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Mikołaj Gogol - Janow~ki (po matce płynęła w nim polska !\:rew) 
urodził się 20 marca 1809 r . we wsi Wasillewka w pobliżu Połtawy ·na 
Ukrainie. Ojciec jego, Wasyl Gogol, był szlachcicem, posiadał własną 

wioskę a także niepoślednie zamiłowanie literaekie. Zruany był jako autor 
modnych wtedy wodewilów. grywanych na scenach teatrów magnackich. 
Tak więc Mikołaj Wasyliewicz, przyszły twórca „Martwych Dusz" i „Re
wizora", zanim pozn3ł życie otarł się wcześniej o teatr, co w póżniej

szym jego, dojrzałym i niełatwym życiu stało się wielką jego miłością. 
Teatr towarzyszy Mikołajowi Gogolowi stale; rychło przestaje być wi

dzem, jako uczeń Gimnazjum Wyższych Nauk w Nieżynie sam organi
.Guje teatr szkolny i kreuje w nim najpoważniejsze role w komediach 
Fonwizina i Ozierowa. Nikt jeszcze wtedy nie przeczuwa w utalento
wanym aktorze przyszłego genialnego komedi.opisairza, twórcy nowo
czesnej. realistycznej komedii rosyjskiej. 
Młodość Gogola była świadkiem zaczynającej się nowej wielkiej epoki 

historycznej, w której żywa ciągle antyfeudalna ideologia Oświecenia 

francuskiego wołała niezmiennie o praiwa dla uciśnionych, o wzięcie 

odwetu na arystokracji i nad samym carem. Był to cza,s ruchów buj-
żuazyjno-<lemokratycznych , okres kruszenia się feudalno- absolutystyćz
nej wł'\d:zy. 



Nie bez znaczenia jest fak_t, że rewolucyjny ruch dekiabrystów zacią
iył wyraźnie na życiu Mikołaja Gogola, dotknęły go represje. Jeden 
z profesorów Gimnazjum w Niżynie, Biełousow, posądzony zo:;taje 
o głoszenie PQstępowych idei rewolucyjnych Radiszczewa, za czym oka
zuje się, że ideologia wielu nauczycieli niżyńskich związana jest z deka
brystami. Szkoła na skutek tego traci swe dawne znaczenie, i::·odejrzani 
idą pod nadzór policji, śledztwo dotyka także bezi:;ośredn!o młodziut
kiego Gogola; wystarczy, że wykłady Biełousowa zapisywał nadzwyczaj 
starannie. Za to tylko po ukończeniu gimnazjum otr!.ymuje najgorszą , 

czternastą rangę urzędniczą. Wielka ta kara i niedogodność życiov"a 

w państwie o:i:;3.rtym na biurokracji. 

Gogolowi, jak i całej patri.otycznej młodzieży ówczesnej marzyła się 

prawdz:wa służba społeczna w imię upragnionej sprawiedliwości. I sam 
nie wiedział Gogol zrazu, że spełnienie jego woli służenia narodowi na
stąpi nie w karierze urzędniczej, ale pisarskiej. Służbę państwu chce 
rozpocząć Mikołaj Gogol w stolicy carów, w Petersburgu. Tu też rodzi 
się w nim pisarz. Marzenia nie wytrzymują po prostu porównania z ży
ciem. Pod fałszywym blask iem władzy odkrył ohydę i nicość i nie zna
lazł tu miejsca dla siebie. Urzędnik czternastej rangi nie znalazł po 
pro!Etu posady. Pod wpływem pierwszych rozczarowań zasiada do 
swoich „petersburskich opowiadań" . W „Newskim prospekcie" p i0 ze 
jak wymarzona stolica kłamie o każdej porze, „Wszystko tu złudzenie, 
mrzonka i pozór". 

W 1829 r. wydaje wierszowaną idyllę pt. „Hans KUchelgarten" o sobie 
jakby i o ideałach, których nie mMna zrealizować v.: życiu. Prosi wtedy 
krytykę o wyrozumiałość, ale cna jak zawsze jest bezlitosne. Gagol ni
szczy dlatego nakład poematu i wyjeżdż:l do Niemiec, by przez tny 
miesiące „tęsknić za ojczyzną i cierpieć". 

Powrót oznacza nowe uganianie się za pracą i wtedy Gogol chwyta 
się osta.tniej możliwości. Chce zostać aktorem w teatrze państwowym, 
zostaje jednak odrzucony przy egzaminie wstępnym. Szuka znowu posa
dy urzędniczej i znajduje ją wreszcie w ministerstwie spraw zagranicz
nych; rok później, w 1831, podaje się do dymisji, służba nie miala bo
wiem nic wspólnego z tym o czym mairzył. Autor „Opowiadań peters
burskich'' ucieka z ministerstwa, ale jeszcze nie rozumie swojego lite
rackiego powołania . 

Rok służby zamknął już w nim jednak pewien zaisa<lniczy ok,res do
śwLadczeń. Pcxz..nał teraz gruntownie biurokratyczną podporę cesairstv- a , 
wielkich czynowników i maleńkich ludzi poniżanych aż do kresu, drżą
cych przed każdym kto wyższy rangą, ludzi sprzedajnych, którym ustrój 
nie pozwolił nawet otrzeć się o szlachetność, nędznych, żyjących w lę

ku przed tyranem. On!' właśnie i szlachta formują się w umyśle Mikoła
ja Gogola w tworzywo jego przyszłych dziel, którymi bezlitośnie zdema
skuje niesprawiedliwość dogorywającego świata absolutyzmu i pań 

szczyzny. 

Włodzimierz Perzyński: „Lekkomyślna siostra" 
WŁADYSŁAW SZYPULSKI (Władyaław) 



Ale z.rozumie to Gogol - i jak zobaclymy nie na długo - dopiero 
później. Do tej chwili Hle~a stale epoce, która w państwowym mundurze' 
widziała jedyny i najwyższy awans, a także prawo do działania społecz
nego. W międzyczasie. od roku 1830. ukazuje się w periodykach proza 
Gogola, utwory o .,wolnych kozakach". pod cyklicznym tytułem .,Wie
czory na chutorze koło Dikońki" . Nawet poznanie Aleksandra Puszkina 
w roku 1831 nie zapowiada od 1 azu, że przyszły twćrca „Martwych Dmz·· 
i .,Rewizora·· weżmie od wFpaniałego poet~>-buntownika należytą inspi-
rację twórczą. Jakaż ta znajomość dziwna w pierwszej chwili. 

Za protekcją Puszkina Gogol otrzymuje w roku 1834 stanowisko 
adiunkta historii n'l uniwersytecie w Kijowie. Z katedry uniwersyteckie.i 
chce uczyć moraln ::Ac1 społecznej. Jest to Jego nieustanna polityczna 11a
miętność i do śmierci z niej nic: zrezygnuje. Upodobał sobie historię, n
brnął nieszczęśliwie w pi.sanie .,Historii Ukrainy'·. Rychło uciekli mu 
~luchacze a zamierzone dzieło histeryczne nie powstało i wtedy i nigdy. 

W roku 1835 Mikołaj Gogol-Janowoki opuszcza uniwersytet. Pbze 
wtedy: „Czuję się jakbym wyszedł na świeże powietrze. Chcę się śmiać' 
jak najwięcej". Okazało się , że m0 i:;orzucil pracy likrackiej nawet 
wśród obowiązków uniwersyteckich, które cenił sobie nade wszystko. 
W tym samym 1835 roku ukazują się niesi:;odzianie dwa tomy jego opo
wiadań: ,.Mirgorod" (będący kontynuacją wsi:;omnianvch już .WieC70-
rów") i „Arabe~ki". I oto stała się wielka rzecz. pamiętna w literaturw 
rosyjskiej: zaczął się okres „Gogolow~ki", nowy, realistyczny. 

Wrogowie twierdzili o Gogolu, że rzuca on orzczerstwJ. na naród. 
radzili by przestał pisac, grozili zesłaniem: !Wlyjac-iele widzieli w mm 
jedynie beztroskiego humorystę Tylko Birliński dostrzegł i umiał do
cenić w tej twórczości reali.tyczne odtworzenie rosyjskiego ż~'cia. Okre~ 
kijowskiej proiesu1y przyniósł nic tylko opowiadania, dal h; kżc kome
dię, ów śmiech tak mądrze i celnie uden,ający w m.lłych, cynicznych 
i głupich, w system przemocy i plaskoś!'.• obyczaju. w strach i nędzę 

biurokracji. • 
Ukazują się komedie: „ Włodzimierz III ;.topnia'· - o urzędniku, który 

popadł w obłęd na tle posiadania orderu św. Włodzimierza III stopnia. 
i „Ożenek''. Satyr:l obycz<Jjow::i nie wystarczyła Gogolowi, myślał o ko
medii naprawdę społecznej, chciał zbudować teatr jakiego nie zn::ila 
jeszcze Rosja , uciekająca od rzeczywistości do banalnego francu~kiego 
wodewilu. 

Co uczynił Puszkin w dramacie rosyjskim - udało się to samo Gogo
lowi w komedii; oparł się on na najlepszych reali.stycznych wzorach ko
medii ro·yj:kiej, która poprzez ludowy teatr siedemnastowieczny, skie
rowany przeciw bojarom, kupcom i duchowieństwu, przez teatr epoki 
Piotra I, dramatopisarstwo Sumarokcwa (1718-1777) - wydała takie 
dzieła, j:,ik Fonwizina „Niedorostek" (1782) i Griboj€dowa „Mądremu 
biada" (1823). Tę osh:.tnią sztukę c0nil Gogol wysoko. „Mądremu bia
da" - mówił - było oczyszczeniem naszej ziemi od brudL' i śmieci'·. 

Bieliński tw i erdził znowu ze znawstwem. że bez Gribojedowa „Gogol 
nie poc:zułby się gotowym do odi\ orzeni;:i rosyjskie 1 rzeczywistości, peł

nego takiej głębi i prawdy' ' . 
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W realiźmie więc leży jstota $połecznej komedii Gogola. Wiedrlał on, 
obeznany ze sceną od dziecka, że teatr nie jest tyllro biernym odtwór
cą życia, ale i środkiem oddziaiływania na ludz.i. A komedia? Ona miała 
wystąpić przeciw ,,plewom rosyjskiej rzeczywistości". Tak o tym ipisał 
Gogol: - „Na scenę z nimi! Niech widzi je cały na·ród! Niech naśmieje 
się z nich! O, śmiech jest wielką rzeczą! Niczego inie boi się człowiek 
ta.k jak śmiechu". A więc „Rewizor", napisany w 1836 r. miał obudzić 
taki lęk! I zno·wu wróćmy !!1a chwiJę do Puszkiina. Gogol, kiedy nie był 
jeszcze pewny mocy swego talentu, w 1835 r. razem z prośbami o po
parcie dla swoich pomysłów unilwersyteckich, pisząc do Puszkina prosił 
o jakieś „śmieszne wątlki" do komedii, pr.lysięgając, że napisze komedię 
i to pięcioaktową. Jakże Puszki!l1 musiał cenić Gogola- Jan.owskiego, 
kiedy odstąpił mu swoje własne pomysły literackie, iP:rzeżyte zresztą 

osobiście, jak historia z „rewizorem" za którego wzięto gdzieś Pu..szkina 
istotnie. Ta sama serdecz.na o:ęka odstąpił.a Gogol.O\vi pomysł „Martwych 
dusz", żeby patronować najpiękniejszemu okresowi w jego życilu, za
mykającemu się w latach 1831-1842. Bo drugi okres wyznaczony rokiem 
przedwczeSl!1ej śmierci był dla autora „Rewizora" naprnwdę tragiczny. 
Gogola opętały idee rrui.styczne, zdaje mu się, że tylko włrusnym cierpie
niem może uratować Rosję; prześladowany i nieuznany oficjaillie, wy
rzeka się swoich dawnych wsp8ll1iiałych dzieł. W przysitępie rozpaczy 
załamania spali drugą część „Martwych dusz". Upada, mocując •Się 

z sobą. I nie zawinHa tu tylko jego własna słabość i brak sily do walki 
z całą nieludzką przemocą. Rosja Mikołaja I umiała łamać i ni.szczyć 

niezależnych postępowych pisa•rzy. Na szubienicy zginął Rylejew, na 
Sybirze Odejewski, Żukowski, złamad1.y, zgodził się na rolę dworzanina 
przy caTZe, zginęli Puszkin i Lermoo.tow. Tragedię Mikołaja Gogola
Janowskiego te same tłumaczą wa.runki polityczne. Gogol kochał swoją 
ziemię, nie umiał jej porzucić, jak z.robił to na przykład Aleksander 
Hercen, zresztą zmuszoo.y do tego. 

Po atakach jakie nań spadły za wystawienie „Rewizora", wyjechał 
Gogol do Włoch, ale okresowo wracał stamtąd do ojczyzny choć tu 
obrzm::ano go błotem. Umarł w Moskwie zaszczuty i bliski .chornby umy
sł.owej, w bemadziejnym smutku. Umarł, jak umiera każda mocująca się 
ze światem, niemmana wielkość. 

Przyjrzyjmy się tera.z „Rewirorowi", doskonałości tej sztuki. 120 lat 
mija od chwili jej napisania a ona ciągle jest niedościgłym wzorem 

wspaniałego komediopisarstwa. Ile już pokoleń przekonała o sile broni 

społecznej jaką jest śmiech! 

Każda komedia gogolowska jest najpierw śmieszna i ikiedy odkryje 
dotkliwą prawdę społecz.ną rodzi smutek przejmujący. Szczególna to 
cecha twórczości Gogola. „Opowieść o tym jak się pokłócił Iwan Iwa
nowiC7. z Iw.anem Nikiforowiczem" kończy się znamiennymi sŁowami: 

„Nudno jest na tym świecie proszę państwa". 
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MIKOLAJ GOGOL 

R E w IZ o R 
komedia w pięciu aktach 

przełożył 

JULIAN T- iWIM 

OSOB 

Anton Antonowicz Skwozruk Dmuchanowski 
ADAM CYPRIAN 

horodniczy: 

Anna Andre.iewna - jego żona: 
NEONILLA KILAR 

Maria Antonowna - jego córka: 
ELŻBIETA JAGIELSKA 

Łuka Łukic1 Chłopow ~ wizytator szkól: 
BRONISLA W ROMANISZYN 

Zona Chlopowa: 
IREN A SZABELAK 

Ammos Fiedorowicz Lapkin-Tiapkin - sędzi a: 
ANTONI GRAZIADIO 

Artiem.ij Filipowicz Zjemlanika - kurator: 
JÓZEF PELSZYK 

Iwan Kużmicz Szpiekin - naczelnik poczty : 
ZYGMUNT WOJDAN 

Piotr Iwanowicz Bobczyński - obywatel: 
FRANCISZEK BURATOWSKI 

Piotr Iwanowicz Dobczyński - obywatel: 
- WŁADYSŁAW SZYPULSKI 

Iwan Aleksandrowicz Chlestakow - urz. z Petersburga: 
WIESt.A W DRZEWICZ 

Osip - jego 'służący:·"··: 

MIECZYSŁAW BIELECKI 
Krystian Iwanowicz Hi.ibner - lekarz powiatowy: 

ZBIGNIEW SZPECHT 
Iwan Lazariewicz Korobkin - wybitny obywatel mia~ta N.N.: 

::~ 

REŻYSERIA 

WŁADYSŁAW SZYPULSKI 

* 

Stiepan Iwanowicz Korobkin - wybitn~- obywatt•l miasta .N 
TYTUS WILSKI 

Stiepan Iljicz Uchowiertow - komisa rz policji: 
JANUSZ BARBURSKI 

Swistunow - rewirowy (policjant): 

* 
Dzierżymorda -- rewirowy: 

RYSZARD ZIELIŃSKI 
Abdul in kupiec: 

ANDRZEJ GIRTLER 
Kupiec Il: 

JANUSZ BARBURSKI 
Kupiec III: 

JAN NAWROCKI 
Fiewronia Pietrowna Poszlepk ina - żona ślw•a rrn: 

HELENA ZAREMBINA 
Zona podoficera: 

.\1ARIA PRZYBYLSKA 
Miszka - służący horodnic1ego: 

Służący w zajeździe: 

Żandarm: 

Goście: 

Słowo wstępne: 

.„. * 

HENRYK Dt.UŻYŃSKI 

ZBIGNIEW SZPECH1' 

SYLWIA DŁAWICHOWSKA 
IWONA JANKOWSKA 

EWA LASSEK 

SCENOGRAFIA 

JAN HRYNKOWSKI 
Kierownik literacki: ANDRZEJ WYDRZYŃSKI 



INSPICJENT: JAN BĄK 
KONTROLA TEKSTU: LUCYNA BARBURSKA 
KIEROWNIK PRACOWNI MALARSKIEJ: WŁODZIMIERZ HLA WSKI 
KIEROWNIK BRYGAD TECHNICZNYCH: ALBIN BRYŁA 
GŁÓWNY ELEKTRYK: TADEUSZ MENCEWICZ 
KIER. PRACOWNI KRA WIECKIEJ MĘSKIEJ: ALFRED HIRSZBERG 
KIER. PRACOWNI KRAWIECKIEJ DAMSKIEJ: HALINA MISSIR 
PERUKI: KATARZYNA RZEPKA 
MODELATOR: CZESŁAWA WOCKAL 
REKWIZYTORKA: MARIA MARCINKOWSKA 
KIEROWNIK PRACOWNI STOLARSKIE.J: IGNACY KOWALEK 

KIEROWNIK SEKRETARIATU: CECYLIA WERNEROWA 
GŁOWNA KSIĘGOWA: JANINA BIESIADECKA 
ORGANIZACJA WIDOWNI: FRANCISZEK GRYŁKA 
KIEROWNIK ZAOPATRZENIA: MIECZYSŁAW CZECH 

Nazwiska osób występujących w „Rewizorze" należą do tzw. „znaczą
cych", zawierają aluzje do charakterów, określają je wprost lub przez 
paradoksalność zestawień. I tak groźny burmistrz Skwoznik Dmucha
nowski to poprostu Swiszczypała; najprzewrotniejszy ze świty urzędni
czej, kurator in tytucji społecznych Zjemlanika - to poziomka; lekko
myślny Chlestakow wywodzi się od chlastać, tu chlastać językiem; sę
dzia Lapkin-Tiapkin - to po polsku Ciamcia-Lamcia, albo, od słowa 
„Uapnut" - powiedzieć byle co, strzelić głupstwo; naczelnik poczty 
Szpiekin - to od niemieckiego Speck, możnaby to przełożyć jako Sa
dełko; Korobkin - tyle co Koszałka. Komi.sarz policji Uchowiortow, 
czyli Kręci- ucho; policjant Pugowicyn - od wyrazu „pugowica" 
czyli guzik. W nazwisku lekarza (Hilbner) kryje się aluzja do niemiec
kiego pochodzenia znacznej części rosyjskiej inteligencji zawodowej, 
sprowadzanej do Rosji z zagranicy za czasów Piotra Wielkiego. 
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W zdrowej cz:ęści społeczeństwa ro~yjskiego budzić się musiały podob
ne uczucia, kiedy współcześnie oglądano „Rewizora". W komedii, po 
przygodzie z fałszywym rewizorem Chlestakowem, dowiadujemy się na 
końcu, że jednak przyjech'.łł „Rewizor" prawdziwy, z najwyższego roz
kazu; urzędnicy carscy kamienieją wtedy na dowód, że jest mimo wszy
stko jakaś władza, przed którą drży tępa biurokracja carska, że jest ja
kaś sprawiedliwość, która łajdaków ukarze. Miało to być wyobrażeniem 
~amego cara Mikołaja, bo Gogol ze strachu przed nim zastrzegał ~ię, że 
,.Rewizor•· dotyczy wnystkich, nie cPra Ale kto w to wierzył prócz sa
mego Mikol:ija, tępego dusiciela myśli i urzędników jego cenzury? Nikt. 
To co i my dziś - odczuwali na pewno współcześni: zjawił się „Rewi
zor•· z najwyższego rozkazu i historia powtóny się od początku. Na ~ce
nie nie ma r,rzecież nikogo porządnego. O •1czciwości zapomnieli ci ludzie 
już dn"vno. życic ich polega n'.ł czym innym. Błąct leży w nieludzkiCJ 
władzy, która ich wychowała i ust;rnowiła urzędników. Gogol nie przed
~tawil w .,Rewizorze·' jakiegoś tam wydarzenia, które ma coś ilustrować. 
poddał orer.ie wl.tściwości charakteru ludzi rządzących wtedy RosJą. 

„R·•wiwr" tn kres pewnych możliwo~ci w demoralizacji ludzi wykonują
cych wladlę. T'l biurokracj:.i niże.i już zejść nic może. Wszystko, jak \\'ie
my, ma swój kres. Postaci z ,.Rewiz·Jra" boją się w:1rłącznie siebie. swo
ich przestęp~tw. nie sprawiedliwości. Ich sprawiedliwość brała łapówki' 

Od pierwszej . ceny ,.Rewizora" trzeba pamiętać, że czasy Mikołaja I. 
7.andarm·i Eurnpy, to czasy potwornego donosicielstwa. Dlatego na wieśl: 
n rewizorze jadqcym incognito do miasteczka, budzi się nieopisany 
strach. w„zy<scy bowiem mają na sumieniu jakieś ;:prawy i to „grube". 
W tym prov:incjonalnym światku złodziej złodziejem pogania. W prze
rażeniu, za rewizora wzięty je•t przygodny podróżny i „pusta głowa''. 
Chlestakow. Korzygta z honorów jakie mu czynią i - co się zwykle ni<' 
tylko w teatrze dzieje - oszm:t o~zukuje o•zustów. Znika, kiedy wszysc' 
.iako tako uświadomili sobie kim ~ą. bo nikt nikogo nie oszczędzał, d3li 
łapówki. syp?li drugich. W pewnej chwili widzimy ich wszystkich w bag
nie i śmiejemy się bez litości. DC1brze jednak pamiętać wtedy. że te ~a
mc do?n min budlił? kiedv!\ \\ sprawiedliwvch umyshch cichą satvs
fakcję. 

Jan Pierzchała 
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MIKOŁAJ GOGOL 

, 

MYSLI 
WYBRANE 

„'reatr to nie zabawka, nie bagatelka. Trzeba sobie tylko uświadomić, 
7e w teatrze można zgromadzić tłum liczący 5 - 6 tysięcy widzów, i że 
cały ten tłum ... może przeżywać jed!'!n, wielki, wspólny wstrząs uczucio
wy, może wybuchnąć jednym, wielkim szlochem lub zaśmiać się jednym, 
wielkim, wspólnym śmiechem. Teatr, to taka trybuna, z której można 
o wielu wartościach pouczyć świat. Należy tylko oddzielić prawdziwy, 
fzw. wyższy teatr, od wszelkiego rodzaju haletowych skoków, od wode
wilu, od m elodramatu i od wszystkich tych błyskotliwych i efekciar
skich widowisk, które działają jedynie wzrokowo, nie dając nic sercu -
wówczas dopiero należy się przyjrzeć teatrowi i zastanowić się, czym 
on jest w istocie. Teatr, w którym wystawia się wysokiego gatunku tra
gedie I komedie, powinien być najzupełniej niezależny, samoistny''. 

* 
„Dzięki wrodzonej namiętności do obserwacji człowieka, którą w sobie 

l.twlerdzam od dziecka, opowiadania moje mają pewną dozę prawdy, 
111iektórzy twierdzą nawet, :i.e są to wierne odbitki rzeczywistości takiej, 
jaką ona jest. Jeszcze jedno na marginesie: śmiech mój był początkowo 
'całkiem dobroduszny, nie miałem bowiem najmniejszego zamiaru ośmie
szać celowo. Nie leżało to tak dalece w moich intencjach, że byłem po
czątkowo zdumiony, dowiedziawszy się, że całe stany i klasy społeczne 
poobrażaly się na mnie śmiertelnie, że się na mnie gniewają itd. Po 
'tym zdumieniu nastąpiło zamyślenie. Więc śmiech - to aż taka potęga, 
ze się jej ludzie boją ... Wniosek z tego jasny: potęgi, jaką jest śmiech, 
nie należy marnować, trzeba ją tylko właściwie zużytkować. Postano
wiłem więc zgromadzić całe zlo, jakie mi tylko było znane i od razu 
wyśmiać je za jednym zamachem. 

Oto jak powstał „Rewizor". 

• 
„Im przedmiot jest zwyklejszy, tym wyżej stać winien poeta, aby wy

dobyć zeń to, co niezwykłe, i aby ta niezwykłość była skądinąd całko
witą prawdą". 
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„ Włt>lki. nalchnion~· /;1ni('rb 1fQd7il'łl .le!'I 'laną(' obok wielkiego &esl11 
lir. rzneiro i rała przt>paśł rlzl1>ll !!O orł 1nvma!'ów Jarmarnn<'iro błazna". 

„Stolica oburza !>ię, iż pokazywałem w sztuce obyczaje sześciu urzęd
ników prowincjonalnych. Cóż by dopiero rzekła stolica, gdybym pokazał 
choć z lekka jej własne obyczaje!". 

* 
„Jeż1•1i i:.ię smiać, to lepiej śmiać sit; z tego, co rzeczywiście godne jf'st 

powszt'chnego wyśmiania". 

„. 
•r 

„Komizm obnaża się sam przez się właśnie w owej powadze, z jaką 
zajmuje się swymi sprawami każda z postaci komedii" . 

... 
•.• 

„Komedia, to od początku swego istnienia twór społeczny, ludowy. Ta
ką ją w każdym bądż razie ukazał ten, który ją spłodził, Arystofanes. 
Później dopiero utknęła w ciasnej szczelinie jednostkowej intryai, wpro
wadzając wątek miłosny i szablonowe rozwiązanie'· . 

„Wsżystko przeciwko mnie. Starsi i szanowni urzędnicy krzyczą, że 
nie ma dla mnie nic świętego... Policjanci przeciwko mnie, kupcy prze
ciwko mnie.„ literaci przeciwko mnie. Teraz dopiero widzę, co znaczy 
być komediopisarzem: najmniejszy przejaw prawdy - i powstają prze
ciwko tobie. nie jeden człowiek, lecz całe stany". 

Wybral A. W. 

W nm1eJszym programie znajdują się zdjęcia z p.rzedstawienia „Lek
komyślnej siostry"' Włodzimierza Perzyńskiego, w reżyserii Stanisława 
Daczyńskiego, oprawie plastycznej Władysława Daszewskiego; premiera 
odbyła się dnia 28 lipca 1955 r Zdjęcia aktorów biorących udział 
w przedstawieniu „Rewizora•· Mikołaja Gogola, będą zamieszczone 
w programie następnej premiery Pań>twowego Teatru Zaiłębia . Zdjęcia 
wykonał Bronis;ław Stapiński . 
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