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Kolady, rocznik 1976. Nie wyróżniający się urodą szczupły blondyn gra niemal 
wszystkie główne role [Borys Godunow, Hamlet, Arbienin, Chlestakow], a na co 
dzień ujmuje skromnością i przyjeżdża do teatru na rowerze. Tam nie oszczędza 
się ani trochę. Ubłocony, nagi, gdy trzeba zanurzający się w szaleństwo - po
dobnie, jak koledzy, daje z siebie wszystko. Dlatego ze sceny emanuje taka 
energia. 

Kariera Kolady zaczęła się od Gry w fanty. Napisał ją w 1986 jako dzienni
karz gazety zakładowej „Kalininiec" w fabryce imienia Kalinina w Jekateryn
burgu, który wówczas nazywał się Swierdłowskiem. Autor opisuje dramat 
następująco: 

Ludzie siedzą, piją i wygłupiają się, póki okrutny żart nie kończy 
się śmiercią jednej z bohaterek. Żadnej psychologii, brutalny 
obrazek z życia, fabuła tak skonstruowana, że Masza z Urałmaszu 
i farmer z Australii rozumieli, o co chodzi. Potem już takich prostych 
sztuk nie pisałem, staram się budować postaci z charakterem, 
żeby aktorzy mieli co grać 2• 

Grą ... zainteresowały się teatry na całym świecie, a Kolada zarobił fortunę. 
Dzisiaj jest autorem około stu utworów. W Polsce są znane głównie te napisane 
na przełomie lat 80. i 90.: Mery/in Mongoł, Gąska, Proca, Martwa Królewna. Tytuły 
nie są mylące. Najlepiej potwierdza to fakt, że kiedy Kolada - obecnie redaktor 
naczelny miesięcznika literackiego „Ural" - posyłał do niego swoje pierwsze 
teksty, odrzucano mu je z uwagą, że „opisuje pobocza życia". Dramatopisarz 
przyznaje, że bohaterowie jego sztuk to prowincjusze, ale ma dla nich mnó
stwo litości i miłości. Dla Olgi, tytułowej Merylin, która przez chorobę nie może 
pracować nawet na koksochemii i czeka na koniec świata, wegetując poniżana 

przez kochanka i patrząc na pijaństwo siostry, wdowy po topielcu. Dla Rimmy, 
Martwej Królewny, która mieszka w lecznicy weterynarii, zabija prądem bez
pańskie zwierzęta i i pije sobie cichutko, pod kocykiem. I dla bohaterów Procy, 
llji i Antona, którzy nie mogą żyć ze sobą, a bez siebie nie chcą. Mimo to Kolada 
nie zgadza się, aby przypinać jego twórczości łatkę „czernuchy". Mówi, że 
opisuje po prostu życie i cierpi razem ze swoimi bohaterami. Nie uznaje teatru, 
który nie wstrząsa widzem, nie zmusza go do myślenia. Udaje mu się osiągnąć 
ten efekt nawet w sztukach pozornie optymistycznych, jak grana u nas chętnie 

2 Nikola/ Kolada. Rosyjski geniusz dramatu - rozmowa Anny Żebrowskiej z Nikołajem Koladą, . Gazeta Wyborcza" 

z dn.12 stycznia 2004. 
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Baba Chanel - historia chóru "Olśnienie", w którym śpiewają niepełnosprawne 
seniorki bez zdolności wokalnych, za to z dużą wolą życia. Nie zniechęca ich 
nawet przybycie młodszej solistki, która wszystkie chórzystki w przenośni 
i dosłownie spycha w cień. W jesieni życia, kiedy nie tak łatwo znależć powód, 
żeby co rano wstać z łóżka, przyjażń i wspólne spędzanie czasu są dla członkiń 
„Olśnienia" bezcenne. 

W 2013 roku Nikołaj Kolada wyreżyserował w Polsce trzy spektakle. 
W Teatrze im. Jaracza w l:.odzi dwa monologi swojej uczennicy, Jarosławy 
Pulinowicz, pod wspólnym tytułem Marzenie Nataszy oraz wspomnianą 
Babę Chanel, a także w krakowskim Teatrze im. Słowackiego Maskaradę Mi
chaiła Lermontowa. Marzenie ... potraktował jako eksperyment. Zrezygnował 
z „eleme11tów wspomagających", po które zwykle chętnie sięga, na przykład 
zredukował warstwę muzyczną do minimum i posadził aktorkę-debiutantkę 
na krześle na wprost widzów, dając jej do zagrania dwie skrajnie różne role. 
Agnieszka Skrzypczak uniosła zadanie i dostała Nagrodę im. Nardellego za 
najlepszy debiut w sezonie 2012/2013. 

Baba Chanel i Maskarada mają wspólny mianownik - wszyscy bohaterowie 
są nieco przestylizowani, nadwyraziści, a na scenie panuje rodzaj szaleństwa, 
święta. Kolada prowadzi aktorów bardzo umiejętnie. Może dlatego, że sam 
wykonuje również ten zawód, grając w swoim teatrze zastępstwa [np. gdy któ
ryś z kolegów nie dostanie paszportu], jak również własne znaczące role, jak 
choćby Króla Leara w spektaklu z 2008 roku. Przed premierą Maskarady, gdzie 
Radosław Krzyżowski olśniewająco zagrał rosyjskiego Otella, czyli Arbienina, 
Kolada mówił o pracy nad spektaklem: „Swoja dyktaturę wprowadzam bar
dzo delikatnie. Wiem, jaką droga trzeba pójść, żeby doprowadzić aktora do 
tego, co chcę osiągnąć. Ważne jest to, że pozwalam aktorowi na improwizację. 
W tym rodzi się wyjątkowy klimat, wyjątkowa atmosfera radości. [ ... ]dla mnie 
radość jest w teatrze najważniejsza". 

Znać, że Kolada poczuł się w polskim teatrze bardzo dobrze. Nic dziw
nego. Kiedy w jego projekty angażują się tacy profesjonaliści, jak Agnieszka 
Lubomira Piotrowska, rewelacyjna tłumaczka dramaturgii rosyjskiej i kuratorka 
wielu festiwali, nie ma szans, by jakikolwiek polski widz nie zetknął się z jego na
zwiskiem. Gdyby jakimś cudem tak się jednak zdarzyło, może szybko nadrobić 
zaległości i kupić karnet na Festiwal Kolady w Teatrze Studio. Będzie możfta na 
nim zobaczyć spektakle z repertuaru Kolada Teatru i spektakle przygotowane 
przez autora Mery/in Mongoł w Polsce. Dołączą do nich dwa nowe. W wywia
dzie udzielonym pod koniec lutego "Głosowi Rosji" Kolada zdradził: 

1 

W najbliższych dniach udaję się do Warszawy; aby przeprowa
dzić tam casting aktorów- szukam wykonawcy roli Chlestakowa 
dla spektaklu, jaki mam wystawić w Teatrze Studio według sztuki 
Mikołaja Gogola Rewizor. W maju natomiast mam udać się do 
Gdańska, gdzie w Teatrze Wybrzeże we współpracy ze sceno
grafką Justyną łagowską sfinalizuję pracę nad spektaklem Statek 
szaleńców według mojej sztuki 3• 

Spełni się więc pragnienie dramaturga, aby Polacy, których uważa za wiel
kich miłośników teatru, poznawali jego nowe dzieła. Warto dodać, że Justyna 
Łagowska przygotowała dekoracje i kostiumy do wszystkich spektakli wyre
żyserowanych przez Koladę w Polsce, wygląda więc na to, że reżyser znalazł 
tutaj pokrewną duszę nie tylko w dziedzinie tłumaczeń, lecz także scenografii. 

Rewizor przygotowywany w Teatrze Studio nie będzie pierwszą realizacją 
tekstu Gogola, jakiej podjął się Kolada. W 2005 wystawił go we własnym te
atrze, a w 2007 przywiózł na IV Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dialog od
bywający się we Wrocławiu. Na scenie zbudowanej z kilku kondygnacji, jakby 
szerokich czarnych schodów, ustawił mnóstwo obrazów - ikon, pejzaży, por
tretów. Na "parterze" umieścił warstwę prawdziwej ziemi i błota. Jest to pierw-

3 Irina Czajko, Jekaterynburg- Warszawa: dwa festiwale .Kolada-Plays" - Irina Czajko, .Głos Rosji" z dn. 25 lutego 2014. 
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szy szczebel "drabiny", każdy bohater musi się pobrudzić, żeby wejść wyżej. 

Potem może obmyć nogi w wodzie z wiadra, które ze sobą nosi i powrócić do 
gry. Marek Radziwon pisał następująco: 

Błoto, ważny element tego świata, pasuje tu świetnie, ale nie jest 
jakimś oryginalnym pomysłem Kolady. Znamy je z Martwych dusz 
Gogola, znamy z reportaży sachalińskich Czechowa. [ ... ) Kolada 
pokazuje więc Ruś azjatycką i jest to Ruś, by tak rzec, pierwotnie 
biologiczna, a nie Rosja-państwo, trawiona wprawdzie przez 
korupcję, opanowana przez bezmyślną, chytrą biurokrację, ale 
jednak wzorująca się, choćby i nieudolnie, na jakichś niejasnych 
wzorcach zachodnich, lub przynajmniej ich mglistych, miejsco
wych wyobrażeniach. [ ... ) Co więc Nikołaj Kolada przywiózł do 
Wrocławia? Tani prawosławny obrazek? Malowniczy wschodni 
folklor? Tak mogłoby się wydawać w pierwszej chwili. Przywiózł 
jednak coś smutniejszego - diagnozę bardziej fatalistyczną 
i chyba jeszcze bardziej długoterminową niż ta, którą dawał sam 
Gogol. Nie chodzi tu o Rosję, chore, niewydolne, państwo, ale 
o Ruś i ruskość- to nie choroba, to stan trwały i naturalny 4

• 

Jaki będzie Rewizor 2014? Czy Kolada odniesie się do realiów politycznych, 
które tak silnie naznaczyły ostatnie tygodnie, czy wypreparuje swoją własną 
opowieść? Z kogo będziemy się śmiać na widowni Studia? A może śmiech 

zamrze nam na ustach? 

Kamila Łapicka - teatrolog, recenzent, autorka tekstów o kulturze w tygodniku .wSiecl", przygotowuje dok

torat na temat twórczości Juana Mayorgi w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW. Urodziła 

się i mieszka w Warszawie. 

4 Marek Radziwon. Bioto jako horyzont .• Teatr" nr 1/2008. 
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CHLESTAKOW. Muszę się przyznać, że żyję literaturą. Mój dom jest pierw
szym domem stolicy. I znany jest jako: dom Chlestakowa. [Zwracając się do 
wszystkich) Szanowni państwo, jeśli tylko będziecie w stolicy, serdecznie 
zapraszam do siebie. Organizuję też przyjęcia. 

ŻONA HORODNICZEGO. Tak sobie myślę, z jakim bynajmniej smakiem i prze
pychem wydawane są tam przyjęcia! 

CHLESTAKOW. Szkoda gadać. Na stole na przykład leży arbuz - ale nie byle 
jaki arbuz, tylko za siedemset rubli. Zupa w wazie przyjechała prosto z Paryża; 
podnoszą pokrywkę: jaka para, taka nie występuje w przyrodzie. Każdego 
dnia jestem na jakimś bankiecie. Tam mamy też swoją grupę pokerową: minister 
spraw zagranicznych, dyplomaci z Francji, Anglii, Niemiec i ja. I tak się człowiek 
zmęczy przy tej grze, normalnie, strasznie. Wbiegnie potem do siebie na pod
dasze, rzuci tylko kucharce: "Masz, Marfusza, płaszcz" ... Ale co ja opowiadam, 
zupełnie zapomniałem, że mieszkam w willi. U mnie jedne schody kosztują ... 
A ciekawie zajrzeć do mnie do przedpokoju, kiedy się jeszcze nie obudziłem: 
posłowie i prezesi popychają się i brzęczą jak osy, słychać tylko: bżżżżż ... 
A znów innym razem minister ... [Horodniczy i reszta wstają zlęknieni ze swoich 
krzeseł) Nawet na przesyłkach do mnie piszą "jego ekscelencja". Kiedyś zresztą 
kierowałem departamentem. I dziwne: dyrektor wyjechał, a dokąd wyjechał, 
nie wiadomo. No i naturalnie zaczęły się plotki: co i jak, kto zajmie jego stołek? 
Paru generałów poszło na ochotnika i brało się do roboty, ale nie - nie dawali 
rady. Na oko wyglądało, że łatwa fucha, jak się przyjrzeć z bliska - normalnie 
niech to diabli! W końcu widzą, że nic tu już nie poradzą - i do mnie. I od razu 
ulicami pędzą kurierzy, kurierzy, kurierzy ... wyobraźcie sobie: trzydzieści pięć 
tysięcy samych kurierów! „Jakie stanowisko", pytam? „Panie Iwanie, niech pan 
się podejmie kierowania departamentem!" Muszę przyznać, że trochę się 
zawahałem, wyszedłem w szlafroku; chciałem odmówić, ale myślę sobie: jesz
cze to dotrze do władz najwyższych; no i wykaz przebiegu służby też ... "Cóż 
panowie, przyjmuję na siebie tę funkcję, przyjmuję", mówię, "CO robić", mówię, 

„przyjmuję, tylko u mnie to już: ani, ani!... Już ja będę miał na wszystko oko! Już 
ja ... " I dokładnie, jak się przechadzałem po departamencie -to jakby trzęsienie 
ziemi, wszystko drży i trzęsie się jak galareta. [Horodniczy i reszta trzęsą się ze 
strachu. Chlestakow jeszcze bardziej się gorączkuje) O! Ja nie lubię żartować. 
Ja im wszystkim dałem szkołę. Mnie się boi sama rada ministrów. A co? Taki 
jestem! Ja się na nikogo nie oglądam ... Wszystkim mówię: „ja sam siebie znam, 
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sam". Jestem wszędzie, wszędzie. Do pałacu codziennie jeżdżę. Jutro mnie 
awansują na marsz„. [poślizgnął się i omal nie upadł na podłogę, ale urzędnicy 
do podtrzymują) 

HORODNICZY. [podchodząc i trzęsąc się na całym ciele, próbuje mówić) 
A wa-wa-wa-wa-wa„. wa„. 

CHLESTAKOW. [szybkim, urywanym głosem) No co jest? 
HORODNICZY. A wa-wa-wa-wa„. wa„. 

CHLESTAKOW. [takim samym głosem) Nic nie rozumiem, jakiś bełkot. 

HORODNICZY. Wa-wa-wa-wa-wasza ekscelencjo, nie życzyłby pan sobie 
odpocząć?„ O, pokój, i wszystko, co trzeba. 

Nikołaj Gogol Rewizor, Akt Ili Scena 6., przeł. Agnieszka L. Piotrowska 
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VLADIMIR NABOKOV 

O REWIZORZE •. • 

Ponieważ było rzeczą nieuniknioną, że proste umysły ujrzą w sztuce satyrę spo
łeczną wymierzoną w idylliczny system państwowej korupcji w Rosji, człowiek 
zastanawia się, jakie nadzieje na jej teatralną realizację mógł żywić autor czy 
ktokolwiek inny. Komitet cenzury w równie oczywisty sposób był zbiorem słu
żalczych cymbałów i pompatycznych osłów jak wszystkie tego rodzaju ciała, 
i już tylko to, że pisarz odważył się przedstawić urzędników państwowych nie 
jako abstrakcyjne figury i symbole nadludzkiej cnoty, było zbrodnią, na myśl 
o której dreszcze przebiegały tłuste plecy cenzorów. Fakt, że Rewizor to akurat 
największa sztuka napisana po rosyjsku Uest nią zresztą do dzisiaj), nie docierał 
oczywiście do świadomości panów z komitetu. 

Zdarzył się jednak cud, rodzaj cudu wyjątkowo pasujący do praw fizycz
nych Gogolowskiego świata odwróconego do góry nogami. Najwyższy 
Cenzor, Ten, co stał nad wszystkimi innymi, Ten, którego równy bogom poziom 
istnienia był tak wzniosły, że jego imię ledwie mogły wymówić pospolite ludz
kie języki, promienny Car jedynowładca we własnej osobie w przypływie naj
zupełniej nieoczekiwanego zadowolenia kazał sztukę przepuścić i wystawić. 

Trudno zgadnąć, co spodobało się Mikołajowi I w Rewizorze. Człowie-
ka, który kilka lat wcześniej na rękopisie Puszkinowskiego Borysa Godunowa 
wypisał czerwonym ołówkiem idiotyczne uwagi proponujące przerobienie 
tragedii na powieść w stylu Waltera Scotta i, ogólnie rzecz biorąc, był równie 
odporny na autentyczną literaturę jak wszyscy władcy [nie wyłączając Frydery
ka Wielkiego czy Napoleona), trudno podejrzewać o to, by dostrzegł w sztu
ce Gogola coś więcej niż jarmarczną rozrywkę. Z drugiej strony satyryczna farsa 
Ueśli na chwilę dopuścimy taką całkowicie fałszywą wizję Rewizora) chyba nie 
mogła pociągać zarozumiałego i pozbawionego poczucia humoru cara. Jeśli 
założymy, że miał on choćby odrobinę mózgu - przynajmniej mózgu polity-
ka - to wielkość tej odrobiny raczej pomniejsza przypuszczenie, iż ciesząc się 
perspektywą potężnego wstrząśnięcia swymi wasalami, pozostawał ślepy na 
niebezpieczeństwo dołączenia do radości władcy człowieka z ulicy. Rze
czywiście, car miał podobno powiedzieć po premierze: „Wszyscy oberwali 
według zasług, ja najbardziej". Jeśli ta relacja jest prawdziwa [a prawdopodob
nie nie jest), musiał być dla niego zrozumiały logiczny związek między krytyką 
korupcji w okresie rządów takich czy innych władz. Pozostaje nam uznać, że 
zezwolenie na wystawienie sztuki było chwilowym kaprysem władcy, takjak 
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czymś całkowicie niespodziewanym było pojawienie się takiego pisarza jak 
Gogol, co można przypisać działaniu jakiegoś ducha odpowiedzialnego za 
rozwój literatury rosyjskiej na początku XIX wieku. Podpisując to zezwolenie, 
despota, jakkolwiek wydaje się to zdumiewające, wstrzyknął rosyjskim pisa
rzom wyjątkowo niebezpieczny zarazek, niebezpieczny dla idei monarchii, 
niebezpieczny dla bezprawia władzy i niebezpieczny - to niebezpieczeń
stwo jest najważniejsze - dla literatury artystycznej; bo przecież sztuka Gogola, 
przez reformatorsko nastawione umysły fałszywie zinterpretowana jako pro
test społeczny, zrodziła w latach pięć dziesiątych i sześćdziesiątych mnóstwo 
gniewnych utworów piętnujących łapówkarstwo i inne wady systemu spo
łecznego i doprowadziła do rozpasania krytyki literackiej odmawiając miana 
pisarza każdemu, który nie poświęcił powieści lub opowiadaniu potępieniu 
funkcjonariuszy z pobliskiego cyrkułu lub bijących chłopów właścicieli ziem
skich. A dziesięć lat póżniej car całkiem zapomniał o sztuce, którą oglądał, nie 
miał pojęcia, kim jest Gogol ani co napisał. 

Fabuła Rewizora jest równie nieistotna jak fabuły wszystkich dzieł Gogola. 
Co więcej, jeśli chodzi o tę sztukę, schemat jest wspólną własnością wszystkich 
dramaturgów: wycisnąć do ostatniej kropli jakieś zabawne qui pro quo. Wy
gląda na to, że Gogolowi podsunął ją Puszkin, opowiadając, jak pewnego razu 
w Niżnym Nowogrodzie w·zięty został za ważnego urzędnika ze stolicy; z dru
giej jednak strony, Gogol, który miał głowę nabitą starymi sztukami od czasu, 
kiedy grał w szkolnych przedstawieniach amatorskich [starymi sztukami prze
łożonymi z trzech czy czterech języków na mierną ruszczyznę), mógł się bez 
tej podpowiedzi doskonale obejść. Dziwna jest ta chorobliwa skłonność do 
sprawiającego radość odkrycia [na ogół fałszywego i zawsze nieistotnego), 
że dzieło sztuki wyprowadzić można z jakiejś „historii prawdziwej". Skąd się to 
bierze? Czyżbyśmy wyżej cenili siebie samych, dowiedziawszy się, że pisarz, 
tak jak i my, nie był wystarczająco bystry, aby samodzielnie wymyślić jakąś 
historię? Czy może niewielka siła naszej wyobrażni wzmaga się, kiedy wiemy, 
że dotykalna rzeczywistość jest podstawą „fikcji", którą, nie wiedzieć czemu, 
pogardzamy? Czy też, biorąc rzecz ogólnie, mamy tu do czynienia z ową czcią 
dla prawdy, co każe małym dzieciom pytać opowiadającego o to, „czy to 
zdarzyło się rzeczywiście", i co nie pozwala Tołstojowi w jego hiperetycznym 
okresie życia wkroczyć w obszar kompetencji bóstwa i stwarzać, takjak Bóg 
stwarza, całkowicie fikcyjnych ludzi? Tymczasem w jakieś czterdzieści lat po tej 
premierze pewien emigrant polityczny zapragnął, żeby Karol Marks [którego 
Kapitał tłumaczył w Londynie) poznał Czernyszewskiego, słynnego radykała 
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i konspiratora zesłanego w latach sześćdziesiątych na Syberię [a zarazem jed
nego z tych krytyków, którzy z wielką stanowczością ogłosili nadejście „ery 
gogolowskiej" w literaturze rosyjskiej, ten eufemizm - a przeraziłby on samego 
Gogola - wyrażał przekonanie, że jedynym obowiązkiem powieściopisarza 
jest praca na rzecz polepszenia sytuacji społecznej i politycznej). Wspomniany 
emigrant polityczny sekretnie wrócił do Rosji i jako rzekomy członek Towarzy
stwa Geograficznego [smaczny szczegół, bez wątpienia) ruszył do odległej 
Jakucji, aby porwać syberyjskiego więżnia; jego plan wziął w łeb, ponieważ 
podczas tej podróży kluczącego bezustannie emigranta coraz więcej osób 
brało go za rewizora incognito, zupełnie tak samo, jak zdarzyło się to w sztuce 
Gogola. To prostackie naśladowanie przez życie fikcji literackiej wydaje się 
jakoś przyjemniejsze niż imitacja przeciwna. 

Mottem sztuki jest rosyjskie przysłowie: „Nie przygaduj zwierciadłu, kiedy 
masz gębę krzywą". Gogol nigdy oczywiście nie rysował portretów - używał 

luster i jako pisarz żył w swoim własnym lustrzanym świecie. Jakie było oblicze 
czytelnika - potworne czy piękne - nie miało najmniejszego znaczenia, nie 
tylko bowiem zwierciadło było własnym wytworem Gogola i w specjalny, 
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sobie tylko właściwy sposób załamywało promienie, ale także czytelnik, do 
którego odnosiło się przysłowie, należał do tego samego Gogolowskiego 
świata, świata pełnego twarzy gęsich, świniowatych, srokowatych i niczego na 
świecie nieprzypominających. Nawet w najgorszych utworach Gogol zawsze 
znakomicie potrafił stwarzać swego czytelnika, co jest przywilejem wielkich 
pisarzy. W ten sposób otrzymujemy krąg, można by powiedzieć: zamknięty 
krąg rodzinny. Nie otwiera się on na świat. Potraktowanie sztuki jako satyry spo
łecznej [powszechna opinia) albo satyry moralnej [spóżniona poprawka Go
gola) oznaczało całkowite rozminięcie się z celem. Postaci Rewizora, nieważne, 
czy miały stać się przedmiotem naśladowania ze strony ludzi z krwi i kości, 
można nazwać prawdziwymi tylko w tym sensie, że były prawdziwymi twora
mi fantazji Gogola. Rosja, kraj pilnych uczniów, natychmiast zaczęła sumiennie 
naśladować wymysły pisarza, to był już jednak jej problem, a nie jego. W Rosji 
czasów Gogola łapownictwo kwitło równie wspaniale jak kwitło i nadal kwit
nie w całej Europie. Z drugiej strony, bez wątpienia w każdym z rosyjskich miast 
ery Gogola żyli znacznie bardziej odrażający łajdacy niż dobroduszne łotry 
z Rewizora. Traktuję z trwałą niechęcią tych, którzy lubią, żeby ich fikcja była po
uczająca albo krzepiąca, albo narodowa, albo zdrowa jak syrop klonowy czy 
oliwa, to właśnie dlatego, r:nówiąc o Rewizorze, rozwodzę się tak szeroko nad 
tą dość nieciekawą stroną zagadnienia. 

Fragmenty z monografii Vladimira Nabokova Nikołaj Gogol, przeł . Leszek Engelking 
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HORODNICZY. A! Powitać, orły, sokoły! 

KUPCY. [kłaniając się) Uszanowanie wielmożnemu panu horodniczemu! 

HORODNICZY. No jak tam, moje ptaszyny, jak żyjecie? Jak schodzi towar? 
Co, przekupy, kramarze, skarżycie się? Kombinatorzy, zdziercy, naciągacze! Ze 
skargami ganiać? Co? Coście sobie ubzdurali? No, wykombinowali sobie, że 
mnie umoczą!.. Czy wy wiecie, bies wam mordę lizał, że ... 

ŻONA HORODNICZEGO. o Boże, Anton, jakich ty słów używasz?! 

HORODNICZY. [niezadowolony) A co mnie to teraz obchodzi! Czy wy ma
cie pojęcie, że ten urzędnik, do którego chodziliście na skargę, teraz żeni się 
z moją córką? Co? No? I co teraz powiecie? Teraz to ja was ... U!... Oszukujecie 
ludzi... Dostaniesz zamówienie rządowe, na sto tysięcy wykiwasz, wciśniesz 
lichego sukna, a potem podrzucisz w prezencie 20 metrów i dawaj mu jeszcze 
nagrodę za to? Żebyście wiedzieli, niech was ... I bandzioch wypycha: kupiec; 
nie ruszaj go; "myśmy" mówi "nie gorsi od urzędnika". Tak, urzędnik ... Ożesz 
ty, mordo! Urzędnik uczy się po szkołach, chociaż go męczą w szkole, ale 
słusznie, żeby wiedział, co jest dobre. A ty co? Zaczynasz od kantowania, szef 
bije cię za to, że nie umiesz porządnie oszukiwać. Jeszcze od ziemi nie odrósł, 
„ojcze nasz" nie umie, a już wałki kręci, a jak mu kałdun wyrośnie, nabije sobie 
kieszenie, to i jaki chojrak się z niego zrobił! Tfu, ty, wielkie mi rzeczy! Dlatego, że 
dziennie wychlasz szesnaście samowarów toś taki ważniak? A ja mam gdzieś 
ciebie i twoje ważniactwo! 

KUPCY. [kłaniając się) Nasza wina, panie Anton! 

HORODNICZY. Skarżyć się? [macha ręką) A, niech wam Bóg wybaczy! Wy
starczy! Nie jestem pamiętliwy; tylko teraz uważajcie, miejcie się na baczności! 
No już, idźcie stąd! 

Nikołaj Gogol Rewizor, Akt IV Scena 2„ przeł. Agnieszka L. Piotrowska 
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MICHAll BACHTIN 

ŚMIECH GOGOLA 

Gogol głęboko odczuwał światopoglądowy i uniwersalny charakter swojego 
śmiechu, jednocześnie zaś nie mógł znaleźć dla takiego śmiechu ani odpo
wiedniego miejsca, ani teoretycznego uzasadnienia w „poważnej" kulturze 
XIX wieku. Kiedy wyjaśniał w swoich rozważaniach, dlaczego się śmieje, nie 
śmiał, oczywiście do końca odsłonić natury śmiechu, jego uniwersalnego, 
wszechogarniającego, ludowego charakteru; często motywował swój śmiech 
ograniczonymi ideami moralnymi tamtych czasów. W tych uzasadnieniach, 
uwzględniających poziom adresata, Gogol wbrew sobie pomniejszał, ograni
czał, czasem zresztą szczerze usiłował zamknąć w ramy oficjalności tę ogrom
ną przekształcającą siłę, którą ujawniała jego twórczość komiczna. Pierwszy, 
zewnętrzny, „prześmiewczy" negatywny efekt, wstrząsający potocznymi 
pojęciami, odwracający je, nie pozwalał bezpośrednim obserwatorom na 
zorientowanie się, że istota siły śmiechu jest czymś pozytywnym. „Ale dlacze
go tak ciężko mi na sercu?" -pyta Gogol w Po premierze (1842) i odpowiada: 
„nikt nie zauważył uczciwej postaci w mojej sztuce". Ujawniwszy potem, że 
„tą uczciwą, szlachetną postacią był - śmiech", Gogol dodaje: „był szlachetny 
dlatego, że zdecydował się wystąpić, pomimo że przywiązuje się do niego 
tak małą wagę". 

Właśnie „niskie", plebejskie, ludowe znaczenie nadaje temu śmiechowi 
„szlachetną postać", jak określa ją Gogol, który mógłby dodać: boską postać, 
tak bowiem śmieją się bogowie w ludowym żywiole śmiechu dawnej ko
medii. śmiech ten Uego wystąpienie jako „działającej postaci") nie mieścił się 
w ramach istniejących i dopuszczalnych wówczas wyjaśnień. 

„Naprawdę, śmiech jest ważniejszy i głębszy, niż ludzie myślą" pisał Gogol 
w tym samym utworze. „Nie ten śmiech, zrodzony z chwilowej irytacji, żółci, 
chorobliwego usposobienia ani też lekki śmiech służący do płochliwej rozrywki 
i zabawy - lecz ów śmiech, który promieniuje ze świetlanej natury człowieka, 
promieniuje dlatego, że na dnie jej znajduje się wiecznie bijące jego źródło ... ". 

„Nie, nie mają racji ci, co mówią, że śmiech wywołuje oburzenie. Oburzają 
tylko rzeczy ponure, a śmiech jest jasny. Dużo rzeczy oburzyłoby człowieka, 
gdyby zostały mu pokazane w całej swej nagości; lecz opromienione siłą śmie
chu wnoszą spokój do duszy ... Ludzie nie czują jednak potęgi takiego śmiechu: 
«Co śmieszne, to niskie», mówi świat; jedynie słowa wygłaszane surowym, 
donośnym głosem noszą miano wzniosłych". 



26 

„Pozytywny", „jasny", „wysoki" śmiech Gogola, wyrosły z gleby ludowej 
kultury śmiechu, nie był zrozumiany [pod wieloma względami do dzisiaj nie 
jest zrozumiany). śmiech ten, nie dający się pogodzić ze śmiechem satyryka, 
określa główne cechy twórczości Gogola. Rzec można, że wewnętrzna natura 
skłania go, by śmiać się „jak bogowie", chociaż uznał on za konieczne uspra
wiedliwianie swego śmiechu w ramach ludzkiej moralności tamtych czasów. 

Śmiech ten całkowicie odsłania się w poetyce Gogola, w budowie jego 
języka. Do tego języka swobodnie przenika nieliterackie życie mowy ludu Uej 
nieliterackie warstwy). Gogol wykorzystuje nieoficjalne dziedziny mowy. Jego 
notatniki są dosłownie wypełnione po brzegi słowami dziwacznymi, zagadko
wymi, ambiwalentnymi pod względem sensu i brzmienia. Zamierzał nawet wy
dać swój Słownik języka rosyjskiego z objaśnieniami; w przedmowie do niego 
stwierdza: „ Taki słownik tym bardziej wydawał mi się niezbędny, że pośród 
cudzoziemskiego życia naszego społeczeństwa, tak mało odpowiadającego 
duchowi ziemi i ludu, wynaturzeniu ulega proste, prawdziwe znaczenie rdzen
nych słów rosyjskich, jednym przypisuje się inny sens, inne ulegają całkowite
mu zapomnieniu". Gogol wyraziście odczuwa konieczność walki ludowego 
żywiołu mowy z martwymi powierzchownymi warstwami języka. Znamienny 
dla świadomości renesansowej brak jedynego autorytatywnego, niekwestio
nowanego języka wyraża się w jego twórczości poprzez organizację wszech
stronnej komicznej interakcji sfery mowy. W słowie Gogola dostrzegamy stałe 
wyswobadzanie zapomnianych albo zakazanych znaczeń. 

Znaczenia zagubione w przeszłości, zapomniane, zaczynają komunikować 
się wzajemnie, opuszczać swoją skorupę i szukać zastosowania w związku 
z innymi słowami. Związki znaczeniowe funkcjonujące wyłącznie w kontekście 
określonych wypowiedzi, w ramach określonych sfer mowy, nierozerwalnie 
złączonych z sytuacjami, które je zrodziły, uzyskują teraz możliwość odrodzenia 
się, włączenia się w odnowione życie. Inaczej pozostałyby przecież niewi
doczne i niemal przestałyby istnieć, z reguły nie przechowywały się, nie utrwa
lały w abstrakcyjnych kontekstach znaczeniowych [wypracowanych w mowie 
pisanej, w druku), ginęły jak gdyby na zawsze, zjawiwszy się tylko po to, aby 
wyrazić żywy, niepowtarzalny przypadek. Abstrakcyjny normatywny język 
odmówił im jakichkolwiek praw uczestnictwa w systemie światopoglądu, 
ponieważ stanowią one nie system znaczeń pojęciowych, lecz samo mówiące 
życie. Jako wyraz zazwyczaj pozaliterackich, niepraktycznych, niepoważnych 
sytuacji [kiedy ludzie śmieją się, śpiewają, sypią przekleństwami, świętują, 
ucztują - w ogóle wychodzą poza życiową rutynę) nie mogły dążyć do 
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zajęcia jakiegoś miejsca w poważnym języku oficjalnym. Jednakże sytuacje te 
i odpowiadające im zwroty językowe nie giną, mimo że literatura może o nich 
nie pamiętać, a nawet ich unikać. 

Dlatego powrót do żywej mowy ludu jest konieczny. Dokonuje się on 
w sposób dla wszystkich widoczny w twórczości takich genialnych wyrazicieli 
ludowej świadomości jak Gogol. Uchylone tutaj zostaje prymitywne wyobra
żenie - zazwyczaj powstające w kręgach narzucających norm - o dokonu
jącym się w linii prostej postępie. Okazuje się, że każdy rzeczywiście istotny 
krok naprzód wiąże się z powrotem do początku [do źródła), ściślej - z odno
wieniem początku. Iść naprzód może tylko pamięć, nie zapomnienie. Pamięć 
powraca do początku i odnawia go. Oczywiście, same terminy „naprzód" 
i „wstecz" tracą przy takim rozumieniu swoją zamkniętą bezwzględność, ujaw
niają raczej w swoim współdziałaniu żywą paradoksalną naturę ruchu, zbadaną 
i rozmaicie zinterpretowaną w filozofii [od eleatów do Bergsona). W zastoso
waniu do języka taki powrót oznacza odtworzenie jego czynnej, nagromadza-
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nej pamięci w jej pełnym zakresie znaczeniowym. Jeden ze środków takiego 
odtworzenia-odnowienia stanowi ludowa kultura śmiechu, tak wyraziście prze
jawiająca się w dziele Gogola. 

Gogol w ten sposób kształtuje słowo śmiechu, że jego celem nie jest zwy
kłe wskazanie poszczególnych negatywnych zjawisk, lecz odsłonięcie odręb
nego aspektu świata jako całości. 

W tym sensie strefa śmiechu staje się u Gogola strefą kontaktu. Łączy się tutaj 
to, co sprzeczne i nie do pogodzenia, ożywa jako więź. W słowach odciskają 
się istotne ślady kontaktów - gatunków mowy niemal zawsze bardzo dalekich 
od literatury. [ ... )W strefie tej rzeczy stają się na powrót dotykalne, przedstawio
ne w słowach jedzenie może wzbudzać apetyt, możliwe staje się analityczne 
przedstawienie poszczególnych ruchów, które nie tracą swojej jednolitości. 
Wszystko nabiera życia, staje się współczesne, rzeczywiście obecne. [ ... ) 

Groteska Gogola nie stanowi zatem prostego naruszenia normy, jest nega
cją wszelkich abstrakcyjnych, znieruchomiałych norm pretendujących do roli 
czegoś bezwzględnego i wiecznego. Groteska uchyla oczywistość, odrzuca 
świat „tego, co się rozumie samo przez się", aby otworzyć się na niespodzianki 
i nieprzewidywalności prawdy. Zdaje się mówić, że dobra trzeba się spodzie
wać nie po tym, co utrwalone i zwyczajne, lecz po „cudzie". Tkwi w tym ludo
wa idea odrodzenia i afirmacji życia. 

Fragmenty z monografii M ich aiła Bachtina Rabelais i Gogol [sztuka s łowa i ludowa kultura śmiechu), 

przeł . Wincenty Grajew ski 
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