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Sorocz;yńce. Dom, w htór;ym urodził się M. lV. Gogol 

KURTYNA idzie w góre i oto oczom widza ukazuja się postaci ludzi ja
kichś śmiesznych, staromodnie ubranych, w dziwny sposób załatwiających 
sprawę małżeństwa, ale przecież ludzi prawdziwych. Prawdziwych dla 
epoki i miejsca, w którym żyją, prawdziwych psychologicznie. 

Jeden z nich dokładnie sprawdza, niemal opukuje i maca ściany, pułap 
i meble domu, do którego przyszedł oświadczyć się leciwej już pannie; 
drugi z maniackim uporem dopytuje się czy umie ona po francusku , jakby 
to mogło decydować o szczęściu rodzinnym; trzeci łasy jest bardzo na cie
lesne wdzięki kobiece, a w skrytości ducha jeszcze bardziej na syte jadło 
i ciepły kąt dla starczych kości; czwarty rad by, niewiele mówiąc i nie
wiele zwracając uwagi na sam przedmiot oświadczyn, powiększyć posa
giem własną schedę i handlując rychło ją pomnożyć; piąty wreszcie -
no ten, to właściwie nic nie chce, co najwyżej tanim kosztem i minimal
nym wysiłkiem tak przejść przez życie, aby na spanie, jedzenie, czy ki
wanie palcem w bucie - czasu było jak najwięcej. Nawet na ożenek zdo
być mu się nie chce. Niby za namową próbuje to uczynić, ale próżne trudy 
- w ostatniej chwili rejteruje. 

Tacy to konkurenci do ręki, a raczej majątku panny __ Afag!i. A ona? 
Rwąca się do małżeóskiego stanu, lecz durna, przeraza)ąco i zarazem 
pociesznie głupia gęś kupieckiego chowu. marząca o szlachcicu, choćby 
ten szlachcic był brzydki , zły czy głupi. Ciotka Aga ii jest trochę innego 
zdania. Ale nie sądżmy, że uważa, iż mężem powinien być ktoś odpo
wiedni wiekiem, o dobrym sercu i rozumie. Nie . to nie jest najistotniej
sze. Ciotka Arina jest po prostu za kupcem, który by trzymał Agafię 
i jej majątek w garści, a nie za szlachcicem. Ot i cała różnica. Zresztą 
Fiokła, swatka co si~ zowie. niejedną już różnicę zdali i ooinii potrafiła 
tak sprytnie załagodzić lub wykorzystać . że najczęściej i wilk był syty 
i owca cała. A jej własna kabza - coraz pełniejsza. 

Wszyscy ci ludzie wydają nam się dzisiaj jacyś może małoprawdopo
dobni, motywy ich postepowania s1 ają s i ę coraz mnie.i zrozumiałe. A poza 
tym, .ieśli już gdzieś tam w pierwszej połowi e 19 wieku byli tacy w car
skiej Rosji - to chyba autor sztuki wyraźn i e ich przejaskrawił? 

Zgadza sie. To postaci is totnie prze,i<:.skrawione, stojące nawet na po
graniczu groteski. Ale autor mi ał pełne prawo tak zrobić, jeśli chciał 
wskazać publiczności na ludzi spośród niej , wykpić stosunki wśród nich 
panujące. Mikoła.i Gogol uczynił to zresztą w sposób mistrzowski, po
dobnie jak i w innych swych dziełach do dziś przecież zapewniających mu 
poczesne i trwałe miejsce wśród twórców htcratur ' roysyjskiej i świato
wei. 

U rod7.ił si~ 31. 3. 1809 r. w Soroczyócach, na U!;;:rainie. Tam też spędził 
dziecióstwo, a po ukoóczeniu gimnazjum wy.iechał do Petersburga. Sy
nowi niernmożnego ziemianina z Ukrainy niełatwo było urządzić się 
w „Pitrze", gdzie aby wejść na zamierzoną drogę urzędnicze.i kariery nale
żało umieć posługiwać się pochlebshwm i łapówką. Delikatnej natury 
i uczuć, tęskniący w mroźnej stolicy za błońcem ukraióskich stepów, Gogol 
źle się czuł w stupajkowskiej atmosferze Petersburga. 

llył to przecież jeden z najbardziej ponurych okresów w historii Rosji. 
Car-despota Mikołaj I „Pałkin", nie nadarmo zwany „żandarmem Euro
py" stał na czele szeroko rozbudowanego aparatu biurokratycznego, 
gniotącego wraz z polic.ia i wojskiem wszystkie podbite narody rozległego 
imperium. Utopienie w e krwi powstania d ekabrystów (1825) i polskiego 
powstania listopadowego (1830), wojskowa pomoc w tłumieniu .. Wiosnv 
Ludów" we Włoszech i na Węgrzech, wewnętrzna polityka strachu i dła:.. 
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Milwfoj , Gogol 
Portret pędzla I. E. Repina 1878 r. 
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wienia wszelkich ruchów wolnościowych - miały powstrzymać rozkład 
ustroju feudalno-pańszczyźnianego ówczesnej Rosji, pod którego skor~pą 
kłębiły się ruchy postępowe. Buntowali się chłopi, żołnierze, robotnicy 
pierwszych rosyjskich fabryk. Rewolucyjne kółka studenckie tworzyli 
Hercen i Stankiewicz. Epigramaty Puszkina mówiły o uorderowanych 
miernotach spośród carskiego otoczenia. Z krytyką służalczej „prawo
rządności" występuje filozof Czaadajew. Demokratyczną działalność roz
poczyna wielki krytyk Bieliński. 

Najlepsi przedstawiciele ówczesnej literatury kroczą w pierwszych sze
regach opierających się carskiej tyranii. To też dworscy zausznicy, tchó
rzliwi penegirycy i zwykłe policmajstry - nie znoszą ich z całej swej 
lokajskiej duszy. Sznur szubienicy oplótł szlachetną szyję Rylejewa, 
poety-dekabrysty, w śniegach Sybiru konali jego towarzysze - Odo
jewski i Ki.ichelbecker. Ofiarą carskiej prowokacji padł autor znakomi
tej komedii satyrycznej „Mądremu biada" - Aleksander Gribojedow. 
Wreszcie padli od kuli pistoletu, w pojedynkach zaaranżowanych przez 
sfery dworskie - Puszkin i Lermontow. 

M ikołaj Gogol wcześnie trafił do środowiska postępowej inteligencji 
petersburskiej, Nie wiązał się z nici całkowicie. lecz była mu o wiele 
bliższa niż wszvstko inne. co go otaczało. Gogol cieszył się uznaniem i po
parciem Bielińskiego. Zaskarbił sobie przyjaźó Puszkina. Później już za
granicą, zetknął się z Mickiewiczem i Zaleskim. 

Pod koniec życia genialny pisarz załamuje się jednak pod naciskiem 
reakc.ii. Usiłuje, daremnie zresztą doszukać się bohaterów pozytywnych 
w otaczającym go świecie. Nie było ich tam i być nie mogło. Tragedią 
Gogola było, że przeocz:•! rodzące się w narodzie siły postępowe, że nie 
w walce klasowe.i, lecz w samodoskonaleniu upatrywał dróg społecznej 
naprawy. 

lJo skarbnicy kultury ogólnoludzkiej wszc'dł jednak Gogol na zawsze. 
Obchodzona w 1952 r. setna rocznica jego zgonu stała się okazją do zama
nifestowania przez cały ~wiat postępowy, że l wórczość Gogola była i jest 
pomocą w wa lec z ' •st •czni ctwcm, obłudą 1 biurokracją o lepszą przy
sz!ość i prawdziwa moralnoś ć. 

Nie miejsce iu na szr ;:cgółowe omówieni twórczości Gogola. Autor 
„Martwych dusz··, „Szynela", ,.Tarasa Bulby"' i in. dobrze jest znany pol
skiemu czytelnikowi. W repertuarze polskich teatrów znakomity „Rewizor" 
i „Ożenek" cd dawna zajmują stałe miejsce. Najlepsi polscy aktorzy 
stworzyli w gogolowskich komediach wspaniałe kreacje. \V „Ożenku" 
grali np. Jan Kurnakowicz. Mieczysława C wiklii1ska, Tadeusz Kondrat 
i inni. 

VV tegorocznym Miesiącu Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, 
który zainaugurowaliśmy przedstawieniem „Młodości Ojców" B. Gorbato
wa, po raz pierwszy wnrowadzamy na scenę PTZL utwór klasyka rosyj
kiej literatury. Wybraliśmy „Ożenek". 

Gogol oświadczył kiedyś: „Komedia powinna być obrazem i zwiercia
dłem naszego życia społecznego". „Ożenek" spełnia te postulaty jak naj
lepiej. Jest dziś dla nas wysoce artystycznym dokumentem minionych 
czasów. Czasy te minęły bezpowrotnie, ale niektóre cechy charakterów 
ludzkich, syntetycznie uchwycone w „Ożenku". spotkać można i dzisiaj, 
u współczesnych nam ludzi. Jeśli śmiech, wielki śmiech gogolowskiej 
satyry - pozwoli Wam wykryć ujemne cechy współziomków i .„ własne, 
a co więcej - pozbyć się ich, znaczyć to będzie, że teatr wykonał swe 
zadanie. 

Zdzisław Citejewshi 
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MIKOŁAJ GOGOL 

Zdarzenie całkiem niewiarygodne w 2 aktach (3 odsłonach) 
Przeloż}'l Julian Tuwim 

OSOBY: 
AGAFIA TICHONOWNA. córka kupce/ -

panna na wydat·u 
ARINA PANTELEJMONOWNA. jej ciotk 
FIOKŁA IWANOWNA. swatka 
PODKOLESIN. urzędnik 
KOCZKARIOW. jego przyjaciel 
JAJECZNICA. egzekutor 
ANUCZKIN.eks- oficer piechoty 
ŻEWAKIN. em. lejtnant marynarki 
DUNIASZKA. posługaczka 
STARIKOW. właściciel sklepu 
STIEP AN. służący Podkolesina 

SCENOGRAF/;\ 
Antoni Bystroń 

SUFLEll 
Barbara Lewandowicz 

KIEROWNICTWO LITERACKIE 
Zdzisław Giżej ewski 

ASYSTEi\T JIEŻYSERA 
Teresa W aJras 

f Zofia FRIEDRICH 
I Hanna KOZLOllSKA 
Marta CHMIELARSI'IA 
Jad" iga WROlVSHA 
Zhignicw JWCZA NO W/CZ 
Eugeniusz SZATKO WSK I 
Stanisław CYNARSKI 
Józef MICHALCEWICZ 
Józei PO WOJE WSKI 
Hanna KOZlO lłSKA 

* * * * * * 
REŹYSERIA 

Zbigniew Koczanowicz 

JNSPll'JENT 
Józef Michalcewicz 



Zasię pca dyrekt ora 
Andrzej 

do spr aw adm" . R o m a . 1n1słracJ· 1· 
nczak 

Kierown"k l techniczny: 

Ob sł Ryszard uga sceny: Krajewski 

Pracow . nie: 
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Leonard p J aszewi anusz Prus - cz - światła 
Alojzy Giitz brygadier sceny 
Irena Zwie -: rekwizytor 

rzynska - garderobiana 

stolarska - Sta · 
malarska - W nzsław świątek 
krawiecka d. - ~l~em~r Jodkowski 
krawiecka m. - limpza Godlewska 
modelatorsk St. Pochanke 
tapicerska ~-T Tadeusz Rogowsk· 

adeusz W i aszkiewicz 
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W międzynarodowym spotkaniu młodych aktorów, jakie odbyło się 
dwukrotnie w czasie trwania V światowego Festiwalu Młodzieży i Stu
dentów w Warszawie, uczestniczyli również przedstawiciele naszego te
atru. Byli nimi: aktorka Teresa Wat.ras i kierownik literacki Zdzisław 
Giżejewski, na którego wniosek poruszono w końcowej rezolucji sprawę 
utworzenia międzynarodowego pisma poświęconego problemom postępo
wego teatru. 

lJnia 8 sierpnia br. zawarto porozumienie o współpracy między Kreis
theater w Dobeln k/Lipska w Niemieckiej Republice Demokratycznej 
a Państwowym Teatrem Ziemi Lubuskiej. 

Rozmowy, które toczyły się w serdecznej atmosferze, prowadzili w imie
niu teatru z Dobeln jego dyrektor i kierownik artystyczny Gi.inter Klinger 
wraz ze swoim asystentem, w imieniu zaś Teatru w Zielonej Górze dy
rektor i kierownik artystyczny Zbigniew Koczanowicz, kierownik lite
racki Zdzisław Giżejewski i aktorka Teresa Watras. Ponadto obecni byli: 
Z-ca naczelnego dyrektora Centralnego Zarządu Teatrów St. W. Dobro
wolski, przedstawiciel ambasady NRD radca S!:hmidt, sekretarz Prezydium 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów i Filmu St. Siekier
ko oraz red. A. Wróblewski z dwutygodnika „Teatr". 
Zespół zielonogórski otrzymał od swych niemieckich kolegów cenny 

podarunek w postaci WYdawnictwa „Theaterarbeit". W ramach współpracy 
między obu teatrami przewidywana jest wymiana korespondencji, pro
gramów i afiszy, doświadczeń inscenizacyjnych i organizacyjnych, 
a w późniejszym okresie projektuje' się wzajemne odwiedziny i gościnne 
występy. 
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Mikołaj Niekrasow 

Na śmierć Gogolłl 
Szczęśliwy jest poeta tkliwy, 
Mało w nim żółci, uczu ć - wiele. 
Podziw mu okazują żywy 
Spokcjnej sztuki pr:zyjacicle; 
Współczucie tłumu, szmerek miły 
Wpada jak fali szum do ucha, 
Nie zna niewiary w swoje iły -
Tej męki tworzącego ducha. 
Niefrasobliwie i z r o;:,umem 
Zuchwałą brzydząc 0ię satyrą , 
Wytrwale, mocno włada tłumem 
Swą miłującą pokój lirą . 
Hołdując jego tkUwe j pie ' ni, 
Nie gromią go, lecz chwałę głoszą; 
Oczarowani nim współczesni 
Za życia pomnik j emu wznoszą. 
Lecz nie zna mściWJJ los litości 
Dla tego, co w szlachetnym. celu 
Piętnując tłumu namzetncśc1 
Wrogów przysparza sobie wielu. 
Pierś nasyciwszy nienawiścią, 
Zbrojąc kąciki ust satyrą, 
Drogę przechodzi on ciernistą 
Ze swą karzącą ostro lirą. 
Zewsząd ścigają go potwarze, 
Wrcgie języki, złe spojrzenia, 
I nurza się nie w pochwał gwarze, 
Lecz w dzikich krzykach złorzeczenia. 
To wierząc, to n ie wierząc znowu 
W swoje wysokie powołanie , 
Ciętym i niepr.~yjaznym słowem 
On głosi miłcść n ieprzerwanie. 
Głcs jego zawsze spr zeciw bud i, 
Przysparza wrogów m u surowych -
I pustych i rozumnych ludzi , 
Potępiać go i lżyć gotowych . 
Przekle1istwa zewsząd nmi spadają; 
Dopierc j ego trnpa widząc 
Nareszcie sobie sprawę zdają , 
Jak mocno kochał - nienawidzac. 

(1852 r.) Przełożył Leopold Lewin 
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