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O S O B Y :
Anton Antonovič Skvozník-D mucha norský.

policejní direktor ......................................P. VI. Wuršer
Anna Andrejevna, jeho žena  ............... M. Pilecká
Marja Antónovna, jeho d c e r a .............................. M.Lošková
Luka Lukič Chlopov, školní inspektor . . . .  K. Hirsch
jeho žena  .....................................................M. Kučerová
Amos Fedoroviě Ljapkin-Tjupkin. sudí Valenta
Artemij Filipovič Zemljanika, kurátor chudin

ských ústavů .......................... ...................... S. Kofroň
Ivan Kuzmič Špekin, p o štm istr.......................... M. Hedánek
Petr Ivanovic Doběinskv , ,, L. Walter
Petr Ivanovic Bobčinský ^atkar, z1J1C1 v meste M Raisler-A. Čech
Ivan Alexandrovič Chlestakov, nředník z Pe-

těrburku ........................................................ J. Maršálek
Osip, jeho sluha .................................................V. Sedlák
Fedor Andrejevič Ljuljukov, úředník na pensi . K. Bradáč 
Ivan Lazarevič Rastakovský, úředník na pensi . M. Pelcner 
Štěpán Ivanovic Koíobkin, úředník na pensi . . Z. Jonák 
Štěpán Iljič Uchovertov, revírní inspektor . . K. Bešťák
Svistuno v, phlicajt ................................................. j. Kučera-Špatný
Deržimorda, p o l i c a jt ............................................. K. Toman
Abdulin, kupec .....................................................G. Veselý
Fevronja Petrovna Pošlepkinová, žena zámeč

níkova ............................................................ R. Všelichová
Kaprálova žena .....................................................V. Majerová-Kadeřábkov
Miška, sluha u policejního d ire k to ra ...............K. Rohan
Číšník ................................................................ .1 . Lívanec
I. kupec ................................................................Bradáč

II. kupec .............................................................. J. Pelcner
Ljuljukovová ........................................................ O. Kemrová
Četník ....................................................................K. Bešťák
Korobkinová ........................................................ M. Kadeřábková
Zeny kupců .............................................  M" |aí?^4 ,M. Ses i nova
Hosté, kupci, měšťané, p rosebníci.......................
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„Rozhodl jseni se shrnout v ..Revisoru“ na jednu hromadu vše, co je 
v Rusku špatné, o čem jsem .. .v ě d ě l .. .  a současně se všemu vysmát.“ 
Tak Gogol sám vysvětloval záměr své komedie. Založil komedii na ná
mětu anekdoty ze života, mnohokrát použité v nižných variantách 
v mezinárodní literatuře v žánrovém typu tak zvané „komedie plné 
omylů“, kde bud' z náhodného nedorozumění, nebo vlastním předstírá
ním považují jednoho člověka za druhého

Gogol pracoval horlivě a dlouho (od r. 1834 do premiéry r. 1836 
a ještě i potom až do r. 1842) na „Revisorovi“, předělával je j a opra
voval. jedny scény přidával, druhé škrtal, a s vynikajícím mistrovstvím 
rozvinul tradiční námět v ucelenou a spojitou kombinaci událostí, psy
chologicky' přesvědčivou a logicky' důslednou. Taková je osnova námětu, 
na němž Gogol vykreslil neblednoucí postavy svých hrdinů, podal cha
rakteristické typy a nasytil zároveň svou satirickou komedii smyslem 
ohromné společenské hodnoty.

Celý chod událostí, všechno chování jednajících osob. přísně motivo
vané a linoucí se s úplnou pravděpodobností z osobních vlastností těchto 
lidí i ze situací, jež se utvářily, směřu je, v „Revisoru“ k jediné zápletce. 
Zápletkou je očekávaný příjezd revisora a „omyl“. Gogol hluboce pro
myslil a vyplnil úkol konstrukce své hry, o níž se vyjádřil slovy': 
„Komedie musí se svázat sama sebou, celým svým obsahem, do jednoho 
velkého, společného uzlu. Zápletka musí se dotýkat všech osob a nikoli 
pouze jedné nebo dvou, dotknout se toho, co více nebo méně vzrušuje 
všechny účinkující. Tu je  každý hrdinou.

Smysl a celé zaměření společenské komedie Gogolovy nutí uznat 
za hlavní představitele „Revisora“ celou skupinu úředníků s hejtmanem 
v popředí. Pod touto vládnoucí „špičkou“ se hemží obyvatelstvo, jež 
v komedii představuje celá řada episodníeh osolí: hejtmanovi hosté, 
žadatelé a prosebníci, kupci a měšťané. A hejtmanova žena a dcera — 
Anna Andrejevna a Marja Antonovna — venkovské koketky, jsou vtě
lením oné duševní prázdnoty a mravní špatnosti, jimiž Gogol charak- 
teřisuje ženskou společnost okresního městečka.

Vystupující osoby jaksi nechtěně občas „prořeknou" své i cizí 
kousky i různé události z městského života a odhalují tak hrozný obraz 
maloměstského života, jenž dává „Revisoru“ zároveň význam dokumen
tárně realistické komedie. V tomto obrazu se objevilo celé venkovské 
Rusko, celý bezprávní, „nízký“ život „lidiček“, hrubá zvůle úřednictva, 
defraudantství, úplatkářství, nevědomost, klepy, hloupost, špatnost,- 
veškeré malicherné zájmy — jasné svědectví celého úřednického a poli
cejního carského Ruska.

Takovouto „křivou tvář“ maloměstského života ukázal Gogol 
v „zrcadle“ komedie.

V typičnosti postav se projevila ohromná umělecká hodnota Gogo
lovy komedie. Sám autor vyslovil myšlenku, že se „originály“ většiny 
osob jeho komedie „téměř vždy vyskytují před očima“.

A proto uvádíme „Revisora“.
Proto, že chceme nastaviti „křivé“ zrcadlo všemu měšťáctví, které 

je  mezi námi, všem těm, kteří jen pro vlastní prospěch poškozují druhé 
a celek, všem těm kořistníkům, kteří se honí za „postavením“ a neohlí
žejí se na prospěch všech.

Yy, o nichž mluvíme, zadívejte se na typy těch prospěchářů, jejichž 
ubohosti a špatnosti se budete smát a řeknete si: „Nedopadne to se 
mnou také tak?“ K. Bešťák.


