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Jeżeli się śmiać, to już lepiej śmiać się z tego, co 
rzeczywiście godne jest powszechnego wy ś m i a n i a. 

MIKOŁAJ GOGOL 

JEDZIE REWIZOR ! 

"Zaprosiłem panów w celu zakomunikowania im arcyniemiłej 
nowiny: jedzie do nas rewizor" - od 155 lat oznajmia swoim 
podwładnym roztrzęsiony horodniczy Anton Antonowicz Skwoz
nik-Dmuchanowski w pierwszych słowach genialnej kom~ii 
Mikołaja Gogola. Jej tytuł wyrył się złotymi bukwami wśród 
arcydzieł światowej dramaturgii, a teraz ma szansę wzbogacić listę 
repertuarowych hitów teatrów muzycznych. Postarali się o to 
Mirosław Łebkowski i Stanisław Werner, którzy przykroili "Rewi
zora" do rozmiarów libretta musicalu Jana Tomaszewskiego. 
Pomysł ten podsunął im ... sam Gogol. Swą sztukę ułożył on 
bowiem nie tylko dla rozkoszy oczu, ale i uszu widzów. Potrafiąc 
wirtuozersko żonglować farsowymi sytuacjami, napięcie emoc
jonalne dowcipu "Rewizora" rozbił jednak na dźwiękowe frazy 
języka. Słowo, wymyślone na różną skalę głosu oddającą charak
ter postaci, podporządkował swoistej intonacyjnej partyturze. 
Można więc powiedzieć, że nie napisał on lecz skomponował 
dynamiczną komedię. 

Gogol rozkręca machinę śmiechu obcesowo, bez zbędnych 
ceregieli przechodzi do sedna intrygi otrzymanej od Aleksandra 
Puszkina. Ze swadą błyskotliwego facecjonisty melodyjnie snuje 
anegdotę o szaławile Chlestakowie wziętym omyłkowo przez 
prowincjonalnych notabli za dygnitarza przybywającego z Peters
burga "incognito, a na domiar złego z poufną decyzją". Wstrząsa
jąca wiadomość Horodniczego niczym uwertura wprowadza 
w cierpki nastrój humoru sztuki. Burzy ona nudne, bezmyślne, 
bezbarwne życie pomniejszych szubrawców, defraudantów, zło
dziei, łapowników i najzwyklejszych głupców skupionych pod 
opiekuńczymi skrzydłami miejskiego naczelnika odznaczonego 
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wszystkimi cechami rasowego dzierżymordy. Otumanieni stra
chem przed karą za nadużycia władzy stają się oni sługami 

marionetki, którą poruszają własnymi, drżącymi ze z.denerwowa
nia rękami. Korzą się przed wizerunkiem wysokiego urzędnika, 
namalowanym na podobieństwo ich moralnej degeneracji, nie 
widząc, że obraz jest falsyfikatem. W świecie przeżartym kłamst
wem i łajdactwem kolejne szachrajstwo zostaje - rutynowo już 
- ubrane w pozory prawdy. Karłowata mieścina zagubiona 
w Rosji ("od nas choć trzy dni galopem pędzić, a do żadnego 
państwa nie dojedzie'') na skutek mistyfikacji przeżywa swoje "pięć 
minut". Staje na głowie aby dogodzić domniemanemu rewizorowi 
nasłanemu z Petersburga - ośrodka dyspozycyjnego wszelkich 
karier i zaszczytów. Jedno łaskawe spojrzenie Chlestakowa jest 
w stanie uwznioślić banalną egzystencję całego stada "tytularnego 
drobiazgu" wzdychającego do mistycznej stolicy. "Petersburg to 
ja" - popisuje się wysokim "c" ten mimowolny aranżer galopady 
absurdu spiętrzonej przez zjadliwego Gogola. 

Muzycznie rozigraną mową, układającą się w recitatywy, 
arie, duety, tercety „. wszyscy bez wyjątku otwierają zakamarki 
swej "skrzywionej duszy". Wdzięczą się przed szyderczym gogolo
wskim zwierciadłem tępotą umysłową, mizerną fizjonomią i wstrę
tnymi postępkami. Kiedy już po wielokroć zdążą się ośmieszyć 
i poskręcać w karykaturalnych grymasach, kiedy widzimy już 
- niczym wystrychnięty na dudka w finale Horodniczy - tylko 
'jakieś świńskie ryje zamiast twarzy i nic więcej", wówczas Gogol 
wypycha do oklasków wysłannika prawdziwej władzy. Ten ob
wieszcza przybycie deus ex machina "z najwyższego rozkazu 
urzędnika z Petersburga". Dzięki molierowskiemu fortelowi głów
ny bohater komedii - okrutne imperium, które spłodziło skorum
powanych i zalęknionych obywateli - "załapuje się" na brawa 
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przeznaczone tak naprawdę dla opozycyjnego gryzipiórka demas
kującego paranoję reżimowych rządów. I car jest syty, i sztuka 
cała. (Aczkolwiek Mikołajowi I danie to musiało się wydać dosyć 
przesolone. Opuszczając teatr, raczył podobno zauważyć: 'Wszys
tkim tu się dostało, a mnie najwięcej".) 

A Chlestakow? U Gogola czmycha w bezkres saratowskiej 
guberni aby półtora wieku później wpaść w ręce autorów naszego 
musicalu. Postawiony przez nich przed sądem broni się: 

"Nie miałem ojca ani matki, 
Nie miałem dziadka ani babki, 
Ani pradziadków. To oczywiste! 
Mnie zrodził system." 

Zostaje uniewinniony. 

*** 
Miejcie się Państwo na baczności. 

"Każdy ma grzechy na swym sumieniu. 
I ten co w blasku i ten co w cieniu. 
Rąk czystych nie ma nikt na tym świecie." 

- przestrzega Horodniczy. 
A tu właśnie ze śpiewem na ustach "REWIZOR JEDZIE", który 
prapremierową inspekcję postanowił przeprowadzić w lubelskim 
Teatrze Muzycznym. Uśmiechacie się? "Sami z siebie się śmieje
cie!" 

Jerzy Jasiński 

-6-

Jakkolwiek głupie są słowa głupca, wystarczają niekiedy, żeby zmieszać człowieka 
rozumnego. 

MIKOŁAJ GOGOL 



I wanie Aleksandrowiczu, 

Kim Ty jesteś, I wanie Aleksandrowiczu Chlestakowie? Twoich łas
kawych gospodarzy dobrze znamy. I Horodniczego, co pamięta, że "im 
bardziej wszystko rozkopane, tym większą działalność ojca miasta 
oznacza". I Sędziego, który, jak tylko "rzuci okiem najaki protokół, to 
tylko ręką machnie". I Naczelnika poczty, który z lektury cudzych 
listów lubi dowiadywać się "co nowego na świecie". I Łukę Łukicza, 
któremu przypadł "ciężki los - taka służba w naukowym resorcie. 
Wszystkiego się boisz". I Rewirowego, który tym zgrzeszył, że "nie 
według rangi bierze". I innych z lokajami włącznie. Wszystkie te role, jak 
powiada Gogol, "nie wymagają specjalnych wyjaśnień. Oryginały ich 
można spotkać na każdym kroku". Taśmy i spotkali. 

A Ty, Iwanie Aleksandrowiczu? Jakże Ci się mogło udać, Tobie, 
któremu nie udawało się nic, prócz marnotrawienia ojcowskich pienię
dzy? Przyjechałeś do miasta, z którego trzy lata "do żadnego państwa nie 
dojedzie", miasta, którym żelazną łapą rządził Horodniczy, co "z trzech 
gubernatorów durniów zrobił". Bez grosza, bez listu polecającego, ze 
spodniami tylko, które w ostateczności mogłeś zastawić. I nawet bez 
pomysłu, jak wrócić pod rodzinną Penzę, bo niby jak? Piechotą? Aleś 
wrócił: wychrapany na puchach, obżarty siomgą i pierożkami, zaręczo
ny z Horodniczanką, z kabzą nabitą łapówkami zdzierców i prezentami 
kupców, z których urzędnicy skórę darli ... wróciłeś rozparty w służ
bowym powozie, zachwycony własną ogładą i polotem, patrząc z góry 
na niskie pola, drewniane domki i głupich, przestraszonych ludzi. Ty, 
petersżburżanin, Ty, dostojnik, co feldmarszałkiem miałęś zostać, Ty, 
który na dworze bywałeś i któryś z Puszkinem za pan brat! 

Tak, Iwanie Aleksandrowiczu. Jedno mnie tylko w Tobie zadziwia. 
Że cię przekupni tchórze wzięli za rewizora? Żeś wlazł im do łóżka 
i spustoszył kieszenie? Żeś zbałamucił tak kobiety Horodniczego, jak 
i ślusarzową, której mąż poszedł w rekruty i wdowę, którą niesprawie
dliwie wychłostano? Że doświadczeni dranie uwierzyli w generalskie 
szlify i przyszłe stołeczne szczęście? Nie, temu się nie dziwię, bo co to za 
szczęście. 'W złotych sukniach będzie pani chodzić i różne delikatne 
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zupy będzie pani jadła, bardzo urozmaicone będzie życie!" Wedle stawu 
grobla, wedle marzeń rozum. 

Ale żeś Ty sam w siebie uwierzył. Ty, z burczącym brzuchem 
i wiatrem w kieszeni. Ty coś nawet urzędowego pisma sporządzić nie 
umiał, nie mówiąc o felietonach do gazety. Ty, tak głupi, że Ci służący 
Osip musiał wytłumaczyć, za kogo Cię biorą. Ty, któryś tak umiał się 
nadąć, żeś gotów był jednocześnie zaręczać się z córką i uwodzić mamę 
- mianować generałem Horodniczego i obiecywać opiekę kupcom, 
trząść miastem i dowodzić armią, pisać powieści i przemawiać w radzie 
cesarza. Skąd w Tobie taka moc, żeś mógł się w oka mgnieniu poczuć 
don Juanem, Napoleonem, Metternichem i Szekspirem? 

Tak to sobie tłumaczę, nie wiem czy słusznie: w krainie pozorów 
- byłeś Pozorem najdoskonalszym. Wśród pustych głów i serc - byłeś 
Pustką najbardziej rozrzedzoną. W prowincji kłamstwa - byłeś 
Kłamstwem, takim, które samo sobie wystarcza, samo siebie ma na celu. 
I wanie Aleksandrowiczu, genialna purchawko, urzędnicze urojenie, co 
miastem trzęsie, trzęsąc sam portkami, Ty rozdęte do szaleństwa Nic, 
fikcjo, wcielona w człowieka i gotowa rządzić im peri urn, błazeński 
mistrzu pozorów, obłąkany królu pustki - zgiń, przepadnij, pozwól 
wreszcie o sobie zapomnieć! 

Jan Błoński 
(Program "Rewizora" Stary Teatr Kraków, sezon 1980/81) 

Jak masz urząd, to urzęduj. 

MIKOŁAJ GOGOL 
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Bo jesteś człowiek mądry i nie lubisz wypuszczać tego, co samo do rąk płynie ... 
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OBSADA 

Anton Antonowicz Skwoznik-Dmuchanowsk.i, HORODNICZV 

* Marian Josicz * 
Anna Andriejewna, jego ŻONA 

* Ksenia Górska-Rosińska * 
Maria Antonowna, jego CÓRKA 

* Bożena Saulska * Krystyna Szydłowska * 
Amos Fiodorowicz Liapkin-Tiapkin, SĘDZIA 

* Zbigniew Sztejman * 
Artiemij Filipowicz Ziemlianika, KURATOR instytucji dobroczynnych 

* Jan Krzysiak * 
Luka Lukicz Chłopow, WIZVTATOR SZKÓL 

* Ryszard Zarewicz * 
Iwan Kuźmicz Szpiekin, NACZELNIK POCZTY 

* Andrzej Chmielarczyk * 
Piotr Iwanowicz Bobczyński, OBYWATEL MIEJSKI 

* Bolesław Hamaluk * 
Piotr Iwanowicz Dobczyńsk.i, OBYWATEL MIEJSKI 

* Paweł Wojtczak * 

Iwan Aleksandrowicz Chlestakow, URZĘDNIK Z PETERSBURGA 

* Daniel Saulski * 
Osip, jego SŁUŻĄCY 

* Andrzej Sikora * 
Rewirowy Dzierżymorda * Waldemar Starczyński * 

Awdotia *Bożena Sau/ska *Krystyna Szydłowska* 

Cyganka * Eleonora Krzesińska * 
Car* Paweł Stanisław Wrona* 

Dama* Stanisława Wyskiel (artystka chóru) * 
Córka damy * Grażyna Jędrzejewska * 

Wania* Paweł Stanisław Wrona* 

żona Wizytatora* Bogusława Matys* 

Żona Kuratora* Halina Lewartowicz * 
Kupiec I* Cezary Kwiecień (artysta chóru) * 

Kupiec II * Józef Kasperski * 

DYRYGENCI 

Lucjan Jaworski * Ryszard Komorowski 



REALIZATORZY 

Inscenizacja i reżyseria - CEZARY KARPIŃSKI 

Kierownictwo muzyczne - LUCJAN JAWORSKI 

Scenografia - TERESA PONIŃSKA 

Choreografia - RAJMUND SOBIESIAK 

Przygotowanie chóru - WŁODZIMIERZ FR UZIŃSKI 

*** 
Asystent reżysera - ZBIGNIEW SZTEJMAN 

Asystent choreografa - ZBIGNIEW DOBKIEWICZ 

Korepetytorzy solistów - MARIA BINIĘDA, GRZEGORZ SIEDLACZEK 

Korepetytor baletu - TADEUSZ KR UK OWSKI 

*** 
Pr:zedstawienie prowadzi - Andrzej WNUK 

Kontrola tekstu - Janina GÓRSKA, Jadwiga NOWISZEWSK.A 

• 

BALET 
Soliści: Krystyna Bystrzejewska, Beata Kamińska, Barbara Mieczkowska, 

Halina Pawlak (inspektor baletu), Barbara Słowińska, Roman Kamiński, Janusz Tes, 
Leszek Tes, Jarosław Żółtowski 

Koryfeje: Izabela Krupka, Mirosław Szerszeń 

Zespół: Anna Bielińska, Katarzyna Kosior, Agata Żółtowska, Rys7.ard Mochniej 

CHÓR 
Renata Bukowska, Krystyna Cioczek, Agnieszka Ferska, Małgorzata Iwanicka, 
Dorota Kozłowska, Irena Olbromska, Danuta Polak, Beata Radziejewska, Ewa 
Wójciuk, Stanisława Wyskicl, Mirosław Drozd, Bogumił Fruziński, Tomasz 
Głębocki, Stanisław Iwanicki, Adam Kłys, Zenobiusz Kwasek, Cezary Kwicicń, 

Janusz Wlizło (inspektor chóru) 

ORKIESTRA 
Skrzypce: Beata Barć, Zofia Ciecbońska, Anna Krzemińska, 

(koncertmistrz), Danuta Kołtyś, Halina Lasko, Anna Mikita, Krystyna 
Nowacka, Małgormta Nowicka, Anna Poliszuk, Stanisław Szymczyk 

Altówki: Krystyna Michalska, Marian Pędzisz oraz Stanisław Dziesiński 
(stała współpraca) 

Wioloncule: Elżbieta Juszkiewicz, Ryszard Łosakiewicz oraz Mirosława 
Lignarska (stała współpraca) 

Kontrab y: Stanisław Błach, Edward Zwolan 

Oboje: Czesław Kozioł, Roman Patroń 

Flety: .AIJcja Mrówczyńska, Zbigniew Szela 

Klarnety: Adam Cegiełkowski, Andrzej Rzymkowski 

Fagoty: Jan Ciechański (inspektor orkiestry), Aleksander Łuszczyński 

Waltornie: Hipolit Dziaduszek, Bogusław Kobiałka, Arkadiusz Konowałek, 
Henryk Kordalski, 

Tąbki: Antoni Cegjełkowslci, Robert Mrówczyński 

Pm.on: Benedykt Jurkowski 

Per ~a: Janusz Baca, Piotr Wróblewski, Franciszek Leszczyński (stała współpraca 

Gitara: Adam Kołtyś Fortepian: Włodzimierz Fruziński 
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Dzięki wrodzonej namiętności do obserwacji człowieka, 
którą w sobie stwierdzam od dziecka, opowiadania moje 
mają pewną dozę prawdy, niektórzy twierdzą nawet, że są 
to wierne odbitki rzeczywistości takiej, jaką ona jest. 

Jeszcze jedno na marginesie: śmiech mój był początkowo 
całkiem dobroduszny, nie miałem bowiem najmniejszego 
zamiaru ośmieszać celowo. Nie leżało to tak dalece w moich 
intencjach iż bylem szczerze zdumiony, dowiedziawszy się, 
że cale stany i klasy społeczne poobrażaly się na mnie 
śmiertelnie, że się na mnie gniewają itd. Po tym zdumieniu 
nastąpiło zamyślenie w i ę c ś m i e c h t o a ż 
taka potęga, że się jej ludzie boją ... 

Wniosek z tego jasny: potęgi jaką 

należy marnować, trzeba ją 

zużytkować. 

jest śmiech nie 
tylko właściwie 

Postanowiłem więc zgromadzić cale zlo,jakie mi tylko było 
znane i od razu wyśmiać je za jednym zamachenz. Oto jak 
powstał "Rewizor". 

Z listu M. Gogola do W. A. Żukowskiego, Neapol 10.1.1848 r. 

"Niektórzy spośród nas gotowi są śmiać się do roz· puku z krzywego n os a cz/ o wiek a, 
lecz nie mają odwagi wy.śmiać k r z y w ej d u s z y". 
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Teatr to bynajmniej nie błahostka i bagatela, jeśli wziąć 
pod uwagę, że może on naraz pomieścić tłum pięcio- czy 
sześciotysięczny i że cały ten tłum, pod każdym wzglę
dem niejednorodny, gdy brać pod uwagę jednostki, 
może nagle doznać wspólnego wzruszenia, zapłakać 
wspólnymi Izami i zaśmiać się wspólnym śmiechem. 

W "Rewizorze" zdecydowałem się zebrać razem wszystko zło 
rosyjskie (. .. ) , wszystkie niesprawiedliwości, które zdarzają się 
w miejscach i w przypadkach najbardziej wymagających spra
wiedliwości od człowieka, i wyśmiać je wszystkie od razu. 

Dziwnie żal mi, iż nikt nie zauważył uczciwej postaci będącej 
w mojej sztuce. 

Tak, była w niej uczciwa, szlachetna postać, przez cały czas 
w niej działająca. 

Tą uczciwą szlachetną postacią był śmiech. 

MIKOŁAJ GOGOL 
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"Ś'!1iec~ to r=ecz wielka: nie odbiera ani życia, ani majątku, ale jego wplyw wiąże winowajcę jak 
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Tabela rang wprowadzonych w Rosji w 1722 roku przez Piotra I 

Rangi urzędnicze Stopnie wojskowe Klasy 

morskie lądowe 

- - Generalissimus -

Kanclerz Generał admirał Feldmarszałek I 

Rzeczywisty radca Admirał Generał artylerii 
tajny Generał kawalerii Il 

Generał piechoty 

Radca tajny Wiceadmirał Generał lejtnant III 

~styradca Kontradmirał Generał major IV 
stanu 

Radca stanu Komandor kapitan Brygadier V 

Radca kolegialny Kapitan I rangi Pułkownik VI 

Radca nadworny Kapitan Il rangi Podpułkownik VII 

Asesor kolegialny Kapitan lejtnant Major VIII 
floty 
Kapitan artylerii 
Ili rangi 

Radca tytularny Lejtnant Iloty Kapitan lub IX 
Kapitan lejtnant rotmistrz 
artylerii 

Sekretarz kolegialny Lejtnant artylerii Sztabskapitan X 
Sztabsrotmistrz 

Sekretarz senacki - - XI 

Sekretarz guberniany Miczman floty Porucznik XII • 

Sekretarz prowin- Konstabl artylerii Pod porucznik XIII 
cjonalny (Registra-
tor senacki) 

Pisarz (registrator) - Chorąży lub XIV 
kolegialny komet 



Teatr Muzyczny w Lublinie 

Dyrekcja: Krak.owskie Przedmieście 21 - tel. 276-13 
Scena: Kunickiego 35 (Dom Kultury Kolejarza) 

Dyrektor naczelny i artystyczny 
ANDRZEJ CHMIELARCZTI<. 

Zastępca dyrektora 
GRAŻYNA LESZCZYŃSKA 

Kierownik muzyczny 
RYSZARD KOMOROWSKI 

Choreograf i pedagog baletu 
RAJMUND SOBIESIAK 

Kierownik baletu i asystent choreografa 
ZBIGNIEW DOBKIEWICZ 

Kierownik chóru 
WŁODZIMIERZ FRUZIŃSKI 

Kierownik literacki 
ANNA NOWAK 

Sezon teatralny 1990 /91 

• 

REPERTUAR BIEŻĄCY 

Carl Milló"cker - MADAME DUBARRY 

Emmerich Kalman - DZIEWCZĘ Z HOLANDII 

Paul Abraham - BAL w SA VOYU 

Johann Strauss - BARON CYGAŃSKI 

Roman Czubaty - BŁĘKITNY ZAMEK 

musical dla młodzieży 

Cyryl Danielewski - KRÓLEWNA ŚNIEŻKA 

baśń muzyczna dla dzieci 




