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Śmiech z samych siebie, który nam podarował 

Mikołaj Gogol 

Mikołaj Gogol napisał „Rewizora" w 1836 r. w trakcie panowania bezwzględneg 

cara Mikołaja I. który to wprowad7.ił \.\ Ro ji reżim policyjnego terroru i zaostrzonej 

cenzury. Utwór ma formę zabawnej anegdoty, która wystawia na pośmiewisko 

publiczny świat drobnourzędniczy. 

W pewnym miasteczkt rogą pantoflową por.vicrdza się wieść o pn:ybyciu rewizora. 

Spodzie\•anego gościa mieszkańcy uosabiają z młodym przyby. zem, który 

zawitał do jednego z miejskich hotelików wraz ze słui4cym 

Przerażony świat urzędniczy u.~wiadamia sobic Jar7mo, jakie dźwiga ich sumienie -

wszystkie nadużycia 1 przewinienia. Ale czy rzeczywiście „di:wiga"? 

„Rewizor" przedstawia życie w pozornie spokojnym miasteczku, które jawi siqjako 

alegoria pogoni za dobrami materialnymi. W tym pędzie zatracamy wrażliwość . 

traktując otaczający nas świat jako tło dla podejmowanych decyzji. Zapominamy, że 

obok stoi istota. ktora - tak jak my - boi si<( życia, \ alczy o swą pozycję. pragnie 

zdobyć uznanie . Ludzie i zajmowane przez nich posady. Słuchając tego co mówią 

bohaterowie „Rewizora", w milczeniu, tajemy się jednym z mieszkańców 

miasteczka . Wtapiamy się w rzeczywistość, w której „ka::,~v chce poka;;a( że jest 

mądry". , co i(( w niej dzieje nie je t nam obce, lecz z pewnym dystansem 

podchodzimy do owych zawiłości życia. gdyż nie mu imy rozszyfrowywać 

zamiarów po taci. u których „ bez łgarstwa ::adna mowa się nie ohejd::ie ". Stojąc 

obok obser.vujemy ludzką gtupotę, naiwność i pych((. Śmiejemy się z bohaterów. 

ale.„ i Ty rozejrryj się vokół siebie. Czy przypadkiem również nie jesteś obiektem 

czyjejś obserwacji'> Czy osoby z Tobą przebywające nie zerkają na Ciebie z ukosa? 

Czy są zupełnit: szczere? pójrz na siebie 1 tego, L. kim wiąże z '\voje problemy 

i zastanów ię co powoduje, że one się piętną. Nie dener.vuj ·ię - nie jesteś . am . 

Przyjrzyj się przez pryzmat żartu podobnym rozterkom, tyle ze tyczącym się kogoś 

innego. Usiądź i zatop się w mroku widowni . Odsłoni si(( przed Tobą obraz 

miasteczka, do którego podąża rewizor. Odkryj dramat Gogola v„ odmiennej, 

rozśpiewanej i tanecznej inscenizacji. Doceń raz jeszcze walory sztuki. która tylko 

dzięki wstawiennictwu wpływowych prąjaciól amego autora u cara Mikołaja r 
obron iła ię przed zakazem wystawienia . 
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