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Ze śm iechem nie ma żartów.„ 

Niech mi Pan wyświadczy łaskę, da jakiś wątek, chociażby jakąkolwiek -

śmieszną czy nie śmieszną - lecz czysto rosyjską anegdotę. Ręka aż drży 
obecnie, by napisać komedię„. Niech mi Pan wyświadczy łaskę, da wątek, 
a natychmiast będzie komedia pięcioaktowa, i przysięgam - o ileż śmiesz

niejsza od diabła! 

z listu Mikołaja Gogola do Aleksandra Puszkina 
7 października I 835 

Dzięki wrodzonej namiętności do obserwacji człowieka, którą w sobie 

stwierdzam od dziecka, opowiadania moje mają pewną dozę prawdy, nie
którzy twierdzą nawet, że są to wierne odbitki rzeczywistości takiej, jaką 

ona jest. 
Jeszcze jedno na marginesie: śmiech mój był początkowo całkiem dobro
duszny, nie miałem bowiem najmniejszego zamiaru ośmieszać celowo. 
Nie leżało to tak dalece w moich intencjach iż byłem szczerze zdumiony, 

dowiedziawszy się, że całe stany i klasy społeczne poobrażały się na mnie 
śmiertelnie, że się na mnie gniewają itd. Po tym zdumieniu nastąpiło za
myślenie więc śmiech - to aż taka potęga, że się jej ludzie boją„. Wnio

sek z tego jasny: potęgi jaką jest śmiech nie należy marnować, trzeba ją tyl

ko właściwie zużytkować. 
Postanowiłem więc zgromadzić całe zło, jakie mi tylko było znane i od ra

zu wyśmiać je za jednym zamachem. Oto jak powstał Rewizor. 

z listu M. Gogola do W. A. Żukowskiego 
Neapol. I O stycznia 1848 

Puszkin zmusił mnie, ażebym zaczął traktować moje pisarstwo poważnie„. 

Powiedział mi: „Jakże można, posiadając dar odgadywania człowieka 

i określenia kilkoma rysami całej jego istoty - jakże można z takim darem 
nie zabrać się do pisania większego dzieła! Przecież to grzech!". 

Mikołaj Gogol, Spowiedź autora 

Premiera Rewizora odbyła się 19 kwietnia I 836 roku na scenie Teatru 
Aleksandryjskiego w Petersburgu, w obecności Cara Mikołaja I. 

Zagrano Rewizora, a mnie smutno i straszno. („.) Moje własne dzieło zda

ło mi się obce, jakbym to nie ja je napisał!„. („.) Djur nic a nic nie zrozu
miał z Chlestakowa. Zrobił z niego jednego z setek filutów, których przy

wieziono z paryskich wodewilów, aby paradowali u nas. Został z niego tyl
ko banalny łgarz, mizerna postać, która od dwustu lat pojawia się ciągle 
w tym samym kostiumie„. Chlestakow to nie oszust; on nie kłamie z roz

mysłem, on sam zapomina, że kłamie i niemal gotów jest uwierzyć we 
wszystko, co nagadał. Jest w świetnym humorze, dobrze mu się wiedzie, 
słuchają go i wobec tego rozwiązał mu się język, gada coraz więcej, coraz 
płynniej; otwiera całą swą duszę, mówi, co mu serce dyktuje i kłamiąc z ca
łą szczerością ukazuje siebie, jakim jest naprawdę„. Chlestakow nie kłamie 

na zimno jak teatralny fanfaron: on kłamie z uczuciem, oczy jego wyrażają 
całą rozkosz, jaką w tym momencie odczuwa. To najpiękniejsza chwila 
w jego życiu, najbardziej poetycka, jest niemal w natchnieniu„. 

z listu M. Gogola do przyjaciół 
sierpień I 836 



Już po pierwszym akcie niepewność wypisana była na wszystkich twarzach 
(publiczność była „wyborowa" w całym znaczeniu tego słowa), jak gdyby 
nikt nie wiedział, co ma myśleć o przedstawionym obrazie. Niepewność 
ta wzrastała potem z każdym aktem. Znajdując jakby uspokojenie w my
śli, iż wystawiana jest farsa, większość widzów, wytrącana ze wszystkich 
swych teatralnych oczekiwań i przyzwyczajeń, zatrzymała się na tej myśli 
całkiem zdecydowanie. Jednakże w farsie tej były rysy i zjawiska pełne ta
kiej życiowej prawdy, że dwukrotnie, szczególnie w miejscach najmniej 
przeczących temu ogólnemu pojęciu o komedii, jakie przyjęło się u więk
szości widzów, rozlegał się ogólny śmiech. Zupełnie co innego zaszło przy 
akcie czwartym: śmiech przelatywał jeszcze czasami z jednego końca sali 
w drugi, lecz był to jakiś nieśmiały śmiech, natychmiast ginący: oklasków 

nie było prawie zupełnie, natomiast naprężona uwaga, konwulsyjne, 
wzmożone śledzenie wszystkich szczegółów sztuki; czasami martwa cisza 
wskazywała, iż sprawy przedstawiane na scenie głęboko poruszały serce 

widzów. Po skończeniu aktu poprzednia niepewność przeszła w po
wszechne prawie niezadowolenie, ukoronowane aktem piątym, („.) ogól

ny głos wyborowej publiczności, dający się słyszeć zewsząd, był: „to nie

możliwe, to oszczerstwo, farsa". 

dworzanin carski P. W. Anienkow, uczestnik premiery 
19 kwietnia 1836 

Jedynie car Mikołaj „pękał ze śmiechu" przez cały czas wystawiania sztuki: 
„O ironio, święta ironio, przyjdź, bym pokłonił się tobie" („.) Niemniej 

jednak i Mikołaj zrozumiał pod koniec sztuki, że Rewizor jest czymś więcej 
niż bezpretensjonalną i nieszkodliwą farsą. „T u wszystkim się dostało, 
a mnie najbardziej" - powiedział wychodząc z loży. 

Aleksander Hercen, Rzeczy minione i rozmyślania 

Publiczność uderzona nowością bardzo się śmiała, ale spodziewałem się 

jednak lepszego przyjęcia. Bardzo tym byłem zdziwiony, ale pewna osoba 
z towarzystwa podała mi bardzo zabawne relacje: „jakże chcesz, żeby le
piej przyjęto tę sztukę, skoro połowa widzów złożona jest z tych, którzy 
biorą, a druga z tych, którzy dają?" . 

z listu aktora Szczepkina (grał Horodniczego w Moskwie) 
do Sośnickiego (grał Horodniczego w Petersburgu) po premierze 

Rewizora na scenie Teatru Małego w Moskwie 

Nadwrażliwa stolica oburza się, iż pokazałem w sztuce obyczaje sześciu 
urzędników prowincjonalnych. Cóż by dopiero rzekła stolica, gdybym po
kazał choć z lekka jej własne obyczaje! 

z listu M. Gogola do M. Pogodina 

Teatr bynajmniej nie jest głupstewkiem czy pustą rzeczą, jeżeli uprzytom
nisz sobie, iż może się w nim pomieścić na raz tłum pięcio- czy sześcio
tysięczny i że wszyscy ci ludzie, w niczym do siebie niepodobni, mogą się 
wstrząsnąć jednym wstrząśnięciem, zapłakać jednymi łzami i zaśmiać się 

jednym wspólnym śmiechem. Jest to katedra, z której można powiedzieć 
światu wiele dobra. 

M. Gogol, Notatki petersburskie 

Dziwnie żal mi, iż nikt nie zauważył uczciwej postaci będącej w mojej sztu

ce. Tak, była w niej uczciwa, szlachetna postać, przez cały czas w niej dzia
łająca. Tą uczciwą szlachetną postacią był śmiech. 

M. Gogol, Notatki petersburskie 



Każdy, choć przez chwilę; dłużej albo krócej, był albo jest Chlestakowem, 

ale oczywiście wolimy się do tego nie przyznawać; wolimy śmiać się cu

dzym kosztem i widzimy Chlestakowów jedynie w cudzej skórze. 

z listu M. Gogola do przyjaciół 
maj 1836 

Wszyscy przeciwko mnie. Starsi i szanowni urzędnicy krzyczą, że nie ma 
dla mnie nic świętego , skoro ważyłem się mówić w ten sposób o ludziach 

pełniących służbę; policjanci przeciwko mnie, kupcy przeciwko mnie, 
(„.) literaci przeciwko mnie. Teraz dopiero widzę, co znaczy być komedio
pisarzem: najmniejszy przejaw prawdy - i powstają przeciwko tobie nie 

jeden człowiek, lecz całe stany. 

M. Gogol, Notatki petersburskie 

Aby zrozumieć Szekspira, też potrzebny jest talent! 

M. Gogol, Aforyzmy 

On ściągnął na nas powszechną hańbę! „.I za to, o Boże, połowa Rosji 

ogłosiła tego cynika wielkim. 

F. F. Wigiel, Wspomnienia, t. 3 



Udają się tylko te zgromadzenia publiczne, które ustanowiono w tym celu: 

żeby wypić albo zjeść obiad. 

Mikołaj Gogol 

Deja vu 

Dobry wieczór. Jesteście Państwo u siebie. „Dizajn" aż nadto znany. Co tu 
ględzić o uniwersalności Gogolowskiego Rewizora, skoro od pierwszej 
chwili jego świat wydaje się nam absolutnie swojski. Ot, wschodnia, zapo

mniana od Boga i ludzi gubernia. 
- Mamy tu pejzaż brudu i majaczących w tle pomników - tłumaczył nie 
istniejącą jeszcze scenografię reżyser. - Zapyziały świat, lepki od łapówkar

stwa i kumoterstwa. 
Słowa „lepki" Edward Wojtaszek używał na próbach nader często. To ter

min - klucz. Antyteza czystej etyki, jednoznacznych zasad i norm. W tej 
lepkości nie widać już właściwie żadnych kierunkowskazów i przykazań, 
i zamazane zostaje co moralne, a co nie, co dobre, a co złe. Jedyna zasa

da wiary - jakoś to będzie, jakoś trzeba żyć w tym okropnym miejscu lo
sowego zesłania. Jedyny imperatyw: nie dać się złapać. 
W razie zagrożenia, albo dla umocnienia własnej pozycji, dobrze posłużyć 

się donosem lub obrobić komuś cztery litery. 

Mamy więc Gogolowskiego Horodniczego - człowieka mądrego, „bo nie 
lubi wypuszczać tego, co samo do rąk płynie''. Zajęty pomnażaniem do
brobytu - prywatnego - hasło „wyjąć miotły" trzyma na okazje wizytacji 

z góry. Rozumuje słusznie, że na jego terenie „im bardziej wszystko roz
kopane, tym większą chwalebność ojca miasta oznacza". 
Jego wierni urzędnicy nie dorównują mu co prawda w mistrzostwie pa
zerności, pozoranctwa i skurwysyństwa, w pełnej gębie lukrujących to 

wszystko boguojczyźnianych frazesów, ale starają się, jak mogą. 
- To są nasi bliźni - mówi Edward Wojtaszek. - My ich znamy. Dzięki Re
wizorowi, który jest utworem genialnym, obserwujemy ich w momencie, 

gdy zostają w bezlitosny sposób zdemaskowani. 

A wszystko przez przypadek. Bo oto w ustalone „porządki" zaścianka 

wpada petersburski „bywalec", a tak naprawdę miernota, gnojek, lawirant 
i karciarz. Głupek, ale nie aż taki, by nie wykorzystać cynicznie tego, że bio-



rą go tu za zakamuflowanego rewizora „incognito". Tak naprawdę nie ma 

nic wspólnego z żadną władzą. Ale„. może mieć. Radzi sobie jako władza 
całkiem nieźle, predyspozycje posiada, może go jeszcze wezmą pomiędzy 
ławy i stołki. Świat należy do Chlestakowów. 
Chlestakow da nogę z wydojonego grajdołka w samą porę, w mieście po

jawi się prawdziwy rewizor. Nie martwmy się o Horodniczego. Na horod
niczych nie ma mocnych, gdy się okopią na prowincji, gdzie zawracają na-

wet wrony. 

Prowincjonalizm to nie kategoria geograficzna, to stan ducha - potwier

dza reżyser. Mieszanina kompleksów i „snów o potędze". Degeneracja ży
cia społecznego jako choroba zaraźliwa i postępująca. Prowincjonalizm 

jest wieczny. i niezależny od liczby autostrad, multipleksów i wieżowców. 
Skażone nim miejsca będą zawsze jak mieścina z Rewizora, z której choć
by trzy lata galopem pędzić, to do żadnego państwa się nie dojedzie. 

A my jak kroczyliśmy z Rewizorem przez socjalizm, tak pójdziemy w kapi

talizm, demokrację, do Unii i na podbój galaktyk. I ciągle się będziemy dzi-

wić, że droga tak się dłuży. 

Małgorzata Gnot 

Śmiech to rzecz wielka: nie odbiera ani życia, ani 

majątku, ale jego wpływ wiąże winowajcę jak 

zająca. 

Mikołaj Gogol 



Jakkolwiek głupie są słowa głupca, wystarczają niekiedy, 

żeby zmieszać człowieka rozumnego . 

Mikołaj Gogol 

Rewizor albo Autor komedii 

?J k' ? „ .a wqsy ma. a 1e wqsy. 
Rewizor 

Żadna z XIX-wiecznych komedii poza jednym genialnym Królem Ubu nie 
jest tak bliska w swojej teatralnej materii prymitywnej farsie i teatrowi ku
kieł jak Rewizor Gogola. Horodniczy w popłochu wsadza sobie na głowę 
futerał zamiast kapelusza. Babczyński, podsłuchujący w zajeździe rozmowę 
Horodniczego z Chlestakowem, wywala się jak długi na podłogę razem 
z drzwiami, które wylatują z zawiasów. Matka znajduje Chlestakowa na 
kolanach przed córką, a chwilę potem córka znajduje go klęczącego przed 
matką. Rewizor ze stolicy uwodzi jednocześnie - jak Molierowski Don 
Juan - dwie kobiety. Ten najstarszy „mechaniczny" komizm - złośliwości 

przedmiotów martwych, gestów przerysowanych albo powtarzanych au
tomatycznie jak ruchy kukiełek - który kiedyś tak wspaniale zanalizował 
Bergson w swoim studium o śmiechu ( 1990), odkryty został ponownie 
dopiero przez niemy film braci Marx, Buster Keatona i Chaplina. 

Wszystkie postacie teatru Gogolowskiego poza jedynym Chlestakowem 
mają jak kukiełki maleńkie wnętrza i przyprawione gęby i przy całej wspa
niałości i wynalazczości dialogu, który ma w sobie barwność porzekadła 
i ostateczność przysłowia, ograniczone i mechanicznie powtarzane gesty. 
Ludzka fauna Gogola pokrzywia się okrutnie i śmiesznie, nawet postaci, 
które nie występują na scenie i o których tylko mowa, jak choćby ów pro
fesor, bez nazwiska, „taki tłusty na twarzy", który „nie może się bez tego 
obyć", żeby nie zrobić grymasu, gdy tylko wejdzie na katedrę. „Jak czło
wiek mądry - mówi Horodniczy - to albo pijak, albo taką małpę ze siebie 
robi, że obraza boska". W opowiadaniach i w Martwych duszach pełno 
również tych groteskowych min i grymasów i według tradycji Gogol 
okropnie się pokrzywiał, kiedy sam czytał swoje utwory. O tym języku, 
który jest jednocześnie gestem, pisał Eichenbaum w studium o Płaszczu. 



„jak zawsze u Gogola ... frazy te istnieją poza czasem, poza chwilą, niewzru
szone, i raz na zawsze: to język, którym mogłyby mówić marionetki". Tyl
ko teatr kukiełek mógłby pokazać n os, który ucieka, i asesora kolegialne
go, Kowalewa, który chodzi bez nosa po ulicach Petersburga. „Postaci Go

gola - pisał Eichenbaum - to są skamieniałe pozy". („.) 

* 

Wszystkie postacie Rewizora, ale z nich wszystkich najbardziej Chlestakow, 

zrobione są z teatralnej materii, jaką całkowicie zagubił teatr XIX-wieczny. 

Ten chudziutki Chlestakow, który przede wszystkim pragnie dobrze się 
najeść, plotący, co mu ślina na język przyniesie, ale głównie o wspaniało
ściach jedzenia, wierzący we wszystkie swoje łgarstwa i kłamiący w na
tchnieniu i z czułością, niepozorny, ale sugestywny i uwodzący, urodzony 
transformista wchodzący z miejsca w każdą rolę - „w Chlestakowie nie 
może być nic sztywnego" - ma w swojej fizyczności, w gestach i dykcji 

wiele z arlekina. („.) 

* 

Teatr Gogola, a zwłaszcza jego Rewizor, jest niemal w tym samym stopniu 

prekursorski, jak i anachroniczny. 
Od komedii antycznej do komedii dell'arte, od grubej ludowej farsy do 

Moliera, najstarszą i najtrwalszą akcją komedii jest starcie między dwoma 
domami. Te dwa domy mogą być wymalowane na płótnach albo istnieć 
tylko w wyobraźni widzów („.), ale zawsze jeden z nich jest Domem Po

rządku i Cnoty, drugi Domem Uciechy i Swawoli. W pierwszym z do
mów mieszka Rodzina i schodzą się zacni obywatele miasta, w drugim 
gromadzą się ci, którzy zagrażają Rodzinie i Porządkowi. Pi~rwszy jest 
Domem Autorytetu i Moralności: Ojciec Rodziny tyranizuje Zonę, Syna 

i Córkę. Ten dom broni w nim swojej własności. Na tę własność czyha
ją mieszkańcy drugiego domu: kawalerowie bez grosza, dziewczęta ni:~ 
pewnego pochodzenia, oszuści i złodzieje. W tym Dom.u Chytrosc1 
i Podstępu prawem są potrzeby ludzkiej natury. W tradycyineJ intrydze 

komediowej między tymi dwoma domami krążą nieustannie rajfura i słu
żący. („.) 

Chytry niewolnik, sprytny służący i arlekin mieszka w Domu Pozorów 
i Autorytetu, ale do niego nie należy, jest zawsze „sługą dwóch panów", 
drugim z tych panów jest ludzka natura. Arlekin sprzedaje cnotę, a więc 

~ddaje hołd wystę~kowi. Rajfura jest tak:Ze sługą dwóch panów: natury 
1 pieniądza. Rajfura 1 sprytny sługa krążą między dwoma domami, a więc 
znają ceną występku i cenę cnoty. 
Klasyczną akcją w komedii jest agresja Domu Nierządu i Swawoli na Dom 
Rodziny i Zacności. Od Plauta do Moliera i od Mandragory Machiavella do 
Urodzin Stanleya Pinetera - przybywa niespodziewanie do tego domu Ob
cy lub Obca. („.) 
W klasycznej komedii charaktery tytułowe są często „humorami", „Hu
mory" są namiętnościami, które pozbawiają rozsądku, maniami, które sta
ją się prześladowcze, albo po prostu urojeniami. W szczęśliwych zakoń

czeniach komedii ojciec tyranizujący rodzinę zostaje nie tylko ukarany, ale 
1 uleczony z „humorów''. Małżeństwo młodych jest pojednaniem dwóch 
domów. Ale to pojednanie jest tylko pozorne. Dom Swawoli zwycięża, 
żeby założyć nowy Dom Rodzinny i Cnoty. Koniec komedii jest jednocze
śnie początkiem nowej komedii. Dom Rodziny staje się nowym Domem 
Pozorów i Autorytetu i nowy Obcy zatrzymuje się w zajeździe, żeby 

ukraść żonę lub córkę nowego ojca rodziny. Wszystkie role są na zawsze 
rozdane i może właśnie dlatego komedia od Plauta do Ionesco ma ten 
sam skład podstawowych charakterów. Od jej początku chudzi są prze
ciwko grubym i grubi przeciwko chudym. 

W swoich „Wskazówkach dla tych, którzy chcą zagrać Rewizora, tak jak 
należy", napisanych w dziesięć lat po petersburskiej premierze, mówi Go

gol o przerażeniu Horodniczego - „to nie żarty, sytuacja jego jest niemal 
tragiczna" - kiedy dowiaduje się, że wyprowadzony został w pole, i to 
przez kogo? Przez taką maleńką i niepozorną figurkę jak Chlestakow. I na
gle wtrąca zastanawiające zdanie: „Chlestakow, oczywiście, jest chudziut
ki, wszyscy inni tłuści". 



Największe arcydzieła komedii, jak Żaby i Ptaki Arystofanesa albo Molie
rowski Świętoszek i Rewizor Gogola, mają w sobie jednocześnie histo
ryczność i powszechność; wypełnione są jakby po brzegi swoim czasem 
i zarazem są poza nim: meble w nich i stroje należą tylko do jednej epo
ki i mowa w nich o potrawach, których często nawet nie znamy smaku, 
ale kiedy odrzucimy ich historyczne kostiumy, miny i grymasy okażą się na
szymi własnymi. Smutek komedii polega na powtarzaniu się ciągle tych sa
mych, strasznych i okropnych gęb, które każdemu z nas przyprawia nie
zmiennie rodzina, władza i własność, młodość i starość. („.) 

* 

„Po głowie chodziła mi komedia - pisał Gogol w Spowiedzi autora - imię 

której b ie st o ł ko ws z czy z n a". I raz jeszcze do przyjaciół: „Wstrzą
sająca biestołkowszczyzna naszych dni napełnia nas wszystkich straszną 

melancholią''. W tym rosyjskim słowie, które jest nieprzetłumaczalne, mie
ści się jednocześnie zamęt, galimatias i bezsens; w tym nagromadzeniu sy
czących i wargowych spółgłosek jest jakaś straszność. Biestolkowszczyzna -
to zły sen. Jak owe dwa szczury, czarne i nadnaturalnej wielkości, które 
przyśniły się Horodniczemu w przeddzień listu z zapowiedzią przybycia 
rewizora. Prorocze sny zapowiadają tragedię. Ale ten straszny sen Horod
niczego w Rewizorze zapowiada komedię i wywołuje śmiech na widowni. 
W Nosie, Płaszczu i Rewizorze już jest ta przerażająca i groteskowa śmiesz
ność absurdu, którą wydawało nam się, że odkrył dopiero teatr lat pięćdzie
siątych, Beckett i Ionesco. Horodniczy obiecuje, jeżeli szczęśliwie wywinie 
się z opresji, postawić w cerkwi świecę, „jakiej świat jeszcze nie widział". 
Ale ten Gogolowski koszmar, jak potem tylko u Kafki, dzieje się jednocze
śnie na jawie. Na tę gigantyczną świecę „każdy kupiec będzie musiał po 
trzy pudy wosku dostarczyć''. („.) 

* 

W Gogolowskim świecie wszystko jest powiększone, jakby oglądane 

przez szkło powiększające, graficzne, linearne. Niemal pozbawione koloru. 



Bez łgarstw żadna mowa się nie obejdzie. 

Mikołaj Gogol 

Nosy, brzuchy, lisie uśmiechy ogromnieją i nieruchomieją jak w karykaty
rze. Gogola mógłby ilustrować Daumier. „Śmieszno i straszno na tym 
świecie" - pisał w listach. W Rewizorze wszyscy się ciągle boją. „Ledwo 
ze strachu nie umarłem" - mówi Babczyński Dobczyńskiemu. „Aż strach!„. 

i sam człowiek nie wie dlaczego?" - mówi kurator zakładów dobroczyn
nych do wizytatora szkół. „Do tej chwili nie mogę się ze strachu otrzą
snąć" - szepce Horodniczy do ucha swojej żonie w małżeńskiej sypialni. 
Wdowa po podoficerze - zapewnia Horodniczy Chlestakowa - „sama 
siebie wychłostała". W tej podoficerskiej wdowie, obitej przez policjan
tów, „która sama siebie wychłostała" jest już na krótką chwilę u Gogola 
przyszłe wizjonerstwo Orwella. Pod koniec komedii dwukrotnie pada sło
wo Sybir. Ta wesoła farsa zaczyna się od wielkiego strachu i kończy na 
wielkim strachu. 

„Przybył z najwyższego rozkazu urzędnik z Petersburga: Prosi panów na
tychmiast do siebie. Zajechał do hotelu". Petersburg - Dom Kariery 
i Wszystkich Rozkoszy zamienia się w tym ostatnim zdaniu sztuki w Dom 

Grozy. „Rewizor, a wąsy ma? Jakie wąsy?" Ten rewizor, którego zapowia

da żandarm, ma już prawdziwe wąsy. Horodniczy, dygnitarze powiatowi, 
żony ich i córki - zastygają w tym momencie, aż do spuszczenia kurtyny, 
z wytrzeszczonymi oczami i wyciągniętymi rękami. Meyerhold w słynnym 

moskiewskim przedstawieniu Rewizora pierwszy doprowadził aż do koń
ca zamysł inscenizacyjny Gogola i w tej ostatniej scenie zastąpił aktorów 
kukłami naturalnej wielkości. Dom Porządku i Strachu jest Domem Kukieł. 
Koniec komedii jest powrotem do jej początku. Rewizor z Petersburga 
stanął w tym samym zajeździe. Za chwilę Horodniczy z Dobczyńskim 
i Babczyńskim pośpieszą, żeby zaprosić go jak przedtem Chlestakowa na 
obiad do szpitala, gdzie znowu podany zostanie świeżo upieczony na ma
śle łabardan. Nazajutrz Sędzia, Kurator, Wizytator i nieszczęsny Naczelnik 
poczty ustawią się w ogonku, żeby nowemu rewizorowi ofiarować w ni
skich ukłonach bezzwrotne pożyczki. 

Nowa komedia zaczyna się, gdzie się stara komedia kończy. Gogol w za

dziwiający sposób odczytał do końca Molierowskiego Świętoszka. Organ 
odnalazł swojego rewizora w kruchcie kościelnej. Horodniczy - w zajeź-



Bo jesteś człowiek mądry i nie lubisz wypuszczać tego, 

co samo do rąk płynie . 

Mikołaj Gogol 

Pan ze stolicy, incognito, a na domiar złego z poufną decyzją! 

- na scenie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. 

Zaprosiłem Panów w celu zakomunikowania im arcyniemiłej nowiny: jedzie 

do nas rewizor! - to pierwsze słowa komedii Mikołaja Gogola, które padły po 

raz ostatni z lubelskiej sceny prawie trzydzieści lat temu. Tę hiobową wieść 

przekazał swoim podwładnym roztrzęsiony Horodniczy Anton Antonowicz 

Skwoznik-Dmuchanowski w osobie Aleksandra Aleksego. Spektakl z 16 wrze

śnia 1973 roku w reżyserii Kazimierza Brauna ze scenografią Teresy Targoń

skiej został przygotowany z okazji jubileuszu SO-lecia pracy artystycznej Alek

sandra Aleksego. Wielkie brawa zbierali w tym przedstawieniu Piotr Suchora, 

bożyszcze ówczesnych nastolatek, za rolę Chlestakowa i Barbara Koziarska, 

grająca Marię Antonowną, córkę Horodniczego. 

Po raz pierwszy „wysłannik ze stolicy" zagościł w Lublinie w 1890 roku. Do

syć późno, wziąwszy pod uwagę czas rosyjskiej prapremiery i pierwszą polską 

wzmiankę o Rewizorze już 19 stycznia 1837 roku w „Kurierze Warszawskim": 

„Pan Gogol, młody literat, ceniony w nowej literaturze rosyjskiej z kilku arty

kułów homorystycznych i powieści malujących wierny obraz życia ludu mało

rosyjskich prowincji czernihowskiej i połtawskiej napisał komedię oryginalną 

w 5 aktach pod nazwą „Rewident", a którą w teatrze w Petersburgu nie

zmiennie robi szczęście. Trzy razy w tygodniu dawaną bywa i zawsze przy na

tłoku widzów". 

Teatr polski zainteresował się komedią Gogola dopiero z chwilą opublikowa

nia pierwszego tłumaczenia Rewizora dokonanego przez artystę dramatyczne

go Jana Chełmikowskiego pt.: Rewizor, czyli podróż bez pieniędzy. 

Jako pierwszy wystawił go Teatr Krakowski w I 850 roku na benefis Adolfa 

Linkowskiego grającego rolę Horodniczego. Jeszcze rok wcześniej Linkowski 

występował na scenie Starego Teatru w Lublinie(!), z którym związany był od 

chwili swojego debiutu I 6 stycznia I 844 roku w zespole M. Zenopolskiego 

w roli Szambelana w Panu Jowialskim A. Fredry. Pierwszym polskim „rewizo

rem - Chlestakowem był Ignacy Kaliciński, także debiutujący w Lublinie 

w 1845 roku w zespole T. A. Chełchowskiego. 
Pierwszy lubelski Rewizor został zagrany już w nowym gmachu Teatru Wiel

kiego przy ulicy Namiestnikowskiej, w sezonie zimowym 1889/ 1890 przez to-



warzystwo dramatyczna-operetkowe Lucjana Dobrzańskiego i Jana Reckiego. 

Spektakl I I stycznia 1890 roku w reżyserii Władysława Glogera przygotowa

no z okazji benefisu Ireny ldziakowskiej. W roli Horodniczego wystąpił Lud

gar Mieczysław Różański, który „po ustąpieniu ze sceny był właścicielem mły

na w Łowiczu" . Irena ldziakowska, córka aktorki Marianny Sznebelin, już jako 

dziecko w 1868 roku grała w Lublinie role dziecinne w zespole Pawła Rata

jewicza. Po ukończeniu szkoły dramatycznej Emila Derynga w wielu sezonach 

pojawiała się na lubelskiej scenie Teatru Starego, angażując się do goszczących 

tu towarzystw dramatycznych. 

Kolejne lubelskie spotkania z rewizorem z Petersburga to sezon zimowy 

1905/ 1906, i spektakl wystawiony przez zespół Czesława Wiśniewskiego, na

stępnie sezon zimowy 1906/ 1907 - spektakl zespołu Bolesława Bolesław

skiego. 
Wreszcie rok 1915. Do Lublina 30 lipca wkraczają Austriacy i oddziały pol

skie. Znienawidzony zabór rosyjski to już przeszłość . Teatr reaguje natych

miast. Wreszcie można głośno mówić i piętnować bez cenzury system carski. 

Na pierwszy ogień idzie oczywiście Rewizor. po nim Łapownicy A Ostrowskie

go, Taniec czynowników L. Birińskiego i„. Dziady Adama Mickiewicza. 

W okresie międzywojennym arcykomedię Gogola wystawiono tylko raz. 

3 czerwca 1925 roku odbyła się premiera Rewizora w reżyserii Józefa Grod

nickiego z dekoracjami Wiktora Naramowskiego i Franciszkiem Dominia

kiem (Horodniczy), Januszem Mazankiem (Chlestakow), Zofią Hartman-Ło

zińską (żona), Haliną Sokołowską (córką Horodniczego). Spektakl zagrano 

wówczas pięć razy. 

Gwoli dopełnienia „przygód" Rewizora w Lublinie należy wspomnieć, że kome

dię Gogola pt. Rewizor jedzie wystawił także lubelski Teatr Muzyczny. 24 sty

cznia 199 I roku, odbyła się tam polska prapremiera musicalu Jana T omaszew

skiego z librettem Mirosława Łebkowskiego i Stanisława Wernera. 

Twórców dzisiejszej wersji Rewizora nie trzeba już przedstawiać w Lublinie. 

Na scenie naszego teatru nadal niesłabnącym powodzeniem cieszą się „Da

my i Huzary" A Fredry zrealizowane przez tę właśnie ekipę. 

Anna Nowak 

Tabela rang wprowadzona w Rosji w 1722 roku przez Piotra I 

Rangi urzędnicze Stopnie wojskowe Stopnie wojskowe 
morskie lądowe 

Generalissimus 

Kanclerz General admirał Feldmarszałek 

Rzeczywisty radca tajny Admirał Generał artylerii 

Generał kawalerii 

General piechoty 

Radca tajny Wiceadmirał Generał lejtnant 

Rzeczywisty radca stanu Kontradmirał Generał major 

Radca stanu Komandor kapitan Brygadier 

Radca kolegialny Kapitan I rangi Pułkownik 

Radca nadworny Kapitan li rangi Podpułkownik 

Asesor kolegialny Kapitan lejtnant floty Major 

Kapitan artylerii Ili rangi 

Radca tytularny Lejtnant floty Kapitan lub rotmistrz 

Kapitan lejtnant artylerii 

Sekretarz kolegialny Lejtnant artylerii Sztabskapitan 

Sztabsrotmistrz 

Sekretarz senacki 

Sekretarz gubernialny Miczman floty Porucznik 

Sekretarz prowincjonalny Konstabl artylerii Podporucznik 
(Registrator senacki) 

Pisarz (registrator) Chorąży lub komet 
kolegialny 

Klasy 

li 

Ili 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

Xll 

XIII 

XIV 
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1 ~orodni.czy - naczel.nik miasta, sprawujący władzę nad policją; nazwisko Horod-
2 niczego jest nazw1sk1em znaczącym - znaczy mniej więcej tyle, co Świszczypała. 

Nazwisko Chłopow pochodzi od słowa chłopat = trzaskać, klaskać. 
3 

Nazwisko Lapkin:Tiapkin można by oddać po polsku jako Lamcia-Ciamcia; 
kojarzy się ono rowniez z l1apnut = „lapnąć" byle co, powiedzieć głupstwo. 

4 Ziemlanika - dosłownie: poziomka. 
5 

Nazwisko Szpiekin wiąże się etymologicznie z niem. Speck, można je więc prze
tłumaczyć: Sadełko. 

6 
'.'Jazwisko Chlestakow nasuwa na myśl, iż osoba nosząca je „chlasta" lekkomyślnie 
język iem na prawo i na lewo. 

7 Nazwi~ko Uchowiortow zawiera aluzję, iż komisarz policji wykręca uszy swym 
podopiecznym. 

8 
Nazwisko Abdulin nawiązuje do tatarskiego pochodzenia części rosyjskiego 
kupiectwa. 

9 
Poszlopkina. - .o.d wyrazu szlepnut = uderzyć; nazwisko nawiązuje do charaktenu 
skorej do b1tk1 slusarzowej. 



W programie wykorzystano rysunki A. Agina, grawerował E. Bemardskij. 
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Teatr im. Juliusza Osterwy 
20-004 Lublin, ul. Narutowicza 17 

tel. (O 81) 532 42 44, fax (O 81) 532 07 27 
e-mail: info@teatrosterwy.pl 

Biuro Organizacji i Reklamy 
kierownik - Barbara Łączewska 

te\./fax (O 81) 532 44 36 
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repertuar teatru w internecie 
http://www.teatrosterwy.pl 
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Najbliższa premiera 
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marzec 2002 
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Marian Hemar 

Piękna Lucynda 
wrzesień 2002 

W czasie przedstawienia obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania 
i nagrywania dźwięku. 

Widzów, którzy posiadają osobiste urządzenia elektroniczne, prosimy 
o wyłączenie ich na czas trwania spektaklu. 

Teatr wyposażony jest w aparaturę dla widzów niedosłyszących. 
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