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wodewil a osoby dramatu jak karykatury, Gogol dodawał 
do sztuki komentarze, w których objaśniał charaktery 
swoich bohaterów, podkreślał ich niejednoznaczność, 
pokazywał, że w każdym z nas jest jakaś cząstka tych cech, 
które złożyły się na wizerunki jego postaci. Po latach obec
ności pisarza w kulturze rosyjskiej sytuaqa odwróciła się -
- nazwiska stworzonych przez niego figur zaczęły symbo-

'lizować charakterystyczne ludzkie postawy i zachowania. 
Do nieosiągalnej niemal dla innych perfekcji opa

nÓwał Gogol sztukę opowieśti, szczodrze wyposażył w nią 
też bohaterów swoich utworów. Wystarczy sobie zdać 
sprawę, że dziwaczny świat miasteczka, w którym rozgry~ 
wa się akcja Rewizora, a także wielu jego mieszkańców, 
którzy zaludniają ten 'wiat, choć wcale nie pojawią się na 
scenie, poznajemy dzięki temu, co i jak opowiadają nam 
główne osoby komedii. Potrzeba opowieści jest jedną z ich 
największych namiętności. w końcu to ona nakręca całą 
intrygę. To Dobczyński i Sobczyński, wpadając sobie w sło-

. wo, dorzucając kolejne s<!cz.egóły do historii swojej 
wędrówki po miasteczku, stwarzają rewizora z wygłodnia
łego młodzieńca, który przegrawszy w karty wszystkie 
pieniąaze, jakie dostał od ojca na powrót do domu, nie 
ma czym zapłacić, nie może więc op · cić zajazdu, w któ
rym siedzi od dwu tygodni i łakomym wzrokiem zagląda 
w talerze gości. Trzeba było wielkiej fantazji albo wielkiego 
zaślepienia, żeby dostrzec w nim przebywającego 

w miasteczku incognito urzędnika ze stolicy - kim innym 
mógłby być, skoro siedzi dwa tygodnie i nie płaci. 

Chlestakow wędrujący od petersburskiej mizerii życia dro
bnego urzędnika na wieś, wezwany przez despotyczneg · 
tatusia, którego boi się nie bez powodu, nagle sam zamie
nia się w postrach i przedmiot uwielbienia mieszkańców 
miasteczka. Z lubością wchodzi w tę rolę, która jest dla 
niego ucieczką od tego, czym żyje naprawdę. Taką samą 
ucieczką, jak jego przedłużana w nieskończoność podróż i 
jak gwałtowny triumfalny odjazd pobrzękującą dzwonecz
kami, rozpędzoną trójką koni. 

Żeby coś takiego mogło się wydarzyć z cząstkową 
choćby dozą prawdopodobieństwa, bohaterów dramatu 
musi gnać w wyimaginowany świat · jakiś gorączkowy 

niepokój, muszą też z pasją G:hcieć słuchać i opowiadać. 
Przyjmują najdziwaczniejsze opowieści z dobrą wiarą, 
choć nieustająca nieufność i podejrzliwość każą im do
strzegać w realnych wydarzenia sensy wywiedzione 
wprost z własnej przewrotnej fantazji. Od swojej nieuf
ności uciekają w wymyśloną nierzeczywistość, która nagle 
wydobywa 'absurd ich marzeń o prawdziwym życiu 
w wielkim świeci~, gdzie arbuz kosztuje siedemset rubli, 
dymiąca zupa płynie okrętem wprost z Paryża, a zwykłe 
polecenie sprawia, że przez całe Imperium pędzi z rozka
zem trzydzieści , pięć tysięcy samych kurierów. Jakby' nie 
istńiały granice wymysłu i łatwowierności. Ale też i fanta
zja małych ludzi ma niewielkie pole do popisu:" skoro 
czerpie tylko z wyolbrzymionych obraz'ów tego, co 
dostępne im na co dzień. Rozmach ich wyobraźni może 
być tylko żałosny, gorsze natomiast bywają realne skutki 
wdzierania się w świat nie'rzeczywistości. · Także i dlatego 
rozmówcy Chlestakowa już na wszell<i wypadek trzęsą się 
ze strachu. Marzą o życiu ponad własną miarę i boją się 
wszystkiego, co może ich przerastać. Nade wszystko boją 
się każdego, kto w urzędowej hierarchii jest wyższy rangą. 

Czasem jednak zdarzy się ktoś, kto jest w tym 
wszystkim naiwnie rozbrajający, kiedy jego marzenia 
objawią nieo~zekiwanie rozczulającą potrzebę potwierdze
nia tego, że istniejemy. Bo przecież wiemy, że tak napraw
dę z~istniejemy dopiero wtedy, kiedy inni, ci w stolicy, 
a może nawet i sam Najjaśniejszy Pan, dowiedzą się o na
szym istnieniu. Straceńcza i nieodparcię śmieszna uciecz-
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k~ w nierzeczywistość bierze się stąd, że nad całym 
światem gogolowskiego miasteczka wisi groza, strach, że 
w końcu zjawi się ktoś z prawdziwego świata i zdemaskuje 

· cały fałsz, może ukarze, a może tylko opisze w liście, zropi 
z opowieści o nas artykuł do gazety albo komedię dla te
atru. Wobe tego nie można się już zatrzymać, trzeba 
mnożyć_pbsurd pozorów - trzeba przekonywać, że wszyscy 
inni k'łamią, a wdowa sama się wychłostała. Tylko giganty
czne spiętrzenie kłamstwa może zagrodzić ostatecznie 
drogę do prawdy, która . Przecież nie wiadomo, czym 
właściwie jest. 

Czy rzeczywiście bardzo to dalekie od czegoś, co 
c~ai się gdzieś w głębi w kazdym człowieku? Pisarz nie 
pokazuje jakichś groteskowych, innych, obcych ludzi . 
Gogol miał pełną świadomość tego, co wszystkim wspól
ne, z czego rodzi się absurd międzyludzkich stosunków. 
Dostrzegał to w innych i w samym sobie. Toteż dużo jest 
w Rewizorze e(ementów autobiografii, czy ra9'.ej autopa
rodii . Chlestakow w jakimś momencie wspomina, że 
wyjechał w swoją podróż z Petersburga, z domu Jochima. 
A więc z domu, w którym w 18f 9 roku mieszkał sam 
Gogol jako świeżo przybyły ze wsi dwudziestoletni 
młodzieniec usiłujący zdobyć s.woje miejsce w wielkim 
świecie. W tym samym czasie, pod tym samym adresem 
mieszkał w Petersburgu Adam Mickiewicz, choć jeszcze 

· wtedy ooaj pisarze się nie znali. Gogol znalazł się w litera
ckim środowisku stolicy już po wyjeździe Mickiewicza 
z Rosji. Z tego właśnie domu, z domu Jochima uciekł 
Gogol na kilka mie,sięcy za granicę po tym, jak jego litera
cki debiut został wyszydzon przez krytyków. Pisarz wyku
pił cały nakład swojego mało udanego poematu, spalił 
książki i wyruszył w nagłą podróż do Lubeki, udając przed 
matką, że ucieka zraniony zawiedzioną miłością. Uciekał 
jak jego bohaterowie. Nie j~dyny raz - po źle przyjętej 
premierze Rewizora też wyjechał za granicę i nie chciał 
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