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W czasach pilnych poszukiwań tego, co tą czy a nie 

dzieli Słowiańszczyznę jest bardzo ciekawy przykład 

przyjaźni polsko-rosyjskiej . 

Dymitr Szostakowicz, przejęty dramatem Gracze 

Michała Gogola (zresztą po matce pól-Polaka) skom

ponował operę do jego tekstu, ale tylko mniej więcej 

do polowy. Po latach dokończenie dzieła powierzo

no Krzysztofowi Meyerowi, który - niezależnie od 

własnego wybitnego dorobku kompozytorskiego -

przejawia niezmienną fascynację twórczością starsze

go rosyjskiego kolegi . W ten sposób powstała polsko

rosyjska opera, ale z wyraźną przewagą Rosyjskości, 

ponieważ temat, tekst i pierwotna inspiracja muzycz

na są rosyjskie. 
Przedstawiamy to dzieło z nieśmiałą nadzieją na 

dobry przykład słowiańskiej łączności w dziedzinie 

sztuki operowej. 
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Bogusław Szynalski, Andrzej Witlewski 
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Andrzej Ogórkiewicz, Władysław Podsiadły 

• KRUGEL ZIEMIANIN 

Karol Bochański, Marek Szymański 
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Wiesław Bednarek, Marian Kępczyński 

• ALEKSANDER GŁOW STUDENT 

Andrzej Bułło, Jaromir Trafankowski 

• GAWRIUSZKA SŁUZĄCY ICHARIEWA 

Rafał Korpik, Bartosz Urbanowicz 
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Wiesław Bednarek, Paweł Myszkowski 
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AKT I 
Do miejskiego zajazdu przybywa ziemianin lchariew w towarzystwie posługacza Gawriuszki. 

Szybko okazuje się, że jest karcianym oszustem. Właśnie wygrał osiemdziesiąt tysięcy rubli i szuka 

kolejnej ofiary. Jego tajemnicą i „sprzymierzeńcem" jest własnoręcznie znakowana talia, której nadał 
żeńskie imię: Adelajda lwanowna . 

lchariew jest też obiektem zainteresowania innych oszustów-karciarzy - pojawiają się Krugel, 

Szwochniew i Pocieszliwy, którzy- po krótkiej i pełnej obłudy wymianie uprzejmości - przyjmują za

proszenie lchariewa do rozegrania partyjki . Kompani prędko orientują się, z kim mają do czynienia 

i proponują lchariewowi spółkę . 

O ofiarę jednak niełatwo. Pocieszliwy wspomina o jedynym mieszkańcu zajazdu - to Michał Alek

sandrowicz Głow. Zdaje się, że nie gra w karty, Pocieszliwy proponuje jednak przyprowadzić go. 

Oczekiwaniu na Głowa towarzyszą coraz większe emocje. lchariew obmyśla, jak nakłonić go do gry . 

W końcu Pocieszliwy i Głow pojawiają się . Jednak Głow musi się pożegnać: zniecierpliwiony oczekiwa

niem na wypłatę pożyczki postanowił wyjechać. Zostawia syna, Aleksandra, który ma przypilnować interesów 

i odebrać obiecane dwieście tysięcy rubli. Ojciec trochę obawia się, ponieważ chłopak jest młody i łatwowierny 

a w dodatku „rwie się do huzarów". Pocieszliwy zgadza się zaopiekować się nim jak własnym synem. 

Wyjazd Głowa rozwiewa nadzieje na cenną wygraną . 

Pocieszliwy uspokaja kompanów - przecież młody Głow posiada wszelkie upoważnienia. Nic prostszego jak 

zasiąść z nim do kart. Szybko zdobywają zaufanie młodzieńca i.„ ojcowski weksel na dwieście tysięcy. Saszę 

wyposażają zaś w sumkę (wyłożoną przez lchariewa), która pozwoli na ucieczkę przed gniewem ojca wprost pod 

skrzydła huzarii. 

Pojawia się urzędnik Zamuchryszkin w sprawie pożyczki Głowa - termin wypłaty przeciągnie się jeszcze. Bar

dzo to niepokoi Krugla, Pocieszliwego i Szwochniewa - czas ich nagli, bo oto szykuje się kolejny interes. Nawet 

łapówka nie jest w stanie niczego przyspieszyć . 

Jest jednak rozwiązanie - lchariew wyłoży swoje osiemdziesiąt tysięcy w gotówce i poczeka na realizację we

ksla. Natychmiast po wypłacie dołączy do reszty. 

Pocieszliwy, Krugel i Szwochniew wyjeżdżają a lchariew rozkoszuje się zwycięstwem: zyskał sto dwadzieścia 

tysięcy! 

Pojawia się młody Głow w poszukiwaniu pozostałych. Kiedy dowiaduje się, że odjechali, wyjawia lcharie

wowi całą intrygę : nie nazywa się Głow lecz dla pieniędzy zgodził się zagrać tę rolę . Teraz został oszukany . 

Fałszywy był jego rzekomy ojciec, fałszywy urzędnik Zamuchryszkin, a lchariew ... pozostał z fałszywym wekslem 

na dwieście tysięcy rubli. 
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GWIZDALAN KA 

Co należy wiedzieć wchodząc na widownię 

W programie dzisiejszego wieczoru przewidziane jest wysta
wienie opery Gracze, napisanej przez Dymitra Szostakowicza oraz 
Krzysztofa Meyera „przebranego" za Szostakowicza. Rosyjski kom
pozytor rozpoczął ją w Kujbyszewie (dzisiejszej Samarze) w 1942 
roku a skończył - po czterech dekadach pauzy - polski kompo
zytor w Hamburgu. Szostakowicz tworzył na ewakuacji spowo
dowanej oblężeniem Leningradu przez Niemców, Meyer - jako 

stypendysta Wydziału Kultury w Hamburgu. 
Jest to bodaj jedyna komedia kryminalna w dziejach opery, 

a na pewno jedyna taka, w której nie chodzi o to „kto zabił", 

tylko - „kto oszukał". Skala oszustwa jest poważna, gdyż chodzi 
o sumę co najmniej 200 tysięcy rubli carskich. 

Uderzające podobieństwo motywacji życiowych i sposo
bu działania postaci występujących w operze do osób znanych 
Państwu z pierwszych stron gazet nie jest przypadkowe, acz nie 

----
należy traktować Graczy jako opowieści „z kluczem". Tekst powstał bar
dzo dawno temu, kompozytorzy nie dodali doń ani słowa, a Meyer spo

ro słów ujął. 
Specyfiką tej opery jest obsada wyłącznie męska . Z tego punktu widze

nia można potraktować Graczy jako negatyw Siostry Angeliki: tam - same 
kobiety, tu - sami mężczyźni. Tam - białe habity, tu - czarne charaktery. 
Tam - modlitwa, tu - hazard i „szampanskoje". Tam - liryzm, tu - kpina, 

itd„ itp. 
Wykonawcy śpiewają w języku Gogola toteż niniejszy komentarz 

pomyślany został jako pomoc dla Państwa. Libretto pozbawione kobiet, 
walki o władzę, a nawet nieodwzajemnionej miłości może być postrzega
ne jako „deficyt" Gogolowskiego tekstu z punktu widzenia operowej trady
cji i przysparzać trudności w zorientowaniu się, o co tu właściwie chodzi, 
skoro chodzi o coś innego niż zwykle. Usytuowanie akcji w jednym, ciągle 
tym samym pomieszczeniu prowincjonalnego zajazdu wyklucza oczaro
wywanie oczu widzów widowiskowymi sytuacjami i efektownymi zmia
nami scenografii. Mając tego świadomość Szostakowicz, a po nim również 
Meyer, z tym większą inwencją potraktowali partię orkiestrową, jakby 
celowo nie przyjmowali do wiadomości, że jej miejsce jest pod sceną. 

Do barwnej orkiestry należy pierwsze i ostatnie słowo w tym spekta
klu . Jest jednym z jej uczestników, co więcej - jedynym spośród głównych 
bohaterów, którzy nie kłamią. I jedynym, który nie może oszukiwać, bo od 

razu usłyszą Państwo fałsz! 

Co warto wiedzieć przed I aktem 

Główny bohater zajechał właśnie do gospody. Zajmuje pokój, ale 
przede wszystkim zasięga informacji, czy będzie miał z kim zasiąść do 
kart. Niedawno wygrał 80 tysięcy rubli i szuka kolejnej ofiary. Pod jego 
nieobecność w pokoju pojawiają się dwaj inni goście (Krugel i Szwoch
niew), również w poszukiwaniu partnera do gry. Orkiestra zachowuje się 
dyskretnie, akompaniując prozaicznym zdaniom w pospolitej sytuacji. 

lchariew powraca i z romantycznym uniesieniem śpiewa do talii kart: 
„Oto ona, talijka najdroższa, po prostu perła! Adelajda lwanowna ! " Proza 
życia przebija przez solo Gawriuszy, który ..filozofuje" na temat życia przy 
akompaniamencie basowej bałałajki: „lubię wędrowne życie ... Ech, co za 
życie mają panowie ... Gdzie lepiej: w Riazaniu czy w Kazaniu? .. . " 

Postaci w kolejności pojawiania się na scenie: 

• ICHARIEW - główny bohater. Ziemianin, 

którego pasją życiową jest hazard. Do kart pała 

miłością tak wielką, że w recytatywnej muzyce 

Graczy jako jedyny wznosi się na wyżyny lirycz

nych uniesień; można by prawie rzec - .Leński 

rozkochany w kartach". 

• ADELAJDA IWANOWNA - talia, 

w której lchariew potrafi rozpoznać każdą kartę 

ze znacznej odległości . Umiejętność tę posiad ł 

po wielomiesięcznym badaniu wzorów na od

wrocie kart. 

• GAWRIUSZA - służący lchariewa 

• ALEKSIEJ - służący w gospodzie 

• SZWOCHNIEW, KRUGEL, POCIESZUWY 
- tercet szulerów 
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lchariew marzy o ograniu kogokolwiek. 
Rośnie temperatura emocjonalna, muzyka osią · 

ga prawie wagnerowką intensywność przy 
słowach: „chce mi się ... " Czy w tym momencie 
śmieszniejszy będzie kontrast banalnego „chce 
mi się" z uduchowieniem muzyki, czy raczej per
fidna sugestia, iż chyba będzie tu walka o jakieś 
„złotko Renu"? 

Teksty recytatywów rzadko bywają „po· 
etyckie". W Graczach wielokrotnie jednak 
pospolitość skrzeczy przez każde zdanie. Co 
więcej, w przeciwieństwie do tradycyjnego re
cytatywu, który miał za zadanie informowanie 
słuchaczy o przebiegu akcji, w Graczach recyta· 
tyw nie zawsze może się podejmować takiej roli, 
bo bohaterowie nic prawie nie robią. A mówiąc 
ściślej: prawie nic nie robią na scenie, bo tego co 
robią za sceną - a co chwilę znikają za kulisa
mi - nie wiemy. Paplał Gawiusza przy bałałajce, 
a teraz, zawierając znajomość z lchariewem, 
bez większego ładu i składu perorują Krugel, 
Szwochniew i Pocieszliwy. Wygłaszają „filozofij· 
ki", będące w gruncie rzeczy popisem hipokry
zji. „Przyjechałem tu samiuteński ... Ja przecież 

nie mogę bez szczerości ... Człowiek należy do społeczeństwa ... 
Szczerość to obowiązek!" Orkiestra dyskretnie włącza się w ów 
„small talk" a la Russe. 

Na stole pojawia się śniadanie a w orkiestrze do głosu docho
dzi fortepian. Rozbrzmiewa patetyczny recytatyw alla opera seria, 
w której, jak wiadomo, opiewano losy władców i mitycznych he· 
rasów. Tymczasem w Graczach śpiew con pianoforte e molto 
espressivo służy apoteozie sera : „Ser wszakże kiedy jest dobry? 
Wtedy, gdy na jeden obiad nałożysz drugi. Oto jego właściwe znacze
nie" - ogłasza Pocieszliwy. 

W orkiestrze skrzyp,(:e intonują sentymentalne solo a na sce
nie karty wędrują na stół. Bohaterowie reagują na ten widok, jak
by ujrzeli wytęsknioną ukochaną. Z symfoniczną werwą rzucają się 
- wraz z orkiestrą - do gry. Energia uchodzi jednak i z orkiestry, 
i z graczy w miarę, jak Krugel, Pocieszliwy i Szwochniew orientują 
się, że ,.trafił swój na swego." 

Przymierze szulerów zawarte zostaje przy muzyce uroczystej, 
stosownej do okoliczności. Orkiestra zaczyna jednak wtrącać swoje 
trzy grosze i słowa „czy chce pan przyjąć naszą przyjaźń?" kamen· 
tuje quasi-glissandem. Czyta przyszłość z kart? 

Oszuści bratają się w dynamicznej fudze. W finale Falstaffa 
Verdiego w fudze bohaterowie wyśpiewują konkluzję : „cały świat 

jest żartem". Czyżby zanosiło się na morał : „cały świat jest pełen 
oszustów"? 

Sojusznicy dzielą się doświadczeniem. W przekładzie na język 
współczesny, można by ich zwierzenia i opowiadania streścić 

następująco: lchariew wyznaje, że już w ławie szkolnej grywał 

w karty ... Szwochniew wspomina cudowne dziecko, obdarzone da· 
rem niezrównanego szachrowania . Migotliwa orkiestra, widocznie 
chcąc podkreślić, że wywodzi się z tradycji Zlotego kogucika i Sze
herezady, relację Szwochniewa ubarwia efektami instrumentacyj· 
nymi tak, że brzmi jak bajeczka o „ognistym ptaszku" na skalę ta
lii kart. Dopowiada lub domalowuje to, co relacjonują słowa, jakby 
utożsamiała się z narratorem. 

Pocieszliwy opowiada o karcianym „hakerze". Jego historyjkę 

komentuje fraza tak zaskakująco harmonijna jak pierwszomajowa 

piosenka - towarzysząc słowom o „ekonomii politycznej", której społeczeństwo zawdzięcza „podział 
pracy" ... 

Pocieszliwy zachwala skuteczność metody na „karty w promocji" ... i przypomina, jak podrzucali 
znakowane karty przez podstawioną trojkę pijaków. Dzięki orkiestrze rozpędzoną trojkę niemal widać . 

lchariew demonstruje umiejętność rozpoznawania kart na odległość, do jakiej doszedł ciężkim 
mozołem. Zdradza, w jaki sposób wprowadza trefną talię do gry, nie kryjąc zadowolenia z osiągniętego 

profesjonalizmu. Orkiestra tymczasem odzywa się, tak jakby nie podzielała jego aprobaty 
dla triku z trojką : „nazywa się to szalbierstwem i różnymi podobnymi słowami, a przecież 
to giętkość umysłu .... " 

Kwartet szulerów rozgląda się za ofiarą . Sytuacja przedstawia się beznadziejnie, 
lecz wydaje się, że Szwochniew wpadł na jakiś pomysł. .. 

Co należy wiedzieć przed li aktem 

Muzyka narzuca skojarzenie z Borysem Godunowem, którego nie należy przeoczyć 
ani zlekceważyć . 

Znudzony lchariew w rozlewnym ariosie rozpamiętuje wygraną 80 tysięcy rubli . 
Hazard stanowi dlań cel życia, które pozbawione okazji do gry jest beznadziejnie mo

notonne. 
Pocieszliwy wprowadza Michaiła Aleksandrowicza Głowa, przy akompaniamen

cie fagotu. Zacny starzec, stęskniony za rodziną, zmuszony jest czekać na wypłatę 
pieniędzy na posag dla córki. Refleksyjno-dydaktyczny monolog Głowa (przy akompa
niamencie klarnetu): „Posłuchajcie starca ... jesteście młodzi .. . a ja sam grałem i wiem: 

wszystko na świecie zaczyna się od groszowej stawki, a patrzysz - i mała gierka już kończy się wielką" . Kawaleryjska de
klaracja Pocieszliwego: „ ja też grałem - ale rzuciłem, bo najważniejszy jest spokój ducha". Da capo Głow (z klarnetem) : 
„Posłuchajcie starca ... nie ma jak życie rodzinne". Głow opiewa ojcowską miłość, biada nad upadkiem obyczajów po czym 
błogosławi „nawróconego szulera", który gotów jest zająć się jego synem jak rodzony ojciec; a przy okazji - plenipotencja· 
mi, jakie młodzian otrzymał na odbiór dwustu tysięcy rubli. W podniosłej atmosferze „musorgsko-cerkiewnej Rusi" starzec 

opuszcza towarzystwo. 
„Ptaszek uciekł ... ", konstatują rozczarowani szulerzy w kolejnej fudze, tym razem na motywie Adelajdy lwanownej. „Zo· 

stał syn ... Rwie się do huzarów ... Będą żniwa!" - obwieszcza Pocieszliwy. Kwartet mobilizuje siły do ataku na upatrzoną 
ofiarę . Orkiestra iskrzy jak nigdy dotychczas: walc, galop, groteskowy taniec, a wreszcie „muzyka jak na capstrzyk" - urwana, 

bo orkiesta zakadencjonuje dopiero wtedy, gdy polowanie przyniesie rezultat. 
Bardzo melodyjnie wszyscy bratają się młodym Głowem. Toastem „za zdrowie huzarii" wprowadzają go w tajniki przyszłego 

życia. Będzie rąbać, pić, uwodzić i rżnąć w karty. W drugiej konkurencji Głow już wykazuje pewną biegłość . Na opanowanie 
czwartej miałby ochotę, ale przeszkadza mu brak gotówki. „No to ci skredytujemy. - ofiaruje się Pocieszliwy - Masz przecie 
upoważnienie od ojca . Jak podejmiesz pieniądze, to nam zapłacisz, a tymczasem możesz dać weksel. Ale co też ja wygaduję! 
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Tak jakbyś musiał koniecznie przegrać. A może właśnie wygrasz kilka tysięcy gotó
weczką." Na scenie teatralnej Pocieszliwy zapewne podkreśliłby słowa „Ale co też 
ja wygaduję! „. A może właśnie wygrasz„." Tymczasem orkiestra, jedyny raz w ciągu 
wieczoru, prawie milknie, jakby nie chciała zagłuszyć słów ,,to nam zapłacisz". 

Rozpoczyna się gra. Graczom kibicuje orkiestra, w której po raz pierwszy odzy
wa się masywny, złowieszczy chór dętych blaszanych. Dysonujące akordy akcentują 
słowa coraz to powracające w ustach Głowa: „niech diabli wezmą". I biorą -

Gfti4·Nl§łJ·€1U.!§fłti&JE&D 
Patetycznym tonem dają mu do zrozumienia, że siadając do stołu to właśnie on chciał 
ich zguby: „kto siada bez pieniędzy, ten siada po to, by innych ograć". 

Zdesperowany młodzieniec sięga po pistolet, lecz partnerzy nie zamierzają 

dopuścić do skandalu. Proponują rozwiązanie lepsze od samobójstwa. W zamian za 
weksel na dwieście tysięcy dadzą mu dwieście rubli na umundurowanie, żeby- miast 
wracać do domu - zaciągnął się do pułku huzarów. Wyprawiają Głowa do wojska, 
a orkiestra kadencjonuje „capstrzykową muzykę". 

Z rossiniowską lekkością rozpoczyna się kolejna scena. Pokój - ten sam, po
staci również, lecz nastrój - jakże odmieniony. Orkiestra gra żwawe preludium 
w formie fugi, najkunsztowniejszej z muzycznych form. Wymaga ona biegłości w kon
trapunkcie, by słuchacz nie zorientował się, że tu - temat, tam - temat „do góry no
gami", a jeszcze gdzie indziej - temat wspak, albo nawet z tym „do góry nogami" 
naraz. Zupełnie jak wirtuozowska żonglerka kartami w czasie gry, by nikt nie mógł 
się zorientować o co chodzi. A przecież jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że 

chodzi o pieniądze . 

Fortepian po raz wtóry przebiera się za klawesyn - teraz w recytatywie rodem 
z opery buffa . Rozmowa toczy się między posiadaczami weksla a urzędnikiem Zamu
chryszkinem, w którego gestii leży wypłata gotówki. Nawet oczywista w takiej sytu
acji łapówka nie przyspieszy jednak terminu wypłaty poniżej dwóch tygodni „. 

Szwochniewa, Krugla i Pocieszliwego taka zwłoka bardzo niepokoi, gdyż na 
oku mają już inny interes. Orkiestra daje do zrozumienia, że sprawa jest niezwy
kle poważna, chodzi w końcu o bardzo duże pieniądze. „W Niżnym Nowgorodzie 
już czekają - tłumaczy Pocieszliwy. - Kupcy kończą wielkie transakcje, a wysłali na 
nie swoich synów, którzy oczywiście zapragną grać." Wreszcie znajdują rozwiązanie : 

lchariew da im osiemdziesiąt tysięcy gotówki, natomiast w zamian otrzyma weksel. 
Od pewnego czasu uczestnikiem rozmowy są również skrzypce. Wyjątkowo donośnie 
odzywają się w chwili, gdy Pocieszliwy wręcza lchariewowi weksel. Czyżby skrzyp
ce chciały przypomnieć swoją pierwszoplanową rolę w Historii żołnierza oszukane
go przez diabła? 

lchariew rozkoszuje się wygraną. Wszak miast sześćdziesięciu tysięcy 
rubli udziału we wspólnej wygranej (obniżonej oczywiście o koszty dojścia 
do gotówki w urzędzie) zyskał sto dwadzieścia tysięcy (dwieście tysięcy 
wartości weksla minus osiemdziesiąt tysięcy gotówki oddanej wspólni
kom). Wyśpiewuje apoteozę swojej profesji, pełen podziwu dla własnego 
talentu i praktyki. Z dumą deklaruje: „misternie i przemyślnie, oszukać 
wszystkich i samemu nie dać się oszukać - to prawdziwe zadanie i cel!" 

Wbiega rozgorączkowany Głow-junior w poszukiwaniu pozostałych 

graczy. Na próżno - odjechali. Odsłania więc przed lchariewem praw
dziwy sens wydarzeń, których był uczestnikiem: „starzec - nawet nie 
wiadomo, czy ma dzieci, wiadomo tylko, że nie Głow, a Krynicyn„. 
Psoj Stachycz Zamuchryszkin - żaden urzędnik, tylko dymisjonowany 
sztabskapitan„. A ja sam taki Głow jak ty chiński cesarz!" Weksel zaś, 

to oczywiście bezwartościowy papier. Komentarz orkiestry jest wie
loznaczny. Dla jednego jest to wszak farsa, dla innego dramatyczne 
pogwałcenie wszelkich zasad. lchariew próbuje zaciągnąć rzekomego 
Głowa do sądu, by oskarżyć oszustów i dochodzić sprawiedliwości. Ów 
jednak - podobnie wystrychnięty na dudka, bo bez obiecanych trzech 
tysięcy za udawanie Głowa - wytyka mu, że sam przecież uczestniczył w 
szalbierstwie, z pomocą Adelajdy lwanownej. Nie ma więc prawa skarżyć 
się ani powoływać się na prawo. 

Finał I: spontaniczna reakcja lchariewa: Niech diabli wezmą Adelajdę 
lwanowną! (rzuca karty). 

Finał li: morał jak w dramma giocoso, tj. w Don Giovannim i Żywocie 
rozpustnika. Niestety, główne postaci nie mogą już pokazać się przed 
kurtyną, podobnie jak ma to miejsce w w operach Mozarta i Stra
wińskiego, gdyż właśnie uciekają jak najdalej od sceny. Odśpiewanie 

morału przypada więc jedynemu, który pozostał: „E, do diabła, taki już ten 

świat oszukańczy! „. - biada lchariew - Temu tylko szczęście sprzyja, kto 

głupi jak but, trzech nie umie zliczyć, nad niczym się nie zastanawia, nic 

nie robi i gra w bostona po groszu wyświechtanymi kartami!" 

Czego można dowiedzieć się już w domu 

Dymitr Szostakowicz przystąpił do pracy nad operą na przełomie lat 
1941/42, wkrótce po ukończeniu monumentalnej Symfonii Leningradz
kiej. Zapewne pozwoliło mu to na korzystną odmianę nastroju i charakteru 

Nowe postaci: 

• MICHAIŁ ALEKSANDROWICZ GŁOW 
- ziemianin, zacny starzec stęskniony za rodziną 

• SASZA - syn Głowa. Marzy o zaciągnięciu 

się do pułku huzarów. 

• PSOJ STACHYCZ ZAMUCHRYSZKIN 
- urzędnik magistratu z rodziną na utrzymaniu. 
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muzyki po patosie poprzedniego dzieła. Sporo wskazuje jednak na to, że sięgnął po sztukę stworzoną przez rosyj
skiego klasyka satyry, odnajdując w niej komentarz do sytuacji Rosji pół roku po najeździe Hitlera. Relacje pomiędzy 
gogolowskimi szulerami, którzy oszukują się nawzajem, uderzająco przypominały wszak „uczciwość" i „lojalność" 

sygnatariuszy paktu Ribbentropp-Mołotow. 
W listopadzie 1942 roku Szostakowicz pisał w liście do przyjaciela, kompozytora Wissariona Szebalina, 

informując go o powstającej operze: „pracuję nad tym z przejęciem i zadowoleniem". Tworzył muzykę znakomitą, 
• nawiązując do niekonwencjonalnego stylu sprzed lat, jaki - w wyniku nagonki zainicjowanej przez Stalina tu
dzież nachalnej dyktatury realizmu socjalistycznego - zmuszony był porzucić, po oficjalnej krytyce Lady Macbeth 

mceńskiego powiatu w 1936 roku. 
Szostakowicz pisał muzykę do tekstu Gogola wziętego dosłownie, bez skrótów. Nie była to idea oryginalna gdyż 

74 lata wcześniej tak właśnie postąpił Modest Musorgski, rozpoczynając Ożenek - także według Gogola. Jednakże 
nie był to pomysł praktyczny. Dzieło rozrastało się bowiem do niebotycznych rozmiarów. Ów wysoce niepraktyczny 
pomysł Szostakowicza przypuszczalnie wynikł z prozaicznego powodu: z braku librecisty. Aleksander Preiss, który na
pisał libretto do Lady Macbeth mceńskiego powiatu a wcześniej zaadaptował dla Szostakowicza Gogolowskiego Nosa, 
pozostał w oblężonym Leningradzie, gdzie wkrótce zmarł. W Kujbyszewie nie było nikogo, kto mógłby przystosować 
komedię Gogola do wymogów opery. Biorąc to wszystko pod uwagę, Krzysztof Meyer odstąpił od zamysłu umu
zyczniania całego tekstu komedii Gogola i skrócił dalszy jej ciąg, tak by całość zmieściła się w ramach normalnego, 
pełnospektaklowego przedstawienia operowego. Pozostał natomiast przy rosyjskim oryginale, chociaż premierę Gra
czy przewidziano w Niemczech. (O tym, jak bardzo zmiana języka przeobraziłaby charakter i ducha utworu można się 
było przekonać w Wuppertalu, gdy „echt-Russische" dialogi wyśpiewywano w języku Goethego i Grassa.) 

Pod koniec 1942 roku Szostakowicz odłożył partyturę, i to w połowie taktu. Później przekazał rękopis Gra
czy swojej ówczesnej studentce, Galinie Ustwolskiej. Na początku lat siedemdziesiątych poprosił ją o zwrot party
tury, choć nie zamierzał kontynuować pracy nad operą. Muzyka ta pozostawała mu jednak chyba bliska, skoro kil
ka fragmentów z opery wykorzystał w swym ostatnim utworze - w Sonacie na altówkę i fortepian. Dopiero trzy lata 
po jego śmierci, 18 września 1978 roku, Graczy wykonano po raz pierwszy. Giennadij Rożdiestwienski przedstawił 

Szostakowicz w hełmie strażackim podczas oblężenia Leningradu, 1941. 

zachowany fragment opery w wersji koncertowej 
z Orkiestrą Filharmonii Leningradzkiej. wówczas 
już noszącej imię Szostakowicza, oraz solistami 
Moskiewskiej Opery Kameralnej. 

Na fali zainteresowania muzyką Szostako
wicza w Europie Zachodniej znalazła się sce
na operowa, która postanowiła wystawić Gra
czy. W 1981 roku decyzję taką podjęto w Wup
pertalu (miasto, które z racji swej historii można 
by nazwać „niemiecką Łodzią" obecnie kojarzo
ne jest głównie z jedyną w Europie „podniebną" 

kolejką miejską). Inscenizowanie fragmentu wydawało się jednak przedsięwzięciem 
na tyle ryzykownym, że postanowiono znaleźć kompozytora, który dokończyłby par
tyturę. Wybór padł na Krzysztofa Meyera - o powodach za chwilę - i 12 czerwca 
1983 roku odbyła się sceniczna premiera Graczy. We wrześniu niemieccy muzycy za
prezentowali dzieło przed polską publicznością, zaproszeni na festiwal „Warszaw

ska Jesień". 
Kończenie cudzych oper nie jest niczym nadzwyczajnym w dziejach muzy

ki. Trudno wszak byłoby spuszczać kurtynę w tym momencie Turandot, w którym 
śmierć przerwała Pucciniemu pracę. Po wielu perypetiach dokończenia doczekała 
się Lulu Albana Berga. W kontekście tamtych dzieł, sięgnięcie po Graczy Szostako
wicza z podobną intencją mogło jednak budzić wątpliwości, bowiem kompozytor 
porzucił ich dość szybko, w pełni sił twórczych, i nigdy już do nich nie powrócił. 
Powstała więc nietypowa partytura, w której rozmiary dopełnienia - spod pió
ra Meyera wyszło aż dwie-trzecie partytury - znacznie przekraczają długość pier
wotnego fragmentu. „Udało mu się, na ile oczywiście jest to możliwe, «przeobrazić 
w Szostakowicza» - skomentował we wspomieniach Giennadij Rożdiestwienski 

- i « pofantazjować» na ten ciekawy temat". Z jednej strony bowiem praca nad 
partyturą była wyzwaniem twórczym, gdyż nie wspierały jej żadne szkice. Ale 
równocześnie miała cechy naśladownictwa, bowiem polegała na możliwie najwier
niejszym imitowaniu stylu muzyki Szostakowicza z lat czterdziestych (acz znawca 
muzyki Szostakowicza dosłucha się w Graczach reminiscencji jego późniejszych dzieł, 
a w partyturę wkomponowane są również „pieczątki" samego Meyera). Sytuację 
taką doskonale znają historycy sztuki, którym do dzisiaj sen spędza z powiek per
spektywa potknięcia się o kolejnego Meegerena produkującego obrazy „Vermeera". 

W Wuppertalu Graczy przyjęto z entuzjazmem. Na „Warszawskiej Jesieni" przed
stawienie nie wzbudziło większego rezonansu, gdyż Szostakowicza ciągle jeszcze 
traktowano jako persona non grata. Szkodził mu zarówno język muzyczny - nad
to konserwatywny w opinii zwolenników dogorywającej awangardy, jak również 
„radzieckie" pochodzenie dzieła. Były to również czasy, gdy zerkanie w przeszłość 
uchodziło za czyn naganny estetycznie - to dzisiaj zabawy z przeszłością należą do 
ulubionych zajęć twórców (a mam na myśli nie tyle celowy i ostentacyjny epigonizm, 
co podejście do klasyki podobne do tego, jakim bawi i zaciekawia nas od paru lat 
chociażby Paweł Huelle w Mercedesie Benz lub Kastorpie). Jeśli więc Gracze mogą 
skłaniać do stawiania pytań, to nie o sens, ale o skuteczność tej muzycznej maskara 
dy. Czy zaowocowała operą, którą obejrzeli Państwo z przyjemnością i zaciekawie

niem? 

Po wykonaniu Graczy 
podczas „Warszawskiej Jesieni ", 1983. 

Realizacja w teatrze w Wuppertalu, 1983. 
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Maskarady Meyera 

Teatr w Wuppertalu zwrócił się z propozycją dokończenia Graczy do Krzysztofa Meyera, uważanego za eks
perta od muzyki Szostakowicza. Na opinię tę wpłynęła opublikowana kilkanaście lat wcześniej monografia życia 
i twórczości rosyjskiego twórcy. Wydała ją krakowska oficyna PWM w 1973 roku, siedem lat później ukazała się 
w NRD. O ile polscy czytelnicy otrzymali tekst mocno pocięty przez cenzora, niemiecka wersja wypadła znacz
nie okazalej . Niemcy nie wpadli bowiem na to, że w Polsce teksty cenzurowano tuż przed samym drukiem, 

' mozolnie złożone już przez linotypistę, choć przecież taniej okrawać maszynopis autora . Otrzymawszy więc od 
Meyera „szczotki", wydawcy z Lipska przetłumaczyli je, przekonani o politycznej nieskazitelności tekstu. PWM 
wznowił książkę w 1986 roku, z innymi teraz skrótami cenzorskimi, bo po upływie kilkunastu lat inne już kwestie 
ukrywano przed opinią publiczną . A kiedy „glasnost"' i „pieriestrojka" pozwoliły Meyerowi dotrzeć do nieznanych 
wcześniej materiałów i przygotować nowe, poszerzone wydanie monogafii, cenzorzy odeszli wprawdzie do histo
rii, ale na drodze między autorem i czytelnikiem stanęli księgowi. Tym sposobem w polskich księgarniach pozycja 
ta ukazała się dopiero po wydaniach w czterech innych językach (Paryż 1994, Bergisch Gladbach 1995, Amsterdam 
1996, Madryt 1997, St. Petersburg 1998, Warszawa 1999). 

Gracze stały się najbardziej spektakularnym nawiązanem Meyera do muzyki Szostakowicza, lecz bynajmniej nie 
jedynym. W 1995 roku na prośbę Dymitra Sitkowieckiego kompozytor podjął się zorkiestrowania Sonaty skrzypco
wej Szostakowicza. W gruncie rzeczy dokonał nie zwykłej orkiestracji, lecz transformacji, przekomponowując nie
które fragmenty i dostosowując kameralny utwór do wymogów gatunku orkiestrowego. Trzeci raz Meyer zwrócił 
się ku Szostakowiczowi w pastiszu Au-de/a d'une absence (..Ponad nieobecnością", „po drugiej stronie 

życia"), nawiązując do cyklu 24 kwartetów smyczkowych, jaki rosyjski twórca zamierzał napisać we wszystkich 
tonacjach. Skomponował „hipotetyczny" XVI Kwartet smyczkowy H-dur, gdyż taka właśnie tonacja wynikała 
z logiki ukończonych już dzieł. Powstał kolejny utwór całkowicie podporządkowany stylistyce rosyjskiego kom
pozytora, acz stawiający autora przed problemem innym niż Gracze. Nie sposób bowiem wyobrazić sobie, jak 
Szostakowicz komponowałby w czasie, którego dożyłby, rozpoczynając kolejny kwartet. 

Gwoli dopełnienia problemu „muzyczne maskarady Meyera''. Sprowokowane zostały w Poznaniu, w 1976 roku. 
Kierownictwo Filharmonii Poznańskiej zwróciło się wtedy do kompozytora z propozycją przygotowania utworu na 
najbliższy Prima Aprilis - i powstała Symfonia O-dur KV 213a „Wolfganga Amadeusza Mozarta''. 

Na pamiątkę ... 

(„.albo na nowy dzwonek do komórki) 
ff ,.------- . . „ __________ 
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A - de - la i da! 

Danuta Gwizdalanka 

ANDRUSZKO 

Większość dorobku scenicznego Mikołaja Gogola od dawna cie
szy się zasłużoną renomą na całym świecie, Gracze natomiast od 
początku pozostają w cieniu i są wystawiane rzadko. Powstały przed 
rokiem 1842 - wraz z Ożenkiem oraz końcową redakcją Rewizora, któ
re swym rozgłosem szybko przyćmiły tę najmniejszą w dorobku pisarza 
sztukę. Stało się już regułą, że jest odbierana w kontekście tych dwóch 
genialnych komedii, bo przecież i w niej występuje motyw ożenku, wy
korzystywany tym razem w oszukańczej intrydze, oraz daje znać o sobie 
główna zasada konstrukcyjna rządząca historią o rewizorze, w myśl któ
rej oszukany zostaje ten, kto sam próbuje oszukać. 

W Graczach kontynuowany jest manichejski obraz świata, będącego 
swoistym rajem dla kombinatorów, naciągaczy i oszustów. Choć jest on 
tym razem ograniczony do niewielkiej przestrzeni traktierni w jakimś pro
wincjonalnym rosyjskim miasteczku, to jednak słowo „diabeł", na które 
tak często powołują się jej przygodni mieszkańcy, dobitnie podkreśla, że 
jest to przestrzeń zwodnicza . Ma to swoje konsekwencje w stosunku za
równo do samej gry w karty, jak i towarzyszących jej okoliczności, gdyż 
wszystkie stają się przejawem życia jako gry sił nieczystych. Główna 
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ofiara tej gry - „zwykły człowiek", za jakiego uchodzi ziemianin lcha
riew - już widzi w zasięgu ręki wymarzone „dwieście tysięcy" zdoby
te podstępem na swoich przeciwnikach, aby nagle się dowiedzieć, że 
został wystrychnięty na dudka przez znacznie większych od siebie 

kanciarzy ... 
A jednak Graczy nie da się do końca wytłumaczyć konwencją kolej

nych autozapożyczeń z Rewizora, z których ogólnie rzecz biorąc Gogol 
korzysta, lecz które w szczegółach świadczą bardziej o odstępstwie od 
tradycji niż o jej kontynuowaniu. Podstęp ma tu charakter głęboko ukry
ty i trudny do rozpoznania na pierwszy rzut oka. Zastosowana przez au
tora krótka forma wypowiedzi scenicznej jest wyraźnie obliczona na to, 
aby antycypujący akcję widz nie zdążył sięgnąć jej ukrytego „dna". O ile 
bohaterowie Rewizora - nieomal jak w Piekle Dantego - bez najmniej
szej żenady wyznają wszystkie swoje grzechy - głównie złodziejskie 

przywary, o tyle główni bohaterowie Graczy czynią wszystko, aby ukryć 
swą prawdziwą naturę i do końca pozostać incognito. Wykreowany 
na scenie świat zachowuje wszelkie pozory normalności, aby w jednej 
chwili runąć w przepaść misternie przygotowywanej pułapki. Odkrycie 
prawdy przez lchariewa jest jednocześnie odkryciem prawdy przez wi
dza i stanowi wspólny punkt wyjścia do radykalnej reinterpretacji świata 
przedstawionego. Po raz pierwszy Gogol zrównał widza z bohaterem 
scenicznym w ich niewiedzy na temat tego, jakie niespodzianki, pułapki 

i zasadzki kryje w sobie życie . 

Aurę tajemniczości tworzą w Graczach przede wszystkim efekty 
pozasceniczne, polegające na tym, że znaczna i zazwyczaj znacząca 
część akcji odbywa się poza obrębem sceny, a widz jest zazwyczaj in
formowany - w taki lub inny sposób - jedynie o jej wynikach. Metodę 
tę wprowadził na szeroką skalę do teatru Antoni Czechow, czyniąc 
z niej znak rozpoznawczy własnej techniki scenicznej, jednak za prekur
sora owej techniki na gruncie dramaturgii rosyjskiej uznać należałoby 
Gogola. Autor Graczy z całą premedytacją i świadomością wyrzuca 
poza scenę - i to w sensie dosłownym - wszystko to, co wiąże się ze 
zmową przeciwko lchariewowi - zmową, o której istnieniu świadczą 
jedynie częste wyjścia pod byle pretekstem głównego autora gry-mi
styfikacji, któremu Gogol nadaje nazwisko Utieszytielny (po polsku: 
„Pocieszliwy" - istnie gogolowski czarny humor!). Na końcu dopiero 

się okaże, że były to sygnały skrzętnie realizowanego tajnego scenariusza, 
w którym role zostały rozpisane i ustalone zawczasu. W Graczach trwa 
swoisty monolog ciemności i zła co nie jest ani dramatem, ani tragedią, 
lecz głębią otchłani otwierającą się po „ukrytej" stronie życia. Odkrycie 
to kończy się w Rewizorze słyną niemą sceną zmieniającą ludzi w nieru
chome, woskowe kukły, w Graczach zaś - analogicznie - oszukany boha
ter „bezsilnie osuwa się na krzesło", gdyż i jemu dane było ujrzeć - tylko 
w nieco mniejszej skali - odwieczny chaos rządzący światem . Gwałtowny 

wstrząs, jakiego doznają bohaterowie w finale sztuk Gogola, jest zawsze 
podobny do przytyczka lub ciosu, który każdorazowo pochodzi z zewnątrz 
- z kosmicznej głębi niebytu. 

W dorobku scenicznym Gogola Gracze stanowią znaczącą ewo
lucję zarówno jeśli chodzi o światopogląd pisarza, jak i sposób portre
towania głównego bohatera. W swoim najważniejszym dziele tego okre
su, nad którym pracował sześć lat - w Rewizorze - wykreował postać 

społecznego młodzieńca „bez piątej klepki w głowie", który znalazłszy 
się w sytuacji domniemanego rewizora potrafił wyciągnąć z tej mistyfi
kacji jak największe korzyści dla samego siebie. Okazał się bohaterem na 
miarę swej epoki z jej szalbierstwem, kanciarstwem i grą pozorów. Zgoła 
inaczej ma się rzecz w Graczach. lchariew „w pocie czoła" studiował me
tody gry znaczonymi kartami, poznawał tajniki karcianego rzemiosła 

i zasięgał konsultacji u najlepszych w tym względzie „specjalistów", aby 
w jednej chwili się przekonać, że stał się anachronicznym dodatkiem do 
swej postępowej epoki. Życie uczyniło znaczący krok naprzód, przestał być 
w cenie indywidualny wysiłek, a jego miejsce zajął znacznie bardziej sku
teczny wysiłek zbiorowy „co w ekonomii politycznej nazywa się podziałem 
pracy". Ten „unowocześniony" przez Pocieszliwego i jego kompanów po
ziom oszukaństwa prezentuje znacznie szerszy wachlarz możliwości niż 

tylko tradycyjne karty. Karty stają się jedynie pretekstem do oszustwa, a w 
praktyce lepsze wyniki daje starannie sporządzony scenariusz oraz sztab 
„doradców" i „agentów", którzy za udział w zyskach potrafią w sposób 
„prawdopodobny" wcielić się w wyznaczone im postacie. O skuteczności 
tego ..teatralizowanego" oszustwa niech najlepiej świadczy fakt, że jego 
ofiarą pada nie tylko lchariew, lecz także jeden z „agentów", którego zgu
bił, jak się zdaje, nadmierny pociąg do alkoholu. Wypadł z ustalonych 
reguł gry i zagrał samego siebie. W tym miejscu warto nadmienić, że 

U Gogola, w odróżnieniu od współ

czesnych mu twórców, nie następuje per
sonifikacja zła, lecz sama irrealność i moc 
jej oddziaływania na życie pozostaje. 
Bohaterowie Gogola reagują nań auten
tycznie - serią prostych, często alogicz
nych, zachowań i spostrzeżeń, stając się 

w ten sposób narzędziem tajemnej siły, 

która „wstrząsa" nimi powodując, że na 
powierzchnię wypływa wszystko to co 
w człowieku mętne, niejasne i zwodni
cze. Stąd też nawet w najbardziej „pry
mitywnych" postaciach Gogola zacho
dzi skomplikowana gra przeciwieństw, 

związana z wymuszoną przez sytuację 
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próbą „samookreślenia". Pragnący łatwego zysku lchariew początkowo wzywa boskiej pomocy, aby 
na końcu, po zrozumieniu swej wielkiej przegranej, cisnąć kartami o drzwi z okrzykiem: „Do diabła!". 
Określonej w tej sztuce sytuacji „gry" towarzyszy cały system „obrzędowości" znamionujący przejście 

bohatera z jednego statusu w drugi lub jego degradację . 

Fabuła Graczy stanowiła nowatorską i wypracowaną w szczegółach próbę przełamania gustów 
ówczesnego widza, przyzwyczajonego do oglądania na scenie „molierowskich" ze swego charakte
ru perypetii miłosnych. W porównaniu z pozostałymi utworami scenicznymi Gogola nie ma w niej ani 
śladu miłosnej intrygi i piętrzących się wokół niej zabawnych sytuacji - jak, powiedzmy, w Ożenku. 
Krytyka zarzuciła Gogolowi, że jego nowa sztuka jest niezrozumiała, gdyż w niej ani razu nie pojawia 
się kobieta„ . Zarzut był jednak niesłuszny i nie uwzględniał nowatorskiej formy Graczy. Jeśli spojrzeć 

metaforycznie na jej „utajnioną" fabułę, to przy pozornym braku postaci kobiecych można w niej 
Cl' 

odnaleźć samą kwintesencję kobiecości. W rozmowach graczy często pojawia się „dama pikowa" - re-
miniscencje słynnej romantycznej nowelki Aleksandra Puszkina pod tym samym tytułem opowiadającej 
o namiętnościach hazardu; lchariew nazywa kobiecym imieniem Adelajda lwanowna swoją ulubioną 
talię znaczonych kart i zwraca się do niej jak do najczulszej kochanki. Kobieta u Gogola występuje 
w roli pośrednika między światem realnym i irrealnym, należy do obu tych światów naraz i może 
z łatwością przenikać przez jego granice. I nie ma znaczenia, że wszystkie te „piękności" są jedynie 
„obrazkami" i nie istnieją w rzeczywistości. W istocie rzeczy są nie mniej realne niż wszystkie inne pe
tersburskie „damy", gdyż w równym stopniu, a może jeszcze lepiej. potrafią prowokować bohaterów do 

autodestruktywnych zachowań . 

Twórczy życiorys Mikołaja Gogola jest pełen zagadek i wydarzeń, które do dziś pozostają 

niewyjaśnione . Bał się rozgłosu i starał się żyć w ukryciu. Znana była jego obsesja podróży, na całe 
miesiące znikał z oczu przyjaciół, uciekał za granicę nikomu o tym nie mówiąc, albo samotnie przemie
rzał wzdłuż i wszerz rosyjską prowincje. Z tych chwytanych w biegu okruchów życia powstały prze
dziwne historie, które Gogol wyciągał na światło dzienne tak, jak kuglarz wyciąga z rękawa talię kart 
i rzuca je przed oczy zdumionej publiczności . Nazywał się „tułaczem" i jak żaden inny twórca odczuwał 
i manifestował swą obcość w tym świecie . Do Rosji miał stosunek ambiwalentny: tworzył hymny na jej 
cześć w poemacie Martwe dusze, a jednocześnie pisał w liście do przyjaciela : „Nie ma życia na Rusi dla 
ludzi pięknych, żyć mogą tutaj tylko świnie (sic!)". Nie znał dobrze ani rosyjskiego, ani ukraińskiego, 
a jednak z nakładających się na siebie różnic i podobieństw tych języków stworzył swój własny styl, 
który zaskakuje do dzisiaj. Miał szczególne upodobania do nazwisk znaczących i nadawał im szcze
gólny charakter bytu, zwany przez wybitnego pisarza amerykańsko-rosyjsl<ego Vladimira Nabokova 
„orgią onomastyczną". Przemawiał do czytelnika w sposób niezwykły, śmiał się z tego, z czego nikt 
przedtem się nie śmiał. Wszystko to można odnaleźć także w Graczach - najmniej poznanej i najmniej
szej sztuce Gogola, która swe adekwatne artystyczne wcielenie znalazła we współczesnej muzyce. 

Czeslaw Andruszko 

Mikołaj Gogol 

GRACZE 
HrPOKH 

Przekład ] erzy Wyszomirski 
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GRACZE 
Sprawy·dawno minionych dni 

Scena I 

Pokój w zajeździe miejJkim. 
lchariew wchodzi z poJlugaczem AlekJiejem i Jwoim lokajem GawriuJZk4. 

.ALEKSIEJ 
Pan będzie łaskaw, pan będzie łaskaw! Takiego pokoiku ze świecą 
nie znaleźć. Cichutki, przytulny - najmniejszego hałasu. 

ICHARIEW 
Hm, hałasu ... Ale za ro pewnie kawalerii, harcowników do diabła 
i trochę? 

ALEKSIEJ 
Wielmożny pan myśli względem pcheł? Niech pan będzie spokojny. 
Jeżeli jakaś pchła albo też pluskwa ugryzie, ro już na naszą 
odpowiedzialność: już my za ro ręczymy. 

ICHARIEW do Gawrimzki 
Gawriuszka, przynieś rzeczy z powozu. 
Gawrimzka wychodzi; do AlekJieja 
Jakże ci na imię? 

ALEKSIEJ 
Aleksiej, proszę pana. 

ICH ARIE W 
A zatem, mój Aleksieju ... z porozumiewawcz4 min4 
powiedz no mi, kro tu u was mieszka? 

ALEKSIEJ 
Owszem, sporo osób. Prawie wszystkie numera pozajmowane. 

ICH ARIE W 
Któż mianowicie? 

ALEKSIEJ 
Szwochniew Piotr Pietrowicz, pułkownik Krugel, Pocieszliwy 
Stiepan Iwanowicz ... 

ICHARIEW 
Grają? 

ALEKSIEJ 
Już szóstą noc z rzędu. 

ICH ARIE W 
Dwa rubelki! wtyka mu w rękę 

ALEKSIEJ z ukłonem 
Dziękuję pokornie. 

li 

ICHARIEW 
Potem będzie więcej. 

ALEKSIEJ 
Najpokorniej dziękuję. 

ICHARIEW 
Między sobą grają? 

ALEKSIEJ 
Nie. Niedawno obębnili porucznika Arrunowskiego, takoż od 
księcia Szeńkina wygrali trzydzieści sześć tysięcy. 

ICH ARIE W 
Masz tu jeszcze dziesięć rubli! A jak mi się uczciwie przysłużysz, 
dostaniesz więcej. Przyznaj się: tyś dla nich karty kupował? 

ALEKSIEJ 
Nie, proszę pana, oni sami. 

ICH ARIE W 
Gdzie? 

ALEKSIEJ 
Tu, u miejscowego kupca Wachramiejkina. 

ICH ARIE W 
Kłamiesz, kłamiesz, hultaju! 

ALEKSIEJ 
Jak Boga kocham. 

ICH ARIE W 
Mniejsza z tym. Pogadamy sobie później. 
GawriuJzka wnoJi kuferek podróżny 
Postaw to tutaj. A teraz przygotujcie mi do mycia i golenia. 
lokaje wychodZ4 

Scena II 

ICHARIEW Jam, otwiera Jzkatulkę wypelnion4 taliami kart 
Co za widok, hę? Każdy tuzin na wagę złota. Każda talijka w pocie 
czoła wypracowana. Tak się zdaje, ale każdą kartę poznakować. 
Od tego przeklętego cętkowania dotąd ćmi mi się w oczach. 
Lecz z drugiej strony - toż to kapitał. Dzieciom można w spadku 
zostawić! A oto ona - talijka najszacowniejsza, po prostu perła! 
Dlatego też piękne imię jej nadałem - Adelajda. Adelajda 
lwanowna. Przysłuż mi się, kochanie, jak się przysłużyła siostra 
twoja, wygraj mi także osiemdziesiąt tysięcy, a po powrocie na wieś 
wystawię ci marmurowy pomnik. W Moskwie go obstaluję. 
JlyJz4c Jt4}Janie i glory za drzwiami, zamyka JZybko Jzkat11lkę 

Scena III 

AlekJiej i Gawrituzka wn0Jz4 miednicę, dzban i ręcznik 

ICHARIEW 
Czy ci panowie są teraz w domu? 

ALEKSIEJ 
Owszem, na sali ogólnej. 

ICH ARIE W 
Pójdę zobaczyć, co to za jedni. 
wychodzi 

Scena IV 

AlekJiej, GawriuJzka 

ALEKSIEJ 
Z daleka jedziecie? 

GA W RIUSZKA 
A z Riazania. 

ALEKSIEJ 
Toście z tamtejszej guberni? 

GAWRIUSZKA 
Nie, ze smoleńskiej. 

ALEKSIEJ 
Aha. To w smoleńskiej macie majątek? 

GA W RIUSZKA 
Nie tylko w smoleńskiej. W smoleńskiej sto dusz, i w kałuskiej 
os.iemdziesiąt. 

ALEKSIEJ 
Rozumiem. Wypada, że niby w dwóch guberniach. 

GA W RIUSZKA 
Ano tak. Samej tylko czeladzi ile: kredencerz Ignacy, Pawłuszka, co 
przedtem jeździł z panem, lokaj Gierasim, Iwan - tak samo lokaj, 
Iwan - pisarz, Iwan znowu - muzykant, potem kucharz Grigorij, 
kucharz Siemion, dalej Waruch - ogrodnik, Diemientij - stangret. 
Tak to jest u nas. 

Scena V 

Ci Jami. Wchodz4 oJtrożnie Kmgel i Szwochniew 

KRUGEL 
Jestem doprawdy w strachu, żeby nas tu nie zastal. 

SZWOCHNIEW 
Nie bój się, już go tam Pocieszliwy zabawi. 
do AlekJieja 
Idź no, bracie, wołają cię. 
AlekJiej wychodzi, Szwochniew Jzybko zbliża Jię do Gawrituzki 
Skąd twój pan przybywa? 

GAWRIUSZKA 
A teraz ro z Riazania. 

SZWOCHNIEW 
Dziedzic? 

GAWRIUSZKA 
Dziedzic. 

SZWOCHNIEW 
Gra? 

GAWRIUSZKA 
Gra. 

SZWOCHNIEW 
Masz tu dziesięć rubli. 
daje banknot 
Gadaj, co wiesz! 

GAWRIUSZKA 
A panowie nie powiedzą panu? 

KRUGEL i SZWOCHNIEW 
Co znowu! Nie bój się! 

SZWOCHNIEW 
Jak on teraz - wygrany, co? 

GAWRIUSZKA 
Może panowie znają pułkownika Czebotariewa? 

SZWOCHNIEW 
Nie, a bo co? 

GAWRIUSZKA 
Ano ze trzy tygodnie temu wygraliśmy od niego osiemdziesiąt tysięcy 
gotówką, do tego powóz warszawski i szkatułkę piękną, i dywan, 
i złote epolety ... samych złotych nici było w nich za sześćset rubli. 

SZWOCHNIEW patrzy porozumiewawczo na Kmgla 
Hę? Osiemdziesiąt tysięcy! 

Kmgel kręci glow4 
Myślisz, że nieczysta sprawa? Zaraz się dowiemy. 
do Gawrimzki 
Powiedz no, co twój pan robi, jak zostaje sam w pokoju? 

li 



GAWRIUSZKA 
Jak to - co robi? Wiadomo, co robi. Przecież jest panem, więc się 
godnie zachowuje: nic nie robi. 

SZWOCHNIEW 
Łżesz, bracie! Na pewno kart z ręki nie wypuszcza. 

GA W RIUSZKA 
Co do tego, to nie wiem, jestem z panem dopiero od dwóch 
tygodni. Przedtem z nim jeździł zawsze Pawłuszka. A prócz tego 

•jest u nas Gierasim - lokaj, Iwan - też lokaj, Iwan - pisarz, Iwan 
- muzykant, stangret Diemientij, a niedawno jeszcześmy jednego 
ze wsi wzięli. 

SZWOCHNIEW do Krugla 
Sądzisz, że szuler? 

KRUGEL 
Bardzo możliwe. 

SZWOCHNIEW 
Jak jest, tak jest - a spróbować nie zawadzi. 
wychodzi wraz z Kruglem 

Scena VI 

GAWR!USZKA Jam 
Jacyś obrotni panowie! Bóg zapłać za papierek! Będzie na czepek 
dla Matriony i na pierniczki dla bachorów. Ech, lubię ja to 
życie wędrowne! Zawsze coś kapnie: pan po coś pośle, to się od 
każdego rubelka dziesiątkę odłoży do kieszeni. Pomyśleć tylko, 
co za życie mają panowie na świecie - siadaj sobie do powozu i 
podróżuj, gdzie chcesz! Znudziło ci się w Smoleńsku, jedziesz do 
Riazania, nie podoba ci się w Riazaniu - to do Kazania, a jak nie 
do Kazania, to walisz , bracie aż do samego Jarosławia. Nie wiem 
tylko dotychczas, które z tym miast będzie bardziej odpowiedzialne 
- Riazań czy Kazań? Chyba Kazań, dlatego że w Kazaniu ... 

Scena VII 

Jchariew, GawrirtJZka, potem Alehiej 

ICHARIEW 
Zdaje mi się, że ci jegomoście - to nic szczególnego. Zresztą, kto 
wie ... W każdym razie chciałbym ich obłuskać. Boże święty, tak 
bym chciał! Jak pomyślę - serce mi bije. 
bierze pędzel, mydło, Jiada przed /UJtrem i zaczyna Jię golić 
No, ręka mi drży ze wzruszenia. Nie mogę się golić! 
wchodzi Alek1iej 

ALEKSIEJ 
Czy każe pan coś podać do jedzenia? 

li 

ICHARIEW 
Naturalnie, naturalnie. Przynieś przekąskę na cztery osoby: 
kawioru, łososia, ze cztery butelki wina. No i jemu daj jeść. 
w1kazuje Gawri111zkę 

ALEKSIEJ do GawrittJZki 
Prosimy do kuchni: jedzenie już czeka. 
Gawrirmka wychodzi 

ICHARIEW goląc Jię 
Słuchaj no, przyjacielu! Ile oni ci dali? 

ALEKSIEJ 
Kto, proszę pana? 

ICHARIEW 
Nie udawaj. Wiesz dobrze, o kim mówię! 

ALEKSIEJ 
Owszem, za usługi mi ofiarowali. 

ICH ARIE W 
Ile? Pięćdziesiąt rubli? 

ALEKSIEJ 
Tak jest ... pięćdziesiąt. 

ICHARIEW 
Ode mnie dostaniesz nie pięćdziesiąt, ale. .. Widzisz tam na stole 
sturublowym papierek? Weź go sobie. Nie bój się, nie ugryzie. 
I nic, prócz uczciwości, nie będę od ciebie żądał. Rozumiesz? 
Karty niech sobie będą u Wachramiejkina czy innego kupca - to 
mnie nic nie obchodzi. Masz tu ode mnie tuzin talii na dodatek. 
daje mu zapieczętowany tuzin 
Rozumiesz? 

ALEKSIEJ 
Ma się wiedzieć, proszę pana. Rozumiem. Może pan na mnie 
polegać. Znamy się na tym. 

ICH ARIE W 
Ale schowaj tę paczkę dobrze, żeby ni słychu, ni widu o niej. 
odkłada brzytwę, pędzel, mydło, wyciera Jię ręcznikiem; Alehiej wychodzi 
Ech, dobrze by to było, bardzo dobrze! Strasznie mi się chce ich 
obębnić. 

Scena VIII 

Szwochniew, Kmgel i Stiepan Iwanowicz Pocimliwy wchodzą 
z ukłonami 

ICHARIEW kła11iajqc Jię 
Proszę najuprzejmiej. Pokój, niestety, jak panowie widzą, 
skromny: cztery kąty i piec piąty. 

POCIESZLIWY 
Łaskawość gospodarza stanie za wszystkie wygody. 

SZWOCHNIEW 
Nie ze ścianami człowiek żyje lecz z miłymi ludźmi. 

POCIESZLIWY 
Święta prawda. Co do mnie, nie mogę się obejść bez towarzystwa. 
do Krugla 
Pamiętasz, Krugel, jakem tu przyjechał - sam jeden jak palec) 
Znajomości - ani na lekarstwo. Gospodyni - stare pudlo. Na 
schodach - jakiś garkotłuk, koczkodan skończony, a przy niej 
uwija się jakiś żołnierzyna, widać od razu, że na czczo ... Słowem, 
nudy śmiertelne. No, i los"raptem zesłał mi naprzód tego, 
w1kazuje Krugla 
a potem przypadek zetknął mnie z tym. 
w1kawje Szwochniewa 
Jakżem był szczęśliwy! Trudno i darmo: nie mogę godziny 
wytrzymać bez miłego towarzystwa. I każdemu gotów jestem 
serce otworzyć. 

KRUGEL 
To, bracie, raczej wada twoja niż zaleta. Co za dużo, to niezdrowo. 
Przyznaj się, że ludzie cię nieraz już oszukiwali? 

POCIESZLIWY 
Prawda. Oszukiwali, oszukiwali i zawsze będę oszukiwać. 
A jednak nie potrafię bez szczerości. 

KRUGEL 
Tego to już nie rozumiem: jak można być wobec każdego 
szczerym? Przyjaźń - to co innego. 

POCIESZLIWY 
Słusznie. Człowiek jednak należy do społeczeństwa. 

KRUGEL 
Należy, ale niecałkowicie. 

POCIESZLIWY 
Nie - całkowicie. 

KRUGEL 
Nie - niecałkowicie. 

POCIESZ LIWY 
Nie - całkowicie! 

KRUGEL 
Nie - niecałkowicie. 

POCIESZLIWY 
Nie - całkowicie! 

SZWOCHNIEW do Pocimliwego 
Nie kłóć się, bracie. Nie masz racji. 

• 

POCIESZLIWY zapalając Jię 
Nic, ja udowodnię. To obowiązek, to ... to ... to powinność, to ... 
to ... to ... 

SZWOCHNIEW 
Zapędziłeś się, bracie. W gorącejś wodzie kąpany. Coś tam jeszcze 
na początku można zrozumieć, co gada, ale dalej ani rusz. 

POCIESZLIWY 
Inaczej nie umiem! Jeżeli chodzi o obowiązek, 
o powinność, zapominam o bożym świecie. Mam nawet taki 
zwyczaj, że ostrzegam z góry: „Moi panowie, jeśli rozmowa 
zejdzie na te tory, uniosę się - darujcie, ale się uniosę". Jakiś dur 
po prostu. Żólć aż mnie zalewa, aż zalewa. 

ICHARIEW na Jtrorrie 
Nie, nie, przyjacielu! Znamy się, znamy się na tych ludziach, 
co to się unoszą i gorączkują, kiedy słyszą słowo obowiązek ... 
Może cię tam i zalewa żółć, ale w innych okolicznościach. 
do gości 
A co panowie na to, żebyśmy ten spór o świętych obowiązkach 
potoczyli przy banczku? 
podcza1 tej rozmowy Alek1iej podaje na Jtól przekqJkę 

POCIESZLI WY 
Bardzo chętnie, jeśli tylko nieduże stawki. 

KRUGEL 
Nie uchylam się nigdy od niewinnych przyjemności. 

ICHARIEW 
Chyba mają tu w zajeździe jakieś karty) 

SZWOCHNIEW 
O, niech pan tylko zażąda. 

ICHARIEW do AlekJieja 
Karty! 
Alek1iej roz1tawia Jtolik do kart 
Tymczasem proszę panów ... w1kawje na przekqJki i podchodzi do Jtolrt 
Jesiotr, zdaje się, nie tego, ale kawior całkiem niczego. 

SZWOCHN !EW przegryzając jniotra 
Nie, i jesiotr też tego. 

KRUGEL jedzqc 
I ser dobry. Kawior także niezły. 

SZWOCHNIEW do Kmgla 
Pamiętasz, jaki wyśmienity ser jedliśmy dwa tygodnie temu? 

KRUGEL 
O, do śmierci nie zapomnę tego sera, który jadłem u Piotra 
Aleksandrowicza Aleksandrowa. 



I . POCIESZLlWY 
Ser wszakże, mój drogi, kiedy jest dobry? Wtedy, gdy na jeden 
obiad nałożysz drugi. Oto jego właściwe znaczenie. Wtedy ser, 
niczym gospodarny kwatermistrz, powiada: „Proszę uprzejmie, 
panowie, jest jeszcze miejsce" 

ICH ARIE W 
Proszę uprzejmie, panowie, karty na stole. 

POCIESZLIWY zbliża się do zielonego stolika 
Ech, stare dzieje, stare dzieje! Słyszysz, Szwochniew, karty, hę? 
Ileż to łat ... 

JCHARIEW na stt·onie 
Dosyć już tej komedii ... 

POCJESZLJWY do lchariewa 
Czy zechce pan trzymać banczek? 

ICHARIEW 
Chętnie, byle niewielki: jakieś pięćset rubli. 
do Szwochniewa 
Można przełożyć? 
rozdaje karty; zaczyna się gra; rozlegajq się okrzyki 

SZWOCHNIEW 
Czwórka, as - oba po dziesięć. 

POCIESZLIWY 
Daj no, bracie, swoją talię. Wybiorę sobie kartę za pomyślność 
naszej gubernatorowej. 

KRUGEL 
Pozwólcie, że dokupię nefkę. 

POCIESZLIWY 
Przysuń, Szwochniew, kredę. Dopisuję i odpisuję. 

SZWOCHNIEW 
Hm, do diaska. Zaginam parol! 

POCJESZLIWY 
I pięć rubelków do stawki. 

KRUGEL 
Chwileczkę. Za pozwoleniem. Zdaje się, że w talii powinny być 
jeszcze dwie trójki. 

POCIESZLIWY zrywa się z krzesła, na stronie 
Do kroćset! Coś tu nie w porządku. Inne karty! Oczywiście! 

gra toczy się dalej 

ICHARIEW do Kmgla 
Przepraszam bardzo: czy obie idą? 
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KRUGEL 
Obie. 

JCHARIEW 
Nie podnosi pan? 

KRUGEL 
Nie. 

ICHARIEW do Szwochniewa 
A pan nic nie stawia? 

SZWOCHNIEW 
Pozwoli pan, że tę kolejkę opuszczę. 
wstaje, podchodzi do Pocieszliwego, m6wi szybko 
Tam do licha, bracie. I podmienia, i wszystko, co zechcesz. 
Szuler czystej wody! 

POCIESZLIWY zdenerwowany 
Więc mamy się wyrzec osiemdziesięciu tysięcy? 

SZWOCHNIEW 
Trzeba się wyrzec, jeśli nie można wziąć. 

POCIESZLIWY 
To jeszcze pytanie. Na razie musimy się z nim rozmówić. 

SZWOCHNIEW 
Jak to? 

POCIESZLIWY 
Wyznać mu wszystko. 

SZWOCHNIEW 
Po co? 

POCIESZLIWY 
Potem ci powiem. Chodź. 
podchodzq do ichariewa i z obtt stron ttderzajq go po ramionach 
No, dość tego marnowania pańskiej energii! 

JCHARIEW drgnqwszy 
Co takiego? 

POCIESZLIWY 
Co tu dużo gadać! Swój swego zwącha od razu! 

ICHARIEW grzecznie 
Za pozwoleniem, jak mam to rozumieć? 

POCIESZLIWY 
Zwyczajnie, bez żadnych korowodów. Widzieliśmy kunszt pański 
i proszę nam wierzyć, że umiemy go ocenić wedle wartości. 
Dlatego też w imieniu mych kolegów ofiaruję panu przyjacielski 
sojusz. Zespoliwszy swą wiedzę i kapiraly, będziemy mogli dzialać 
bez porównania skuteczniej niźli w pojedynkę. 

JCHARIEW 
W jakim stopniu mogę zaufać słowom pańskim) 

POCIESZLIWY 
W tym stopniu, że za szczerość płacimy szczerością. 
Wyznajemy otwarcie, żeśmy sobie postanowili ograć pana, bo 
przypuszczaliśmy, że jesteś człowiekiem przeciętnym. Tymczasem 
widzimy, że dostępne jest panu wyższe wtajemniczenie. A zatem, 
czy zechcesz pan zawrzeć z nami przyjaźń? 

ICHARIEW 
Tak szczerej ofiary nie podobna odrzucić. 

POCJESZLIWY 
A więc, panowie, podajmy sobie wszyscy ręce. 
Wszysry po kolei kiskajq dlań Ichariewowi. 
Od tej chwili - wszystko do spółki. Żadnych ceremonii, żadnego 
udawania. Czy wolno wiedzieć, od jak dawna zaczął pan zgłębiać 
tajniki tej umiejętności? 

JCHARIEW 
Szczerze mówiąc, cel ten zakreśliłem sobie od lat najmłodszych. 
Już w szkole trzymalem pod lawką banczek i ogrywałem kolegów. 

POCIESZLIWY 
Tak też przypuszczałem, albowiem nie sposób nabyć podobnej 
doskonałości bez wprawy i ćwiczeń w chłonnym wieku 
młodzieńczym. Pamiętasz, Szwochniew, to cudowne dziecko? 

JCHARIEW 
Jakie dziecko? 

POCIESZLIWY 
Opowiedz no! 

SZWOCHNIEW 
Fakt ten zachowam na zawsze w żywej pamięci. Mówi mi raz jego 
wskazuje na Pocieszliwego szwagier, Andriej Iwanowicz Pietkin: 
„Szwochniew, chciałbyś zobaczyć cudo? Jedź do Cieciuszowa 
i zapytaj o majątek Iwana Michajlowicza Kubyszewa; jego syn, 
smarkacz jedenastoletni, szachruje tak artystycznie, jak żaden 
z najwytrawniejszych graczów". Jadę ja, proszę panów, z miejsca 
do Cieciuszowa, walę wprost do majątku owego Kubyszewa 
i każę lokajowi, żeby mnie panu oznajmił. Wita mnie jegomość 
w czcigodnym wieku. Przedstawiam się: „Daruj pan - mówię -
ale słyszałem, że Bóg pobłogosławi! pana niepospolitym synem". 
„Owszem" - powiada (a mówi! to zupelnie bezpretensjonalnie, nie 
owijając w bawelnę, co mnie od razu ujęło za serce) - „Owszem 
- mówi - tak jest, i aczkolwiek ojcu nie wypada chwalić wlasnego 
syna, jest to rzeczywiście cudo w swoim rodzaju. Misza - powiada 
- chodź no tu, pokaż panu sztukę". Chlopczyna - no, mówię 
wam, fąfel jeszcze, nie wiem, czy mi do ramienia sięga, 
a i w oczach nic osobliwego, ale jak zaczął rozdawać karty -
po prostu zdębiałem. To przechodzi wszelkie pojęcie. 
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JCHARIEW 
Rzeczywiście nic nie można bylo zauważyć? 

SZWOCHNIEW 
Nic, nic - ani śladu. Nie spuszczalem z niego oczu. 

ICH ARIE W 
To nie do wiary! 

POCIESZLIWY 
Fenomen, fenomen! 

ICH ARIE W 
Jak pomyślę, że przy tym tyle jeszcze potrzeba do tego wiedzy, 
bystrości oczu, gruntownych badań nad znakowaniem ... 

POCIESZLIWY 
No, te rzeczy są dziś bardzo ułatwione. Obecnie znakowanie 
i cętkowanie kart niemal zupełnie wyszlo z użycia. Staramy się 
wystudiować klucz ... 

JCHARIEW 
Klucz rysunku? 

POCIESZLI WY 
Tak jest, rysunku odwrotnej strony. W pewnym mieście - nie 
będę wymieniał gdzie - mieszka pewien poważany jegomość, 
który dziś nic innego nie robi, tylko bada klucze. Co roku 
otrzymuje z Moskwy kilkaset talii - od kogo mianowicie, to 
jest osłonięte tajemnicą. Cale jego zadanie polega na tym, żeby 
rozwiązać rysunek każdej karty i dobrać klucz, który posyła 
potem do Moskwy. O - proszę: dwójka ma taki a taki układ 
rysunku, trójka znowu taki, i tak dalej. I za to jedno pobiera 
gotóweczkę pięć tysięcy rocznie. 

JCHARJEW 
Ależ to sprawy wielkiej doniosłości! 

POCIESZLI WY 
Oczywiście. I tak być powinno. To właśnie ekonomia polityczna 
nazywa podziałem pracy. Weźmy, na przykład, karetnika: 
alboż on sam robi całą karetę? Jedno daje kowalowi, drugie 
tapicerowi ... W przeciwnym razie nie starczyłoby życia ludzkiego. 

JCHARJEW 
Pozwólcie, panowie, że wam zadam małe pytanie: w jaki sposób 
poczynacie sobie, żeby puścić w obieg znakowane talie? Nie 
zawsze da się przekupić służbę. 

POCIESZLIWY 
Uchowaj Boże! To nawet niebezpieczne. Można wpaść z kretesem. 
Postępujemy inaczej. Raz, dajmy na to, użyliśmy takiego sposobu. 
Przyjeżdża na jarmark do pewnego miasta nasz agent i staje 
w zajeździe niby jako kupiec. Na razie nie wynajmuje jeszcze 
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' sklepu, mieszka w pokoju hotelowym i trzyma tam wszystkie 

swe kufry i toboły. Je, pije i bawi się, szasta pieniędzmi - i raptem 
któregoś dnia ulatnia się jak kamfora, nie płacąc rachunku. 
Gospodarz przetrząsa jego pokój i znajduje jeden tylko tłumok: 
rozpakowuje - a tam sto tuzinów talii. Rzecz prosta puszcza je 
natychmiast na licytację, o rubla taniej na talii. Kupcy w mig 
rozkupili do sklepów - a po czterech dniach spłukało się w karty 
cale miasto. 

JCHARIEW 
• To bardzo sprytne. 

SZWOCHNJEW 
No, a z tym dziedzicem? 

ICHARIEW 
Z jakim dziedzicem? 

POCJESZLIWY 
Aha. Z nim załatwiliśmy się niemniej gładko. Nie wiem, czy 
pan zna niejakiego Dżergunowa: obywatel ziemski, bogacz 
nad bogacze. Grywa się u niego doskonale, ale to człowiek 
nieposzlakowanej uczciwości. Sam pilnuje gry i nawet pokusić 
się o coś takiego nie podobna. Służba pięknie wychowana: lokaje 
niczym szambelanowie, dwór jak pałac, wieś, ogrody - wszystko 
na modlę angielską, krótko mówiąc, pan całą gębą. Siedzimy ram 
trzy dni; jak tu przystąpić do rzeczy) Żadnej możliwości. 
Na koniec wpadliśmy na pomysł. Pewnego pięknego poranka 
pędzi drogą, tuż przed dworem, trójka koni, a na wozie kilku 
zuchów pijanych w sztok wyśpiewuje na cale gardło i rwie 
z kopyta. Na takie widowisko zleciala się oczywiście cala czeladź. 
Gapi się ludek, śmieje i raptem widzi, że z wozu coś wypadło. 
Biegną, patrzą - waliza. Dalejże wymachiwać rękami, krzyczeć: 
„Stój!" Gdzie tam. Zniknęli w tumanach kurzu. A w kuferku było 
trochę bielizny, coś z odzieży, dwieście rubli i czterdzieści tuzinów 
talii. Pieniędzmi, naturalnie, podzielili się między sobą, a karty 
poszły do dworu i na drugi już dzień pod wieczór i gospodarz, 
i goście pozostali bez grosza. Rozbiliśmy bank. 

JCHARIEW 
Nader dowcipnie. Ludzie nazywają co szalbierstwem i tym 
podobnie, a w gruncie toż co giętkość umysłu, kultura. 

POCJESZLIWY 
Ci ludzie nie znają się na rzeczy. Gra nie uznaje żadnych 
względów. Gra nie ogląda się na nic. Ojca rodzonego obębnię, 
jeżeli zasiądzie ze mną do kart. A nie graj! Tu wszyscy mają 
równe prawa. 

ICHARJEW 
Właśnie. A ludzie nie chcą zrozumieć, że gracz poza cym 
może być najzacniejszym człowiekiem. Znam jednego, który 
ma skłonność do fałszywego tasowania, no i innych wolt 
- ale ubogiemu gotów oddać ostatni grosz. Mimo ro zawsze 
przyłączy się do spółki przeciw takiemu, którego można ograć 
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na pewniaka ... Ale, moi panowie, skoro już doszło do zwierzeń, 
pokażę wam nadzwyczajną sztukę. Wiecie, co co jest tak zwana 
talia składana, czyli dobrana? Mam taką i mogę w niej odgadnąć 
każdziutką karcę ze znacznej odległości. 

POCIESZLIWY 
Owszem, znam re rzeczy, ale może co coś w innym rodzaju. 

!CHARIEW 
Muszę się pochlubić, że drugiej takiej na świecie nie ma. Owoc 
prawie półrocznego mozołu. A potem dwa tygodnie nie moglem 
spojrzeć na słońce. Lekarz obawiał się zapalenia oczu. 
wyjmuje talię ze Jzkatulki 
Oto ona. Dlatego też - i proszę mi tego nie mieć za zie - nadałem 
jej imię jak istocie ludzkiej. 

POCIESZLIWY 
Imię? 

ICHARJEW 
Tak jest. Nazywa się Adelajda lwanowna. 

POCIESZLIWY z 11fmiechem 
Słyszysz, Szwochniew? To zupełnie coś nowego. Nazwać talię kart 
Adelajdą lwanową. Uważam, że to bardzo pomysłowe. 

SZWOCHNJEW 
Znakomite: Adelajda lwanowna! Doskonałe! 

POCIESZLIWY 
Adelajda lwanowna. Tak jakby Niemka! Krugel, w sam raz żona 
dla ciebie. 

KRUGEL 
A czy to ja Niemiec) Dziada miałem Niemca, ale i on nie umial 
po niemiecku. 

POCIESZLIWY oglqdajqc talię 
Ale to skarb prawdziwy. Zadnego znaku. I rzeczywiście potrafi 
pan odgadnąć każdą karcę z dowolnej odległości? 

ICH ARIE W 
Proszę, stanę o pięć kroków od pana i będę zgadywał. Kladę dwa 
tysiące, jeżeli się omylę. 

POCIESZLIWY 
A więc, co co za karta? 

ICHARIEW 
Siódemka. 

POC!ESZLIWY 
Tak jest. A ta? 

ICHARJEW 
Walet. 

POCIESZLIWY 
Co u diabła. No, a ta? 

.JCHARIEW 
Trójka. 

POCIESZLIWY 
Niepojęte! 

KRUGEL wzrwzajqc ramionami 
Niepojęte! 

SZWOCHNJEW 
Niepojęte! 

POCJESZLIWY 
Pozwoli pan, że raz jeszcze obejrzę. oglqda talię 
Zdumiewające. Warta tego, żeby ją ochrzcić. Ale, jeśli mi wolno 
zrobić uwagę, spożytkować taką talię w pracy nie łatwo. Chyba 
z bardzo niedoświadczonym graczem. Przecież musi sam zamienić 
talię podczas gry. 

ICHARIEW 
Ależ to się robi w największej gorączce, kiedy gracze rozpalą się 
rak dalece, że i najbardziej doświadczony traci równowagę. No, 
a niech tylko człowiek się zachwieje - możesz pan z nim zrobić 
wszystko, co zechcesz. Wiecie dobrze, że i najlepszy gracz zaczyna 
w pewnej chwili, jak co się mówi, palić się do własnych buców. 
Jak rżnie dwa dni i dwie noce bez przerwy i nie wyśpi się - no to 
gotów. W takim hazardzie ja zawsze zamienię talię. Wierzajcie, 
cala sztuka polega na tym, żeby zachować zimną krew, kiedy 
inni się gorączkują. Żeby zaś odwrócić ich uwagę, jest na to 
tysiąc sposobów. Przyczep się pan tylko do któregoś z poniterów. 
Powiedz, że nie tak zapisał: wszyscy natychmiast wlepią w niego 
oczy - a talia tymczasem już zamieniona. 

POCIESZLIWY 
Widzę, że prócz sztukmistrzostwa posiada pan wielką zaletę 
- zimną krew. A co rzecz niesłychanie ważna. Tym bardziej przeto 
cenimy sobie znajomość z panem. Wobec powyższego odłóżmy na 
bok wszelką etykietę i bez ceregieli mówmy sobie „cy". 

ICHARJEW 
Powinnyśmy byli od tego zacząć. 

POCJESZLIWY 
Aleksiej, szampana! Uczcijmy nasze przymierze. 

ICHARJEW 
Oczywiście, trzeba oblać. 
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SZWOCHNIEW 
Wszystko to pięknie, gotowi jesteśmy do czynu, broń mamy 
w ręku, siły dość - jednego tylko brak ... 

JCHARIEW 
Właśnie, właśnie. Brak twierdzy do zdobycia. W tym sęk! 

POCJESZLIWY 
Cóż robić? Na razie nie widać nieprzyjaciela. 
patrzy badawczo na Szwochniewa 
Hę? Masz coś takiego w twarzy, jakbyś chciał powiedzieć, 
że jest nieprzyjaciel. 

SZWOCHNJEW 
Hm, jest, ale ... urywa 

POC!ESZLIWY 
Wiem, kogo masz na myśli. 

ICHARIEW żywo 
Kogo? Kogo? Kto co? 

POCJESZLIWY 
E, głupstwo. Ubrdalo mu się. Widzisz, zatrzymał się tu 
przejazdem pewien ziemianin, Michaił Aleksandrowicz Głow. 
Ale co tu o cym mówić, kiedy w karty nie gra. Jużeśmy się kręcili 
kolo niego ... Ja cackalem się z nim miesiąc chyba. Wkradlem się 
w jego laski i zaufanie - no i wszystko na nic. 

ICHARJEW 
Słuchaj no, bracie, a czy ja nie mógłbym się z nim jakoś zobaczyć? 
A nuż, kro wie ... 

POCIESZLIWY 
Uprzedzam, że próżne starania. 

ICHARIEW 
Spróbujmy jeszcze raz. Co co szkodzi? 

SZWOCHNJEW 
Było nie było, sprowadź go tu. Ostatecznie, kupić nie kupić, 
potargować można.Jak się nie uda - trudno. W najgorszym razie 
pogadamy sobie trochę. 

POCJESZLIWY 
Przyprowadzić mogę. To mnie nic nie kosztuje. 

ICHARIEW 
No to sprowadź go zaraz, proszę cię. 

POCIESZLIWY 
Proszę, proszę. 

wychodzi 
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Scena IX 

Ci Jami prócz Pocimliwego 

ICHARIEW 
Bo i skąd można wiedzieć> Czasami rzecz wydaje się niemożliwa ... 

SZWOCHNIEW 
Jestem tego samego zdania. Przecież nie z Panem Bogiem masz 
do czynienia, tylko z człowiekiem, a człowiek - to tylko człowiek. 
Dziś - nie, jutro - nie, pojutrze - nie, a na czwarty dzień, jak 
dobrze przyciśniesz, powie ci wreszcie: „Tak". Niektóry ro dla 
pozoru takie hece wyrabia, że niby nieprzystępny, a przypatrz mu 
się lepiej, okaże się, że ro wszystko szopka. 

KRUGEL 
Ten jednak nie taki. 

lCHARIEW 
Ach, żeby tak! Nie uwierzycie, jak gwałtownie pragnę teraz 
działalności. Trzeba wam wiedzieć, że ostatnia moja wygrana 
- osiemdziesiąt tysięcy od pułkownika Czebotariewa - miała 
miejsce w zeszłym miesiącu. Od tego czasu - caly miesiąc 
- żadnej okazji. Nie wyobrażacie sobie, jakem się wynudził. 
Nuda, śmiertelna nuda! 

SZWOCHNIEW 
Rozumiem ten stan. Tych samych uczuć doznaje wojownik, kiedy 
nie ma wojny. Jest to, kochasiu, że tak powiem, fatalny antrakt. 
Wiem z własnego doświadczenia, że ·z tym nie ma co żartować. 

ICHARIEW 
Czasami, nie uwierzysz, nadchodzi taka chwila, że gdyby kroś 
postawił do puli głupie pięć rubli, tobym usiadł i grai. 

SZWOCHNIEW 
Rzecz naruralna. W ten sposób zgrywali się niekiedy najbieglejsi 
gracze. Bo jak się człowiek stęskni, a roboty nie ma, a narwie się 
w rozpaczy na jednego z tych, jak to się mówi, golców a łatków, 
no to może się spłukać do nitki. 

ICHARIEW 
Czy ten Glow bogaty? 

KRUGEL 
O, ma pieniążki! Dziedzic coś na tysiącu dusz. 

ICHARIEW 
A do kroćset! Może by go tak spoić? Każę przynieść szampana. 

SZWOCHNIEW 
Do ust nie bierze. 

ICHARIEW 
Więc co robić? Jak go zażyć? Ale co tam ... Bądź co bądź karty to 
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wielka pokusa. Mam wrażenie, że jeżeli tylko przysiądzie się do 
zielonego srolika, ro nie wytrzyma. 

SZWOCHNIEW 
Spróbujmy zarzucić wędkę. Ja i Krugel tu na boczku umiemy 
sobie małą gierkę. Ale nie trzeba zbytnio zabiegać kolo niego, 
bo starzy są podejrzliwi. 

Szwochniew i Kmgiel Jiadajq w kqcie z kartami 

Scena X 

Ci Jami, Pocimliwy i Michaił AlekJandrowicz Głow, człowiek 
w podeJzlym wieku 

POCIESZLIWY 
Pozwolisz, !chariew, że ci przedstawię: Michaił Aleksandrowicz Glow. 

ICHARIEW 
Wielce jestem zaszczycony. Gdy się mieszka w jednym hotelu ... 

GŁOW 

Mnie również milo poznać pana. Żałuję tylko, że ta przyjemność 
spotyka mnie na wyjezdnym. 

ICH ARIE W podając mu krwło 
Pan będzie łaskaw. Od dawna też przebywa pan w tym mieście' 

PocieJzliwy, Szwochniew i Kmgel Jzepcq cof za Jobq 

GŁOW 

Ach, dobrodzieju, nie masz pojęcia, jak mi ro miasto obrzydło. 
Rad bym się wyrwać stąd jak najprędzej. 

ICHARIEW 
Czy zatrzymują pana jakieś sprawy? 

GŁOW 

Właśnie, właśnie. Ileż z tym kłopotów. 

ICHARIEW 
Prawdopodobnie jakiś proces' 

GŁOW 

Nie, Bogu dzięki, nie proces. Niemniej jednak tarapaty nie byle 
jakie. Córkę za mąż wydaję, pannę osiemnastoletnią. Postaw się, 
dobrodzieju, w położeniu ojca. Przyjechałem, żeby zrobić rozmaite 
sprawunki i - rzecz najważniejsza - zaciągnąć dług na hipotekę. 
Wszystko już załatwione, tylko nie mogę jeszcze wydębić z kasy 
pieniędzy. Siedzę tu i czas marnuję nadaremnie. 

ICHARIEW 
Czy wolno wiedzieć, jaka jest kwora pożyczkowa? 

GŁOW 

Dwieście tysięcy.Już mieli w tych dniach wypłacić, ale coś się 
tam odwlekło. A mnie to już dokuczyło. Dom na opiece boskiej, 
córka, ślub - wszystko ro czeka. Postanowiłem dzisiaj wyjechać. 

ICHARIEW 
Jak ro? A pieniądze? 

GŁOW 

Trudna rada, dobrodzieju mój. Wejrzyj pan w moje położenie: 
miesiąc mija, jak nie widzę żony i dzieci. Nawet listów nie ma. Może 
się tam co stało? Bóg raczy wiedzieć. Pozostawiam więc tu syna, żeby 
dopilnował sprawy, a sam w drogę, bo już mam tego dosyć. 
zwraca Jię do Szwochniewa i Kmgla 
Czy nie przeszkadzam czasem panom' Zdaje się, że jesteście 
czymś zajęci? 

KRUGEL 
Co znowu! Ot, z nudów bawimy się karciętami. 

GŁOW 

Coś mi się widzi, że banczek? 

SZWOCHNIEW 
E, taki ro i banczek. Dla zabicia czasu po groszu stawka. 

GŁOW 

Oj, młodzi, młodzi, posłuchajcie mnie starego. Pewnie, że 
rozrywka na pozór niewinna, i jak się stawia grosz, to się 
majątku nie przegra - zapewne ... Ale, moi panowie, sam niegdyś 
grywałem i doświadczyłem skutków na własnej skórze. Wszystko 
na świecie zaczyna się od grosza ... Mile złego początki, lecz koniec 
żałosny. 

SZWOCHNIEW do !chariewa 
No, już zaczął starowina swoje klituś-bajduś. 
do Głowa 
Pan zawsze z igły musi zrobić widły. To już taki nałóg starszych 
ludzi. 

GŁOW 

Nie jestem jeszcze taki stary, tylko mówię z doświadczenia. 

SZWOCHNIEW 
Nie mówię tego do pana, ale, ogólnie wziąwszy, starzy ludzie 
zwykli wszystko sądzić po sobie. Jeżeli, dajmy na ro, któryś z nich 
sparzył się na czymś, ro jest święcie przekonany, że ktoś inny też 
musi się na tym sparzyć. Jeżeli szedł kiedyś jakąś tam drogą, 
a zagapił się, potknął i wywrócił na gołoledzi, to będzie krzyczał 
o tym na cały świat i wyda nawet takie prawo, żeby tamtą drogą 
nikt nigdy nie chodził, bo tam w jednym miejscu gołoledź 
i każdy musi nabić sobie guza. A że kroś inny nie będzie się gapił 
i buty ma nie wyślizgane, tego stary nie potrafi zmiarkować, na 
taką prostą myśl nie wpadnie. Pies na ulicy ugryzł kogoś, więc 
wszystkie psy gryzą i ludzie powinni siedzieć w domu. 

Ili 

GŁOW 

Co prawda, ro prawda, dobrodzieju. Owszem, starzy ludzie lubią 
zrzędzić. Ale, z drugiej strony, weźmy młodych. Czy nie zanadro 
pochopni' Tylko patrzeć, jak jeden z drugim kark sobie skręci! 

SZWOCHNIEW 
Otóż ro, że człowiek nie umie zachować złotego środka. Miody 
szaleje, że wytrzymać z nim nie podobna, ze starego robi się 
świętoszek, z którym też wytrzymać nie podobna. 

GŁOW 

Takiego pan złego zdania o starcach? 

SZWOCHNIEW 
Bynajmniej. Po prostu mówię tak, jak jest. 

ICHARIEW 
Pozwól, że ci zrobię uwagę: wypowiadasz się zbyt ostro ... 

POCIESZLIWY 
Co do kart, zgadzam się najzupełniej z Michaiłem 
Aleksandrowiczem. I ja też kiedyś grałem, gralem namięrnie, 
lecz dzięki zrządzeniu losu zaprzestałem na zawsze. I nie dlatego, 
że los mi nie sprzyjał, że nie miałem szczęścia. Przegrana - to 
jeszcze pól biedy. Stokroć ważniejszy jest spokój ducha. Ta ciągła 
nerwowość, której doświadczamy podczas gry - mówcie sobie, co 
chcecie - ale to skraca życie. 

GŁOW 

Racja, dobrodzieju. Dalibóg. Jakaż to mądra uwaga! Pozwól 
pan, że mu zadam pewne niedyskretne pytanie. Tyle czasu mam 
zaszczyt nadużywać pańskiej znajomości, a dotychczas ... 

POCIESZLIWY 
O cóż chodzi? 

GŁOW 

To drażliwa sprawa, ale chciałbym wiedzieć, ileż lat pan sobie 
liczy? 

POCIESZLIWY 
Trzydzieści dziewięć. 

GŁOW 

Trzydzieści dziewięć. Anibym przypuszcza!! Toż to lata zgoła 
młodzieńcze! O, gdybyśmy więcej mieli w Rosji ludzi, którzy by 
tak mądrze rozumowali! Boże kochany! Cóż by to było? Złoty 
wiek by powrócił, że tak powiem, jutrzenka ludzkości. Dalibóg, 
nie przestanę dziękować przeznaczeniu, że mnie z panem 
zetknęło. 

ICHARIEW 
Zapewniam pana, że i ja również podzielam zdanie pana 
Pocieszliwego. Miodzikowi nigdy bym nie dal kart do ręki. Ale 
dlaczego człowiek poważny i rozsądny nie miałby się rozerwać, 



I . 
zabawić? Niedaleko szukając, jakiś czcigodny starzec, który nie 
może już zatańczyć czy zaśpiewać ... 

GŁOW 

Zgoda, zgoda - ale nie zapominaj pan, że w życiu mamy jeszcze 
wiele innych przyjemności i wiele obowiązków, że tak powiem, 
świętych obowiązków. Ej, moi panowie! Posluchajcie mnie, starego! 
Najpiękniejszą powinnością człowieka jest życie rodzinne, ognisko 
domowe. Wy zaś żyjecie wśród zgiełku świata, dalibóg zgiełku. 
Nie zakosztowaliście jeszcze prawdziwego szczęścia. Ja na przykład, 
wierzajcie mi, nie mogę doczekać się tej chwili, kiedy zobaczę swych 
najbliższych ... Dalibóg! Tak wprost w oczach stoi mi córka, jak mi 
się rzuca na szyję: „Tatuńcio, tatuńcio kochany!" I syn przyjechał ze 
szkół... pól roku go nie widziałem ... No, słów mi brak, dalibóg. Toż 
w takim stanie człowiek nawet spojrzeć nie chce na karty. 

ICHARIEW Ale co ma jedno do drugiego? Uczucie ojcowskie 
swoją drogą, a karty swoją ... 

ALEKSIEJ wchodzi, do Głowa 
Stangret wielmożnego pana pyta względem waliz, czy pan każe 
znosie Konie czekają. 

GŁOW 

Zaraz, zaraz! Panowie wybaczą, że na jedną chwilkę ich opuszczę. 
wychodzi 

Scena XI 

Szwochniew, Ichariew, Kmgel, PocieJzliwy 

ICHARIEW 
No i żegnaj się z nadzieją! 

POCIESZLIWY 
A nie mówiłem ci? Nie rozumiem doprawdy, żeś się nie poznał od 
razu na tym jegomościu. Wystarczy rzucić okiem, żeby stwierdzić, 
że ro nie karciarz. 

ICH ARIE W 
Ale gdyby go tak mocno nacisnąć ... Po coś mu przez cały czas 
podbijał jeszcze bębenka? 

POCIESZLIWY 
Trudno, bracie, inaczej nie można. Z takim trzeba delikatnie, 
bo od razu się domyśli, że się na niego zastawia pułapkę. 

ICHARIEW 
No i cóż z rej delikatności? Zabierze się i pojedzie. 

POCIESZLIWY 
Zaczekaj. Nie wszystko jeszcze stracone. 

li 

Scena XII 

Ci Jami i Glow 

GŁOW wchodzi 
Chciałem panom podziękować za mile spędzenie czasu. 
Jaka szkoda, ze to akurat na wylocie. No, ale może Bóg pozwoli, 
że się znowu gdzie spotkamy. 

SZWOCHNIEW 
Z pewnością. Góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek 
z człowiekiem zawsze. 

GŁOW 

Święta prawda, dalibóg. Byle los zrządził, a jutro znowu się 
zobaczymy. Święta prawda. A zatem, żegnajcie mi, panowie! 
Serdecznie wam jestem wdzięczny! Panu zaś, Stiepaoie 
Iwanowiczu, szczególnie: dalibóg, pan był osłodą mojej 
samotności. 

POCIESZLIWY 
Ależ nie ma za co. Zrobiłem, co moglem. 

GŁOW 

No, skoro pan jest taki uprzejmy, niechże mi pan wyświadczy 
jeszcze jedną laskę. Wolno prosić? 

POCIESZLIWY 
Oczywiście. Wszystko, co pan każe. Jestem do usług. 

GŁOW 

Niechże stary ojciec odjedzie spokojny o syna. 

POCIESZLIWY 
O co chodzi? 

GŁOW 

Zostawiam tu swego Saszę . Poczciwości chłopiec, zacna dusza. 
· Ale czy można na nim całkowicie polegać? Dwadzieścia dwa lata. 
Cóż to za wiek) Dzieciak niemal... Skończył szkoły i o niczym 
słyszeć nie chce, tylko o huzarach. Tłumaczę mu: „Sasza, zaczekaj 
jeszcze, rozejrzyj się przedtem po świecie. Gdzie ci tak pilno? Co 
ci po tych huzarach? Kro wie, a może masz cywilne zdolności) 
Nie znasz życia ... Zostawmy to czasowi ... " No, ale rozumiecie, 
panowie, co to młodość. Wszystko mu w tych huzarach pachnie: 
piękny mundur, błyszczący szamerunek. Trudna rada. Natury 
opanować nie sposób ... Więc, drogi Stiepanie Iwanowiczu, 
bądźże tak łaskaw i zaopiekuj się nim. Zostawiam go samego, 
a powierzyłem mu niejakie interesiki. Chłopak miody: może się 
zdarzyć, że te gryzipiórki z urzędu zechcą go oszukać ... czy coś 
takiego ... Niechże pan ma nad nim swą pieczę, baczy na jego 
kroki, odwodzi od złego. Zmiłuj się, dobrodzieju! 
11jm11je go za obie ręce 

POCIESZLIWY 
Ależ z przyjemnością. Zrobię dla niego wszystko, jak ojciec dla 
rodzonego syna. 

GŁOW 

Dobroczyńco kochany! fciJkaj4 Jię i cal11j4 
Jak ro od razu widać, dalibóg, kto ma dobre serce. Pan Bóg ci 
wynagrodzi. Zegnajcie mi tedy, panowie. Z całej duszy życzę wam 
wszystkiego najlepszego. 

ICH ARIE W 
Szczęśliwej podróży! 

SZWOCHNIEW 
Wszelkich pomyślności w domu i rodzinie. 

GŁOW 

Stokrotne dzięki, panowie! 

POCIESZLIWY 
Odprowadzę pana do powozu i usadowię. 

GŁOW 

Ach, dobroć pańska jest niewyczerpana! 

Glow i Pociuzliwy wychodz4 

Scena XIII 

Szwochniew, Kmgel, Ichariew 

ICHARIEW 
No i wymkną! się ptaszek. 

SZWOCHNIEW 
Tak ... A można się było obłowić. 

ICHARIEW 
Wyznaję, że jak powiedział: dwieście tysięcy, aż mnie coś kolnęło 
w samo serce. 

KRUGEL 
O takiej sumce nawet pomyśleć słodko. 

ICH ARIE W 
Jak się tak zastanowić, ileż to pieniędzy marnuje się na świecie 
bez żadnego pożytku. I co mu z tego, że będzie miał dwieście 
tysięcy? Wszystko to pójdzie na jakieś gałganki, fatałaszki ... 

SZWOCHNIEW 
Które się psu na budę zdadzą. 

ICH ARIE W 
A ileż obraca się wniwecz w ogóle bez wydatkowania. Ileż jest 
martwych kapitałów, które leżą w bankach zupełnie jak trupy! 
Zal serce ściska. Chciałbym mieć tylko ryle, ile Jeży w Banku 
Ziemskim. 

SZWOCHNIEW 
Zgodziłbym się na połowę. 

li 

KRUGEL 
Ja bym się zadowolił czwartą częścią ... 

SZWOCHNIEW 
Nie łżyj, Niemcze. Zachciałoby się więcej. 

KRUGEL 
Jako człowiek uczciwy ... 

SZWOCHNIEW 
Oszwabisz każdego. 

Scena XIV 

Ci Jami i PocieJZliwy 

POCIESZLIWY wchodzi Jzybko z twarzq rozpromienion4 
Uszy do góry, panowie! Pojechał do stu diabłów, i cym lepiej! 
Zostawił synowi wszelkie pełnomocnictwa i upoważnienia na 
pobranie pieniędzy, a mnie poleci! przypilnować tej sprawy. 
Chłopak zuch - pali się do huzarów. Będzie żniwo! Zaraz go wam 
przyprowadzę! 
ucieka_ 

Scena XV 

Szwochniew, Kmgel, Ichariew 

ICHARIEW 
Ależ ten Pocieszliwy! 

SZWOCHNIEW 
Brawo! Sprawa wzięła doskonały obrót! 
WJZJJCY zacieraj4 ręce 

ICHARIEW 
Gracko się spisał! Teraz rozumiem, dlaczego tak basował 
i potakiwał staremu. Cóż to za zręczność! Koronkowa robota. 

SZWOCHNIEW 
O, do tego ma talent nadzwyczajny! 

KRUGEL 
Niepospolite zdolności! 

ICH ARIE W 
Szczerze mówiąc, kiedy stary powiedział, że zostawia tu syna, 
błysnęła i mnie podobna myśl, ale tylko na jedno mgnienie, a ten 
już w lot wszystko ... Niebywały spryt! 

SZWOCHNIEW 
O, ty go jeszcze nie znasz. 



Scena XVI 

Ci Jami, Pociesz/iwy i miody Glow 

POCIESZLIWY 
Panowie, przedstawiam wam Aleksandra Michajłycza Głowa! 
Kompan znakomity! Pokochajcie go jak brata. 

SZWOCHNIEW 
Miło mi bardzo. 
fciJka dłoń 

ICHARIEW 
Ta znajomość przynosi nam ... 

KRUGEL 
Racz pan wprost w nasze objęcia. 

GŁOW 

Panowie, jestem ... 

POCIESZLIWY 
Bez ceregieli, bez ceregieli. Równość przede wszystkim! Widzisz, 
Głow, jesteśmy ru kolegami, więc po diabła ta etykieta! Od razu 
bądźmy na „cy". 

SZWOCHNIEW 
Słusznie. Na „cy"! 

GŁOW 

A więc na „ty"! 
zamienia ufciJk dłoni z każdym po kolei 

POCIESZLIWY 
O tak! To lubię! 
wola 
Aleksiej, szampana! Zauważcie, moi kochani, jak ro od razu przez 
skórę czuje się huzara. Co tu dużo gadać: ojciec twój, 
z przeproszeniem, ro kawał bydlaka - daruj, ale jesteśmy 
na „ty"; takiego zucha dawać na gryzipiórka? No, a jak tam, 
bracie, z weseliskiem siostry? Kiedyż będzie? 

GŁOW 

Pal licho i ją, i wesele. Wściekły jestem, bo ojciec z tej racji 
przetrzymał mnie niepotrzebnie trzy miesiące na wsi. 

POCIESZLIWY 
Ładna ro panna? 

GŁOW 
Ba! Gdyby nie ro, że siostra, sam bym jej nie przepuścił. 

POCIESZLIWY 
To mi huzar dopiero! Brawo! Znaj huzara! A słuchaj no, gdybym 
tak ja na przyklad chciał ją porwać, pomógłbyś mi) 

llJ 

GŁOW 

Czemu nie? Chętnie. 

POCIESZLIWY 
Brawo! Oto co się nazywa huzar z krwi i kości! Niech go kule 
biją! Aleksiej, szampana! Chłopak szczery jak złoto! Lubię takich. 
Niechże cię, serce moje, uścisnę! 
fci1ka go 

SZWOCHNIEW 
I ja reż. 
fci1ka Głowa 

ICHARIEW 
I ja reż. 
fci1ka Głowa 

KRUGEL 
A ja niby co gorszego? 
fci1ka Głowa 

Alehiej wno1i butelkę, przytrzymujqc palcem korek, który z hukiem 
wy1trzela. Nalewa kielichy 

POCIESZLIWY 
Koledzy, zdrowie przyszłego oficera huzarów! Oby był 
z niego najpierwszy rębajło, najpierwszy balamut, najpierwszy 
moczygęba, najpierwszy ... słowem, najpierwszy we wszystkim! 

WSZYSCY 
Najpierwszy! pijq 

GŁOW podno1i kielich 
Zdrowie całego huzarstwa! 

WSZYSCY 
Zdrowie! pijq 

POCIESZLI WY 
A teraz, koledzy, musimy go wtajemniczyć we wszystkie 
huzarskie zwyczaje. Pije już, jak widać, nieźle. Ale ro fraszka. 
Trzeba go wyrobić na karciarza co się zowie! Grasz w banczek? 

GŁOW 

Aż piszczę do tego, ale pieniędzy nie mam. 

POCJESZLIWY 
Głupstwo pieniądze! Bylebyś miał na pierwszą stawkę. Pieniądze 
same przyjdą: zaraz wygrasz. 

GŁOW 

Nie mam nawet na stawkę. 

POCIESZLIWY 
No ro ci skredytujemy. Masz przecie upoważnienie od ojca. 

r 
Jak podejmiesz pieniądze, ro nam zapłacisz, a tymczasem możesz 
dać weksel. Ale co też ja wygaduję! Tak jakbyś musial koniecznie 
przegrać. A może właśnie wygrasz kilka tysięcy gotóweczką. 

GŁOW 

A jeżeli przegram? 

POCIESZLIWY 
Wstydź się. Taki z ciebie huzar) Pewnie, że jedno z dwojga: albo 
wygrasz, albo przegrasz. Ale kro nie ryzykuje, ten nic nie ma. 
Ryzyko. W tym cały urok. Iść na pewniaka to i ślepy potrafi. 

GŁOW machnqw1zy rękq 
W takim razie gram. Co, u diabla? Będę się oglądał na ojca? 

POCIESZLIWY 
Brawo, huzar! Aleksiej, karty. 
nalewa Głowowi kie/iJzek 
Co w grze najważniejsze? Stanowczość, odwaga, uderzenie. Było 
nie było, panowie, trzymam banczek na dwadzieścia pięć tysięcy. 
rozdaje karty na lewo i na prawo 
No, mój huzarze ... A ty, Szwochniew, co stawiasz? 
rozdaje 
Jaki dziwny układ kart. Ciekawe będą obliczenia. Walet zabity, 
dziewiątka bierze. A ty co tam masz? Czwórka też bierze. Ależ 
huzar nasz, huzar, patrzcie go' Zwróć uwagę, Ichariew, jak on 
po mistrzowsku podwyższa stawki. A asa jak nie widać, tak nie 
widać. Nalejże mu, Szwochniew, cóż ty sobie myślisz? Jest asik, 
jest, jest. Już go Krugel pociągnął do siebie. Ten ma zawsze 
szczęście! Czwórka wzięła, trójka wzięła. Doskonale, huzar, 
znakomicie. A widzisz, Szwochniew: nasz huzarek wygrał już coś 
pięć tysięcy. 

GŁOW załamuje róg karty 
Pal licho! Zaginam parol do asa. A i dziewiątka reż wyszła? Parol 
do dziewiątki i pięćset rubli dokładki! 

POCIESZLIWY rozdaje dalej 
Ależ zuch z tego huzara! Siódemka zabi ... O, nie, nie! Tam do 
diabła! Plija. Plija. I znowu plija. Aha, przegraleś, mój huzarze. 
Trudno, bracie. Nosił wilk, ponieśli i wilka. A ty, Krugel, nad 
czym rozmyślasz? Nuże, postaw tę, którąś wyciągnął! Ha, huzar 
wygrał. Brawo! Winszujcie mu. 
w1zy1cy pijq i trqcajq Jię z Glowem 
Mówią, że dama pik zawsze zdradzi, ale ja tego nie powiem. 
Pamiętasz, Szwochniew, tę swoją brunetkę, cos ją nazywał damą 
pik? Gdzież to się dziś milutka obraca? Puściła się pewnie na 
całego? ... Krugel, twoja zabita! 
do Ichariewa 
I twoja reż! Szwochniew, leżysz! Huzar reż, z kretesem. 

GŁOW 

Do kroćset! Va banque! 

POClESZLIWY 
To mi się podoba. Nareszcie rozmach prawdziwie huzarski. 

rlJ 

Zauważ, Ichariew, jak to natura ludzka musi się zawsze objawić: 
dotychczas nie widać było po nim, że huzar. A teraz - proszę 

siadać. Co ro jednak znaczy potęga natury ... leży huzar! 

GŁOW 

Va banque! 

POCIESZLIWY 
Ho, ho, ho! O cale pięćdziesiąt tysięcy? To mi dopiero gest! No, 
gdzie znaleźć coś podobnego? Bohaterstwo, ani słowa ... Leży huzar! 

GŁOW 

Va banque, do pioruna, va banque! 

POCIESZLIWY 
Opamiętaj się, huzar! O sro tysięcy) I co wy na ro? A re oczy, 
oczy ... Widzisz Szwochniew, jak mu oczy płoną? Coś w nich 
napoleońskiego. Co za waleczność! A króla jak nie ma, tak nie 
ma ... Masz tu, Szwochniew, damę dzwonkową! A ty, Niemiec, 
naści, zjadaj siódemkę! Karta murowana, pewna jak słońce na 
niebie. Gdzież się ten król podzial) To dziwne. Czyżby go w talii 
nie było? A, tuś mi, bratku. Jest król. .. Leży huzar! 

GŁOW gorqczk11jqc Jię 
Va banque, do kroćset diabłów, va banque! 

POCIESZLIWY 
Hola, bracie, stój! Przepuraleś już dwieście tysięcy. Najpierw 
zapłać, a potem zaczniemy na nowo. Wszystko ma swoje granice. 

GŁOW 

Skąd ja wezmę? Mówiłem wam, że teraz nie mam. 

POCJESZLIWY 
W takim razie podpisz weksel. 

GŁOW 

Owszem, z przyjemnością. 
bierze pióro 

POCIESZLIWY 
Ale i upoważnienie reż nam oddaj. 

GŁOW 

Proszę, macie upoważnienie. 

POCIESZLIWY 
A teraz podpisz ro, no i ro. 
daje m11 papiery do podpi1ania 

GŁOW 

Chętnie, gotów jestem na wszystko. podpiJ11je 
Ale pozwólcie mi się odegrać! 

POCIESZLIWY 
Dobrze, bracie, tylko pokaż pieniądze! 



GŁOW 

Ależ zapłacę. Możecie być pewni. 

POCIESZLIWY 
Nie, bratku. Pieniążki na stół! 

GŁOW 

A ro co ma znaczyć? ... To po prostu nikczemność. 

KRUGEL 
, E, któż o rym mówi. 

ICHARIEW 
Nie żadna nikczemność, tylko widzisz, bracie, szanse są nierówne. 

SZWOCHNIEW 
A jeżeli nas obębnisz? Znane ro rzeczy, że kro bez pieniędzy 
zasiada do gry, ren ma zamiar ograć partnerów. 

GŁOW 

Więc czegoż ode mnie chcecie? Może procentów? Jakich, 
oznaczcie je, proszę. Jeśli o ro chodzi, zapłacę w dwójnasób. 

POCIESZLIWY 
Co nam po twoich procentach? Sami ci damy procent, jaki chcesz, 
pożycz nam tylko. 

GŁOW 1tanowczo i rozpaczliwie 
A więc - ostatnie s łowo: gracie czy nie? 

SZWOCHNIEW 
Jak przyniesiesz pieniądze. 

GŁOW wyjmując pi1tolet 
No, ro żegnajcie mi, panowie. Już się na tym świecie nie 
zobaczymy. 
wybiega 

POCIESZLIWY przerażony 
Stój, stój! Zwariowałeś czy co? Gotów jeszcze rzeczywiście palnąć 
sobie w łeb . 

wybiega 

Scena XVII 

Szwochniew, Kruge/, lchariew 

ICHARIEW 
Jeżeli się chłopak zastrzeli, może być bardzo nieprzyjemna historia. 

SZWOCHNIEW 
Bierz go licho, niech się strzela, byle nie teraz, kiedy nie mamy 
jeszcze pieniędzy w ręku. To największy kłopot! 

Ili 

KRUGEL 
Co do mnie - boję się naprawdę ... 

Scena XVIII 

Ci sami, Pociesz/iwy i Głow 

POCIESZLIWY trzyma Głowa za rękę z pistoletem 
Zbzikowałeś, bracie? Widzieliście, panowie, coś podobnego? 
Już lufę wtykał w usta. Jakże ci nie wstyd! 

WSZYSCY otaczają Głowa 
Chłopcze, zmiłuj się! Co ty wyrabiasz? Jak można? 

SZWOCHNIEW 
O takie głupstwo ... A zdawało się, że mądry chłopiec. 

ICH ARIE W 
W ren sposób cala Rosja powinna by się zastrzelić, bo każdy 
albo się spłukał, albo może się spłukać. Ale gdyby jeden nie 
przegrywał, czy drugi mógłby wygrać - pomyśl tylko. 

POCIESZLIWY 
Mówiąc, z przeproszeniem, po prostu, dureń jesteś i koniec. Nie 
zdajesz sobie sprawy, jakie cię szczęście spotkało. Nie rozumiesz ,' 
żeś wygrał na rym, że jesteś przegrany. 

GŁOW ze złofcią 
Czy wy naprawdę macie mnie za durnia? Przegrać dwieście 
tysięcy - ro ma być wygrana? 

POCIESZLIWY 
Cóż za tuman! Czy ty wiesz, fujaro, jaką przez ro sławę 
zdobędziesz sobie w pułku? Jeszcze nie jest oficerem, a już 
przebębnił dwieście tysięcy! Toż cię huzarzy na rękach będą nosić. 

GŁOW czupurząc 1ię 

A co wy sobie myślicie? Nie srać mnie na to, żeby plunąć na re 
dwieście tysięcy, skoro już rak się srało? Do kroćset, niech żyją 
huzarzy! 

POCIESZLIWY 
Brawo! Niech żyją huzarzy! Basamreremrere! Szampana! 
wszy1cy napełniają 1obie kieli1zki 

GŁOW z kielichem 
Niech żyją huzarzy! 

ICH ARIE W 
Tam do licha, niech żyją! 

SZWOCHNIEW 
Niech żyją, basamteremrere! 

GŁOW 

Kiedy rak, gwiżdżę na wszystko!. .. Jtawia kieliJZek 
Ale jak do domu wrócę? Rany boskie. Ojciec .. . co ojciec powie? 
łapie 1ię za głowę 

POCIESZLIWY 
A po cóż masz wracać do domu! 

GŁOW wytrzeszczając oczy 
No, a co mam zrobić? 

POCIESZLIWY 
Wal stąd prosto do pułku! Damy ci na umundurowanie. 
Szwochniew, bracie, trzeba mu dać na razie ze dwieście rubli: 
niech się pan kadet bawi! Wiem coś o rym, że jedna już mu 
wpadła w oczko ... Ta czarnuszka, co) 

GŁOW 

A do kroćset! Lecę wprost do niej. Szturmem wezmę! 

POCIESZLIWY 
Zagrała huzarska krew. Szwochniew, masz przy sobie dwa 
banknoty? 

ICHARIEW 
No ro ja mu dam, niech sobie popuści cugli! 

GŁOW bierze banknoty i wymachuje nimi 
Aleksiej, szampana! 

WSZYSCY 
Szampana! 
Aleksiej wno1i butelki 

GŁOW 

Niech żyją huzarzy! 

POCIESZLIWY 
Niech żyją! Wiesz co, Szwochniew? W górę go, jak to się u nas 
w pulku robiło. Bierz go, bracie! 

WSZYSCY otaczają Głowa, biorą go za ręce i nogi i podrzucają 
do góry, fpiewając przy tym piosenkę wojacką na znaną nutę 
Kochamy cię serdecznie, 
Naczelnikuj nam wiecznie! 
Żeś umiał serce w jasyr wziąć, 
odtąd nam ojcem drogim bądź! 

GŁOW z kieliJZkiem 
Hura! 

WSZYSCY 
Hura! 
1tawiają go na ziemi. Głow trzaJka kieli1zkiem o podłogę. 
Inni tłuką Jwe kie/iJzki o obcaJy, o podłogę 

„ 

GŁOW 

Pędzę wprost do niej! 

POCIESZLIWY 
A może i my z tobą? 

GŁOW 

Ani się ważcie! Gdyby ktokolwiek - rozprawa na szable. 

POCIESZLIWY 
To mi rębajło, ha? Zazdrosny i czupurny jak szatan. Będzie 
z niego, moi panowie, hałaburda, zabijaka, pojedynkowicz ... 
No, do widzenia, panie huzar, do widzenia! Widzimy, że już nie 
możesz usiedzieć. 

GŁOW 

Do widzenia. 

SZWOCHNIEW 
A przyjdź nam opowiedzieć porem. 
Głow wychodzi 

Scena XIX 

Ci Jami prócz Głowa 

POCIESZLIWY 
Trzeba się z nim troszkę popieścić, dopóki nie wykukaliśmy 
jeszcze pieniędzy. A potem pal go sześć! 

SZWOCHNIEW 
Boję się tylko, żeby się ta wypłata w hipotece nie przeciągnęła. 

POCIESZLIWY 
O, ro byłoby niedobrze ... A zresztą, moi kochani, nie trzeba wam 
tłumaczyć, że kro nie smaruje, ten nie jedzie. Tak czy inaczej, dla 
porządku musimy tam dać komuś w łapę. 

Scena XX 

Ci Jami i urzędnik Zamuchry1zkin 

ZAMUCHRYSZKIN zagląda przez drzwi; we fraku mundurowym 
nieco podniJZczonym 
Z przeproszeniem panów: czy zasrałem pana Aleksandra Głowa? 

SZWOCHNIEW 
Przed chwilą wyszedł. A o co chodzi? 

ZAMUCHRYSZKIN 
Ano w sprawie rej wypłaty ... 



I 

I • POCIESZLIWY 
A pan coś za jeden? 

ZAMUCHRYSZKIN 
Jestem urzędnikiem z hipoteki. 

POCIESZLIWY 
A, witamy, witamy! Niechże pan łaskawie siada. W rej sprawie 
wszyscy tu mamy coś do powiedzenia, zwłaszcza żeśmy 
pozawierali z panem Głowem pewne przyjacielskie umowy. 
Toteż, proszę być przekonanym, że każdy z nas - i on, i on, i ja, 
pokazuje rękq wszyscy odwdzięczymy się panu z całego serca. 
Rzecz w tym, żeby jak najszybciej uzyskać gotówkę. 

ZAMUCHRYSZKIN 
Ba! Właśnie, że nie wcześniej niż za dwa tygodnie. W żaden 
sposób ... 

POCIESZLIWY 
O, ro strasznie długo . Niech pan pamięta, że co się ryczy naszej 
wdzięczności ... 

ZAMUCHRYSZKIN 
To swoją drogą. Biorę ro pod uwagę. Dlatego reż mówię: dwa 
tygodnie. Bo gdyby nie ro, zmitrężylibyście u nas, panowie, ze 
trzy miesiące. Kasa będzie miała pieniądze dopiero za dziesięć 
dni, teraz - pustki, bo w zeszłym tygodniu wypłaciliśmy sro 
pięćdziesiąt tysięcy, a tu jeszcze trzech dziedziców czeka, którzy 
już w lutym złożyli prośby o pożyczki. 

POCIESZLIWY 
No, inni mogą poczekać, ale dla nas po znajomości. Musimy się 
poznać bliżej. Swój do swego - jak ro się mówi. Jakże godność? 
Czy nie FientieAej Pierpienticz? 

ZAMUCHRYSZKIN 
Bynajmniej. Psoj Srachycz Zamuchryszkin. 

POCIESZLIWY 
Niewielka różnica. A zatem, drogi Psoju Stachyczu, bądźmy 
przyjaciółmi! No, jakże się panu powodzi? Jak ram sprawy, 
interesiki, posadka? 

ZAMUCHRYSZKIN 
No cóż, posada jak posada. 

POCIESZLIWY 
Czy przynosi jakieś - wie pan, tego - dochodziki? Krótko 
mówiąc, sporo reż pan bierze? 

ZAMUCHRYSZKIN 
Rzecz naturalna, bo z czego tu żyć? Sam pan wiesz najlepiej. 

POCIESZLIWY 
A wszyscy ram u was w urzędzie chapacze? Powiedz pan szczerze. 

Ili 

ZAMUCHRYSZKIN 
Ha, widzę, że panowie sobie ze mnie Żarty stroją. Oj, panowie, 
panowie ... literaci na ren przykład takoż wyśmiewają rych, co 
biorą łapówki. Ale jak się rak dobrze przypatrzeć, łapownikami 
są i wyżsi od nas, mizernych urzędniczków. Niedaleko szukając, 
wy sami, panowie szanowni, reż ... ryle tylko, żeście wymyśWi na 
to nazwy szlacherniejsze. Mówicie: ofiara dobrowolna, wsparcie 
czy coś tam równie mądrego ... A w gruncie rzeczy - ta sama 
łapówka. Jedno licho. 

POCIESZLIWY 
Widzę, że Psoj Srachycz już się obrazi!. Co ro jednak znaczy 
zadrasnąć ambicję! 

ZAMUCHRYSZKIN 
Obrażać się nie obrażam, bo i nie ma o co. Dosyć różności w życiu 
widziałem. Ale ambicja ro zawsze rzecz drażliwa. 

POCIESZLIWY 
No, co ram. Mówmy po przyjacielsku. Niech pan nam powie coś 
o sobie. Jakże się pan kołacze na rym świecie, czy ma pan rodzinę 
- żonę, dzieci? 

ZAMUCHRYSZKIN 
Ano, nie mogę narzekać: Bóg pobłogosławił; dwóch synów chodzi 
już do szkoły powiatowej. A dwóch szkrabów, jeden dopiero 
raczkuje, drugi jeszcze koszulinę w zębach nosi. 

POC!ESZLIWY 
Ale rączętami swymi pewnie już obydwaj rak ... tego ... potrafią? 
robi ruch, jakby liczył pieniqdze 

ZAMUCHRYSZKIN 
Panowie znowu swoje? Ejej, doprawdy, panowie ... 

POC!ESZLIWY 
Furda, Psoj Srachycz. Wszystko ro z przyjaźni. Jesteśmy w swoim 
kółku. Nalejcież panu Zamuchryszkinowi kielich szampana, 
a prędzej. Zapijmy naszą znajomość. My pana reż któregoś dnia 
odwiedzimy. 

ZAMUCHRYSZKIN bierze kielich 
A, proszę całym sercem. Powiem panom otwarcie, że takiej 
herbaty, jaką ja was poczęstuję, nawet u gubernatora nie 
znajdziecie. 

POCIESZLIWY 
Zapewne dar jakiegoś kupca? 

ZAMUCHRYSZKIN 
Tak jest. Sprowadzona wprost z Chin. 

POCIESZLIWY 
Więc miewa pan interesy nie rylko z ziemiaństwem, 
ale i z kupcami? 

ZAMUCHRYSZKIN wypija, od.rtawia kieliJzek, opiera dłonie na 
kolanach 
Zdarza się ... A było ro rak. Musial ten kupiec beknąć z powodu 
głupoty swojej. Jeden obywatel Frakasow - możeście słyszeli? 
- pożyczył grubszą sumę na hipotekę. Wszystko załatwione: 
pieniądze ma otrzymać rak jakby jutro. A chciał on z tym 
kupcem do spółki założyć gorzelnię. Co nas ro może obchodzić? 
Gorzelnię, nie gorzelnię, do spółki czy jak ram - ro nie nasza 
sprawa. Ale kupiec w głupocie swojej dalejże rozgadywać po 
mieście, że przystąpi! z tamtym do spółki i lada chwila spodziewa 
się od niego gotówki. No, rośmy podesłali mu kogoś, żeby mu 
szepnął, że jak da nam dwa tysiące, pieniążki już są, a jak nie 
- czekaj tatka latka. A tam, do gorzelni, zwieziono już kotły 
i naczynia: tylko zapłacić i puścić w ruch. Widzi nasz kupiec, że 
głową muru nie przebije, przysłał dwa tysiące i w naddatku po 
trzy funty herbaty dla każdego z nas. Powie ktoś - łapówka. 
Ale dobrze ci rak. Nie bądź głupi; nie pytluj, trzymaj język za 
zębami. 

POCIESZLIWY 
A zatem, Psoj Srachycz, zakrzątnij się kolo naszej sprawy.Już my 
cię nie skrzywdzimy, a ty ze swymi naczelnikami załatw rzecz jak 
należy. Tylko, na Boga, jak najszybciej, Psoj Stachycz. 

ZAMUCHRYSZKIN 
Zrobię, co mogę. 
WJtaje 
Ale uprzedzam, że tak prędko, jak panowie sobie życzycie, ro się 
nie da. Z ręką na sercu powiada, że w· kasie chwilowo ani grosika. 
Ale się postaram. 

POCIESZLIWY 
Więc jak się tam o pana dowiedzieć? 

ZAMUCHRYSZKIN 
Całkiem zwyczajnie: zapytać o Psoja Stachycza Zamuchryszkina. 
Zatem, do zobaczenia, moi panowie. 
idzie ku wyjściu 

POCIESZLIWY 
Ratujże nas w potrzebie, przyjacielu, ratuj, przyjacielu! 

ZAMUCHRYSZKIN w drzwiach 
Tak, jakem powiedział: zrobię, co mogę. 
wychodzi 

POCIESZLIWY 
Ach, jak długo, do stu diabłów. ttderzajqc Jię w czoło 
Nie, polecę, polecę za nim. A nuż uda mi się przyśpieszyć? Nie 
pożałuję. Dam mu trzy tysiące z własnej kieszeni: niech go diabli 
porwą! 

wybiega 

Ili 

Scena XXI 

Szwochniew, Krugel, Ichariew 

ICHARIEW 
Pewnie, że im prędzej, rym lepiej. 

SZWOCHNIEW 
Pieniądze są nam potrzebne na gwałt. 

KRUGEL 
Gdyby go tak zdołał jakimś cudem przekonać. 

ICH ARIE W 
Czyżby wasze sprawy ... 

Scena XXII 

Ci Jami i Pocimliwy 

POCIESZLIWY wchodzi z rozpaczq 
Bodaj ro wszyscy diabli! Dopiero za cztery dni. Nie ma mowy, 
żeby wcześniej. No i bij, człowieku, głową o ścianę. 

!CHARIEW 
Co cię rak przypililo? Czterech dni nie możesz poczekać? 

SZWOCHNIEW 
W tym sęk, że sprawa wielkiej wagi ... 

POC!ESZLIWY 
Poczekać! A czy ty wiesz, że na jarmarku w Niżnim Nowgorodzie 
czekają na nas z godziny na godzinę? Nie mówiliśmy ci jeszcze, 
ale już parę dni temu mieliśmy wiadomość, żeby tam śpieszyć co 
tchu - z jaką taką gotówką. Jeden kupiec zwiózł żelaza za sześćset 
tysięcy, drugi - konopi za pól miliona. We wtorek dobijają rargu: 
w brzęczącej monecie. 

ICH ARIE W 
Więc co z tego? 

POC!ESZLIWY 
Jak ro co? Nie przyjechali sami, tylko przysłali synów. 

!CHARIEW 
A ci synowie niby koniecznie mają grać w karty? 

POC!ESZLIWY 
Człowieku, na jakim ty świecie żyjesz? Nie znasz synalków 
kupieckich? Nie wiesz, jak ro kupiec wychowuje syna? Albo 
w zupełnym nieuctwie, albo na szlachcica. Taki synalek tylko 
hula i za pan brat z oficerami. Dla nas ro najodpowiedniejszy 
żywioł. Durnie, jełopy. Nie wiedzą, że za każdego rubla, którego 
wycyganią od nas, płacą nam potem tysiącami. 



Cale nasze szczęście, że kupiec tylko myśli o tym, żeby córkę 
wydać za generała, a syna wykierować na urzędnika. 

ICH ARIE W 
Czy te interesy są całkiem pewne? 

POCIESZLIWY 
Jakże inaczej? Nie zawiadamiano by nas przecie.Już, już 
trzymamy to w ręku. Każda minuta droga. 

ICH ARIE W 
Więc czego tu siedzimy z założonymi rękami? Wszak 
postanowiliśmy dzialać wspólnie. 

POCIESZLIWY 
Właśnie, i stąd możemy wyciągnąć obopólne korzyści. Wiesz, 
co mi przyszło do głowy? Tobie w tej chwili nigdzie nie śpieszno. 
Pożycz nam te osiemdziesiąt tysięcy, które masz, a weź w zamian 
weksel Głowa. Dostaniesz przeszło dwa razy tyle murowanej 
gotówki, a nam wygodzisz niesłychanie, bo istotnie znaleźliśmy 
się w takim położeniu, że gotowiśmy na wszelkie lichwiarskie 
procenty. 

JCHARIEW 
Czemu nie? Z miłą chęcią. Żeby wam udowodnić, jaki jestem 
koleżeński ... idzie do szkatułki, otwiera ją, wyjmuje plik banknotów 
Proszę, macie osiemdziesiąt tysięcy. 

POCIESZLIWY 
A tu masz, bracie, weksel! Tepz polecę do Głowa: trzeba go 
zawołać i załatwić wszystko formalnie. Krugel, zanieś pieniądze 
do mego pokoju. Masz tu klucz od szkatulki. 
Kmgel wychodzi 
Ach, gdyby się dalo na wieczór wyjechać! 
wychodzi 

JCHARIEW 
Oczywiście, oczywiście. Nie wolno tracić ani chwili. 

SZWOCHNIEW 
Tobie też radzę - nie marudź.Jak tylko odbierzesz pieniądze 
- natychmiast do nas. Wiesz ty, co można z dwustu tysiącami 
zrobić? Cały jarmark rozbić„. Ale, ale, zapomniałem na śmierć 
powiedzieć Kruglowi, żeby ... Chwileczkę, zaraz wracam. 
wychodzi 

Scena XXIII 

JCHARIEW sam 
Jak to się wypadki potoczyły, hę? Rano zaledwie osiemdziesiąt 
tysięcy, wieczorem - dwieście. No, Ichariew, co ty na to? 
Dla innego - to całe życie pracy, ślęczenia gdzieś w urzędzie, 
wysługiwania się, wyrzeczeń kosztem własnego zdrowia -

li 

a tu w parę godzin, w kilka minut - książę udzielny. Dwieście 
tysięcy - bagatelka. Czy to tak łatwo dziś o dwieście tysięcy? 
Jakaż fabryka, jaka posiadłość da dwieście tysięcy? Wyobrażam 
sobie, jakbym wyglądał siedząc na wsi, użerając się z ekonomem 
i z chłopami i ciułając po trzy tysiące rocznie. A przy tym ta 

ordynarność, jakiej człowiek na wsi nabiera, a której już niczym 
nie da się zeskrobać. Bo czyż ogłada nie jest rzeczą najważniejszą? 
I to marnowanie czasu na gadaninę z ekonomem i z chłopami. 
A ja chciałbym pogawędzić z ludźmi z towarzystwa! Teraz mam 
możność po temu: mam byt zabezpieczony i dużo wolnego 
czasu. Mogę poświęcić się pracy nad sobą i nad kształceniem 
umysłu. Jak mi się spodoba, pojadę do Petersburga, obejrzę teatr, 
mennicę, pospaceruję sobie przed pałacem cesarskim, po nabrzeżu 
Angielskim, w Ogrodzie Letnim. Albo pojadę do Moskwy, zjem 
obiad w pierwszorzędnej restauracji. Mogę się ubrać podług 
ostatniej mody, żyć na wielką stopę, jak wszyscy inni, i uczynić 
zadość obowiązkom człowieka oświeconego. A wszystko to 
dzięki czemu? Właśnie dzięki temu, co ludzie zwykli nazywać 
oszukaństwem. Nieprawda! To bynajmniej nie oszukaństwo! 
Oszukaństwo - to kwestia chwilki. Tu zaś wchodzą w grę długie 
studia i ćwiczenia. Ostatecznie, dajmy na to, że oszukaństwo. 
Ale bez tego ani rusz: to konieczność, środek poniekąd 
zapobiegawczy. Gdybym nie znal i nie posiadał tych wszystkich 
subtelności i doskonałości, ja byłbym oszukany. 
Chcieli przecie to ze mną zrobić, lecz widząc, że mają do czynienia 
nie z jakimiś tam prostakiem, sami musieli uciec się do mnie 
o pomoc. O, rozum to wielka rzecz. W życiu potrzebna jest 
zmyślność. Ja właśnie z innego stanowiska zapatruję się na życie. 
Bo żyć tak jak byłe dureń - to nie sztuka. Ale przecież misternie 
i przemyślnie, oszukać wszystkich i samemu nie dać się oszukać 
- to prawdziwe zadanie i ceł! 

Scena XXIV 

Ichariew i Głow 

GŁOW wbiega gwałtownie 
A gdzież tamci? W tej chwili byłem u nich: nikogusieńko w pokoju. 

ICHARIEW 
Dopiero co wyszli ode mnie. 

GŁOW 

Jak to? Już wyszli? I pieniądze ci zabrali? 

ICHARIEW 
Owszem, bośmy się tak umówili. Teraz tylko z tobą mam 
zalatwić. 

ScenaXXV 

Ci sami i Aleksiej 

ALEKSIEJ wchodzi; do Głowa 
Pan raczył pytać, gdzie są tamci panowie? 

GŁOW 

Tak. Gdzie? 

ALEKSIEJ 
Przed chwilą odjechali. 

GŁOW 

Odjechali? 

ALEKSIEJ 
Ano tak. Konie i bryczka czekaly już od pół godziny. 

GŁOW załamuje ręce 
No, okpili nas obydwóch! 

!CHARIEW 
Co ty wygadujesz? Co za brednie! Pocieszliwy zaraz powinien tu 
być. Wiesz chyba, że teraz caly twój dług masz spłacić mnie, bo 
oni to na mnie przelali. 

GŁOW 

Nie zawracaj głowy jakimiś długami! Czy nie widzisz, żeś 
wystrychnięty na dudka jak ostatni balwan? 

ICHARIEW 
Pleciesz jak na mękach. Pewnie ci jeszcze wino nie wyszumiało. 

GŁOW 

To raczej tobie we łbie szumi. Myślisz może, że jestem Głow. Taki 
ja Głow, jak ty cesarz chiński. 

JCHARIEW zaniepokojony 
Na litość boską, co za bzdurstwa? A cóż twój ojciec? 

GŁOW 

Ojciec. Po pierwsze żaden ojciec i w ogóle nie wiadomo, czy może 
mieć dzieci, po drugie - wcale nie Głow, tylko Krynicyn, i nie 
Michaił Aleksandrowicz, lecz Iwan Klimycz z ich bandy. 

ICHARIEW 
Słuchaj no, mów poważnie, bo za takie żarty„. 

GŁOW 

Ładne mi żarty. Sam brałem w tym udzial, i tak samo mnie 
wyprowadzili w pole. A obiecali trzy tysiące. 

ICHARIEW podchodzi do niego, zapalczywie 
Ejże, mówię ci, nie żartuj ze mnie! Nie rób ze mnie wariata! Mam 

m 

upoważnienie i weksle„. i przed chwilą by! tu urzędnik z hipoteki, 
Psoj Stachycz Zamuchryszkin„. Zaraz mogę posłać po niego. 

GŁOW 

Żaden to urzędnik, tylko dymisjonowany sztabskapitan -
też z ich bandy. I nie Zamuchryszkin, tylko Murzafiejkin. 
I nie Psoj Stachycz, ale Flor Siemionycz! 

!CHARIEW rozpaczliwie 
A tyś co za szatan? Gadaj mi zaraz, kto ty jesteś? 

GŁOW 

Ja? Byłem uczciwym czlowiekiem, lecz chcąc nie chcąc stalem się 
wydrwigroszem. Ograli mnie doszczętnie, do koszuli. Cóż miałem 
robić? Z głodu zdychaU Za trzy tysiące przystąpiłem do spisku 
przeciw tobie. Mówię ci to prosto w oczy: widzisz, że jestem 
uczciwy. 

ICHARIEW wściekły, chwyta go za kark 
Ty łotrze! 

ALEKSIEJ na stronie 
Zanosi się widać na przetasowanie. Trzeba zmykać! 
wychodzi 

!CHARIEW ciągnie Głowa 
Chodźmy, chodźmy! 

GŁOW 

Dokąd? Dokąd? 

ICHARIEW nieprzytomnie 
Dokąd? Do sądu, do sądu! 

GŁOW 

Opamiętaj się. Nie masz najmniejszego prawa. 

JCHARIEW 
Jak to? Nie mam prawa) Okraść, obrabować.„ z pieniędzy„. 
w biały dzień ... w łajdacki sposób! Nie mam prawa? 
Nie przebierać w gałgańskich środkach! Nie mam prawa? 
W więzieniu, na Sybirze powiesz mi, czy nie mam prawa! 
Zaczekaj, wyłapiemy tę całą waszą bandę rzezimieszków! 
Pokażemy wam, jak się nadużywa zaufania poczciwych ludzi! 
Przed sąd, przed sąd, przed sąd powołam! 
ciągnie go 

GŁOW 

Odwołać się do sądu mógłbyś tylko wówczas, gdybyś sam 
postępował zgodnie z prawem. Ale, człowieku, sam w zmowie 
z nimi chcialeś mnie ograć i oszukać. Toż te fałszywe talie twojej 
były fabrykacji. O nie, bratku! Na tym polega cały figiel, że nie 
możesz nikogo zaskarżyć! 



ICHARIEW w bmilnej rozpaczy wali się pięfciami w glowę 
Racja! Racja! A bodaj to ... 
pada na krzeslo; Glow ucieka 
Ale cóż za szatański podstęp! 

GŁOW wysuwa glowę przez drzwi 
Pociesz s ię, na otarcie ł ez pozostała ci Adelajda lwanowna! 
znika 

ICHARIEW w rozjuszeniu 
• Adelajda lwanowna. A żebyś ty z piekła nie wyjrzała! 

chwyta talię i ciska w drzwi: karty rozsypujq się na wszystkie strony 
Ze też święta ziemia nosi takich łotrów - ludziom na hańbę 
i urągowisko! Oszaleć można! Jakże ro wszystko misternie było 
odegrane, jak po szatańsku przemyślane! Zwariować można po 

(.:) 
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prostu! I ten ojciec, i syn, i kasjer Zamuchryszkin - i wszystkie 
ś lady zatarte - i nawet skarżyć nie mogę! 
zrywa się z krzesla, biega po pokoju 
No i bądź tu, człowieku, sprytny! Wytężaj wszystkie władze 
umysłu! Obmyślaj , udoskonalaj sposoby! A niech to jasny piorun 
spali! Nie warto wkładać w to tyle żarliwej pracy i zapalu! 
Pierwszy lepszy szalbierz przyjdzie i oszachruje cię, szubrawiec 
- jednym zamachem zburzy gmach, nad którego budową 
pracowaleś kilka ł at! 

ze zlościq macha rękq 
E, do diabła, taki już ten świat oszukańczy!„. Temu tylko 
szczęście sprzyja, kto głupi jak but, trzech nie umie zliczyć, nad 
niczym się nie zastanawia, nic nie robi i gra w bosrona po groszu 
wyświechtanymi kartami! 

Przelożyl Jerzy Wyszomirski 

GWIZDALAN KA 

Sensacyjny debiut 
12 maja 1926 „narodził się" jeden z najwybitniejszych kompozytorów 

XX wieku Dymitr Szostakowicz. Wchodząc do historii muzyki miał zaledwie 

19 lat. Pamiętnego dnia wykonano jego I Symfonię, którą przedstawił jako 

pracę dyplomową, kończąc studia w leningradzkim konserwatorium. Utwór 

wzbudził sensację w Rosji, po czym szybko włączyło go do repertuaru wie

lu dyrygentów w Europie i Ameryce, m. in. Bruno Walter, Leopold Stokow

ski, Artur Rodziński i Arturo Toscanini, w 1929 roku w Warszawie dyrygo

wał nim Grzegorz Fitelberg . Dzisiaj, chcąc posłuchać nagrania tej dyplomo

wej kompozycji trzeba wybierać spośród kilkudziesięciu interpretacji ofero

wanych przez przemysł nagraniowy (przed podobnym wyborem stawia za

kup nagrania z „pracą dyplomową" innego absolwenta petersburskiego 

konserwatorium - z I Koncertem fortepianowym Sergiusza Prokofiewa). 
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Pianista 

Szostakowicz przygotowywał się w konserwatorium rów

nież do zawodu pianisty. W 1927 roku znalazł się w gronie 

uczestników I Konkursu Chopinowskiego. Pobyt Szostakowicza 

w Polsce wspominał Jarosław Iwaszkiewicz: „Wczoraj więc była 

• ta herbatka u nas. [„.] Dwóch z nich bardzo miłych, szczegól

nie Briuszkow„. Oborin prześliczny, potem okropny i antypatycz

ny Ginzburg (najlepszy pianista z nich wszystkich) i mały, dwu

dziestoletni petersburski uczniak, Szostakowicz. Oderwać ich 

nie można było od fortepianu, ale niestety grali tylko fokstroty 

i pokazywali sobie rozmaite sztuczki. Tylko Szostakowicz zagrał 

swoją Sonatę, wielką machinę w prokofiewowskim stylu . [„.] 

Na prośbę mego teścia wykonał ją dwukrotnie u nas, rozbijając 

przy tym strunę głębokiego D naszego starego Bechsteina". 

„Petersburski uczniak" musiał zadowolić się dyplomem hono

rowym; wywarcie lepszego wrażenia na jurorach uniemożliwił 

mu atak ślepej kiszki. Parę lat później ograniczył repertuar do 

własnych utworów. Mimo, że występował do połowy lat sześć

dziesiątych, estrada zawsze kosztowała go dużo nerwów. 

Majakowski, Rodczenko (stoją), Szostakowicz i Meyerhold (siedzą) 
podczas pracy nad muzyką do Pluskwy, 1929. 

Eksperymentator i kpiarz 

Mając dyplom, Szostakowicz mógł rozpocząć 
poszukiwania własnego stylu, nie oglądając się na 
akademickie rygory. Komponował w najróżniejszych 
gatunkach, nierzadko zaskakując niezwykłymi 

pomysłami. Instrumentalny początek li Symfonii 
brzmi tak, jak komponować będzie się w Europie 
zachodniej dopiero w latach 60. XX w., po czym 
chór śpiewa bardzo prostą muzykę. a miejscami 
skanduje agitacyjny wiersz. W baletach i utworach 
fortepianowych wielokrotnie przybliżał się muzyki 

Z żoną 
Niną Wasiljewną 

i Iwanem Sollertinskim, 
1932. 

rozrywkowej i jazzu, acz dzięki niekonwencjonalnej 
instrumentacji (np. Biurokratę w balecie Sworzeń 
gra piccolo, fagot i glissandujący puzon) sprawiają 
one wrażenie przede wszystkim ekscentryczna-sa
tyryczne. Polem eksperymentów była dla Szostako
wicza nawet muzyka filmowa, jego główne źródło 
utrzymania w tym czasie. 

Kulminację eksperymentów przyniosła opera 
Nos. Sarkazm Gogolowskiego tekstu potęgowały 

efekty muzyczne. Instrumenty naśladują czkawkę 

pijaków, a nawet golenie (flażolety kontraba
sów). Epizody niezwykle skomplikowane sąsiadują 
z uderzająco prostymi, wręcz banalnymi. Coraz to 
rozbrzmiewają groteskowe marsze i galopy. Recy
tatywny styl partii wokalnej sprawił, że tym waż-

niejszą rolę kompozytor wyznaczył orkiestrze. Same instrumenty wykonują obszerne 
epizody pomiędzy scenami, wśród nich - antrakt przed drugą sceną - pierwszy w hi

storii utwór wyłącznie na perkusję. 

Lady Macbeth: triumf i katastrofa 
W 1934 roku sukces porównywalny z triumfem I Symfonii odniosła opera Lady 

Macbeth mceńskiego powiatu. Premiera odbyła się niemal równocześnie w Lenin
gradzie i Moskwie, po czym dziełem natychmiast zainteresowano się za granicą i rok 
1935 przyniósł bezprecedensową w XX wieku serię ośmiu inscenizacji, od Buenos 
Aires po Zurych i nowojorską Metropolitan (Artur Rodziński), i po raz drugi w Mos
kwie, tym razem w Teatrze Wielkim. Wykonawcy i publiczność zazwyczaj przyjmo
wali operę z entuzjazmem, natomiast recenzenci krytykowali. W styczniu 1936 Lady 
Macbeth obejrzał Stalin, po czym z jego polecenia na łamach partyjnej „Prawdy" 
bezwzględnie potępiono Lady Macbeth oraz balet Jasny strumień. Szostakowicza pu

blicznie napiętnowano jako „wroga ludu". 
Zmuszony do rezygnacji z eksperymentów, kompozytor uprościł styl, ale jego mu

zyka nabrała od tego momentu wyraźnego dramatyzmu. V Symfonię (1937) władze 
zaaprobowały jako przejaw „socrealizmu", tymczasem publiczność dosłuchała się 
w niej solidarności z tragedią narodu, który właśnie przeżywał okres największego 
terroru. Odtąd kolejne dzieła Szostakowicza, zwłaszcza symfonie, wielu słuchaczy 
odbierało jako protest przeciwko tyranii, traktując ich premiery niemalże jak narodowe 
święta. Artysta stał się głosem zbiorowości, tak jak to postulowano w Rosji od czasów 

Nikołaja Czernyszewskiego i „Potężnej Gromadki". 

Symfonia „Leningradzka" 
Po najeździe hitlerowskim na ZSRR Szostakowicz pozostał w rodzinnym Lenin

gradzie. Komponował nowy utwór na orkiestrę. W grudniu 1942 ewakuowano go 
do Kujbyszewa (obecnie Samara), gdzie ukończył partyturę monumentalnej VII Sym
fonii, nazwanej „Leningradzką". Ogłoszono ją symbolem patriotyzmu i zapowiedzią 
zwycięstwa . Wkrótce po prawykonaniu VII Symfonii w Kujbyszewie wykonano ją 

w wielu innych miastach, a na polecenie Stalina nawet w oblężonym Leningradzie, 
odwołując w tym celu z frontu wielu muzyków i wstrzymując działania artylerii na 
czas koncertu. O prawo do pierwszego wykonania VII Symfonii za granicą rywalizo
wali najwybitniejsi dyrygenci; przyznano je Toscaniniemu. Kompozytor zyskał status 
bohatera narodowego. Stworzono nawet legendę, jakoby brał udział w obronie Le-

ningradu w pożarowej grupie 
przeciwlotnicznej. 

Szostakowicz przeżywał 

wówczas okres wyjątkowej 

aktywności. To właśnie wte
dy rozpoczął Graczy. Napisał 
dwie kolejne symfonie - w 
tym Ósmą, jedną ze swych 
najznakomitszych partytur 
oraz kilka znakomitych utwo
rów kameralnych. 

„Formalista" 
- „Komunista" 
Sytuacji tej kres położyła 

kolejna nagonka polityczna. 
W lutym 1948 potępiono 

twórców „przejawiających 

formalistyane, antyludowe 
tendencje", wśród nich Szos
takowicza, Sergiusza Proko
fiewa i Arama Chaczaturiana. 
Ponownie zakazano wykony
wania wielu utworów Szosta
kowicza, dwukrotnie zmuszo
no go do publicznej samokry
tyki. Równocześnie nie waha
no się wykorzystywać jego 
opularności do celów P._ro-
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pagandowych. W marcu 1949, na rozkaz 
Stalina, udał się więc do Nowego Jorku w 
delegacji reprezentującej ZSRR na Kongres 
Kultury i Obrony Pokoju. Była to pierwsza 
z wielu takich podróży, rok później na po
dobny kongres przybył do Warszawy. 

Politycy decydujący o życiu kultural
nym oczekiwali od twórców dziel przede 
wszystkim propagandowych . Pragnąc 

utrzymać się w zawodzie, Szostakowicz 
pisał więc niektóre utwory stanowczo 
poniżej swoich możliwości, za to w zgo
dzie z oczekiwaniami partii . Jego doro
bek „oficjalny" z tych lat to m.in. oratorium 
Pieśń o lasach, wspierające stalinowską 

ideę zalesiania nieużytków i muzyka do 
filmów propagandowych. Naprawdę zna
komite partytury - I Koncert skrzypco
wy, IV Kwartet smyczkowy, cykl pieśni 

Z żydowskiej poezji ludowej - powstawały 

„do szuflady", bez szans na rychłe wyko
nanie. Kompozytor coraz częściej zwracał 

się ku kameralistyce, która pozwalała na odstępstwa od optymistyczno-pa
tetycznego wzorca ekspresji i swobodniejszy dobór środków. 

Stopniowy powrót muzyki Szostakowicza na radzieckie estrady 
następował powoli a każde nowe dzieło kontrolowano, czy realizuje postu
laty „realizmu socjalistycznego". Utwory spełniające te wymogi wyróżniano 
nagrodami stalinowskimi, próby odejścia od uproszczonego języka w innych 
dziełach ostro krytykowano. Kulminację dorobku z tego okresu stworzyła 
X Symfonia, napisana tuż po śmierci Stalina i w zamierzeniu kompozytora 
będąca rozrachunkiem ze stalinizmem. Gwałtowne Scherzo przedstawiać 
miało „muzyczny portret zbrodniczego tyrana". 

Polityczna „odwilż" dopuszczała pewne odstępstwa od normatywnej 
estetyki socrealizmu. Jednym z najbardziej spektakularnych przejawów tej 
zmiany stała się dramatyczna XIII Symfonia „Babi Jar" do wierszy Jewgienija 
Jewtuszenki o wyraźnie politycznym podtekście i z tego powodu wielokrot
nie wykreślana z programów. Sytuacja Szostakowicza ulegała stopniowej 
poprawie. Nigdy jednak nie potrafił już uniezależnić się od władz . W 1960 
roku wstąpił do KPZR, a rok później XI/ Symfonię dedykował pamięci Leni
na . O dysharmonii, w jakiej żyt, zaświadcza! dramatyczny, autobiograficz
ny VIII Kwartet smyczkowy (znany dziś głównie w opracowaniu na orkiestrę 
smyczkową jako Symfonia kameralna) . -

Do repertuaru powróciło kilka wczesnych dzieł . Lady Macbeth, z niewiel
kimi retuszami w partyturze i pod zmienionym tytułem Katarzyna lzmajlowa, 
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li wystawiono w Moskwie, a następnie na wielu innych scenach, w 1965 roku również w Poznaniu . Pierwszy 
festiwal poświęcony muzyce Szostakowicza odbyt się w Edynburgu (1962), po czym kolejne organizowano 
w ZSRR. W 1966 roku z okazji 60. urodzin Szostakowicz, pierwszy wśród artystów, uhonorowany został 

tytułem Bohatera Pracy Socjalistycznej. 
Od końca lat pięćdziesiątych twórca cierpiał na chorobę pokrewną Heine-Medina, stopniowo tracąc 

władzę w rękach i nogach. Spędzając coraz więcej czasu w szpitalach, nie przestawał komponować . 

Jego muzyka nabierała coraz bardziej osobistego charakteru, a w ostatnich sześciu latach życia zbliżyła się do 
atmosfery requiem . Słychać to wyraźnie w wokalno-instrumentalnej XIV Symfonii, której tematem jest śmierć, 
w pieśniach i ostatnich kwartetach smyczkowych . Jak pożegnanie z życiem brzmi Sonata na altówkę i forte 
pian, ukończona na kilka tygodni przed zgonem. Odzywają się w niej echa m.in . młodzieńczej Suity na dwa 
fortepiany poświęconej pamięci ojca, XIV Symfonii, a większość Scherza pochodzi z Graczy. 

„Beethoven XX wieku" 
Konsekwencją potępienia Szostakowicza w 1948 roku za „formalizm i kosmopolityzm" stało się usunięcie 

jego dziel z radzieckich sal koncertowych na wiele lat. Tymczasem na Zachodzie zimna wojna wręcz sprzyjała 
zainteresowaniu artystą, postrzeganym jako symbol zniewolonego talentu . Jego muzyka pojawiała się 

w repertuarze najwybitniejszych wykonawców, oczywiście głównie w programach tradycyjnych koncertów. 
Zwolennicy nowoczesności uważali autora „Leningradzkiej" za konserwatystę nie zasługującego na uwagę . 

W Polsce muzykę Szostakowicza tolerowano, ale raczej nie ceniono. Rozbieżność między kryteriami ocen sto
sowanymi wobec awangardy a repertuarowymi sukcesami utworów Szostakowicza sprawiała, że długo wi
dziano w nim talent wielki, lecz zmarnowany przez system polityczny. 

Dwuznaczności narosty po śmierci kompozytora, a walnie przyczyniło się do tego opublikowanie 
w USA przez Salomona Wołkowa Świadectwa (1979), zapowiadanego jako pamiętniki kompozytora. Mimo, 
że książka jest apokryfem, odegrała wielką rolę, po raz pierwszy ukazując uwikłanie artysty w totalitaryzm. 
Nasiliła jednak skłonność do interpretowania przez pryzmat polityki całej twórczości Szostakowicza, niekie
dy w karykaturalnie przerysowany sposób. Debaty nad autentycznością Świadectwa uczyniły z jej boha
tera postać powszechnie znaną, gdyż toczyły się wokół problemu wolności twórcy i jej instytucjonalnych 
ograniczeń . Inspirowało to z kolei innych twórców, i tym sposobem kompozytor stal się bohaterem filmu fa
bularnego (Testimony w reż . T. Palmera). sztuki teatralnej (D. Pownall Kurs mistrzowski), opery (L. Lombardi 

Dymitr, czyli artysta i wladza) . 
Emocjonalna sugestywność i stosunkowa przystępność muzyki Szostakowicza sprawiły, że od lat 

osiemdziesiątych jego symfonie, koncerty instrumentalne i utwory kameralne należą do obiegowego repertu
aru koncertowego, a ich twórca bywa nazywany „Beethovenem XX wieku". Od czasu, gdy Walca z suity na 
orkiestrę estradową jedna z firm ubezpieczeniowych we Francji wykorzystała w reklamie, a następnie Stan
ley Kubrick w filmie Oczy szeroko zamknięte okazało się, że Szostakowiczowi „przytrafiło się" nawet coś „dla 
Elizy''. 

Danuta Gwizdalanka 
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KRZYSZTOF MEYER 

Studiował kompozycję w krakowskiej Państwowej 

Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Akademii Muzycz
nej). Początkowo w klasie Stanisława Wiechowicza, 
u którego naukę rozpoczął znacznie wcześniej, w wieku 
1 O lat. a po jego śmierci w 1963 roku u Krzysztofa Pende
reckiego. Studia ukończył w 1965 roku z wyróżnieniem, 
i to zaledwie po trzech latach, przedkładając jako pracę 
dyplomową trzy utwory: (I) Koncert skrzypcowy, (I) Sym

fonię i (I) Kwartet smyczkowy. W tym samym, 1965 roku, 
I Kwartetem smyczkowym miał okazję przedstawić się 

publiczności „Warszawskiej Jesieni" jako najmłodszy 

debiutant w historii festiwalu. Uzupełniające studia 
w zakresie kompozycji (acz bardziej gry na fortepianie) 
odbywał u Nadii Boulanger, jako jeden z ostatnich już 
Polaków „pielgrzymujących" do Paryża po naukę do 
legendarnego pedagoga. Za nieocenione uważa kon
sultacje, jakich przez pewien czas udzielał mu Witold 
Lutosławski. 

W latach 1966-68 jako pianista współ

pracował z Zespołem MW2. Koncertowali w Pol
sce i większości krajów europejskich, prezentując 
bulwersujący niekiedy repertuar rozkwitającej 

wówczas awangardy. 
Do dzisiaj Meyer uczestniczy w koncertach 

kameralnych, i to nie tylko z własną muzyką, jak 
również nagrywa swoje utwory na płytach . 

W 1966 roku Krzysztof Meyer podjął pracę 

pedag_ogiczną w Akademii Muzycznej w Krako
wie. W latach 1972-75 pełnił również obowiązki 

prorektora tej uczelni, a potem kierownika Katedry 
Teorii Muzyki (1975-87). Od 1987 jest profesorem 
kompozycji w Hochschule fUr Musik w Kolonii . 

Pisanie o muzyce Krzysztof Meyer traktuje jako 
swoiste hobby (w 1966 ukończył studia na wydzia
le teorii). Opublikował prawie dwieście artykułów, 
w znacznej mierze poświęconych teorii i historii 
muzyki XX wieku. Przede wszystkim jest autorem 
monografii Dymitra Szostakowicza (PWM Kraków, 
I wyd. 1973, li wyd. 1986; Lipsk 1980 - w nowej 
wersji: Paryż 1994, Bergisch Gladbach 1995, Am
sterdam 1996, Madryt 1997, St. Petersburg 1998, 
Warszawa 1999) oraz współautorem monografii 
Witolda Lutosławskiego (Kraków 2003-04). 

W 1971 roku Krzysztofa Meyera koledzy po raz 
pierwszy wybrali do Zarządu Głównego Związku 
Kompozytorów Polskich. W latach 1985-89 przez 
dwie kadencje sprawował funkcję prezesa ZKP. 
Czternaście lat (1974-88) uczestniczył w pracach 
komisji programowej Międzynarodowego Festi
walu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień". 

Krzysztof Meyer skomponował siedem symfonii : czterdzieści lat temu 
sonorystyczną Pierwszą, przed dwudziestoma laty, na początku stanu wo
jennego - quasi-programową Polską. Na orkiestrę symfoniczną przezna
czył cztery kilkunastominutowe utwory: Fireballs z fanfarowymi trąbkami, 
Hommage a Johannes Brahms, zamówioną przez Hamburskich Symfoników 
na 150. rocznicę urodzin twórcy Niemieckiego Requiem (z powracającym 
„B-Re-A-H-Mi-Es"}, Musica incrostata z drobnymi motywami win
krustowanymi w rozbudowane płaszczyzny brzmieniowe oraz Muzykę 

pożegnalną, dedykowaną pamięci Witolda Lutosławskiego . 

Tuzin koncertów instrumentalnych Krzysztofa Meyera przeznaczonych 
jest na różne instrumenty solowe, prawie zawsze z nieco inną obsadą w or
kiestrze. Po koncertach sonorystycznych (I Fletowy, I Skrzypcowy) nastąpiła 
synteza nowoczesności z tradycją (w Koncercie na trąbkę), po czym w cen
trum zainteresowania kompozytora znalazła się melodia (Canti Amadei, 
Koncert podwójny). Trzy koncerty z lat dziewięćdziesiątych (// Skrzypco
wy, li Wiolonczelowy i Klarnetowy) zdradzają wyraźną skłonność do dra
matyzmu, ale również obfitość oryginalnych rozwiązań instrumentacyj
nych . Utwory powstawały dla znakomitych solistów (Dmitri Sitkovetsky, Bo
ris Piergamienszczikow, Eduard Brunner}, co pozwoliło kompozytorowi nie 
tylko postawić przed wykonawcą partii solowej niemałe wymagania tech
niczne, ale także nadać im piętno charaktycznej indywidualności pierwsze
go interpretatora. 

Najobficiej w dorobku kameralnym Meyera reprezentowane są kwarte
ty smyczkowe (11 + 1). Powtarza się w nich jednak tylko obsada, bo for
malnie każdy jest inny. Powstawały przez ponad 30 lat, więc wyjątkowo 
dobrze ilustrują ewolucję stylu kompozytora : od sonorystycznego Pierwsze
go, poprzez epicki Piąty i Szósty, dramatyczny Ósmy, aż po introwertyczny 
Dziesiąty i Jedenasty 

Głównie w ostatnich latach powstawały tria i kwintety na obsady trady
cyjne, jakby po niewielu wcześniejszych doświadczeniach z mniej typowymi 
zestawieniami instrumentów kompozytor doszedł do wniosku, że w grun
cie rzeczy do takiej muzyki, jaka go interesuje, jak dotąd nie stworzono lep
szych zespołów. 

Danuta Gwizdalanka 

Utwory sceniczne: 

Cyberiada, opera komiczna-fantastyczna 
według Stanisława Lema op. 15 (1967-70; 
druga wersja 1985) 
(Grand Prix księcia Pierre de Monaco 
w 1970) 
wyst. 1971 TVP (I akt); 1986 Wupperta
ler Buhnen 

Gracze, dokończenie opery Dymitra Szo
stakowicza według Mikołaja Gogola op. 
53 (1980-81) 
wyst. 1983 Wuppertaler Buhnen 
Nagranie: soliści Teatru Wielkiego w Mo
skwie, Nordwestdeutsche Philharmonie, 
M. Jurowski - Capriccio 60 062-2 

Klonowi bracia, opera dziecięca według 
Eugeniusza Szwarca op. 72 (1988-89) 
wyst. 1990 Teatr Wielki w Poznaniu 
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Orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu 

I skrzypce 
Piotr Kostrzewski - koncertmistrz, Giedy Jędrzejczak - I zastępca 

koncertmistrza, Krzysztof Dastych, Eliza Schubert-Pietrzak, Agnieszka 

' Łuksza, Joanna Wicenciak, Romuald Hejnowicz, Maria Olszewska, 

Dezydery Grzesiak, Maria Bawolska-Dastych, Małgorzata Hadyńska, 

Maria Matuszewska, Magdalena Korbel, Teresa Zielątkiewicz 
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li skrzypce 
Tomasz Żelaśkiewicz, Ryszard Chmielewski, Wiesław Ziółkowski, 

Beata Niewitecka, Jerzy Stasik, Olga Hala, Maria Radziszewska, 

Krzysztof Mastyk, Joanna Modzelewska, Ewelina Karna, Halina 

Farbotnik 

altówki 

Ryszard Hop pel, Agnieszka Sobieraj, Aleksander Rybkowski, Dominika 

Sikora, Wojciech Gumny, Bogumiła Kostek, Łukasz Kierończyk 

wiolonczele 

Bożena Zimowska - koncertmistrz, Dorota Hajzer - zastępca 

koncertmistrza, Arkadiusz Broniewski - zastępca koncertmistrza, 

Antonina Kasprzak-Górska, Krzysztof Kubasik, Agata Maruszczak, 

Dagny Musielak, Aleksandra Jóźwiak 

kontrabasy 

Franciszek Radziszewski, Ryszard Kaczanowski, Jerzy Springer, 

Stanisław Binek, Grzegorz Warchoł, Donat Zamiara 

flety 
Brygida Gwiazdowska-Binek, Karolina Porwich, Agnieszka Gandecka, 

Jerzy Pelc 

oboje 
Mariusz Dziedziniewicz, Wiesław Markowski, Maria Pasternak, Piotr 

Furtak 

klarnety 

ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 

Lucjan Wiza, Kazimierz Budzik, Krzysztof Mayer, 

Michał Holas 

fagoty 
Dariusz Rybacki, Marek Jędrzejczak, Andrzej 

Józefowicz, Jan Janas 

waltornie 

Witold Habdas, Walerij Keptya, Włodzimierz Kuzik, 

Ewa Szychowiak, Dominika Stencel, Mirosław Sroka 

trąbki 

Leszek Kubiak, Sylwester Szychowiak, Stanisław 

Kwapisz, Henryk Rzeźnik 

puzony 

Zbigniew Starosta, Mirosław Miłkowski, Tomasz 

Stanisławski, Piotr Nobik, Piotr Banyś, Tomasz Kaczor 

tuby 

Jacek Kortylewicz, Czesław Piechocki 

perkusja 

Piotr Kucharski, Aleksandra Szymańska, Małgorzata 

Bogucka, Henryk Dycha, Piotr Setkowicz, Piotr Szulc 

instrumenty klawiszowe 

Krzysztof Leśniewicz 

harfa 

Hanna Petruk 

Dyrektor naczelny 
I Zastępca dyrektora naczelnego 
Główna księgowa 

Dyrektor chóru 
Dyrektor baletu 
Dyrektor orkiestry 
Konsultant programowy 
Organizacja pracy artystycznej 
Impresariat 

Przygotowanie solistów 
Inspicjenci 
Suflerzy 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 

Archiwum 

Kierownik techniczny 
Kierownik produkcji 
Pracownia scenograficzna 

Kierownicy pracowni 
Główny oświetleniowiec 

Scena 
Dekoratornia 
Perukarnia 
Garderobiane 
Rekwizytornia 
Malarnia 
Pracownia krawiecka damska 
Pracownia krawiecka męska 
Modystki 
Pracownia obuwnicza 
Ślusarnia 
Stolarnia 

Opracowanie programu 
Opracowanie graficzne 

Źródła ilustracji: 

Sławomir Pietras 
Jerzy Piotrowicz 
Barbara Kuśnierek 

Jolanta Data -Komorowska 
Liliana Kowalska 
Antoni Grei 
dr Jarosław Mianowski 
Maciej Wieloch 
Katarzyna Liszkowska 

Olga Lemko, Czesław Łynsza, Wanda Marzec, Rajmund Nowicki, Barbara Odwrot 
Danuta Kaźmierska, Ryszard Dlużewicz, Janusz Temnicki 
Magdalena Głuszyńska, Wadim Zorin 

Andrzej Frąckowiak 

Tadeusz Boniecki 

Jacek Wenzel 
Zbigniew Łakomy 
Czesław Pietrzak 

Marek Rydian 
Dariusz Michalski 
Konrad Nowicki 
Ewa Niedźwiedź 
Ewa Wawer 
Władysław Hoedt 
Jacek Wysocki 
Anna Nowak 
Grażyna Tumidaj 
Elżbieta Bogusławska 
Kazimierz Mikołajczak 
Roman Derucki 
Marek Kwiatkowski 

Katarzyna Liszkowska 
Blanka Tomaszewska 

Gustaw Dore Dzieje świętej Rusi, wyd. słowo/obraz/terytoria 2004 
Sto risunkow iz soczinienia N.W Gogola.· „Miertwyja duszi'.' Risowal, A Agin, grawirowal na dieriew E. Bernardskij. 
Sanktpeterburg 1846; Faksimile: wydawnictwo „Kniga", 1985. 
Zdjęcia: 
Wiktor Achłomow, Andrzej Glanda, Andrzej Grabowski, Walter Hohn, Archiwum Krzysztofa Meyera, Ingram Publishing. 



·c: 

e 
I 

~
 

s
=

 
-;;; 

~ 
ii 

~
 

il 
U

l 
E

 
I~ 

~ 
E

 
·c: 

~ 

I 
e 

] 
·:'./ 

! 
ro -


