


„. jakże dziwny wydawał mu się ten świat, stworzony 
jakby dla krótkiej szyderczej zabawy. Ale ta rozmyślna 
zabawa ciągnie się zbyt długo, wieczność całą, i nikt 
już śmiać się nie chce ani nie może„. 
„. W duszy biedaków żyje świadomość innego, 
szczęśliwego powołania, mającego niechybnie się 
spełnić czemu więc tak się gnębią i na coś czekają? 

Andriej Płatonow 1 



Chlestakow bynajmniej nikogo nie usiluje nabrać; nie 
jest klamcą z zawodu; sam zapomina, że klamie, sam 
prawie wierzy temu, co mówi. Rozkręci! się, jest w hu
morze: widzi, że wszystko idzie dobrze, że go slucha
ją , i już z tego powodu mówi plynniej, więcej, mówi od 
duszy, mówi cafkiem szczerze, klamiąc wypowiada 
siebie samego takim, jakim jest. Chlestakow klamie 
byna1mnie1 nie na chfodno, albo z teatralną fanfarona
dą; klamie z uczuciem; w jego oczach ukazuje się roz
kosz („.). Jest to najlepsza i najpoetyczniejsza chwila 
w jego życiu - prawie rodzaj natchnienia. 2 

Tomasz Obara, Dorota Pomykała, Dariusz Starczewski, Magdalena Walach 
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Dariusz Starczewski, Krzysztof Bochenek 

„„.Człowiek , którego obserwował Gogol, był włą

czony do złożonego systemu norm i reguł. Samo 
życie było w znacznej mierze urzeczywistnieniem 
hierarchii norm społecznych: popiotrowa zeurope
izowana państwowość typu biurokratycznego, se
miotyka szczebli urzędniczych i gradacji służbowych, 
reguły zachowania, warunkujące działalność czło

wieka jako szlachcica lub kupca, urzędnika lub ofice
ra, petersburżanina lub prowincjusza, tworzyły wy
jątkowo rozgałęziony system, w którym głębokie, 
odwieczne typy psychiki i działalności przeświecały 
przez bardziej tymczasowe i całkowicie chwilowe. 
W tym sensie sama rzeczywistość jawiła się jako 
pewna scena, narzucająca człowiekowi emploi. Im 
bardziej przeciętny i tuzinkowy był człowiek, tym 
bliższe scenariuszowi społecznemu było jego zacho
wanie osobiste. 
W ten sposób odtworzenie życia na scenie nabiera
ło cech teatru w teatrze, podwojnia semiotyki spo
łecznej w semiotyce teatralnej. Prowadziło to nie
uchronnie do tego, że teatr Gogola ciążył w stronę 
komizmu i lalkowości, gdyż zabawne przedstawie-
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Krzysztof Bochenek, Sławomir Sośnierz, Piotr Różański, Maciej Slota. 
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Tomasz Obara, Dariusz Starczewski 

nie realności może wywoływać poważne odczucia, 
ale zabawowe przedstawienie zabawowego przed
stawienia prawie zawsze przenosi nas w sferę 

śmiechu. 

Tak więc, rozpatrzenie istoty Chlestakowa należy 

zacząć od analizy realnych norm zachowania, które 
z „chlestakowszczyzny" uczyniły fenomen życia 

w Rosji przed i poza tekstem Gogola. 
Jedną z podstawowych osobliwości kultury rosyjskiej 
z okresu po Piotrze I była specyficzna dwójświado
mość - idealny obraz życia nie powinien w zasadzie 
zbiegać się z realnością. Relacje świata tekstów 
i świata realności mogły mieścić się w bardzo szero
kiej gamie możliwości: od wyobrażeń o idealnej wy
sokiej normie i o jej naruszeniach w sferze niskiej 
rzeczywistości do świadomej demagogii rządowej, 
wyrażającej się w tworzeniu praw z góry nie prze
widzianych do wprowadzenia w życie (Nakaz) oraz 

w powoływaniu ciał ustawodawczych, które nie 
miały wcale zajmować się realnym ustawodaw
stwem (komisja dla wypracowania nowego Ko
deksu)„. Na dworze w rozmowach politycznych 
i w czasie teatralizowanych świąt, demonstrujących, 
że „złoty wiek Astrei" w Rosji już nastał, reguły gry 
nakazywały uważać stan pożądany za już istniejący, 
a realność za nieistniejącą ... 
„. Podstawą jego (Chlestakowa) łgarstwa jest nie
skończona pogarda do samego siebie. Właśnie dla
tego łgarstwo upija Chlestakowa: w wymyślonym 
świecie może on przestać być samym sobą, uwolnić 
się od siebie, stać się innym, zamienić miejscami 
pierwszą i trzecią osobę dlatego, że sam był prze
konany o tym, iż naprawdę ciekawym może być 
jedynie „on", a nie „ja". Nadaje to chełpliwości 

Chlestakowa chorobliwy charakter samoafirmacji. 
Wywyższa siebie dlatego, że potajemnie pełen jest 
pogardy dla siebie„. 

Magdalena Wałach, Dariusz Starczewski 
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Tomasz Obara, Dariusz Starczewski 

Pragnienie uwolnienia się od siebie samego zmusza 
postacie tego typu do przestrzennego dzielenia 
świata na przestrzeń własną - pozbawioną wartości 

społecznej - i wysoko cenioną cudzą. Wszystkie ich 
życiowe dążenia są skierowane na to, żeby żyć 
w cudzej przestrzeni. Symbolem tego stają się 

szczelnie zamknięte drzwi i usiłowania bohaterów 
Gogola, aby podpatrzeć, co się dzieje po „tamtej 
stronie''. Popryszczyn notuje: .Wielką miałbym chęt
kę przyjrzeć się bliżej życiu tych panów, wszystkim 
tym dwuznacznościom i sztuczkom dworskim i jacy 
to oni są, co też robią w swoim kółku („.) Chciał
bym zajrzeć do bawialni, do której drzwi widać cza
sami otwarte, a za bawialnią jeszcze jeden pokój" 
(Ili, 199). Bobczyński: „Żeby tylko troszeczkę przez 
szparkę zajrzeć„. popatrzeć ... jakie ma te„. postęp-

ki" (IV. 22). Gogol zaakcentował ten moment, jak 
gdyby obawiając się, że widz go nie doceni, wode
wilowym gestem: .W tej samej chwili drzwi wylatu
ją z zawiasów i Bobczyński pada wraz z nimi na 
ziemię" (IV. 38). Ta namiętność podglądania psycho
logicznie wiąże się z przekonaniem o szarzyźnie 

i nieciekawości własnego życia i pokrewna jest pra
gnieniu zobaczenia „pięknego życia" na scenie, 
w książce czy na ekranie„. 
Jakie są zatem historyczne warunki formowania się 
takiego typu Qak Chlestakow)? 
Przede wszystkim, jest to obecność w określonej hi
storyczno-kulturowej bliskości wysoko rozwiniętej 

i organicznej kultury, stąd człowiek typu Chlestako
wa może przyswajać gotowe teksty i wzorce za
chowania„. 
Po drugie„. Brak głębokiego zakorzenienia tradycji 
w kulturze państwowej tamtego okresu stwarzał 
w określonych sferach biurokratycznych „niezwykłą 
lekkość myślenia", wyobrażenie o „wszechdozwolo
ności" i nieograniczoności tego, co możliwe. A po
zorny charakter państwowo-biurokratycznej działal
ności łatwo pozwalał „łganiem" zastąpić realną 

rzeczywistość. Po przeniesieniu do psychologii poje
dynczej jednostki dawało to chlestakowszczyznę. 
Po trzecie, chlestakowszczyzna związana jest z wy
soką znakowością społeczeństwa. Tylko tam, gdzie 
różnego rodzaju wyobcowania społeczne, „pozory" 
odgrywają dominującą rolę, możliwe jest to wyob
cowanie działalności z rezultatów, bez którego cała 
intryga Chlestakowa - oszukiwanie siebie i otocze
nia jako forma istnienia - staje się niemożliwa. 
Po czwarte chlestakowszczyzna zakłada obecność 

despotycznej władzy. Chlestakow i horodniczy ... to 
nie antagoniści, nie oszuści i oszukiwani, lecz nieroz
dzielne pary„. "3 
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Przecież od nas, choćby trzy lata galopem pędzić, do 
żadnego państwa nie dojedzie. 4 

„Z każdym człowiekiem, który do nas przyjdzie, nale
ży się dobrze obchodzić, nakarmić do syta, odziać 
i na brzeg wysadzić, aby on, czy ona, mógf innych 
zachęcać do zbliżenia się z nami i do pokazania 
tajemnic swego kraju. Jeśli który z przybyszy upije się, 
piwem lub winem, należy to wykorzystać i poznać 
tajemnice jego serca. 
Z instrukcji wyprawy Hugh VVilloughby'ego i Richarda 

Chancellora, 1553 

Kanion Nos 

Półwysep Kanin wystaje prawie trzysta wiorst za 
Krąg Polarny i sięga 68° 41 ' szerokości geograficznej 
pólnocnej, rozdzielając Miezeński Zalew Białego 

Morza i Czoską Zatokę Morza Barentsa. Półwysep 
kończy się długim cyplem, zwanym Nosem. Wedle 
starych mitów Kanion Nos leży na styku świata z za
światami . Zapewne fizyczna geografia miała wpływ 
na wierzenia, albowiem dwa morza się tu zlewają 
i żywioł kipi: sztormy, antycyklony, burze magne
tyczne. Na mapie półwysep Kanion przypomina 
głowę morskiego potwora z rysunków Olausa Ma
gnusa, ilustrujących jego Historię narodów Północy. 
Późniejsze relacje potwierdzały istnienie potworów 
na polarnych krańcach ziemi. Być może były one 
efektem refrakcji, czyli iluzji optycznej, którym czę
sto ulegają żeglarze na Północy, gdzie byle drozda 
można wziąć za strusia, a może, w rzeczywistości 
samej, potwory tu mieszkały. Dzisiaj na Kanin Nosie 
żyją sowieckie duchy ... 
Na czubku cypla, w torfiastym błocie, stoi kilka 
drewnianych domów, przypominających saraje. Bel
ki szare, wytrawione wiatrem i solą. Między doma
mi kładki, spróchniałe. Jakieś szopy, jakieś składy. 

Wokół bałagan , beczki po ropie, zardzewiały ciągnik 
bez gąsienic, ślady mazutu. A na pierwszym planie 
wielki czerwony płot z emblematami Sowieckiego 
Sojuszu. To ten płot dojrzeliśmy z okien baraku go
dzinę temu. Na monotonnym tle tundry domów 
z dala nie widać i mogliśmy przejść mimo, i błądzić 
dalej. Zatem dzięki tej plamie, jaskrawej jak jucha na 
trawie, trafiliśmy w końcu do ludzi. Bo na Kanin 
Nosie żyją też ludzie„ ." 

Mariusz Wilk5 

Gościnność ma u nas tak duzy obieg, że nawet kutwa 
nie jest w stanie wykroczyć przeciw jej prawom. 4 

Dariusz Starczewski, Maciej Słota 
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Dariusz Starczewski, Juliusz Krzysztof Warunek 

Człowiek prosty jeżeli ma umrzeć, to i tak umrze, 
jeżeli ma wyzdrowieć, to i tak wyzdrowieje. 4 

O śmierć Gogola tak opisał Vladimir Nabokov:6 

Mikołaj Gogol - najosobliwszy poeta prozy, jakiego 
kiedykolwiek zrodziła Rosja - zmarl w Moskwie 
w czwartek, tuż po ósmej rano, 4 marca 1852 r. 
Nie dożył 43 lat. Gdy jednak wspomnieć, jak 
śmiesznie krótki żywot stał się udziałem innych wiel
kich pisarzy rosyjskich tego zdumiewającego pokole
nia - był to wiek w pełni dojrzały. Skrajne wynisz
czenie fizyczne na skutek głodówki (którą podjął 

w napadzie czarnej melancholii, chcąc zmóc diabła) 
wywołało ostrą anemię mózgu (wraz, jak się zdaje, 
z zapaleniem kiszek), zaś kuracja, jakiej go poddano 
- forsowne przeczyszczenie i puszczanie krwi -
przyśpieszyła zgon: organizm chorego był już wcze
śniej nadwątlony malarią i niedożywieniem. Dwójka 
szatańsko energicznych medyków gorliwie leczą

cych go jako zwykłego wariata (wbrew obawom 
mądrzejszych, lecz mniej dziarskich kolegów) pró-

bowała przezwyciężyć chorobę umysłową pacjęta , 

podkopując, miast wzmocnić, jego wycieńczony 

organizm. („.) 
Uczeni mężowie tłoczący się wokół „chorego 
z urojenia" ze swą kuchenną łaciną i kolosalnymi 
szprycami przestają śmieszyć, gdy Molier bluzga 
nagle przedśmiertną krwią na scenie. Zgroza bierze 
czytać, jak groteskowo nieporadnie lekarze poczy
nali sobie z żałosnym, bezsilnym ciałem Gogola, 
choć błagał on tylko o jedno: by dać mu spokój. Nie 
pojmując ni w ząb symptomów choroby i uprze
dzając wyraźnie metody Charcota, doktor Auvers 
(bądź Hovert) pakował chorego do gorącej wanny, 
tam polewał mu głowę zimną wodą, po czym kazał 
zawijać go w pościel, przystawiając do nosa pół tu
zina tęgich pijawek. Chory łkał, jęczał, protestował 
bezradnie, gdy jego wyschłe ciało (przez brzuch da
wał się wymacać kręgosłup) nurzano w głębokiej, 
drewnianej balii; drżał, leżąc nagi w łóżku i prosząc , 

by zdjęto pijawki - zwisały mu z nosa i wpadały do 
ust. „Zdejmijcie, zabierzcie!" - szlochał , konwulsyj
nie usiłując je zerwać, aż krzepki pomagier tłustego 
Auverta (bądź Hauverta) musiał przytrzymywać mu 
ręce„. 

I. Andriej Płatonow, Dżan i inne opawiadania, Czytelnik, War
szawa 1969. 

2. Mikołaj Gogol, Z listu do pewnego literata, wstęp do Rewi
zora, Wydawnictwo Ossolińskich, Wrocław 1956. 

3. Jurij Łotman, Chlestakow i inni, w: Semiotyka dziejów Rosji , tł. 
Bogusław Żyłko , Wydawnictwo Łódzkie 1993. 

4. Mikołaj Gogol, Maksymy i inwokacje, Wybrał i przelożył Zbi
gniew Podgórzec, Wydawnictwo ŁUK, Białystok 1993. 

5. Mariusz Wilk, VI/i/czy notes, Wydawnictwo słowo/obraz te
rytoria, Gdańsk 1998. 

6. Fragmenty studium Vladimira Nabokova Niko/ai Gogol 
(A New Directions Paperbook 1961) w tłumaczeniu Jana 
Gondowicza ukazały się w .Przekroju" nr 9/2002. 
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Inspicjenci-Suflerzy 
Olga Borgosz 
Sylwia Domin 

Joanna Jaworska 
Magdalena Lemieszka 

Teresa Twardziak-Bazylczuk 

Pracownia elektroakustyczna 
W lodzimierz Marecki 

Piotr Kubie 
Marek Balda 

Pracownia elektryczna 
Marek O leniacz 
Wiesław Falasa 

Krzysztof Grzywacz 

Rekwizytornia 
Beata Kowicka 

Monika Handzlik 

Pracownia fryzjersko-perukarska 
Krystyna Krupińska 

Janina Wątor 

Garderobiane 
Izabela Gala 

Władysława Jachym 
Krystyna Łozińska 

Pracownia dekoratorska 
Teresa Pipczyńska 
Urszula Czernicka 

Agata Stańczyk 

Obsługa sceny 
Mariusz Błaż 
Roman Kaim 

Wojciech Mucha 
Adam Świstak 
M ichał Sobucki 

Pracownia tapicerska 
Eugeniusz Wiatr 

Pracownia krawiecka 
Halina Muller 

Lucjan Ochotny 
Adam Adlewski 
Violetta Gołdyn 

Monika Gawor 
Otylia Piwowarska 
Andrzej Szcządała 

Anna Urbańska 

Irena Włosek 

im. Tadeusza Boya-Zeleńskiego 
ul. Karmelicka 6, 3 1-128 Kraków 
e-mail: info@bagatela.krakow.pl 

www. bagatela. krakow. pl 

Telefony: centrala 422 26 44, 422 66 77 
sekretariat 422 18 15, 422 12 37 

Dział Marketingu 
Kierownik 292 72 20 

Promocja 4 22 66 77 w. 54 
Reklama 4 22 25 OO 

Biuro Rezerwacji Biletów 
w dni robocze od 9.00 - 18.00 

292 72 19, 422 66 77 w. I I , tel./fax 422 45 44 

e-mail: bilety@bagatela.krakow.pl 

Kasa biletowa 
422 66 77 w. 12 w godz. 09.00 - 19. 15 
w niedziele 3 godziny przed spektaklem 

w poniedziałki I 0.30 - 17.00 

asystent dyrektora, koordynacja pracy artystycznej 
Renata Derejczyk 

kierownik muzyczny 
Janusz Butrym 

kierownik Działu Marketingu 
Krzysztof Dubiel 

kierownik techniczny 
Robert Łęcki 

kierownik sceny 
Andrzej Doliński 

redakcja programu Renata Derejczyk 
projekt graficzny Urszula Czernicka 

zdjęcia z prób Piotr Kubie 

Druk Zakład Graficzny COLONEL 
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