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POSTACI 
w ko.lejności ukazywania się na scenie: 

CZĘSC: PIERWSZA - PORTRETY 
I. MANIŁOW 

Chłopi . - Bogusław Siwko, Bogusław Kozak 
Młodzieniec pO!Wany przez w;atr - Doriusz. Bereski 
Poweł Iwanowicz Czkzikow, 
radca kolegialny 
SeMfcrn, sługa Cziczikowa 
Maniłow 
Manilowa 
Ekonom 

li. KOROBOCZKA 

P'iotr Ko!MeczyńS'k· i 

- Jacek Deleżyński 
- Paweł Ada·mski 
- Iwono La<e:h 
- Bogusław Siwko 

Anastazja Pietrowna Koroboczka - Krystyno Dmochowska 
Fietina, jej służqca - Agnieszka Jakubik (adeptka) 

Ili. NOZDRIOW 
Nozdriow - Waldemar Obłozo 
Porfiry } . 
Pawłuszka Jego słudzy 
Kapitan - lsprownik 

- Boguslaw Kozak 
- Boguslaw Siwko 
- Dariusz Skibiński 

IV. SOBAKIEWICZ 
Michoił Siemionowicz Sobakiewicz - Pawel Adamski 
Teodulla lwonowa Sobokiewiczowa - Ewa Wołczyk (adeptka) 
Sługa - Bogusław Kozak 

V. PLUSZKIN 
Pl uszki n 
Proszka 
Mowra 
Dz-iwki 
Numerowy 
Poruclni'k z Riazania, miłośnik 
butów 

CZĘSC DRUGA - I N T R V G A 
VI. UMARLI 

- Elżbieto Kosecka 
- Do·riusz Bereski 
- Henryko Dygdctłowicz 
- Iwono Loch, Ewo Wołczyk (o<leptko) 
- Dariusz Bereski 

- B09usłow Siwko 

Umarli: Dobry Stolarz - Dariusz Skibiński 

VII. URZĄD 

Fiedotow - Bogusław Kowk 
Piotr Sowieliew Nieszcmuj -
Koryto Dariusz Bereski 
Stefan Probko, trzeźwość 
wzorowo 
Mo.ksym Tieliotnikow, 
pijany jak szewc 
Grzegorz - dojeżdżaj-nie 

Henryko Dygdołowicz 

Elżbieto Kosecka 

-dojedziesz Ewo Walczyk 
Popow, uczciwy zlodz-ie·j - Agnieszko Jakubik 

Obaj Urzędnicy 

Urzędnik z papierami 
Iwon Antonowicz 

- Ewo Wołczyk 
- Dariusz Bereski 
- Bogusław Koza.ie 
- Henryko Dygdolowicz 

Prezes · - Dariusz Skibiński 
VIII. BAL 

Domy niezwyklej subtelności 
Prokurator 
Sysoj Pofnutijewicz, obywatel 
Mokdgnald Karłowicz, obywcrtel 
Gubernator Ilio Ilicz 
Jego córko, pensjonorko 

- Iwono Loch, Elżbieto Kosecka 
- Dariusz Bereski 
- Bogusław Siwko 
- Henryko Dygdołowicz 
- Bogusław Kozak 
- Agnieszko iaikubik 

IX. KIM JEST CZICZIKOW? 
Smierć, sługa Prokuratora 
Zasłużony obywatel aintysemita 

- Krystyna Dmochowska }fi 
- Agnieszka Jokubik B I 

X. POGRZEB, WIDMO 

Widmo 

wszyscy 
oraz 

Krystyna Dmochowska 
o także Jelizow:iet Wróbel 

czyli 
Elżbieta Petryka! 

W przedstawieniu bierze. udział zespól muzyczny w składzie: 
F. Baooś, B. Do:minik, Z. Karpiński, J. Żytkowski 

VLADIMIR NABOKOV 

Spektakl z przerwą 

NIKOŁAJ GOGOL 
(fragmenty) 

„Do bro.my hotelu w gubemialnym mieście N. wjechało dość ład
na, nieduża bryczka na resorach (.„) W -bryczce siedział pan niezbyt 
przystojny, ole i niebrzydki, O.!'l·i n01zbyt tłusty, oni nozbyt chudy; n-ie 
można powiedrieć, żeby jednok· stmy, jedna.k niezbyt miody. Przyjazd 
jego nie zrobił w mieście żadnego hałasu i nie towarzyszyło mu nic 
szczególnego; tylko dwaj rosyjscy chłopi·,. stojący u drzwi karczmy na
przeciwko hotelu, poczyni·li jakieś spostrzeżenia, odnc;>szące się zresztą 
bardziej do pojo•zdu niż do tego, ·kto w •nim siedziol. - Patrzo.j no -
powiedz~oł jeden do drugiego - to ci kolo! Jak myślisz, dojechałoby 
to koło, joikby było trzeba, do Moskwy, czy by nie dojechałoi - Do
jechałoby - odpowiedział drug·i. - A do Kazania, to myślę, że nie 
dojechałoby? - Do Kazania nie dójechałoby. - odpowiedział drugi. 
Na tym ro•zmowa się skończyła. I jeszcze, kiedy bryczka podjechała do 
hotelu, nowiną! się młodzieniec w bialych dymko'6"(ch pantalonach, 
bardzo wąskich ~ ·krótkich, we fro•ku z pretensjami do mody, spod któ
rego widać była· gors spięty tu'lską spi·nką z pi·stoleterń z br:ązu. Mło
dzieniec odwrócił się, popatrzy/ na .pojazd, przytrzymał ręką czapkę, 
która mu omal n·ie zledala na wietrze, i poszedł w swoją stronę ."• 

Rozmowa dwóch rosyjskich chłopów jest czysto teoretyczna. Zadu
ma w rodzaju „być a.lbo nie być" na prymitywnym poziomie. Rozma
wiający nie wiedzą, czy bryczka jedzie do Moskwy, tak ja1k Hamlet nie 
trudził się by sprawdzić czy choćby ma przy sobie sztylet. Chłopów nie 
obchodzi dokładna tra$o, jaką przebyła bryczka; ich zajmuje tylko 
abstrakcyjny problem urojonego uszkodzenia kola na urojonych odleg
łościach, •i ten problem podniesiony jest do poziomu wyższej 01bstrokcji 
- dlatego, że jest 1~m nieznana. - a przede wszystkim obojętna -

· odległość od miaslo gubernialnego N. do Moskwy czy 1Kozanio. 
Uosobioją zdumiewającą zdo·lność twórczą Rosjan, tok p·iękl1'ie potwier
dzaną natchniel\iem Gogolo, polegającą na dzMiłanfu w próżni. Fa n
t o z jo jest be z ce n n a, a Ie ty! ko wtedy, k ie dy jest 
b e z c .e I o w o. .R.cnmyślol1'ia dwóch chłopów nie są oporte na mczym 
namacalnym i ·nie wiodą do żadnych odczuwa:lnych rezultatów; ale 
tak wiośnie rodzi się filozofi<1 1i poezja. Dogłębni krytycy wszędzie po
szukujący moralności mogą ·przypuszcząć, że okrqglość Cziczikowo nie 
prowadzi go ku dobru, bo symboUzu.je jq domniemane koło. Andriej 
Bielyj, ten genius~ onołizy, dóstrzegl, że colo pierwsza część „Martwych 



•.· 

dusz" to zamknięte kolo, obraca1jące się wokół osi tok szybko, że nie 
widać szprych: przy każdym powrocie tematu, wokół osoby Cziczikowa 
pojawia s-ię koło. I jeszcze jeden charakterystyczny nczegól: przypad
kowy przechodzień, młody człowiek, opisany z nieoczekiwaną i zupeł
nie nie odnoszącą s·ię do tematu doklGdnością. Pojawia się tok, że 
za.jmie swoje miejsce w poemacie (podobnie próbują uczynić liczne 
gogolowskie łudz1~i i ni·e czyl')ią tego). U każdego innego pisarza tej 
epoki następny ustęp powinien zaczynać się: „Iwon - bo tak na'Zywał 
się młodzieniec„." Ale rlie, poryw wiatru przerywa jego zaga<pienie -
i na zawsze znika on z poematu. Numerowy bez twarzy w następnym 
akapicie (tark ruchliwy, że nie można dostrzec jego oblicza) znów po
jawia się i schodząc po schodach z pokoiku Cziczikowa sylabizuje 
napisa1ne na skrawku pa1pieru: „Pa-we! 1-wa-·no-wicz Czi-czi-kow" i te 
sylaby ma1ją znoczenie wyłącznie dla określenia danych schodów. 

Pisząc o „Rewizorze" z satysfa.kcją wyławiałem te poboczne pos
tacie -ożywia.jące tło akcji. Takie postaoie, jOiko stworzertia nie całkfem 
eteryc21ne w „Martwych duszach" 1storeją - w rodza•ju numerowego 
czy też loka1ja Cziczikowa (mającego swój wła'S"ny zapach, który nie
zwłocznie prezentował każdemu nowemu mi ejscu zamieszkallia). Razem 
z Cziczi kowem ·i riemiana.mi postacie te znajdują się na proscenium, 
choć mało rozmawiają i nie wyko11ują żadnego wpływu na przygody 
bohatera. W sztuce teatralnej życie epizodycznych postaci zawiera się 

. w tym, co napo:myka•ją o nich główni bohaterowie. W powieści poz
bawione mowy ; działania drugo:planowe postaci •nie zdołałyby za.ist
nieć zupełn~e. poo.iewa·ż bra4< tu rampy podkreślającej ich nieobecność 
no proscerl"ium. "Jednak Gogol stosował w tym przypadku wiosny wy
bieg. Boczne postaci w jego powieści ożywione są wszelorkimi spostrze
żeniami, .metaforami i lirycznymi dygresjami. Mamy tu przed sobą zdu
miewa.jące zjawisko: słowa, zwroty stwarza-ją żywych ludzi. 
(„.) Te postaci drugoplalllowe umaicnialją swoje istnienie niekiedy pros
tym sposobem. Tym sposobem jest skłonność autora do podkreślenia 
tej lub i·nnej sytuocji i ilustrowania jej ja1k-imś zajmującym szczegółem . 
Obraz zaczyna wtedy żyć własnym życiem . No przykład pod koniec 
rozdziału siódmego, gd21ie autor chce przekazać atmosferę nocy w spo
kojnym, prowi.ncjonofoym miasteczku. Cziczfkow szybko zakończywszy 
swoje upiorne tramokcje podchmielony kłodzie się spoć, o jego ston
gret i lokaj ukradkiem wymykają s~ę pohulać, a potem, potykając się, 
wracają do hotelu, troskliwie podtrzymując się nawzajem, i wkrótce 
spokojnie zasypiają: 

„„. i zaczęli chrapać niezmiernie grubo, no co pon z sąsiedniego 
pokoju odpowiada·! pr:zeni·kliwym nosowym świstem. Wkrótce potem 
wszystko się uspokoiło: hotel zapadł w głęboi<i sen, tylko w jednym 
okienku widać było jeszcze światło, to•m gdzie mieszkał jo·kiś przyjezd
ny z Rio·zo.nio, porucznik, widocz-nie wielki a.motor butów, bo za.mówił 
już sobie cztery pory i bez ustanku przymierzał piątą. Kilka razy pod
chodził do łóżka z tym, żeby buty zdjąć i położyć sil}. ole w żaden 
sposób !)ie mógł; buty istotni·e były dobrze uszyte; i długo jeszcze 
porucznik po·dnosil nogę i oglądał nad podziw świetnie ~krojony obcas". 

Tak kończy się rozdział, no i do dziś porucznik mier~y swoje nie
śmiertelne buty, skóra błyszczy, świeczki równo i jasno błyszczą w jed
nym, jedynym jasnym oknie martwego miasteczko, naikrytego gwiezdnym, 
nocnym niebem. Nie znam bardziej lirycznego opisu nocnej ciszy, niż 
to ropsodi-o· no buty. („.) 

(„ .) Niepojęte, jak trzeba mieć źle w głowie, oby widzieć w Go
golu prekursora „nc;iturolnej szkoły" i realistycznego malarza rosyjskie
go życia. 

(1944 r.) 
Tłumaczenie: Joanna Hołdys 

• Cytaty w tłumaczeniu Władysława• Broniewskiego. 
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