




Dogol 
niebezpieczny 

19 kwietnia 1836 roku w petersburskim Teatrze Aleksandryjskim 
stołeczna elita zebrała się na premierze „Rewizora". Z loży cesar

skiej widowisku przyglądał się sam car Mikołaj. Wspomina przyja
ciel Gogola, Annienkow: 

Już po pierwszym akcie zdziwienie malowało się na wszystkich 
twarzach (publiczność była doborowa w pełnym znaczeniu słowa), 
wydawało się, że nikt nie wie, co myśleć o obrazach przesuwających 
się na scenie. Zdumienie wzrastało po każdym akcie. Znajdowano po 
trosze uspokojenie w mniemaniu, że wystawiana jest farsa - większość 

widzów z uporem trzymała się tego przypuszczenia, zwłaszcza, że to, 
co oglądano, w rażącej było sprzeczności ze wszystkimi znanymi do
tychczas teatralnymi sztukami. Jednakowoż w tej farsie znajdowały 
się rysy i zjawiska o takiej życiowej prawdzie, że kilka razy(. .. ) na sali 
rozlegał się powszechny wybuch śmiechu. 

Wyraźnie zmieniła się sytuacja w czasie aktu czwartego: śmiech 
od czasu do czasu przelatywał po sali, ale był to już inny śmiech, ja
kiś nieśmiały, tchórzliwy, zamierający nagle; oklasków nie było wcale; 
w zamian za to napięta uwaga, śledzenie z zapartym oddechem za 
rozwijającą się akcją, za jej najdrobniejszymi odcieniami, czasem mar
twa cisza na widowni - wszystko świadczyło o tym, że sprawa roz
grywająca się na scenie silnie chwyta za serce widzów. Po skończeniu 
aktu czwartego zdumienie przeobraziło się w oburzenie powszechne, 
które doprowadzone zostało do szczytu w akcie piątym. 

Wywoływano autora - jedni za to, że napisał komedię, inni za to, 
że w niektórych ze scen widoczny był talent, szara publiczność za to, 
że dał jej karm dla śmiechu; ale głos ogólny, rozlegający się zewsząd 
pośród wytwornej publiczności, był: „jest to niemożliwość, oszczer
stwo, farsa ". 
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Jeszcze przed zakończeniem autor wyjechał z teatru, zły na ak
torów - uważał, że widowisko nabrało zbyt wodewilowego cha
rakteru, zwłaszcza Chlestakow. Dziesięć dni później pisał, nieza
dowolony, do Szczepki na, który miał zagrać Horodniczego w mo
skiewskiej premierze : Róbcie, co chcecie z moją sztuką, nie będę się 
o nią kłopotać .. . Wywołała już duże i silne zamieszanie. Wszyscy prze
ciwko mnie. Czynownicy, osoby starsze i zasłużone, krzyczą, że nie 
ma dla mnie nic świętego, skoro mam czelność w ten sposób mówić 
o urzędnikach. Policjanci przeciwko mnie, kupcy przeciwko mnie, lite
raci przeciwko mnie. Besztają i chodzą na przedstawienie; na czwarte 
nie można było dostać biletów. Gdyby nie wysoka opieka władcy, moja 
sztuka nigdy nie trafiłaby na scenę, a i teraz znaleźli się ludzie, którzy 
starają się o jej zakazanie. 

Wysoka opieka władcy? Rzeczywiście, „Rewizor" trafił na scenę 
dzięki osobistej decyzji Mikołaja I, który często pełniłfunkcję pierw
szego cenzora w swoim państwie. Na premierze car śmiał się i bił 
brawo, a opuszczając teatr miał powiedzieć: Wszystkim się dostało, 
a najbardziej mnie. Czy naprawdę, jak głosi stara legenda, nie zro
zumiał wyn,owy dzieła 1 Cenzor Nikitienko notował w swoim dzien
niku ze zdumieniem, że nie tylko car, ale i carska rodzina setnie się 
na komedii bawili, a Jego Wysokość polecał ministrom, by przyszli 
do teatru . Za to zwykła publiczność szemrała przeciw władzy, że po
zwoliła wystawić taką sztukę. Wrażenie, jakie wywiera jego komedia, 
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wiele dodaje do wrażeń pojawiających się w umysłach pod wpływem 
panującego u nas porządku rzeczy- jeśli dostrzegł to prosty cenzor, 
jakże car mógł nie widzieć? A mimo usłużnych interwencji „Rewi
zor" był grany- do 1845 roku 60 razy! 

Wyjaśnieniem dziwnego stosunku imperatora do tej komedii 
może być jego biografia. Mikołaj objął tron przez przypadek, przez 
lata nie tłoczyli się wokół niego pochlebcy liczący na względy przy
szłego cara. W związku z tym obserwował władzę od strony przed
pokoju, oglądał „porządek rzeczy" z perspektywy rzadko dostępnej 
monarsze- poprzez intrygi, stosunki, interesy. Był blisko realnego 
życia . Kiedy objął władzę, nazywano go Don Kichotem samodzier
żawia, strasznym, bo wszechmocnym. Często osobiście, niezapo
wiedziany, wizytował stołeczne instytucje, dając urzędnikom do zro
zumienia, że zna nie tylko ich oficjalne prace, ale i ciemne sprawki „. 
Był kimś w rodzaju.„ prawdziwego rewizora. Może sztukę Gogola 
traktował jak kolejny „nalot" - miała wzmocnić mit dobrego cara, 
który potępia złych biurokratów, mit silny nie tylko w Rosji carskiej, 
ale i w późniejszych dziejach tego kraju. Jeśli tak było, to Mikołaj jest 
autorem pierwszej próby rozbrojenia, unieważnienia „Rewizora". 
Pierwszej, ale nie ostatniej. 
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Kolejną podjął sam Gogol. Kiedy po napisaniu pierwszej czę
ści „Martwych dusz" (wydanych w 1842) został ponownie zaatako
wany, przeżył duchową transformację, wynikającą z poczucia winy 
wobec narodu rosyjskiego. Zaczął wstydzić się humoru, moralizo
wać. Usiłuje pisać „pozytywną" część drugą „Martwych dusz", do 
„Rewizora" dopisuje rozmaite komentarze, epilogi. Przypatrzcie się 
uważnie miastu opisanemu w sztuce. Takiego miasta nie ma w całej 
Rosji - napisał w 1846 roku . Nowy Gogol apoteozuje cara, biurokra
tyzm i „dziewiczość kulturalną" kraju, a wreszcie łamie pióro, po
pada w chorobę psychiczną i w wieku 42 lat umiera, odmawiając 
przyjmowania pokarmów (istnieje również wersja, że został, w sta
nie śpiączki, żywcem pogrzebany) . 

W czasach sowieckich „Rewizor" trafił na listę lektur szkolnych, 
stale gościł w repertuarze teatralnym, ciesząc się niezmiennie zain
teresowaniem publiczności. Widziano w nim przecież zjadliwą sa
tyrę na ancien regime i jako taki raczej nie budził niepokoju cenzo
rów. Dzięki temu powstało wiele interesujących inscenizacji, spo-. 
śród których do najważniejszych należą: Konstantego S. Stanisław
skiego z 1920 roku (z Michaiłem Czechowem w roli Chlestakowa) 
i Wsiewołoda Meyerholda (1926) . 

Meyerehold zapisał się w historii jako twórca biomechaniki -
koncepcji aktorstwa, która, inspirowana komedią dell'arte i sztuką 
cyrkową, w przeciwieństwie do słynnej metody Stanisławskiego 
stawiała na pierwszym miejscu 
rytm, gest i fizyczną sprawność 
wykonawcy, a nie „przeżywa
nie". W jego teatrze to reżyser 
był głównym twórcą przedsta
wienia . W „Rewizorze" pod
szedł do tekstu swobodnie: 
przeniósł akcję z prowincjo
nalnego miasteczka do stolicy, 
wykorzystał fragmenty innych 
utworów Gogola (opowiadań, 
„Martwych dusz", „Graczy"), 
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Scenografia do „ Rewizora" Meyerholda 



dodał nowe postaci i miejsca akcji . Pięcioaktową strukturę rozbił 
na epizody, osłabiając jedność akcji na rzecz spójności skojarzeń, 
metafor i muzyczno-rytmicznej, nazywanej przez niego realizmem 
muzycznym . Chlestakowem był Erast Garin. Drobny, w czarnym 
fraku i czarnym cylindrze, w rogowych kwadratowych okularach 
rzucających cień na bladą twarz, drobny, wątły, zamyślony, bezcie
lesny. Nie człowiek, a cień - pisał moskiewski recenzent Talnikow. 
Nawet jego grubiaństwa, erotyzm i chciwość miały dziwnie niere
alny charakter. Były cieniem, symbolem .. . Na mgnienie oka widziano 
go w błyszczącym wojskowym mundurze, spojrzał - i JUŻ go nie ma . 
Mała, straszna fikcja, miraż, potępieniec 
drobnego kalibru. Ten „mały bies" - czy
tamy- pojawia się schodząc bezszelest
nie po schodach, jakby nieobecny, zamy
ślony; tak samo w scenie odjazdu - nie
spodziewanie znika „Bóg wie gdzie", po
chłonięty przez ciemności . 

Według Jana Kotta Meyerhold poka
zał sen o ,,Petersburgu wszystkich roz
koszy": Żona Horodniczego przebiera się 
piętnaście razy w coraz wspanialsze suk
nie przed lustrem gigantycznej mahonio
wej szafy; wybiegają zza niej młodzi ofice
rowie carskiej gwardii, tańczą, odśpiewują 
na jej cześć serenadę, akompaniując sobie 
na imaginacyjnych gitarach. .. Piękny oficer 
klęka u jej stóp. [. .. ] Meyerhold[. .. ] pierw
szy doprowadził aż do końca zamysł insce
nizacyjny Gogola i w[. „] ostatniej scenie 
zastąpił aktorów kukłami naturalnej wiel
kości. 

Czy Meyerhold - nazywany pierw
szym komunistą w teatrze, we wcześniej
szych inscenizacjach nie tylko awangar
dysta, ale i żarliwy propagator nowego 
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porządku- poprzez swoje zabiegi unieważnił „Rewizora", czy może ... 
głęboko go odczytał? W każdym razie wkrótce sam został „unieważ
niony" - w latach trzydziestych stał się obiektem nagonki prasowej 
jako wróg proletariatu i formalista, w 1938 aresztowany, a wreszcie 
(prawdopodobnie 2 lutego 1940 roku) - rozstrzelany 

A Gogo l nie trafił na listę „wrogów ludu". Grano „Rewizora" w cza
sach NEP-u i za Stalina, w czasach Chruszczowa i Breżniewa (w tej 
epoce ważne inscenizacje Towstonogowa i Foki na) . Czy dlatego, 
że stał się jako klasyka „bezpieczny" i przez to ponownie unieważ
niony';> 



Do takiego myślenia może skłaniać polska opinia z 1926 roku. 

W recenzji z inscenizacji Aleksandra Zelwerowicza w warszaw

skim Teatrze im . Bogusławskiego Antoni Słonimski pisał: „Re
wizor", oglądany przed wojną, był potwornie aktualny, był żywą 
i groźną satyrą, miał tę samą siłę życiową, co dzieła Dickensa 
obalające prawodawstwo - dzisiaj jest to wesoła komedia. [. „] 

„Rewizor" przestał być wyrazem istniejących stosunków, a stał 
się satyrą na jakiś poszczególny przypadek zawieszony w cza-
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siei przestrzeni. [.„] Walorem decydującym, który broni „Rewizora" 
przed śmiertelnością-jest poezja. Słonimski, tak zwykle złośliwy, tu

taj chyba pozwala sobie na powagę . Więcej ironii widać w kolejnym 

polskim unieważnieniu, już powojennym. Ludwik Flaszen, recenzu

jąc „Rewizora" w reż. Józefa Szajny (1963) pisał: O żadnej aktualno
ści Gogola mowy, oczywiście, być nie może. Jest to - przynajmniej dla 
niżej podpisanego - absurdalna baśń, dzieło poezji czystej, apelujące 
najwyżej do naszej wyobraźni historycznej. Nie śmiałem się z siebie, 
gdy autor w owej słynnej kwestii, zwróconej wprost do widowni, za
skakuje nas stwierdzeniem, że z siebie samych się śmiejemy. To dow
cip dla bardzo liberalnego dworu. Myślałem tylko ze smutkiem: no, 
no, ale straszne rzeczy działy się w tej carskiej Rosji. Oczywistość po

dejrzanie ostentacyjna, nieprawdaż? Jakby recenzent był pewien, 

że „Rewizora" nie da się unieważnić. 
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Łukasz Czuj w bielskiej inscenizacji składa hołd własnym lite
rackim fascynacjom. Posługując się nowym przekładem autorstwa 
Agnieszki Lubomiry Piotrowskiej w swojej adaptacji dokonuje ko
lejnego przekładu, a właściwie tworzy swoisty palimpsest. Prze
nosi akcję do jakiejś zatęchłej fabryki, nadpisując na utwór Gogola 
realia czasów Bułhakowa czy Zoszczenki, Majakowskiego czy obe
riutów. Czuj, wspierany przez scenografię Michała Urbana, bawi się 
cytatami, również teatralnymi „. Dostrzeżemy tu echa Meyerholda, 
ale i nawiązania do najbliższej Gogolowi tradycji teatralnej: ukra
ińskiego wertepu - jarmarcznego teatru lalek, rubasznego, sche
matycznego, jak angielski Punch czy komedia dell'arte. Sztuczki 
w tym stylu pisywał dziad Gogola, z tej tradycji wywodziły się ko
medyjki pisane i wystawiane z udziałem chłopów pańszczyźnianych 
przez ojca pisarza. 

W spektaklu Czuja nie brak też rosyjskiej demonologii. Pierw
sze porównanie Chlestakowa do szatana znaleźć można w późnych 
komentarzach samego Gogola. W 1906 roku oparł na nich swoje 
rozważania Dymitr Mereżkowski w książce „Gogol i diabeł" . Rok 
wcześniej ukazała się powieść Fiodora Sołoguba „Mały bies", trak
tująca o prowincjonalnym nauczycielu Pieriedionowie, gdzie mało
miasteczkowa codzienność okazuje się diabłem podszyta. A „Mistrz 
i Małgorzata"? Czyż Chlestakow w przedstawieniu Czuja nie jest zbu
dowany z tych inspiracji? 

Mamy tu więc do czynienia z kolejnym unieważnieniem Gogola 
poprzez estetyzującą zabawę na dawne tematy1 Skoro carscy biu
rokraci mogą zostać bolszewikami, z ich śmieszną manierą tasiem
cowych skrótów nazw funkcji i instytucji, bądźcie czujni - równie 
dobrze mogliby zamieszkać w biurowcu nowoczesnej korporacji, 
zostać product managerami i organizować eventy„. W tej fabryce, 
proszę Państwa, robi się broń. • 

Janusz Legoń 
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