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5-ių veiksmų komedija

VEIKĖJAI
ANTONAS ANTONOVICIUS SKVOZNIKAS-DMUCHANOVSKIS,
gorodničas
ANNA ANDRIEJEVNA, jo žmona
MARJA ANTONOVNA, jo duktė
LUKĄ LUKICIUS CHLOPOVAS, m okyklų inspektorius
JO 2MONA
AMOSAS FIODOROVlClUS LIAPKINAS-TIAPKINAS, teisėjas
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS ZEMLIANIKA,
labdaros įstaigų
globėjas
IVANAS KUZMICIUS SPEKINAS, počtmeisteris
PIOTRAS IVANOVICIUS DOBClNSKIS I
PIOTRAS IVANOVICIUS BOBCINSKIS ( vietiniai dvarininkai
IVANAS ALEKSANDROVICIUS CHLESTAKOVAS, valdininkas
iS Peterburgo
OSIPAS, jo tarnas
CHRISTIANAS IVANOVICIUS GIBNERIS, apskrities gydytojas
atsistatydiną
FIODORAS ANDRIEJEVICIUS LIULIUKOVAS
valdininkai,
IVANAS LAZAKEVICIUS RASTAKOVSKIS
garbingi asme
STEPANAS IVANOVICIUS KOROBKINAS
nys mieste
STEPANAS ILJICIUS UCHOVIORTOVAS, policijos antstolis
SVISTUNOVAS
PUGOVICINAS
kvartalo viršininkai
DERZlMORDA
ABDULINAS, pirklys
FEVRONJA PETROVNA POfiLIOPKINA, šaltkalvio žmona (
PUSKARININKIO ŽMONA
MIŠKĄ, ęorodniSo tarnas
TRAKTIERIAUS TARNAS
Svečiai, viešnios, pirkliai, miestelėnai, interesantai

CHARAKTERIAI IR KOSTIUMAI
Pastabos ponams aktoriams
GORODNICAS, jau pasenęs tarnyboje ir savotiškai toli gražu
nekvailas žmogus. Nors ir kyšininkas, bet laikosi labai oriai;
pakankamai rimtas, netgi truputį rezonierius; kalba nei garsiai,
nei tyliai, nei daug, nei maža. Jo kiekvienas žodis reikšmingas.
Jo veido bruožai stambūs ir šiurkštūs, kaip ir kiekvieno, pradėjusio
sunkią tarnybą nuo menkiausios vietos. Perėjimas iš baimės į
džiaugsmą, iš nusižeminimo į pasipūtimą gana staigus, kaip kiek
vieno grubių sielos polinkių žmogaus. Jis vilki, kaip paprastai,
munduru su vilkstėmis ir avi botfortais su pentinais. Jo plaukai
kirpti, pradedą žilti.
'
AJSTNA ANDRIEJEVNA, jo žmona, dar ne visai senyvų metų
provincijos koketė, kuri išmintį sėmėsi iš romanų ir albumų, o
gyvenimo praktiką įgijo viralinėje ir tarnaičių kambaryje. Labai
smalsi ir prie progos tuščiagarbė. Kartais vyras jai nusileidžia,
bet vien dėl to, kad nesumoja jai atsikirsti, bet tos nuolaidos
reiškiasi tik smulkmenomis; ji atsilygina jam priekaištais ir pašie
piamaisiais žodžiais. Pjesės metu ji keturis kartus persirengia įvai
riomis suknelėmis.
CHLESTAKOVAS, jaunas, dvidešimt trejų metų vyras,
plonutis, liesutis; žmogus apykvailis ir, kaip sakoma, be varžtelio
galvoje, — vienas iš tų, kuriuos įstaigų raštinėse vadina tuščia
galviais. KalUa ir veikia nesusivokdamas. Jis nepajėgia ilgesniam
laikui sukaupti dėmesio ties bet kuria mintimi. Jis kalba trūkčiojamai, ir žodžiai iš jo lūpų išsiveržia visiškai nelauktai. Juo
daugiau šį vaidmenį atliekąs parodys nuoširdumo ir paprastumo,
juo daugiau laimės. Apsirengęs pagal paskutinę madą.
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OSIPAS, tarnas, tok#, kokie paprastai būna pagyvenę tarnai.
Kalba rimtai, žiūri truputį iš padilbų, rezonierius ir mėgsta sau
vienas sakyti pamokslus savo ponui. Jo balsas beveik visada
lygus; kai kalbasi su ponu, tai šis balsas darosi kiek šiurkštus,
trūkčiojamas ir netgi grubus. Jis protingesnis už savo poną, ir todėl
greičiau susivokia, bet nemėgsta daug kalbėti; tai tylus klastūnas.
Jo kostiumas — pilkas arba mėlynas padėvėtas švarkas.
BOBClNSKIS ir DOBČ1NSKIS, abu žemučiai, trumpučiai,
labai smalsūs; nepaprastai panašūs vienas į antrą; abu su nedide
liais pilviukais, abu greitakalbiai ir nepaprastai daug sau padeda
gestais ir rankomis. Dobčinskis kiek aukštesnis ir rimtesnis negu
Bobčinskis, bet Bobčinskis gyvesnis už Dobčinskį ir mažiau varžosi.
LIAPKINAS-TIAPKINAS, teisėjas, žmogus, perskaitęs penkias
ar šešias knygas, ir todėl kiek laisvamintis. Didelis mėgėjas
spėlioti, ir todėl kiekvienam savo žodžiui teikia svorio. Jį vaidinąs
visada turi išlaikyti veide reikšmingą miną. Kalba bosu, kiek
nutęsdamas, kriokdamas ir šniokšdamas, kaip senovinis laikrodis,
kuris pirma šnypščia ir tik paskui muša valandas.
ZEMLIANIKA, labdaros įstaigų globėjas, labai storas, nepa
slankus ir drebius žmogus, bet vis dėlto landus klastūnas. Labai
paslaugus; mėgsta be reikalo plušėti.
POCTMEISTERIS, nuoširdus, naivus žmogus.
Kitoms rolėms nereikia paaiškinimų: jų originalai beveik
visada prieš mūsų akis.
Ponai aktoriai turi ypač atkreipti/ dėmesį į paskutinę sceną.
Paskutinis tartas žodis turi, kaip elektra, sukrėsti visus kartu,
staiga. Visa grupė turi pakeisti padėtį vienu akimirksniu. Nuste
bimo garsai turi išsiveržti iš visų moterų lūpų vienu metu, lyg iš
vienos krūtinės. Jei nebus paisoma šių pastabų, gali dingti visas
efektas.

Nekaltink veidrodžio, jeigu
kreivas
Liaudies patarlę

PIRMAS VEIKSMAS
Kambarys gorodničo namuose
I SCENA
Gorodničas, labdaros ištaigų globėjas, mokyklų inspektorius, teisė
jas, antstolis, gydytojas, du kvartalo viršininkai
GORODNIČAS

Aš jus sukviečiau, ponai, tam, kad galėčiau jums
pranešti itin nemalonią žinią: pas mus atvyksta
revizorius.
AMOSAS FIODOROVICIUS

Kaip, revizorius?
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS

Kaip, revizorius?
GORODNIČAS

Revizorius iš Peterburgo, inkognito.
tomis instrukcijomis.

Ir dar su slap

AJ&IOSAS FIODOROVlClUS

n J Štai tau!
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS

Neturėjome rūpesčio, o dabar su kaupu.
LUKĄ LUKICIUS

Viešpatie! Ir dar su slaptomis instrukcijomis.
2. Komedijos
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GORODNICAS

Aš lyg ir nujaučiau: visą šią naktį sapnavau kažkokias
dvi nepaprastas žiurkes. Tikrai, tokių dar niekada
nebuvau matęs: juodos, nenatūraliai didelės! atėjo,
pauostė — ir išėjo. Štai aš jums perskaitysiu laišką,
kurį gavau iš Andriejaus Ivanovičiaus Čimichovo, kurį
jūs, Artemijau Filipovičiau, pažįstate. Štai, ką jis
rašo: „Mielas drauge,' kūmai ir geradary“ (murma
pusbalsiu, greitai peržvelgdamas) „ . . . ir pranešu tau.“
A, štai: „ . . . skubu, tarp kitko, pranešti tau, kad
atvyko valdininkas, įgaliotas apžiūrėti visą guberniją
ir ypač mūsų apskritį. (Reikšmingai iškelia pirštą
į viršų.) Aš tai sužinojau iš labiausiai patikimų žmonių,
nors jis dedasi esąs privatus asmuo. Žinodamas, kad
tu, kaip ir kiekvienas kitas, turi šiokių tokių ydelių,
nes tu žmogus protingas ir nemėgsti praleisti to, kas
laša nuo ū sų . . . “ (stabteldamas) na, čia savi reikalai. . .
„tai patariu būti atsargesniam: kadangi jis gali atvykti
kiekvieną valandą, jeigu dar nėra atvykęs ir jeigu jau
negyvena kur nors inkognito . . . Vakar dieną a š ..
Na, čia toliau jau šeimyniniai reikalai: „sesuo Anna
Krilovna atvyko pas mus su savo vyru; Ivanas Krilovičius labai pastorėjo ir be paliovos griežia sm uiku.. . "
ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, štai koks reikalas!
AMOSAS FIODOROVICIUS

Taip, reikalas nepaprastas, tikrai nepaprastas. Čia jau
kas nors ne veltui.
LUKĄ LUKICIUS

Kam gi, Antonai Antonovičiau, kodėl? Ko gi vyksta
pas mus revizorius?
GORODNICAS

Kam! Taip jau, matyti, lemta. (Atsidusęs.) Iki šiol,
dėkui dievui, į kitus miestus sėlindavo, dabar atėjo i r
mūsiškiam.
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AMOSAS FIODOROVICIUS

Aš galvoju, Antonai Antonovičiau, kad čia subtili ir
labiau politinė priežastis. Tai reiškia štai ką: Rusija . . .
ta ig i... nori pradėti karą, ir ministerija, matote,
pasiuntė valdininką, kad sužinotų, ar nėra kur nors
išdavikų.
GORODNICAS

Na, ir žlebterėjo! Ir dar protingas žmogus! Apskrities
mieste išdavikai! Ką, ar jis pasieninis? ką? Juk iš čia
trejus metus gali šuoliais lėkti, ir jokios valstybės
nepasieksi.
AMOSAS FIODOROVICIUS

Ne, aš jums pasakysiu, jūs ne ta ip . . . jūs visai n e . . .
Vyresnybė turi savo sumetimus: tai kas, kad toli, bet
ji žino, ką daro.
GORODNICAS

Žino ar nežino, o aš jus, ponai, įspėjau. Žiūrėkite —
aš savo srityje kai ką patvarkiau, patariu ir jums.
Ypač jums, Artemijau Filipovičiau! Be abejonės,
pravažiuojąs valdininkas pirmiausia įsigeis apžiūrėti
jūsų žinioje esančias labdaros įstaigas — todėl jūs taip
padarykite, kad viskas būtų kaip reikia: gaubtuvai
turi būti švarūs, ir kad ligoniai nebūtų panašūs į
kalvius, kaip kad paprastai jie atrodo.
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS

Na, tai dar nieko. Gaubtuvus, kodėl gi ne, galima ir
švarius užmauti.
GORODNICAS

Taip. Ir kad prie kiekvienos lovos būtų taip pat pažy
mėta lotyniškai ar kita kuria k alb a. . . tai jau jūsų
sritis, Christianai Ivanovičiau, —■kiekviena liga: kada
kas susirgo, kurią, būtent, mėnesio dieną . . . Negerai,
kad jūsų ligoniai tokią stiprią taboką rūko, jog kai
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tik įeini, tuoj imi čiaudėti. Na, geriau, jeigu jų mažiau
būtų: tuojau padarys išvadą, kad čia kaita bloga
priežiūra, arba gydytojas negabus.
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS

O, kai dėl gydymo, tai mudu su Christianu Ivanovi. čium naudojamės savo priemonėmis: juo arčiau
natūros, juo geriau — brangių vaistų mes nevartojame.
Paprastas žmogus, jei mirs, tai ir taip mirs, jei pa
sveiks, tai ir taip pasveiks. Beje, Christianui Ivanovičiui sunkoka su jais ir susikalbėti: jis rusiškai nė
žodžio nesupranta.
CHRISTIANAS IVANOVlClUS (ištaria garsą, panašų į raidę i ir

kiek į e)
GORODNICAS

Jums, Amosai Fiodorovičiau, taip gi patarčiau atkreipti
dėmesį į jūsų įstaigą. Ten jūsų prieškambary, kur
paprastai renkasi interesantai, sargai priveisė žąsų su
mažais žąsiukais, kurie taip ir šmukštinėja tarp kojų.
Na, žinoma, namų ūkis dalykas girtinas, ir kas gi jį
draudžia sargui? Tik, žinote, tokioje vietoje nepa
togu . . . Aš ir anksčiau norėjau tai jums pastebėti,
bet vis kažkaip užmiršdavau.
AMOSAS FIODOROVlClUS

A, tai aš jas šiandien pat liepsiu visas paimti į virtuvą.
Norite — ateikite pietauti.
GORODNICAS

Negana to, kad ten pas jus, pačioje įstaigoje, džiovi
namas visoks šlamštas, ir viršum pačios spintos su
popieriais kaba medžioklinis rimbas. Aš žinau, jūs
mėgstate medžioklę, bet vis dėlto šiuo tarpu geriau jį
pašalinus, o paskui, kai išvyks revizorius, kodėl gi,
ir vėl jį galėsite pakabinti. Taip gi ir tas jūsų posėdininkas . . . jis, žinoma, nusimanąs žmogus, bet iš jo
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toks kvapas, lyg jis ką tik būtų iš degtinės varyklos
išėjęs, — tai irgi negerai. Aš norėjau seniai jums tai
pasakyti, bet nepamenu, kas mane sulaikė. Tam yra
priemonių, jei iš tikrųjų, kaip jis sako, jo šitas kvapas
yra įgimtas: galima jam patarti valgyti svogūnus, arba
česnaką, arba ką nors kita. Čia jau įvairiais medika
mentais galėtų padėti Christianas Ivanovičius.
CHRISTIANAS IVANOVIČIUS (ištaria tą patį garsą)
AMOSAS FIODOROVIČIUS

Ne, šito tai jau neįmanoma pašalinti: jis sako, kad jį
dar mažą mamytė klasterėjo, ir nuo to meto jis nuolat
truputį kveptelia degtine.
GORODNICAS

Bet aš jums tik šiaip sau pastebėjau. Kai dėl vidurių
potvarkių ir to, ką Andriejus Ivanovičius laiške
vadina ydelėmis, aš nieko pasakyti negaliu. Pagaliau,
ir keista būtų kalbėti: nėra juk žmogaus, kuris netu
rėtų kokių nors ydelių. Tokia jau dievo valia, kad
šitaip viskas susitvarkė, ir Voltero šalininkai be rei
kalo prieš tai šiaušiasi.
AMOSAS FIODOROVIČIUS

Ką jūs, Antonai Antonovičiau, laikote ydelėmis?
Ydelė ydelei nelygu. Aš visiems atvirai sakau, kad
imu kyšius, bet kokius kyšius? Sūnyčiais kurtais. Tai
visai kitas dalykas.
GORODNICAS

Na, šunyčiais ar kitais daiktais — visvien kyšiai.
AMOSAS FIODOROVIČIUS

Na, jau ne, Antonai Antonovičiau. O štai, jei kieno
kailiniai verti penkių šimtų rublių, ir dar žmonos
skraistė. . .
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GORODNICAS

Na, o kas iš to, kad jūs imate kyšius medžiokliniais
šunyčiais? Užtat jūs dievą netikite; jūs į cerkvę nie
kuomet neinate; o aš bent esu tvirto tikėjimo, ir
kiekvieną sekmadienį būnu cerkvėje. O jū s . . . O, aš
jus pažįstu: jūs kai imate kalbėti apie pasaulio įkū
rimą, tiesiog plaukai piestu atsistoja.
AMOSAS FIODOROVICIUS

Bet juk pats, savo protu suvokiau.
GORODNICAS

Na, kai kuriais atvejais per daug proto blogiau, negu
jo visai nebūtų. Beje, aš tik šiaip sau užsiminiau
apskrities teismą; tiesą sakant, vargu kas dirstels
tenai: tokia jau pavydėtina vieta, pats dievas ją glo
boja. Bet štai jums, Luką Lukičiau, tai, kaip moko
mųjų įstaigų inspektoriui, reikėtų itin susirūpinti
mokytojais. Jie žmonės, žinoma, mokyti, auklėjęsi įvai
riose kolegijose, bet labai keistų poelgių, suprantama,
būdingų jų moksliniam pašaukimui. Vienas iš jų,
pavyzdžiui, štai šitas, stambaus veido. . . neprisimenu
jo pavardės, niekaip negali apsieiti be to, kad, įžengęs
į katedrą, nepadarytų grimasos, štai šitaip fdaro gri
masą), ir paskui ima ranka iš po kaklaraiščio savo
barzdą glostyti. Žinoma, jei jis mokiniui padaro tokį
snukį, tai dar nieko, gali būti, taip ir reikia, ne mano
dalykas spręsti; bet jūs pats pagalvokite, jei jis šitaip
padarytų atsilainkiusiam svečiui — tai būtų labai
negerai: ponas revizorius ar kas kitas gali pamanyti,
kad tai jam taikoma. Dėl šito, velniai žino, kas gali
atsitikti.
LUKĄ LUKICIUS

Ką aš, iš tikrųjų, galiu jam padaryti? Aš jau jam kelis
kartus esu sakęs. Štai, dar šiomis dienomis, kai ūžėj c*
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į klasę mūsų pirmininkas, jis suraukė tokį snukį, kokio
niekuomet nebuvau matęs. Jis tai padarė iš geros šir
dies, o man įspėjimas: kodėl laisvos mintys skatinamos
jaunuomenės tarpe.
GORODNICAS

Tą patį aš turiu jums pastebėti ir dėl istorijos dalykų
mokytojo. Tai mokyta galva — aišku, ir žinių turi
prisigraibstęs aibes, bet aiškina taip karščiuodamasis,
jog pats ima nebesusivokti, ką darąs. Aš kartą jo klau
siau: na, kol kalbėjo apie asiriečius ir babiloniečius —
dar nieko, bet kai prisikasė prie Aleksandro Makedo
niečio, tai aš negaliu jums apsakyti, kas jam pasidarė.
Aš pamaniau, kad gaisras, dievaži! Nušoko nuo kated
ros ir, kiek tik gali, kad smogs kėde į grindis! Žinoma,
Aleksandras Makedonietis herojus, bet kuriems ga
lams kėdes laužyti? Dėl to tik iždui nuostolis.
LUKĄ LUKICIUS

Taip, jis karštagalvis! Aš jam tai kelis kartus esu
pastebėjęs . .. Sako: „Kaip sau norite, mokslui aš ir
gyvybę paaukočiau“.
■GORODNICAS

Taip, tokia jau nesuvokiama likimo valia: protingas
žmogus — arba girtuoklis,, arba tokį snukį padarys,
jog nors iš namų su visais šventaisiais nešdinkis.
LUKĄ LUKICIUS

Neduok dieve, tarnauti mokyklų žinyboje. Visko bijai:
kiekvienas kišasi, kiekvienas nori parodyti, kad ir jis
protingas žmogus.
GORODNICAS

Tai dar būtų nieko, — bet tasai prakeiktas inkognito!
Staiga kyšt nosį: „A, jūs čia, balandėliai? O kas“, pa
klaus, „čia teisėjas?“ — „Liapkinas-Tiapkinas“. —
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„Duokit šen Liapkiną-Tiapkiną. O kas labdaros įstaigų
globėjas?“ — „Zemlianika“. — „Šit kaip, duokit šen
Zemlianiką“. Štai kas blogai!

II SCENA

Tie patys ir počtmeisteris
POCTME ESTERIS

Paaiškinkite, ponai, koks gi valdininkas atvyksta?
GORODNIČAS

Argi jūs nesate girdėjęs?
POČTMEISTERIS

Esu girdėjęs iš Piotro Ivanovičiaus Bobčinskio. Jis ką
tik pas mane buvo pašto kontoroje.
GORODNIČAS

Na, ir ką? Kaip jūs apie tai galvojate?
POČTMEISTERIS

Ką galvoju? — Bus karas su turkais.
AMOSAS FIODOROVlClUS

Mano žodžiai! Aš irgi taip galvojau.
GORODNIČAS

Taip, abudu pataikėte pirštu į dangų.
POČTMEISTERIS

Iš tikrųjų, karas su turkais.
dergliojo.

Tai vis prancūzas pri-

GORODNIČAS

Koks ten karas su turkais? Tiesiog, mums bus blogai,
o ne turkams. Tai jau žinoma: aš turiu laišką.
POČTMEISTERIS

A, jei taip, tai karo su turkais nebus.
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GORODNICAS

Na, o jūs kaip, Ivanai Kuzmičiau?
POCTMEISTERIS

Ką gi aš? Kaip jūs, Antonai Antonovičiau?
GORODNICAS

Ką gi aš? Baimės nejaučiu, bet šiaip, tru p u tį. . . Pirk
liai ir miestelėnai truputį drumsčia man nuotaiką:
girdi, aš seniai apkartęs jiems; o aš, dievaži, jei ką ir
paėmiau, tai, iš tikrųjų, be jokios neapykantos. Aš
netgi galvoju (ima jį už parankės ir kalba, pavedėjęs
į šalį), ar tik manęs neapskundė. Kam gi, iš tikrųjų,
prireikė siųsti pas mus revizorių? Klausykite, Ivanai
Kuzmičiau, ar jūs negalėtumėt, mūsų bendram labui,
kiekvieną laišką, kuris patenka į jūsų pašto kontorą,
gaunamąjį ir siunčiamąjį, žinote, taip truputį atplėšti
ir perskaityti: ar nėra ten kokio nors skundo, arba
šiaip jau kokio susirašinėjimo. Jei nėra, tai galima ir
vėl užlipdyti; pagaliau, įgalima ir taip įteikti laišką,
atplėštą.
POCTMEISTERIS

Žinau, žinau... Šito nemokykite, šitaip aš darau ne
tiek iš atsargumo, kiek iš smalsumo: baisiai mėgstu
sužinoti, kas nauja pasaulyje. Aš jums pasakysiu, kad
tai įdomu pasiskaityti. Kitą laišką mėgaudamasis
perskaitai — ten aprašyti įvairūs pasažai. . . ir kokie
pamokomi. . . įdomesni, kaip „Maskvos Žiniose“.
GORODNICAS

Na, sakykite, gal radote ką nors apie kokį valdininką
iš Peterburgo?
POCTMEISTERIS

_* Ne, apie valdininką iš Peterburgo nieko nėra, bet apie
Kostromos ir Saratovo valdininkus daug kalbama. Vis
dėlto gaila, kad jūs neskaitote laiškų: yra puikių vietų*
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Štai neseniai: vienas poručikas rašo bičiuliui, ir aprašė
balių tiesiog žaismingai. . . labai, labai gražiai: „Mano
gyvenimas, mielas drauge,“ sako, „tikra empirėja: pa
nelių daug, muzika griežia, Standartas plevėsuo
j a ... “ labai, labai jausmingai aprašė. Aš tyčia jį
pasilikau pas save. Norite, perskaitysiu?
GORODNICAS

Na, dabar ne tas galvoje. Taigi, Ivanai Kuzmičiau, bū
kite toks malonus: jei kartais pasitaikytų skundas ar
pranešimas, tai, ilgai galvos nesukę, sulaikykite.
POCTMEISTERIS

Mielu noru.
AMOSAS FIODOROVlClUS

Žiūrėkite, klius jums kada nors už tai.
POCTMEISTERIS

Oi, viešpatie!
GORODNICAS

Nieko, nieko. Kas kita, jeigu tai būtų viešas dalykas,
bet čia mes tik šiaip sau, savybėje.
AMOSAS FIODOROVICIUS

Taigi, reikalas ne koks! O aš, prisipažinsiu, atėjau pas
jus, Antonai Antonovičiau, pasiūlyti jums šunyčio. Tai
tikra sesuo to paties veislinio, kurį jūs žinote. Juk jūs
girdėjote, kad Čeptovičius su Varchovinskiu ėmė byli
nėtis, tai dabar man tikra prabanga: galiu medžioti
kiškius ir vieno, ir antro žemėje.
•GORODNICAS

Dabar, gerbiamasis, jūsų kiškiai man ne galvoj: pra
keiktas inkognito ten įstrigo. Taip ir lauki, kad štai
atsivers durys — ir š u s t. . .
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III SCENA
Tie patys, Dobčtnskis ir BobčinsJc;*; abu teina uždusę
BOBCINSKIS

Nepaprastas atsitikimas!
DOBCINSKIS

Netikėta žinia!
VISI

Kas gi, kas atsitiko?
DOBCINSKIS

Nenumatytas dalykas: ateiname į viešbutį. . .
BOBCINSKIS (nutraukdamas)

Ateiname su Piotru Ivanovičium į viešbutį. . .
DOBCINSKIS (nutraukdamas)

Ne, leiskite, Piotrai Ivanovičiau, aš papasakosiu.
BOBCINSKIS

Nagi, ne, leiskite man . . . leiskite, leiskite. . .
kalba tokia nestilinga . . .

jūsų

DOBCINSKIS

O jūs susipainiosite ir visko neatsiminsite.
BOBCINSKIS

Atsiminsiu, dievaži, atsiminsiu. Tik netrukdykite, leis
kite man papasakoti, netrukdykite! Pasakykite, ponai,
būkite malonūs, kad Piotras Ivanovičius netrukdytų.
GORODNICAS

Na, sakykite gi, dėl dievo meilės, kas atsitiko? Mano
širdis ne savo vietoje. Sėskitės, ponai. Imkite kėdes!
Piotrai Ivanovičiau, štai jums kėdė! (Visi susėda ap
link abu Piotrus Ivanovičius.) Na, tai kas gi atsitiko?
BOBCINSKIS

Leiskite, leiskite; aš viską paeiliui. Kai tik aš turėjau
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malonumą iš jūsų išeiti po to, kaip jūs teikėtės susi
jaudinti dėl gauto laiško, taigi — aš tuojau užbėgau . ..
tik netrukdykite, Piotrai Ivanovičiau! Aš tikrai viską,
viską, viską žinau. Taigi, štai, įsivaizduokite, užbėgau
aš pas Korobkiną. O neradęs, vadinasi, Korobkino na
mie, užsukau pas Rastakovskį, o neradęs Rastakovskio,
užeinu, štai, pas Ivaną Kuzmičių, pranešti jam jūsų
sužinotos naujienos, o iš ten eidamas sutikau Piotrą
Ivanovičių.. .
DOBClNSKIS (nutraukdamas)

Ties būdele, kur pyragus parduoda.
BOBClNSKIS

Ties būdele, kur pyragus parduoda. O sutikęs Piotrą
Ivanovičių, ir sakau jam: ar jūs girdėjote naujieną,
kurią Antonas Antonovičius išskaitė patikimo asmens
laiške? O Piotras Ivanovičius jau apie tai girdėjęs iš
jūsų raktininkės, Avdotjos, kurią, nežinau ko, buvote
pasiuntęs pas Filipą Antonovičių Počečiujevą.
DOBClNSKIS (nutraukdamas)

Statinaitės prancūziškai degtinei.
BOBClNSKIS (atstumdamas jo ranką)

Statinaitės prancūziškai degtinei. Taigi, einame mudu
su Piotru Ivanovičium pas Počečiujevą . . . Tik jūs,
Piotrai Ivanovičiau . . . taigi . . . nepertraukite, mal
dauju, nepertraukite . . . Einame pas Počečiujevą, tik
pakeliui Piotras Ivanovičius ir sako: „Užeikime“, sako,
„į traktierių. Pilve kažkas šitaip . . . nuo ryto nieko
nevalgiau, tad pilve kratulys. . . “ Taigi, Piotro Ivanovičiaus pilve, vadinasi. . . „O į traktierių“, sako, „at
vežė dabar šviežių v ašylų. . . tai mes ir užkąsime“Vos tik mudu į viešbutį, staiga jaunas vyriškis . . .
DOBClNSKIS (pertraukdamas)

Gana dailus, civiliniais drabužiais.
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BOBCINSKIS

Gana dailus, civiliniais drabužiais, vaikšto šitaip po
kambarį, ir veido išraiška tokia mintinga . . . fiziono
mija . . . poelgiai ir čia įsuka ranka aplink kaktą) daug,
daug visa ko. Aš lyg nujaučiau ir sakau Piotrui Ivanovičiui: „Čia kas nors ne veltui, taigi“. Taip. O Piot
ras Ivanovičius jau pamojo pirštu ir pasišaukė trak
tieriaus savininką, — o savininkas Vlasas: jo žmona
prieš tris savaites pagimdė, ir tokį žvitrų, žvitrų ber
niuką; jis, kaip ir jo tėvas, irgi laikė traktierių. Pasi
šaukęs Vlasą, Piotras Ivanovičius ir klausia jo paty
lom: „Kas“, sako, „tas jaunuolis?“ O Vlasas į tai atsako:
„Tai“, sako. . . E, nepertraukite, Piotrai Ivanovičiau,
maldauju, nepertraukite, jūs nepapasakosite, dievaži,
nepapasakosite: jūs švepluojate, jūsų burnoje vienas
dantis, aš gi žinau, šv ilp si... „Tai“, sako, „jaunuolis
valdininkas“, taip, „važiuoja iš Peterburgo, o jo pavar
dė“, sako, „Ivanas Aleksandrovičius Chlestakovas, o
važiuoja“, sako, „į Saratovo guberniją ir“, sako, „labai
keistai save atestuoja: jau antra savaitė gyvena, iš
traktieriaus neišvyksta, viską ima skolon ir nė kapei
kos nenori mokėti“. Kai tik jis man šitaip pasakė, tai
mane šventa dvasia ir apšvietė. „E!“ sakau aš Piot
rui Ivanovičiui. . .
BOBCINSKIS

Ne, Piotrai Ivanovičiau, tai aš pasakiau: „ė!“
BOBCINSKIS

Iš pradžių jūs pasakėte, o paskui ir aš pasakiau. „E!“
pasakėme mudu su Piotru Ivanovičium. „O kokių galų
jis čia lindi, jeigu jam reikia vykti į Saratovo guber
niją?“ Taip. Jis ir yra, vadinasi, tasai valdininkas.
■GORODNICAS

Kas, koks valdininkas?
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BOBCINSKIS

Ogi valdininkas, apie kurį teikėtės gauti noticiją, —
revizorius.
GORODNICAS (išsigandęs)

Ką jūs, dėl dievo meilės! Tai ne jis.
DOBCINSKIS

Jis! Ir pinigų nemoka, ir neišvyksta. Kas gi kitas
galėtų būti, jei ne jis? Ir kelionės pažymėjimas ligi
Saratovo galioja.
BOBCINSKIS

Jis, jis, dievaži, jis . . . Toks pastabus: viską apžiū
rėjo. Pamatė, kad mudu su Piotru Ivanovičium val
gome vašylą, — o labiausiai, kad Piotras Ivanovičius
dėl savo skilvio. . . tai jis netgi į mūsų lėkštes dirste
lėjo. Mane baimė taip ir nusmelkė.
GORODNICAS

Viešpatie, pasigailėk mūsų, nusidėjėlių!
tenai gyvena?

K ur gi jfc

DOBCINSKIS

Penktame kambaryje, po laiptais.
BOBCINSKIS

Tame pačiame kambaryje, kur praėjusiais metais su
sipešė pakeleiviai karininkai. ■
GORODNICAS

Ir seniai jis čia?
DOBCINSKIS

Jau apie dvi savaites.
Vasilijų Egiptietį.

Atvyko kaip tik per šventą

GORODNICAS

Dvi savaitės! (Į šalį.) Jergutėliau! Gelbėkite, visi šven
tieji! Per tas dvi savaites išpertas kailis puskarininkio
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pačiai. Kaliniai negavo maisto! Gatvėse tikra smuklė,,
nešvara! Gėda! Nešlovė! (Griebiasi už galvos.)
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS

Ką gi, Antonai Antonovičiau? Tenka parado tvarka
vykti į viešbutį. . .
AMOSAS FIODOROVIČIUS

Ne, ne! Pirmasis tegu vyksta miesto galva, dvasinin
kai, pirkliai; štai ir „Joano Masono darbuose“ . . .
GORODNICAS

Ne, ne; leiskite, geriau aš pats. Yra buvę sunkių va
landų gyvenime, išsisukdavau, ir padėkos dar susi
laukdavau. Gal ir šį kartą dar dievas gelbės. (KreU
piasi į Bobčinskį.) Sakote, jis jaunas vyras?
BOBCINSKIS

Jaunas, dvidešimt trejų ar ketverių metų su trupučiu.
GORODNICAS

Juo geriau: jauną greičiau apuostysi. Bėda, jei senas
kipšas; o jaunas — visas paviršiuje. Jūs, ponai, tvar
kykite kiekvienas savo sritį, o aš nuvyksiu pats arba,
štai, kad ir su Piotru Ivanovičium, privačiai, pasivažinėdamas, pasiteirauti, ar pakeleiviai nėra patyrę
kokių nemalonumų. Ei, Svistunovai!
SVISTUNOVAS

Ką įsakysite?
GORODNICAS

Eik tuoj, pakviesk antstolį; arba ne, tu man reikalin
gas. Pasakyk ten kam nors, kad kiek galint greičiau
pas mane atsiųstų antstolį, ir grįžk čionai.
Kvartalo viršininkas greit išbėga
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS

Einam, einam, Amosai Fiodorovičiau. Iš tikrųjų, gali
nelaimė užgriūti.
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AMOSAS FIODORO VIČ1US

Bet ko jums bijoti? Uždėsit ligonims švarius gaubtu-v
vus, ir galas bylai.
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS

Gaubtuvai — niekis. Ligonims įsakyta avižines kruo
pas duoti, o ten visuose koridoriuose toks kopūstų
kvapas, tik nosį saugok.
AMOSAS FIODOROVICIUS

O aš dėl šito esu ramus. Iš tikrųjų, kas gi eis į apskri
ties teismą? O jei ir žvilgterės į kurį popierių, tai savo
gimimo dieną prakeiks. Štai aš, jau penkiolika metų
sėdžiu teisėjo kėdėje, o kai dirsteliu į pranešimą — a!
tik ranka numoju. Pats Saliamonas neišspręs, kur ten
teisybė ir kur neteisybė.
Teisėjas, labdaros įstaigų globėjas, m okyklų inspektorius ir
počtmeisteris išeina ir duryse susiduria su grįžtančiu kvar
talo viršininku

IV SCENA
Gorodničas, Bobčinskis, Dobčinskis ir kvartalo viršininkas
GORODNICAS

Ką, drožkos jau yra?
KVARTALO VIRŠININKAS

Yra.
GORODNICAS

Eik į gatvę. . . arba ne, palauk. Eik, atn ešk . . . O ktir
gi kiti? Argi tu tiktai vienas? Juk aš sakiau, kad ir
Prochorovas čia būtų. Kur Prochorovas?
KVARTALO VIRŽININKAS

Prochorovas privačiame name,
netinkamas.
32

tik jokiam reikalui

GORODNICAS

Kaip tat?
KVARTALO VIRŠININKAS

Netinka, ir tiek: parvežė jį paryčiu vos gyvą. Jau d\
rėčkas vandens supyliau, bet iki šiol neišsiblaivė.
GORODNIČAS (griebdamasis už galvos)

Ak, dieve mano, dieve mano! Eik greičiau į gatvę
arba ne — bėk pirma į kambarį, girdi? ir atnešk i
ten kardą ir naująją kepurę. Na, Piotrai Ivanovičiau
važiuojam!
BOBCINSKIS

Ir aš, ir aš . . . leiskite ir man, Antonai Antonovičiau
GORODNICAS

Ne, ne, Piotrai Ivanovičiau, negalima, negalima! Nepa
togu, ir drožkose nesutilpsime.
BOBCINSKIS

Nieko, nieko, aš jau kaip nors: ristele, ristele bėgsiu
paskui drožkas. Nors truputį, bent pro plyšelį pa
žiūrėti.
GORODNICAS (imdamas kardą, kvartalo viršininkui)

Dumk tuojau, paimk dešimtininkus, ir tegu kiekvie
nas iš jų paim a. . . E, kardas kaip subraižytas! Pra
keiktas pirkliūkštis Abdulinas — mato, kad gorodničo
senas kardas, neatsiuntė naujo. Klastingi padarai! Aš
maniau, jie, sukčiai, po skvernais turi jau paruošę
skundus. Tegu kiekvienas paima į rankas po g atv ę. . .
Velnias griebtų, po gatvę — po šluotą! Ir tegu iššluoja
gatvę, kuri eina pro traktierių, ir tegu gerai iššluo
j a . . . Girdi? Ir žiūrėk: tu, tu! Aš tave pažįstu: tu ten
kūmuojiesi ir vagi į botfortus sidabrinius šaukštus, —
žiūrėk man, karpyk ausis. . . Kaip tu pasielgei su
3. Komedijos
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pirkliu Čemiajevu, a? Jis tau mundurui davė du
aršinu gelumbės, o tu nutempei visą rietimą. Žiūrėki
Ne pagal laipsnį imi. Eik sau!

v

SCENA

Tie patys ir antstolis
GORODNICAS

A, Stepanai Iljičiau! Sakykite, dėl dievo meilės, kur
jūs buvote dingę? Į ką tai panašu?
A N TSTO LIS

Aš gi buvau čia pat, už vartų.
GORODNICAS

Na, klausykite, Stepanai Iljičiau! Valdininkas iš Pe
terburgo atvyko. Kaip jūs ten viską patvarkėte?
A N TSTO LIS

Nagi taip, kaip jūs liepėte. Kvartalo viršininką Pugoviciną aš pasiunčiau su dešimtininkais šaligatvių
valyti.
GORODNICAS

O Deržimorda kur?
A N TSTO LIS

Deržimorda išvyko sū ugnies gesintuvu.
GORODNICAS

O Prochorovas girtas?
A N TSTO LIS

Girtas.
GORODNICAS

Kaip gi jūs leidote jam pasigerti?
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A N TSTO LIS

Dievai jį žino. Vakar Įvyko už miesto peštynės, nu
vyko tenai tvarkos daryti, o sugrįžo girtas.
v

GORODNICAS

Klausykite, jūs ką padarysite: kvartalo vedėjas Pugovicinas. . . jis aukšto ūgio, tai tegu stovi, tvarkos
dėliai, ant tilto. Ir skubiai išardykite seną tvorą, tą,
kuri prie batsiuvio namų, ir pastatykite šiaudinę gairę,
kad atrodytų, jog čia kažkas planuojama. Juo daugiau
laužo, juo daugiau miesto viršininko veiklos. Ak, die
ve mano! Aš ir užmiršau, kad prie tos tvoros priversta
apie keturiasdešimt vežimų visokių šiukšlių! Kokie
nevalyvi žmonės! Tik pastatyk kur nors kokį paminklą,
arba nors tvorą — velnias žino, iš kur privelka viso
kio šlamšto! (Atsidūsta.) O jeigu atvykęs valdininkas
klaustų tarnautojus: ar patenkinti? — žiūrėkite, kad
visi atsakytų: „Viskuo patenkinti, jūsų kilnybe“. O jei
kuris bus nepatenkintas, tai vėliau aš taip jį paten
kinsiu . . . A, och-och-och! Mano kaltė, mano didžiausia
kaltė! (Vietoje kepurės paima futliarą.) Duotų tik
dievas, kad viskas geruoju baigtųsi, tai paskui už
degčiau tokią žvakę, kokios dar niekas nebuvo užde
gęs: kiekvienam bestijai pirkliui liepčiau pristatyti po
tris pūdus vaško. O, dieve mano, dieve mano! Važiuo
jame, Piotrai Ivanovičiau. (Vietoje kepurės nori užsi
dėti popierinį futliarą.)
A N TSTO LIS

Antonai Antonovičiau, tai dėžutė, o ne kepurė.
GORODNICAS (mesdamas dėžutę)

Dėžutė — tai dėžutė. Velniai jos nematė! Na, o jei
paklaustų, kodėl paliai prieglaudą nepastatyta cerkvė,
kuriai prieš penkerius metus buvo asignuoti pinigai,
tai neužmirškite pasakyti, kad buvo pradėta statyti,
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bet sudegė. Aš apie tai ir raportą esu įteikęs. Dar,
ko gera, koks kvailys, užsimiršęs, pasakys, kad ji ne
buvo nė pradėta statyti. O Deržimordai pasakykite,
kad savo kumštims per daug valios neduotų, jis tvar
kos dėliai visiems paakiuose mėlynes palieka — ir tei
siems, ir kaltiems. Važiuojame, važiuojame, Piotrai
Ivanovičiau! (Išeina ir grįžta.) Na, ir kareivių neišleis
kite į gatvę bet kaip apsirengusių: šitie kareivūzai ap
sivelka ant marškinių munduru, o apačioje nieko nėra.
V isi išeina

V I SCENA
A nna Andriejevna ir Maria Antonovna įb ėg a į sceną
'ANNA A N D RIEJEV N A

Kur, kur gi jie? Ak, dieve m ano!.. (Atidarydama duris. J Vyreli! Antoša! Antonai! (Greitai kalba.) O vis tu,
vis per tave. Ėmė naršytis, ir galo nėra: „Dar segtu
ką, dar skarelę“. (Pribėga prie lango ir šaukia.) Anto
nai, kur eini? kur? Ką, atvažiavo revizorius? Su ūsais!
Kokie gi jo ūsai?
GORODNICO BALSAS

Vėliau, vėliau, motule!
ANNA A N D RIEJEV N A

Vėliau? Štai tau naujiena, vėliau! Aš nenoriu vėliau . . .
Man tik vieną žodį: kas jis, pulkininkas? A? (Su pa
nieka.) Išvažiavo! Aš tau atsilyginsiu už tai! O vis ji:
„Mamyte, mamyte, palaukite, susegsiu užpakaly ska
relę: aš tuojau.“ Štai tau ir tuojau. Štai per tave
nieko ir nesužinojome! O vis tasai nelemtas koketa
vimas: sužinojo, kad počtmeisteris čia, ir kai ims prieš
veidrodį maivytis: ir iš tos pusės, ir iš kitos prieis. Įsi—
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vaizduoja, kad jis paskui tave sekioja, o jis tik gri
masas daro, kai tu nusisuki.
M A R JA ANTONOVNA

Ką padarysi, mamyte? Vis tiek juk po poros valandų
viską sužinosime.
AN NA A N D R IEJEV N A

Po poros vąjandų! Labai jums dėkinga! Koks ma
lonus atsakymas! Kaip tu nesumojai pasakyti, kad
po mėnesio dar dartgiau galima sužinoti. (Persisveria
lange.) Klausyk, Avdotja! A? Ką, Avdotja, ar girdė
jai, ten kažkas atvažiavo? .. Negirdėjai? Kokia kvai
lė! Mosuoja rankomis? Tegu sau mosuoja, o tau vis
dėlto reikėjo jį išklausinėti. Negalėjai nė šito sužino
ti! Galvoje tik jaunikiai ir kitoki blėniai. A? Skubiai
išvyko! Tau reikėjo paskui drožkas pabėgėti. Eik,
eik, tuojau. Girdi, bėk, išklausinėk, kur išvyko; ir ge
rai iškamantinėk: kas čia atvažiavo, kaip jis atrodo, —
girdi? Pažiūrėk pro plyšelį ir viską sužinok, ir akys
kokios: juodos, ar ne, ir tą pačią akimirką grįžk atgal,
ar girdi? Greičiau, greičiau, greičiau, greičiau!
Saukia tol, kol nusileidžia uždanga. Taip jinai jas abi, sto
vinčias prie lango, ir uždengia

ANTRAS VEIKSMAS
Mažas kambarys viešbutyje. Lova, stalas, lagaminas,
butelis, šepetys drabužiams ir kt.

tuščias

I SCENA
OSIPAS (guli pono lovoje)

Velniai griebtų, valgyti taip norisi ir pilve toks triukš
mas, tarytum viso pulko trimitai sugriaudė. Nepa
sieksime, tikriausiai, nepasieksime namų! Ir kas gi
daryti? Jau, štai, antras mėnuo, kaip mes iš Piterio!
Prašvilpė pakeliui vyrelis pinigėlius, dabar ir tupi,
uodegą pabrukęs, ir nesikarščiuoja. O juk būtų užte
kę, su kaupu būtų užtekę kelionei; bet kur tau, kiek
viename mieste jis turi save parodyti. (Pamėgdžio
damas jį.) „Ei, Osipai, eik, surask geriausią kambarį,
ir pietūs kad būtų geriausi: aš negaliu prastų pietų
valgyti, man reikia geresnių pietų.“ Būtų bent ko
nors vertas, o juk paprastas registratorėlis. Kelionė
j e — su prašalaičiais į pažintį sueina, o paskui kor
tos — štai ir liepto galas. Et, įkyrėjo toks gyveni
mas. Iš tiesų, sodžiuje geriau: nors geros publikos ten
ir nėra, bet ir rūpesčių mažiau, pasiimi bobą, ir guli
sau visą amželį ant palų, ir pyragus valgai. Žinoma,
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ką ten ir kalbėti, tikrą tiesą sakant, tai Piteryje ge
riausia gyventi. Kad tik pinigų būtų; o gyvenimas
dailus ir mandagus: tijatrai, šunes tau pašoka, ir vis
kas, ką tik nori. Kalbasi su tavim visi dailiai manda
giai, nelyginant kokie bajorai; nueini į Sčiukino pre
kybos kiemą — pirkliai tau šaukia: „Gerbiamasis!“ Per
upę vienoje valtyje su valdininkais persikeli; draugi
jos nori — eik į krautuvę, ten tau kavalierius papasa
kos apie stovyklas ir išdėstys, ką kiekviena žvaigždė
danguje reiškia, taip ir matai viską, kaip ant delno.
Senė karininkienė atkėbrina; kartais pasisuka kamba
rinė . . . tokia fit, fit, fit. (Šypsosi ir purto galvą.) Galanterinis, velnias griebtų, elgesys! Nemandagaus žo
džio niekad neišgirsi: tau kiekvienas sako jūs. Nusi
bosta eiti — vežiką imi ir sėdi sau, kaip ponas, o jei
nenori jam sumokėti — prašau: kiekviename kieme
yra kiauriniai vartai, ir taip šmukštersi, jogei joks vel
nias tavęs nesuras. Viena tik blogai: kartais šauniai
prisivalgysi, o būna, kad badu sprogti reikia, kaip, pa
vyzdžiui, dabar. O vis jisai kaltas. Ką tu jam pada
rysi? Tėvelis atsiunčia pinigėlių, argi sunku juos pri
laikyti? Bet kur ta u !.. ima lėbauti: vežikais važinė
ja, kiekvieną dieną turi jam į tijatrą bilietą gauti, ir,
žiūrėk, po savaitės jau siunčia į prekyvietę naujo fra
ko parduoti. Kartais viską, net paskutinius marški
nius vėjais paleidžia, tik surdutėlis ir apsiaustėlis lie
k a . . . Dievaži, teisybė! Ir gelumbė tokia puiki, aglicka, vienas frakas pusantro šimto rublių atsieina, o
prekyvietėje už dvidešimt rublių paleidžia; o apie kel
nes nėra nė kalbos — beveik dykai reikia atiduoti.
O kodėl? Todėl, kad dykinėti įpratęs; užuot į tarnybą,
jis prošpektu vaikščioja, kortomis lošia. Ech, sužino
tų senasis ponas! Jis nepažiūrėtų, kad tu valdinin
kas, bet, pakėlęs marškinėlius, taip tau įpiltų, jog bent
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keturias dienas kasytumeisi. Jei tarnauji, tai tarnauk.
Štai dabar traktieriaus savininkas pasakė, kad neduo
siu jums valgyti, kol nesumokėsite skolos: na, o jei ne
sumokėsime? (Atsidusęs.) Ak, dieve tu mano, kad bent
kokių barščių. Rodos, dabar gyvą šunį suėstumei.
Beldžiasi, tai jis, tur būt, grįžta. (Skubiai šoka iš lovos.)

II

SCENA

Osipos ir Cfilestakovas
CHLESTAKOVAS

Na, paimk. (Duoda kepurę ir lazdelę.) A, ir vėl dryb
sojau lovoje?
OSIPAS

Kam gi man drybsoti? Argi aš lovos nesu matęs, ar
ką?
CHLESTAKOVAS

Meluoji, drybsojau matai, visa sujaukta!
OSIPAS

Bet kam man ji? Argi aš nežinau, kas yra lova? A5
turiu kojas: galiu ir pastovėti. Kam man jūsų lova?
CHLESTAKOVAS (vaikščioja po kambarį)

Pažiūrėk, gal ten maišelyje yra tabokos?
OSIPAS

Kas davė tabokos? Prieš tris dienas visą surūkėte.
CHLESTAKOVAS (vaikščioja ir visaip čiaupo lūpas; pagaliau
prabyla garsiai ir ryitingai)

Klausyk . . . Osipai.
OSIPAS

Klausau.
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CHLESTAKOVAS (garsiai, bet jau nebe taip ryžtingai)

Tu tenai nueik.
OSIPAS

Kur?
CHLESTAKOVAS
maldaudamas)

(jau

visai

Į apačią, į bufetą . . .
duotų.

neryžtingai

ir

negarsiai,

lyg

Pasakyk ten . . . kad man pietus

OSIPAS

Tai jau ne, nenoriu eiti.
• CHLESTAKOVAS

Kaip tu drįsti, kvaily?
OSIPAS

Tai kas? Vis tiek, kad ir eisiu, nieko iš to neišeis. Sei
mininkas pasakė, kad pietų daugiau nebeduos.
CHLESTAKOVAS

Kaip jis drįsta neduoti? Nesąmonė!
OSIPAS

Dar, Sakė, ir pas gorodničą eisiąs; trečia savaitė, sako,
kaip ponas pinigų nemoka. Jūs, sako, abu su ponu
esate sukčiai, ir tavo ponas — apgavikas. Mes, sa
ko, tokių dykaduonių ir niekšų esame matę.
CHLESTAKOVAS

O tau, gyvuly, malonu visa tai papasakoti.
OSIPAS

Sako: „Šitaip kiekvienas atvyks, užsibus, įsiskolins, o
paskui ir išvaryti nebegali. Aš“, sako, „juokų nekrėsiu, o tiesiog su skundų į teismą ir į kalėjimą.“
CHLESTAKOVAS

Na, na, kvaily, pakaks! Eik, eik, pasakyk jam. Toks
nešvankus gyvulys!
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OSIPAS

Verčiau aš patį šeimininką pas jus pakviesiu.
CHLESTAKOVAS

Kam čia šeimininką? Pats eik ir pasakyk.
O SIPA S

Iš tiesų, ponas...
CHLESTAKOVAS

Na, eik, velniai tavęs nematė, pakviesk šeimininką.
Osipas išeina

III SCENA
CHLESTAKOVAS (vienas)

Baisiai norisi valgyti! Truputį šiaip sau prasivėdinau,
galvojau, ar nepraeis apetitas — ne. po velnių, nepra
eina. Nebūčiau Penzoje pasiautęs, būtų užtekę pini
gų namo parvažiuoti. Pėstininkų kapitonas smarkiai
mane čiupo: puikiai kerta štosą, bestija! Iš viso gal
tik ketvirtį valandos pasėdėjo — ir visai apšvarino. O
vis dėlto baisiai norėtųsi dar kartą su juo susikirsti.
Proga tik nepasitaikė. Koks šlykštus miesteliūkštis!
Daržovių krautuvėse nieko skolon neduoda. Tai tie
siog niekšybė. (Švilpauja iš pradžių ariją iš „Roberto“,
paskui — „Nesiūk tu man, motinėle“, ir pagaliau —
nei šį, nei tą.) Niekas nenori ateiti.

IV SCENA
Cfilestakouas, Osipas ir traktieriaus tarnas
TARNAS

Seimininkas liepė paklausti, ko jums reikia.
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CHLESTAKOVAS

Labas, brolyti! Na, kaip tu, sveikas?
TARNAS

Ačiū dievui.
CHLESTAKOVAS

Na, kaip ten jūsų viešbutyje, viskas gerai klojasi?
TARNAS

Taip, ačiū dievui, viskas gerai.
CHLESTAKOVAS

Daug svečių?
TARNAS

Taip, pakankamai.
CHLESTAKOVAS

Klausyk, mielas, man iki šiol vis dar pietų neatneša,
tai tu, būk toks malonus, paragink juos, kad greičiau,
aš tuoj po pietų turiu šiokio tokio darbo.
TARNAS

Šeimininkas juk pasakė, kad daugiau nieko neduos.
Jis, rodos, ruošėsi šiandien eiti gorodničui pasiskųsti.
CHLESTAKOVAS

Kam gi skųstis? Pats apsvarstyk, mielasis, kaip gi
tat? Reikia gi man valgyti. Šitaip aš galiu visai sublogti. Aš labai noriu valgyti: aš rim tai kalbu.
TARNAS

Taigi. Jis sako: „Aš jam pietų neduosiu, kol nesumo
kės tiek, kiek yra įsiskolinąs.“ Taip jau jis yra pa
sakęs.
CHLESTAKOVAS

Bet tu išaiškink jam, įtikink jį.
TARNAS

Ką gi aš galiu jam pasakyti?
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CHLESTAKOVAS

Tu jam rimtai išdėstyk, kad man reikia valgyti. Pi
nigai savo k eliu . . . Jis mano, jeigu jam, mužikui, die
ną nevalgius nieko, tai ir kitiems tas pats. Negirdė
tas daiktas!
TARNAS

Na, gerai, pasakysiu. (Išeina.)

V SCENA
CHLESTAKOVAS (vienas)

Vis dėlto būtų biauru, jei jis visiškai nieko neduotų
pavalgyti. Taip norisi, kaip dar niekada nesinorėjo!
Gal kurį drabužį paleisti į apyvartą? Gal kelnes par
duoti? Ne, verčiau jau pabadauti, bet parvažiuot ap
sitaisius, kaip Peterburge. Gaila, kad Jochimas ka
rietos neišnuomojo, o juk gerai būtų, po velnių, namo
parvažiuoti karieta. Atbildėti šitaip, žinai, pas kurį
kaimyną dvarininką, prie paties prieangio, su žibin
tais, o Osipas užpakalyje, livrėja aprengtas. Įsivaiz
duoju, kaip visi išsigąstų. ,',Kas toks, iš kur?“ O lekajus įeina (išsitempia ir vaidina lekajų): „Ivanas
Aleksandravičius Chlestakovas iš Peterburgo, teiksitės
priimti?“ Jie, kerėplos, nė nežino, ką reiškia „teiksi
tės priimti“. Pas juos, jei atvažiuoja koks drimba
dvarininkas, tai taip ir griūva, lyg meška, tiesiog į
svetainę. Prie dailios dukrelės prieini: „Gerbiamoji,
aš la b a i. . . “ (Trina rankas ir šliožteria koją.) Tfu!
(Spiauna.) Net šleikštu darosi, taip norisi valgyti.
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VI

SCENA

Chlestakovas, Osipas, vėliau tarnas
CHLESTAKOVAS

Na, ką?
OSIPAS

Neša pietus.
CHLESTAKOVAS (ploja delnais, pasišokėdamas kėdėje)

Neša, neša, nešal
TARNAS (su lėkštėmis ir servetėle)

Seimininkas paskutinį kartą duoda pietus.
CHLESTAKOVAS

Ką čia, šeimininkas, šeimininkas. . . Spiaimu aš ant
tavo šeimininko. Kas ten?
TARNAS

Sriuba ir kepsnys.
CHLESTAKOVAS

Ką, tiktai du valgiai?
TARNAS

Tiktai.
CHLESTAKOVAS

Keista! aš šitaip nenoriu. Tu jam pasakyk: iš tiesų,
kaip gi ta ip . . . To per maža.
TARNAS

Ne, šeimininkas sakė, kad net per daug.
CHLESTAKOVAS

O padažo kodėl nėra?
TARNAS

Padažo nėra.

CHLESTAKOVAS

Kodėl gi nėra? Aš pats mačiau, praeidamas pro vir
tuvę, ten daug buvo pagaminta. Ir valgykloje šįryt
du trumpučiai žmogeliai valgė vašylą ir daug daugy
bę kitokių dalykų.
TARNAS

Tikrai sakant, yra, bet, antra vertus, nėra.
CHLESTAKOVAS

Kaip tai nėra?
TARNAS

Nėra, ir tiek.
CHLESTAKOVAS

O vašylas, o žuvis, o kotletai?
TARNAS

Visa tai tik švaresnei publikai.
CHLESTAKOVAS

Ak, tu, kvaily!
TARNAS

Taigi.
CHLESTAKOVAS

Paršas tu, štai k a s . . . Kaip gi čia dabar, kad jie gali
valgyti, o aš negaliu? Kodėl gi aš, velnias griebtų,
taip pat negaliu? Argi jie ne tokie pat pakeleiviai,
kaip ir aš?
TARNAS

Žinoma, kad ne tokie.
CHLESTAKOVAS

O kokie gi?
TARNAS

Na, labai paprastai. Jie gi, suprantama, pinigus mo
ka.
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CHLESTAKOVAS

Aš su tavim, kvaily, nenoriu aiškintis. (Pila sriubą ir
valgo.) Kokia čia sriuba? Tu čia vandens į dubenį būsi
pripylęs: jokio skonio nėra, tik dvokia. Aš nenoriu ši
tos sriubos, atnešk man kitokios.
TARNAS

Mes galime atsiimti.
rės, tai ir nereikia.

Seimininkas pasakė: jei neno

CHLESTAKOVAS (gindamasis ranka)

Na, na, na . . . liaukis, kvaily. Tu ten įpratai su kitais
taip elgtis: aš, brolyti, visai kitoks. Su manim šitaip
nepatariu . . . (Valgo.) Dieve mano, kokia sriuba! (Vėl
valgo.) Aš manau, kad iki šiol dar niekas tokios sriubos
nėra valgęs: kažkokios plunksnos vietoje sviesto plau
kioja. (Piauna vištą.) Ai, ai, ai, kokia višta! Duok šen
kepsnį! Ten dar liko truputis sriubos. Osipai, im k ...
(Plauna kepsnį.) Koks čia kepsnys? Tai ne kepsnys.
TARNAS

Tai kas gi čia?
CHLESTAKOVAS

Velniai žino, kas čia, tik ne kepsnys. Tai kirvis, iš
keptas jautienos vietoje. (Valgo.) Sukčiai, kanalijos,
kuo jie maitina? Žiaunas ims skaudėti, vieną tokį
kąsnį suvalgius. (Krapšto pirštu burnoje.) Niekšai!
Tikra medžio žievė — niekaip negali ištraukti; po tokių
valgių ir dantys pajuodys. Apgavikai! (Šluosto bumą
servetėle.) Daugiau nieko nėra?
TARNAS

Nėra.
CHLESTAKOVAS

Kanalijos! niekšai! kad bent koks padažas ar pyra
gaitis. Dykūnai, moka tik pakeleivius apiplėšti.
TARNAS (drauge su Osipu nuima ir išneša lėkštes)
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VII SCENA
Chlestakovas, vėliau Osipas
CHLESTAKOVAS

Iš tikrųjų, lyg ir visai nevalgęs, tik apetitą sužadinau.
Būtų smulkių, pasiųsčiau į prekyvietę, nors bandelę
nupirktų.
OSIPAS (įeina)

Gorodničas kažko ten atvyko, jūsų teiraujasi ir klau
sinėja.
CHLESTAKOVAS (išsigandęs)

Štai tau! Šitas bestija traktieriaus savininkas spėjo jau
pasiskųsti! O ką, jei iš tikrųjų mane temps į kalėji
mą? Ką gi? Jei žmoniškai, aš pagaliau. . . ne, ne, ne
noriu! Po miestą bastosi karininkai, šiaip žmonės, o
aš, lyg tyčia, ten pasišvaisčiau ir.su viena pirklio duk
rele susimerkiau . . . Ne, nenoriu . . . Bet ką gi jis?
Kaip jis drįsta, iš tikrųjų? Kas aš jam, pirklys koks,
ar amatininkas? (Drąsinasi ir atsitiesia.) Aš j dm tie
siog pasakysiu: „Kaip jūs drįstate? Kaip jūs . . . “
Ima suktis durų rankena; Chlestakovas išbąla ir susigūžia

VIII SCENA
Chlestakovas, gorodničas ir Dobčinskis
Gorodničas įeina, sustoja. Abu išsigandę žiūri kelias minutes vienas
į antrą, išplėtę akis
GORODNIČAS (kiek atsipeikėjęs ir kareiviškai ištempęs rankas)

Sveikas, tamsta!
CHLESTAKOVAS (nusilenkdamas)

Reiškiu pagarbą.
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GORODNICAS

Atleiskite.
CHLESTAKOVAS

N ieko...
GORODNICAS

Mano pareiga, kaip šito miesto viršininko, rūpintis, kad
pravažiuoją keleiviai ir visi padorūs žmonės nepatirtų
jokių nemalonumų . . .
CHLESTAKOVAS
balsu)

(iš pradžių kiek mikčioja, bet baigia stipriu

Taip, ką daryti? Aš nekaltas. . . Aš tikrai sumokėsiu .. .
Man iš dvaro atsiųs. (Bobčinskis dirstelia pro duris.)
Jis labiau kaltas: jautieną man duoda tokią kietą, kaip
rąstą; o sriubą — jis, velniai žino, ką į ją pliūpterėjo,
aš turėjau per langą išpilti. Jis mane ištisas diena*
badu m arina. . . arbata tokia keista: žuvimi dvokia,
o ne arbata. Ir už ką gi aš . . . Negirdėtas daiktas!
GORODNICAS (baikščiai)

Atleiskite, aš tikrai čia niekuo nedėtas. Mūsų pre
kyvietėje jautiena visada gera. Ją čia veža eholmogoriečiai pirkliai, žmonės blaivūs ir gero elgesio. Aš ne
žinau, kur jis tokios gauna. O jei kas ne taip, t a i . . .
Leiskite jums pasiūlyti, aš pats jus pervešiu į kitą
butą.
CHLESTAKOVAS

Ne, nenoriu! Aš žinau, ką reiškia į kitą butą; vadina
si — į kalėjimą. Bet kokią jūs turite teisę? Kaip jūs
drįstate? Aš tu o ja u . . . aš tarnauju Peterburge. (Drą
sinosi.) Aš, aš, aš . . .
GORODNICAS ū šalį)

O, viešpatie dieve tu mano, koks piktas! Viską suži
nojo, viską išpasakojo prakeikti pirkliai.
4. Komedijos
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CHLESTAKOVAS (drąsinosi)

Nors jūs ir su visa savo komanda — neisiu. Aš tie
siog pas ministrą. (Daužo kumštimi stalą.) Ką jūs?
ką jūs?
GORODNICAS (išsitempęs ir drebėdamas visu kūnu)

Pasigailėkite, nepražudykite! Žmona, maži vaikai . . .
pasigailėkite nelaimingo žmogaus.
CHLESTAKOVAS

Ne, aš nenoriu. Dar ko! O man kas rūpi? Dėl to,
kad jūs turite žmoną ir vaikus, aš turiu eiti į kalėji
mą, tai puiku! (Bobčinskis dirstelia pro duris ir, išsi
gandęs, vėl pasislepia.) Ne, labai dėkingas, nenoriu.
GORODNICAS (drebėdamas)

Neprityrimas, dievaži, neprityrimas čia kaltas. Neišsiverčiu . . . Patys teikitės pagalvoti: valdinės algos ne
užtenka net arbatai ir cukrui. Jei ir pasitaikė koks
kyšis, tai tik koks mažmožis: kas nors virtuvei, ar dra
bužių eilutei. O kai dėl puskarininkio našlės, kuri
prekyba verčiasi, tai šmeižtas, kad aš ją liepęs rykštė
mis išplakti, dievaži, šmeižtas. Tai mano priešai pra
simanė; tai tokie žmonės, jog ir į mano gyvybę galėtų
pasikėsinti.
CHLESTAKOVAS

O man kas? Man tai visiškai nerūpi . . . (Susimąstęs.)
Aš nežinau, kam jūs čia kalbate apie visokius piktadanius arba apie kažkokią puskarininkio n ašlę. . . Pus
karininkio žmona kitas dalykas, bet manęs rykštėmis
nuplakti jūs neišdrįsite, iki to jums to li. . . Štai dar . . .
Žiūrėk tu m an!.. Aš sumokėsiu, sumokėsiu pinigus,
bet dabar neturiu. Aš todėl ir sėdžiu čia, kad neturiu
nė kapeikos.
GORODNICAS (i Šąli)

Gudrus padaras! Štai, kur pasuko.
SO

Kokį rūką palei-

do! Supraskite, jei galite! Nebežinai iš kurios pusės ir
pradėti. Na, pabandysiu, jei jau šitaip. Žūt būt, bet
pabandyti reikia, gal kas ir išeis. (Garsiai.) Jei jūs, iš
tikrųjų, pinigų pristigote ar ko kita jums trūksta, tai
aš esu pasiryžęs jums tuojau pat patarnauti. Mano pa
reiga padėti pakeleiviams.
CHLESTAKOVAS

Paskolinkite, paskolinkite man pinigų! Aš tuoj sumo
kėsiu traktieriaus savininkui. Man nors porą šimtų
rublių, arba kad ir mažiau.
GORODNICAS (įteikdamas banknotus)

Lygiai du šimtai rublių, nereikia nė tikrinti.
CHLESTAKOVAS (•priimdamas pinigus)

Labai dėkingas. Aš jums tuoj juos iš kaimo atsių
siu. .. aš panašiais atvejais labai g re it. . . Aš matau,
jūs esate taurus žmogus. Dabar visai kitas reikalas.
GORODNICAS (t žalt)

Na, garbė dievui! pinigus paėmė. Dabar viskas, ro
dos, gerai klosis. O aš jam vis dėlto, vietoje dviejų
šimtų, keturis įbrukau.
CHLESTAKOVAS

Klausyk, Osipai! (Įeina Osipas.) Pašauk čionai trak
tieriaus tarną! (Gorodničui ir Dobčinskiui.) Kodėl gi
jūs stovite? Būkite malonūs, sėskite. (Dobčinskiui.)
Sėskite, labai prašau.
GORODNICAS

Nieko, mes pastovėsime.
CHLESTAKOVAS

Labai prašau, sėskite. Aš dabar matau, kad jūs esate
labai atviras ir svetingas; prisipažįstu, aš jau buvau
begalvojęs, kad jūs atėjote, norėdami m an e. . . (Dob
činskiui.) Sėskite!
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Gorodničas ir Dobčinskis sėdasi. Bobčinskis dirstelia pro duris
ir įsiklauso
GORODNIČAS (į šalį)

Reikia daugiau drąsos. Jis nori, kad mes laikytumėm
jį inkognitu. Gerai, ir mes paleisime dūmus, dėsimės
visiškai nenuvokią, kas jis per žmogus. (Garsiai.) Mes,
vaikščiodami tarnybos reikalais, štai, su Piotru Ivanovičium Dobčinskiu, vietiniu dvarininku, tyčia užėjome į
viešbutį pasiteirauti, a r gerai užlaikomi svečiai, nes
aš ne toks, kaip kiti gorodničai, kuriems niekas nerūpi;
bet aš, aš be tiesioginių pareigų, iš krikščioniškos
meilės žmonėms, noriu, kad kiekvienas mirtingasis
būtų gerai priimtas — ir už tai susilaukiau atpildo:
pasitaikė proga užmegzti šitokią malonią pažintį.
CH LESTAKOVAS

Aš pats irgi labai džiaugiuos. Prisipažįstu, jeigu ne jūs,
man būtų ilgai tekę čia sėdėti; visai nežinojau, kaip
sumokėti.
GORODNIČAS (į šalį)

Sakyk, sveikas; nežinojai, kaip sumokėti! (Garsiai.)
Drįstu paklausti, kur, į kurią vietą teikiatės važiuoti?
CH LESTAKOVAS

Važiuoju į Saratovo guberniją, į nuosavą kaimą.
GORODNIČAS (1 Salį, su ironijos išraiška veide)

Į Saratovo guberniją! A? ir neparaudo! O, su juo rei
kia atsargiai. (Garsiai.) Puikus sumanymas! Štai kad
ir kelionė: iš vienos pusės, sakoma, nemalonumų daug,
gaišatis su arklių pamainomis, o iš kitos — poilsis
galvai. Jūs, tur būt, daugiau pramogos dėliai va
žiuojate?
CHLESTAKOVAS

Ne, tėvas reikalauja atvykti. Supyko senis, kad iki šiol
Peterburge nieko neištarnavau. Jis mano, kad štai
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ėmei, atvykai, ir tuojau tau Vladimirą į atlapo kilpą
ir įsegs. Ne, aš jį patį pasiųsčiau pasistumdyti po kan
celiarijas.
GORODNICAS (i Sali)

Žiūrėkite, kaip moka akis dumti! Ir senį tėvą pripynė.
(Garsiai.) O ar ilgam teikiatės vykti?
CHLESTAKOVAS

Tikrai nežinau. Juk tasai senpalaikis, mano tėvas,
atkaklus ir kvailas, kaip kelmas. Aš jam tiesiog pasa
kysiu: kaip sau norite, aš neįgaliu be Peterburgo gy
venti. Kodėl gi, iš tikrųjų, aš turėčiau savo gyvenimą
pražudyti mužikų tarpe? Dabar jau nebe tie poreikiai:
mano siela trokšta kultūros.
GORODNICAS (į Salį)

Puikiai sumezgė mazgelį! Meluoja, meluoja ir niekur
nesuklumpa I O juk koks menkutis, žemutis, rodos,
nagu prispaustumei. Palauk, tu man dar prasitarsi! Aš
dar tave priversiu daugiau papasakoti. (Garsiai.) Tei
singai teikėtės pastebėti. Ką gali užkampy gyvenda
mas nuveikti? Sakysim, štai kad ir čia: ištisas naktis
nepamiegi, vis dėl tėvynės stengiesi, nieko nesigaili,
bet nežinia dar kada už tai atlygins. (Paskubom ap
žvelgia kambarį.) Rodos, šitas kambarys drėgnas?
CHLESTAKOVAS

Šlykštus kambarys, o blakės tokios, kokių aš niekur
nesu matęs: kaip šunes kandžioja.
GORODNICAS

Sakykite! toks išmokslintas svečias, ir turi nukentėti,
ir nuo ko? — nuo kažkokių biaurybių blakių, kurioms
iš viso nereikėtų gimti! Rodos, ir tamsu šitame kam
baryje?
CHLESTAKOVAS

Taip, visiškai tamsu. Šeimininkas įprato neduoti žva53

kių. Kartais norisi ką nors padirbėti, paskaityti, arba
ateina fantazija ką nors sukurti — negaliu: tamsu,
tamsu.
GORODNICAS

Ar galiu drįsti jus prašyti, — bet ne, aš nevertas.
CHLESTAKOVAS

O ką?
GORODNICAS

Ne, ne! Nevertas, nevertas.
CHLESTAKOVAS

Tai kas gi, pagaliau?
GORODNICAS

Aš drįsčiau. . . Mano namuose yra jums puikus kam
barys, šviesus, ramus . . . Bet ne, pats jaučiu, tai jau
būtų perdaug didelė garbė . . . Nesupykite, dievaži,
nieko bloga negalvodamas pasiūliau.
CHLESTAKOVAS

Priešingai, prašau, aš mielu noru. Man daug maloniau
privačiame name, negu šitoj smuklėj.
GORODNICAS

O, kaip aš apsidžiaugsiu! O žmona kaip apsidžiaugs!
Toks jau mano būdas: esu vaišingas nuo pat vaikys
tės, ypač, jei svečias apsišvietęs žmogus. Nemanykite,
kad aš tai kalbu, norėdamas įsiteikti; ne, šitos ydos
neturiu, aš kalbu atvirai, nuoširdžiai.
CHLESTAKOVAS

Širdingai dėkoju. Aš pats irgi — nemėgstu dviveidžių
žmonių. Man labai patinka jūsų atvirumas ir vaišin
gumas, ir aš, prisipažįstu, taip pat nieko daugiau ne
reikalauju, kaip tik ištikimybės ir pagarbos, pagarbos
ir ištikimybės.
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IX SCENA

Tie patys ir traktieriaus tarnas, lydimas Osipo; Bobčinskis dirs
telia pro duris
TARNAS

Teikėtės mane kviesti?
CHLESTAKOVAS

Taip, duok sąskaitą.
TA RN A S

Aš jums jau andai sąskaitą įteikiau.
CHLESTAKOVAS

Nebeatsimenu tavo kvailų sąskaitų. Sakyk: kiek ten?
TARNAS

Jūs pirmąją dieną užsakėte pietus, o rytojaus dieną tik
vašylo užkandote, o paskui visą laiką ėmėte skolon.
CHLESTAKOVAS

Kvailys! ims dar čia skaičiuoti! Sakyk, kiek iš viso?
GORODNICAS

Prašau nevarginti savęs, jis palauks. (Tarnui.) Neš
dinkis lauk: tau atsiųs.
CHLESTAKOVAS

Iš tikrųjų, gal taip ir geriau.
Slepia pinigus.

Tarnas išeina. Pro duris dirstelia Bobčinskis

X SCENA

Gorodničas, Chlestakovas ir Dobiinskis
GORODNICAS

Ar nebūtumėte linkę apžiūrėti kai kurias mūsų miesto
įstaigas, sakysime — labdaros ir kitas?
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CHLESTAKOVAS

O kas ten yra?
GORODNICAS

Pažiūrėtumėt,
tv a rk a . . .

kaip ten

viskas

darom a. . .

kokia

CHLESTAKOVAS

Labai malonu, nieko prieš.
Bobčinskis įkiSa pro duris galvą
GORODNICAS

Taip pat, jei pageidausite, iš ten į apskrities mokyklą,
pažiūrėsite, kaip pas mus mokslo dalykai dėstomi.
CHLESTAKOVAS

Gerai, gerai.
GORODNICAS

Paskui gal panorėsite aplankyti suimtųjų namus ir
miesto kalėjimus — pažiūrėsite, kaip mes nusikaltėlius
laikome.
CHLESTAKOVAS

Kam gi kalėjimus? Verčiau mes apžiūrėsime labdaros
įstaigas.
GORODNICAS

Kaip jums patinka. O važiuoti kaip esate nusistatę:
savo ekipažu, ar drauge su manimi drožkomis?
CHLESTAKOVAS

Verčiau aš jau su jumis drožkomis važiuosiu.
GORODNICAS (Dobtinskiui)

Na, Piotrai Ivanovičiau, dabar jums nebėra vietos.
DOBClNSKIS

Nieko, aš ir taip.
GORODNICAS (patylomis Dobčinskiui)

Klausykite: jūs bėkite, tik risčia, kulvertomis, nuneš56

kitę du rašteliu: vieną į labdaros įstaigą, Zemlianikai,
o kitą žmonai. (Chlestakovui.) Drįstu prašyti jūsų lei
dimo, čia, jūsų akivaizdoje, parašyti keletą žodžių
žmonai, kad ji pasiruoštų sutikti garbųjį svečią.
CHLESTAKOVAS

Kam to reikia? .. Beje, čia yra tik rašalo, o popie
riaus — nežinau .. . Nebent šita sąskaita?
GORODNICAS

Aš čia parašysiu. (Rašo ir tuo pačiu metu pats su
savimi kalbasi.) Na, pažiūrėsime, kaip viskas klosis po
frištiko ir storpilvio buteliuko! Dar turiu aš guberni
jos maderos: pažiūrėti — ne kas, bet ir dramblį nuo
kojų nuvers. Svarbu tik kaip nors sužinoti, kas gi jis
toks, pagaliau, ir ar labai reikia jo saugotis.
Parašęs atiduoda Dobčinskiui, kuris prieina prie durų, bet
tuo metu durys išvirsta ir kitoje jų pusėje klausęsis Bobčinskis drauge su jomis griūva ant scenos. Bobčinskis keliasi
CHLESTAKOVAS

Ką, gal susitrenkėte?
BOBČINSKIS

Nieko, nieko, jokio sutrikimo, tik viršum nosies mažu
tis gumbelis. Aš užbėgsiu pas Christianą Ivanovičių:
jis turi plėstrą, tai tuoj ir praeis.
GORODNICAS (darydamas Bobčinskiui priekaišto ženklą, Chles
takovui)

Tai niekis. Būkite malonus, labai prašau. O jūsų ta r
nui aš pasakysiu, kad perneštų lagaminą. (Osiyui.)
Mielasis, tu pemešk viską pas mane, pas gorodničą —
tau kiekvienas parodys. Labai prašau! (Praleidžia pir
m yn Chlestakovą ir eina paskui jį; bet, apsisukęs,
kalba priekaištingai Bobčinskiui.) Ak, jūs! Ar kitos
vietos neradote sugriūti? Ir išsitiesė, kaip velniai žino
kas!
Išeina, paskui jį Bobčinskis. Uždanga nusileidžia

TRECIAS VEIKSMAS
Pirmojo veiksmo kambarys
I SCENA
Anna Andriejevna; Marja Antonovna stovi prie lango toje
pačioje padėty
ANNA ANDRIEJEVNA

Na, štai, jau visą valandą laukiame, ir vis dėl tavo šito
kvailo maivymosi: jau, rodos, visiškai apsirengė, bet
kur tau! Dar reikia knyburiuoti. . . Geriau būčiau vi
sai tavęs nepaisiusi. Tiesiog pikta darosi: nė gyvos
dvasios. Lyg būtų visi išmirę.
MARJA ANTONOVNA

Tikrai, mamyte, už poros minučių viską sužinosime.
Greitai Avdotja turi grįžti. (Žiūri pro langą ir su
rinka.) Ak, mamyte, mamyte! kažkas eina, antai, pa
čiame gatvės gale.
ANNA ANDRIEJEVNA

Kur eina? Tau nuolatos galvoje kokios nors fantazijos.
Taip, iš tikrųjų, ateina. Kas gi ten galėtų eiti? Nedi
delio ūgio . . . su fra k u . . . Kas gi tai būtų? A? Argi
neapmaudu? Kas jis toks galėtų būti?
MARJA ANTONOVNA

Tai Dobčinskis, mamyte.
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ANNA ANDRIEJEVNA

Koks tau Dobčinskis! Tau visada kažkas pasivai
dena . . . Visai ne Dobčinskis. (Moja nosinaite.) Klau
sykite, jūs, eikite čionai! Greičiau!
MARJA ANTONOVNA

Tikrai, mamyte, Dobčinskis.
ANNA ANDRIEJEVNA

Na, štai, tyčia kalbi, tau vis norisi prieštarauti. Sakau
gi tau — ne Dobčinskis.
MARJA ANTONOVNA

O ar ne? O kas gi,, mamyte? Matote, kad Dobčinskis.
ANNA ANDRIEJEVNA

Na, taip, Dobčinskis, dabar aš matau; bet ko tu ginčyjies? (Šaukia pro langą.) Greičiau, greičiau! Jūs taip
negreit einate. Na, kaip, kur jie? A? Iš ten pasakokite,
juk vis tiek. Ką? Labai griežtas? A? O vyras, vyras?
(Kiek pasitraukusi nuo, lango, apmaudingai.) Toks jau
kvailas: kol į kambarį neįeis, nieko nepapasakos.

II SCENA
Tos pačios ir Dobčinskis
ANNA ANDRIEJEVNA

Na, sakykite, prašau: argi jums ne gėda? Aš tik jumis
pasitikėjau, kaip padoriu žmogumi: visi staiga išbėgo,
ir jūs paskui juos! O aš, štai, iki šiol nieko sužinoti
negaliu. Argi jums ne gėda? Aš krikštijau jūsų Vanečką ir Lizanką, o jūs štai kaip su manimi pasi
elgėte!
DOBČINSKIS

Dievaži, kūmute, aš taip bėjgau jums savo pagarbos
išreikšti, jog nė kvapo negaliu atgauti. Reiškiu pa
garbą, Marja Antonovna!
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i
MARJA ANTONOVNA

Sveikas, Piotrai Ivanovičiau.
ANNA ANDRIEJEVNA

Na, kaip? Pasakokite: kas ir kaip tenai?
DOB&NSKIS

Antonas Antonovičius atsiuntė jums raštelį.
ANNA ANDRIEJEVNA

Na, o kas jis toks? generolas?
DOBČINSKIS

Ne, ne generolas, bet ir generolui nenusileis: baisiai
mokytas, ir elgimosi būdas toks orus.
ANNA ANDRIEJEVNA

A, tai tas pats, apie kurį buvo vyrui rašyta.
DOBČINSKIS

Tikriausiai tas pats. Aš pirmas jį atradau drauge su
Piotru Ivanovičium.
ANNA ANDRIEJEVNA

Na, pasakokite: kas ir kaip?
DOBČINSKIS

Taip, garbė dievui, viskas gerai klojasi. Iš pradžių jis
priėmė Antoną Antonovičių kiek rūsčiai, taigi; pyko ir
sakė, kad viešbutyje viskas negerai, ir pas jį nevažiuo
siąs, ir kad jis nenorįs dėl jo sėdėti kalėjime; bet pas
kui, kai paaiškėjo, kad Antonas Antonovičius niekuo
nedėtas ir kai daulgiau su juo išsikalbėjo, tuoj pakeitė
savo mintis ir, ačiū dievui, dabar viskas gerai klojasi.
Jie dabar nuvyko apžiūrėti labdaros įstaigų. . . O juk
Antonas Antonovičius buvo bemanąs, ar tik nebus
kas jo įskundęs; aš ir pats buvau truputį išsigandęs,
ANNA ANDRIEJEVNA

Ko gi jums bijoti? Jūs juk netarnaujate?
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nOBClNSKIS

Šiaip sau, žinote, kai kalba didikas, tai pajunti baimę.
ANNA ANDRIEJEVNA

Na, tai ką g i . . . bet tai vis niekai. Papasakokite, kaip
jis atrodo? Ką, senas ar jaunas?
DOBClNSKIS

Jaunas, jaunas vyras, metų gal dvidešimt trejų; o
kalba visiškai taip, kaip senis. „Prašau“, sako, „aš ga
liu važiuoti ir ten, ir ten . . . “ (mostiguoja rankomis) ir
vis, žinote, taip gražiai. „Aš“, sako, „ir parašyti kai
kada, ir paskaityti mėgstu, bet kliudo, kad kambarys“,
sako, „kiek tamsokas“.
ANNA ANDRIEJ EVNA

O šiaip jis koks: brunetas, ar blondinas?
DOBCINSKIS

Ne, jis labiau šantretas, ir akys tokios žvitrios, kaip
žvėriukai, net imi nerimauti, kai į jas pasižiūri.
ANNA ANDRIEJEVNA

Ką gi jis čia man šitame raštelyje praneša? (Skaito.)
„Skubu tau, širdele, pranešti, kad mano būklė buvo
netgi labai nemaloni; bet, pasikliaudamas dievo gailes
tingumu, už du raugintu agurku atskirai ir pusę por
cijos ikrų rublis dvidešimt penkios kapeikos. . . “
(Stabtelia.) Aš nieko nesuprantu: kam čia rauginti
agurkai ir ikrai?
'
DOBCINSKIS

A, tai Antonas Antonovičius teikėsi rašyti juodrašti
niame popieriuje, skubėjo: ten buvo kažkokia sąskaita
surašyta.
ANNA ANDRIEJEVNA

A, taip, tikrai. (Skaito toliau.) „Bet, pasikliaudamas
dievo gailestingumu, tikiuosi, kad viskas baigsis gerai.
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Greičiau paruošk kambarį įžymiam svečiui, tą, kuris
išlipdytas geltonais popierėliais; pietų nereikia gerinti,
nes mes užkąsime labdaros įstaigoje, pas Artemijų
Filipovičių, o vyno liepk daugiau parūpinti; pasakyk
pirkliui Abdulinui, kad atsiųstų paties geriausio; o jei
ne, tai aš iškrėsiu jo visą rūsį. Bučiuoju, širdele, tavo
rankytę ir .pasilieku tavo Antonas Skvoznikas-Dmuchanovskis . . Ak, dieve mano. Reikia gi skubėti. Ei,
kas ten? Mišką!
DOBClNSKIS (bėga ir Saukia pro duris)

Mišką! Mišką! Mišką!
feina Mišką
ANNA ANDRIEJEVNA

Klausyk: bėk pas pirklį Abduliną . . . lukterk, aš tau
duosiu raštelį. (Sėdasi prie stalo, rašo ir tuo pačiu
metu kalba.) Tą raštelį atiduok vežėjui Sidorui, tegu
jis su juo bėga pas pirklį Abduliną ir atneša vyno. O
pats eik ir tuoj gerai sutvarkyk svečiui aną kambarį.
Ten reikia pastatyti lovą, praustuvę ir visa kita.
DOBClNSKIS

Na, Anna Andriejevna, dabar aš pabėgsiu pasižiūrėti,
kaip jis ten viską apžiūrinėja.
ANNA ANDRIEJEVNA

Eikite, eikite! Aš jūsų nelaikau.

III SCENA
Anna Andriejevna ir Marja Antonovna
ANNA ANDRIEJEVNA

Na, Mašenka, dabar mes turime savo tualetais susirū
pinti. Jis sostinės padarėlis: saugok dieve, kad tik ko
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nepajuoktų. Tu padoriausiai atrodysi, jei apsivilksi
žydriąja suknele, su smulkiomis klostelėmis.
MARJA ANTONOVNA

Fi, mamyte, žydriąja! Ji man visai nepatinka; i$ Liapkino-Tiapkino žmona vilki žydria, Zemlianikos duktė
irgi žydria. Ne, verčiau aš apsivilksiu margąja.
ANNA ANDRIEJEVNA

M argąją!.. Tu, iš tikrųjų, kalbi tik tam, kad nori pa
prieštarauti. Anoji tau labiau tiks, nes aš noriu apsi
vilkti gelsvąja, aš labai mėgstu gelsvą spalvą.
MARJA ANTONOVNA

Ak, mamyte, jums gelsva netinka!
ANNA ANDRIEJEVNA

Man gelsva netinka?
MARJA ANTONOVNA

Netinka; aš, ką norite, atiduodu, netinka: ji tinka tik
toms, kieno tamsios akys.
ANNA ANDRIEJEVNA

Puiku! o mano akys argi ne tamsios? visiškai tamsios.
Kokius niekus pliauškia! Kaip gi ne tamsios, juk man
ir kortomis buria pagal kryžių damą?
MARJA ANTONOVNA

Ak, mamyte! jūs labiau būbnų dama.
ANNA ANDRIEJEVNA

Nesąmonė, tikra nesąmonė. Aš niekuomet nesu bu
vusi būbnų dama. (Skubiai išeina su Marja Antonovna
ir kalba už scenos.) Matai gi, išsigalvojo — būbnų
dama! Dievai žino, kas!
Joms išėjus, atsidaro durys, ir Mišką pro jas išmeta sąšlavas.
Pro kitas duris įeina Osipas su lagaminu ant galvos
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IV

SCENA
t

Mišką ir Osipas

OSIPAS

Kur čia dabar?
MIŠKĄ

Čionai, dėdžiuk, čionai.
OSIPAS

Palauk, pirma leisk pasilsėti. Ak tu, vargeli mano!
Kai pilvas tuščias, kiekviena našta atrodo sunki.
MIŠKĄ

Sakyk, dėdžiuk, ar greit atvyks generolas?
OSIPAS

Koks generolas?
MIŠKĄ

Nagi jūsų ponas.
OSIPAS

Ponas? koks gi jis generolas?
MIŠKĄ

Argi ne generolas?
OSIPAS

Generolas, bet tik iš kitos pusės.
MIŠKĄ

Tai ką, didesnis a r mažesnis už tikrąjį generolą?
OSIPAS

Didesnis.
MIŠKĄ

Šit kaip! taigi žiūriu, kad čia jie tokį sąmyšį sukėlė.
OSIPAS

Klausyk, vaike, kaip aš matau, tu žvitrus berniokas;
parūpink man ką nors pavalgyti!
MIŠKĄ

Bet jums, dėdžiuk, dar nieko neparuošta.
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Paprastų

valgių jus negi valgysite, o kai jūsų ponas sės už stalo,
tai ir jums to paties valgio duos.
O SIPA S

O paprastų valgių — kokių turite?
M IŠK Ą

Barščių, košės, pyragaičių.
O S IP A S

Duok čionai juos, barščius, košę, pyragaičius. Nieko,
viską galėsime valgyti. Na, neškime lagaminą! O kaip
ten, kitas išėjimas yra?
M IŠK Ą

Yra.
Abu neSa lagaminą į Jonini kambarį
V SCENA

Kvartalo viršininkai atidaro ūbi durų puses. Įeina Chlestakavat;
paskui j\ gorodničas, toliau lab d aro s ištaigų globėjas, mokytojų
inspektorius, D občinskis ir Bebčtnsfcis su p lė stru a n t nosies. G orodničas rodo kvartalo viršininkams ant grindų popierėlį — jie
bėga paskubomis ir, vienas antrą stumdydami, j i p ak elia
CHLESTAKOVAS

Geros įstaigos. Man patinka, kad jūs pakeleiviams
viską aprodote, kas yra mieste. Kituose miestuose man
nieko nerodė.
GORODNIČAS

Kituose miestuose, drįstu jums pastebėti, miesto vir
šininkai ir valdininkai labiau rūpinasi savo, vadinasi,
reikalais; o čia, galima sakyti, apie nieką kita nė ne
pagalvoji, kaip tik stropumu ir budrumu pelnyti pa
lankų vyresnybės dėmesį.
CHLESTAKOVAS

Pusryčiai buvo labai geri, aš tiesiog persivalgiau. Ką,
ar jūs kasdien taip valgote?
J . Kom edijai
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GORODNICAS

Tai tik šitokio malonaus svečio apsilankymo proga.
CHLESTAKOVAS

Aš mėgstu pavalgyti. Juk tam ir gyveni, kad skintumei gražiausias gyvenimo gėles. O kokia ten buvožuvis?
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS (pribėgdamas)

Labardanas.
CHLESTAKOVAS

Labai gardi. O kur mes pusryčiavome, ar tik ne ligo
ninėje?
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS

Taip, labdaros įstaigoje.
CHLESTAKOVAS

Prisimenu, prisimenu, ten stovėjo lovos. O ką, ar pa
gijo ligonys? Ten jų, rodos, nedaug buvo.
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS

Jų beliko apie dvidešimt, ne daugiau; o visi kiti pa
sveiko. Taip jau viskas padaryta, tokia tvarka. Kai aš
tik čia pradėjau eiti viršininko pareigas, — jums gali
pasirodyti neįtikėtina, — visi, kaip musės, pasveiko..
Ligonis vos spėja įkelti koją į ligoninę, ir jau sveikas;
ir ne tiek medikamentai, kiek sąžiningas darbas ir
tvarka nusveria.
GORODNICAS •

O kokios painios, drįsiu jums pastebėti, miesto virši
ninko pareigos! Kiek yra visokių reikalų, jeigu nori,
kad visur būtų švaru, pataisyta, pagerinta. . . Žodžiu,
protingiausias žmogus susipainiotų, bet, garbė dievui,
viskas tvarkosi laimingai. Kuris kitas gorodničas, ži
noma, rūpintųsi savo paties nauda; bet, ar patikėsite,
aš net eidamas gulti vis galvoju: „Viešpatie dieve tu
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mano, kaip čia padaryti, kad vyresnybė pastebėtų
mano uolumą ir būtų patenkinta?“ Ar apdovanos ji
mane, ar neapdovanos, tai, žinoma, jos valia, bet mano
sąžinė bus rami. Kai mieste visur tvarka, gatvės iš
šluotos, kaliniai gerai prižiūrimi, girtuoklių maža . . .
tai ko gi daugiau man reikia? Tikėkite, aš ir jokių or
dinų nenoriu. Ką ir besakyti, žinoma, tai masinantis
dalykas, bet prieš dorybes — visa tai dulkės ir dūmai.
ARTEMIJUS FILIPOVlClUS (į 3al{)

Matai, koks sukčius, kaip gražiai moka kalbėti! Apdo
vanojo įgi dievulis!
CHLESTAKOVAS

Tai teisybė. Aš, prisipažinsiu, pats irgi kai kada mėgs
tu pasamprotauti: kartais prozos dalykėlį, o kitą kartą
ir eilėraštuką sulipdyti.
BOBCINSKIS (Dobčinskiui)

Teisingai, viskas teisingai, Piotrai Ivanovičiaul Tokios
pastabos. . . matyti, kad mokslus išėjęs.
CHLESTAKOVAS

Prašau pasakyti, a r nėra čia pas jus kokių nors pra
mogų, sakysim, draugijų, kur kortomis būtų galima
palošti?
GORODNICAS C{ Sali)

E-ė, žinome, balandėli, į kieno daržą akmenėlius
svaido. (Garsiai.) Dieve saugok! Čia apie tokias drau
gijas niekas nėra nė girdėjęs. Aš kortų ir į rankas nie
kuomet neimu; netgi nežinau, kaip reikia lošti korto
mis. Į jas niekuomet ramiai negalėjau nė pažiūrėti, ir
jei kartais, žinote, pasitaiko pamatyti kokį būbnų ka
ralių ar ką panašu, tai toks pasibiaurėjimas mane ap
ima, jog tiesiog imi, ir spiauni. Kartą kažkaip teko,
su vaikais bežaidžiant, pastatyti kortų namelį, tai po
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to kiaurą naktį sapnavau prakeiktąsias. Dievai jų ne
matė! Argi galima tokį brangų laiką šitaip gaišti?
LUKĄ LUKlClUS fl Soli)

O juk iš manęs, niekšas, dar tik vakar šimtą rublių
išlošė.
GORODNICAS

Aš verčiau tą laiką sunaudosiu valstybės labui.
CHLESTAKOVAS

Vis dėlto ne, jūs visai be reikalo. . . Viskas pareina
nuo to, iš kurios pusės į dalyką pažiūrėsime. Jei, pa
vyzdžiui, supasuosi tada, kai reikia tris kortas ati
dengti . . . na, tada, žinom a. . . Ne, netiesa; kartais la
bai malonu sulošti.

VI SCENA
Tie patys, A nna Andriejevna ir Maria Antonovna

GORODNICAS

Drįstu pristatyti savo šeimą: žmona ir duktė.
CHLESTAKOVAS (nusilenkdamas)

Koks aš laimingas, ponia, kad turiu savotišką malo
numą jus matyti.
ANNA ANDRIEJEVNA

Mums dar maloniau matyti tokią įžymybę.
CHLESTAKOVAS (maivydamasis)

Ką jūs, ponia, visiškai priešingai: man daug maloniau.
ANNA ANDRIEJEVNA

Ar tai galimas daiktas? Jūs teildatės šitaip
komplimento dėliai. Labai prašau sėsti.
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kalbėti

CHLESTAKOVAS

Salia jūsų stovėti jau yra didelė laimė; beje, jeigu jū*
būtinai pageidaujate, aš atsisėsiu. Koks aš laimingas,
kad sėdžiu, pagaliau, šalia jūsų.
ANNA ANDRIEJEVNA

Atleiskite, bet aš jokiu būdu nedrįstu galvoti, kad
visa tai man taikom a. . . Aš manau, kad jums, pagy
venus sostinėje, šis vuajažas nelabai malonus.
CHLESTAKOVAS

Neapsakomai nemalonus. Pripratau gyventi, comprenez-vous, aukštoje visuomenėje, ir staiga tenka ke
liauti: nešvarūs traktieriai, tamsa be prošvaistės . . .
Prisipažįstu, jei ne šis atsitikimas, kuris man . . . (pasi
žiūri { Anną AndTiejevną ir maivosi prieš ją) už viską
atlygino. . .
ANNA ANDRIEJEVNA

Iš tikrųjų, jums turi būti labai nemalonu.
CHLESTAKOVAS

Beje, ponia, šią akimirką man labai malonu.
ANNA ANDRIEJEVNA

Negalimas dalykas! Jūs man darote daug garbės . . . aš
šito nesu nusipelniusi.
CHLESTAKOVAS

Kodėl gi nenusipelniusi? Jūs, ponia, nusipelnėte.
ANNA ANDRIEJEVNA

Aš gyvenu kaime ...
CHLESTAKOVAS

Taip, kaime juk taip pat yra kalnelių, upokšnių . . .
Na, žinoma, nėra ko lyginti su Peterburgu! Ech, Pe
terburgas! Koks ten gyvenimas, iš tiesų! Jūs, gal būt,
manote, kad aš tik perrašinėju; ne, skyriaus viršinin69

kas didelis mano bičiulis. Patapšnoja, šitaip, per petį:
„Ateik, brolyti, pietų“. Aš tik porai minučių užeinu į
departamentą, tik tam, kad pasakyčiau: čia taip, o Čia
šitaip. O ten valdininkas, perrašinėtojas, toksai žiurkė,
plunksna tik — tr, t r . . . tik brėžia, tik brėžia. Norėjo
mane dargi kolegijos asesoriumi pakelti, bet, pagal
vojau, kuriam galui. Ir sargas lekia paskui mane
laiptais su šepečiu: „Leiskite“, sako, „Ivanai Aleksandrovičiau, aš jums batus nuvalysiu.“ (Gorodničui.) Bet
ko jūs, ponai, stovite? Labai prašau sėsti.
GORODNICAS

Mes tokio laipsnio, jog dar
galime ir pastovėti.
ARTEMIJUS FILIPOVTCIUS

Visi kartu

Mes pastovėsime.
LUKĄ LUKICIUS

Prašom nesirūpinti.
CHLESTAKOVAS

Prašau nesivaržyti, prašau sėsti. (Gorodničas ir kiti
sėdasi.) Aš nemėgstu ceremonijų. Priešingai, aš visada
stengiuosi prasmukti nepastebėtas. Bet niekaip nega
lima pasislėpti, niekaip negalima. Vos tik kur išeinu,
jau ir kalba: „Štai", sako, „Ivanas Aleksandrovičius
eina!“ O vieną kartą mane palaikė netgi vyriausiu
kariuomenės vadu: kareiviai, iššoko iš hauptvachtos ir
padarė, kas reikia, šautuvu. Po to karininkas ir sako
man: „Na, brolyti, mes tave tikrai palaikėme vyriausiu
kariuomenės vadu.“
ANNA ANDRIEJEVNA

Sakykite!
CHLESTAKOVAS

Su gražuolėmis artistėmis pažįstamas. Aš juk ir pats
įvairius vodeviliukus, taip sak a n t. . . Su literatais
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dažnai matausi. Su Puškinu esame dideli bičiuliai.
Būdavo, dažnai jam sakau: „Na, kaip, broluži Puš
kine?" — „Nieko, brolau“, būdavo, atsako: „žinai, vis
kažkaip . . Didelis originalas.
ANNA ANDRIEJEVNA

Tai jūs ir rašote? Manau, kaip malonu būti rašytoju.
Jūs, tur būt, ir žurnaluose spausdinate?
CHLESTAKOVAS

Taip, ir žurnaluose spausdinu. Beje, mano veikalų jau
nemaža: Figaro vestuvės, Ro-bertas velnias, Norma.
Netgi visų antraščių nebeatmenu. Ir viskas atsitikti
nai: aš nenorėjau rašyti, bet teatro direkcija sako:
„Būk malonus, broluži, parašyk ką nors.“ Galvoju sau
vienas: „Na, tiek to, broluži.“ Ir tuojau, rodos, per
vieną vakarą viską parašiau, visus nustebinau. Mano
minčių lengvumas — nepaprastas. Visa tai, kas buvo
parašyta barono Brambeuso, Vilties Fregato ir Mask
vos Telegrafo vardu . . . visa tai aš parašiau.
ANNA ANDRIEJEVNA

Mat kaip, tai jūs buvote Brambeus?
CHLESTAKOVAS

Kaip gi, aš jiems visiems straipsnius taisau. Man Smirdinas moka už tai keturiasdešimt tūkstančių.
ANNA ANDRIEJEVNA

Tikriausiai, ir Jurijus Miloslavskis jūsų veikalas?
CHLESTAKOVAS

Taip, tai mano veikalas.
ANNA ANDRIEJEVNA

Aš tuojau įspėjau.
MARJA ANTONOVNA

Ak, mamyte, ten parašyta, kad tai pono
veikalas.

Zagoskino
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ANNA ANDRIEJEVNA

Se tau: aš gi žinojau, kad tu ir čia ginčysies.
CHLESTAKOVAS

Ak, taip, tiesa: tai iš tikrųjų Zagoskino, bet yra kitan
Jurijus Miloslavskis, tasai tai jau tikrai mano.
ANNA ANDRIEJEVNA

Na, esu tikra, kad aš jūsiškį skaičiau. Kaip gerai pa
rašytas!
CHLESTAKOVAS

Aš, prisipažinsiu, iš literatūros gyvenu. Mano namai
pirmauja Peterburge. Paprastai taip ir sako: Ivano
Aleksandrovičiaus namai. (Kreipiasi į visus iš karto.)
Teikitės, ponai, jei kada būsite Peterburge, prašau,
prašau pas mane. Aš irgi balius ruošiu.
ANNA ANDRIEJEVNA

Aš manau, kad ten baliai ruošiami tokie skoningi, to
kie prabangūs.
CHLESTAKOVAS

Geriau nekalbėkite. Ant stalo, pavyzdžiui, arbūzas —
už septynis šimtus rublių. Sriuba katile tiesiog laivu
atvežta iš Paryžiaus; atidengė dangtį — garas, kuriam
panašaus nerasi gamtoje. Aš kasdien lankau balius.
Ten ir vistą sudarėme: užsienio reikalų ministras,
prancūzų pasiuntinys, anglų, vokiečių pasiuntinys ir
aš. Taip jau pavargsti belošdamas, jog tiesiog į nieką
nepanašu. Kai užbėgi laiptais į savo butą, į ketvirtą
aukštą — vos beištari virėjai: „Imk, Mavruška, ap
siaustą . . . “ Ką aš čia dabar meluoju — aš užmiršau,
kad pirmame aukšte gyvenu. . . Vien tik laiptai man
atsiėjo . . . Įdomu žvilgterėti į mano prieškambarį, kol
aš dar miegu: grafai ir kunigaikščiai grūdasi ir dūzgia,
kaip širšės, visą laiką tik girdėti ž . . . ž . . . ž . . . Kar
tais ir m inistras. . . (Gorodničas ir kiti baikščiai pa72

kyla iš savo kėdžių.) Man netgi ant paketų rašo: eks
celencijai . . . Vieną kartą aš netgi departamentą tvar
kiau. Keistas dalykas: direktorius išvyko, o kur iš
vyko — nežinia. Na, natūralu, prasidėjo kalbos: kaip,
kodėl, kas galėtų vietą užimti. Daugelis generolų no
rėjo apsiimti, bet prieina, pasižiūri — ne, labai jau
painus dalykas. Atrodo, kai pasižiūri, nesunku, bet
įsigilini, tiesiog — šimts velnių! Paskui mato, kad
nėra kas daryti — tuoj pas mane. Ir tą pačią akimirką
pasipylė į gatvę kurjeriai, kurjeriai, kurjeriai. . . galite
įsivaizduoti — trisdešimt penki tūkstančiai vienų kur
jerių. Sakykite, kas per situacija? „Ivanai Aleksandrovičiau, eikite departamento valdyti". Aš, prisipa
žinsiu, kiek sumišau, išėjau apsivilkęs chalatu; norėjau
atsisakyti, bet, galvojau, sužinos imperatorius, na, ir
tarnybos lapas taip p a t . . . „Tiek to, ponai, aš priimu
pareigas, aš priimu“, sakau, „ką darysi“, sakau, „aš
priimu, tik žiūrėkite: kad nė krust! kad būtų tvarka!
nes a š . . . “ Ir tikrai: būdavo, kai einu per departa
mentą — tiesiog žemės drebėjimas, visi dreba ir virpa,
kaip lapai. (Gorodničas ir kiti dreba iš baimės; Chlestakovas dar labiau karščiuojasi.) O! Aš juokauti ne
mėgstu; aš jiems visiems baimės įvariau. Manęs pati
valstybės taryba bijosi. Kas gi, iš tikrųjų? Aš esu
toks! aš į nieką neatsižvelgsiu . . . aš visiems sakau:.
„Aš pats žinau, ką galiu, pats“. Aš visur, visur. Į caro
rūmus kasdien važinėju. Mane dar rytoj pakels feldmarš .. . (Paslysta ir vos vos susilaiko nežlegterėjęs
ant grindų, bet valdininkai pagarbiai jį pačiumpa.)
GORODNIČAS (prieina ir, drebėdamas visu kūnu, stengiasi iš
tarti)

Jū-jū-jū-jū .. .
CHLESTAKOVAS (greitu, trūkstančių balsu)

Nesuprantu.
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GORODNICAS

Jū-jū-jū-jū. . .
CHLESTAKOVAS (tokiu pat balsu)

Nieko nesuprantu, tai nesąmonė.
GORODNICAS

Jū-jū-jū-sų kilnybė, švie-šviesybė, gal teiksitės pasil
sėti? .. štai ir kambarys, ir viskas, ko reikia.
CHLESTAKOVAS

Nesąmonė — pasilsėti. Na, gerai, aš galiu ir pasilsėti.
Jūsų pusryčiai, ponai, g e r i . . . Aš patenkintas, aš pa
tenkintas. (Deklamuoja.) Labardanas! labardanas! (Iš
eina i šoninį kambarį, paskui jį gorodničas.)

VII

SCENA

Tie patys, be Chlestakovo ir gorodničo
BOBCINSKIS (Dobčinsklui)

Štai, Piotrai Ivaničiau, tai bent žmogus! Štai, ką reiš
kia žmogus! Kaip gyvas, nesu buvęs tokios įžymios
personos akivaizdoje, vos nenumiriau iš baimės. Kaip
jūs manote, Piotrai Ivanovičiau, kurio jis laipsnio?
DOBCINSKIS

Aš manau, kad jis beveik generolas.
BOBCINSKIS

O aš galvoju, kad generolas jo puspadžio nevertas; o
jeigu jau jis generolas, tai nebent pats generalissimus.
Girdėjote, kaip jis valstybės tarybą prispaudė? Eina
me, kuo greičiausiai papasakosime Amosui Fiodorovičiui ir Korobkinui. Likite sveika, Anna Andriejevna!
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DOBCINSKIS

Lik sveika, kūmute!
Abu išeina
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS (Lukai Lukiliui)

Tiesiog baisu; o kodėl, ir pats nežinau. O mes dargi be
mundurų. Na, o jei išmiegojęs į Peterburgą pranešimą
švilpters? (Išeina, susimąstę, drauge su m okyklų in
spektorium, pasakę) Likite sveika, gerbiamoji.

VIII

SCENA

Anna Andriejevna ir Marja Antcmovna
ANNA ANDRIEJEVNA

Ak, koks jis malonus!
MARJA ANTONOVNA

Ak, meilutis!
ANNA ANDRIEJEVNA

Ir koks dailus elgimosi būdas! Tuoj pažinsi sostinės
padarėlį. Judesiai ir visa k i t a . . . Ak, kaip puiku! Aš
baisiai mėgstu tokius jaunus vyrus! Aš tiesiog apsvai
gusi. Betgi aš jam patikau: aš pastebėjau — jis vis į
mane žvilgčiojo.
MARJA ANTONOVNA

Ak, mamyte, jis gi į mane žiūrėjo.
ANNA ANDRIEJEVNA

Liaukis kalbėjusi niekus. Tai visiškai ne vietoje.
MARJA ANTONOVNA

Bet, mamyte, iš tikrųjų.
ANNA ANDRIEJEVNA

Na, štai! Dieve saugok, kad ji susilaikytų kada nesi75

ginčijusi! negali, ir gana! Kur jis į tave žiūrės! Ir ko
jam į tave žiūrėti?
MARJA ANTONOVNA

Iš tikrųjų, mamyte, visą laiką žiūrėjo. Ir kai ėmė apie
literatūrą kalbėti, tai į mane žvilgterėjo, ir paskui, kai
pasakojo, kaip lošė kortomis su pasiuntiniais, ir tada
į mane pažiūrėjo.
AUNA ANDRIEJEVNA

Na, gal būt, kokį vieną kartą ir pažiūrėjo, bet tik šiaip
sau, nei iš šio, nei iš to. „Na“, pamanė sau vienas,
„tiek to, pasižiūrėsiu ir į ją".

IX SCENA
Tie patys ir gorodnMes
GORODNlCAS (įeina pirštų galais)
ČŠ . . . Š . ..
ANNA ANDRIEJEVNA

Ką?
GORODNlCAS

Gailiuosi nugirdęs. Na, o kas, jei bent pusė to, ką jis
kalbėjo, teisybė? (Susimąsto.,) Bet kur tau nebus tei
sybė? Įgėręs žmogus visas paviršiuje; kas ant širdies,
tas ir ant liežuvio. Žinoma, truputį pamelavo, bet juk
nepamelavęs nieko dora nepasakysi. Su ministrais
kortomis lošia ir į caro rūmus važinėja . . . Tiesiog, juodaugiau svarstai. . . velniai jį žino . . . nebežinai, kas
galvoje darosi; atrodo, lyg ant kažkokios varpinės stovi,
arba tave pakarti norėtų. . .
ANNA ANDRIEJEVNA

O aš jokios baimės nejaučiau; aš supratau, kad jis iš71

silavinęs, gero tono vyriškis, — o jo tarnybinis laips
nis man visiškai nerūpi.
•GORODNICAS

Ką reiškia — moterys! Vieno šito žodžio pakanka.
Jums barškalai barškalėliai terūpi. Staiga nei iš šio,
nei iš to, kad lepters žodelį. Jus rykštėmis išplaks, ir
tiek, o vyras — sveikąs dingęs. Tu, širdele, taip lais
vai su juo elgeisi, lyg su kokiu Dobčinskiu.
ANNA ANDRIEJEVNA

Dėl šito aš jum patariu nesielvartauti.
žinome . . . (Pasižiūri į dukterį.)

Mes kai ką

•GORODNICAS (vienas)

Na, ką čia su jumis kalbėti!.. Iš tikrųjų, kas per okazija! Iki šiol negaliu iš baimės atsituokti. (Atidaro
duris ir sako) Mišką! pašauk kvartalo viršininkus,
Svistunovą ir Deržimordą: jie čia kur nors netoli, už
vartų. (Kiek patylėjęs.) Keisti dalykai dedasi dabar
pasaulyje: bent jau žmonės būtų žymūs, o čia dabar
liesutis, plonytis, — kaip jį pažinsi, kas jis per vie
nas? Karys tai dar turi šiokią tokią povyzą, bet vos
tik apsivelka frakeliu — tai lyg musė su apkarpytais
sparnais. O juk andai ilgai traktieriuje spyriavosi, to
kias alegorijas ir ekivokus krėtė, jog atrodė, niekuo
met nieko neišrausi. Bet štai, pagaliau, ir pasidavė. Ir
net prikalbėjo daugiau, negu reikia. Matyti, kad jau
nas žmogus.

X SCENA
Tie patys ir Osipas. Visi bėga jo pasitikti, modami piritais
.ANNA ANDRIEJEVNA

Eikš čia, mielasis.
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GORODNICAS

Cš . . . Ką, ką, ar miega?
OSIPAS

Dar ne, kol kas dar kiek rąžosi.
ANNA ANDRIEJEVNA

Klausyk, kuo tu vardu?
OSIPAS

Osipas, ponia.
GORODNIČAS (žmonai ir dukteriai)

Liaukitės, liaukitės! (Osipui.) Na ką, drauguži, tave
gerai pavalgydino?
OSIPAS

Pavalgydino, nuolankiai dėkoju; gerai pavalgydino.
ANNA ANDRIEJEVNA

Na, pasakyk: pas tavo poną, tu r būt, dažnai lankosi
grafai ir kunigaikščiai?
OSIPAS fi Salį)

Ką sakyti? Jei dabar gerai pavalgydino, tai paskui
dar geriau pavalgydins. (Garsiai.) Taip, būna ir grafų.
MARJA ANTONOVNA

Širdele, Osipai, koks tas tavo ponas meilus!
ANNA ANDRIEJEVNA

O pasakyk, būk geras, Osipai, kaip jis . . .
GORODNICAS

Liaukis gi pagaliau! Jūs tokiomis tuščiomis kalbomis
tik man trukdote. Na, kaip, drauguži? ..
ANNA ANDRIEJEVNA

O koks tavo pono laipsnis?
OSIPAS

Numanu juk, koks laipsnis.
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GORODNICAS

Ak, dieve mano, jūs vis su savo kvailais klausinėji
mais! Nė žodžio neleidžiate ištarti apie reikalą. Na,
kaip, drauguži, ar tavo ponas? .. ar griežtas? Mėgsta
išbarti, ar ne?
OSIPAS

Taip, tvarką mėgsta. Janą kad viskas būtų tvarkoj.
GORODNICAS

O man labai patinka tavo veidas. Drauguži, tu turėtum
būti geras žmogus. Na, kaip . . .
ANNA ANDRIEJEVNA

Klausyk,
vilki?..

Osipai,

o kaip tavo ponas ten, munduru

GORODNICAS

Liaukitės gi pagaliau, tarytum kokios tarškynės! Čia
svarbus reikalas: ant kortos žmogaus gyvybė. . .
(Osipui.) Na, ką, drauguži, tu man tikrai patinki. Ke
lionėje pravartu, kaip žinai, vieną kitą stiklinėlę virišaus išgerti, — dabar gi ir šaltoka, — tai štai tau pora
rublelių arbatpinigių.
OSIPAS (imdamas pinigus)

Nuolankiai dėkoju, pone. Duok dieve, jums geros svei
katos. Padėjote vargšui žmogui.
GORODNICAS

Gerai, gerai, aš ir pats džiaugiuosi. O ką, drauguži. . .
ANNA ANDRIEJEVNA

Klausyk, Osipai, o kokios akys labiausiai patinka tavo
ponui? ..
MARJA ANTONOVNA

Osipai, širdele, kokia daili tavo pono nosytė!
GORODNICAS

Liaukitės gi, leiskite m a n . . . (Osipui.) Štai ką, drau-

gūži, sakyk, meldžiamasis, į ką daugiausia tavo ponas
kreipia dėmesį, t. y. kas jam kelionėje labiausiai pa
tinka?
OSIPAS

Mėgsta jis kaip kada kas pasitaiko. Labiausiai mėgsta,
kad jį gerai priimtų, kad vaišės būtų geros.
GORODNICAS

Geros?
OSIPAS

Taip, geros. Štai, kad ir aš, baudžiauninkas žmogus,
bet žiūri, kad ir man būtų gerai. Dievaži! Būdavo,
nuvažiuojame kur, tai paskui ir klausia: „Ką, Osipai,
gerai tave pavaišino?“ — „Blogai, jūsų kilnybe“. —
„B“, sako, „Osipai, tai blogas šeimininkas. „Tu“ , sako,
„primink, kai parvažiuosime.“ — „A“, galvoju sau,
(numojęs ranka) „dievai jo nematė, aš paprastas
žmogus“.
GORODNICAS

Gerai, gerai, tu protingai kalbi. Ten aš tau daviau
arbatai, o čia tau dar ir riestainiams.
OSIPAS

Už ką taip apdovanojote, jūsų kilnybe? (Slepia pini
gus.) Nebent jau išgersiu į jūsų sveikatą.
ANNA ANDRIEJEVNA

Ateik, Osipai, pas mane, irgi gausi.
MARJA ANTONOVNA

Osipai, širdele, pabučiuok savo poną.
Girdėti, kaip kitame kambary kosti Chlestakovas
GORODNICAS

Cš! (Pakyla ant pirštų galų.) Dieve saugok, tik tyliau.
Eikite saul Pakaks čia jums . . .
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a n n a a n d r ie j e v n a

Einame, Mašenka! Aš tau papasakosiu, aš pastebėjau,
žiūrėdama į svečią, kažką, bet apie tai tik mudvi tarp
savęs galime kalbėti.
GORODNICAS

O, ten tai jau prisišnekės. Aš manau, jei nuėjęs pa
klausytum — ir ausis paskui užsikimštum. (Kreipiasi
į Osipą.j Na, drauguži . . .

XI SCENA
Tie patys, Deržimorda ir Svistunovas
GORODNICAS

Cš! tikros šleivos meškos, taip bilda batais. Taip ir
griūva, lyg kas keturiasdešimt pūdų verstų iš vežimo.
Kur jus velnias nešioja?
DERŽIMORDA

Vykdžiau įsakymą . . .
GORODNICAS

Cš! (Užčiaupia jam bumą.) Na, ir karktelėjo, kaip
varna! (Pamėgdžioja.) Vykdžiau įsakymą! Kaip iš boso
sugriaudė. (Osipui.) Na, drauguži, tu eik, paruošk ten,
kas tavo ponui reikalinga. Visko, kas tik yra namuose,
reikalauk. (Osipas išeina.) O jūs — stovėkite priean
gyje ir nė iš vietos! Ir jokio pašalinio, ypač pirklių, į
namus neįleiskite. Jei bent vieną įleisite, t a i . . . Kai
tik pamatysite, kad kas eina su prašymu, o jeigu ir be
prašymo, bet panašus į tokį žmogų, kuris prieš mane
norėtų paduoti prašymą, rėžkite į sprandą ir grūskite
.lauk! Šitaip! Stipriau! (Rodo koja.) Girdite? C š . . .
čš . . . (Išeina pirštų galais paskui kvartalo viršininkus.)
6.

Komedijos

KETVIRTAS VEIKSMAS
Tas p ats kambarys gorodničo namuose
I

SCENA

įe in a atsargiai, beveik pirštų galais: Amosas FiodoroviCius, Artemijus FUipovičius, počtmeisteris, Luką Lukičius, Dobilnskis i r
Bobčinskis, išeigine uniforma, su mundurais. Visa scena vyksta
pusbalsiu
AM OSAS FIO D ORO VIČIU S (rikiuoja visus pusračiu)

Dėl dievo meilės, ponai, greičiau į ratelį, ir daugiau
tvarkos! Dievai jo nematė: ir caro rūmuose lankosi, ir
valstybės tarybą karšia. Rikiuokitės kariškai, būtinai
kariškai! Jūs, Piotrai Ivanovičiau, užbėkite iš anos
pusės, o jūs, Piotrai Ivanovičiau, stokitės štai čia.
A bu Piotrai Ivanovičiai bėga pirštų galais
A RT E M IJU S F IL IPO V IC IU S

•

Kaip sau norite, Amosai Fiodorovičiau, mes turėtume
griebtis kokių nors priemonių.
A M OSAS FIOD ORO VICIU S

O kurių, būtent?
A R T E M IJU S FIL IPO V IC IU S

Aišku, kurių.
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AMOSAS FIODOROVICIUS

Kyšterti?
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS

Taip, kad ir kyšterti.
AMOSAS FIODOROVICIUS

Pavojinga, velniai 'griebtų! Ims šūkauti ir bartis: vals
tybės vyras! Gal tik šitokia dingstimi: girdi, sudėjo
bajorai kokiam nors paminklui.
POCTMEISTERIS

Arba, sakysim: „štai, girdi, gauti paštu pinigai, ir ne
žinia, kieno jie“.
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS

Žiūrėkite, kad jis jūsų paštu neišsiųstų kur nors toliau.
Klausykite: taip niekas nedaro gerai sutvarkytoje
valstybėje. Kam čia mūsų prisirinko visas eskadronas?
Prisistatyti turime po vieną, ir tarp keturių akių, i r . . .
kaip pridera, kad ir ausys negirdėtų. Štai, kaip da
roma gerai sutvarkytoje visuomenėje. Na, štai jūs,
Amosai Fiodorovičiau, pirmas ir pradėkite.
AMOSAS FIODOROVICIUS

Tai jau geriau jūs: jūsų įstaigoje aukštasis lankytojas
paragavo duonos.
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS

Tai jau geriau Luką Lukičius, kaip mūsų jaunuomenės
švietėjas.
LUKĄ LUKIČIUS

Negaliu, negaliu, ponai! Aš, prisipažįstu, taip esu iš
auklėtas, kad kai tik prašnekina mane nors vienu
laipsniu vyresnis, man tiesiog širdis iškrinta, ir lie
žuvis lyg į purvą įklimpsta. Ne, ponai, atleiskite, iš
tikrųjų, atleiskite!
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A R T E M IJU S F IL IPO V IC IU S

Taip, Amosai Fiodorovičiau, be jūsų nėra, kas galėtų.
Jums kas žodis, tai Ciceronas nuo liežuvio.
AM OSAS FIO D ORO V lC lU S

Ką jūs, ką jūs! Ciceronas! Štai dar ką išgalvojote! Jei
kartais įsismagini bepasakodamas apie šunų rują, arba
apie skaliką. . .
V IS I (prikimba prie jo)

Ne, jūs ne tiktai apie šunis, jūs ir apie Babelio bokš
t ą . . . Ne, Amosai Fiodorovičiau, neapleiskite mūsų,
būkite mūsų t ė v u . . . Ne, Amosai Fiodorovičiau.
AM OSAS FIO D O R O V lC lU S

Atstokite, ponai!
Tuo m etu pasigirsta Chlestakovo žingsniai i r kosėjimas. Visi
rungčiomis skuba pro duris, susikemša ir stengiasi išeiti; vieną
kitą prispaudžia prie durų. Pasigirsta, kaip vienas kitas pus
balsiu aiktelia
BO B C IN SK IO BALSAS

Ai, Piotrai Ivanovičiau, Piotrai Ivanovičiau, užmynei
koją!
ZEM LIA N IK O S BALSAS

Paleiskite nors gyvą, ponai, — visiškai prispaudėte!
Pasigirsta: ai ai! Pagaliau visi išgriūva, ir kambarys lieka
tuščias

II

SCENA

CHLESTAKOVAS (vienas, užmiegotomis akimis)

Aš, rodos, kaip reikiant numigau. Ir kur jie pririnko
tiek čiužinių ir duknų? net prakaitas išpylė. Rodos, jie
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t

vakar man per pusryčius kažką pakišo: galva iki šiol
braška. Čia, kaip matau, galima maloniai praleisti
laiką. Aš mėgstu vaišingumą, ir man, prisipažinsiu,
labiau patinka, kai stengiasi įtikti iš grynos širdies, o
ne iš intereso. O, gorodničo dukrelė nieko sau, bet ir
motulė dar tokia, kad dar galima b ū t ų . . . Taip, aš ne
žinau, bet man, iš tikrųjų, patinka šitoks gyvenimas.

III SCENA

Chlestakovas ir Amosas Fiodorovičius
AMOSAS FIODOROVlClUS (įeina ir sustoja, sau vienas)

Dieve, dieve, pasigailėk ir neapleisk! štai kojos per
kelius taip ir lūžta. (Garsiai, išsitempęs ir prilaikyda
mas ranka kardą.) Turiu garbės prisistatyti: vietinio
apskrities teismo teisėjas, kolegijos asesorius Liapkinas-Tiapkinas.
CHLESTAKOVAS

Prašau sėsti. Tai jūs čia teisėjas?
AMOSAS FIODOROVIČIUS

Nuo 816 metų bajorai teikėsi išrinkti trimečiui, ir tas
pareigas einu po šiai dienai.
CHLESTAKOVAS

O ar apsimoka būti teisėju?
AMOSAS FIODOROVIČIUS

Už tris trimečius buvau pristatytas Vladimiro 4-jam
laipsniui, vyresnybei tarpininkaujant. (Į šalį.) Pinigai
saujoje, o kumštis lyg ugny.
CHLESTAKOVAS

O man patinka Vladimiras. Gi 3-čio laipsnio Auna jau
ne taip.
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AMOSAS FIODOROVICIUS (iškišdamas pamatu į priešaky su
gniaužtą kumštį. Į šaly)

Viešpatie, nebenumanau, nei kur
karštų žarijų.

sėdžiu.

Lyg ant

CHLESTAKOVAS

Ką čia jūs laikote rankoje?
AMOSAS FIODOROVICIUS (sumišęs ir išmesdamas ant grindų
asignadjas)

Nieko.
CHLESTAKOVAS

Kaip nieko? Aš gi matau, pinigai iškrito.
AMOSAS FIODOROVICIUS (drebėdamas visu kūnu)

Ne, ne! (Į šalį.) O, dieve! štai jau ir teisia. Ir vežimas
čia pat, tuoj mane suims!
CHLESTAKOVAS (pakeldamas)

Taip, tai pinigai.
AMOSAS FIODOROVICIUS (į šaly)

Na, viskas baigta, — pražuvau, pražuvau!
CHLESTAKOVAS

Žinote ką, paskolinkite man šituos pinigus!
AMOSAS FIODOROVICIUS (skubiai)

Kaip gi, kaip g i . .. su dideliu malonumu. (Į šalį.) Na,
drąsiau, drąsiau! Gelbėk, švenčiausioji motina!
CHLESTAKOVAS

Aš, žinote, kelionėje pristigau pinigų: vienur, kitur .. .
Bet aš jums tuojau iš kaimo atsiųsiu.
AMOSAS FIODOROVICIUS

Ką jūs, kam reikia? Ir šiaip jau tiek daug garbės.. .
Žinoma, kiek leidžia mano silpnos jėgos, uolumu ir
stropumu vyresnybės atžvilgiu. . . pasistengsiu patei
sinti . . . (Pakyla nuo kėdės» ir kareiviškai išsitempia.)
S6

Nedrįstu jūsų ilgiau trukdyti savo buvimu. Gal įsa
kysite ką?
CHLESTAKOVAS

Tai ką gi?
AMOSAS FIODOROV1CIUS

Aš noriu pasakyti, ar neįsakysite ko vietiniam apskri
ties teismui?
CHLESTAKOVAS

Kuriam galui? Juk tuo tarpu aš jo nesu reikalingas;
ne, nieko. Labai dėkoju.
AMOSAS FIODOROVIČIUS (nusilenkęs ir išeidamas, j šalį)

Na, miestas mūsų rankose!
CHLESTAKOVAS (jam išėjus)

Teisėjas — geras žmogus!

IV

SCENA

Chlestakovas ir įeina išsitempęs počtmeisteris, prilaikydamas kardą,
apsivilkęs munduru
POČTMEISTERIS

Turiu garbės prisistatyti: počtmeisteris, rūmų pata
rėjas Spekinas.
CHLESTAKOVAS

A, labai prašau! Aš labai mėgstu malonią draugiją.
Sėskite. Jūs čia nuolatos gyvenate?
FOČTMEISTERIS

Taip.
CHLESTAKOVAS

O man patinka jūsų miestukas. Žinoma, žmonių ne per
daugiausia — na, bet ką gi? Juk tai ne sostinė. Ar ne
tiesa, juk tai ne sostinė?
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FOCTMEISTERIS

Tikra tiesa.
CHLESTAKOVAS

Juk tik sostinėje geras tonas ir nėra provincijos tam
suolių. Kokia jūsų nuomonė, ar ne taip?
POCTMEISTERIS

Tikrai taip. (Į šalį.) O jis nė kiek neišdidus: visko
klausinėja.
CHLESTAKOVAS

Bet ir mažame miestelyje galima laimingai gyventi,
ar taip?
POCTMEISTERIS

Taip, žinoma.
CHLESTAKOVAS

Mano nuomone, ko gi reikia? Reikia, kad tik tave
gerbtų, nuoširdžiai mylėtų — a r ne taip?
POCTMEISTERIS

Tikra teisybė.
CHLESTAKOVAS

Aš, prisipažįstu, džiaugiuosi, kad jūs vienos nuomonės
su manimi. Mane, žinoma, palaikys keistuoliu, bet toks
jau mano būdas. (Žiūrėdamas jam į akis, kalba sau
vienas.) Na, pabandysiu aš iš šito počtmeisterio pinigų
pasiskolinti. (Garsiai.) Keistai man nutiko kelionėje:
visiškai pristigau pinigų. Ar negalėtumėt man pasko
linti tris šimtus rublių?
POCTMEISTERIS

Kodėl ne? Laikysiu didžiausia laime. Š i t . . . prašau.
Esu pasiryžęs iš širdies patarnauti.
CHLESTAKOVAS

Labai dėkingas. O aš, prisipažįstu, baisiai nemėgstu
kelionėje savęs varžyti, ir kam? Ar ne taip?
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POCTMEISTERIS

Žinoma, taip. (Atsistoja, išsitempia ir prilaiko kardą.)
Nedrįstu ilgiau jūsų trukdyti savo buvimu... Gal
teiksitės padaryti kokių pastabų pašto įstaigai?
CHLESTAKOVAS

Ne, nieko.
Počtmeisteris nusilenkia ir išeina
CHLESTAKOVAS (rūkydamas cigarėlį)

Počtmeisteris, man rodos, irgi labai geras
bent paslaugus. Aš mėgstu tokius žmones.

V

žmogusr

SCENA

Chlestakovas ir Luką Lukilius, kurį beveik įstumia pro duris. Įkan
din girdėti beveik garsiai: „Ko bijai?”
LUKĄ LUKICIUS (iSsitempęs, drebėdamas, prilaikydamas kardą)

Turiu garbės prisistatyti: mokyklų inspektorius, tituliarinis patarėjas Chlopovas.
CHLESTAKOVAS

A, labai prašau! Sėskite, sėskite! Gal norite cigarėlio?
(Paduoda jam cigarą.)
LUKĄ LUKICIUS (sau vienas, neryžtingai)

Se tau! Šito niekaip nesitikėjau. Imti ar neimti?
CHLESTAKOVAS

Imkite, imkite; tai padorus cigarėlis. Žinoma, ne toks,
kaip Peterburge. Ten, brolyti, aš rūkydavau cigarėlius — dvidešimt penki rubliai šimtukui — išrūkai ir
paskui pats sau pirštelius pabučiuoji. Štai ir ugnis,
uždekite. (Paduoda žvakę.)
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LUKĄ LUKICIUS (stengiasi uždegti ir visas dreba)
CHLESTAKOVAS

Bet jūs gi ne tą galą.
LUKĄ LUKIČIUS (iš baimės išmeta cigarą, nusispiauna ir, nu
mojęs ranka, pats sau)

Velnias viską griebtų! Pražudė prakeiktas bailumas!
CHLESTAKOVAS

Jūs, kaip aš matau, nesate cigarėlių mėgėjas. O aš,
prisipažinsiu, tai mano silpnybė. Ir dar moteriškai ly
čiai niekaip negaliu būti abejingas. O jūs kaip? Kokios
jums labiausiai patinka — brunetės ar blondinės?
LUKĄ LUKIČIUS (visiškai suglumo, nežino, ką sakyti)
CHLESTAKOVAS

Na, sakykite atvirai: brunetės ar blondinės?
LUKĄ LUKICIUS

Nedrįstu sprąsti.
CHLESTAKOVAS

Ne, ne, neišsisukinėkite. Aš būtinai noriu žinoti jūsų
skonį.
LUKĄ LUKIČIUS

Drįstu pran ešti. . . (Į šalį.)
kalbu.

Na, pats nebežinau,

ką

CHLESTAKOVAS

A! A! nenorite pasakyti. Matyti, kokia nors briunetė
sužeidė jūsų širdį. Prisipažinkite, sužeidė?
LUKĄ LUKIČIUS (tyli)
CHLESTAKOVAS

A! A! Paraudote! Matote, matote! Kodėl jūs nesakote?
LUKĄ LUKICIUS

Išsigandau, jūsų k i l . . . e ks . . . švies . . . (Į Salį.) Išdavė,
prakeiktas liežuvis, išdavė!
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CHLESTAKOVAS

Išsigandote? Iš tikrųjų, mano akyse esama kažko, kas
įvaro baimės. Aš bent žinau, kad nė viena moteris
negali atlaikyti jų žvilgsnio, ar ne taip?
LU KĄ LU K ICIU S

Tikrai taip.
CHLESTAKOVAS

Štai koks keistas nuotykis: kelionėje visiškai pristigau
pinigų. Ar negalėtumėt man paskolinti tris šimtus
rublių?
LU KĄ LU K IC IU S (griebia u £ kišenės, sau vienas)

O kas gi bus, jeigu nėra? Yra, yra! (Išima ir paduoda,
drebėdamas, banknotus.)
LU KĄ LU K IC IU S (išsitempęs ir prilaikydamas kardą)

Nedrįstu ilgiau trukdyti savo buvimu.
CHLESTAKOVAS

Viso gero.
LU KĄ LU K IC IU S (dumia beveik tekinas lauk ir kalba į ial\)

Na, ačiū dievui, gal ir nedirstels į klases!

VI

SCENA

Chlestakovas ir Artemijūs Filipovičius, išsitempęs ir prilaikydamas
kardą
A RT E M IJŪ S FIL IPO V IČ IU S

Turiu garbės prisistatyti: labdaros
rūmų patarėjas Zemlianika.

įstaigų globėjas,

CH LESTAKOVAS

Sveiki; maloniai prašau sėsti.
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A RT E M IJU S FIL IPO V IC IU S

Turėjau garbės jus lydėti ir pats asmeniškai jus pa
gerbti man patikėtose labdaros įstaigose.
CHLESTAKOVAS

A! Taip! Atmenu! Jūs pavaišinote puikiais pusryčiais.
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS

Visada pasiryžęs tarnauti tėvynės labui.
CHLESTAKOVAS

A, prisipažinsiu, tai mano silpnybė, — mėgstu gerą
virtuvę. Prašau pasakyti, man rodos, kad jūs vakar
buvote lyg kiek žemesnio ūgio, ar ne tiesa?
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS

Labai galimas daiktas. (Patylėjęs.) Galiu pasakyti, kad
nieko nesigailiu ir uoliai einu tarnybos pareigas. (Pristumia arčiau savo kėdę ir pusbalsiu sako.) Štai mūsų
počtmeisteris visiškai nieko nedaro: visi reikalai labai
apleisti: siuntiniai sulaikomi. . . malonėkite pats pa
tikrinti. Taip pat teisėjas, kuris ką tik buvo prieš man
ateinant, tik kiškius medžioja, įstaigoje laiko šunis, ir
jo elgesys, jei atvirai kalbėsime, — žinoma, tėvynės
labui aš privalau tai padaryti, nors jis mano giminė ir
bičiulis, — jo elgesys labai smerktinas. Čia yra vie
nas dvarininkas, Dobčinskis, kurį jūs teikėtės matyti,
ir vos tik tasai Dobčinskis išeina kur nors iš namų,
tai jis ten šalia jo žmonos ir tupi, aš galiu prisiekti. Ir
tyčia pasižiūrėkite į vaikus: nė vienas iš jų nepanašus
į Dobčinskį, bet visi, netgi mažoji mergaitė, iš akies
trauktas teisėjas.
CHLESTAKOVAS

Sakykite! Man ir į galvą nebūtų atėję.
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS

• Ir vietinės mokyklos inspektorius. . . Aš nesuprantu,
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kaip galėjo vyresnybė jam patikėti tokias pareigas:
jis blogesnis už jakobiną, ir jaunuomenei įkvepia to
kius netaurius principus, jog ir išreikšti sunku. Gal
liepsite, aš visa tai išdėstysiu raštu?
CHLESTAKOVAS

Gerai, galima ir raštu. Man bus labai malonu. Aš, ži
note, mėgstu kartais, kai man būna nuobodu, ką nors
įdomu paskaityti. . . Kaip jūsų pavardė? aš vis už
mirštu.
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS

Zemlianika.
CHLESTAKOVAS

A! Taip! Zemlianika. Na, ką, sakykite, ar turite vai
kučių?
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS

Kaip gi! Penketas; du jau suaugę.
CHLESTAKOVAS

Sakykite, jau suaugę! O kaip j i e . . . taip sakant?
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS

Vadinasi, teikiatės klausti, kuo jie vardu?
CHLESTAKOVAS

Taigi, kuo jie vardu?
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS

Nikolajus, Ivanas, Jelizaveta, Marja ir Perepetuja.
CHLESTAKOVAS

Tai gerai.
KVARTALO VIRŠININKAS

Nedrįstu trukdyti savo buvimu, gaišinti šventoms pa
reigoms skirto laiko . . . (Nusilenkia ir nori išeiti.)
CHLESTAKOVAS (lydėdamas)

Ne, nieko. Visa tai labai juokinga, ką jūs pasakojote.
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Prašau ir kitą k a r t ą . .. Aš labai mėgstu. (Grįžta ir,
atsidarąs duris, šaukia jam. įkandin.) Klausykite, jūs!
Kaip ten jūsų vardas? Aš vis užmirštu.
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS

Artemijus Filipovičius.
CHLESTAKOVAS

Būkite malonus, Artemijau Filipovičiau, man čia toks
keistas nuotykis pasipynė: kelionėje visiškai pris'.'aiu
pinigų. Ar negalėtumėt paskolinti — taip, ketvertą
šimtų?
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS

Yra.
CHLESTAKOVAS

Kaip gerai! Labai dėkingas.

VII SCENA

Chlestakovas, Bobčinskis ir Dobiinskis
BOBCINSKIS

Turiu garbės prisistatyti: šio miesto gyventojas, Piot
ras, Ivano sūnus, Bobčinskis.
DOBCINSKIS

Dvarininkas Piotras, Ivano sūnus, Dobčinskis.
CHLESTAKOVAS

A, aš jau esu jus matęs. Jūs, rodos, tada sugriuvote?
Tai ką, kaip jūsų nosis?
BOBČINSKIS

Ačiū dievui, prašau nesirūpinti: pridžiūvo, dabar jau
visai pridžiūvo.
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CHLESTAKOVAS

Gerai, kad pridžiūvo. Aš džiaugiuos. .. (Staiga ir trū
kiai.) O pinigų jūs turite?
DOBCINSKIS

Pinigų? Kaip tat pinigų?
CHLESTAKOVAS

Paskolinti tūkstantį rublių.
BOBCINSKIS

Tokios sumos, dievaži, nėra. O gal jūs turite, Piotrai
Ivanovičiau?
DOBCINSKIS

Su savim neturiu, nes mano pinigai, teikitės turėti
galvoje, yra globos tarybos kasoje.
CHLESTAKOVAS

Na, jei tūkstančio nėra, tai bent šimtą rublių.
BOBCINSKIS (graibydamas po kiSenes)

Jūs, Piotrai Ivanovičiau, neturite šimto rublių?
turiu tik keturiasdešimt, banknotais.

Aš

DOBCINSKIS (žiūrėdamas i piniginę)

Viso labo dvidešimt penki rubliai.
BOBCINSKIS

Bet jūs geriau paieškokite, Piotrai Ivanovičiau! Aš
žinau, ten jūsų dešinėje kišenėje yra proplyša, tai tik
riausiai už pamušalo bus užkritę.
DOBCINSKIS

Ne, tikrai, ir proplyšoj nėra.
CHLESTAKOVAS

Na, tiek to. Aš tik šiaip sau. Gerai, tegu bus še
šiasdešimt penki rubliai. . . tiek to. (Priima pinigus.)
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DOBClNSKIS

Drįstu jus prašyti vienu laibai opiu reikalu.
CHLESTAKOVAS

Koks gi reikalas?
DOBClNSKIS

Reikalas labai, labai opus: vyresnysis mano sūnus,
teikitės įsidėmėti, gimė dar prieš vedybas. . .
CHLESTAKOVAS

Šitaip?
DOBClNSKIS

Tai yra, taip tik sakoma, bet jis gimęs visiškai taip,
lyg būčiau buvęs vedęs, ir viską, kaip pridera, bai
giau teisėtais moterystės saitais, vadinasi. Tai aš,
teikitės suprasti, noriu, kad jis dabar būtų visiškai
teisėtas mano sūnus ir būtų vadinamas taip, kaip aš:
Dobčinskis.
CHLESTAKOVAS

Gerai, galima vadinti, tebūnie ir taip.
DOBClNSKIS

Aš jūsų tuo reikalu visiškai negaišinsiu, bet būtų gai
la, jeigu talentas pražūtų. Berniokas toks. .. didelių
vilčių teikia: atmintinai įvairiausius eilėraščius atpa
sakoja ir, jeigu kur pasitaiko peiliukas, beregint ma
žą vežimuką padaro ir taip sumaniai, kaip koks vir
tuozas. Štai ir Piotras Ivanovičius žino.
BOBClNSKIS

Taip, dideliais gabumais pasižymi.
CHLESTAKOVAS

Gerai, gerai! . Aš tuo reikalu pasistengsiu, aš pakal
bėsiu . . . aš tikiuosi. .. visa tai bus padaryta, taip,
t a i p . .. (Kreipdamasis į Bobčinskį.) Gal ir jūs turi
te ką nors man pasakyti?
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BOBCINSKIS

Kaip gi, labai nuolankiai prašyčiau.
CHLESTAKOVAS

Taip, tai ko gi?
BOBCINSKIS

Aš nuolankiai prašau jus, kai nuvyksite į Peterbur
gą, pasakykite ten visiems tiems didikams: senato
riams ir admirolams, kad štai, jūsų šviesybė ar eks
celencija, tokiame ir tokiame mieste gyvena Piotras
Ivanovičius Bobčinskis. Taip ir pasakykite: įgyvena
Piotras Ivanovičius Bobčinskis.
CHLESTAKOVAS

Labai gerai.
BOBCINSKIS

O jeigu, šitaip, ir imperatoriui pasitaikytų, tai pasa
kykite ir imperatoriui, kad štai, jūsų imperatoriškoji
didybe, tokiame ir tokiame mieste gyvena Piotras Ivanovičius Bobčinskis.
CHLESTAKOVAS

Labai gerai.
BOBCINSKIS

Atleiskite, jeigu būsime įkyrėję savo apsilankymu.
BOBCINSKIS

Atleiskite, jeigu būsime įkyrėję savo apsilankymu.
CHLESTAKOVAS

Nieko, nieko! Man labai malonu. (Nusilcrato jais ir iš
lydi.)
•

VIII SCENA
CHLESTAKOVAS (vienas)

Čia daug valdininkų.
7. Komedijos

Man rodosi,* vis dėlto, kad jie
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v
mane palaikė valstybės vyru. Matyti, aš jiems va
kar paleidau dūmus į akis. Na, ir kvailiai! Imsiu
ir parašysiu apie viską į Peterburgą Triapičkinui: jis
rašinėja straipsnelius — tegu jis juos gerokai paspra
gina. Ei, Osipai, duok man popieriaus ir rašalo. (Osi
pas žvilgteria pro duris, ištaręs: „tuojau“.) O jau
Triapičkinui, jei kas pakliūva ant danties, — tai sau
gokis: dėl gražaus žodelio ir tikrojo tėvo nepasigai
lės, pinigus irgi mėgsta. Beje, tie valdininkai geri
žmonės; tai labai geras jų bruožas, kad jie man pi
nigų paskolino. 'Imsiu ir pažiūrėsiu, kiek čia aš dabar
turiu pinigų. Šitie trys šimtai iš teisėjo, šitie trys
šimtai iš počtmeisterio, šeši, septyni, aštuoni šim
t a i . . . Koks nešvarus banknotas! Aštuoni, devyni . . .
Oho! Jau per tūkstantį persisvėrė. Na, dabar, kapi
tone, pakliūtum tu man dabar! pažiūrėtumėme, kat
ras katrą!

IX SCENA
Chlestakovas ir Osipas su rašalu ir popieriumi
CHLESTAKOVAS

Na, ką, matai dabar, kvaily, kaip mane
priima? (Pradeda rašyti.)

vaišina ir

OSIPAS

Taip, ačiū dievui.
vičiau?

Tik žinote ką, Ivanai Aleksandro*

CHLESTAKOVAS

O ką?
OSIPAS

Važiuokite iš čia! Dievaži, jau metas.
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CHLESTAKOVAS (rašo)

Kokia nesąmonė! Kodėl?
OSIPAS

Šiaip sau. Dievai jų nematė! Pasilinksminote čia
dvi dieneles — na, ir pakaks. Kam su jais ilgam su
sirišti? Spiaukite ant jų. Negali žinoti: kas nors ki
tas gali atvykti . . . dievaži, Ivanai Aleksandrovičiau.
O arkliai čia puikūs — kad žiebtume, tai žiebtume . . .
CHLESTAKOVAS (rašo)

Ne, man dar norisi čia pagyventi. Rytoj pažiūrėsim.
OSIPAS

Ką ten rytoj! Dievaži, važiuokime, Ivanai Aleksan
drovičiau! Tiesa, nors jums ir daug pagarbos čia reiš
kia, bet, žinote, geriau išvažiuoti kuo greičiausiai; juk
jus, tikriausiai, kuo kitu palaikė. . . Ir jūsų tėvelis
užsirūstins, kad taip ilgai sugaišote. Iš tikrųjų, kad
pasileistume!. . Čia mums šaunius arklius duotų.
CHLESTAKOVAS (rašo)

Na, gerai. Pirma tik nunešk šitą laišką, kartu gali
ir kelionės pažymėjimą paimti. Bet tik žiūrėk, kad
būtų geri arkliai. Vežėjams pasakyk, kad gaus po si
dabrinį rublį, kad kaip feldjegerį lakintų ir dainas
dainuotų!.. (Vis dar rašo.) Įsivaizduoju, Triapičkinas
sprogs juoku . . .
OSIPAS

Aš, pone, pasiųsiu jį per čionykštį tarną, o pats geriau
imsiu dėlioti daiktus, kad veltui laiko nesulgaištume.
CHLESTAKOVAS

Gerai, atnešk tik žvakę.
OSIPAS (išeina ir kalba už scenos)

Klausyk, brolyti! Nuneši laišką į paštą, ir pasakyk
počtmeisteriui, kad be pinigų priimtų, ir pasakyk, kad
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tuoj atsiųstų ponui geriausią karietą, pakinkytą tre
jetu, kurjerinę, o kelpinigių, pasakyk, ponas nemokės:
kelpinigius valdžia apmokės. Ir kad kuo greičiausiai,
nes, pasakyk, ponas nepatenkintas. Palauk, dar laiško
nebaigiau.
CH LESTA K O VA S (vis d a r rašo)

Įdomu būtų žinoti, kur jis dabar gyvena — Počtamto
gatvėje, ar Gorochovaja? Jis juk taip pat mėgsta daž
nai keltis iš vieno buto j kitą ir nesumokėti. Dėl visa
ko rašysiu į Počtamto gatvę. (Sulanksto ir užrašo.)
O SIPA S (atneša žvakę. Chlestakovas užantspauduoja laišką.

Tuo

metu girdėti Deržimordos balsas)

Kur lendi, ilgaibarzdi? Sakau gi tau, įsakyta nieko ne
įleisti.
CH LESTA K O VA S (duoda laišką Osipui)

Se, nunešk.
P IR K L IŲ B A LSA I

Leiskite, meldžiamasis! Jūs negalite neleisti: mes su
reikalu atėjome.
DERZIM ORDOS BALSAS

Nešdinkitės, nešdinkitės. Nepriima, miega.
Triukšmas didėja
CHLESTAKOVAS

Kas ten atsitiko, Osipai? Pažiūrėk, kas per triukšmas.
O SIPA S (žiūrėdamas pro langą)

Kažkokie pirkliai nori įeiti, bet kvartalo viršininkas
neįleidžia. Popieriais vasnoja: tu r būt, jus nori ma
tyti.
CHLESTAKOVAS (priėjęs prie lango)

O ko jums, mielieji?
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PIRKLIŲ BALSAI

Tavo malonės maldaujame. Įsakykite, maloningasis
pone, prašymą iš mūsų priimti.
CHLESTAKOVAS

Įleiskite juos, įleiskite! teeinie, Osipai, pasakyk jiems,
teeirne.
Osipas išeina

'

CHLESTAKOVAS (priiminėja pro langą prašymus, išskleidžia vie
ną ir skaito )

„Jo kilniajai šviesybei ponui Finansovui iš pirklio A t
dūlino ..." Velniai žino, kas: tokio ir titulo visai nėra.

X

SCENA

Chlestakovas ir pirkliai su vyno rezgių ir cukraus galvomis
CHLESTAKOVAS

Kokiu reikalu, mielieji?
PIRKLIAI

Lenkiame iki žemės savo galvas prieš jūsų malonybę.
CHLESTAKOVAS

O ko jums reikia?
PIRKLIAI

Gelbėk mus, pone! Visiškai be reikalo visokias skriau
das tenka pakelti.
CHLESTAKOVAS

Kas gi skriaudžia?
VIENAS IS PIRKLIŲ

Tai, mat, vis čionykštis gorodničas. Tokio gorodničo
niekuomet dar, pone, nėra buvę. Taip mus engia, jog
nė aprašyti negalima. Egzekucijomis visiškai nusteke-
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no, nors galvą į kilpą. Elgiasi ne kaip pridera, griebia
už barzdos ir sako: „Ak, tu, totoriau!“ Dievaži! Jei jau,
sakysime, mes jo nepagerbtume, bet mes tvarkos visa
da laikomės — kiek reikia medžiagos jo žmonai, jo
dukters apdarams, mes nesipriešiname. Bet kur tau,
jam vis maža — dievaži! Ateina į krautuvę Ir, kas tik
pakliūva į rankas, viską ima. Gelumbės pamato riti
nį, sako: „Mielasis, čia gera medžiagėlė: nešk man į
namus“. Na, ir neši, o tame ritiny bemaž penkiasde
šimt aršinų.
CHLESTAKOVAS

Argi? Ak koks jis sukčius!
PIRKLIAI

Dievaži! Tokio gorodničo niekas neatmena. Kai tik
jį pamatai, viską krautuvėj turi slėpti. Ne tai, kad ko
kį įmantresnį dalyką, bet kiekvieną šlamštą įgriebia:
juodosios slyvos tokios, kur septynerius metus statinė
se išbuvo, mano pardavėjas jų nevalgo, o jis visą sau
ją ten paneria. Jo vardinės per šventą Antoną būna
ir, rodos, visko prineši, nieko jam netrūksta, bet kur
tau, jam dar daugiau duok: sako, ir per šventą Onufrijų
jo vardinės. Ką darysi: ir per šventą Onufrijų turi
nešti.
CHLESTAKOVAS

Bet juk tai tiesiog plėšikas.

/

PIRKLIAI

Tikriausiai! O pamėgink paprieštarauti: atveda tau į
namus visą pulką ir apgyvendina. O jeigu kas, tai lie
pia duris uždaryti. „Aš“, sako, „tavęs rykštėmis ne
plaksiu, ar kaip kitaip, panašiai, nebausiu, tai“, sako,
„įstatymai draudžia, bet tu, mielasis, paragausi silkių.“
CHLESTAKOVAS

Ak, koks sukčius! Bet už tai reikia tiesiog į Sibirą.
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PIRKLIAI

Kur jūsų malonybė teiksitės jį išdanginti —■vis tiek
bus gerai, kad tik, vadinasi, nuo mūsų kuo toliausiai.
Nepaniekink, tėve, mūsų duonos ir druskos: lenkiamės
tau ir prašome nesididžiuoti, priimti iš mūsų cukrų ir
vyno rezgelį.
CHLESTAKOVAS

Ne, jūs taip negalvokite, aš neimu jokių kyšių. Štai,
jei jūs, pavyzdžiui, man pasiūlytumėt paskolinti kokius
tris šimtelius — na, tada visai kitas reikalas: pasisko
linti aš galiu.
PIRKLIAI

Prašome, mūsų tėve! (Išima pinigus.) Bet ką ten tris
šimtus! Verčiau penkis šimtus imkite, tik gelbėkite.
CHLESTAKOVAS

Puiku: nieko prieš, pasiskolinti aš galiu.
PIRKLIAI (paduoda jam pinigus ant sidabrinio padėklo)

Tai jau ir padėkliuką kartu paimkite.
CHLESTAKOVAS

Na, ir padėkliuką galima.
PIRKLIAI (nusilenkdami)

Tai imkite drauge ir cukrįį.
CHLESTAKOVAS

O ne, aš jokių kyšių. . .
•OSIPAS

Jūsų kilnybe, kodėl neimate? Imkite! kelionėje viskas
pravers. Duokite čionai cukrų ir ryšulį. Viską duoki
te, viską sunaudosime. Kas ten? virvelė? Duokite ir
virvelę, — ir virvelė kelionėje pravers: vežimas sulūš
a r kas kita nutiks, surišti bus galima.
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PIRKLIAI

Tad padarykite tokią malonę, jūsų šviesybe! Jeigu jau
jūs nepadėsite mūsų reikale, tai nebežinome, kaip ir
begyventi: belieka tik kilpą ant kaklo užnerti.
CHLESTAKOVAS

Būtinai, būtinai! Aš pasistengsiu. (Pirkliai išeina. Gir
dėti moteriškės balsas: „Ne, tu neturi teisės manęs ne
leisti! Aš jam pačiam tave apskųsiu. Tu taip skaudžiai
nesistumdyk".) Kas ten? (Prieina prie lango.) O ko
tau, motin, reikia?
DVIEJŲ MOTERŲ BALSAI

Tėve, tavo malonės prašau! Išklausyk mūsų, šviesiau
sias pone!
CHLESTAKOVAS (pro langą)

Praleiskite jas.

XI

SCENA

Chlestakovas, šaltkalvio žmona ir puskarininkio žmona
ŠALTKALVIO ŽMONA (nusilenkdama iki žemės)

Malonės prašau . . .
PUSKARININKIO ŽMONA

Malonės prašau. . .

'

CHLESTAKOVAS

Bet kas jūs tokios?
PUSKARININKIO ŽMONA

Puskarininkio žmona Ivanovą.
ŠALTKALVIO ŽMONA

Šaltkalvio žmona, čionykštė miesto gyventoja, Fevronja Petrovna Pošliopkina, mano tė v e . . .
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CHLESTAKOVAS

Palauk, kalbėk pirmiausiai viena. Ko tau reikia?
ŠALTKALVIO ŽMONA

Malonės prašau, gorodničą skundžių, iki žemės tau len
kiuosi. Tegu dievas visokius negandus jam siunčia.
Kad nei jo vaikams, nei jam, sukčiui, nei jo dėdėms,,
nei tetoms jokios laimės nebūtų.
CHLESTAKOVAS

Kas yra?
ŠALTKALVIO ŽMONA

Mano vyrui tasai sukčius liepė galvą nuskusti ir į ka
reivius išvaryti, nors ne jo eilė buvo! ir pagal įstatymą
šitaip negalima: jis vedęs.
CHLESTAKOVAS

Kaip gi jis šitaip galėjo padaryti?
Ša l t k a l v io

žm ona

Padarė šitai, sukčius, padarė — tenubaudžia jį dievas
ir šiame, ir aname pasaulyje! Ir jei tetą dar turi, tai
ir jo tetą bet kuri biaurata kad ištiktų, ir jei jo tėvas
gyvas, tai kad ir jis, kanalija, išdvėstų arba visiškai
užspringtų, toks sukčius! Reikėjo paimti siuvėjo sūnų,
nešvankų girtuoklį, bet jo tėvai brangią dovaną paki
šo, tai jis ir prisiplakė prie pirklio žmonos Panteliejevos
sūnaus, bet Panteliejeva taip pat jo žmonai atsiuntė tris
rietimus drobės, tai tada jis prie manęs. „Kam“, sako,
„tau vyras? jis tau nebetinka“. Tai man žinoti — tin
ka jis ar netinka; tai jau mano reikalas, sukčiau tu!
„Jis“, sako, „vagis; nors jis dabar ir nieko nepavogė,
bet vis tiek“, sako, „jis pavogs, jį ir šiaip kitais metais
į rekrūtus paims.“ O kaip aš be vyro galiu būti, suk
čiau tu! Aš įgi silpna moteris, niekše tu! Kad tavo vi
sa giminė dienos šviesos nematytų. O jei yra uošvė,
tai kad i{ uošvė. . .
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CHLESTAKOVAS

Gerai, gerąi. Na, o tu? (Išlydi seną.)
ŠALTKALVIO ŽMONA (išeidama)

Neužmiršk mūsų, mūsų tėve, būk gailestingas.
PUSKARININKIO ŽMONA

Gorodničo, globėjau, atėjau apskųsti.. .
' *
CHLESTAKOVAS

Na, kas yra? Ko reikia? sakyk trumpai.
PUSKARININKIO ŽMONA

Rykštėmis mane išplakė, globėjau!
•CHLESTAKOVAS

Kaip tai?
PUSKARININKIO ŽMONA

Per klaidą, geradary tu mano. Mūsų bobos turgaus
aikštėje susipešė, o policija laiku neatvyko, tad suėmė
mane ir kaip reikia atraportavo: dvi dienas atsisėsti ne
galėjau.
•CHLESTAKOVAS

Tai ką dabar bepadarysi?
PUSKARININKIO ŽMONA

Padaryti, žinoma, nieko nebepadarysi. Bet už klaidą
įsakyk, kad jis baudą sumokėtų. Man nuo pelno ne
galima atsisakyti, o pinigai man dabar net labai pra
verstų.
CHLESTAKOVAS

Gerai, gerai! Eikite! Eikite! Aš sutvarkysiu. (Pro lan
gą įsikiša rankos su prašymais.) O ten dar keis? (Pri
eina prie lango.) Nenoriu, nenoriu! Nereikia, nereikia!
(Nueidamas.) Įkyrėjo, po velnių! Neleisk, Osipai.

O S IP A S (Saukia pro langą)

Nešdinkitės! Nešdinkitės! Ne metas dabar, rytoj atei
kite!
D urys atsidaro, ir pasirodo kažkokia žmogysta su friziniu ap

siaustu, neskusta barzda, paputusia lūpa ir perrištu skruostu;
u i jos perspektyvoje pasirodo kelios kitos
O S IP A S

Nešdinkis, nešdinkis! K ur lendi? (Įsiremta pirmajam
į pilną rankomis ir išgrūda jį į laukiamąjį. Paskui save

užtrenkia duris.)

X II

SCENA

Chlestakovas ir Marja Antonovna
.MARJA ANTONOVNA

A.k!
CHLESTAKOVAS

Ko jūs išsigandote, gerbiamoji?
M A RJA ANTONOVNA

Ne, aš neišsigandau.
-CHLESTAKOVAS (maivydamasis)

Man labai malonu, gerbiamoji, kad jūs mane palaikėte
tokiu žmogumi, kuris . . . Drįsčiau paklausti jus: kur
norėjote eiti? '
M A RJA ANTONOVNA

Ne, aš niekur nėjau.
CH LESTA K O VA S

Kodėl gi, sakysim, jūs niekur nėjote?
M A R JA ANTONOVNA

Aš maniau, ar ne bus čia mamytės?
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MARJA ANTONOVNA (atitraukia kėdę)

Kam arti? tas pat ir toli.
CHLESTAKOVAS (prisitraukdamas)

Kam gi toli? teis pat ir arti.
MARJA ANTONOVNA (atsitraukdama)

Bet kam to reikia?
CHLESTAKOVAS (prisitraukdamas)

Jums taip tik atrodo, kad arti; o jūs įsivaizduokite, kad
toli. Koks aš būčiau laimingas, gerbiamoji, jeigu ga
lėčiau suspausti jus savo glėby.
MARJA ANTONOVNA (žiuri pro langą)

Kas čia, lyg kas praskrido? Šarka,
paukštis?

ar kuris

kitas

CHLESTAKOVAS (bučiuoja ją i petį ir žiūri pro langą)

Tai šarka.
MARJA ANTONOVNA (atsistoja pasipiktinusi)

Ne, tai jau per daug. . . Koks akiplėšiškumas!..
CHLESTAKOVAS (sulaikydamas ją)

Atleiskite, gerbiamoji: aš tai padariau iš meilės, tikrai,,
iš meilės.
MARJA ANTONOVNA

Jūs laikote mane tikra provincijos m ergaite. . . (Sten
giasi ištrūkti.)
CHLESTAKOVAS (sulaikydamas ją)

Iš meilės, tikrai, iš meilės. Aš taip sau, tik pajuoka
vau: Marja Antonovna, nepykite! Aš pasiryžęs ant
kelių prašyti jūsų atleidimo. (Puola ant kelių.) Atleis
kite, prašau, atleiskite! Jūs matote, aš klupau.
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XIII

SCENA

Tie patys ir Anna Andriejevna
ANNA ANDRIEJEVNA (pamačiusi klūpantį Chlestakovą)

Ak, koks pasažas!
CHLESTAKOVAS (stodamasis)

A, velnias griebtų!
ANNA ANDRIEJEVNA

Ką tai reiškia, gerbiamoji? Kas čia per elgesys?
MARJA ANTONOVNA

Aš, mamyte . . .
ANNA ANDRIEJEVNA

Eik iš čia! Girdi, eik, eik! Ir nedrįsk man pasirodyti.
(MaTja Antonovna išeina apsiašarojusi.) Atleiskite, aš,,
prisipažįstu, taip nustebau . . .
CHLESTAKOVAS (į šalį)

Bet ji ingi gana įdomi, irgi nieko sau. (Puola ant kelių.)
Ponia, jūs matote, mano širdis liepsnoja iš meilės.
ANNA ANDRIEJEVNA

Kaip, jūs klūpote? Ak, stokitės, stokitės! Čia grindys
labai nešvarios.
CHLESTAKOVAS

Ne, ant kelių, būtinai ant kelių, aš noriu žinoti, kas
man lemta, gyventi ar mirti.
ANNA ANDRIEJEVNA

Atleiskite, aš dar ne visai suprantu jūsų žodžių pras
mę. Jei neklystu, jūs darote deklaraciją dėl mano
dukters.
CHLESTAKOVAS

Ne, aš jus įsimylėjau. Mano gyvybė ant plauko. Jei
jūs neapvainikuosite mano pastovios meilės, tai aš nesu
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vertas gyventi šioje žemėje. Su liepsna krūtinėje pra
šau jūsų rankos.
-ANNA ANDRIEJEVNA

Bet leiskite pastebėti: aš, tam tikra prasm e. . . ište
kėjusi.
CHLESTAKOVAS

Tai niekis! Meilė skirtumų nedaro; ir Karamzinas pa
sakė: „Įstatymai smerkia“. Mes pasišalinsime į sro
vės paunksmę . . . Rankos, jūsų rankos prašau.

XIV SCENA
Tie patys; staiga įbėga Marja Antonovna
MARJA ANTONOVNA

Mamyte, tėvelis sakė, kad jū s .. . (Pamačiusi klūpantį
Chlestakovą, surinka.) Ak, koks pasažas!
ANNA ANDRIEJEVNA

Na, ko tu? Kam? Ko tau reikia? Kokia vėjavaikė! Stai
ga įbėgo, kaip apdujusi katė. Na, ko tu stebiesi? Na,
kas tau į galvą atėjo? Iš tikrųjų, kaip koks trejų metų
• kūdikis. Nepanašu, nepanašu, visiškai nepanašu į tai,
kad jai būtų aštuoniolika metų. Aš nežinau, kada tu
būsi protingensė, kada tu pagaliau elgsiesi, kaip tinka
gerai išauklėtai mergaitei; kada tu-suprasi, kas yra pa
doru ir kas nepadoru, kada gi tu surimtėsi?
MARJA ANTONOVNA (ašarodama)

Aš, iš tikrųjų, mamyte, nežinojau . . .
ANNA ANDRIEJEVNA

Tavo galvoje nuolatos kažkoks skersvėjis pučia; tu imi
pavyzdį iš Liapkino-Tiapkino dukterų. Kam tau jų
žiūrėti! Tau nereikia jų žiūrėti. Tu turi geresnį pa112

vyzdį — tavo motinos pavyzdį. Štai kieno pavyzdžiu
tu ri sekti.
CHLESTAKOVAS (griebdamas už rankos dukterį)

Anna Andriejevna, negriaukite mūsų laimės, palaimin
kite mūsų nuolatinę meilę.
ANNA ANDRIEJEVNA (nustebusi)

Tai jūs j ą . . .
CHLESTAKOVAS

Spręskite: gyventi ar mirti.
ANNA ANDRIEJEVNA

Na, matai, kvaile, na, štai matai: dėl tavęs, tokio skar
malo, svečias teikėsi klūpoti; o tu staiga įbėgai, kaip
■beprotė. Na, štai, iš tikrųjų, reikėtų tyčia nesutikti:
tu nesi verta tokios laimės.
MARJA ANTONOVNA

Nebedarysiu taip, mamyte, tikrai daugiau nebedary
siu . . .
XV SCENA
Tie patys ir gorodničas, uždhsęs
GORODNICAS

Nepražudykite ekscelencija! Nepražudykite!
CHLESTAKOVAS

Kas jums pasidarė?
GORODNIČAS

Čia pirkliai jūsų ekscelencijai skundėsi. Savo garbe jus
tikinu, nė pusės nėra to, ką jie prikalbėjo. Jie patys
apgaudinėja žmones ir sukčiauja. Puskarininkio žmo
na primelavo jums, esą aš ją rykštėmis išplakęs; ji me
luoja, dievaži, meluoja. Ji pati save išplakė.
t . Komedijos
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CHLESTAKOVAS

Tegu prasmenga toji jūsų puskarininkio žmona — ji
man ne galvoj!
GORODNICAS

Netikėkite, netikėkite. Tai tokie m elagiai. . . jiems
ir štai šitoks kūdikis nepatikės. Jie visame mieste iš
garsėję savo melais. O kai dėl sukčiavimo, tai drįstu
jums pareikšti: tai tokie melagiai, kokių dar nėra buvę
pasaulyje.
ANNA ANDRIEJEVNA

Ar tu žinai, kokią garbę padarė mums Ivanas Aleksandrovičius? Jis prašo mūsų dukters rankos.
GORODNICAS

Ką tu! Ką tu ! . . Apdvakai, motin, ar ką? prašau nesu
pykti, ekscelencija, ji truputį apdvakusi. . . tokia ir jos
motina buvo.
CHLESTAKOVAS

Taip, aš iš tikrųjų prašau rankos.. Aš esu įsimylėjęs.
GORODNICAS

Negaliu patikėti, ekscelencija!
ANNA ANDRIEJEVNA

Bet juk tau aiškiai sako!
CHLESTAKOVAS

Aš ne juokais jums sakau . . . Aš galiu iš meilės iš pro
to išeiti.
GORODNICAS

Nedrįstu tikėti, nesu vertas tokios garbės.
CHLESTAKOVAS

Taip, ir jei jūs nesutiksite atiduoti Marjos Antonovuos
rankos, tai aš, velniai žino, ką galiu . . .
GORODNICAS

Negaliu patikėti: teikiatės juokauti, ekscelencija
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ANNA ANDRIEJEVNA

Ak, koks tu kelmas, iš tikrųjų.
sako!

Bet juk tau aiškiai

GORODNICAS

Negaliu tikėti.
CHLESTAKOVAS

Atiduokite, atiduokite! Aš esu toks žmogus, kad galiu
nesusivaldyti, galiu nežinia kam ryžtis: kai nusišausiu,
jus patrauks tiesom
GORODNICAS

Ak, dieve mano! Aš, dievaži, nesu čia nei siela,''nei kūnu
niekuo dėtas. Teikitės nesupykti. Teikitės elgtis, kaip
jūsų malonybei patinka. Dabar, iš tikrųjų, mano gal
voje . . . aš ir pats nebežinau, kas darosi. Toks kvailys
dabar pasidariau, kaip dar niekuomet.
ANNA ANDRIEJEVNA

Na, laimink!
CHLESTAKOVAS (prieina su M arja Antonovna)
GORODNICAS

Tegu laimina jus dievas, o aš čia niekuo dėtas. (Chlestakovas bučiuojasi su Marja Antonovna. Gorodničas
žiūri į juos.) Kas čia per velniava! (Trina akis.) Bu
čiuojasi! Ak, tu, viešpatie, bučiuojasi! Tikras jaunikis.
(Surinka ir šokinėja iš džiaugsmo.) Ai, Antonai! Ai,
Antonai! Ai, gorodničai! Šit kaip viskas tvarkosi!

XVI

SCENA

Tie patys ir Osipas
OSIPAS

Arkliai pakinkyti.
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*

CHLESTAKOVAS

A, gerai . . . aš tuojau.
GORODNICAS

Tai kaip čia? Teikiatės išvykti?
CHLESTAKOVAS

Taip, išvykstu.
GORODNICAS

O kada, vadinasi . . . Jūs teikėtės pats užsiminti, rodos,
dėl vestuvių?
CHLESTAKOVAS

A, t a i . . . Vienai akimirkai, tik vienai dienai, pas dė
dę — turtingas senis; o rytoj ir atgal.
GORODNICAS

Nedrįstame sulaikyti, tikėdamiesi laimingai grįšiant.
CHLESTAKOVAS

Kaip gi, kaip gi, aš ūmai. Lik sveika, mano m eile. . .
ne, tiesiog negaliu išreikšti. Lik sveika, širdele. (Bu
čiuoja jos ranką.)
GORODNICAS

Gal ko reikia kelionei? Jūs teikėtės, rodos, pristigti
pinigų?
CHLESTAKOVAS

O, ne, kam gi? (Kiek pagalvojęs.) Nors gal ir reikėtų.
GORODNICAS

Kiek teiksitės?
CHLESTAKOVAS

Tada jūs davėte du šimtu, tai yra ne du, bet keturis, —
aš nenoriu pasinaudoti jūsų klaida, — tai ir dabar te
būnie tiek pat, kad jau lygiai astuoni.
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GORODNICAS

Tuojau! (Išima iš piniginės.) Ir dar, kaip tyčia, naujitėliai banknotai.
CHLESTAKOVAS

A, taip! (Ima ir žiūrinėja pinigus.) Gerai.
sakoma, nauja laimė, jei nauji pinigai.

Juk, kaip

GORODNICAS

Tikrai taip.
CHLESTAKOVAS

Likite sveikas, Antonai Antonovičiau. Labai jums dė
kingas už vaišingumą! Aš prisipažįstu iš visos širdies:
manęs niekur taip gerai nepriėmė. Likite sveika, Anna Andriejevna. Lik sveika, mano širdele, Marja Antonovna!
Visi išeina
Už scenos
CHLESTAKOVO BALSAS

Lik sveika, mano sielos angele, Marja Antonovna.
GORODNICO BALSAS

Kas gi čia dabar? Žyginiu vežimu važiuojate?
CHLESTAKOVAS

Taip esu įpratęs: nuo lingių man galvą skauda.
VE2EJO BALSAS

T p r...
GORODNICO BALSAS

Tai reikėtų bent kuo nors apdengti, kokiu kilimėliu.
Gal teiksitės, aš liepsiu atnešti kilimėlį?
CHLESTAKOVAS

Ne, kam gi? nėra reikalo. Nors, pagaliau, tegu atneša
ir kilimėlį.
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GORODNICO BALSAS

Klausyk, Avdotja, bėk į sandėliuką, išimk geriausią ki
limą — kur žydras dugnas, persišką, greičiau!
VEŽĖJO BALSAS

Tpr .. .
GORODNICO BALSAS

Kada įsakysite jūsų laukti?
CHLESTAKOVO BALSAS

Ryt arba poryt.
OSIPO BALSAS

A, čia kilimas? Duok jį čionai, dėk šitaip.
tos pusės pakimšk šieno.

Dabar iš

VEŽĖJO BALSAS

T p r. . .
OSIPO BALSAS

Štai iš tos pusės! čionai! dar! gerai! Dabar puiku! (Mu
ša ranka per kilimą.) Dabar sėskite, jūsų kilnybe.
CHLESTAKOVAS

Likite sveikas, Antonai Antonovičiau.
GORODNICO BALSAS

Likite sveikas, ekscelencija!
MOTERŲ BALSAI

Laimingos kelionės, Ivanai Aleksandrovičiau
CHLESTAKOVO BALSAS

Likite sveika, mamyte!
VEŽĖJO BALSAS

Na, jūs, ristūnėliai.
Skardena skambalas; uždanga leidžiasi

PENKTAS VEIKSMAS
Tas pats kambarys
I SCENA

Gorodničas, Auna Andriejevna ir Maria Antonavna
GORODNICAS

Tai ką, Anna Andriejevna? A? A r tu galvojai, kada
nors apie tai? Koks turtingas prizas, šimts velnių! Na,
prisipažink atvirai: tu ir sapne nesapnavai — staiga iš
kažkokios gorodničienės ir tiesiog . . . kad tu prasmeg
tume!! Su kokiu kipšu susigiminiavai!
ANNA A N DRIEJEVNA

Visiškai ne, aš seniai tai žinojau. Tai tik tau, tokiam
prastuoliui, nemačiusiam padorių žmonių, atrodo nere
gėta negirdėta.
GORODNICAS

Aš, pats, motin, esu padorus žmogus. Bet, iš tjkrųjų,
kai pagalvoji, Anna Andriejevna, kokie dabar mudu
su tavim paukščiai pasidarėme. A, Anna Andriejev
na? Aukštai sklandome, velnias griebtų! Palauk, duo
siu dabar pipirų visiems tiems mėgėjams prašymus ir
skundus padavinėti Ei, kas ten? (Įeina kvartalo vir
šininkas.) A, tai tu, Ivanai Karpovičiau! Pašauk, bro119

lyti, čionai pirklius. Aš jiems, kanalijoms! Skųsti ma
ne! Mat kokie, judošiai! Palaukite, balandėliai! P ir
miau aš juos vaišinau sulig ūsais, o dabar pavaišinsiu
sulig barzda. Surašyk visus, kas tik vaikščiojo čia ma
nęs skųsti, ir labiausiai visus tuos rašeivas, rašeivas,
kurie jiems prašymus raitė. Dar paskelbk visiems, kad
žinotų: štai, girdi, kokios garbės susilaukė gorodničas,
dievui padedant, kad išleidžia savo dukterį — ir (ne '
už kokio nors paprasto žmogaus, bet už tokio, kokio
ir pasaulyje dar nėra buvę, už tokio, kuris gali viską
padaryti, viską, viską, viską! Visiems skelbk, kad visi
žinotų. Šaukte šauk, kad visi girdėtų, varpais skam
bink, po velnių! Jei jau iškilmės, tai iškilmės! (Kvar
talo viršininkas išeina.) Taigi tokios tokelės, Anna
Andriejevna, a? Tai kaip gi mes dabar, kur gyven
sime? Čia, ar Piteryje?
ANNA ANDRIEJEVNA

Natūralu, kad Peterburge. Kaip gi galima čia pasilikti?
GORODNIČAS

Na, jei Piteryje, tai Piteryje; bet gerai būtų ir čia. Tai
ką, aš galvoju, kad gorodničo tarnyba tada jau vel
niop, a, Anna Andriejevna?
ANNA ANDRIEJEVNA

Natūralu, kokia ten gorodničo tarnyba!
GORODNIČAS

Juk, kaip tu manai, Anna Andriejevna, dabar galima
didelį laipsnį nučiupti, nes jis ten su visais ministeriais
kaip lygus su lygiais, ir caro rūmuose lankosi, tai gali
taip pirmyn pastūmėti, jog kada nors, žiūrėk, ir . . . ir
generolas! Kaip tu galvoji, Anna Andriejevna, galima
į generolus pralįsti?
ANNA ANDRIEJEVNA

Kodėl ne — žinoma, galima!
120

GORODNICAS

Po velnių, geras daiktas — .būti generolu! Kavalerijos
kaspiną tau pakabina per petį. O koks kaspinas geriau,
Anna Andriejevna, raudonas ar žydras?
ANNA ANDRIEJEVNA

Na, žinoma, žydras geriau.
GORODNICAS

Šitaip? mat, ko dar įsigeidė! gerai bus ir raudonas. O
kodėl norisi būti generolu? — todėl, kad, sakysime,
važiuoji kur nors — feldjegeriai ir adjutantai lekia
visur priešaky: „greičiau arklius!“ O ten, stotyse, nie
kam neduoda, visi laukia: visi šitie tituliariniai pata
rėjai, kapitonai, gorodničai, o tau niekas nerūpi. Pie
tus valgai kur nors pas gubernatorių, ir ten — klau
syk, gorodničai! Che, che, che. (Leipsta juokais.) Štai
kas tave mašina!
ANNA ANDRIEJEVNA

Tau visada patinka tokie stačiokiški dalykai. Tu turi
atsiminti, kad gyventi reikės kitaip, kad tavo pažįs
tami bus visai ne tokie, kaip teisėjas-šunininkas, su
kuriuo tu važinėji kiškių medžioti, arba Zemlianika;
priešingai, tavo pažįstami bus dailiausio elgesio žmo
nės: grafai ir visi kiti iš aukštosios visuomenės . . . Tik
aš, iš tigsų, dėl tavęs būkštauju: tu kartais pavartoji
tokį žodelį, kokio geroje draugijoje niekada neišgirsi.
GORODNICAS

Ką gi? Juk žodis negali pakenkti.
ANNA ANDRIEJEVNA

Taip, gerai, kol tu buvai gorodničas; o ten juk visai
kitoks gyvenimas.
GORODNICAS

Taip; ten, pasakoja, esama dviejų žuvyčių: — stinta
ir stintelė, seilės tysta, vos tik pradedi valgyti.
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ANNA ANDRIEJEVNA

Jam vis žuvelės galvoj! Man nieko kita nereikia — kad
tik mūsų namai būtų pirmieji sostinėje ir kad mano
kambaryje būtų toks ambrė, jog nė įeiti nebūtų ga
lima, ir reikėtų tik šitaip užmerkti akis. (Užmerkia
akis ir uosto.) Ak, kaip malonu!

II

SCENA

Tie patys ir pirkliai
GORODNICAS

A, sveiki, sakalėliai!
PIRKLIAI (nusilenkdami)

Sveikatėlės linkime, mūsų geradary!
GORODNICAS

Tai ką, balandėliai, kaip laikotės? kaip sekasi pre
kiauti. Tai ką, virdulininkai, aršininkai, skųstis su
manėte? Obersukčiai, protofeestijos, archiapgavikai,
skųstis? Ką, daug laimėjote? Mat, galvojote, kad tuoj
ims mane ir į kalėjimą patupdys. . . Ar žinote jūs,
septyni velniai ir viena ragana jums į dantis, k a d . . .
ANNA ANDRIEJEVNA

,

Ak, dieve mano! kokiais tu žodžiais svaidaisi, Antoša!
GORODNICAS (nepatenkintas)

Ką čia dabar žodžiai! Ar jūs žinote, kad tas pats val
dininkas, kuriam jūs skundėtės, dabar mano dukterį
veda? Ką? a? ką dabar pasakysite? Dabar aš ju s . ..
Žmones apgaudinėjate . . . Gaunate valdžios parangą —
šimtu tūkstančių ją apsukate, patiekę sudūlėjusios ge
lumbės, o paskui paaukojate dvidešimt aršinų, ir dar
norite už tai ordino! Jei sužinotų, tai ta u . . . Skver122

biasi, atstatęs pilvą, pirmyn: jis pirklys, neliesk jo.
„Mes“, sako, „ir bajorams nenusileisime.“ Bet juk ba
joras . . . ak, tu, snuki! Bajoras mokslus eina: jį nors
ir plaka rykštėmis mokykloje, bet už tai, kad taip rei
kia, kad naudingų dalykų išmoktų. O tu ką? Pradedi
nuo apgaulių, tave šeimininkas muša už tai, kad ap
gaudinėti nemoki. Dar v a ik ig alis būdamas „Tėve
mūsų“ nemoki, o jau sukčiauji, gelumbę vagi; o kai
jau pilvą išverti, kišenes prikemši, tai imi nosį riesti.
Būta gi ko! Kad šešiolika virdulių per dieną išplempi,
tai dėl to ir nosį rieti? Bet aš spiaunu ant tavo galvos
ir ant visų šitokių pasipūtėlių!
PIRKLIAI (nusilenkdami)

Nusikaltome, Antonai Antonovičiau!
GORODNICAS

Skųstis? O kas tau padėjo sukčiauti, kai statei tiltą
ir parašei, kad sunaudojai medžiagos už dvidešimt
tūkstančių, o ten jos ir už šimtą rublių nebuvo? Aš
tau padėjau, tu, ožkabarzdi! Tu užmiršai? Jei būčiau
apie tai pranešęs, būčiau galėjęs tave į Sibirą nu
grūsti. Ką dabar pasakysi? a?
VIENAS IŠ PIRKLIŲ

Dievą užrūstinome, Antonai Antonovičiau! Nelabasis
sugundė. Pasižadame daugiau nebesiskųsti. Kokio tik
nori, reikalauk atpildo, bet tik nerūstauk.
GORODNICAS

Nerūstauk! Štai tu dabar į kojas puldinėji. Kodėl? To
dėl, kad mano viršus. O jei tik kiek į tavo pusę būtų
palinkę, tai tu mane, kanalija, į purvą būtumei įgrūdęs
ir dar rąstu prispaudęs.
PIRKLIAI (nusilenkdami į kojas)

Nepražudyk, Antanai Antonovičiau!
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GORODNlCAS

„Nepražudyk!“ Dabar: „nepražudyk!", o anksčiau
kas buvo? Galėčiau aš jus . . . (Numojęs ranka.) Na, tegu
dievas jums atleidžia! Tiek to! Aš nekerštingas; tik
dabar, žiūrėkite, karpykite ausis! Aš išleidžiu dukterį
ne už kokio nors paprasto bajoro: kad mokėtumėt pausveikinti . . . supranti? .. Nė nebandyk atsipirkti erš
ketu ar cukraus galva . . . Na, eikite, sudie!
Pirkliai išeina

III SCENA
Tie patys, Amosas Fiodorovičius, Artemijut Filipovičius, vėliau
Rastakovskis
AMOSAS FIODOROVIČIUS (dar duryse)

Ar tikėti gandams, Antonai Antonovičiau, kad jus ap
lankė nepaprasta laimė?
ARTEMIJUS FILIPOVIČIUS

Turiu garbės pasveikinti sulaukusius nepaprastos lai
mės. Aš nuoširdžiai apsidžiaugiau, kai išgirdau. (Pri
eina ir bučiuoja Annos Andriejevnos ranką.) Anna
Andriejevna! (Prieina ir bučiuoja Marjos Antonovuos
ranką.) Marja Antonovna!
RASTAKOVSKIS (įeina;

Antoną Antonovičių sveikinu. Tegu dievas duoda jums
ir naujai porai ilgą amžių ir gausybę įpėdinių, dau
gybę sūnaičių ir dukraičių. Anna Andriejevna! (Pri
eina ir bučiuoja Annos Andriejevnos ranką.) Marja
Antonovna! (Prieina ir bučiuoja Marjos Antonovuos
ranką.)
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IV SCENA

Tie patys, Korobkinas su žmona, Liuliukovas
K O RO BK IN A S

Turiu garbės pasveikinti Antoną Antonovičių. Arina
Andriejevna! (Prieina ir bučiuoja Annos Andriejevnos
ranką.) Marja Antonovna! (Bučiuoja Marjos Antonov
uos ranką.)
KO RO BK IN O ŽMONA

Iš visos širdies sveikinu jus, Arina Andriejevna, su
laukusią naujos laimės.
LIU LIUK O V A S

Turiu garbės pasveikinti, Anna Andriejevna! (Prieina
ir bučiuoja jos ranką; paskui, atsisukęs į žiūrovus,
pliaukštelia liežuviu šaunia veido išraiška.) Marja
Antonovna! Turiu garbės pasveikinti. (Prieina ir bu
čiuoja jos ranką, paskui atsisuka į žiūrovus tokia pat
veido išraiška.)

V

SCENA

Daugybė švarkais ir frakais apsitaisiusių svečių; iš pradžių prieina
prie Annos Andriejevnos ir bučiuoja jos ranką, sakydami: „Anna
Andriejevna!“, paskui prie Marjos Antonovuos, sakydami: „Marja
Antonovna!“. Prasigrūda Bobčinskis ir Dobčinskis
B O B CIN SK IS

Turiu garbės pasveikinti!
D O BČIN SK IS

Antonai Antonovičiau! Turiu garbės pasveikinti.
B O B CIN SK IS

Laimingo įvykio proga!
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DOBČINSKIS

Anna Andriejevna!
BOBClNSKIS

Anna Andriejevna!
Abu prieina tuo pačiu metu ir susiduria kaktomis
DOBČINSKIS

Marja Antonovna! (Prieina ir bučiuoja jos ranką.) Tu
riu garbės pasveikinti. Jūs būsite labai, labai laimin
ga, auksine suknele vilkėsite ir įvairias labai skanias
sriubas valgysite, labai linksmai leisite laiką.
BOBČINSKIS (nutraukdamas)

Marja Antonovna, turiu garbės pasveikinti. Duok
dieve, jums visokeriopų turtų, červoncų ir sūnelį, ma
žytį, mažytį, štai šitokį (rodo ranka), kad būtų galima
ant delno pasodinti, taigi! Ir vaikiūkštis visą laiką
šauks: ua, ua, ua!

VI SCENA
Dar keli svečiai, įėję, eina bučiuoti rankų, Luką Lukičius su žmona
LUKĄ LUKIČIUS

Turiu garbės.
LUKOS LUKICIAUS ŽMONA (užbėga už akių)

Sveikinu jus, Anna Andriejevna! (Bučiuojasi.) O aš
taip, iš tikrųjų, apsidžiaugiau. Man sako: „Anna An
driejevna išleidžia dukterį“. — „Ak, dieve mano“; gal
vojau sau viena, ir taip apsidžiaugiau, jog sakau vy
rui: „Klausyk, Lukančikai, štai kokia laimė Annai
Andriejevnai. Na“, galvoju sau, „ačiū dievui.“ Ir
sakau jam: „Aš taip nudžiugau, jog trokšte trokštu
pati asmeniškai išreikšti Annai A ndriejevnai. . . Ak,
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dieve mano“, galvoju sau viena, „Anna Andriejevna
kaip tik laukė savo dukteriai geros partijos, o dabar
štai kokia lemtis: kaip tik taip ir įvyko, kaip ji no
rėjo,“ ir taip, iš tikrųjų, apsidžiaugiau, jog žodžio iš
tarti negalėjau. Verkiu, verkiu, tiesiog kukčiodama.
Luką Lukičius ir sako: „Ko tu, Nastenka, kukčioji?“ —
„Lukančikai“, sakau, „aš ir pati nežinau, ašaros pačios
taip ir veržiasi.“
GO RO DN lCA S

Maloniai prašau sėsti, ponai!
daugiau kėdžių.

Ei, Mišką, atnešk čion

Svečiai sėdasi

V II SCENA

Tie patys, antstolis ir kvartalų viršininkai
A N TSTO LIS

Turiu garbės pasveikinti jus, jūsų kilnybe, ir palin
kėti laimingos gyvatos ir ilgo amžiaus.
G O RODNlCAS

Dėkui, dėkui! Prašau sėsti, ponai.
Svečiai sėdasi
AM OSAS FIO D O R O V lC lU S

Bet pasakykite, prašau, Antonai Antonovičiau, kokiu
būdu visa tai prasidėjo, kokia, taip sakant, buvo viso
šio įvykio natūrali eiga?
GORODNlCAS

Įvykio eiga nepaprasta: pats asmeniškai teikėsi papra
šyti rankos.
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ANNA ANDRIEJEVNA

Labai pagalbiu ir pačiu dailiausiu būdu. Taip nepa
prastai gerai kalbėjo. Sako: „Aš, Anna Andriejevna,
vien tik iš pagarbos jūsų vertingoms savybėms.“ Ir
toks malonus, išauklėtas, labai taurių principų žmo
gus. — „Tikėkite, Anna Andriejevna, man įgyvemimas — kapeika, aš tik dėl to, kad gerbiu jūsų retas
savybes.“
MARJA ANTONOVNA

Ak, mamyte! juk jis tai man kalbėjo.
ANNA ANDRIEJEVNA

Liaukis, tu nieko nežinai ir ne į savo reikalą nesi
kišk. „Aš, Anna Andriejevna, stebiuosi. . Ir tokių
malonių žodžių man prišnekėjo. . . O kai aš norėjau
pasakyti: „Mes niekaip nedrįstame tikėtis tokios gar
bės“, jis staiga puolė ant kelių ir pačiu tauriausiu
būdu: „Anna Andriejevna, nepadarykite manęs nelai
mingiausiu žmogumi! atsiliepkite į mano jausmus, o
jei ne, tai aš mirtimi baigsiu savo gyvenimą.“
MARJA ANTONOVNA

Iš tikrųjų, mamyte, jis apie mane tai kalbėjo.
ANNA ANDRIEJEVNA

Na, žinoma, ir apie tave buvo, aš šito neneigiu.
g o r o d n i Ca s

Net prigąsdino: sakė nusišausiąs.
šausiu!“ sako.
DAUGELIS IS SVEČIŲ

Pamanykite!
AMOSAS FIODOROVICIUS

Štai tau!
LUKĄ LUKICIUS

Iš tikrųjų, taip jau likimas lėmė.
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„Nusišausiu, nusi

ARTEMIJUS FILIPOVIČIUS

Ne likimas, gerbiamasis; likimas — visada aklas: tai
atpildas už nuopelnus. (Į šalį.) Tokiam kiaulei visada
laimė į gerklę lenda.
AMOSAS FIODOROVICIUS

Tiek to, Antonai Antonovičiau, aš parduosiu jums me
džioklinį šunytį, kurį derėjote.
GORODNICAS

Ne, man dabar ne šunes galvoj.
AMOSAS FIODOROVICIUS

Na, jei šito nenorite, tai dėl kito šuns susiderėsime.
KOROBKINO ŽMONA

1

Ak, kaip aš, Anna Andriejevna, džiaugiuosi jūsų laime,
jūs negalite įsivaizduoti!
KOROBKINAS

Kur gi dabar, leiskite sužinoti, yra kilnusis svečias?
Girdėjau, kad jis kažkur išvykęs.
GORODNICAS

Taip, jis vienai dienai išvyko laibai svarbiu reikalu.
ANNA ANDRIEJEVNA

Pas savo dėdę, prašyti palaiminamas.
GORODNICAS

Prašyti palaiminamas; bet jau ry to j. . .
Čiaudi; visi vienan balsan linki sveikatos; kiek aiškiau girdėti
ANTSTOLIS

Sveikatos jūsų kilnybeil
BOBCINSKIS

Šimtą metų ir pinigų maišą!
DOBClNSKIS

Duok dieve, ilgą amželį!
9. Komedijos
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ARTEMIJUS FILIPOVICIUS

Kad tu prasmegtum I
KOROBKINO ŽMONA

Velniai tave griebtų!
GORODNICAS

Labai dėkingas. Ir jums to paties linkiu.
ANNA ANDRIEJEVNA

Mes dabar ketiname Peterburge apsigyventi. O čia, pri
sipažįstu, toks oras . . . labai jau kaimiškas! .. prisipa
žįstu, labai nemalonu . . . Štai ir mano v y ras. . . jis ten.
gaus generolo laipsnį.
GORODNICAS

Taip, prisipažįstu, ponai, aš labai noriu būti generolu,,
po šimts pypkių!
LUKĄ LUKICIUS

Ir dieve padėk gauti.
RAST AKO VSKIS

Iš žmogaus negalima, bet iš dievo viskas galima.
AMOSAS FIODOROVlClUS

Dideliam laivui didelė jūra.
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS

Pagal nuopelnus ir garbė.
AMOSAS FIODOROVlClUS Ii iaU>

Na, tai būtų akibrokštas, jei iš tikrųjų, taptų gene
rolu. Štai kam tinka generolo laipsnis, kaip karvei
balnas! Na, jau ne, čia dar ilga virvė. Yra ir už tave
šaunesnių, o iki šiol dar ne generolai.
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS (į Salį)

Žiūrėk, po šimts velnių, jau į generolus lenda. Ko
gera, gal ir bus generolu. Juk orumo, nelabasis jį
griebtų, jam netrūksta. (Kreipiasi į jį.) Tada, Antonai
Antoničiau, ir mūsų neužmirškite.
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AMOSAS FIODOROVIČIUS

Ir jeigu, pavyzdžiui, koks reikalas, neatsakykite už
tarti.
KOROBKINAS

Kitais metais vešiu sūnelį į sostinę tarnauti valstybės
labui, tad, padarykite malonę, neatsisakykite jį glo
boti, pavaduokite tikrąjį tėvą vargšui našlaičiui.
GORODNICAS

Aš mielai patarnausiu; padarysiu, kas galima.
ANNA ANDRIEJEVNA

Tu, Antoša, visada greitas pažadėti. Pirmiausia, tu ne
turėsi laiko apie tai nė galvoti. Ir argi galima, ir ku
riam galui susirišti tokiais pažadais.
GORODNICAS

Kodėl gi ne, širdele? kartais galima.
ANNA ANDRIEJEVNA

Galima, žinoma, bet koks gi reikalas globoti kiekvieną
mailių.
KOROBKINO ŽMONA

Girdėjote, kaip ji mus traktuoja?
VIEŠNIA

Taip, ji tokia visada buvo, aš ją pažįstu: pasodink ją
už stalo, tai ji ir kojas. . .

VIII

SCENA

Tie patys ir počtmeisteris, uždusęs, su atplėštu laižkv rankoje
POCTMEISTERIS

Nuostabus dalykas, ponai! Valdininkas, kurį mes pa
laikėm revizorium, buvo ne revizorius.
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VISI

Kaip tai ne revizorius?
POCTMEISTERIS

Visiškai ne revizorius, — aš tai sužinojau iš laiško.
GORODNICAS

Ką jūs, ką jūs? Iš kokio laiško?
POCTMEISTERIS

Nagi, iš jo paties laiško. Atneša man į paštą laišką.
Dirstelėjau į adresą — matau: „Počtamto gatvė.“ Aš
taip ir nutirpau. „Na“, galvoju, „tur būt, pastebėjo ne
tvarką pašto srityje ir praneša vyresnybei.“ Ėmiau ir
atplėšiau.
GORODNICAS

Kaip gi jūs? ..
POCTMEISTERIS

Pats nežinau: antgamtinė jėga paskatino. Jau buvau
bešaukiąs kurjerį, kad išsiųstų su estafete; bet toks
smalsumas apėmė, kokio dar niekada nesu patyręs.
Negaliu, negaliu, — jaučiu, kad negaliu! Traukia, taip
tiesiog ir traukia! Vienoje ausyje taip ir girdžiu: „Nelaužk antspaudos, pražūsi kaip višta“, o kitoje lyg kip
šas kuždėtų: „Laužk, laužk, laužk!“ Ir kai primygau
smalką — gyslomis ugnis, o kai sulaužiau — šaltis
nupurtė, dievaži, šaltis. Ir rankos dreba, ir akys
aptemo.
GORODNICAS

Bet kaip jūs drįsote atplėšti laišką tokio įžymaus as
mens, vyresnybės įgalioto?
POCTMEISTERIS

Taigi, kad jis nėra nei įžymus asmuo, nei niekas jo
niekam neįgaliojo.
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GORODNICAS

Tai kas jis, jūsų manymu?
POCTMEISTERIS

Nei šis, nei tas; velniai žino, kas.
GORODNICAS (ūmai)

Kaip tai — nei šis, nei tas? Kaip jūs drįstate jį va
dinti nei šiuo, nei tuo, ir dar velniai žino kuo? Aš
liepsiu jus suimti.
POCTMEISTERIS

Kas? jūs?
GORODNICAS

Taip, aš!
POCTMEISTERIS

Per trumpos rankos.
GORODNICAS

Ar jūs žinote, kad jis veda mano dukterį, kad aš pats
būsiu didikas, kad aš jus į patį Sibirą nugrūsiu?
POCTMEISTERIS

Et, Antonai Antonovičiau! Ką ten Sibiras? Sibiras toli.
Štai aš verčiau jums perskaitysiu. Ponai, leisite per
skaityti laišką?
VISI

Skaitykite, skaitykite.
POCTMEISTERIS (skaito)

„Skubu tau pranešti, mielasis Triapičkinai, tiesiog
stebuklas man atsitiko. Kelionėje mane taip apšvarino
armijos kapitonas, jog traktieriaus savininkas jau ke
tino mane pasodinti į kalėjimą; tik staiga, dėl mano
peterburgiškos fizionomijos ir kostiumo, visas miestas
palaikė mane general-gubematorium. Ir štai aš dabar
gyvenu pas gorodničą, naudojuosi visais malonumais,
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šlaistausi apie jo žmoną ir dukterį; nežinau dar, nuo
kurios geriau pradėti — galvoju, iš pradžių nuo ma
mytės, nes, atrodo, ji pasiryžusi visam kam. Atsimeni,
kaip mes abu skursdavome, pietaudavome svetimon
sąskaiton, ir kaip kartą nutvėrė mane už apikaklės
cukrainės savininkas už tai, kad sunaudojau jo pyra
gaičius Anglijos karaliaus pajamų sąskaiton? Dabar
reikalai visai kitaip susitvarkė. Visi man skolina pini
gus, kiek tik man reikia. Baisūs originalai: tu leiptumei juokais. Aš žinau, tu rašinėji straipsnelius: patal
pink juos į tą savo literatūrą. Pirmiausia: gorodničas — kvailas, kaip pelekas avinas. . .
GORODNICAS

Negali būti! Ten kitaip parašyta.
POCTMEISTERIS (rodo laišką)

Skaitykite pats.
GORODNICAS (skaito )

„Kaip pelekas avinas“. Negali būti! Jūs pats tai pa
rašėte.
POCTMEISTERIS

Kaip gi aš galėjau parašyti?
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS

Skaitykite!
LUKĄ LUKICIUS

Skaitykite!
POCTMEISTERIS (sfcaito toliau)

„Gorodničas — kvailas, kaip pelekas avinas ..
GORODNICAS

A, po velnių! Reikia čia dar kartoti! tarytum, ir be
to ten šitaip nebūtų.
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POČTMEISTERIS (skaito toliau)

Hm . . . Hm . . . h m ........pelekas avinas. Počtmeisteris
irgi geras žmogus . . (Liaujasi skaitąs.) Na, čia jis
apie mane irgi nepadoriai pasisakė.
GORODNICAS

Ne, skaitykite
POČTMEISTERIS

Bet kuriam galui?
GORODNICAS

Ne, po velnių, jei jau skaityti, tai skaityti! Viską skai
tykite!
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS

•

Leiskite, aš perskaitysiu. (Užsideda akinius ir skaito.)
„Počtmeisteris, lyg iš akies trauktas departamento sar
gas Michiejevas, tur būt, taip pat, niekšas, mėgsta
baltakę.“
POČTMEISTERIS fl žiūrovus)

Na, šlykštus vaikėzas, kuriam reikėtų išperti kailį, ir
baigta.
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS (skaito toliau)

„Labdaros įstaigų g lo b ėjas... ė . . . ė . . . “ (Mikčioja.)
KOROBKINAS

Tai ko gi jūs sustojote?
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS

Rašysena neaiški. . . bet ir šiaip matyti, kad niekšas.
KOROBKINAS

Duokite man! Manau, kad mano akys geresnės. (Ima
laišką.)
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ARTEMIJUS FILIPOVICIUS (neduodamas la«Jco)

Ne, šitą vietą galima praleisti, o ten toliau vėl viskas
išskaitoma.
KOROBKINAS

Leiskite, aš pats žinau.
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS

Perskaityti aš ir pats perskaitysiu: toliau, iš tikrųjų,
viskas išskaitoma.
POCTMEISTERIS

Ne, viską skaitykite! Juk anksčiau viską skaitėme.
VISI

Skaitykite.
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS

Tuojau. (Atiduoda laišką.) Štai, p ra šau . . . (Uždengia
pirštu.) Štai nuo čia skaitykite.
Visi grūdasi prie jo
POCTMEISTERIS

Skaitykite, skaitykite! Kas tai matė, viską skaitykite!
KOROBKINAS (skaito)

„Labdaros įstaigų globėjas Zemlianika — tikra kiaulė
su jermulka".
KOROBKINAS (skaito toliau)

„Mokyklų inspektorius visas sušvinkęs svogūnais“.
LUKĄ LUKlClUS d žiūrovus)

Dievaži, nė į bum ą svogūnų neimu.
AMOSAS FIODOROVlClUS (i Salį)

Garbė dievui, bent apie mane nieko nėra.
KOROBKINAS (skaito)

„Teisėjas..
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AMOSAS FIODOROVlClUS

Štai tau! (Garsiai.) Ponai, aš manau, kad laiškas ilgas.
Ir velniams tokį šlamštą skaityti!
LUKĄ LUKICIUS

Ne!
POČTMEISTERIS

Ne, skaitykite!
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS

Skaitykite, skaitykite!
KOROBKINAS (tęsia)

„Teisėjas Liapkinas-Tiapkinas aukščiausio laipsnio
movetonas ..." (Sustoja.) Tur būt, prancūziškas žodis.
AMOSAS FIODOROVICIUS

O velniai jį žino, ką jis reiškia. Dar gerai, jei sukčius,
bet gali būti ir blogiau.
KOROBKINAS (skaito toliau)

„Bet šiaipjau žmonės vaišingi ir geraširdžiai. Lik
sveikas, širdele Triapičkinai. Aš pats, tavo pavyzdžiu,
noriu imtis literatūros. Nuobodu, brolyti, taip gyventi,
norisi, pagaliau, ir sielos peno. Matau: iš tikrųjų, reikia
kilnesniais dalykais susidomėti. Rašyk man į Saratovo
guberniją, o iš ten į Podkatilovkos kaimą. (Apverčia
laišką ir skaito adresą.) „Jo kilnybei maloningam Iva
nui Vasiljevičiui Triapičkinui, Sanktpeterburge, į
Počtamto gatvę, namų numeris devyniasdešimt sep
tintas, pasukus į kiemą, trečias aukštas, dešinėj.“
VIENA DAMA

Koks netikėtas reprimandas!
GORODNICAS

Štai kada pražudė, tai pražudė! Pribloškė, pribloškė,
visiškai pribloškė! Nieko nematau: m atau kažkokius
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kiaulių snukius vietoje veidų, o daugiau nieko. . . Grą- .
žinkite, grąžinkite jį! (Moja ranka.)
PO Č TM EISTER IS

Kur jį grąžinsi! Aš, kaip tyčia, liepiau prievaizdui duo
ti pačią geriausių arklių trejukę; nelabasis sugundė
dar duoti įsakymą tolesnėms stotims.
KOROBKINO 2MONA

Tai jau, iš tiesų, neregėtas konfūzas.
AMOSAS FIODOROVIČIUS

Betgi, po velnių, ponai, juk jis iš manęs ėmė tris šim
tus rublių.
ARTEMIJUS FILIPO V ldU S

Iš manęs taip pat tris šimtus.
POČTMEISTERIS (atsidūsta)

Deja, ir iš manęs tris šimtus.
BOBCINSKIS

O iš mudviejų su Piotru Ivanovičium šešiasdešimt pen- .
kis asignacijomis, taigis!
. AMOSAS FIODOROVICIUS (suglumęs, skęsdamas rankas)

Kaip gi mes šitaip, ponai? Kaip gi, iš tikrųjų, mes ši
taip apsižioplinome?
>GORODNICAS (muša sau per kaktą)

Kaip aš, na, kaip aš, senas kvailys? Apglušau, visiškai
apglušau . .. Trisdešimt metų tarnauju; joks pirklys,
joks rangovas manęs negalėjo apsukti; gudriausius
sukčius apgaudavau, tokius apgavikus ir klastūnus,
kurie visą pasaulį galėjo apiplėšti, pagriebdavau ant
meškerės. Tris igubernatorius apgavau . . . Ką ten gu
bernatorius . . . (Numoja ranka.) Apie gubernatorius
nėra ko nė kalbėti. . .
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ANNA ANDRIEJEVNA

Bet taip negali būti, Antoša: jis susižiedavo su Maža . . .
GORODNICAS (supykęs)

Susižiedavo! Špyga į panosę, — štai tau susižiedavo!
Bado man akis susižiedavimu . . . (Įtūžęs.) Štai, žiūrė
kite, žiūrėkite, visi žmonės, visi krikščionys, kaip apsimulkino gorodničas! Kvailys jis, kvailys jis, senas
niekšas. (Grasina pats sau kumštimi.) Ak, tu, storanosi!
Pašlemėką, skudurą palaikė žymiu žmogumi! Štai da
bar visu keliu aidi jo skambalas. Išnešios po visą kraš
tą šitą istoriją. Negana to, kad visi iš tavęs . pasi
juoks — atviras plunksnagraužys rašeiva, popieriaus
terliotojas, į komediją tave įstatys. Štai kas skaudu!
Laipsnio, titulo nepagailės, ir visi kaišys dantis ir plos
delnais . . . Ko juokiatės? Iš savęs juokiatės!.. J ū s !..
(Trypia iŠ pykčio kojomis grindis.) Aš visus tuos po
pieriaus terliotojus! A, rašeivos, prakeikti liberaliūkščiai! Velnio sėkla! Į vieną mazgą jus sumegzti, į mil
tus sutrinti jus visus, ir velniui į pamušalą, į jo kepu
rę, šitaip!.. (Kišnoja kumštį ir daužo kulnimi grindis.)
Kiek patylėjęs
Iki šiol negaliu atsituokti. Štai, iš tikrųjų, jei dievas
nori nubausti, tai pirmiausia atima protą. Na, ir kuo
gi tasai vėjavaikis buvo panašus į revizorių? Niekuo!
Nė per nago juodulį nebuvo panašus — ir staiga visi:
revizorius, revizorius! Na, kas pirmas paleido, kad jis
revizorius? Sakykite!
ARTEMIJUŠ FILIPOVlClUS (iSskėsdamas rankas)

Kaip tai atsitiko, nors užmušk, negaliu paaiškinti. Lyg
kažkokia migla apsvaigino, velnias sugundė.
AMOSAS FIODOROVIČIUS

Kas gi paleido gandą, — ogi štai kas: šitie vyreliai.
(Rodo j Dobčinskį ir Bobčinskį.)
\
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BOBCINSKIS

Dievaži, ne aš, ne a š . . . ir nemaniau . , .
d o b Ci n s k i s

Aš nieko, visiškai nieko. . .
ARTEMIJUS' FILIPOVICIUS

Žinoma, jūs.
LUKĄ LUKICIUS

Aišku. Atbėgo, kaip bepročiai, iš traktieriaus: „Atvyko,
atvyko ir pinigų nem oka. . . “ Būta čia ko!
GORODNICAS

Natūralu, tai jūs, miesto liežuvininkai, melagiai pra
keikti!
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS

Velnias jus griebtų ir su jūsų revizoriumi, ir su jūsų
pasakojimais.
GORODNICAS

Tik bastotės po miestą ir sąmyšį keliate, tauškalai pra
keikti. Gandus platinate, šarkos trumpauodegės!
AMOSAS FIODOROVlClUS

Murziai prakeikti!

y

LUKĄ LUKICIUS

Glušai!
ARTEMIJUS FILIPOVICIUS

Šungrybiai supuvę!
Visi juos apstoja
BOBCINSKIS

Dievaži, tai ne aš, tai Piotras Ivanovičius.
d o b Ci n s k i s

E, ne, Piotrai Ivanovičiau, jūs juk pirmas, šitąjį
BOBCINSKIS

Tai ne; pirmas jūs buvote, vadinasi.
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PA SK U T IN E SCENA
T ie patys ir žandaras
ŽANDARAS

Asmeniškai įgaliotas valdininkas iš Peterburgo reika
lauja tuoj visus jam prisistatyti. Jis sustojo viešbu
tyje.
IStarti žodžiai trenkia visus, kaip perkūnas. Nustebimo garsai
vienu metu išsiveržia iš visų ponių lūpų; visa grupė, staiga
p ak eitu si padėtį, su stingsta
Nebylė

scena

G orodničas viduryje, lyg stulpas, išskėstomis rankomis in- at
lošta galva. Jo dešinėje žmona ir duktė; jos tarytum norėjo
visu savo korpusu pulti prie gorodničo, bet susilaikė ir stovi
pastėrusios," už jų počtmeisteris, virtęs klausiamuoju ženklu,
nukreiptu į publiką; už jo Luką Lukičius, suglumęs pačiu ne
kalčiausiu būdu; toliau, prie paties scenos krašto, trys damos,
viešnios, atsirėmusios viena į k itą itin dygia veido išraiška
gorodničo šeimos adresu. Į kairę nuo gorodničo: Zemlianika,
truputį į žalį palenkęs galvą, lyg norėdamas geriau įsiklau
syti; už jo teisėjas išskėstomis rankomis, pritūpęs beveik iki
žemės, taip sudėjęs lūpas, lyg norėtų Svilpterti arba pasakyti:
„Še tau, boba, devintinės!", už jo Korobkinas, atsisukęs į žiū
rovus, primerkta akimi ir pašaipia užuomina gorodničo adre
su; už jo, prie paties krašto, Dobčinskis ir Bobčinskis, ištie
sę vienas kito linkui rankas, išsižioję, vienas į kitą akis įbedę.
K iti svečiai stovi tiesiog kaip jtu lp a i. Beveik pusantros minu
tės sustingusi trupė ižlaiko tokią padėtį. Uždanga leidžiasi
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