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SEN HORODNICZEGO? 

Dziejom scenicznym „Rewizora" towarzyszy pewien znamienny para
doks. Otóż po każdej niemal premierze - a dotyczy to także realizacji naj
wybitniejszych, z rolami , które przeszły do legendy - krytyka odczuwa 
niedosyt. Malkontenctwo krytyków jest zjawiskiem tak powszednim, że 
możnaby przejść nad nim do porządku , gdyby nie fakt (i on pozwala mówi ć 
o paradoksie), że idzie o utwór uznany za znakomity, zarówno pod 
względem literackim jak teatralnym. Utwór doskonale skonstruowany, ze 
świetnymi dialogami , w stosunku do którego reżyser nie ma właściwie nic 
do roboty poza dobraniem odpowiedniej obsady , a poza tym dzieło wciąż 
aktualne , bowiem jego akcja „odbywa się - jak pisał Tuwim - nie tylko 
w Rosji sto lat temu, ale w potwornym państwie, któremu na imię głupo
ta". A do owej „głupoty" dodać można jeszcze rzeczovmiki inne jak: ko
rupcja , nieuczciwość, karierowiczowstwo, nadużywanie władzy. 

Mimo to jednak i mimo wciąż nie słabnąc'ego śmiechu na widowni, bar
dzo rzadko możria mówić o silniejszym wrażeniu a czasem rozdrażnionym 
recenzentom, chwalącym w przedstawieniu to i owo, zdarzało się -- jak 
Boyowi - pisać po prostu : „czy naprawdę teatr nie ma nic do grania, aby 
sięgać po „Rewizora? ( ... ) Czy może na temat tej tak ogranej sztuki miał 
nam poczynić jakieś interesujące zwierzenia? Gdzież tam!" 

A przecie próbowano różnych sposobów: od farsy przez obyczajową 
komedię z epoki, po ponadczasową groteskę czy sztukę metaforyczno-sur
realistyczną (Szajna), próbowano przełamywać realistyczne czy pseudorea
listyczne konwencje, zmierzając w kierunku swoistej wizyjności (Jarocki). 

W efekcie farsa drażpiła uproszczeniem, groteska rozbijała się o rzeczy 
serio, komedia obyczajowa zawężała problem do gorzkiego wprawdzie lecz 
historycznego obrazka z życia carskiej Rosji, realizm kłócił się z nieprawdo
podobieństwem, Szajnę oskarżano o ekstrawagancję lub , odwrotnie, o insce
nizacyjną tautologię, realizację Jarockiego, wykraczającą najśmielej poza 
tradycy,jne interpretacje , uznano za pękniętą. 

Więc może „Rewizor", nie jest sztuką aż tak klarowną i harmonijną jak 
się sądzi? Może zbyt często się zapomina, że poza wszystkim innym jest to 
dzieło powstałe w okresie romantyzmu? Tak czy owak jest pewnym, że -
wbrew wrażeniu płynącemu z lektury - · utwór ten kryje w sobie liczne 
teatralne pułapki. 

Realizm, ba naturalizm, sąsiaduje tu chwilami niemal z surrealizmem, 
sytuacje psychologicznie prawdopodobne , z urągającymi psychologizmowi, 
postaci wzięte prawie „z życia" z postaciami wprost z karykatury. Tempo 
akcji to słabnie to - wbrew logice - gwałtownie narasta itd., itd. Swiat jawi 
się „jako wielka pomyłka, wielki absurd , jako coś trudnego do wyjaśnienia 
i zrozumienia. Jakby ktoś zatumanił, zauroczył, jakby bies poplątał" (Gal
ster). 

Skąd to znane? Jest to wszak zasada rządząca marzeniem sennym. To we 
śnie rodzą się swoiste hierarchie ważności, rzeczy przybierają to „normalne" 
to przedziwne kształty, tutaj raptowne klęski przeplatają się z raptownymi 
happy endy'ami, „we śn!e jest się raz księciem, raz psem na łańcuchu", jak 
powiada - Calderon w ,,Zyciu snem" w imitacji Rymkiewicza. 

Konwencję snu (uporządkowanego literacko rzecz jasna i rządzącego się 
określonym scenicznym porządkiem) wykorzystywano i w dramaturgii 
i w teatrze niejednokrotnie. Na różne zresztą sposoby, by przywołać choć
by te najbardziej znane.- Niekiedy służyła odpowiedziom na pytania niejako 
filozoficzne - jak w „Zyciu snem" Calderona właśnie, niekiedy demaskacji 
bohaterów jak w „Z chłopa król Baryki" i jego pochodnych , czasem zaba
wie jak w ,,Panu Jowialskim", a czasem wyznaczała po prostu pewną styli
stykę jak we „Snie srebrnym Salomei" Słowackiego. Pokrewna konwencji 
snu jest też zasada konstrukcyjna „Termopil polskich" Micińskiego, gdzie 
wydarzenia rozgrywają się „w głowie TONĄCEGO KSIĘCIA" Poniatow
skiego. 

Znamienne , że do konwencji snu nawiązuje niezwykle chętnie dramat 
i teatr współczesny; jeśli idzie o dramaturgię polską najlepszy rezultat 
przyniosło to w „ Slubi~" Gombrowicza. Próbowali tej konwencji ostatnio 
i Rymkiewicz i Bryll („Zycie jawą"), bliscy są jej twórcy „teatru absurdu". 
Ale doświadczenia „marzeń sennych" wykorzystują także inscenizatorzy; 
nie tylko w stosunku do dzieł pomyślanych przez autorów w tej stylistyce. 
Stosowano je dość często wobec dramatu romantycznego by przypomnieć 
bodaj wrocławskie realizacje Skuszanki („Fantazego". „Snu srebrnego" lecz 
także Calderona, czy „Jak wam się podoba" Szekspira), jako sen Konrada 
potraktowali akcję „Dziadów" Bohdan Korzeniowski i Jerzy Zegalski i na 
zasadzie snu rozegrała akt Il „Wesela" Lidia Zamkow. Z konwencji snu 
korzysta w ogromnym stopniu teatr Jerzego Grzegorzewskiego i ona. była 
zasadą najlepS"Zych spektakli Jerzego Jarockiego (gombrowiczowski „Slub", 
„Proces" Kafki, ,,Paternoster" Kajzara i inne). 

Rezultaty bywają różne, ale za każdym razem, dzięki tej właśnie stylisty
ce otwierały się jakieś nowe perspektywy interpretacyjne. 

Niesprawiedliwym byłoby też dostrzeganie w· nich wyłącznie objawu 
mody. Wykorzystanie doświadczeń marzenia sennego poszerza krąg skoja
rzeń, sprawom z pozoru oczywistym nadaje nieoczekiwanych podtekstów, 
pozwala ukazać człowieka nie tylko takim jakim widzą go inni i jakim widzi 
się bn sam, ale ujawnić też skrywaną lub lekceważoną podświadomość, 
marzenia, fantazje, kompleksy. 

Można rzec oczywiście, że dla wymowy „Rewizora" nie ma ta demaska
cja żadnego istotniejszego znaczenia. Siła bohaterów Gogolowskich leży 
przede wszystkim w ich „typowości" a do cech świadczących o nowator
stwie jego utworów scenicznych zalicza się także przeniesienie punktu cięż
kości z losów indywidualnych na zbiorowe. 

Ale jeśli chce się w „Rewizorze" (a który z reżyserów tego nie chce) 
dostrzec coś więcej niż „wspaniałą galerię typów tak rdzennie rosyjskich" 
- jak określił to Boy - nie można tych tradycyjnych prawd traktować zbyt 
niewolniczo. „Typowość" prowadzić może wyłącznie do farsy a konwencję 
tę starano się - przełamywać w wypadku „Rewizora" od dawna. Horodni
czemu przyprawiano wprawdzie czasami wielki nos i imponujący brzuch ale 
stosunek do tej postaci nie był jednoznaczny. Jawił się więc ów Horodni
czy zarówno „przebiegłym satrapą", jak „tępym prowincjonalnym urzędni
kiem", „karierowiczem" czy człowiekiem nie pozbawionym cech ludzkich, 
którym nie dane się jest objawić w niesprzyjającym im systemie. Chlesta
kow bywał cynicznym hochsztaplerem, ofiarą przypadku, mitomanem mie-



szającym marzenie z rzeczywistością Uak u Jarockiego) czy też prototypem 
Repetiłowa z „Mądremu biada"; przedstawicielem rosyjskiej młodzieży , 
która w sposób świadomy i trochę dla dobrego żartu okpiwała nadętych 
notabli (tak widział swą rolę w przedstawieniu Hanuszkiewicza - V.'ojciech 
Pszoniak). 

Nieznaczne retusze tekstu tak z pozoru jednoznacznego, mogą uprawdo
podobnić właściwie każdą z tych interpretacji. Ale tylko te najbardziej tra
dycyjne dają się pomieścić (a i to niekonsekwentnie) w konwencjach dobrze 
i realistycznie skrojonej sztuki. Już Chlestakow Jana Korwina - Kochanow
skiego ze spektaklu Jarockiego domagał się nowej konwencji - właśnie 
teatru snu czy teatru wyobraźni . 

Trudno przesądzić oczywiście , czy i ta konwencja nie przyniosłaby roz
czarowania ale w każdym razie wydaje się nęcąca . Jest na pewno w znacznej 
mierze usprawiedliwiona. Wszak działaniami zarówno Chlestakowa jak i Ho
rodniczego kierują dwa uczucia prymitywne wprawdzie lecz otwierające po
le nieograniczonej wyobraźni; strach przed demaskają i marzenie o karierze . 
Kiedy strach narasta jeden i,drugi zamieniają się w ludzi bez godności, uni
żonych i lizusowskich, kiedy strach ustępuje pełno w nich pychy, ambicji , 
samozadowolenia i pogardy dla innych. Metamorfozy dokonują się - jak we 
śnie - ustawicznie i w niezwykle szybkim tempie . 

Zaś przemianom tym towarzyszą nie tylko różne sposoby zachowań , 
min, gestów. W marzeniu i Chlestakow i Horodniczy stają się rzeczywiście 
innymi ludźmi. Cóż lepiej może oddać istotę tej reinkarnacji niż ukaz a -
n ie owej wymarzonej rzeczywistości z tym samym niby a całkowicie od
mienionym jej bohaterem a równocześnie autorem. A możliwe to jest wła
śnie w sennym koszmarze . I nie idzie tylko o pogłębienie psychologiczne 
głównych bohaterów, ale także o bliższe współczesnemu widzeniu świata, 
ukazanie rzeczywistości. Rzeczywistość ta kreowana przez Chlestakowa czy 
Horodniczego zarazem ich kreuje . 

Horodniczy jest współtwórcą otaczającego go świata (i tego rzeczywiste
go i tego, który sobie buduje w wyobraźni) ale zarazem jego ofiarą , ucze
stnikiem, człowiekiem na miarę okoliczności. Nie tak znów niewrażliwym 
jak możnaby sądzić, bo obdarzonym mimo wszystko poczuciem zła, wie
dzą, że w normalnym układzie społecznym za zło to winna spotkać go kara 
i o tym także świadczyć mają jego senne koszmary. 

Oczywiście rzeczywistość jaka jawi się Horodniczemu w śnie będzie rze
czywistością zdeformowaną przez określone obsesje, lęki, ambicje, myślowy 
horyzont. Ale czyż rzeczywistość w „Rewizorze" tak czy owak nie uległa 
deformacji? I przecież w tym tkwi - między innymi jego siła. To pozwala 
widzieć w nim coś więcej niż udatnie napisany obrazek z życia jednego 
prowincjonalnego carskiego miasteczka : a termin „komedia obyczajowa" za
stąpić szerszymi : „komedią ludzką" czy „komedią społeczną". 

M.F. 

ŚWIAT, KTÓRYM RZĄDZI ABSURD 

Przed wystąpieniem Gogola komedia rosyjska miała nader skromne osią
gnięcia. Oceniając osiemnastowieczną i współczesną tradycję komediopisar
stwa, Gogol twierdził: „wszystko to zbladło wobec dwóch olśniewających 
utworów: wobec komedii Fonwizina Synalek szlachecki i Gribojedowa 
Mądremu biada, które książę Wiaziemski błyskotliwie nazwał dwiema 
współczesnymi tragediami. W nich już nie lekkie wykpiwanie śmiesznych 
cech, lecz rany i choroby naszego społeczeństwa". ( ... )Tworząc zaś swoją 
teorię „prawdziwej społecznej komedii", wyraźnie do doświadczeń dwóch 
wielkich poprzedników nawiązywał. 

Gogol rozwinął szeroko swą koncepcję, wyrażając nowe, z gruntu anty
tradycyjne rozumienie istoty gatunku. Przede wszystkim programowo od
rzucił intrygę miłosną, na której dotychczas komedia się wspierała . ( ... ) 
Nie problem jednostkowy, lecz dotyczący ogółu winien być jej podstawą. 
Współczesny dramatopisarz musi zrozumieć, zdaniem Gogola, że komedią 
rządzi myśl, idea, której wykładnikiem jest wszechobejmujący śmiech, 
a która nadaje utworowi jednolitość. Komedia zyska wówczas znaczenie 
ogólniejsze, jakiego nigdy, poza czasami antycznymi, nie miała, ale tak 
właśnie być powinno. ( ... )Po wtóre zaś , komedii nie dzieli żadna przepaść 
od tragedii ( ... )Po to, by nadać komedii znaczenie ogólniejsze, by zbliżyć ją 
do tragedii, a więc na jednej płaszczyźnie postawić gatunki, które w trady
cyjnym myśleniu estetycznym były sobie z a s a d n i cz o p r ze c i ws -
ta w n e, potrzebny był romantyczny przewrót w poglądach na sztukę . 
Jak głęboko zaś zakorzenione były tradycyjne nawyki estetyczne, dowoazi 
reakcja na Gogolowski Ożenek i na Rewizora, potępionego przecież nie 
tylko ze względu na jego społeczną tendencję . 

Gogol w pełni świadomie przeciwstawił się naciskowi tych, którzy „go
towi są szczerze roześmiać się z czyjegoś krzywego nosa, lecz nie mają 
odwagi wyśmiać skrzywionej duszy człowieka". 

Z takim nastawieniem teoretycznym pisał Rewizora, jeden z najbardziej 
kontrowersyjnych utworów w dziejach literatury rosyjskiej . ( ... ) Dzieje pow
stania tej komedii sprawiają wrażenie, jak gdyby autor tylko czekał na 
sposobność, żeby wyrzucić z siebie - w formie autentycznego wybuchu 
energii twórczej - całą nagromadzoną „prawdę i złość". Potrzebna była 
tylko fabuła. Gogol zaś, jak wiadomo, przeważnie miał duże kłopoty z jej 
wymyślaniem. ( ... ) Tym razem z prośbą o pomoc w znalezieniu odpowied
niego wątku zwrócił się do Puszkina - Puszkin nie zawiódł oczekiwań. 
W papierach poety z lat 1833 - I 834 zachowała się notatka, powszechnie 
uważana za zapis przekazanej Gogolowi fabuły Rewizora( ... ) 

Mimo istnienia bezpośrednich świadectw i danych, że myśl Rewizora 
wyszła od Puszkina, wielu historyków literatury nie zadowoliło takie usta
lenie genezy komedii. Zaczęli więc poszukiwać jej źródeł literackich. 

Swego czasu wydawało się, że źródło takie zostało ponad wszelką 
wątpliwość odnalezione. Upatrywano je w komedii Przyjezdny ze stolicy 
Kwitki-Osnowianenki, pisarza rosyjsko-ukraińskiego . Rzeczywiście, zew
nętrzna zbieżność wątków rzuca się wyraźnie w oczy, ale temu podobień
stwu towarzyszą daleko idące i o wiele istotniejsze różnice wewnętrzne( ... ) 



Niezależnie jednak od rzeczywistych czy pozornych zbieżności, wątków, 
Rewizor był dziełem nowatorskim, w którym Gogol konsekwentnie i po 
mistrzowsku realizował swoją koncepcję komedii społecznej. 

Nie wszyscy współcześni zrozumieli nowatorstwo Gogola. Spór o Rewi
zora, rozpoczęty tuż po pierwszym przedstawieniu komedii, ciągnął się 
przez całe dziesięciolecia, a i dzisiaj chyba nie został jeszcze ostatecznie 
rozstrzygnięty ( ... ) 

W świecie Gogolowskiej satyry zerwane zostały logiczne związki między 
wydarzeniami, które są kojarzone na zupełnie dowolnej absurdalnej zasa
dzie, odwrócone zostały poszczególne ogniwa łańcucha przyczynowo-skut
kowego, Słynna wdowa po podoficerze, postać epizodyczna, ale dla świata 
Gogolowskiego niezmiernie typowa, „sama siebie wychłostała", Anna An
driejewna, żona Horodniczego, ma ciemne oczy z tego powodu, że w kabale 
zawsze wykłada dla siebie damę treflową, a nauczyciel, który na lekcji robi 
dziwne miny, wpaja uczniom wolnomyślne poglądy. 

I nie ulega żadnej wątpliwości, że poszczególne chwyty komizmu nie 
były zwykłą zabawą , podjętą dla rozrywki własnej i publiczności, lecz dra
pieżną, sarkastyczną drwiną ze świata, którym rządził absurd. Gogol zaś był 
wyjątkowym mistrzem w podpatrywaniu i odtwarzaniu komicznych scen 
i sytua:ji - one właśnie charakteryzowały przedstawiony w Rewizorze 
świat jako wielką pomyłkę, wielki absurd, jako coś trudnego do wyjaśnienia 
i zrozumienia. „Jakby kto zatumanił, zauroczył, jakby bies poplątał". 
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Bohdan Ga/ster „Mikołaj Gogol" 
PIW 1967 
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„REWIZOR" - JAKO BAŚŃ? 

W roku 1839, a więc w trzy lata po prapremierze „Rewizora", markiz de 
Custine, syn zgilotynowanego generała i legitymista starszej linii Rurbonów, 
przyjechał do Sankt Petersburga: nadyszeć się rojalizmu. Ale to. co zoba
czył, wstrz;{snęło nim i kazało przemówić, „językiem paryskich radyka
łów". „Opuścić Rosję - pisze Hercen - przeklinając samodzierżawie i całą 
atmosferę, która je otacza". Tradycje Potemkinowskich wiosek nie wyga
sły : Custine dostrzega „krainę fasad" , gdzie wszystko jest nieustannym spi
skiem przeciwko prawdzie - byle wygodzić możnym i przełożonym. 
Przypomnijmy tylko sobie jedną z petersburskich anegdot Telimeny : dwo
rak wziął w obronę jej pieska - podał go za kotną łanię i właściciela psa 
myśliwego ukarał z tego paragrafu; ten miły żarcik znalazł uznanie i „sam 
cesarz śmiał się" .. . Dobry cesarz Aleksander, przyjaciel naszego księcia 
Adama! A potem jego brat młodszy , Mikołaj zwany Pałkin proteguje druk 
„Rewizora" i śmieje się na premierze. 

Skomplikowana sytuacja. Dobrolubow wątpi, czy Mikołaj dużo zrozu
miał. Dość jednak, by powiedzieć : „Wszystkim się dostało, a mnie najwię
cej". Któryś z gubernatorów zakazał „Rewizora" na swoim terenie : „Co 
tylko padnie ze sceny - oburzał się -- i zaraz cała widownia ogląda się na 
mnie" . U Gribojedowa głupi stupajka mikołajewski chciałby konfiskować 
bajki, w których źle mówią o orłach i lwach : „Cóż z tego, że to bydlęta , 
a przecież - królowie!" Ale sam Mikołaj uważał się za absolutystę oświeco
nego. Patrząc ze swej loży/ imperatorskiej na widownię, której „połowa 
bierze, połowa daje' ', musiał akceptować „Rewizora" - instrumentalnie. 
Tego, że ta sztuka przedstawia „komedię imperium", oczywiście zrozumieć 
nie był to w stanie. Gdy Wissarion Bieliński napisał : „Genialna!" - świetni 
umysłowo przyjaciele autora również poczuli się zaskoczeni. 

Intryga przypowieści , sytuacja alegoryczna, język bajki, ów „język ezo
powy'', który t};'lekroć bywał drożdżami literatury rosyjskiej epoki samo
dzierżawia ... ro· nie jest prosta zabawa w oszukiwanie głupiego cenzora. 
Primo, cenzor \nie zawsze musi być głupi. Jedynie w krańcowych wypad
kach sytuacja układa się tak doraźnie jak w Mickiewiczowskim „łudziłem 
despotę". Bez porównania częściej życie przynosi skomplikowane sprzęże
nie potrzeb i nadziei z obu stron, a wtedy można spojrzeć na język ezopo
wy jako na grę konwencji. Można i trzeba, o czym nie należy zapominać. 

Powtarzamy (za autorem), że jedynym bohaterem pozytywnym „Rewi
zora" jest śmiech . Jaki? („.) jak śmiać się na Gogolu ... Sam Gogol nie tylko 
cierpiał, gdy go wulgaryzowano komikowaniem, nie tylko zabiegał i tłuma
czył „tym, którzy chcieliby zagrać należycie", lecz także, z pełną świado
mością mistrza, sięgał do uogólnień : 

„Na samym dnie zimnego, zdawałoby się, śmiechu odnajdą się niespodzie
wanie palące iskry wielkiej miłości. Kto często łzy serdeczne wylewa, ten 
potrafi śmiać się bardziej od innych". 

To są słowa późniejsze i Gogol zbliża się tu do romantycznej teorii 
humoru jako refleksji humanistycznych, przerzucających pomost zrozumie
nia nad ujawnionymi sprzecznościami między światem wartości i grotesko
wą makabrą form wywołujących niechęć i politowanie. Tej samej teorii, 



która w braku lepszej - pobrzmiewała w tylu ważnych wypowiedziach 
Przybosia, którą wykrywałem w poezji Szymborskiej, której różne odmiany 
odczytujemy u Dickensa, Czechowa, Chaplina.( .. ).) Tam, gdzie się spotyka
ją różne oręża bitew (satyra, ironia, wszystko, co ich jest) z „poezją", tj . 
z twórczym uogólnieniem (a więc refleksją nad losem człowieka) - mieści 
się wszystko. I tak jest u Gogola: i drapieżność, i wyrozumienie. Pasja walki 
i współczucie. Gniew łączy się z nadzieją . ( ... ) 

Istne chodzenie po linie! ·Tym bardziej musiał wściekać mistrza każdy 
fałsz, każdy błąd sztuki scenicznej. Gdy komikowano według starych 
szablonów wodew'łlowo-farsowych, · ułatwiano sobie życie kosztem najcen
niejszych wartości podtekstu( ... ) „Uczyć się u Gogola!" A to wciąż -
trudne. 

Józef Maśliński „Życie Literackie" 
1973, nr 2. 

WAŻNIEJSZE REALIZACJE „REWIZORA" 
W POLSCE PO II WOJNIE 

6.11.1947. Teatr Dolnośląski we Wrocławiu. 
Reż. J. Walden, scen. A. Jędrzejewski, W. Lange, J. Przeradzka, Horodniczy 
·- Jan Kurnakowicz, Chlestakow - Jerzy Walden. 
„ Reżyser ( ... ) dobrze utrafił w styl epoki rosyjskiego romantyzmu", „Mimo 
wy.raźnego zróżnicowania typy nie przerysowane ani w charakteryzacji ani 
w geście" (W. Dzieduszycki „Odra" 194 7 nr 1 O). 

1 ?48. T. im. Słowackiego w Krakowie. 
Reż . J. Warnecki. scen. M. Eile i J. Ipokorska. Horodniczy - Jan Kurnako
wicz, Chlestakow - Tadeusz Surowa. 
„Reżyseria (. .. ) poszła po linii groteski - dość umiarkowanej. Były tutaj 
wprawdzie typowo nierealistyczne nadbudówki reżyserskie, np. przezabaw
ny moment, kiedy przez wszystkie okna i szpary zaczynają się wsuwać 
zwinięte w rulon podania i petycje", „dekoracje i stroje dowcipne, świeżut
kie, czyściutkie, bardzo kolorowe". „Kurnakowicz ( ... )zagrał Horodniczego 
z kapitalną siłą komiczną. Był zaś przy tym w mowie, głosie i stylu gry 
całkiem ludzki". (Z. Leśnodorski, „Nowiny Literackie" 1948 nr 11 ). 

1952. Teatr Narodowy w Warszawie, 
Reż. B. Korzeniowski. Horodniczy - Jan Kurnakowicz. 
„Linią reżyserską warszawskiego „Rewizora" jest, jak mogliśmy się już do
myśleć, antygroteskowa - nareszcie! - koncepcja Gogola. „Nareszcie", bo 
od dawna słychać wołania o nią, jako o koncepcję realistyczną, dobrze 
więc wreszcie zobaczyć ją na scenie. Lecz nie w śmiechu, niestety, koncep
cja warszawska poszukuje sensu „Rewizora". ( ... ) chce być drapieżna, dra
pieżna za wszelką cenę. Drapieżność konstruuje sztucznie w marginaliach, 
zapomniawszy o śmiechu, drapieżnym naprawdę". „Potem następuje ostat
nia wielka scena Kurnakowicza. ( .. . ) Kurnakowicz staję się groźny . . Krzyczy 
o władzy, o Sybirze. Potem milknie. Aż wreszcie rozpoczyna swoją wspa
niałą przemowę do otoczenia, do widowni, do świata. ( ... ) I nie jest już 
ważny finał, ostatnie słowa, które padną. Wielka tragikomiczna scena urasta 
w główny punkt sztuki, wspaniałe oskarżenie wypływa z bólu małego, za
wiedzionego człowieka". (K. Puzyna „To co teatralne ... ") 



21 J(l.1963. Teatr Ludowy w Nowej Hucie. 
lnsc. i scen . J . Szajna. Horodniczy - Franciszek Pieczka, Chlestakow -
Józef Wieczorek. 
„Scenę komponuje z sienników, w których chowają się aktorzy , albo ze 
sterty pierzyn , z której spada domniemany rewizor' '. „Kostium aktorski 
zszywa z dziesiątek par pończoch, albo zręcznie wykorzystuje nagość ciała 
Horodniczego, albo naczelnika poczty obwiesza trąbkami , torbami, listami". 
„I jeszcze · nasiadówki zamiast krzeseł''. „Tło sceniczne daje ładne , malar
skie, prześwietlone, narzucające nastrój , jak ktoś powiedział po premierze, 
typu rosyjskiego, tej olbrzymiej pustki , przestrzeni - nieopanowanej postę
pem cywilizacji, które zawsze będą dopuszczały sytuacje z Rewizora. „Mo
żnaby zrozumieć scenografię Szajny gdyby równie oryginalną dał interpre
tację tekstu (.„). Ale Szajna nie zdecydował się, co rządzi tymi ludźmi , 
których pokazuje na scenie, jaki mt:chanizm wprawia ich ruch" . „Aktorzy 
grali konwencjonalnie". (Z. Greń, „Zycie literackie" 1963 nr 50). 

16.III. l 97 3. Teatr Narodowy w Warszawie. 
Reż. A. Hanuszkiewicz, scen . M. Kołodziej . Horodniczy - Mariusz Dmo
chowski, Chlestakow - Wojciech Pszoniak . 
„Chlestakow do końca nie jest pewien swej roli w tej komedii („ .) tak też 
gra go Wojciech Pszoniak. W momencie największej nawet euforii w oczach 
Chlestakowa - Pszoniaka pojawia się iskierka lęku i czujności''. „Horodni
czy nie jest tylko tępym stupajką , ale i zwykłym, małym człowieczkiem, 
który lub.i być generałem („ .) miewa przebłyski zwykłej ludzkiej słabości 
a nawet dobroci". 

28.XI.1980. Stary Teatr w Krakowie. 
Reż . J. Jarocki, scen. K. Wiśniak. Horodniczy - Jerzy Stuhr, Chlestakow -
Jan Korwin-Kochanowski. 
„Najpierw więźniowie pod okiem rewirowego porządkują salę, rozkładają 
dywan, ustawiają stół i krzesła. Potem policjant starannie sprawdza czy 
wszystko jest na swoim miejscu. Do uładzonej sali wkracza klika. Idą drob
nym kroczkiem w poczuciu własnej godności i władzy, jak stonoga, godni 
i tępi. I nagle miękną, gną się, kłaniają - wchodzi szef'. „Po słynnej nie
mej scenie zawiadomienia o przyjeździe właściwego rewizora, nie zapada 
kurtyna. Skompromitowany horodniczy zostaje odprowadzony do więzie
nia a jego miejsce za stoł'em obrad zajmuje inny człowiek kliki". „Przedsta
wienie Starego Teatru rozwiązuje się pomiędzy tym prologiem a finałem 
wydaje się jakoś nie do końca poskładane . („.) Jarocki przyjął bardzo 
trudny sposób grania. Z jednej strony symbolika gestów, przejaskrawienia, 
elementy groteski, z drugiej ciężki i dosłowny naturalizm". (J. Kłossowicz, 
„Literatura" 1981 nr 6). 
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