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Wiem, że 1m1ę moje będzie po mnie szczę

śliwsze ode mnie ... 

Gogol do W. Żukowskiego 
12 listopada 1836. 



Przykro m1, ze nikt nie zauważył ucz
ciwej postaci występującej w mojej sztu
ce. Tak, bo była jedna uczciwa, szlachetna 
postać, działająca w niej przez cały czas. 
Ta uczciwa, szlachetna postać to był -
ś m i e c h. 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 ściąg
nął wyzwisko na pisarza komicznego -
wyzwisko chłodnego egoisty i kazał na
wet powątpiewać o istnieniu w jego du
szy uczucia delikatności. Nikt nie wystą
pił w obronie tego śmiechu. Ja, pisarz ko
miczny, służyłem mu uczciwie i dlatego 
muszę się stać jego obrońcą. Nie, ś m ie c h 
jest do n i oś 1 ej s z y głębszy, 
n i ż s i ę p r z y p us z c z a. Nie ten 
śmiech, który rodzi się z chwilowego roz
drażnienia, z żółciowego, chorobliwego 
usposobienia człowieka, także nie ten 
śmiech, który służy pustej rozrywce i za
bawie ludzi- ale ten śmiech, który 
c a ł y p o w s ta j e z p r o m ie n n ej 
n a t u r y c z ł o w i e k a . . . i b e z k t ó
r ego małość i nędza życia nie 
n a p e ł n i a ł y b y g o t a k i m s t r a
ch em. Rzeczy nikczemne i podłe, obok 
których przechodzi obojętnie co dzień, nie 
stanęłyby przed nim w takiej strasznej, 
niemal karykaturalnej potędze i nie wy
krzyknąłby wzdragając się: „czyż na
~rawdę są tacy ludzie? ... " 

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

Nie, śmiać się dobrym, pogodnym śmie
chem może tylko człowiek o głębokiej do
broci. Ale 1 u d z i e n i e s p o s t r z e g a
j ą p o t ę ż n e j s i ł y t a k i e g o ś m i e
e hu. „Wszystko co śmieszne, to podłe" -
mówi się na świecie. Tylko temu, c o si ę 
w y p o w i a d a g ł o s e m s u r ow y m i 
n a d ę t y m, t y 1 k o t e m u n a d a j e 
s i ę m i a n o w z n i o s ł o ś c i. Ale o 
Boże, iluż co dzień przechodzi ludzi, dla 
których w świecie nie ma wcale wznio
słości! Wszystko, co powstało z natchnie
nia, jest dla nich głupstwem i banialuka
mi: utwory Szekspira to dla nich bania
luki, święte poruszenia duszy - to dla 
nich banialuki... Banialuki! „. Ale oto 
przeminęły wieki; miasta i ludy spełzły 
i znikły z oblicza ziemi, jak dym roz
wiało 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 człowieka, 
wszyscy ludzie zeszli się, jak bracia, w 
jednym porywie duszy i rozbrzmiewa w 
zgodnych oklaskach hymn wdzięczności 

dla tego, którego już od pięciuset lat nie 
ma na świecie. Czy słyszą to w mogile 
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jego zetlałe kości? Czy odpowiada jego 
dusza, która wycierpiała surowy smutek 
życia? Banialuki!„. Ale świat zapadłby w 
drzemkę bez tych banialuków, obumarło
by życie, pleśnią i mułem pokryłyby się 

dusze„. 
Więc raźniej w drogę!„. W głębi 

chłodnego śmiechu można 
z n a 1 e ź ć g o r ą c e i s k r y w i e c z
n e j i p o t ę ż n e j m i ł o ś c i. 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!„. 

Mikołaj Gog ol 
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Na ogół są to ludzie gościnni i dobro
duszni. 

Mikołaj Crl>gol Rewizor 

Uczyń mi pan łaskę, daj jakiś temat, 
choćby jakąś śmieszną albo nie śmieszną, 
ale z gruntu rosyjską anegdotę. Ręka mi 
drży, żeby napisać teraz komedię ... Uczyń 
łaskę, daj temat, w mig będzie komedia 
w pięciu aktach i przysięgam! śmieszna 
jak wszyscy diabli! 

Gogol do Puszkina, 7 października 1835 

Do Gogola zaprowadził mnie nieżyjący 
już Michał Szczepkin ... 

Szczepkin uprzedził mnie zawczasu, że 

Gogol nie jest rozmowny; w gruncie rze
czy było inaczej. Gogol mówił dużo, z 
ożywieniem... Mówił o znaczeniu litera
tury, o powołaniu pisarza, o tym, jak 
należy odnosić się do własnych utworów. 

I. Turgieniew, Gogol 

W dwa dni później było czytanie „Re
wizora" w jednym z pokojów domu, gdzie 
mieszkał Gogol... Gogol czytał znakomi
cie ... zdumiał mnie nadzwyczajną prosto
tą i powściągliwością manier, jakąś do
niosłą i zarazem naiwną szczerością, któ-
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rej jakby nie obchodziło - czy są tu 
słuchacze i co myślti. Zdawało się, że 

Gogol dba jedynie o to, by wniknąć w 
rzecz dla niego samego nową i naJw1er
niej oddać własne wrażenie. Efekt był 

niezwykły ... 
I. Turgieniew, Gogol 

„Rewizor" miał powodzenie ogromne, 
ale zrazu nikt, nawet spośród najgoręt
szych zwolenników Gogola, nie rozumiał 
w pełni tego utworu i nie przeczuwał, 

jak niebywałego przewrotu dokona jego 
autor. 

I. Panajew, Literackie wspomnienia 

Gogol... dokonał ważnego dzieła. Wra
żenie, jakie wywiera jego komedia, wiele 
dodaje do tych wrażeń, które gromadzą 
się w umysłach w rezultacie panującego 
u nas porządku rzeczy. 

A. Nikitienko, Notatki dziennik 
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W „Rewizorze" nie ma scen lepszych, 
bo nie ma gorszych; wszystkie są dosko
nałe jako niezbędne części, artystycznie 
stanowiące całość, spiętą wewnętrzną 

treścią, nie zaś zewnętrzną formą„. 

W. Bie'liński, Mądremu biada 

„Rewizor" Gogola tyle jest tragedią ile 
komedią. Co czujecie, kiedy w ostatnim 
akcie triumfujący Horodniczy łaje kup
ców, a jeszcze przedtem w obłędnej eksta
zie mówi te słowa: „Bo dlaczego człowie
ka generalstwo kusi? ... Dlatego, że jak 
gdzie przypadkiem pojedzie, feldjegry i 
adiutanty naprzód galopują, krzycząc: 

»Koni«! I na stacjach nikomu nie dadzą, 
tylko wszystko czeka - te kapitany, ho
rodniczowie, cały tytularny drobiazg, a 
ja nawet nie spojrzę. Obiad u guberna
tora, a ty, horodniczy, stój! He, he, he! 
To, psia go mać, nęci!" *) - co więc czu
jecie przy tych słowach: chęć do śmiechu, 
czy robi wam się straszno? ... Bo mnie 
ogarnia przerażenie. Tu i w ogóle w ca
łym piątym akcie, aż do wejścia naczel-

I 

nika poczty z listem, objawia się cały 

Horodniczy: rozumiecie, że wedle jego 
pojęcia być generałem znaczy chełpić się 
i wynosić nad tych, co są niżej, widzieć 

ich upokorzenia i tak dalej i dalej ... 
Wyobraźcie sobie takiego człowieka jako 
prawdziwego generała ... czy będzie wam 
do śmiechu? 

W. Bieliński, Aleksandryjski teatr. 
Szczepkin na petersburskiej scenie 

•) Przekład Juliana Tuwima 

Jestem teraz zajęty wystawieniem ko
medii. Nie posyłam ci egzemplarza, bo 
go nieustannie przerabiam. Nie chcę go 
nawet przesłać aktorom przed moim przy
jazdem, jeśli bowiem przeczytają tekst 
beze mnie, trudno będzie potem narzu
cić im mój punkt widzenia. 

Gogol do M. Pogodina, 21 lutego 1836 
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„. zagrano „Rewizora" - mam w duszy tyle za
mętu, tyle żdziwienia „. Oczekiwałem, wiedziałem 
z góry, jak ułożą się rzeczy, a przecież opadło mnie 
uczucie smutku i zniechęcenia. Całe moje dzieło wy
daje mi się wstrętne i jakby całkiem nie moje. Głów
na rola przepadła, jak przypuszczałem. Chlestakow 
upodobnił się do tej całej zgrai wesołków z wodewi
lu, którzy przybyli do nas, aby się pokręcić, z pa
ryskich teatrów. Stał się po prostu zwyczajnym 
kłamczuchem, nikłą postacią, która przez dwa wieki 
występuje w tym samym kostiumie. Czyż naprawdę 
nie widać z samej roli, kim jest Chlestakow. Chle
stakow 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, wi
dzi, że wszystko się dobrze układa, że go słuchają -
i tylko dlatego mówi płynniej, 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 nie
stworzone brednie. Ale kłamać, to znaczy mówić 
kłamstwa tonem tak bliskim prawdy, tak naturalnie, 
tak naiwnie, jak mówi się tylko prawdę. I na tym 
właśqie polega cały komizm kłamstwa „. Chlestakow 
kłamfe wcale nie w sposób chłodny albo fanfaroński 
i teatralny; kłamie z uniesieniem; w jego oczach wi
dać rozkosz, jakiej doznaje podczas kłamstwa. To 
w ogóle najlepsza i najbardziej poetycka minuta w 
jego życiu - prawie rodzaj natchnienia „. Oczywiście 
nieporównanie łatwiej jest skarykaturować starych 

urzędników w zniszczonych wicemundurach z wytar
tymi kołnierzami, ale schwytać te rysy, które są do
syć powabne i wystają ostrymi kantami ze zwykłego 
kręgu światowości - to zadanie dla prawdziwego 
mistrza. U Chlestakowa nic nie powinno być zary
sowane ostro. Należy on do rtego kręgu, który naj
wyraźniej nie różni się niczym od innych młodych 
ludzi. Czasami nawet zachowuje się przyzwoicie, cza
sami mówi nawet z powagą i tylko w tych wypad
kach, gdzie wymaga się albo przytomności umysłu 

albo charakteru, występuje jego podlutka i nikczemna 
natura „. Kim jest jeśli przyjrzeć się bliżej w gruncie 
rzeczy Ch1estakow? 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 ludziach, któ
rzy nie są pozbawieni, między innymi, prawdziwych 
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 Chle
stakowem, ale rzecz prosta - nie chce się do .tego 
przyznać. Lubi nawet pożartować z tego faktu, tyle 
tylko, oczywiście, w skórze kogoś innego, a nie w swo
jej własnej. I chwacki oficer gwardii staje się nie
kiedy Chlestakowem, i mąż stanu staje się niekiedy 
Chlestakowem, i nasz miły kolega, grzeszny literat, 
staje się czasami Chlestakowem. Słowem, mało kto 
nim nie bywa, choćby raz w życiu - rzecz tylko 
w tym, że natychmiast bardzo zgrabnie się obróci 
i udaje, że to wcale nie on. 

Tak więc, czyż w moim Chlestakowie nie widać 

tego wszystkiego? Czyż to naprawdę nikła postać, 

i ja, w porywie chwilowej pychy, myślałem, że kiedyś 
aktor o wielkim talencie będzie mi wdzięczny za sku
pienie w jednej postaci ty1u różnorodnych dążeń, da
jących mu sposobność do okazania nagle wielora
kich stron swego talentu. 

Gogol, Fragment listu napisany do pewnego 
literata wkrótce po premierze „Rewizora" 
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Na pierwszym przedstawieniu w 1836 r ... 
Gogol sam polecił, żeby wynieść zbyt
kowne meble z pokoju Horodniczego i za
stąpić je zwykłymi meblami, dodał klatki 
z kanarkami i gąsior na oknie. Osip był 
ustrojony w liberię z galonami. Gogol 
zdjął zatłuszczony kaftan z lampiarza i 
włożył go na aktora grającego Osipa. Od
tąd ten kaftan wszedł do tradycji. 

Ze wspomnień A. Iwanowa 

W ogóle układ kostiumowy znacznej 
części sztuki był zły i karykaturalny. Jak
bym to przeczuł, kiedym prosił, żeby zro
bić jedną próbę w kostiumach; ale zaczę
to mi mówić, że nie trzeba, że nie ma ta
kiego zwyczaju i że aktorzy już wiedzą 
co mają robić. Gdy zrozumiałem, że nie 
bardzo ze mną się liczą zostawiłem ich 
w spokoju. 

Gogol, Fragment listu napisany do pewnego 
literata wkrótce po premierze „Rewizora" 

Róbcie, co chcecie, z moją sztuką, nie 
będę się o nią kłopotać. Zbrzydła mi za
równo ona sama, jak i związane z nią 

kłopoty. 

Gogol, z listu do Szczepkina 

Niektórzy z nas oglądali też wtedy „Re
wizora" na scenie. Wszyscy byli olśnieni, 
podobnie jak cała ówczesna młodzież. 
Z pamięci powtarzaliśmy sobie potem, po
prawiając siebie wzajem i dopełniając lu
ki, całe sceny, całe długie dialogi. W do
mu albo będąc z wizytą nie rzadko wda
waliśmy się w gorące dysputy z rozmaity
mi starszymi ludźmi (a czasem, o wsty
dzie, nawet nie ze starszymi), których 
gniewało to nowe bożyszcze młodzieży; 
zapewniali nas oni, że żadnej prawdy u 
Gogola nie ma, że wszystko to są jego 
wymysły i karykatury, że takich postaci 
w ogóle nie ma na świecie, a jeśli już 
nawet są, to znacznie ich mniej w całym 
mieście niż u :r;iiego w jednej komedii. 
Utarczki były gorące ... 

W. Stasow, Wspomnienia 

W „Rewizorze" nikt nie będzie szukał 
ludzi idealnych; a przecież nikt nie od
mówi ideału tej komedii. Widz wychodzi 
z teatru zgoła nie w tym spokojnym sta
nie ducha, w jakim tam przyszedł; zosta
ła pobudzona jego zdolność myślenia; obok 
utrwalonych w jego mózgu żywych obra
zów pojawia się mnóstwo pytań, które 
z kolei są punktem wyjścia dla zupełnie 
odrębnej i samodzielnej pracy umysłu. 
Widz staje się bardziej czysty i moralny ... 
po prostu dlatego, że świadomy stosunek 
do rzeczywistości już sam z siebie daje 
wyższą moralność i czystość. 

M. Sałtykow-Szczedrin, Petersburskie teatry 

Jan Kurnakowicz w roli 
Horodniczego, Teatr Naro
dowy 1950 r. 
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„ . Utwory Gogola w krótkim czasie 
stały się w Rosji narodowe. Nie czytają 
ich ci tylko, którzy nic nie czytają; a 
„Rewizora" zna wielu spośród tych, co 
wcale nie umieją czytać. 

W. Bieliński, Odpowiedź „Moskwitaninowi" 

Kłaniaj się ode mnie Gogolowi i po
wiedz mu, że tak lubię go i jako poetę 
i jako człowieka, że te nieliczne chwile, 
kiedy widywaliśmy się w Petersburgu, 
były dla mnie radością i odpoczynkiem. 
W gruncie rzeczy nie miałem nawet ocho
ty z nim rozmawiać, ale sama jego obec
ność wypełniała mi duszę i w ową sobotę, 
kiedym zobaczył go u Odojewskiego, dusz
no mi było wśród tych wszystkich osób 
i samotnie wśród tłumu. 

W. Bieliński do K. Aksakowa, 
10 stycznia 1810 

Tejże zimy został ukończony drugi tom 
„Martwych dusz" i jeszcze jakieś artyku
ły, które miały wejść do poprzednich 
czterech tomów pełnego \vydania. Wydru
kowawszy to, co miał w planie, Gogol za
mierzał poświęcić się jakiejś pracy z za-

kresu rosyjskiej historii. Chociaż nie lubił 
zwierzać swoich serdecznych myśli, mó
wić o sobie jako twórcy, a już tym bar
dziej słuchać pochwał, w tym okresie 
oświadczył jednak w szczerej rozmowie, 
że bardziej jest zadowolony ze swoich 
ostatnich, przygotowywanych do druku 
prac, gdzie „styl jest wstrzemięźliwy, 

mocny, wyrazisty, nie taki jak w daw
niejszych, ogłoszonych już utworach, kie
dy wcale jeszcze nie umiałem pisać" .. . 

W ostatnich miesiącach życia Gogol 
pracował z miłością i zapałem codziennie 
niemal od rana aż do obiadu (o czwartej), 
wychodząc na przechadzkę tylko na kwa
drans; po obiedzie często znów wracał do 
pracy w swoim pokoju. 

A. Tar asienkow, Ostatnie dni życia M. Gogola 

Od Gogola zaczyna się rosyjska powieść 
i rosyjska nowela, jak od Puszkina za
częła się prawdziwie rosyjska poezja ... 
Gogol wniósł do naszej literatury nowe 
elementy, zrodził mnóstwo naśladowców, 

skierował spo!eczeństwo ku prawdziwe
mu pojmowaniu powieści - takiej, jaką 
powinna ona być; Gogol otwiera nowy 
okres rosyjskiej literatury, rosyjskiej 
poezji ... 

W. Bieliński, Rosyjska literatura w 1841 roku 
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Gogol umarł! Jaką duszą rosyjską nie 
wstrząsną te dwa słowa? Umarł ... Strata 
~asza jest tak okrutna, tak nagła, że wciąż 
Jeszcze nie możemy uwierzyć ... Tak, 
umarł, ten człowiek, którego teraz mamy 
prawo - gorzkie prawo dane nam przez 
śmierć - nazwać wielkim; człowiek, któ
ry imieniem swoim wyznaczył epokę w 
historii naszej literatury; człowiek, z któ
rego byliśmy dumni, że jest jedną z na
szych sław! 

I. Turgieniew, List z Petersburga, 
24 lutego 1852 

Cała Moskwa była na tej smutnej uro
czystości. „Czyj to pogrzeb? - zapytał 

jakiś przechodzień widząc orszak żałob

ny - czyżby ci wszyscy ludzie byli krew
nymi nieboszczyka?" - „To pogrzeb Go
gola - odparł jeden ze studentów idą

cych za trumną - wszyscy jesteśmy jego 
krewni z krwi i kości, a z nami cała Ro
s ja." 

Ze wspomnień A. Charitonowa 

Dawno nie było w świecie pisarza, któ
ry tak ważną odegrałby rolę dla swego 
narodu jak Gogol dla Rosji. 

N. Czernyszewski, Szkice z gogo
lowskiego okresu rosyjskiej literatury 

Poezja Gogola to krzyk przerażenia i 
wstydu, jaki wydaje człowiek upodlony 
nikczemnym życiem, gdy nagle widzi w 
lustrze swoją zezwierzęconą twarz. Ale 
żeby taki krzyk mógł wybiec z czyjejś 
piersi, organy muszą być zdrowe i wielkie 
pragnienie do rehabilitacji. 

A. Hercen, O rozwoju rewolucyjnych 
idei w Rosji 

Gogolowi wiele zawdzięczają ci, któ
rym trzeba obrony; stanął na czele tych, 
którzy odrzucają zło i nikczemność. Dla
tego przypada mu zaszczyt wzbudzania 
w wielu ludziach nienawiści ku sobie. I 
tylko wówczas wszyscy będą go chwalić 
jednogłośnie, gdy zniknie to nikczemne 
i nędzne, z którym walczył! 

N. Czernyszewski, Szkice z gogolow
skiego okresu rosyjskiej literatury 
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Mikołaj Gogol 

OSTRZEŻENIE DLA TYCH, 
KTÓRZY ZECHCIELIBY 
ZAGRAĆ JAK NALEŻY 

„REWIZORA" 

Najbardziej trzeba się obawiać, aby nie wpaść w ka
rykaturę. Nic nie może być wyolbrzymionego ani 
trywialnego nawet w najmniejszych rolach. Wprost 
przeciwnie, aktor powm1en 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. Wszyst
kie one są zajęte tak skrzętnie, zapobiegliwie, nawet 
gorąco swoimi sprawami, jakby to było najważniej

sze 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 właściwości zewnętrzne 

granej postaci, winien się starać o ujęcie ogólnoludz
kich cech roli, winien zastanowić się, po co jest wpro
wadzona ta postać, winien rozpatrzyć główną i do
minującą troskę każdej postaci, na którą wyczerpuje 
się całe jej życie, która stanowi nieustanny przed
miot myśli, wieczny gwóźdź tkwiący w głowie. 
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Zrozumiaw szy tę główną troskę postaci aktor wi
nien przejąć się nią sam tak bardzo, aby myśli i dą
żenia postaci stały się jakby jego własne i zaprzą

tały mu głowę nieustannie przez c ały czas przedsta
wienia. O poszczególne sceny i drobiazgi nie powi
nien się wcale troszczyć. Wyjdą same przez się udat nie 
i zręcznie, j eśli on tylko ·nie wyrzuci ani na minutę 
z głowy t ego gwoździa, który utkwił w głowie jego 
bohatera. 

Tak więc , naprzód trzeba uchwycić właściwie du
szę r oli a nie jej ubranie. Wszystkie te szczegóły 

i różne drobn~ właściwości - którymi tak szczęś li-

wie 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 wyko
nany 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 rto, 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 niepostrze
żenie dla samego siebie, niepostrzeżenie, gdyż nie 
ma w nim złowrogiej chęci ciemiężenia; jest itylko 
zwyczajna chęć zagarniania wszystkiego, co wpada 
w oczy. Po prostu zapomniał, że to krzywdzi innych 
i że od tego trzeszczą im karki. Przeraziły go roz
chodzące się słuchy o rewizorze, jeszcze bardziej prze
raziło 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 nadarzyło 
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. Zobaczyw
szy, że rewizor dostał mu się w ręce, że przestał być 

strasznym i nawet się z nim spokrewnił, oddaje sie: 
bujnej radości już na samą myśl o tym, jak to <teraz 
pocwałuje jego życie wśród kart, pijatyk, jak będzie 
rozdawał posady, żądał koni na stacjach i kazał ho- . 
rodniczym czekać w przedpokojach, jak będzie się 

dął, zadawał szyku. Dlatego też nagła wiadomość o 
przyjeździe prawdziwego rewizora jest dla niego, bar
dziej niż dla innych, gromem z jasnego nieba i po
łożenie jego staje się istotnie tragiczne. 

Sędzia jest człowiekiem mniej grzeszącym łapówka

mi. Nawet nie bardzo lubi odstępować od prawdy, 
ale namiętnie lubi polowania z psiarnią. Cóż po
cząć? - Każdy człowiek ma jakąś namiętność ... 
Przez nią popełnia mnóstwo różnych występków, na
wet tego nie podejrzewając. Ogromnie jest zajęty so-
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bą i swoim rozumem i tylko dlatego chce uchodzić 
za bezbożnika, że na tym gruncie znajduje dość miej
sca dla popisania się sobą. Każde wydarzenie, nawet 
to, które napędziło strachu innym, dla niego jest 
szczęśliwą okazją, dlatego że dostarcza pokarmu jego 
domysłom i fantazjom, któremi się upaja, jak ar
tysta swym dziełem. To zadowolenie z siebie winno 
się wyrazić na twarzy aktora. Mówi i jednocześnie 
obserwuje, jaki efekt na innych wywierają jego 
słowa. Sztuka wyrażeń . 

Na pytanie Chlestakowa, jak się nazywała zjedzo
na ryba, podbiega z lekkością dwudziestoletniego 

franta, aby mu przed samym nosem powiedzieć: 

„Łabardan!". Należy do liczby tych ludzi, którzy 
pragnąc się wywinąć z opresji, nie znajdują innych 
środków, niż pogrążenie innych i dlatego tak chętnie 
ucieka się do potwarzy i donosów, nie licząc się ani 
z bratem, ani ze swatem, przemyśliwując tylko nad 
tym, jak ocalić siebie. Mimo niezdarności i tuszy 
jest ciągle niezmiernie obrotny. Rozumny aktor nie 
przepuści tych wszystkich okazji, kiedy usłużność 

jego będzie szczególnie śmieszna dla widzów, bez 
chęci - rzecz prosta - zrobienia z tego kary
katury. Inspektor szkół to jedynie człowiek bardzo 
wystraszony ciągłymi wizytacjami i naganami, nie 
wiedzieć za co. Dlatego boi się jak ognia wszelkich 
wizytacji i drży jak liść na wieść o rewizorze, cho
ciaż sam dobrze nie wie, w czym zawinił. Aktor gra
jący tę postać winien tylko wyrazić nieustanny lęk. 

Poczmistrz - rto człowiek prostoduszny do naiwno
ści, patrzący na życie jako na zbiór ciekawych hi
storii dla spędzenia czasu, które wyczytuje z rozpie
czętowanych listów „. Tę postać, można odgadnąć 

od pierwszego rzutu oka. To też aktor nie ma nic 
innego do roboty, niż być prostodusznym, ile się 

tylko da. 

Ale dwóch plotkarzy miejskich, Babczyński i Dob
czyński, szczególnie wymaga dobrego zagrania. Akto
rzy winni ich określić bardzo ściśle. Są to ludzie, 
których życie upływa całkowicie na bieganiu po 
mieście z wyrazami uszanowania i na wymianie no
win. Wszystko w nich stało się głodem nowin. Pasja 
opowiedzenia pochłonęła wszystkie inne zajęcia. Ta 
właśnie pasja stała się ich główną namiętnością i 
głównym dążeniem w życiu. Trzeba ukazać rozkosz, 
kiedy wreszcie któryś z nich dorwie się do tego, że 

bE;dzie mu wolno o czymś opowiedzieć. Stąd ich cie
kawość. Aktor powinien odrzucić wszystkie drobne 
rysy, jeśli chce dobrze wywiązać się z tej roli i tylko 
wyobrazić sobie, że obdarzony jest niezwykłym da
rem słowa. Krótko mówiąc są to ludzie, których los 
przeznaczył dla wygody innych, nie zaś ich własnej . 

Wszystkie inne osoby: kupcy, goście, policjanci i 
wszelkiego - rodzaju petenci są ito wszystko ludzie 
przesuwający się co dzień przed naszymi oczami, i dla-
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tego łatwo dadzą się uchwycić, przez każdego, kto 
umie dostrzec osobliwości w mowie i postępkach lu
dzi z różnych warstw. To samo można rzec o słu

żącym, chociaż ta rola jest ważniejsza od innych. 
Sługa rosyjski, który patrzy trochę spode łba, od
powiada hardo panu, zmiarkowawszy, że ten pan to 
chłystek i nicpoń, i który lubi prawić samemu sobie 
mor,ały przeznaczone dla pana, jest z cicha pęk, ale 
świetnie umie skorzystać z takich okazji, kiedy mi
mochodem można się pożywić - znany jest każdemu. 
Również każdy może wiedzieć, jakie wrażenie przy
jazd rewizora zdoła wywrzeć na każdą z tych po-

staci. Nie wolno jednak zapominać, że w głowach 

wszystkich tkwi rewizor. Wszyscy zajęci są rewizo
rem. Wokół rewizora krążą wszystkie obawy i na
dzieje działających osób. U jednych jest to nadzieja 
na wybawienie od kiepskich horodniczych i wszelkie
go rodzaju zdzierusów. U innych paniczny strach na 
sam widok, że główni dygnitarze i czołowi przedsta
wiciele społeczeństwa są w strachu. U pozostałych, 

którzy patrzą na wszystkie sprawy tego świata spo
kojnie dłubiąc w nosie, znowu ciekawość, nie pozba
wiona ukrytego lęku , ujrzenia wreszcie tej osobi
stości, która wywołała takie przerażenie i zapewne -
ani wątpić - jest nader niezwykłą i ważną· osobi
stością. 

Mikołaj Gogol 



--··-·-- ---

"-......__ __ _ 
-·-· --...._r-..L -c,r. „ .. 

--·-- - ---

- --'\ ) .r: . l 
' . .) . . 

I 
I, 
I ., 

._„ -· 1"' L""' 
I o c. 

Teatr bynajmniej nie jest głupstew

kiem czy pustą rzeczą, jeżeli uprzytom
nisz sobie, iż może się w nim pomieścić 
naraz tłum pięcia czy sześciotysięczny 

i że wszyscy ci ludzie, w niczym do siebie 
niepodobni, mogą się wstrząsnąć jednym 
wstrząśnięciem, zapłakać jednymi łzami 

i zaśmiać się jednym wspólnym śmie

chem. Jest to katedra, z której można 

powiedzieć światu wiele dobra. 

Mikołaj Gogol 
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