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Udane przedstawienie \/nRewi zora .,_ 'l'ea trze loWJ 1 11~cw1 \cw.t„
ĄC1'1 ł /11 i
Zac1~l•J od treści:
_
Horo c111 .Anton A.Dtonowic1 Sbrozni.k,panującJ bezwagl9DIIK
i rabUAkowo w małe~ aap_adłej aieścime otr&Jaitje list 1awie ,
raj~CJ hiobową Wi/t '' •lPr11Jezd1ie z Petersburga rewizora V~·
dla &badania całości gospodarki aiejskiej.Autor listu doda~t
je p~zł t~a,że nie jest. WJkluczon~,i~ tfn ~de~e~t IOlliaji
SpecJa neJ„ doskonale
1akonsiąruJe 1 •Jan a19
ataCl§ 1~ła Dieoczekiwa~.la prtdce zebrany sejmik
•
bi ur0kra tJCIDJCh władców miesciDJ ujaWDl.a i obnaża wo~ 0 ,,..,
bee grotą.cego niebe1piec1eńatwa~że całe to towar1Jatwo a V'\:.N'""
boroilnic1J• na czele-to 1ebranie pr1est9pc6w i łapowni.k&r
a • naj lepsap rasie leniów i Dieooł!gów.Nie c1aa jednak
teru na W&aJeane ~pominanie aobie 'co kto wafą.ł" ,skoro
w każdJm nowo ~r1JbJłJ• podr6żn1• aożna sio doaJślid ~tego "Rewizora .I rseczJwiście.Piotr Iwanowicz Dol>cgński.
oraz Piotr Iwanowi c1 BobcaJński, oficjalna Mencj a plotkarako-~aaowa donosi prserażoneau 1groaad1eniu,iż od a1ere~ clńi • niedaleki• zajeździe aieszka jakiś ałodzieniec
1 Petersburga, k:t6ryJ· est niewątpliwie spntnie 1akonspiroW&DJ• ęsłamu.ki• adzJ.lobec tego•napr1eciw grożącemu
niebe1p1eczeństwun'-Jrus1a HorodniczJ i pod pozorem nlustracji dostaje si§ do ubożuchnego pokoikU w 1ajeźd1ie 1 poto
iku zajmowanego istotnie przez młodego wisusa i obiezJświ.a
ta 1 Petersburga„ który· zgi;-ał' się w kirtJ i nie aa aa co ·
'1jechaó 1 aiesci.na.Iwan &leksandrowies Ohlestakow,bo takie nosi nazwisko 'łrewizor" 1 anajduie sio w chwili gdJ go
p91naje•J w SJt~acji 9e1.WJJ Ś cia 1 gaJż go~podarz żą~a.p1~
mgd11 lub grozi nt;11en1em.Komeaiowe
qui pro ouo SWl§Cl
tn.umfJ przez trzJ pełne aktJ i dochodzi do zeńitu w toń• COWJm pią.tJa.Chlestakow czuje się świetnie w roli "rewizora~ dziel.nie au sekunduje prototJp wszJstkich Grzesiów
i Sllfejków-Osip,jego słuz§CJ.We dwojkt obierają całe ur1t;dni.czą. śaietankt; tego rrajdołka z pienitdZJ a Oaip ni•
gę.rdai nawet głową cukru i iIµlJai drooiazgaai które aogą
sit w podróżJ p~Jdaó.ibł iednak finalnie 1t1fJ{ończ1ó~ oótjChcaaso~ch liaiSw i wi ltow rab~'cJch bezbronne spolec1eństwo,Chlestako• każe się odwiezó najleps11mi konai poci
to~i a praed odj a1du r<M1anso1rf i po biecer•aJerowsku
wi. ot ki ałod:iian rposi o rękę i siarczłście WJ_całowuj e rozanie lo~ j edJnacak~ horodniczi>swa.Ch estakow odjeżdża,
obiecując powrócić 1a dni kilka,.&nton Antonowicz snuie
wraz ze swą J'•i'...P obfitą połowicą miraze wielkiej łarie
r:J generalskiej w !Pi trze" a· salon W]pełnia sio po brae~
gratulantaai,któr&J przJszli uścis~o dłoń prs1szł'ego teś
cia ur1ędnika, którJ„bJwa na carskich pokojach" .Rozbawiona _
publiczność czeka na bombę,kt8ra milsi pę~ó.I pęka tJ•
mocniej im wiocej ludzi jest/tego świaakaaf/po stokro~
wspaniałe 1ro1ua1enie se.en)! .BO oto do peł'nego salonu
·
Horodnic1Jch wpada ~"ilacael:ni.k pocztJ"S1pekin grzebiąc} sio 1 pa1ją zóieracsa w nędsDJm świnstewku o4caJtJwania cudzJCS listów,i oświadcza,~e w tej chwili otworzJł
list ttrewi, 1ora'•Ohlestakowa do J egó pr1yj aciela • Petersburmi, list świadcaąc:y nad wszelką miarę lfJraźnie te ten
rewizor" to nie jest żaden rewi>zor!Przez ~salon~przebie
ga pokrzJk sensacJi mocno podbudowanJ cich~ radością kochanych przJjaciół ••• lf;Jjątkowo mocnemu zdrowi.u zawdzięcza też
k?TistJ Horodnicz1 ,1z ''niezostał apopleksją tkniętJ" .Genial
na r~ka pisarza nie darowała jednak reszcie towarzJstwa,Gogol operuje nastrojem tłumu jak świetny dJ11gent:prawd1iY,Y
Rewizor przJjechał przed chwilą do zajazdu i oczekuje na
wszJstkich •••• YożemJ bJ6 pe1fili, ż e teraz już nikt na scenie
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śmiać si~

nie b~dsie,nawet z ukaranej głupotJ Horodnicze~.
sobie ~odać Państwu tak szczegołowe streszczenie
bo WJdaje mi sio,1~ m6wi ono wiocej niż wszelka kr1t1c1na
ocena sztuld.Koina rzec że iatotnie"Mewi1or"najlepieJ aam
mówi. sa siebie,sam si~ 1lłumaczJi sam przekona o mez~kłej
doprawdy rozkoszJ gatrzenia na t~ sztuk, licząc, chJba dob2
ponad sto lat,lfrok ttewiaora•mieści sit chJba w tJ• sa111a,co
urok i oliera 1 b'redry :prosta 1 jaana,kl~łizna budOlla i jasno,odważnie i prosto zbudowani ludzie -i.~XJx.llllSąd Pla
tona,iż prawdziwa poezja polega na '!'Jdob1waniu na jaw t1ch
spraw i lud1i,któr1J ~ tak strasznie •oczywiści i zrozuaiali święci swoje triumfyprz1 tej wspaniałej przejrz'1 stej
sztuce,która niepostrzeżenie w zwartą c a łoed żJei a ł~ezJ
komedi~ o dramat.I nie tJlko to.Znowu powr6ćmJ do teKstu:
~wróćcie widzowie uI:ł' na dwa momentJ w·•Rewizorze''.Jeden
gQ, uąąuDi•~
•xnu1jxnzgi nie jest trudnJ do
poehWJcenia-to finał.la tle pł:ast1eznej,po rzeJbi arsku prj,
Pvr "'anows k u t .L u... ~ j ~rupJ, widzicie Horodniczego, którJ
przestaje DJĆ w tym momencie Horodniczym i pod •PłJwem olór11mi ego wstrz~su staje się tJlko cier~i~c1m człowiek iem.
Zresz~~ postaó Horodnic!ego ~adaje si§ ~o specjalnego ętu
d1 um i ocen1,bo mepolto3~co Jest on cliw1lam1 m~dn i. me1"1kle ludzki.ZJgaunt Chi11elewsld bardzo dobrie to podkreśli
Natomiast jest innJ jeszcze moaent,nibJ śmiesznJ a własci
wie pełen najgł~bszego tragizmu:popatrzcie na ostatnie eh._
le rozmo~-groteski Dobcz1nskiego i Bobc1Jńskiego z Chlesta
kowem.W tjm momencie głu~1a para c1rkow1ch plotiarzJ wprowadza nas w nastrój inneJ sztuld,gdzie także jest burm1atra
~dzie także ludzie marz~ o innJm swiecie •• dlatego ie tego
innego~tświata Die znajfł.llJślo o t:tgłnn "PtakU"Szaniawskieg9. U Gogola to p~zeswietlenie wnętrza człowielta,to lekarsi:ie,roentgenowskie '1krJęie pod powierzchni' innej wartości,wartośc1• _og6ln9lud~kiej ~iedJ-jest n~jp1ęknie31aJ•
społec~m egzaminem wielkiego pisarza egzaminem stoki-06
wartościows11m,ni~ ...at to 1 co się og6~e za wartość społ~czną Hewozora po9zJtuje tJ jegoak9entJ satJrJC!ne i w~o~
ki satJrJczne pozbierane z topotJ biurokratJczneJ carskieJ
Rosji.Ocsywiste,~e śmiejemJ SlQ z tJch wszJsikich poczwarek
ludzkich~ze strachu . iniedowładu moralnego róźDJ~h Chłopow6w
Liapkin-Tapkinów
mar!l1oh donosicieli Zie•lanika
CZJ hochstaQle~ch Ch~stakoWJch ale nie motemJ zapominad
ie przez skort niejednego członka tej ludzkiej aena!erii .
przeświecaczęsto materiał ludzki,kt6rego tJlko fatalne warunki społeczne WJZbJłJ jasnJch 1 dobrJch cech człowieczeń
stwa.Na tJ• polega ZWJcięstwo Gogola ł'W6rcJ "JlartQch Dusz~
. Rąizor''poaimo pełnego ' nawet drażniącego chwi 1.8.mi rea
lizmu,Jest sztuką w powazneJ mierze bieder•a1erowską sztulcą
romant;yczną. Copraw~a ainu•i•x bardzo sz1derczo WJgląda te
romant1zm "~a pokoJ acbttA.utona Antonowicza i jego wrzaskliwej •~żonki a}e • romantJCZDJm fraczku zjawiającJ aię tu
lekkoa1ślnJA1Y1e'1l}-doskonale zresztą prze1 Taaeusaa CJglera zagran~-uhlestakow prz1nosi,poaimo niedowładu moralilego
oddecli teJże samej ,"poezji serca~,jaka wodziła po świecie '
nawet bara~o wartosc1owe romantJczno-romansowe gło.,.,.I znowu prz1pomin{l s~o tak ~J!O "Ptalc" Sz~niawsltiego, u którego
n~odz1n stoi nie~tpl1WJ.e Gogol,pom1mo przepaści w założe
niach este~JcznJch obu poętów. Zresz t, ni ezwytle inteligentna reż1ser1a PerzanowskieJ ~dob)ła ten romantJaa na jaw
Scena,• kt6rej Iwan Aleksandrowicz roztacza przed ocz:raa·
zeb~~Jch.•ał9m1es~ez~ch6w mira~e innego żJcia i CZJDl to
•a lsill.d ~ceJ,zw1ewneJ,rueu•hWJtnej formie-jest tego najlepszJl
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0bok podkreślonJch już cech dobrej robotJ reż}sersltiej,ch~a
zatrz1mad sit chwilę nad zagadnienie• plast]caDJm tej
iapre1J.Poza postaci~ Horodniczego,wsz1•CJ zostali zasadDl.czo ustawieni na lek~ groteskv.C1aaaa1 deeJdowal o tJ• układ figurJ jak np.u Bob011ńskiego i DobczJńskiego,doskona
z.ał'amanJch l zaittJch r:rsunkowo albo citżar spraWJ przeniosła reż1serka na aaskt Jak np.u Szpekina cz1 ucharakterJzowanego a la .Fouche - Jlularez:rka.Natomiałt me było tJch a.kcentow w zabudawailiu płastJcz~• scen1 i dekorator nie poparł swJ•i założeniaa1 założen insceni.zatora.To właściwie
1ed1nę niedoci~~vcie w całości pierwszorzędnej i przemJslaneJ artJStJCZDll praCJ.
O aktorach wispoainał'ea.Ni.e jest to jeszcze zesQół' jednoli tJ.Od czasu do czasu Qrwie się j akas nierównośc.Ale poai9d1J lese lem Figara a Rewizorem 3est już taka rM:nica
w interpretacji niekt6rJch aktorów,ie a1ejm1 nadzieit iż
naibliżs1e przedstawienia dad1~ harmonijną i bezbłoaną całosd.
Wierzcie mi -warto iśó na ~Rewizoraff.
łbya

