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DÍLO: REVIZOR 

• zasazení výňatku do kontextu díla   

Do malého provinčního městečka pronikne zpráva o tajném příjezdu revizora z Petrohradu. To zcela 

vyvede z rovnováhy místní úředníky i ostatní činitele, kteří mají špatné svědomí kvůli různým 

podvodům. Jsou neschopní a berou úplatky. Domnělým revizorem je petrohradský úředníček Ivan 

Alexandrovič Chlestakov, jenž se v městečku zastavuje na cestě ke svému otci. V hostinci, kde bydlí, 

nemá čím zaplatit, protože veškeré své peníze prohrál v kartách. Proto mu nevadí, že ho pokládají za 

revizora. Společně s vypočítavým sluhou Osipem dokonale využije situace. Všichni ho podlézavě 

obskakují, je všude zván, na jeho počest je pořádána večeře, jsou mu nabízeny peníze, hejtman mu 

dokonce chce dát ruku své dcery. 

Chlestakov odjíždí ve chvíli, kdy se začíná obávat prozrazení. Občané se dozvídají, že přijíždí 

skutečný revizor. Konečná scéna ukazuje jejich kamenné tváře.  

 

Příběh Revizora se odehrává v nejmenovaném ruském městečku, na hony vzdáleném od zbytku 

civilizace, a je zasazen do počátku třicátých let 19. století. V této době těžkých vládních represí 

přichází hejtmanovi Antonu Antonovičovi dopis varující před příchodem revizora, jenž má cestovat v 

utajení - "inkognito". Poté, co tuto zprávu rozšíří mezi místní honoraci, přibíhají uřícení statkáři 

Bobčinskij a Dobčinskij s informací o petrohradském úředníkovi, který se před dvěma týdny ubytoval 

ve zdejším hostinci a chová se velmi podezřele. Všichni ho okamžitě začnou považovat za revizora a 

hejtman se za ním rychle vypraví. Chlestakov mezitím žije na dluh a snaží se vyprosit si u hostinského 

alespoň trochu jídla. Po příchodu hejtmana je trochu zmatený, neboť očekával, že ho jdou zatknout. 

Když však spatří, že se mu všichni klaní a jednají s ním jako v rukavičkách, rozhodne se toho využít a 

začne si stěžovat na mizerné pohostinství, kterého se mu dostalo. Anton Antonovič se bojí jeho hněvu 

a hledí, jak si ho udobřit. Navrhne mu tedy, aby se přestěhoval do jeho domu. Chlestakov přijímá a s 

radostí zneužívá vyskytnuvšího se omylu, aby ze svých hostitelů dostal co nejvíc peněz, které mu 

všichni ochotně "půjčují". Obzvlášť poté, co jim namluví, že patří k nejmocnějším mužům hlavního 

města. Osipovi je však jasné, že pohádce o úředníkovi z Petrohradu, jenž je jedna ruka s ministrem, 

nikdo moc dlouho věřit nebude, a domlouvá proto svému pánovi, aby co nejrychleji odjeli. Chlestakov 

po chvíli přemlouvání souhlasí, ale napíše ještě svému dobrému příteli Trapičkinovi o této veselé 

příhodě dopis. Osip z dopisem odejde a náš domnělý revizor se mezitím začne dvořit hejtmanově dceři 

Marje Antonovně a požádá otce o její ruku. Ten zpočátku nevěří svým uším, ale pak nadšeně souhlasí 

a spolu s manželkou se oddává představám o budoucím životě v Petrohradu. Vtom jim Chlestakov 

sdělí, že musí naléhavě odjet za svým strýcem. Půjčí si nejrychlejší koně a urychleně se vytratí. V 

hejtmanově domě se mezitím začíná scházet městská smetánka a blahopřeje Antonu Antonovičovi k 

jeho štěstí. Gratulace však přeruší svým příchodem poštmistr, který rozlepil Chlestakovův dopis. Z něj 

se všichni dovídají, jak se nechali obelstít. V listu je navíc obsažen karikující popis jednotlivých 

obyvatel městečka, což samozřejmě všechny přítomné rozzlobí, nejvíce pak hejtmana. Do toho 

přichází četník se vzkazem od pravého revizora, jenž se před chvílí ubytoval v hostinci. Tato zpráva 

způsobí všeobecné zděšení a šok. 

téma a motiv 

 

Gogol napsal Revizora s jasným cílem - vynést na světlo korupci v ruské společnosti a nechat diváky, 

aby ji sami odsoudili svým smíchem. Na základě jednoduchého námětu záměny osob staví příběh, v 

němž jsou vidět všechny nešvary a zločiny, kterých se ruští úředníci dopouštěli. Mezi jinými braní 

úplatků, nevzdělanost, protežování příbuzných, prospěchářství a donašečství. Není divu, že se 

v Gogolově satiře nevyskytuje žádná kladná postava - každou z nich totiž vytvořil na základě 

vlastností skutečných osob, s nimiž se ve svém životě setkal. To činí z Revizora věrné realistické dílo, 

které dodnes neztratilo nic na své aktuálnosti. 
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Autor kritizuje úplatkářství, kritizuje státní úředníky, kteří vidí smysl své práce ve svém obohacování 

a v braní úplatků, vysmívá se lidské hlouposti, podlézavosti, omezenosti, pokrytectví, byrokratismu, 

odlidštěné mezilidské vztahy, deformace charakterů vlivem moci a peněz, hra je kritikou ruské 

společnosti - má stále nadčasovou platnost. 

• časoprostor 

 Celý děj se odehrává v rozmezí 24 hodin. 

• kompoziční výstavba    

5 jednání 

Revizor je pětiaktová satirická komedie s typickými prvky realismu, odehrává se během dvou po sobě 

následujících dnů. Na rozdíl od frašek zde není příliš využívána situační komika (jsou tu ale výjimky, 

například když si hejtman nasadí na hlavu místo klobouku pouze jeho pouzdro), mnohem větší důraz 

je kladen na charakteristiku postav a jejich vzájemné vztahy a konflikty. Přesto všakGogol používá 

takzvanou satirickou hyperbolu - přehánění charakterových rysů jednotlivých postav za účelem 

většího zesměšnění určité špatné vlastnosti. 

Děj hry postupuje chronologicky a zachovává obvyklý postup kompozice. 

Expozice 

Autor nás seznamuje jak s městskými úředníky, tak i s Chlestakovem a jeho sluhou. Divák se dovídá, 

že se jedná o bezvýznamnou osobu, a proto na něj přehnaný respekt úředníků působí komicky. 

Kolize 

Hejtman spolu s ostatními pokládá Chlestakova za skutečného revizora. Po počátečních zmatcích se 

falešný revizor dostává do obrazu a zápletka se dále rozvíjí. Během audience jednotlivých úředníků u 

Chlestakova vychází zcela najevo jejich povaha. 

Krize 

Chlestakov se již chystá odjet, ale ještě se stihne zasnoubit s Marjou Antonovnou. Hejtman zažívá svůj 

osobní triumf a neprozřetelně nechává svého potenciálního zetě odjet. Jelikož se jedná o realistické 

dílo, není Chlestakov nijak potrestán, jak by tomu bylo u tradiční komedie. 

Peripetie 

Na scénu přichází poštmistr s dopisem, ze kterého se všichni dovídají pravdu. Hejtman je pokořen, 

úředníci sklidili všeobecný posměch. 

Závěr 

Nakonec přichází nečekaný zvrat v podobě četníka se zprávou o příjezdu skutečného revizora. V tuto 

chvíli všichni účinkující ustrnou na svých místech a vytvoří tak živý obraz, jenž vyobrazuje reakce 

postav na nastávající potíže. 

• literární druh a žánr   

drama 

satirická komedie 

• vypravěč / lyrický subjekt  

Dialogy postav 
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• postavy    

Zachycena psychologie postav - žádná z postav není výrazně kladná, výstižné charakteristiky ukazují 

na jednotlivé sociální typy (vše je umocněno v promluvách = povaha jednajících postav se odhaluje v 

dialogu) .  

Ivan Alexandrovič Chlestakov - petrohradský mládenec, úředníček, podvodník, lhář, povaleč; jedná 

bez rozmyslu, využívá hlouposti a strachu úředníků; rád hraje karty 

Osip - prohnaný, vypočítavý sluha; je chytřejší než jeho pán 

Anton Antonovič Skvoznik-Dmuchanovskij (policejní direktor) - nicotná (bezvýznamná) existence; 

malicherný (ulpívající na maličkostech), směšný, chová se důležitě a důstojně; ze strachu jedná 

bezhlavě jako zbavený vůle, bere úplatky 

Anna Andrejevna - žena policejního direktora; s každým koketuje, zvědavá, marnivá 

Marja Antonovna - dcera policejního direktora; Chlestakov ji požádá o ruku 

hejtman - velitel policejního sboru, postarší muž s krátkými, prošedivělými vlasy; bere úplatky, k 

obyvatelům města se chová tvrdě, neváhá kdekoho obrat o poslední kopějku; přesto si zachovává 

jistou vážnost, vždy nosí uniformu, v neděli dokonce chodí do kostela; zpráva o příchodu revizora ho 

velmi znepokojuje, je pod velkým tlakem a ztrácí svou obezřetnost; proto v 

Chlestakovovinepozná obyčejného městského hejska a snaží se mu co nejvíce zalichotit a podplatit ho; 

když po jeho odjezdu zjišťuje, jak snadno se on, zkušený a protřelý policista, nechal napálit, propadá 

zoufalství a zuřivosti 

Chlestakov - třiadvacetiletý hubený mladík, pracoval v Petrohradu jako úředník a teď se vrací na 

venkov za svým otcem; není příliš bystrý, nemá vyšší cíle, rád pije, kouří a hraje karty; díky svému 

módnímu obleku je pokládán za revizora, což mu zprvu nedochází, ale přesto využije omylu ve svůj 

prospěch; nikdo ho neomezuje, má tedy možnost naplno se rozvinout a ukázat svůj charakter, který je 

však velmi nevýrazný; zcela se proto vžívá do své role státního úředníka a téměř nevnímá, že vypráví 

bohapusté lži - to jim logicky dodává na hodnověrnosti; nebýt svého sluhy Osipa, čekal by ve městě až 

do odhalení 

Anna Andrejevna - hejtmanova manželka, žena z lepší rodiny, nepříliš stará; až přespříliš zvědavá a 

také vychloubačná; ke svému muži se chová přezíravě, dceru Marju Antonovnu neustále komanduje a 

zesměšňuje; Chlestakovem je zcela uchvácena, imponuje jí především jeho společenské postavení, 

dokonce by neváhala kvůli němu opustit manžela 

soudce - vzdělanější než většina ostatních postav; namyšlený, snaží se za každé situace vypadat 

důležitě; nebere peněžité úplatky, ale je vášnivým lovcem a s klidným srdcem by změnil rozsudek ve 

prospěch toho, kdo mu daruje štěně loveckého psa 

správce chudobince - i přes svou tloušťku a neohrabanost reaguje velmi pohotově, umí skvěle podlézat 

a využít každou situaci ve svůj prospěch; ve vlastním zájmu neváhá udat ani své přátele a příbuzné 

školní inspektor - neprůbojný, ustrašený člověk, ze všech zúčastněných má z revizora největší strach, 

při rozhovoru s ním se neustále třese a koktá 

Bobčinskij a Dobčinskij - oba jsou podsadití, menšího vzrůstu, mají stejné křestní jméno (Petr 

Ivanovič) a stejnou zálibu - roznášet klepy; z tohoto důvodu je znají i bohatší vrstvy, které od nich 

získávají informace o dění ve městě; mluví překotně a kvapně, Bobčinskij dokonce trochu koktá 

poštmistr - naivní, prostoduchý, nesoustředěný, stručně řečeno jednoduchý; v každé scéně vystupuje 

opilý, jeho jedinou zábavou je tajně rozlepovat a číst cizí dopisy 

Osip - Chlestakovův sluha, mazaný člověk, sice již starší, avšak o to protřelejší a drzejší; ke svému 

pánovi nechová příliš velkou úctu a často odmlouvá, ale přesto ho má rád a snaží se, aby nepřišel k 

nějaké újmě 

 

• vyprávěcí způsoby  

Dialogy, vyprávěcí postup 
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• typy promluv    

Rozbor úryvku 

• jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku  

V dialozích hovorový jazyk, místy až nespisovný. 

V díle se objevují jak slova stylově neutrální, tak i slova zabarvená (křupan, huso, mizera). 

 Na jazykový projev postav v Revizorovi je kladen patřičný důraz. Každá osoba má svůj 

charakteristický styl mluvy, který mění na základě situace a také podle toho, s kým mluví. Například 

hejtman mluví v soukromí neurvale a hrubě, zatímco při rozhovoru s Chlestakovem mluví až přehnaně 

slušně a podlézavě. Sám Chlestakov se taktéž nevyjadřuje příliš slušně, když mluví se svým sluhou 

Osipem, zato při rozmluvě s Annou Andrejevnou a Marjou Antonovnou se snaží používat společenské 

fráze, jež zná z Petrohradu, pokouší se citovat básníky a dokonce rádoby nenuceně prohazuje 

francouzská slovíčka (ne vždy zcela správně). Za zmínku stojí také jména, která Gogol pro své 

postavy vymyslel. Nejenže se velmi špatně pamatují a vyslovují (Fjodor Andrejevič Ljuljukov, Anton 

Antonovič Skvoznik-Dmuchanovskij), ale také se občas jedná o slova s určitým významem 

(Děržimorda - morda = huba, děržať = držet, I. A. Chlestakov - chlestať = šlehat, mrskat, Abdulin - 

zjevná narážka na turecká jména). 

 

• tropy a figury a jejich funkce ve výňatku 

utor využívá motivu záměny 

ontrasty - groteskní komika X krutá realita ruské společnosti 

 

• kontext autorovy tvorby  

• literární / obecně kulturní kontext 

Nikolaj Vasiljevič Gogol (1809-1852) 

 Romantismus ve světové literatuře 1. polovina 19. století 

 Romantismus 

a) Německo – Heinrich Heine (po Goethovi největší německý lyrik) 

b) Anglie – George Gordon Byron (je tvůrcem lyrickoepické povídky – byronské 

povídky Džaur, Korzár, Lara a básnických dramat. Walter Scott (zakladatel 

historické povídky a historického románu Ivanhoe) 

c) Rusko – Alexandr Sergejevič Puškin (poemy Ruslan a Ludmila, veršovaný román 

Evžen Oněgin, Nikolaj Vasiljevič Gogol (přechod mezi romantismem a realismem 

komedie Revizor, román Mrtvé duše) 

d) Francie – Victor Hugo (historický román Chrám Matky Boží v Paříži, společenský 

román Bídníci, Alexandre Dumas, Stendhal (Červený a černý) 

e) USA - Edgar Alla Poe (zakladatel americké novely, detektivky a hororu Havran, 

Vraždy v ulici Morgue, Jáma a kyvadlo a jiné povídky, Zlatý skarabeus) 

 Znaky romantismu – klade důraz na city, fantazii, autor se ztotožňuje s hlavním hrdinou, 

který je vájimečný a osamělý, rozpor mezi snem a skutečností, obdiv minulosti, mystika, 

exotika, příroda, odhalení nitra člověka. Láska bývá nenaplněná. 

 Znaky tvorby Nikolaje Vasiljeviče Gogola: prozaik, dramatik, představitel ruské literatury 

v době přechodu romantismu k realismu. Často užívá nadsázku, líčí obrazy velmi detailně do 

podrobností, využívá synonyma, často obraty opakuje, užívá nespisovný jazyk.  

 Dílo: Mrtvé duše (satirický román), Petrohradské povídky. 
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