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Panoptikum figur Gogola. 

Wspaniałe, mocnym uderzeniem pędzla i ostrym konturem 
'~tworzone przez autora sceniczne karykatury, stanowią dziś kla
syczną galerię figur, bawią ze scen od 1835 roku, nie tracąc ni~ 
.ze swej komediowej aktualności, - przeciwnie nabierając wciąz 
'więcej mocy i głębi swego znaczenia. 

W dorobku rosyjskiej komedii, postacie utworów Gogola 
stają się tak trwałe i wyraziste w charakterze jak ongiś stare 
włoskie figury z komedii del'arte. Ogl'ldamy je dzis z takim za
ciekawieniem, jak patrzono w panopticum na kukły-dziwolągi, 
światowego rozgłosu. Wtłoczone w urzędowe mundury, czy 

·zatabaczone kolorowe fraki, ośmieszone i wykpione, żałosne 
w swej nędznej mentalności karykatury, wiodą swój pokraczny 
korowód, wmontowane na wieki w cenny repertuar komet.liowy. 

Galeria scenicznych figur Gogola to równoczesny odpo
wiednik, wzrasrającej w owej epoce, kapitalnej w swym rozwoju, 
graficznej karykatury, która wówczas obrała sobie za cel ośmie
szenie stanu 1nieszcza1iskiego. Mądry wnikliwy pisarz, malarz 
epoki, podaje na111 mikroskop doskonale nastawiony i pokazuje 
przedziwne żyjątka-mikroby małorniaMeczkowe, pełzające w ulu
bionym swoim błotku, które im dostarcza nieodzownych poży
wek (mniejsze lub większe, wedle rangi, grzeszki!). Ukazuje nam 

WYRÓB SUKNA 
SZUTA ANTONI i SKA 

poleca 
BIEL s Ko, Rzeźnicza 12a, telefon nr 26-76 

materiały wełniane, ubraniowe, 
płaszczowe wysoki ej jakości. 

HURTOWNIA PAPIERU i LIGNINY 
EUGENIUSZ SKRZYŃSKI, Bielako, 3 Maja 31, telefon 15-58 
poleca 

wszelkie artykuły przetwórcze przemysłu papierniczego 
po cenach hurtowych. 

Tapczany, fotele, materace 
w najlepszym gatunku poleca 

Zakład Tapicgrski ST. HA ND z LIK, BIELSKO Kaz. Wielkiego 6. 

swiat głupoty zaściankowej plotki, łapownictwa, przekupstwa, 
egoizmu, wyzysku i poniewierania małych i nieznacznych. 

Mikołaj janowsk1-Gogol sam się z nich śmieje i pozwal;i 
nam wyśmiać się całym gardłem, póki w ostatnim akcie nie za
targa, w rozpaczliwym monologu horodniczego, bolączkami spo
łecznymi ówczesnej starej Rosji. T na zebranych w salonie gości 
padnie groźny cie1i władzy, żandarm-herold bliskiego nieubła
ganego ciosu: prawa i kary! 

„Rewizor" to świetne pole popisu dla stworzenia typów
cudaków, pełnokrwistych, wyrazistych, mających swoje wielkie 
scenicze tradycje w mistrzowskich nieraz kreacjach. Komedia 
ta torowała drogę na polskich scenach całemu szeregowi utwo
rów scenicznych literatury rosyjskiej. 

Restauracja „HOTEL POLSKI" 
BIELSKO, naprzeciw dworca ko Ie jo we go 

poleca 
Smaczne potrawy i napoje. 
Doborowa orkiestra koncertowo
rozrywkowa występuje codziennie 
od godz. 20-tej do 1-szej w nocy. 

Zapraszamy na dancing pod hasłem: 

„ORKIESTRA BAWI GOŚCI!!!" 
ZARZĄD 

„Rewizor'' ukazał się pierwszy u nas. Publiczność polska 
znała go wcześniej z pierwszego tłumaczenia, dokonanego przez 
Jana Chełmikowskiego art. dram. w Wilnie w 1846 r. pod tytułem 
„Rewizor'·, czyli ,„Podróż bez pieniędzy". Ukazała się ta 
komedia najpierw na scenie lwowskiej za dyrekcji Nowakow
skiego i Smochowskiego w 1864 roku. W Krakowie wystawiona 
po· raz pierwszy w 18()9 i tu była często wznawiana. Na war
szawskiej scenic uk::i.zał się „Rewizor" najpóźniej, bo dopiero po 
okresie rewolucyjnym w 1906 r. Cenzura nie pozwalała przedtem 
na wystawienie go w Warszawie, chociaż na prowincji w Kró-
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Pierwsza na terenie 

BIELSKA-BIAŁEJ 

farbiarnia i Pralnia 
Wełny i Przędzy 

f ritz Władysław 
BIELSK O, Cieszyńska 22 

-
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Chce ez być zdrowym 'l 

Pr-yjdź niezwłocznie do 

Instytutu Pielęgnacji Zdrowia I Ciała 
BI EL S KO, Kaz. Wielkiego 17, 

&dzle wykonuje 1ię masate lecznicze 
i et.kir. okłady borowinowe, kąpiele lecz-
11icze oraz wszelk. rod~aju naświetlania. 

'I. '.fleciafl 
BIAŁA, Kr. 11 Listopada 32 

poleca: 

towary żelazne, naczynia -
kuchenne, art. techniczne 
i budowł , farby i lakiery. 

- -... „„„„„„„...... 

Rewizor z Petersburga 
komedia w 5 aktach Mikołaja Gogola 

w tłum. St. Kwaskowskiego 

OSOBY: 

Antoni Skwotnik Dm'1chowski, horodniczy 
Anna, jego żr.na . . 
Maria, ich córka .... 
Chłopow, insp. szkolny . 
Liapkin-Tiapkin, sędzia . 
Ziemlanika, kurator szpitala . 
Szpekin, pocztmistrz 
Piotr Dobczyński, 
Piotr Bobczyński . 
Korobkin 
Aleksander Chlestakow 
Osip, jego służący 
Abdulin, kupiec 
Kelner .... 
Michałek .. 
Uchowertow . 
Świstunow .. 
Dzierżymorda 

Żandarm. 

Reżyseria: 

Stanisław Kwaskowski 

Stanisław Kwaskowski 
Jadwiga Dąhrowska 
Danuta Morawska 
Stanisław Jarszewski 
Stanisław Dębicz 

Lubomir Jabłoński 
Jerzy Tuwan 
Eugeniusz Ławski 
Ambroży Klimczak „ 

• • 
Stanisław Malatyński 

Marian Nowak 
Roman Cirin 
Stanisław Kosmalewski 
Wanda Chloupek 
Stanisław Kosmalewski 
Antoni Fercki 

• • • 
Antoni Fercki 

Dekoracje 
felills Krassowski 

O Zawiadamiamy naszych sympatyków, że wkrótce w naszym teatrze wystą
pi gościnnie jeden 7 czołowych reżyserów polskich Edmund Wierciński. 

• W początku kwietnia odbędzie się w Teatrze Polskim uroczys1ość jubi· 
leu~zowa 45-lccia pracy scenicznej art. dram. Stanisława Jarszewskiego. 
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Chcesz być w zgodzie 
z Urzędem Skarbowym? 

prowadź u siebie księgowość 
systemem przebitkowym. 

Przedstaw. buchalterii pr7ebitkowej 

DDA~DD BI EL SKO, 
ul. 8a1lickicgo 2 - Ttl. 13-83 

poleca duży wybór kosme1yków 
najlepszyc/1 firm. 

Lab. Dr}. Świtalskiej 
lzts 

„ De Ił.' u 
„ Vermillon 

Vandelo 
Ant1ba 

„ De Max 
„ Sklemarz 
„ Gór~k1 

Warszawskie Lab. Chemiczne 
oraz duży wybór szminek teatralnych 

„LEICHNERA* we wszystkic/1 koloraLh. 

Perfumeria „M E R I" Fr. Nycz 
BI E L SKO, ul. Barlickiego 2, teł. 24-4?. 

FUTRA!!! 

Wszelkie prace, wchodzące w za
kres kuśnierstwa - z właFnego 

, i powierzonego wateriału wyko-
11uje szybko i s o I id n ie 

ZAKŁAD KUŚNIERSKI 
JAN JUDYŃSKI 

Biała-Biel•ko, 11 Lis1op.19 tel.14-55 

~ ~ RADiOCID"B
1

lóRNiK?! ~ 
8 PIOTR Wll!UCH 
8 To tylko w firmie I 

B 11.'L SKO, Wzgórze 20, tel. 13-41 
Bogaty wybór płyt gramofonowych. 



GABINET JKOS~ETYC.ZNY 
HELENA STASZKO-KLEINEROWA 

BIELSK O ul. 3 Maja I I. P• 

lestwie Polskim grano go już w latach ośmdziesiątych. P_oznań 
ujrzał „Rewizora" w 1869 (gościna zespołu teatru kr~kowsk~ego), · 
Łódź w 1889. Aktorzy polscy z satysfak~j~ podeJm.ow_al_1 role 
w „Rewizorze", wyczuwając w sąs1eclzk1ej, słowianskieJ _dr~
matycznej twórczości, możliwości trafnego scenicznego uięc1a 
rigur i sytuacji, oraz perspektywy aplauzów w doskonałych kre
acjach. 

W roli C h 1 est a ko w a odznaczali się kolejno w Kra
kowie: Bolesław Ładnowski , Sobiesław, Teodor Konopka-Roland, 
Kazimierz Kaminski, A. i'v\ielew:>ki · -- we Lwowie: B. Ład nowski, 
Apollo Lubicz, K. Kami~ski, R. ż~laz?w.ski, . Jan . Nowacki. 
W Warszawie: Jan Karpowicz, Józef M1elt11ck1, (p1erws1 to wyko
nawcy w zespole art. teatru b. ludowC'go w \Varszawie.) a od 
I 907 Kazimierz Kaminski, (który w 1906 r. grał go' po polsku 
w Petersburgu z zespołem rosyjskiego teatru!), a w 1926 Kazi-
mierz Justjan, w 1929 Marjusz Maszyńs~i. , . . 

W roli Ho rod n i czego grah w Krakowie: Feliks 
Benda, Wł. Jaworski, M. Węgrzyn -- we L:vowie Mar: ~bo.iński, 
Wł. Jaworski, M. Frenkiel - w Warszawie: A. Rozansk1, M. 
Frenkiel, A. Zelwerdwicz. 

W roli Os i pa występowali w Krakowie : A. Siemaszk?, 
J. sliwicki, we Lwowie słynął w niej F. Feldman, w Warszawie 
w 1926 J. Orwid. 

H o ro d n i c z y n ą, w Krakowie była Marcelina Ekerowa, 
T. Wojnowska, we Lwowie J. German, A. Gostyńska, w Warsza
wie Helena Czarnecka. 

Córkę M a r i ę, którą dawniej często traktowano u nas jak_o 
bezbarwną, naiwną, grała w Krakowie piękna Rozalia Wołłow1-
czowa, Tekla Trapszo. W. Siema~zkowa, Maria Przvbvłko, M. 
Ziembińska obecnie Dąbrowska). We Lwowie S. Michnowska. 
w Warszawie w 1926 J. Romanówna, w 1929 S. Jarkowska. 
W galerii komicznych figur kiedyś w 1887/8 roku zaznaczyli się 
w Krakowie Ludwik Solski (Bobczy11ski) i D. Feliksiewicz 
(Dobczy1iski). 

Aktorzv polscy mieli sposobność niejednokrotnie podpatrzeć 
tradycyjny 'styl gry i charaktery figur u doskonałych rosyjs~ich 
aktorów podczas goscinnych występów teatru petersburskiego 
w Warszawie, tak zwany h'atr Aleksandryjski, z takimi wyko
nawcami jak: Dałmatow (Chlestakow), Miedwiediew (Horodni
czy) Warłamow (0sip). żuliewa (Anna), Sawina (Maria). 

Stanisław Dqb1 owsf;. ( l' arszaw.1) 

Przrd kurtyną . • . 
Jednym z czołowych r?syj~kich pis~rz~ o świato:-v~j sławie 

jest Mikołaj Gogol-Janowsk1, ktory urodził się na Ukra1me w poł
tawskiej gubernii w dn. 31 marca 1809 roku, a zmarł dn. 4 marca 
I 852 :oku w Moskwie. Działalność literacka Gogola to szereg 
znakomit 'Ch utworów powieściowych i nowel, odznaczających 
się wybo;·ną satyrą i humorem, rozległą skalą wraże11 i spostrze
gawczości, między innymi wspaniała i oryginalna satyra „Martwe 
dusze", powie:j~ „ Taras Bulba'', nowele „~os" . i , ,_Płaszc~''. o~az 
szereg innych. Utwory swoje Gogol czerpie z zyc1~ u~r~m~k1ch 
chłopów, kozaków, duchowier1stwa, obywatelstwa z1emiansk1ego, 
cyganerii, biurokracji stołecznej i prcxwincjonalnej_. 

Na sc~nę napisał Gogol tylko trzy kom~d1e: „Ożenek'\ 
.,Rewizor z Petersburga" i „Gracze". \Vszystk1e te trzy sztuki 
pisał prawie jednoczesnie. Pomysł „Rewizora" powstał na sku
tek spotkania Gogola z Puszkinem w 1831 roku, który po~dał 
mu intrygę tej sztuki. „Rewizor" pierwszy z trzech sztuk Ujrzał 
deski sceniczne. 

Po prapremierze, która wywołała wśród petersburskiej 
publiczności wiele hałasu, sam autor tak pisał: „Cały świat obró
cił się przeciwko mnie. Podeszli wiekiem i poważni urzędnicy 
krzyczą, że jestem bezbożnikiem, ponieważ ośmielam się 
mówić w ten sposób o ludziach pracy; policja jest przeciwko 

NAKRYCIA 
srebrne - platerowe, zegary, zegarki, złotą 
srebrną oraz sztuczną biżuterię poleca firma 

Zegar m Is t r z ow s ko-j ub i Ie rs ka 

STEFAN FI RGAN EK 
BIELSKO, jagiellońska 4. - Tel. 18-95 

Posiadamy własną pracownię naprawy 
zegarków I bitu ter ii. 

być zadowolony ze zdjęcia ? ! 
wstąp do firmy 

DDŁ O lb O ~aa 
B I EL S KO, Al. Gen. Stalina l, teł. 10·5 6 



mnie; kupcy są przeciwko mnie; literaci przeciwko mnie. Wy
myślają mi i c h od z ą do teatr u n a m oj ą sztukę, 
na czwarte przedstawienie nic można kupić biletu... Obecnie 
zrozumiałem co to znaczy być komediopisarzem. Najmniejszy 
objaw prawdy i przeciwko 11111ie powstają wszystkie warstwy 
społeczne. Wyobrażam sohit> coby nastąpiło, gdybym obrał za 
treść życie stolicy, które jest teraz lepiej mi znane od życia pro
wmcji." (Tłumaczenie L. Gomulickiego). 

Sztuki sceniczne Gogola należą do gatunku komedii cha
rakterów, oraz środowiska i obyczajów. W różnych wypowie
dziach swych autor stawia teatrowi zupełne wyraźnie warunki 
i sposób wystawienia swych komedii, żądając od reżysera trakto
wania jego utworów, jako sztuki życiowo prawdopodobnej i rea
listycznej. Wymagał od teatru uz;sodnienia wszystkich elemen
tow, skoordynowania i zgrania się, Jak w orkiestrze, słowem jak
byśmy dzis określili - zespołowo$ci. Role nic powinny być trakto
wane przez wykonawców trywialnie i karykaturalnie, lecz z umia
rem. Uważał „Rewizora" jako satyrę na owczesnc stosunki i śro
dowisko mieszczańsko-urzędnicze. 

Odrzucając więc stosowane w innych współczesnych teatrach 
inscenizację stylizowane lub groteskowe, a nawet, jak swego 
czasu uczynił to rosyjski reżyser Mejerhold mianowicie zmecha
nizowanie postaci tak jak kukiełki bezduszne, w naszej pracy 
poszliśmy za radą i autorytetem samego autora, starając się uka
za..: styl epoki, wydobyć humor i prostotę, w realizacji aktorskiej 
pokazać realne postacie środowiska biurokratycznego prowincjo
nalnego miasteczka ówczesnej carskiej Rosji. Czy nam się to 
udało - zobaczymy. 

W każdym razie podjęliśmy trud pokazania naszym bywal
com teatralnym znakomitej komedii rosyjskiego autora, udo
stępniając wszystkim obejrzenie i usłyszenie arcydzieła, którym 
powinno zainteresować się i zapoznać również młodzież szkolną. 

Stanisław Kwaskowski 

,,,&l>lł l'lllt ## 
!<All>lmll ll>MIJNI> I li<.& 
BIAŁA, ul. 11 Listopada 63, tel. 17-50 

Wykonuje wszelkie prace 
w zakresie wykończenia 
materiałów 

Drukarnia nr 3 l:śielsko, Zamkowa 2 - R 20062 


