strony żona i córka zwró
cone ku niemu z przerażeniem na twarzy. Za nimi na
czelnik poczty wygięty jak znak zapytania w stronę 
widowni. Za nim Łuka Łukicz blady jak kreda. Z le
wej strony horodniczego stoi Ziemlanika z uniesiony
mi do góry brwiami i palcami, jakby się o coś opa
rzył. Za nim sędzia, który przysiadł aż do ziemi i wy
krzywił usta, jakby chciał powiedzieć: „Masz babo pla
cek!". Za nimi stoją Dobczyński i Bobczyński: wzrok 
utkwiony w sobie nawzajem, usta otwarte. Goście two
rzą dwie grupy po obu stronach: jedna łączy się we 
wspólnym ruchu, jaki wynika z chęci ujrzenia twarzy 
horodniczego. Aby scena wyszła zręczniej i natural
niej należy powierzyć malarzowi umiejącemu ukła
dać sceny grupowe, wykonanie rysunku, i ściśle tego 
rysunku przestrzegać. 

Jeśli tylko każdy z aktorów w niewielkim chociażby 
stopniu wejdzie w położenie swej postaci w każdym 
momencie przedstawienia to i w niemej scenie potra
fią wyrazić okropność położenia swych postaci, wień
C'ząc w ten sposób jeszcze bardziej doskonałość swej 
gry. J śli jednak pozostaną sztuczni przez całe przed
stawienie, to i w niemej scenie nie da się tego unik
nąć, z tą jedynie różnicą że niema scena jeszcze bar
dziej tę sztywność ujawni. 

I 

Przełozyl 
CZESŁAW ANDRUSZKO 



Kiedy się mówi o ,Rewizorze", wspomina się naj
częściej o tym, że pomysł do napisania tej znakomi
tej sztuki podsunął Gogolowi Puszkin, opowiadając 
podobno autentyczną historię o tym, jak cale miasto 
zo tało oszukane przez szczwanego osobnika podające
go się za rewizora. Wspomina się również o tym, że 
sam pomysł mógł być zaczerpnięty przez Gogola ze 
współczesnej mu twórczości wodewilowej - mierne
go zresztq gatunku - gdzie wówczas modny był te
mat fałszywego rewizora", oszukującego Bogu ducha 
winnych ludzi. Z rzadka jednak mówi się o tym wra
żeniu, jakie wywarl na Gogolu „Ostatni dzień Pom
pei" - obraz rosyjskiego malarza Briulłowa, ogląda
ny przez pisarza w roku 18 3 4, a więc tuż przed przy
stąpieniem do trwającej niepełne dwa miesiące pracy 
nad „Rewizorem". Uderzył go w tym obrazie, jak sam 
określił, koloryt „wspólnej zagłady", w trząsnąl „tłum 
ustępujący ze strachem przed walącymi się domami, 
patrzący z przerażeniem i obłędem w oczach na strasz
liwe zjawisko zapowiadające nadejście końca świata . 
Ze śmiesznego zdarzenia, z banalnej anegdotki literac
kiej zrodziła się równie malarska wizja świata podąża
jącego ku katastrofie. 
Toteż wszystko jest nacechowane katastrofizmem 

w tej zabawnej na pierwszy rzut oka komedii. Katas
trofalna jest przede wszystkim atmosfera strachu, któ
·ra spada na małe prowincjonalne miasteczko na wieść 
o przybyciu - incognito! - rewizora ze stolicy, 
w której to atmosferze rzeczy i sprawy dotychczas bła
he ura tają do rozmiarów monstrualnych, stają się my
lące i groteskowe. Katastrofalne jest już samo poja
wienie się Chlestakowa, gdyż przybywa on z tego 
mrocznego i diabolicznego Petersburga, w którym bo
haterom Gogola przychodzą do głowy najbardziej sza
tańskie pomysły - i Chlestakow jeden z takich po
mysłów realizuje. Jak słusznie zauważa znakomity ba
dacz twórczości Mikołaja Gogola G. Gukowskij „Pe
tersburg odciska swe piętno na wszystkim, co dzieje się 
w „Rewizorze". Chlestakow jednak spełnia swą pie
kielną misję bezwiednie, sam z tego nie zdając sobie 
sprawy, gdyż w zamiarze autora „jest to postać fan
tasmagoryczna, która jak zwodnicze uosobienie fałszu 
znika unoszona przez trojkę Bóg wie dokąd„." 

Kt;ttastrofalny w skutkach jest także absurdalny· hu
mor tej „komedii pomyłek" i wcale nie popełnia rażą
cego bł du w rozumowaniu sędzia - chociaż i o taki 
nietrudno go posądzić - kiedy na wiadomość o przy
jeździe rewizora stwierdza z przekonaniem, że , , ... bę
dzie wojna ', albowiem wszystko jest możliwe w tym 
absurdalnym świecie. Właśnie owa absurdalność spra
wia, iż ·okpiono w tej sztuce horodniczego, nabrano 

w szczególnie naiwny sposób tego, „który nabierał na
prawdę mądrych ludzi i wielkich cwaniaków! ' 

I wreszcie katastroficzna wizja świata osiąga swe a
pogeum w niemej scenie „Rewizora", stanowiącej je
dyny w calej literaturze światowej przykład sceny kul
minacyjnej przesuniętej na sam koniec utworu. N a wy
jątkową rangę sceny niemej zwracał uwagę sam autor 
podkreślając w swych „Wskazówkach'', że ,,tutaj koń
czą się żarty, a ytuacja wielu osób staje się nieomal 
tragiczna" . Krytyka trafnie dostrzegła, że gdyby tę 

scenę rozpatrywać wyłącznie w kategoriach realistycz
nych, to zapowiedziany przyjazd prawdziwego rewi
zora niewiele by zmienił. Jeśli nawet i nie zostałby on 
przekupiony - co jest mało prawdopodobne - to 
w najgorszym wypadku skończyłoby się to tak, jak 
przedstawił w swej nieudolnie wzorowanej na Gogolu 
sztuce „Prawdziwy rewizor" niejaki Cycjanow: przy
jeżdża wreszcie ten prawdziwy rewizor ze stolicy, po 
ojcowsku rozdaje nagany i pochwały, przesuwa na 
stanowiskach - i niejako sprawiedliwości staje się 
zadość. Przeciwko takiej inte_rpretacji sztuki zaprotes
tował Gogol już w swej jednoaktówce ,Przedsionek 
teatralny'', napisanej z okazji pierwszej premiery , Re
wizora'' w kwietniu 18 3 6 roku; sprzeciwia się jej 
również autorska koncepcja niemej sceny, w myśl któ
rej właśnie tutaj - jak w „Ostatnim dniu Pompei" -
miała spaść na wszystkich kara nieodwracalna i osta
teczna. Toteż skamieniałe naraz postacie w ostatniej 
chwili trwania przedstawienia zostają w ten sposób 
jakby przeniesione do innego świata, gdzie kategorie 
dobra i zła są odwieczne i niezmienne, zostają posta
wione przed własnym nie dającym się okpić i oszukać 
Sumieniem, które wymierzy im karę najsprawiedliw
szą . 

. Rewizor w sposób najbardziej chyba wyrafinowany 
artystycznie lączy demonologię autora ,Nosa" i „Wie
czorów na futorze niedaleko Dikańki" z zagadnienia
mi ludzkiej egzystencji. Tak właśnie rozumiał sens 
swej sztuki Gogol, kiedy w opublikowanym w dziesięć 
lat po pierwszej premierze ,,Epilogu do ,,Rewizora,, na
pisał, że miejscem akcji ,,Rewizora'' jest miasto naszej 
duszy" a urzędnicy to „złe namiętności" niszczące na
sze zasoby duchowe. I chociaż pod naciskiem znajo
mych i przyjaciół nieomal natychmiast wycofał się 
z tej próby mistyczno-alegorycznej interpretacji utwo
ru, pisząc tak zwane „Dopełnienie do epilogu ,Rewi
zora", to jednak fakt ten potwierdza tylko, jak skom
plikowana i rozległa była problematyka sztuki dla sa
mego autora. Zapewne z tego właśnie względu nigdy 
nie był zadowolony z wystawień swej najlepszej sztu
ki, czemu. dawał wyraz i w „Przedsionku teatralnym" 



i w licznych listach ara~ wypowiedziach na ten te
mat. Narzekania na brak zrozumienia doprowadziły 
z biegiem lat do obsesyjnej niewiary w ens ztuki 
ogóle i do samobójczej w swej istocie próby unices
twienia własnego dorobki literackiego, w tym także 
. R . „ 
i , , eunzora ... 

Nie byłby wielki pisarz chyba w pełni zadowolony 
i z późniejszych inscenizacji ,Rewizora", gdyż nie 
udało się w nich uniknąć tego „popadania w kary
katurę", przed którym tak uporczywie przestrzegał 
autor „W skazówek dla tych którzy chcieliby zagrać 
jak należy „Rewizora". Poznański Teatr Nowy podjql 
szlachetną już w swoim zamyśle próbę przywrócenia 
właściwych proporcji w słynnej gogolowskiej metodzie 
, .śmiechu przez lzy". 

CZESlAW ANDRUSZKO 
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