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MIKOLAJ GOGOL-JANOWSKI 
(20 m 1809 - 4 m 1852) urodził się na 
Ukrainie koło Połtawy w średnio za
możnej rodzinie szlacheckiej, której 
poziom umysłowy wykraczał poza ho
ryzonty prowincjonalnego środowiska 
(ojciec Gogola, Wasyl, pisywał i reżyse
rował wodewile dla magnackiego teatru 
w K.ibińcach). Formowanie intelektual
ne Mikołaja odbywało się w elitarnym 
Gimnazjum Wyższych Nauk Księcia 
Biezborodki w Nieżynie, gdzie młodzie
niec objawił talent aktorski występując 
w teatrze szkolnym. Po ukończeniu te
go „zakładu naukowego" otrzymał XIV 
rangę urzędniczą. Bez powodzenia po
szukiwał „zaszczytnej służby" państwo
wej w Petersburgu, odbył krótką po

dróż do Niemiec, próbował zrobić karierę sceniczną w Teatrze Jego 
Imperatorskiej Mości, by w końcu osiąść na posadzie urzędniczej w Mi
nisterstwie Spraw Wewnętrznych. Rozczarowany jednak jej pospolitością 
podał się do dymisji. W Petersburgu rychło poznaje się z gronem stołecz
nych literatów i zawiera upragnioną przyjaźń z Puszkinem. Zaczyna też 
stawiać pierwsze kroki pisarskie. W 1834 r. przyjmuje obowiązki profesor
skie na uniwersyteckiej katedrze historii, lecz ten epizod naukowy kończy się 
fiaskiem. Na okres profesury przypadają początki jego aktywności komedio
pisarskiej. Silny ton satyryczny Gogolowskich utworów sprawił, że zaata
kowana część publiczności przyjęła tę twórczość niechęcią i zareagowała 
nagonką na samą osobę pisarza. To skłonilo go do opuszczenia Rosji. Jedzie 
więc najpierw do Szwajcarii, następnie do Paryża. Na dłużej zatrzymuje się 
w Rzymie. Po powrocie do kraju, poprzedzonym wyczerpującą pielgrzymką 
do Jerozolimy, pisarz przeżywa przemiany ideowe, które, wyartykułowane 
literacko, wikłają go w kosztowne psychicznie utarczki raz z konserwatyw
ną, raz z postępową opinią publiczną. Gogol wycofuje się w zacisze domowe 
pracując nad sobą i podejmując wytężony trud artysty zmagającego się 
z oporem słowa. Ostatnie Jata życia wypełnia mu istna ,,męka twórcza'', 
która stała się przyczyną choroby nerwowej pisarza, jego nędzy i przed
wczesnej śmierci . 

Dorobek pisarski Gogola otwierają cykle opowiadań: pozostające pod 
znakiem romantyzmu „Wieczory na futorze koło Dikańki", „Mirgorod" 
i opowieści petersburskie o ,,małych ludziach" pt. „Arabeski" (m.in. „Nos", 
„Portret", „Płaszcz"). Do komedii satyryczno-obyczajowych należą: „Wło
dzimierz III stopnia" - utwór niedokończony z obawy, iż na jego wysta
wienie nie zezwoli cenzura, dwuaktówka „Ożenek" i „Rewizor". Duże formy 
prozatorskie to dwie części słynnych „Martwych dusz" - powieści o „nie
wolnikach władzy pozbawionych godności i tyranach bez współczucia", jak 
streścił to dzieło Hercen, a nadto kontrowersyjna „spowiedź autorska" 
zatytułowana „ Wybrane fragmenty korespondencji z przyjaciółmi" . 

Wydanie pierwszej redakcji ,,Rewizora" zbiegło się z jego petersburską 
prapremierą, która odbyła się 19 IV 1836 r. na scenie Teatru Aleksandryj
skiego. W jej przygotowaniu osobiście uczestniczył Gogol: odbywał z ak
torami próby czytane, sporządzał rysunki scen, projektował dekoracje 
i kostiumy. W Moskwie po raz pierwszy ,,Rewizora" zagrano 25 V 1836 r. na 
deskach Teatru Małego. 

W obieg polski arcykomedię Gogola wprowadziły cztery przekłady: 
J. Chełmikowskiego (wydanie wileńskie w 1846 r.), M. Tatarkiewicza (1915), 
W. Popławskiego (1925) i J. Tuwima (1929). Przed publicznością teatralną 
zaprezentowano ją po raz pierwszy w Krakowie w 1850 r. 
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GOGOL O „REWIZORZE" 

Przykro mi, że nikt nie zauważył uczciwej postaci 
występującej w mojej sztuce. Tak, bo była jedna uczciwa, 
szlachetna postać działająca w niej przez cały czas. Ta 
uczciwa, szlachetna postać to był śmiech. Ten śmiech był 
szlachetny, gdyż odważył się wystąpić, nie zważając na 
małe znaczenie, jakie przydaje mu się w świecie. Był 
szlachetny, gdyż odważył się wystąpić, nie zważając na to, 
że ściągnął wyzwisko na pisarza komicznego - wyzwisko 
chłodnego egoisty i kazał nawet powątpiewać o istnieniu 
w jego duszy uczucia delikatności. Nikt nie wystąpił 
w obronie tego śmiechu. Ja, pisarz komiczny, służyłem mu 
uczciwie i dlatego muszę się stać jego obrońcą. Nie, 
śmiech jest donioślejszy i głębszy niż się przy
puszcza. Nie ten śmiech, który rodzi się z chwilowego 
rozdrażnienia, z żółciowego, chorobliwego usposobienia 
człowieka, także nie ten śmiech, który służy pustej rozrywce 
i zabawie ludzi, ale ten śmiech, który cały powstaje 
z promiennej natury człowieka, i bez którego 
małość i nędza życia nie napełniłyby go takim 
strachem. Rzeczy nikczemne i podłe, obok których prze
chodzi obojętnie co dzień, nie stanęłyby przed nim w takiej 
strasznej, niemal karykaturalnej potędze i nie wykrzyknął
by wzdragając się: „Czyż naprawdę są tacy ludzie?". 

Nie mają racji ci, którzy twierdzą, że śmiech nie 
działa na tych ludzi, przeciw którym jest skierowany, i że 
łajdak pierwszy będzie się śmiał z łajdaka wprowadzonego 
na scenę. Łajdak potomek będzie się śmiał istotnie, ale 
łajdak współcześnik na śmiech się nie zdobędzie! Szyder
stwa boi się nawet ten, który już niczego nie boi się na 
świecie. 

Nie, śmiać się dobrym, pogodnym śmiechem może 
tylko człowiek o głębokiej dobroci. Ale ludzie nie 
spostrzegają potężnej siły takiego śmiechu. 
„Wszystko, co śmieszne, to podłe" - mówi się na świecie. 
Tylko temu, co się wypowiada głosem surowym 
i nadętym, tylko temu nadaje się miano wznios
łości. Ale, o Boże, iluż co dzień przechodzi ludzi, dla 
których w świecie nie ma wcale wniosłości! Wszystko, co 
powstało z natchnienia, jest dla nich głupstwem i banialu
kami: utwory Szekspira to dla nich banialuki, święte 
poruszenia duszy to dla nich banialuki... Banialuki! Ale 
oto przeminęły wieki; miasta i ludy spełzły i znikły z oblicza 

ziemi, jak dym rozwiało się wszystko, co było, a banialuki 
żyją i powtarzają się dotychczas! 

Ale oto trzeszczą balkony i balustrady teatrów, 
wszystko zatrzęsło się od góry do dołu, zmieniło_ się 
w jedno uczucie, w jedno mgnienie, w jednego czło~ieka, 
wszyscy ludzie zeszli się jak bracia w jednym porywie. du
szy i rozbrzmiewa w zgodnych oklaskach hymn wdzięcz
ności dla tego, którego już od pięciuset lat nie ma na 
świecie. Czy słyszą to w mogile jego zetlałe kości? Czy 
odpowiada jego dusza, która wycierpiała surowy smutek 
życia? Banialuki! Ale świat zapadłby w drzemkę bez tych 
banialuków, obumarłoby życie, pleśnią i mułem pokryłyby 
się dusze ... · . . , . 

Więc raźniej w drogę! W głębi chłodnego sm1e-
chu można znaleźć gorące iskry wiecznej i potęż
nej miłości. I kto wie, może potem wszyscy uznają, że 
z mocy tych samych praw, wedle których człowiek pyszny 
i silny staje się nędznym i słabym w nieszczęściu, a słaby 
wyrasta jak olbrzym pośród niedoli - z mocy tych samych 
praw ten, co często wylewa duchowe, prawdziwe łzy, ten 
najwięcej śmieje się na świecie. 

Przedsionek teatralny po premierze nowej ko
medii. 

* 
Zagrano „Rewizora" - mam w duszy tyle zam~tu, 

tyle zdziwienia ( ... ). Oczekiwałem, wied_załem z. góry, Jak 
ułożą się rzeczy, a przecież opadło mnie uczucie smutku 
i zniechęcenia. Całe moje dzieło wydaje mi się wstrę~ne 
i jakby całkiem nie moje. Główna rola przepadła, Jak 
przypuszczałem. Chlestakow upodobnił ~ię do tej cał~j 
zgrai wesołków z wodewilu, którzy p~ybyh do nas, aby s1_ę 
pokręcić, z paryskich teatrów. Stał się po prostu zwy~aJ: 
nym kłamczuchem, nikłą postacią, która przez dwa w1eJ:ci 
występuje w tym samym kostiumie. Czyż naprawdę me 
widać z samej roli, kim jest Chlestakow. Chlestakow wcale 
nie oszukuje, nie jest kłamcą z zawodu, niemal zapomina, 
że kłamie i sam prawie wierzy w to, co mówi. Rozpędził się, 
jest w świetnym humorze, widzi, że wszystk? ~ię <lob~~ 
układa, że go słuchają - i tylko dlatego mowi płynmeJ, 
swobodniej, mówi z przekonaniem, mówi zupełnie szczerze, 
i mówiąc kłamstwa, występuje w nich właśnie takim, jakim 
jest naprawdę. 



W ogóle u nas aktorzy zupełnie nie umieją kłamać. 
Wyobrażają sobie, że kłamać to znaczy pleść niestworzone 
brednie. Ale kłamać, to znaczy mówić kłamstwa tonem tak 
bliskim prawdy, tak naturalnie, tak naiwnie, jak mówi się 
tylko prawdę. I na tym właśnie polega cały komizm 
kłamstwa ( ... ). Chlestakow kłamie wcale nie w sposób 
chłodny albo fanfaroński i teatralny; kłamie z uniesieniem; 
w jego oczach widać rozkosz, jakiej doznaje podczas 
kłamstwa. To w ogóle najlepsza i najbardziej poetycka 
minuta w jego życiu - prawie rodzaj natchnienia. Oczywi
ście nieporównanie łatwiej jest skarykaturować starych 
urzędników w zniszczonych wicemundurach z wytartymi 
kołnierzami, ale schwytać te rysy, które są dosyć powabne 
i wystają ostrymi kantami ze zwykłego kręgu światowości 
- to zdanie dla prawdziwego mistrza. U Chlestakowa nic 
nie powinno być zarysowane ostro. Należy on do tego 
kręgu, który najwyraźniej nie różni się niczym od innych 
młodych ludzi. Czasami nawet zachowuje się przyzwoicie, 
czasami mówi nawet z powagą i tylko w tych wypadkach, 
gdzie wymaga się albo przytomności umysłu, albo charak
teru, występuje jego podlutka i nikczemna natura ( ... ). Kim 
jest, jeśli przyjrzeć się bliżej, w gruncie rzeczy Chlestakow? 
To młody człowiek, urzędnik dość lichy, jak się to mówi, 
ale posiadający wiele cech właściwych ludziom, których 
w świecie nie nazywa się lichymi. Ukazać te cechy w lu
dziach, którzy nie są pozbawieni, między innymi, praw
dziwych zalet, byłoby grzechem ze strony pisarza, gdyż 
w ten sposób podałby ich na ogólne pośmiewisko. Raczej 
niechaj każdy z nas odnajdzie cząstkę siebie w tej roli 
i jednocześnie rozejrzy się wokół bez strachu i bojaźni, że 
ktoś wskaże nań palcem i nazwie po imieniu ( ... ). Każdy 
z nas choćby na minutę, jeśli nie na kilkanaście minut, 
stawał się, albo staje się Chlestakowem, ale rzecz prosta 
- nie chce się do tego przyznać. Lubi nawet pożartować 
z tego faktu, tyle tylko że, oczywiście, w skórze kogoś 
innego, a nie w swojej własnej. I chwacki oficer gwardii 
staje się niekiedy Chlestakowem, i mąż stanu staje się 
niekiedy Chlestakowem, i nasz miły kolega, grzeszny lite
rat, staje się czasami Chlestakowem. Słowem - mało kto 
nim nie bywa choćby raz w życiu; rzecz tylko w tym, że 
n~tychmiast bardzo zgrabnie się obróci i udaje, że to wcale 
me on. 

Tak więc, czyż w moim Chlestakowie nie widać tego 
wszystkiego? Czyż to naprawdę nikła postać, i ja, w pory-

wie chwilowej pychy, myślałem, że kiedyś aktor o wielkim 
talencie będzie mi wdzięczny za skupienie w jednej postaci 
tylu różnorodnych dążeń, dających mu sposobność do 
okazania nagle wielorakich stron swego talentu. 

Urywek z listu do pewnego literata. 

* 
Najbardziej trzeba się obawiać, aby nie wpaść 

w karykaturę. Nic nie może być wyolbrzymionego ani 
trywialnego nawet w najmniejszych rolach. Wprost prze
ciwnie, aktor powinien się starać, aby być skromniejszym, 
prostszym i jakby szlachetniejszym niż jest naprawdę ta 
postać, którą przedstawia. Im mniej aktor będzie myślał 
o tym, aby śmieszyć i być śmiesznym, tym bardziej odsłoni 
się śmieszność jego roli: śmieszność odsłoni się sama przez 
się właśnie w tej powadze, z jaką zajęta jest swoimi 
sprawami każda z postaci wprowadzonych do komedii. 
Wszystkie one są zajęte tak skrzętnie, zapobiegliwie, nawet 
gorąco swoimi sprawami, jakby to było najważniejsze 
zadanie ich życia. Tylko widz, siedząc na stronie, dostrzega 
błahość ich trosk. Ale oni sami wcale nie żartują i nawet im 
na myśl nie przyjdzie, że ktoś z nich pokpiwa. Rozumny 
aktor, zanim uchwyci drobne dziwactwa i drobne właś
ciwości zewnętrzne granej postaci, winien się starać o ujęcie 
ogólnoludzkich cech roli, winien zastanowić się, po co jest 
wprowadzona ta postać, winien rozpatrzyć główną i domi
nującą troskę każdej postaci, na którą wyczerpuje się całe 
jej życie, która stanowi nieustanny przedmiot myśli, wiecz
ny gwóźdź tkwiący w głowie. 

Zrozumiawszy tę główną troskę postaci aktor wi
nien przejąć się nią sam tak bardzo, aby myśli i dążenia 
postaci stały się jakby jego własne i zaprzątały mu głowę 
nieustannie przez cały czas przedstawienia. O poszczególne 
sceny i drobiazgi nie powinien się wcale troszczyć. Wyjdą 
same przez się udatnie i zręcznie, jeśli on tylko nie wyrzuci 
ani na minutę z głowy tego gwoździa, który utkwił w gło
wie jego bohatera. 

Tak więc, naprzód trzeba uchwycić właściwie duszę 
roli, a nie jej ubranie. Wszystkie te szczegóły i różne drobne 
właściwości - którymi tak szczęśliwie umie się posługiwać 
nawet ten aktor, który umie naśladować i podchwycić chód 
i ruchy, ale nie umie stworzyć całej roli - są to tylko farby, 
które należy kłaść dopiero wtedy, kiedy rysunek jest już 



wykonany i to wykonany prawdziwie. Są to ubiór i ciało 
roli, nie zaś jej dusza. 

Jedna z głównych ról to Horodniczy. Ten człowiek 
najbardziej troszczy się o to, aby nie wypuścić tego, co 
włazi w ręce. Zaprzątnięty tą troską nie miał czasu spojrzeć 
uważniej na życie ani rozejrzeć się dokładniej w samym 
sobie. Zaprzątnięty tą troską stał się ciemiężcą i sczerstwiał 
prawie niepostrzeżenie dla samego siebie; niepostrzeżenie, 
gdyż nie ma w nim złowrogiej chęci ciemiężenia; jest tylko 
zwyczajna chęć zagarniania wszystkiego, co wpada w oczy. 
Po prostu zapomniał, że to krzywdzi innych, i że od tego 
trzeszczą im karki Przeraziły go rozchodzące się słuchy 
o rewizorze, jeszcze bardziej przeraziło go to, że ten rewizor 
jest incognito, że nie wiadomo, kiedy przybędzie, że nie 
wiadomo, jak się doń zabrać. Od początku do końca sztuki 
znajduje się w położeniu znacznie trudniejszym niż nada
rzyło mu się bywać dotąd w życiu. Nerwy ma napięte. Przy 
przejściu od strachu do nadziei i radości oczy jego lśnią od 
gorączki i dlatego staje się podatniejszy na kłamstwo; 
w innym czasie nie tak łatwo byłoby go oszukać - teraz 
staje się to możliwe. Zobaczywszy, że rewizor dostał mu się 
w ręce, że przestał być strasznym i nawet się z nim 

spokrewnił, oddaje się bujnej radości już na samą __ myśl 
o tym, jak to teraz pocwałuje jego życie wśród kart, pijatyk, 
jak będzie rozdawał posady, żądał ~oni ~a stacja~h i_ kazał 
horodniczym czekać w przedpokojach, Jak będzie Się dął, 
zadawał szyku. Dlatego też nagła wiadomość o przyjeździe 
prawdziwego rewizora jest dla niego, bardziej niż dla 
innych, gromem z jasnego nieba i położenie jego staje się 
istotnie tragiczne. 

Sędzia jest człowiekiem mniej grzeszącym łapów
kami. Nawet nie bardzo lubi odstępować od prawdy, 
ale namiętnie lubi polowania z psiarnią. Cóż począć? 
- Każdy człowiek ma jakąś namiętność. Przez ~ą pope~
nia mnóstwo różnych występków, nawet tego rue podej
rzewając. Ogromnie jest zajęty sobą i swoim rozumem 
i tylko dlatego chce uchodzić za bezbożnika, że na tym 
gruncie znajduje dość miejsca dla popisania się sobą. 
Każde wydarzenie, nawet to, które napędziło strachu 
innym, dla niego jest szczęśli~ą oka~ją, dla~ego ~e . dosta:
cza pokarmu jego domysłom 1 fantaZ]om, ~tory~ ~ię upaJa 
jak artysta swym dziełem. To zadowolerue z s1eb1e wmno 
się wyrazić na twarzy aktora. Mówi i jednocześnie obser
wuje, jaki efekt na innych wywierają jego słowa. Szuka 
wyrażeń. 

Na pytanie Chlestakowa, jak się nazywała zjedzona 
ryba, podbiega z lekkością dwudziestoletniego franta, aby 
mu przed samym nosem powiedzieć: !,Łabar~~!". Nal~ 
do liczby tych ludzi, którzy pragnąc się wywmąc z opreSJl, 
nie znajdują innych środków niż pogrążenie innych i dlate
go tak chętnie ucieka się do potwarzy i donosów, nie licząc 
się ani z bratem, ani ze swatem, przymyśliwując tylko nad 
tym, jak ocalić siebie. Mimo niezdarności_ i tuszy je~t _ciągle 
niezmiernie obrotny. Rozumny aktor rue przepusc1 tych 
wszystkich okazji, kiedy słusznoś~ jego będzie szczeg?~e 
śmieszna dla widzów, bez chęci - rzecz jasna - zrob1erua 
z tego karykatury. Inspektor szkół to jedynie człowiek 
bardzo wystraszony ciągłymi wizytacjami i naganami, nie 
wiedzieć za co. Dlatego boi się jak ognia wszelkich wizyta
cji i drży jak liść na wieść o rewizorze, chociaż sam dobrze 
nie wie, w czym zawinił. Aktor grający tę postać winien 
tylko wyrazić nieustanny lęk. 

Pocztmistrz - to człowiek prostoduszny do naiw
ności, patrzący na życie jako na zbiór ciekawych historii 
dla spędzenia czasu, które wyczytuje z rozpieczętowanych 
listów( ... ). Tę postać można odgadnąć od pierwszego rzutu 



oka. Toteż aktor nie ma nic innego do roboty niż być 
prostodusznym, ile się tylko da. 

Ale dwóch plotkarzy miejskich, Bobczyński i Dob
czyński, szczególnie wymaga dobrego zagrania. Aktorzy 
winni ich określić bardzo ściśle. Są to ludzie, których życie 
upływa całkowicie na bieganiu po mieście z wyrazami 
uszanowania i na wymianie nowin. Wszystko w nich stało 
się głodem nowin. Pasja opowiadania pochłonęła wszystkie 
inne zajęcia. Ta właśnie pasja stała się ich główną namięt
nością i głównym dążeniem w życiu. Trzeba ukazać roz
kosz~ kiedy wreszcie któryś z nich dorwie się do tego, że 
będzte mu wolno o czymś opowiedzieć. Stąd ich ciekawość. 
Aktor powinien odrzucić wszystkie drobne rysy, jeśli chce 
dobrze wywiązać się z tej roli i tylko wyobrazić sobie że 
obdarzony jest niezwykłym darem słowa. Krótko mó~iąc 
s~ to ~u?zie, których los przeznaczył dla wygody innych, 
me. z~s 1~h . własnej .. Wszystkie inne osoby: kupcy, goście, 
poh~Janci i wszelkiego rodzaju petenci są to wszystko 
ludzie przesuwający się co dzień przed naszymi oczami 
i dlatego łatwo dadzą się uchwycić przez każdego, kto umie 
dostrzec osobliwości w mowie i postępkach ludzi z różnych 
warstw. To samo można rzec o służącym, chociaż ta rola 
jest ważniejsza od innych. Sługa rosyjski, który patrzy 
~rochę spode łba, odpowiada hardo panu, zmiarkowawszy, 
ze t~n pan to chłystek i nicpoń, i który lubi prawić samemu 
~o~ie i;norat;: przeznaczone dla pana, jest z cicha pęk, ale 
swietme Ufille skorzystać z takich okazji, kiedy mimo
chodem można się pożywić - znany jest każdemu. Rów
nież każdy może wiedzieć, jakie wrażenie przyjazd rewizora 
zdoła wywrzeć na każdej z tych postaci. Nie wolno jednak 
zapo~ać, że w _głowach wszystkich tkwi rewizor. Wszys
cy zaJęcr są rewIZorem. Wokół rewizora krążą wszystkie 
oba":Y. i nadzieje _d~ałających osób. U jednych jest to 
nadzieja na wybawieme od kiepskich horodniczych i wszel
kiego rodzaju zdzierusów. U innych paniczny strach na 
sam widok, że główni dygnitarze i czołowi przedstawiciele 
społeczeństwa są w strachu. U pozostałych, którzy patrzą 
na wszystkie sprawy tego świata spokojnie dłubiąc w nosie 
znowu ciekawość nie pozbawiona ukrytego lęku ujrzeni~ 
y.rreszcie tej osobistości, która wywołała takie przerażenie 
1 zapewne - ani wątpić - jest nader niezwykłą i ważną 
osobistością. 

Wskazówki dla tych , którzy chcieliby odegrać 
jak należy „Rewizora". 

ARTYSTYCZNOŚĆ „REWIZORA" 

Kompozycja 

W „Przedsionku teatralnym" znajdujemy sformu
łowany epxressis verbis pogląd Gogola na konstrukcję 
komedii: 

Komedia powinna zawiązywać się sama przez się, 
całą swą treścią - w jeden wielki, ogólny węzeł. Zadzierzg
nięcie węz/a powinno obejmować wszystkie osoby, a nie 
jedną lub dwie, dotykać tego, co wzrusza w mniejszym lub 
większym stopniu wszystkich uczestników akcji. Tu każdy 
jest bohaterem; tok akcji powoduje wstrząs całej machiny. 

Taką właśnie komedią jest „Rewizor". Nie ma 
w „Rewizorze" scen nie związanych bezpośrednio z intrygą, 
nie ma motywów luźnych, nie połączonych organicznie 
z całością. Gogol osiągnął w „Rewizorze" niezwykłą wprost 
spoistość, zwartość i oszczędność konstrukcji. 

Samo zawiązanie intrygi jest już zdumiewające. 
Pisał o tym wybitny teatrolog Niemirowicz-Danczenko: 

Najznakomitsi nawet mistrzowie teatru nie potrafili 
dać introdukcji do sztuki inaczej, jak tylko w kilku pierw
szych scenach. W „Rewizorze" zaś - mamy jedno zdanie, 
jedno tylko pierwsze zdanie: „Zaprosiłem panów w celu 
zakomunikowania im arcyniemiłej nowiny: jedzie do nas 
rewizor!" - i sztuka już rozpoczęta, już mamy fabułę i jej 
najpoważniejszy bodziec - strach (. .. ) . 

Zagadnienie, w jaki sposób zrelacjonować to, co się 
działo przd momentem czasowym, w którym rozpoczyna 
się akcja sztuki, stanowiło istotną trudność dla wielu 
dramaturgów ( ... ). Uciekano się do sztucznych monologów 
bohatera bądź jego rozmów z tzw. „powiernikiem'', tj. 
osobą istniejącą w sztuce wyłącznie po to, aby bohater miał 
komu opowiedzieć swą biografię i zorientować widza 
w bieżącej akcji. Aparatury tej nie znajdujemy u Gogola 
- w „Rewizorze" nie ma nic, co wymagałoby specjalnych 
wyjaśnień w toku akcji, wszystko dane jest w pierwszym 
zdaniu komedii. 

Zadzierzgnięcie węzła - zgodnie z zasadą Gogola 
- obejmuje od razu wszystkie osoby, tj . urzędników 
zebranych u Horodniczego: łączą ich wspólne „grzeszki" 
i wspólne niebezpieczeństwo. Napięcie wzrasta z chwilą, 
kiedy przybiegają zziajani Dobczyński i Bobczyński z no
winą, iż rewizor - tj. Chlestakow - jest już na miejscu. 

W akcie II z monologu Osipa dowiadujemy się, kim 



jest Chlestakow; nie jest on świadomym oszustem prag
nącym uchodzić za rewizora ( .. . ). Same okoliczności spra
wiają, iż nie zamierzając grać nie swojej roli, gra ją 
mimowolnie, a „komedia pomyłek" zatacza krąg coraz 
szerszy. 

W akcie IIl, centralnym akcie sztuki, znajduje się 
kulminacyjna scena natchnionego poematu kłamstw Chles
takowa w domu Horodniczego. Chlestakow kłamie w sta
nie egzaltacji, żyje w tej chwili wyłącznie wyobraźnią i jest 
to najszczęśliwsza chwila w jego ubogim życiu ( ... ). 

Ostry, groteskowy kontrast kompozycyjny - zdu
miewająco szybka metamorfoza mizernego urzędniczyny 
w dostojnika państwowego - został w pełni realistycznie 
umotywowany przez Gogola ( ... ). Chlestakow nie sili się na 
żadne pozory prawdopodobieństwa. Mimo to, a nawet 
właśnie dlatego (w tym siła realistycznej satyry Gogolow-

1 
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skiej!) słuchający go Horodniczy wierzy, iż musi być w tym 
prawda: „I jakżeby nie miało być prawdą? Gdy sobie 
człowiek podpije, wszystko wygada: co na sercu, to na 
języku!". 

Linia wzrostu mniemanej „wielkości" Chlestakowa 
doszła do punktu kulminacyjnego. Równocześnie z linią 
„wzlotu" Chlestakowa rysuje się w komedii linia „upadku" 
ojców miasta. W akcie IV decydują się oni po naradzie 
zgłaszać się indywidualnie do Chlestakowa z łapówkami; 
nie Chlestakow, który zupełnie nie zajmował się odkrywa
nim ich „grzeszków", zmusza ich do tego, lecz własne 
niespokojne sumienie i strach. Skargi ludności ukazują 
w całej pełni prawdziwe oblicze Horodniczego. Toteż zdaje 
mu się, iż jest zgubiony. Nagłe zaręczyny Chlestakowa 
z jego córką sprawiają jednak, iż linia rzekomego upadku 
Horodniczego przełamuje się i przechodzi w linię ostro 
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wznoszącego się wzrostu jego rzekomej wielkości Do
chodzimy do drugiego kulminacyjnego punktu sztuki, 
będącej właściwie historią dwóch fikcyjnych karier: Chles
takowa i Horodniczego. Zachodzi tu · charakterystyczna 
symetria kompozycyjna ( ... ). 

Natychmiast jednak po odjeździe Chlestakowa pry
skają iluzje, kończy się „komedia omyłek". W monologu 
rozgoryczonego Horodniczego komizm staje się właściwie 
groteską tragiczną. Scena ostatnia zamyka sztukę akcen
tem surowej powagi. 

Widzimy zatem, jak ostro zaznaczona została koli
zja dramatyczna obejmująca wszystkie postacie komedii, 
jak wielka jest w „Rewizorze" wewnętrzna dynamiczność, 
wartkość rozwinięcia intrygi, jak równocześnie naturalne 
jest to rozwinięcie ( .. . ). 

Spoistość, zwartość konstrukcji „Rewizora" to wy
nik długiej 1 uporczywej pracy Gogola. Bezlitośnie usuwał 
Gogol z pierwszych redakcji całe, świetne skądinąd, sceny, 
o ile nie łączyły się one organicznie z całością komedii, 
zwalniały tempo rozwijania się akcji. Usuwał też liczne 
anegdoty, w które obfitowały monologi Chlestakowa, skra
cał wypowiedzi Horodniczego, noszące początkowo char~
kter rezonerski. Dlatego też w ostatecznym swym kształcie 
jest „Rewizor" jedną z najlepiej zbudowanych komedii 
świata. 

Komizm 
„Poprzez śmiech, który nigdy jeszcze n~e. pojawił się 

u mnie w takiej sile - pisał Gogol o ~WOJeJ sztuce. -
czytelnik wyczuł smutek". „Rewizor" był pierwszym gemal
nym wyrazem słynnego Gogolowskiego ''.śmiec~~ przez 
łzy". Dlatego też należy się stanowczo przeciwstawic w_szel
kim próbom sformalizowania komizmu Gogolowskiego, 
rozpatrywania komizmu „Rewizora" jako celu „samego 
w sobie"( ... ). Gogol umotywował przyczynowo dzi~anie 
swych bohaterów, a wprowadzając absurd uzasadnił go 
realistycznie. . . . 

Na wieść o przybyciu tajnego rewizora _sędzi~ Lap~
-Tiapkin wyprowadza wniosek, że zb_liża się wodna rosyj
sko-turecka. - „Wszystko to sprawki Francuza - przy
takuje mu naczelnik poczty. Niewątpliwie komizm pol~ga 
tu na absurdalności wniosku. A jednak absurd ten Jest 
realistycznie umotywowany. Kontrolowanie aparatu biu
rokratycznego przez rząd, zwłaszcza na prowincji, było 

zupełnie zaniedbane: urzędnicy przedstawien! prze~ ~o.gola 
ani razu nie byli kontrolowani podczas swej długiej meraz 
działalności, przyzwyczaili się do tego stanu rzeczy i oszo
łomieni są jego zmianą. Nic więc dziwnego, iż dla wy
tłumaczenia sobie faktu przybycia rewizora odwołał się 
poczciwy sędzia aż do stosunków międzynarodowych. 

W podobnie absurdalny sposób przekonywa Dob
czyński przestraszonych urzędnik.ów, iż właśnie ~hlesta.
kow jest owym oczekiwanym rewizorem: „On! I me płaci, 
i nie jedzie! Któż by inny jak nie on? I marszrutę ma 
wypisaną do Saratowa". 

Czemu jednakże przekonywa zebranych ten „ar
gument''? Oni sami nie wiedzą: „Jakby kto zatuman~, 
zamroczył, jakby bies poplątał" ( .. } Chlestakowa uczynił 
rewizorem ich strach o wielkich oczach; jest on „cieniem 
ich grzesznego sumienia". Dlatego też uzasadniają oni 
wszystko w swoisty sposób ( ... ). 

We wszystkich cytowanych przypadkach alogizm 
jest zatem pozorny, każda z tych sytuacji ma swoje logiczne 
uzasadnienie; komizm polega na tym, iż owa logiczność 
komplikuje proste w istocie sytuacje i przez to rozmija się 
całkowicie z elementarnym zdrowym rozsądkiem. W sztuce 
nie ma tu właściwie alogizmu, jest natomiast alogizm 
w samej rzeczywistości stwarzającej możliwość podobnych 
sytuacji ( ... ). 

Inną sprawą ważną dla zrozumienia istoty komizmu 
Gogolowskiego jest ważna funkcja, jaką pełni w nim 
powiększenie, hiperbola, naruszenie realnych proporcji po
między częściami danej całości. 

Wyolbrzymienie cech charakteru bohaterów sztuki, 
doprowadzenie sytuacji do granic prawdopodobieństwa 
spotykamy w „Rewizorze" na każdym kroku. Arcydziełem 
hiperbolizacji, ostrego powiększenia dochodzącego do gra
nic fantastyki, jest scena „natchnionych" kłamstw Chles
takowa. Coraz wyżej wznosi się jego fantazja, coraz wyższą 
nadaje sobie Chlestakow rangę. Stworzony został cały 
fantastyczny świat, w którym z polecenia Chlestakowa po 
wszystkich ulicach pędzą „kurierzy, kurierzy, kurierzy! ( ... ) 
trzydzieści pięć tysięcy samych kurierów!". Kiedy_ C~es
takow przechodzi przez departament, „wszystko drzy i dy
goce jak liść". Słuchający tego opowiadania Horodniczy 
z urzędnikami w samej rzeczy trzęsie się ze strachu. 
Podnosząca się linia „natchnionego kłamstwa" urywa się 
nagle efektem burleski („pośliznął się lekko i ledwo nie 



rymnął na ziemię" - „Łabardan! Łabardan!'', przera
żony Horodniczy nie może wypowiedzieć słowa: „A wa-

") -wa-wa .... 
Fantastyczne wyolbrzymienie służy jednak realiz

mowi. Wielki pisarz odtwarzał typowe zjawiska, ilustru
jąc je wyolbrzymionymi do skrajności przykładami. Prze
rażenie Horodniczego, niezdolnego do chłodnego rozwa
żenia kłamstw Chlestakowa, ilustruje znakomicie fetyszy
zację rang w ustroju formalistycznej hierarchii biurokra
tycznej ( .. . ). 

Niezwykła wprost wyrazistość postaci Gogolow
skich idzie w parze z mistrzowsko uwypuklonym ubóst
wem ich życia wewnętrznego. Służy temu komiczne wyko
rzystanie gestu i pozy. Postaciom z „Rewizora" brak „żywej 
duszy", są to w istocie „martwe dusze" rzeczywistości 
pańszczyźniana-biurokratycznej . Ich reakcje są jakby zau
tomatyzowane, powodują nimi jedynie elementarne, prymi
tywne pobudki, takie jak strach, chytrość, ambicja ( ... ). 

Charakterystyczne dla komizmu Gogola są także 
przejścia od komizmu do powagi, wzajemne przeplatanie 
się śmiechu i patosu. W „Rewizorze" przejście takie doko
nuje się w akcie piątym ( ... ). Obraz Horodniczego traci swą 
komiczną uproszczoną jednostronność, w jego słowach 
słychać tragiczne ludzkie rozgoryczenie. Końcowe słowa 
żandarma wprowadzają do sztuki tragiczną surowość sądu 
i wyroku. Wszyscy kamienieją, następuje scena niema, 
której Gogol przypisywał tak wielkie znaczenie, iż sam 
sporządzał rysunki przedstawiające rozstawienie i pozy 
aktorów ( ... ). · 

Alogizmy, hiperbolizacja, · skoki od komizmu do 
powagi to elementy groteski, której roli w „Rewizorze" nie 
należy pomniejszać. Sama akcja sztuki - historia fikcyj
nych karier Chlestakowa i Horodniczego, nagłych meta
morfoz ich losów, spowodowanych przez wzrastający pra
wie niedostrzegalnie „wicher nieporozumień" - oparta jest 
na groteskowym kontraście kompozycyjnym. Groteska 
służy Gogolowi do zaostrzenia satyry, wzmocnienia siły 
„karzącego śmiechu". 

Język 

Bezkompromisowemu realizmowi służy również ję
zyk komedii Gogolowskiej ( ... ). Nie jest wygładzonym 
i przyczesanym językiem książkowym, lecz pełnym eks
presji, żywym językiem mówionym, świetnym narzędziem 

indywidualizacji osób. Niezwykła jest jego dosadność i cię
tość. Każda replika Osipa czy Ślusarzowej nadaje się do 
zacytowania w całości jako przykład skondensowanej eks
presyjności prozaizmów i wulgaryzmów. Niemniej wyrazis
ty jest język Horodniczego. W rozmowie z Chlestakowem 
zachowuje on pełną szacunku służbistość, ( ... ) „na stronie" 
jednak i w domu język jego nabiera właściwego kolorytu. 
Odbiega on wówczas zupełnie od kancelaryjnego języka 
urzędników. Wulgaryzmy do tego stopnia przesycają ten 
język, iż staje się on prawie nieprzetłumaczalny ( ... ). Służ
bista-biurokrata przybiera postać starego chytrego lisa, 
dysponującego mądrością zawartą w sentencjach ( ... ). Jesz
cze inne oblicze Skwoznik-Dmuchanowskiego - bezwzglę
dnego, drapieżnego ciemiężyciela - ukazuje nam jego 
mowa do podwładnych: „Co, liczykrupy, łokciomierze, 
skarżyć się? Arcykanalie, arcybestie, skurczybyki babiloń
skie! Skarżyć się? ( ... ) A wiecie wy, siedem biesów i jedna 
wiedźma wam w zęby, wiecie, że ... ". 

Język Chlestakowa to komiczna mieszanina wy
szukanej wielkoświatowej frazeologii i wulgarnej prozy( ... ). 
Podniosła banalność zwrotów wypowiadanych na serio od 
razu od stóp do głów pokazuje nam Chlestakowa - pe
tersburskiego franta. Ten sam Chlestakow potrafi się 
jednak inaczej wyrażać: „Oszusty, kanalie, czym ludzi 
karmią!( ... ) Dranie! Łobuzy!" Dwie przeciwstawne manie
ry wysławiania się są nieraz mechanicznie połączone, dając 
w efekcie komizm nagłych zmian tonu ( ... ). 

Komizm języka osiąga często Gogol przez posługi
wanie się amplifikacją, to jest niepotrzebnymi powtórzenia
mi, wtrącaniem nic nie znaczących słówek w rodzaju 
„niejako", ,jakoś", „że tak powiem", „tego", „w ogóle". 
Amplifikacji nadużywają zwykle ludzie ograniczeni, a chcą
cy uchodzić za coś więcej, niż są w istocie, i dlatego usiłu
jący wyrażać się w sposób wyszukany - stąd posługuje się 
nią szczególnie Chlestakow i horodniczyna Anna Andrie
jewna ( ... ). Maksymalny chyba komizm amplifikacji osiąga 
Gogol w replice, w której fantazja Chlestakowa przypisuje 
z bezmiarem naiwności ów sposób wyrażania się najwięk
szemu poecie Rosji. „Często przy spotkaniu mówię mu: 
- «Puszkin, bracie, no jak tam?» - «Ano tak, bracie, -
odpowiada - jakoś tego w ogóle». Wielki oryginał!" 

Andrzej Walicki, Wstęp do „Rewizora". Seria 
Biblioteka Narodowa, Wrocław-Warszawa
-Kraków 1966. 



NAJSŁYNNIEJSZA INSCENIZACJA „REWIZORA" 

„Rewizor'' Mikołaja Gogola w moskiewskim 
Teatrze im. Wsiewołoda Meyerholda (9 XII 1926 r.) 

Twórczy, autorski teatr inscenizacji najdojrzalej 
i najdobitniej Meyerhold wyraził w „Rewizorze": określił 
się nawet na afiszu jako „autor widowiska". 

Praca nad „Rewizorem" trwała około dwóch lat. 
Końcowy rezultat był dziełem niezwykłej precyzji i zegar
mistrzowskiej synchronizacji wielu elementów inscenizacji. 

Scenariusz widowiska skonstruowany został na 
podstawie pierwszej redakcji „Rewizora" z 1835 r. Został 
uzupełniony fragmentami z paru innych utworów Gogola 
(„Martwe dusze'', „Newski Prospekt" i in.) oraz scen~ 
beztekstowymi (marzenia żony Horodniczego, inspekcja 
miasta i in.). Całość, stałą już metodą Meyerholda, po
dzielono na piętnaście epizodów. Spektakl oscylował od 
farsy do tragifarsy, od realizmu do koszmarnego snu. Był 
groteskowym, upiornym obrazem wiecznej Rosji, pijanej 
i przekupnej, oszalałej ze strachu przed władzą i zbiurok
ratyzowanej, w której rzeczywistość nędzy, głupoty i brudu 
przenika się z nierzeczywistością urojeń, kłamstw i fał
szerstw. Był to obraz poetycki, symboliczny; współczesna 
krytyka określała go jako „mistyczny". 

Inscenizacja i aranżacja akcji i przestrzeni były 
oparte na zasadzie niezwykle prostej, a zarazem dającej 
sugestywne rezultaty. Scenografię, według pomysłu Meyer
holda, zrealizowali Władimir Dimitriew i Ilia Szelapianow. 

Przestrzeń wyznaczona była półkolistą ścianą z je
denastoma podwójnymi drzwiami, po dwoje takich drzwi 
znajdowało się w strefie ramy scenicznej. Drzwi było więc 
łącznie piętnaście. Były one, jak i ściana, w której je 
umieszczono, ciemne, połyskliwe, mahoniowe. Od góry 
przestrzeń była zamknięta ciemnozieloną tkaniną. Poza 
tym scena była pusta. Środkowy segment ściany (z trojgiem 
drzwi) był otwierany: przez powstały otwór wysuwane były 
na środek sceny małe platformy na rolkach o wymiarach 
około 3,5 x 4,0 metrów. Podesty miały nachyloną podłogę 
(60 cm z tyłu wobec 20 cm z przodu). Na tych platformach 
usytuowane były meble, sprzęty, rekwizyty w dość znacz
nym stłoczeniu. Stłoczeni byli też ludzie na platformach. 
Dawało to niesamowity, nierealistyczny efekt termitiery. 
Tylko w czterech scenach wykorzystano całą scenę (wspo
mnienia Chlestakowa z Petersburga, procesja - inspekcja 

miasta, scena łapówek, bal). Każdorazowo platforma była 
wsuwana na scenę z ustawionymi na niej sprzętami i lu
dźmi znieruchomiałymi w ekspresyjnych pozach; towarzy
szyła temu muzyka. Potem ludzie „ożywali". Po skończonej 
akcji ponownie nieruchomieli. Platforma wyjeżdżała 
w głąb. Na jej miejsce wsuwano nową, już przygotowaną. 
Zmiany te odbywały się płynnie i szybko, w półmroku, co 
również dawało niezwykłe, niepokojące wrażenie. Gdy 
nowa platforma stała już na swoim miejscu, padało na nią 
silne światło. Ale aktorzy nadal byli nieruchomi i dopiero 
po pauzie rozpoczynali, od razu bardzo ekspresyjnie, 
działanie. 

Meble, rekwizyty, kostiumy, charakteryzacja były 
na pozór realistyczne. W istocie jednak w każdym szczegó
le nieco przerysowane, przesadzone. Ruch aktorów był 
lekko zmechanizowany, zrytmizowany, częstokroć baleto
wy - oparty na muzyce; skomponował ją Michaił Gnesin, 
wykorzystując motywy Glinki i Aleksandra Dragomyr
skiego, grane przez małą orkiestrę żydowską, jaką zapamię
tał Meyerhold z rodzinnej Penzy. W ogóle wspomnienia 
z dzieciństwa w prowincjonalnej mieścinie odegrały zapew
ne dużą rolę w ukształtowaniu widowiska „Rewizora". 



Postaci prowadzone były nierealistycznie, raczej kary
katuralnie, groteskowo. Główny bohater, Chlestiakow, 
miał w zamierzeniu Meyerholda być typem rosyjskiego 
„Everymena", „Każdego", miał wiele twarzy i grał faktycz~ 
nie wiele różnych ról w jednej. Erast Garin, aktor o dużeJ 
plastyce ciała i wyrazistości twarzy, grał przemiennie: 
zblazowanego złotego młodzieńca ze stolicy, sprytnego 
kanciarza, wystraszonego urzędnika, potężnego inspektora, 
żałosnego prowincjusza, awanturniczego kochanka. 
W prowadzeniu roli wzorowano się na Busterze Keatonie 
i na Charlie Chaplinie. Na dodatek reżyser dał Chles
tiakowowi sobowtóra. Meyerhold wywiódł go ze wzmianki 
w tekście (akt Il, scena III), z własnych wspomnień, 
z rosyjskiej tradycji {Puszkin, Lermontow). Był to ktoś, 
jakby „przejezdny oficer". Chlestiakow grał z nim w karty 
w gospodzie, pożyczał od niego futro i czako idąc do 
Horodniczego; sobowtór, stale gdzieś obecny, był part
nerem i pomocnikiem, krytykiem i postacią z marzeń 
Chlestiakowa. To rozdwojenie Chlestiakowa ukazujące 
jakby jego ciało i duszę szczególnie niepokoiło naówczas 
krytyków i było głównym motywem ataków na „mis
tycyzm" Meyerholda. 

Wiele scen „Rewizora" przeszło do historii teatru, 
wiele weszło do arsenału środków wyrazowych teatru 
inscenizacji. 

Jednym z nich była natychmiastowa materializa
cja wspomnień. Oto żona Horodniczego napomyka o tym, 
że kochał się w niej kapitan kawalerii (był to piąty epizod 
spektaklu zatytułowany „Napełniona najtkliwszą miłoś
cią"; każdy epizod miał swój tytuł). W tym momencie 
pojawiło się jedenastu kapitanów kawalerii, którzy wyłazili 
zza wszystkich mebli, wręczali jej bukiety, wyznawali 
miłość w operetkowym geście ręki przyłożonej do serca 
i nie przyjęci, popełniali samobójstwo. 

Innym środkiem była groteskowa multipli kac j a. 
Sekwencja łapówek, znoszonych przez notabli i skrzętnie 
przyjmowanych przez Chlestiakowa, rozpoczynała się od 
jednoczesnego wysunięcia się przez jedenaścioro drzwi 
jedenastu rąk z jedenastoma plikami banknotów, które 
Chlestiakow kolejno, mechanicznym gestem zbierał i pako
wał do wszystkich możliwych kieszeni. 

Wreszcie zamiana ludzi w kukły, uprzedmioto
wienie aktora. Obraz, a raczej rzeźba, znieruchomiałych 
w geście postaci rozpoczynała i kończyła każdy epizod. 

Tak też działo się w momencie, gdy stłoczeni na małej 
platformie goście Horodniczego dowiadywali się, że oto 
przyjechał prawdziwy Rewizor - nieruchomieli, światło 
przygasło, odzywała się muzyka, cała ta rzeźba z ludzi 
wysuwała się w głąb sceny, w ciemność. Ale po chwili 
pojawiała się znowu. Światło wydobywało nieruchomą 
grupę, która trwała nieporuszona minutę, dwie, trzy ... 
Okazywało się, że to nie aktorzy, lecz figury woskowe 
z absolutną dokładnością skopiowane z ludzi. Nie potrzeba 
tłumaczyć wstrząsającego, symbolicznego znaczenia tej 
sceny ( ... ). 

Kazimierz Braun, Wielka Reforma Teatru 
w Europie. Ludzie - idee - zdarzenia, Wroc
ław 1984. 

GOGOL NA SCENACH WROCLA WIA 

Jedynym utworem scenicznym Gogola granym we 
Wrocławiu był „Rewizor", który doczekał się tu dwóch 
wystawień. Oba stanowiły pozycje repertuarowe Teatru 
Polskiego: pierwsze w reżyserii Jerzego Waldena (premiera 
6 II 1947 r. na scenie Teatru Wielkiego, dziś Opera), drugie 
w reżyserii Jakuba Rotbauma (premiera 26 III 1960 r. na 
Dużej Scenie). 

Pozostałe spektale Gogolowskie oparte zostały na 
dokonaniach prozatorskich autora. Państwowy Teatr Mło
dego Widza (dziś Teatr Współczesny) zagrał „Sprawę 
o przezwisko" w reżyserii Wacława Zdanowicza (prapre
miera 29 III 1953 r.). Natomiast Wrocławski Teatr Panto
mimy kanwą swych inscenizacji dwukrotnie czynił opowia
danie „Płaszcz". „Płaszcz" w reżyserii Henryka Tomaszew
skiego był jednym z czterech mimodramów składających 
się na I Program (premiera 4 XI 1956 r.) oraz - w nowej 
inscenizacji - jednym z sześciu mimodramów Il Programu 
(premiera 16 XII 1957 r.). 
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