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MOTTO: 
„Prawda narodowa tkwi nie w opisie 

stroju ludowego, ale w samej duszy ludu 
Poeta jest poetą narodowym, kiedy na

wet opisuje świat zupełnie odległy, jeśli 

tyiko patrzy na niego oczyma swojego ży
wiołu narodowego, oczyma całego ludu, 
kiedy czuje i mówi tak, iż rodakom jego 
zdaje się, że to oni sami mówią i czują". 

MIKOŁAJ GOGOL 

(Z Jerzego Pomianowskiego „Uwag o „Rewizorze", „Pamiętnik 
Teatraln11", Zesz11t I, rok 1952) 
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MIKOŁAJ GOGOL 

Przy wy.jściu z Teatru 
po przeclsta,vieniu no\ve.i komedii 

Autor sztuk i ("\vychodząc) 

Usłyszałem więcej niż przypuszczałem. Co za pstrokata ster
ta sądów!. .. Co za wspaniała nauka! Tak, jestem zadowolony. Ale 
czemu mi tak ciężko na sercu? Dziwna rzecz: przykro mi, że 
nikt nie zauważył uczciwej postaci występującej w mojej sztu
ce. Tak, bo była jedna uczciwa, szlachetna postać działająca w 
niej przez cały czas. Ta uczciwa szlachetna postać to był -
ś mi e c h. Ten śmi eh był szbchetny, gd:-;ż odważyl się wy
stąpić, nie zważając n::i małe znaczenie, jaki przydaje mu s i~ 

w świecie . Był szlachetny, gdyż odwo.żył się wystąpi ć:, ni e zwa
żając na to, że ściągnął wyzwisko na pisarza kom ic:cn go -
wyzwisko chłodnego egoisty i kazał nawet p8wątpiewać o ist
nieniu w jego duszy uczucia delikatności. Nikt nie wystąpił 

w obronie tego śmiechu. Ja, ·pisarz komiczny. służyłem mu ucz
ciwie i dlatego muszę się stać jego obrońcą. Nie, śmiech je<;t 
donioślejszy i głębszy, niż się przypuszcza. Nie ten śmiech, któ
:ry rodzi się z chwilowego rozdrażnienia, z żółciowego, choro
bliwego usposobienia człowieka, także nie ten śmiech, który 
służy pustej rozrywce i zabawie ludzi - ale ten śmiech, .który 
powstaje z promiennej natury człowieka ... i bez którego małość 
i nędza życia nie napełniłaby go takim strachem. Rzeczy nik
czemne i podłe, obok których przechodzi obojętnie co dzień, 

nie stanęłyby przed nim w takiej strasznej niemal karykatu
:ralnej potędze i nie wykrzyknąłby wzdragając się „czyż na
:prawdę są tacy ludzie?" ... 
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Nie mają racji ci, którzy twierdzą, że śmiech nie działa na 
tych ludzi , przeciw :którym jest skierowany i że łajdak pierw
szy będzie się śmiał z łajdaka, wyprowadzonego na scenę. Łaj
dak-potomek będzie się śmiał istotnie, ale łajdak współcześni!c 
na śmiech się nie zdobędzie! Szyderstwa boi się nawet ten, któ
ry już niczego nie boi się na świecie. 

Nie, śmiać się dobrym, pogodnym śmiechem może człowiek 
o głębokiej dobroci. Ale ludzie nie spostrzegają potężnej siły ta
kiego śmiechu. „Wszystko co śmieszne, to podłe" - mówi się 
w sw1ecie. Tylko temu, co się wypowiada głosem surowym 
i nadętym, tylko temu nadaje się miano wzniosłości: Ale, o Bo
że, iluż codzień przechodzi ludzi, dla których w świecie nie ma 
wcale wzniosłości! Wszystko, co powstało z natchnienia jest dla 
niego głupstwem i banialukami; utwory Szekspira to dla nich 
banialuki, święte poruszenia duszy - to dla nich banialuki... 
Banialuki! ... Ale oto przeminęły wieki, miasta i lud - spełzły, 

z.nikły z oblicza ziemi, jak dym rozwiało się wszystko, co byłe, 
a banialuki żyją i powtarzają się dotychczas!. .. 

Ale oto trzeszczą balkony i balustrady teatrów, wszystko 
zatrzęsło się od góry do dołu, zmieniło się w jedno uczucie: 
"" jedno mgnienie, w jednego człowieka, wszyscy ludzie zeszli 
się jak bracia, w jednym porywie duszy i rozbrzmiewa 
w zgodnych oklaskach hymn wdzięczności dla tego, którego 
już od pięciuset lat nie ma na świecie. Czy słyszą to w mogil~ 
jego zetlałe kości? Czy odpowiada jego dusza, która wycier
piała surowy smutek życia? Banialuki!. .. Ale świat zapadłby 
w drzemkę bez tych banialuk, obumarłoby życie, pleśnią i mu
łem pokryłyby się dusze ... 
Więc raźniej w drogę!. .. W głębi chłodnego śmiechu moż

na znaleźć gorące iskry wiecznej i potężnej miłości. I kto wie, 
może potem wszyscy uznają, że z mocy tych samych praw, we
dle których człowiek pyszny i silny staje się nędznym i słabym 
v.r nieszczęściu, a słaby wzrasta jak olbrzym pośród niedoli -
z mocy tych samych praw ten, co często wylewa duchowe, 
prawdziwe łzy, ten najwięcej śmieje się na świecie!. .. 
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JÓZEF HERTEL 

O życiu i t"\vÓrczości 
Mikołaja Gogola 

Wiele książek napisano o naszym autorze, każda z nich sta
rała się określić jego rangę artystyczną i znaczenie dla czło
wieka. Najlepszym jednak świadectwem tego, kim on jest dla 
nas - będzie mała kartka pamiętnej uchwały Światowej Rady 
Pokoju. Uchwała ta wzywała narody do uczczenia przypada
jących w roku 1952 - rocznic wielkich twórców kultury z ubie
głych wieków. Obok takich geniuszów jak Ormianin - Avicen
na, Włoch - Leonardo da Vinci, Francuz - Viiktor Hugo, znala
zło się nazwisko pisarza rosyjskiego - Mikołaja Gogola. 100-le
cie śmierci tego wielkiego satyryka, hUJmorysty - świat uczcił 

wydaniem niezliczonej ilości egzemplarzy jego pięknych ksią
żek, setkami przedstawień jego doskonałych komedii. Ale naj
ważniejsze tu jednaik chyba to, że Mikolaj Gogoil, czytany jest 
w Kraju Rad i poza jego granicami wciąż, że jak świat długi 
i szeroki, miliony ludzi pracy śmieją się szczerze na jego ko
mediach, że w wielu krajach rozbrzmiewa wezwanie - „Daj
cie nam Gogolów naszych czasów!" 

II 

Mikołaj Gogol urodził się 19 marca 1809 roku w Soroczyń
cach na Ukrainie. Dzieciństwo i lata młodzieńcze upłynęły mu 
w majątku rodzinnym we wsi Wasiljewka. Tu poznał życie 
ludu wiejskiego, jego pieśni i opowiadania, jego wesołość i nie-
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dolę. Uczył się naJPierw w Połtawie, a następnie w Gimna
zjum Nauk Wyższych w Nieżynie. Świadectwa mówią, że był 

uczniem zdolnym, lecz niechętnym do nauki i zamkniętym w so
bie. Pisał natomiast chętnie wiersze i opowiadanka do założo
nego przez siebie pisma szkolnego. 

Dwa fakty z życia szkolnego miały dość nieoczekiwany zwią
zek z jego dalszymi losami: 1) rada kolegi szkolnego, by pisał 
tylko wiersze, bo opowiadania prozą jakoś mu „głupio wycho
dzą"; 2) wypadek krzywdzącego usunięcia postępowego inspek
tora szkolnego nieżyńskiego Gimnazjum ze stanowiska. Skrzyw
dzenie uczciwego człow'..eka obudziło w Gogolu szlachetną myśl 
zostania prawnikiem, urzędnikiem broniącym ludzi przed nie
sprawiedliwością. Po śmierci ojca zarabia na utrzymanie ro
dziny w Petersburgu, zmienia często posady, wreszcie decyduje 
się, dla uzyskania większej gotówki, wydać tom swoich wier
szy. Pierwsza książka spotkała się z bardzo surową krytyką. Za 
ostatnie grosze więc wykupuje Gogol cały jej nakład i wrzuca 
do pieca. Nie daje za wygraną: zarzuca wiersze i z tym więk
szym zapałem zabiera się do pisania opowiadań prozą, do tych, 
które mu jakoś ,.głupio wychodzą". 

W roku 1831 wydaje tom prozy p.t. „Wieczory na futorze 
koło Dikańki", zawierający barwne, wesołe opowiadania z ży
cia wsi: „Jarmark w Soroczyńcach", „Noc świętojańska", „Noc 
majowa, czyli top!.elica", „Zaginione pismo". Najsławniejszy 

poeta rosyjski Aleksander Puszkin pisał wówczas o tej książce: 
„Właśnie przeczytałem „Wieczory ... " - zdumiewają ~nie. 
Oto prawdziwa wesołość, szczera, niewymuszona, pozbaw10na 
pozy i pruderii. A chwilami cóż za poezja, jakie u~zuci~! 
Wszystko to tak niezwykłe w naszej literaturze ... WmszuJę 
czytelnikom iprawdziwie wesołej książki". . 

Porzuca karierę urzędnika-prawnika, a następme, z tru
dem zdobyte stanowisko profesora historii na uniwersytecie. 

Nie przestaje jednak być obrońcą człowieka, czyni to tylko 
inaczej _ z piórem w ręku t w masce śmiechu. Cierpk~ to by~ 
kawałek chleba - pisarstwo i to takie, jak je zaczął poJmo.wac 
Gogol - jako obrona człowieka przed wyzyskiem i poniżeniem, 
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Mikołaj Gogol słucha ludowego piesniarza na progu rodzinnego dom.u. 
we wsi Wasiljewka (lato 1832 r.). 

jako budowanie lepszego .życia na podstawach demokratycz
nych. Czasy, w których wypadło tworzyć Gogolowi, były okrut
ne. Car Mikołaj I, panujący 30 lat (1825-1855) - przemocą 
nieludzką próbował podtrzymywać walącą się machinę pańsz

czyżnianego wyzysku: stłumił bezlitośnie ponad tysiąc buntów 
chłopskich, utopił we krwi powstanie rosyjskie - dekabry
stów z 1825 roku, powstanie z 1830 roku w Polsce, pomógł zdu
sić rev,rolucję 1848 rroku we Włoszech i w 1849 na Węgrzech. 
Literatura - narzędzie budzenia świadomości narodowej 
i społecznej ludu - podlegała specjalnym prześladowaniom: 
wielu rewolucyjnych pi,.arzy za swe dzieła poszło na Sybir; 
tragicznie kończyli wielcy poeci rosyjscy - Gribojedow, Pusz
kin, Lermontow. Smutne też było życie genialnego twórcy 
śmiechu w lite raturze rosyjskiej i światowej , obrońcy człowie-
ka - Gogola, gorzki koniec. . 

:i'fależdł do t '=lk zvvanych ludzi trudnych w życiu. Nie prze
żył )lvielkiej miłości, nl.e miał ani żony, ani dzieci, ani nawet 
gorących przyjaciół. Te w~elkie uczucia przelał za to na swe 
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dzieła. Znakomita współczesna pisarka polska - Maria Dą
browska - mówi o Gogolu, że właściwymi przygod2.mi w ży
ciu były mu własne dzieła, a „jedyną pasją trawiącą jego noce 
i dnie - twórczość , którą uważał za posłannictwo i odpowie
dzialną służbę społeczną". 

III 

Praca na stanowisku profesora historii w Uniwersytecie Pe
tersburskim, zainteresowania historyczno-społeczne, nie pozo-
stały bez wpływu na twórczość literacką Gogola. Teraz, w cza
sie pobytu letniego w Wasiljewce, inaczej , ostrzej spcij rzy na 
przeciwności życia wiejskiego. W „Wieczorach .. . " mamy jesz
cze upiększony obraz wsi, uśmiech dobroduszny i beztroski, 
w drugim cyklu opowiadań ludowych p.t. „Mirgorod" z roku 
1835 śmieje się autor już ze złością i wyraźną drwiną, tuczące 
się pracą chłopa pańszczyźnianego, gnuśniejące i bezmyślne 
obszarnictwo nie tylko śmieszy ale i wstręt budzi. Satyryczne 
spojrzen:e pisarza na otaczającą beznadziejnie głupią, a okrutną 
biurokrację carską zaostrzy się jeszcze bardziej w takich 
arcydziełaich jak: „Nos·', „Pamiętnik Wariata" i „Szynel" 
Wszystko to jednak nie wystarczało gen!uszowi komizmu. „Zro
zumiałem, mówi Gogol, że w utworach moich śmieję się na 
próżno, bez celu, sam nie wiedząc po co. Jeżeli śmiać się, to już 
śmiać się mocno, i z tego, co rzeczywiście zasługuje na ośmi~
szenie. W „Rewizorze" postanowiłem zebrać razem wszystko 

co szpetne w Rosji". 
Cenzura oczywiście nie dała zezwolenia na wystawienie tej 

doskonałej komedii, wydał je dopiero, ujęty chytrym pochleb
stwem, sam car. W literaturze światowej nie było jeszcze po- · 
dobnego arcydzieła, które by z ta:ką jaskrawością, z taką pasją 
komediową i kunsztem, obnażyło rozkład moralny przedsta
wicieli władzy carskiej, wegetację pasożytującego na chłopstwie 
ziemiaństwa, „bezkarną samowolę administracji, kradzież do
bra publicznego, łapownictwo, chamstwo, plotki, głupotę, zni-
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korność wszystkich spraw - jasny bilans całej urzędniczo-po

licyjnej Rosji Mikołajowskiej". 
Widownią wstrząsnął potężny śmiech, który zabijał zło spo

łeczne. Dla narodu był „Rewizor" przedmiotem zachwytu, dfa 
ośmieszonej reakcji powodem wściekłych ataków na Gogola. 
Zarzucano mu, że fałszuje rzeczywistość, nie pokazując ani 
jednej postaci pozytywnej. Autor odparł atak: „Postacią szla
chetną jest śmiech". Sromotnie przygwoździł także Gogol ob
łudne twierdzenia wrogów, że publiczne szydzenie z władz car
skich „zdemoralizuje prosty lud". Mówi: „Ci ludzie wyobrażają 
sobie, że lud dopiero tu w teatrze zobaczy swoje władze; że 
jeżeli na wsi jakiś oszust - starosta przyciśnie go, on tego wca
le nie zauważy, a zauważy dopiero wtedy, gdy przyjdzie do 
1eatru. Naprawdę, oni sądzą, że lud nasz jest głupi jak pień" . 

Wyczerpany fizycznie i psychicznie walką o „Rewizora" 
w czerwcu 1836 roku, dla podratowania zdrowia, wyjeżdża Go
gol przez Niemcy, Szwajcarię, Francję do Włoch. Tu pracuje 
nad swym największym dziełem prozatorskim - „Martwymi 
duszami", a także nad przeróbką „Ożenku". W r . 1837 wstrząs
nęła Gogolem wieść o podstępnym zgładzeniu przez carskich 
zauszników największego poety rosyjskiego - Aleksandra Pusz
kina, autora pomysłów „Rewizora" i „Martwych dusz", powier
nika literackiego Gogola. Z tym większym gniewem i pasją de
deinaskatorską ośmiesza Gogol w „Martwych duszach" rozkład 
poddańczego ustroju. Po pięciu latach pracy z prawie gotowym 
dziełem wraca do kraju. Zaczyna się nowa walka z cenzurą, 
wreszcie, po pewnych przeróbkach, „Martwe dusze" ukazują 
się drukiem. Dzieło powitane zostało przez większość społe

czeństwa rosyjskiego z niebywałym entuzjazmem, przez reak
cję - z wiellkim oburzeniem; wstecznictwo okrzyczało go wro
giem Rosji i żądało dlań Sybiru. Najtrafniej charakteryzują 

„Martwe dusze" słowa ówczesnego wielkiego działacza rewo
lucyjnego-Hercena: „Dzięki Gogolowi świat zobaczył ziemian 
bez masek, bez ozdób, wiecznie ·pijanych i obżartych - są to 
niewolnicy władzy pozbawieni godności ludzkiej, a jednocze
śnie bezlitośni tyrani dla swoich chłopów, wysysający życie 
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i krew ludzi z taką samą naiwną naturalnością, z jaką niemow
le ssie mleko z piersi swej matki". Rewolucyjnej wymowy 
swych dzieł przeraził się sam Gogol. W drugim tomie „Mar
twych dusz" usiłował nadaremnie pokaz::lć pozytywnych bo
haterów z tej klasy, którą dotychczasowa jego twórczo:ć zabi
jała śmiechem. Nie pomogła syzyfowa praca: trzy razy rozpo
czynał na nowo pisać II tom „Martwych dusz" i trzy razy go 
palił. Wreszcie, vV clnvili duchowego załamania się p od napo
rem okrutnych czasów, w „Listach do przyjaciół" potępił swoją 
dotychczasową 1v1spanici.łą twórczość, by stać s ~ę kaznodzieją 
i obrońcą caratu. Błąd swój zrozumiał dopiero w przeddzień 
fmierci, pa.' .ąc II tom „Martwych dusz" po raz trzeci i ostał'ni. 

43 lata życia, 12 - twórcz~ści, a jak wspaniałe dzieło! Gogol 
stał się twórcą rosyjski ej prozy realistycznej, najznakomitszym 
komediopisarzem rosyjskim, wielkim humanistą, obrońcą ludz

kiej godności. 
Oddalony o 100 lat, a jak bliski człowiekowi aut:::ir! 
Gogol, podobnie jak Mickiewcz, marzył, by książki jego, 

chłoszczące śmiechem zło społeczne i głupotę , „zbłądz]y pod 
strzechy". Marzenia te ziściła Wielka Socjalistyczna Rewolucja 
Październikowa, która zmiotła ustrój wyzysku i ucisku , a skar
by kultury oddała w wielu krajach w rc;ce twórców k:pszeg0 

życia - lud~i pracy miast i wsi. 

ADAM MICKIEWICZ 

Portret nieznane ::.? o rr. a larza 
•O-te :ata XIX wiei-u. 

JERZY WYSZOMIRSKI 

·~ 
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„ ... W Paryżu zatrzymy
wała Gogola w ostatnich 
czasach jedynie możność 

widywan·a się z Mickiewi
czem, który tam właśnie 
mieszkał ... " 

Ze wspomnie i1 
A. ». r:an!e!ewskiEgo 

CiOGOL I PC)LSKA 
Choćby§rny nie wiem ile przeczytali różnych studiów, kry

tyk i artykułów o jakimś pisarzu, nie poznamy go należycie 

dopóty, dopóki sam : nie przeczyta.my sum:.ennic jego własnych 
utworów. Oczy w1sb - nie wsz~rstkich, bo gdyby~my chcieli 
czytać wszystko, co wielcy pisarze napisali , nie s arczyłoby 
naszego życia. Aie krrżciy z nich ma w swej twórczości rzeczy 
największe, naJceln '.e jsze, wyznaczające ją tak, jak słupy milo
we wyznaczają drogę. Dlatego też dla szerokich kół czytelni
ków robi się t. zw. „Wybory" pism wielkich pisarzy, zawiera
jące te ich utwory, które stanowią szczyty ich twórczości, 
utwory, które przebyły próbę czasu i unieśmiertelniły się w li
teraturze danego narodu czy całej ludzkości. Czytając takie 
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dzieła, obcujemy bezposrednio z ich twórcą, poznajemy go od 
strony najpoufniejszej: jego „myśli przędzę i uczuć kwiaty" -
jakby powiedział Mickiewicz - staje się on naszą duchową 
własnością. 

Tak też rzecz ma się i z Gogolem, którego „Ożenek" ogląda
my teraz na scenie. „Ożenek" to tylko jeden z jego utworów, 
który nie da nam jeszcze zupełnego pojęcia o ,całokształcie 

twórczości tego wielkiego pisarza rosyjskiego. Aby Gogola poz
nać, zrozumieć, przyswoić - trzeba koniecznie sięgnąć po je
den z „wyborówn jego pism. 

Dla nas Polaków Gogol jest tym bliższy, że znał dobrze li
teraturę naszą, nasz język, że był wielbicielem Mickiewicza. 
Podziwiał „Pana Tadeusza", zachwycał się jego pięknem i „me
lodyjnością jego mowy", i podczas swego pobytu za granicą, 

umyślnie pojechał do Paryża, by poznać osobiście naszego 
wieszcza. Przyjaźnił 1się też z Józefem Bohdanem Zaleskim, 
który - podobnie jak on - urodził się na Ukrainie, był irozko
chany w tej ziemi „mlekiem i miodem płynącej". Niejeden 
piękny wiersz poświęcił Zaleski Ukrainie. A listy swe do Gogo
la, by sprawić mu przyjemność, przeplatał gęsto zwrotami 
ukraińskimi. 

Bliższa znajomość wiązała także Gogola - gdy dłuższy czas 
przebywał w Rzymie z dwoma polskimi emigrantami por. 1831, 
uczestnikami powstania listopadoy;ego - Hieronimem Kajsie
wiczem i Piotrem Semeneńką. Byli to członkowie Towarzysb.va 
Demokratycznego, którzy przyjęli potem święcenia kapłiań

skie i założyli zakon Zmartwychwstańców. Długie z nimi Go
gol toczył rozmowy - o Polsce i jej losach, o walce Polaków 
w r. 1831 „za naszą wolność i waszą". W jednej z nich tak się 
dosłownie o Polakach wyraził: „U was, u was co za życie! Po 
upadku tyle mocy! Cios, który miał zniszczyć, podniósł was 
i ożywił. Co za ludzie, co za literatura, co za nadzieje! To rzecz 
nigdy niesłychana!" 

Przyjemnie słyszeć takie słowa z ust jednego z największych 
pisarzów rosyjskich. I one to p.owinny nas tym bardziej zachę
cić do rozczytania się w jego niepospolitych dziełach. 
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JÓZEF HERTEL 

Kilka uwag o "Ożenku'' 

„Ozenek" Mikołaja Gogola należy do najpopularniejszych 
utworów komediowych w świecie. Doskonałe typy komediowe,. 
przekomiczne sytuacje, najbardziej niespodziewane śmieszne

zakończenie - to prawdziwa uczta wesołości. Nie ma chyba 
widza, który nie podzielałby zdania wielkiego krytyka rosyj
skiego - Bielińskiego - o „Ożenku": „Ile humoru, jaki język, 
jakie charaktery, jaka prawda rzczywistości!" Właśnie: - po
mijając już sprawę niewątpliwie wielkiej śmieszności „Ożen

ku" chodzi o ostatnie - „jaka prawda rzeczywistości". Nad 
wydobyciem tego „drobiazgu" mozolił się Gogol z przerwami 
prawie 10 lat (1883 - 1842). Autor, który z entuzjazmem mó
wił o wyscce wychowawczym znaczeniu teatru, nie mógł po
przestać tylko na pustym śmiechu w „Ożenku". Niezadowolony 
z niewinnych zalotów rozgrywających siq w środowisku zie
miańskim, przenosi \V późniejszych przeróbkach akcję w śro

do\1visko kupiecko-urzędnicze i, nie ujmując śmieszności -
tknął w „Ożenek" świetną satyrę społeczną. Dzięki temu wi
dzimy, że ożenek w ustroju, \V którym o wszystkim rozstrzyga 
pieniądz i tytuł, to nie sprawa szlachetnych uczuć - miłości, 

wzajemnego rozumienia się, szczęścia, lecz sprawa obrzydli
wego handlu. Śmiejmy się bez przerwy, ale i nie zapominamy 
o semie satyrycznym, o wykpieniu przez autora: bezmyślności, 

pustki, upadku moralnego, ubóstwa duchowego, chciwości i nie
zdolności do czynu bohaterów „Ożenku". Takie właśnie oka
zy - bezwolne, bezduszne narzędzia ucisku - rodził carat. 

W tym ośmieszonym, lecz prawdziwym obrazie rozkładają
cego się poddańczego ustroju mikołajowskiej Rosji „Gogol do-
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wiódł, jak rosnąca władza pieniądza deprawująco działa na 
.społeczeństwo, rodzi moralne kaleki, paczy ludzkie uczucia". 
Tak bywa w teatrze - powie ktoś. - A czy podobne „Ożenki" 
nie zdarzają się w życiu? i jeszcze dziś? Pomyślmy. 

„Ożenek" grały w Polsce dziesiątki teatrów zawodowych i na 
pewno setki, jeśli nie tysiące zespołów amatorskich. Jakkolwiek 
grany był zawsze z niebywałym powodzeniem - nie zawsze w 
sposób właiściwy: przesada, tanie gierki i w nienajleps.zym gu
ście popisy cyrkowe może i śmieszyły, ale nie miały nic wspól
nego z Gogolowskim mądrym śmiechem. Nasz Teatr, za przy
kładem wzorowych radzieckich i polskich przedstawień „Ożen
ku", korzystając jednocześnie z cennych uwag, przybyłego do 
nas na próbę analityczną tej sztuki miłego gościa, Laureatki 
Nagrody Stalinowskiej, Reżysera Głównego Moskiewskiego Tea
tru im. Leninowskiego Komsomołu - Zofii Giacyntowej - pra
gnie dać prawdziwego, reali:stycznego Gogola - bawiącego 

wspaniale, ale i uczącego niezgorzej. Czy nam się udało przy
bliżyć naszej wiejskiej widowni tego mądrego pirnrza-satyryka, 
humc.rystę? Oceńcie najliepiej sami. 

„Ożenek" M. Gogola w wykonaniu Moskiewskiego Teatru 
im. Leninowskiego Komsomołu. , 
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NASZ Oż EN EK" '' 



MIKOŁAJ GOGOL 

~,REWIZOR'' 
(fragment V . aktu) 

(Kupcy pragną przebłagać Horodniczego, ojca miasta, 

za założenie na niego skargi przed „rewizorem") 

HORODNICZY: A, witajcie, najmilsi! 

KUPCY (kłaniają się): Daj Boże zdrowia, dobrodzieju. 

HORODNICZY: Co nowego, sokoły? ... Jak handel idzie? ... 

Co liczykrupy, łokciomierze, skarżyć się? ... Arcyzłodzieje, be
stie morskie! Skarżyć się? A co, udało się wam? Ot, myślą 
sobie, pójdzie teraz horodniczy do więzienia! A wiecie wy, sie
dem b:esów i jedna wiedźma wam w zęby ... 

Wiecie wy, że ten sam urzędnik , do któregoście ze skargą 

poleźli, żeni się teraz z moją córką? ... Co? Hę? ... Co teraz po
wiecie? ... Teraz ja was? ... Uuu! Naród oszukujecie! Złapiesz 

dostawę rządową, na sto tysięcy orżniesz, sukno dasz sparciałe, 
a potem dwadzieścia arszynów ofiarujesz, jeszcze ci za to na
grodę dawać! A przecież gdyby się kto dowiedział, toby ci... 
I jeszcze brzuch wypina: „Kupiec, nie rusz go!" „My, powia
da, samej szlachcie dorównamy". Szlachta, tak! Ty mordo za
tracona! 

A ja pluję na twój łeb i twoją ważność. Rozumiesz?! 
KUPCY (kłaniają się): Darujcie nam, panie horodniczy! 
HORODNICZY: Skarżyć się! A kto ci pomógł kombinację 

zrobić kiedyś most budował i policzył za drzewo dwadzieścia 
tysięcy, kiedy i stu rubli nie było warte? Ja ci pomogłem, ko
źla brodo! Zapomniałeś? A gdybym cię wydał, mógłbym cię, 

jak nic, na Sybir przetarabanić! Co powiesz, no? 
KUPIEC PIERWSZY: Nasza wina, łaskawco-dobrodzieju! 

Bies pn:eklęty skusił! Pod przysięgą zarzekam się, że nigdy 
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skargi nie będzie. I jakiego tylko zadowolenia żądasz, wszystko 
zrobimy, tylko się nie gniewaj! 

HORODNICZY: „Nie gniewaj się"? Tak! Teraz, widzisz, 
u stóp się tarzasz ... A dlaczego? Dlatego, że ja górą! A gdyby 
się choć tycio na twoją stronę przEchyliło, tobyś mnie kanalio, 
w błoto wdeptał i jeszcze belką , z wierzchu przywalił! 

KUPCY: Zlituj się, panie horodniczy! 

HORODNICZY: „Zlituj się''.! Teraz to się zlituj! a przed
tem co? Ja bym was (machnął ręką). No, niech wam Bóg wy
baczy! Dosyć! Nie jestem mściwy„. Ale pamiętajcie, teraz 
trzymać się ostro! Wydaję córkę nie za byle szlachciurę . .- Żeby 
mi powinszowanie było„. rozumiesz? „. nie to, żeby się jakimś 
bałykiem albo głową cukru wy~ręcić„. No, idźcie z Bogiem! 

(kupcy „ wychodzą). 

A oto scena ostatnia „Rewizora". Wchodz i żandarm i zapowiada przy
bycie prawdziwego rewizora. Wiadomość ta razi w szystkich jak piorun. 

Zakoń.czenie „Rewizora" - tak zwana SCENA NIEMA. 
Rysunek n ieznanego artysty. 
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CZY ZNASZ TE TWARZE ? - KOGO ONE CI PRZYPOMINAJ.'\ ? 

Jeśli ich znasz ~ podaj nam n azwisk a, jeśli nie - musisz koniecznie 
dowiedzieć się kim oni są. Weź udział w naszym konkursie czytelniczy m 
'J)od hasłem: „CZY ZNASZ BOHATERÓW GOGOLOWSKICH?" Szcz P.-

góły na stronie 24. 



TEATR ZIEMI ŁÓDZKIEJ 

Łódź, ul. Jaracza 11, tel. 218-05 

Dyrektor: TADEUSZ SUTT Kierownik artystyczny: STEFANIA DOMAŃSKA 

Ilf I/KOLA.I GOGOL 

• o z E N E 
Komedia w J odsłonach 

Przełożył JULIAN TUWIM 

AGAFIA TICHONOWNA, córka kupca, 
panna na wydaniu . .JADWIGA KARCZEWSKA 

TERESA UJAZDOWSKA 

ARINA PANTELEJMONOWNA, ciotka . DOMINIKA BARTOSIEWICZ 

HELENA KAMIŃSKA 

FIOKŁA IWANOWNA, swatka . . LEOKADIA JURDZIŃSKA 

HELENA KAMIŃSKA 

PODKOLESIN, urzędni:k, radca dworu . EDWARD ŁOWICKI 

JERZY STASZEWSKI 

KOCZKARIEW, jego przyjaciel . . HENRYK DUDZIŃSKI 

JAJECZNICA, egzekutor 

ANUCZKIN, eksoficer p'.echoty 

ZEWAKIN, lejtnant marynarki 

STARIKOW, właściciel sklepu 

DUNIASZKA, posługaczka 

STIEPAN, służący Podkolesina 

.REMIGIUSZ PAKUŁA 

. TADEUSZ SUTT 

. MIECZYSŁAW PO PŁA WSKI 

. ANTONI SOBIESZCZAŃSKI 

. EUGENIA SUTT 

. ANTONI SOBIESZCZAŃSKI 

Reżyser: STEFANIA DOMAŃSKA 
Asystent reżysera: HENRYK DUDZIŃSKI 

R'ecz dzieje się w Th 1830-1840 r. 

Dekoracje i kostiumy: HENRI POULAIN 
Kierownik literacki: JÓZEF HERTEL 

Kierownicy objazdu: ZBIGNIEW BABICZ, ZDZISŁAW KARCZEWSKI, LONGIN URBAŃSKI 
Brygadier sceny: SZCZEPAN OLCZYK 



Dla większego spopularyzowania wśród naszej widowni 
wielkiego humorysty, autora granego iPrzez nas „Ożenku" 
MIKOŁAJA GOGOLA, ogłaszamy konkurs pod hasłem 

" 
Czy ZNASZ BOHATERÓW GOGOLOWSKICH?". 

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy nasi widzo.wie. 
Ci, którzy nie czytali dzieł Gogola, będą je mogli nabyć u ak

torów Teatru Ziemi Łódzkiej, podczas przerwy na przedstawie
niu „Ożenku". 

Konkurs polega na odgadnięciu kolejno - od nr 1 do 7 -
nazwisk bohaterów Gogolowskich, których podobizny widzimy 
na fotografii ze str. 21. Do nazwisk należy dodać króciutki 
opis _ kim są poszczególni bohaterowie. Rozwiązanie konkur
su należy przesyłać najpóźniej do dnia 10 maja 1955 r. na adres 
Teatru Ziemi Łódzkiej - Łódź, Kopernika 8. Za trafne i naj
bardziej interesujące odjpowiedz,i nasi widzowie otrzyma,ją cenne 

nargrody pieniężne i książkowe. 

MIKOŁAJ GOGOL 

MARTWE DUSZE 
(fragmenty) 

... Bardzo wątpliwe, żeby wybrany przez nas bohater podobał 

ioię czytelnikom ... 
Sama tusza i średni wiek Cziczikowa bardzo mu zaszkodzą: 

tuszy w żadnym wypadku n:.e przebaczą bohaterowi i bardzo 
wiele dam odwróciwszy się powie: „Ot, taki wstrętny!" Niestety 
wszystko to wiadome jest autorowi, lecz mimo to nie może wziąć 
na bohatera człowieka poczciwego. Dlatego, że trzeba w końcu 
dać cdpo (:ząć biednemu p :xzdwemu człowiekowi, dlatego, że 
próżno obraca się w us tach słowo : człowiek :po.czciwy; dlatego, 
że z poczciwego człowieka zrobiono szkapę i nie ma pisarza, 
który by na nim nie jeździł popędzając i batem, i c-zym się da; 
diia,tego , że zamęczyli człowieka .p()czciwego do tego stopnia, :le 
teraz nie ma w nim nawet cienia poczciwości, została tylko1 skóra 
i kości zamiast ciała; dlatego,' że obłudnie wzywają człowieka· 
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poczciwego; dlatego, że nie szanują człowieka poczciwego. Nie, 
czas wresz.cie zaprząc i lajdaJka. A więc zaprz·ęgniemy łajdaka! 

... I jeszcze pozostaje tajemnicą , dlaczego ta postać ukazała 
się w powstającym teraz poemacie. 

Ale nie to jest przykre, że z bohatera będą niezadowoleni; 
najprzykrzejsze jest to, że istnieje w duszy nieodparta pew
ność, iż z tego samego bohatera, z tego samego Cziczikowa 
byliby czytelnicy zadowoleni, gdyby autor nie zajrzał mu głę
biej do duszy.. . To nic, że ani oblicze, ani cała postać jego 
nie rzucałaby się w oczy jak żywe: za to po skończeniu lektu
ry dusza ·nie byłaby niczym wstrząśnięta i można by wrócić 
do zielonego stolika, zabawiającego całą Rosję. Tak moi da
brzy czytelnicy, nie · mielibyście ochoty oglądać ujawnionej 
nędzy ludzkiej. Na co, powiecie, po co to? Czyż my sami nie 
wiemy, że w życiu jest wiele rzeczy głupich i godnych pogar
dy? I tak często nam się zdarza widzieć to, co wcale nie jest 
pocieszające. Lepiej pokażcie nam coś pięknego, pociągającego. 
Lepiej zapomnijmy o tym wszystkim! „Dlaczego ty mi, bra
cie, mówisz, że gospodarka idzie źle? - mówi dziedzic do eko
noma. - Ja, bracie wiem o tym bez ciebie, czy n~e możesz 

mówić o czym innym? Pozwól mi o tym zapomn:eć, nie wie
dzieć o tym, wówczas jestem szczęśliwy" . I oto te pieniądze, 
które by trochę poprawiły stan rzeczy, idą na różne środki, 

żeby osiągnąć stan zapomnienia. 
Na autora padnie jeszcze oskarżenie ze strony tak zwanych 

patriotów, którzy siedzą sobie spokojnie po kątach i zajmują 
się zupełnie postronnymi sprawami, ciułają sobie kapitaliki, 
budując swoją przyszłość kosztem innych; ale gdy tylko zda
rzy się coś w ich mniemaniu upokarzającego dla ojczyzny, uka
że się jakaś książka, w której powie się niekiedy gorzką praw
dę, wybiegną ze wszystkich kątów jak pająki , które dostrzegły, 
żt. w paj ęczynę zapląt~ ła się mucha, i zaraz podniosą krzyk: 
„Czy godzi się wynosić to na światło dzienne, rozgłaszać 

o tym? Przecież wszystko cokolwiek tu jest opisane, to nasze, 
czy to dobr?:e? A co powiedzą cudzoziemcy? Czy to przyjemnie 
·słyszeć złą opinię o sobie? l\IIyślą, że to nie bolesne? Myślą, że 



,,. 
nie jesteśmy patriotami?" Na takie mądre uwagi, zwłaszcza co 
do opinii cudzoziemców, przyznam się, że nie można znaleźć 
żadnej odpowiedzi. Chyba ot taką : W jednym z oddalonych za
kątków Rosji żyli dwaj mieszkańcy. Jeden, imieniem Kifa Mo
.ki~ewicz , człowiek łagodnego charakteru, był ojcem rodziny, 
w1odą~ym życie w sposób szlafrokowy. Rodziną swą nie zajmo
wał się; egzystencja jego raczej zwrócona była w kierunku 
umysłowym i zajęta następującym, jak sam się wyrażał filo
zoficznym zagadnieniem: „Ot, na ten przykład , zwierzę ~ mó~ 
wi.ł cho~~ąc po pokoju - zwierzę rodzi się nagie. Dlaczeg1J 
nuanow1c1e nagie? Dlaczego nie takie jak ptak , dlaczego nie 
wy~luwa się ~ jajka? Jakie to doprawdy tego„. zupełnie nie 
mozna zrozumieć natury, jeśli się w nią bardziej wgłębić!" Tak 
my~li. ~ieszkaniec Kifa Mokijewicz. Ale jeszcze nie jest to naj
wazn1e1sze. Drugim mieszkańcem był Mo·kij Kifowicz, jego 
~odzony syn. ~~ł on tym, co nazywają w Rosji zawadiaką, 
1 podczas gdy OJc1ec zastanawiał s:ę nad urodzeniem zwierzęcia 
jego dwudziestoletnia, barczysta natura rwała s ię do świata . D~ 
niczego nie umiał się lekko dotknąć, zawsze albo ręka komuś 
zatrzeszczy, albo guz wyskoczy na czyimś nosie. W domu i w są
siedztwie wszystko, począwszy od dziewki do posług aż do psa 
podwórzowego, uciekało na jego widok; nawet własne łóżko 
w sypialni połamał na kawałki. Takim był Mokij Kifowicz, 
zresztą poczciwy chłop . Ale jeszcze nie to najważniejsze. A oto, 
co jest najważniejsze. „Zlitujże się pan, Kifo Mokijewiczu -
mówili OJCU swoi i obcy - cóż to za gagatek ten twój Mokij 
Kifowicz? Nikomu nie daje spokoju, taki krzywdziciel!" 

- „Tak, urwis , urwis - zwykle odpowiadał na to ojciec -
ale cóż zrobić: bić się z nim już za późno, zresztą wszyscy mi 
zarzucą okrucieństwo ; a on jest ambitny, zrobić mu wymówkę 
przy tym i owyin, uspokoi się, ale przecie się rozniesie, ot bie
da! miasto się dowie i zupełnie za ostatniego będą go mieli. 
A cóż , myślą może , że mnie to nie martwi? Czyż nie jestem 
ojcem? Że się zajmuje filozofią i niekiedy nie mam czasu, to 
już nie jestem ojcem? A właśnie, że nie, jestem ojcem, jestem 
ojcem, niech ich diabli wezmą, jestem ojcem mego Mokija Ki-
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fowicza tutaj mam w sercu!" Tu Kifa Mokijewicz bił się bar
dzo mocno pięścią w piersi i wpadał w pasję. „Jeżeli ma już 
zostać psem, to niechże nie ode mnie się o tym dowiedzą, niech 
ja nie będę tym, kto go wyda!" I, okazawszy taką czułość oj
cowską, pozwalał Mokijowi Kifowiczowi spełniać nadal swe 
czyny bohaterskie, a sam znów wracał do ulubionego przed
miotu, zadając sobie nagle jakieś pytanie w tym rodzaju: ,,No, 
a gdyby słoń się rodził w jajku, skorupa pewno musiałaby być 
bardzo gruba, armata by nie przebiła ; trzeba by wymyśleć ja
kąś nową broń palną." Tak wiedli życie dwaj mieszkańcy spo
kojnego zakątka, którzy niespodziewanie wyj1rzeli, żeby odpo
wiedzieć skromnie na oskarżenie ze strony niektórych gorących 
patriotów, do ·czasu zajmujących się jakąś filozofią, albo zbo
gaceniem się na rachunek tkliwie przez nich kochanej ojczyz
ny, myślących nie o tym, żeby złego nie robić, lecz o tym, żeby 
tylko nie mówiono, że źle robią ... 

Któż inny, jeśli nie autor, ma powiedzieć świętą prawdę '? 

Boicie się głęboko utkwionego spojrzenia, sami s:ę lękac:e skie
rować na coś głębokie spojrzenie, lubicie prześliznąć się po 
wszystkim bezmyślnymi oczami. Pośmiejecie się nawet z całego 
serca z Czicz'ikowa; być może, nawet pochwalicie autora, po
wiecie: .,J ednak niektóre rzeczy zręcznie podpatrzył , musi to 
być człowiek o wesołym usposobieniu!" I po takich słowach ze 
zdwojoną dumą spojrzycie na siebie, uśmiech zadowolenia uka
że się, na waszych twarzach i dodacie: „Trzeba się jednak zgo
dzić, że bardzo dziwni i bardzo śmieszni bywają ludzie tu i ów
dzie na prowincji , a przy tym i nie byle jakie łajdaki!" A kto 
spośród was, pełen chrześcijańskiej pokory, nie publicznie, lecz 
w ciszy, sam, w chwilach samotnych rozmów z samym sobą 
skieruje do wnętrza własnej duszy to ciężkie pytanie: „A czy 
i we mnie nie ma czegoś z Cziczikowa?" Akurat!„. 

Ale zaczęliśmy mówić zbyt głośno , zapominając, że bohater 
nasz , śpiący w ciągu całego opowiadania jego historii, już się 
obud7.ił i może łatwo usłyszeć tak często powtarzane swe naz
wisko. A to człowiek obraźliwy - i jest niezadowolony, jeżli 
się o nim wyrażać bez szacunku ... 
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KRONIKA 

ŁÓDZKI EXPRESS ILUSTROWANY 

z dnia 18. IX . 1954 r. pisze: 

Pomoc prawdziwie braterska. Wczoraj na próbie cennych 
wskazówek udzielił artystom Teatru Ziemi Łódzkiej reż . Bier
sieniewa-Giacyntowa. 

Wczorajsza próba przygotowanego obecnie w Teatrze Ziemi 
Łódzkiej „Ożenku" Gogola, nie była zwykłą próbą. Przybyła 
na nią bowiem Zofia Biersieniewa-Giacyntowa, główny reżyser 
Moskiewskiego Państwowego Teatru im. Leninowskiego Kom
somołu, laureatka Nagrody Stalinowskiej. 

Właśnie kierownik literacki omawiał epokę i warunki w ja
kich Gogol stworzył to dzieło. Reżyser Giacyntowa zaintereso
wała się metodami pracy i przygotowania się zespołu do sztu
ki.„ 

- Jak należy wystawić Gogola? 
Reżyser Giacyntowa uśmiecha się. 

- Wielokrotnie nasze Teatry wystawiały sztuki Gogola i nie 
zawsze wypadały one dobrze, mimo, że robili to najlepsi re
żyserowie... Trzeba grać prosto i realistycznie. Wtedy Gogol 
jest zrozumiały, wtedy bawi i uczy. 

Artystów Teatru Ziemi Łódzkiej zainteresowała sprawa tea
trów wiejskich w ZSRR. 

- Specjalnych teatrów wiejskich nie mamy. Istnieją nato
miast teatry objazdowe. Obecnie wyjeżdżają one na tereny, 
gdzie zagospodarowuje się odłogi. Nie mamy również specjal
nego repertuaru dla wsi. Gramy tam to co i w mieście. We 
wszystkich środowiskach np. cieszy się u nas wielkim powo
dzeniem Szekspir. 
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PRZYJAŹNI 

Próba analityczna „Ożenku" w Teatrze z.i,emi Łódzkiej z udzialem znako
mitego gościa· radzieckiego - Zofiii. Giacyntowej. 

Spotkanie z Zofią Giacyntową - wybitnym reżyserem, 

znakomitą aktorką i przemitym czlowieldem zostani e dlugo 
w naszej pamięci. A oto Jej slowa umieszczone na książce 
„GOGOL I TEATR"' : 

TEATROWI ZIEMI ŁÓDZKIEJ - OD RADZIECKIEJ 
AKTORKI I REŻYSERA 

Z SERDECZNYMI ŻYCZENIAMI POWODZENIA W ZA
SZCZYTNEJ, TRUDNEJ I POCIĄGAJĄCEJ PRACY. 
KTÓRA SŁUŻY SWEMU KRAJOWI; A KRAJ WASZ JEST 
NIEZWYKŁY, LUDZIE W NIW TWORCZY I DZIELNI. 
WIERZĘ W WASZE POSTĘPY. WSPIERAJCIE SWOICH 
ARTYSTÓW, ONI STANOWIĄ O żY<;:IU TEATRU. 

Z. GIACYNTOWA 



Wydział Kultury WRN w Łodzi, 
Związek Samopomocy Chłopskiej, Teatr Ziemi Łódzkiej 

NASZ KONKURS TEA'fRALNY 
W celu upowszechnienia w większym stopniu teatru i pod

niesienia na wyższy poziom kultury teatralnej na wsi - Wy
dział Kultury WRN w Łodzi, Związek Samo.pomocy Chłopskiej 
i Teatr Ziemi Łódzkiej ogłaszają konkurs na 

NAJBARDZIEJ TEATRALNĄ MIEJSCOWOŚĆ 
\VOJE\VÓDZT\V A ŁÓDZKIEGO 

Do konkursu mogą stanąć wszystkie miej,scowości, które od
wiedza z przedstawieniami Teatr Ziemi Łódzkiej. 

Przy ocenie stopnia uteatralnienia danej miejscowości brane 
będą pod u wagę następujące sprawy: 

1) stan przygotowania sali na przedstawienie - wygląd 

widowni, sceny, garderób oraz ogrzewanie; 
2) ilość widzów na przed;stawieniu oraz ich zachowywanie 

się; 

3) ilość biletów rozprowadzonych w przedsprzedaży; 
4) punktualność rozpoczynania przedstawienia; 
5) praca amatorskich zespołów teatralnych i ich współpra

ca z teatrami zawodowymi; 
6) pomoc władz terenowych i organizacji społecznych w 

przygotowaniu przedstawienia. . . 
Najbardziej zasłużonym w dziele upowszech~1~ma t:~tru 

osobom, instytucjom, organizacjom masowym i m1e3scowosc1om 
przyznane zostaną nagrody pieniężne, książk~we _oraz dyplomy. 

Konkurs trwa od chwili obecnej do 30 kw1etma 1955 r. Wy
niki oofoszone będą 10 maja 1955 r. Kartę uczestnictwa w kon
kursie0 przesyłamy zainteresowanym za pośrednictwem Prezy
diów Powiatowych Rad Narodowych. 

Nagrody ufundowali między innymi: 1) Przewod~iczący Pre-· 
zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej; 2) Wydz1~ł. Kultury 
Prezydium WRN; 3) Związek ?amopom~cy ~h:ops~1e_1; 4) Re
dakcja czasopisma „TEATR"; 5) Teatr Z1em1 Łodzk1e3. 
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LISTY DO PRZYJACIÓŁ TEATRU 
Ob. POLAŃSKI WŁADYSŁAW, Kierownik Kina 

RA W A MAZOWIECKA 
Drogi Przyjacielu. 

Nie wiemy za co Wam wpienP dzit!kować: jesteście Kierow
nikiem Kina, a nie obawiacie się konkurencji teatru i dajecie 
nam zawsze bardzo chętnie salę; nie macie żadnego obowiązkn 
organizo1vać nam widzów na przedstawien;ie, a chodzicie w tej 
sprawie i do Komitetu PZPR, i do Prezydium Rady Narodowej, 
i do Gminnych Spółdzielni, czy nawet od domu do domu. 
Dziękujemy Wam więc najserdeczniej za każdą przysługę 

oddzielnie i za wszystkie razem. 

Ob. Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej, 
BIAŁA RAWSKA 

Drogi Nasz Komendancie. 

Niektórzy komendanci mają sikawki strażackie nie tylko 
do '.gaszenia pożaru; - często, kiedy palimy się grać dla wiej
skiej widowni - wylewają na nas nie jeden strumie1i z imnej 
wody, śpiewając wysoką opłatę za salę. Ty jesteś jedynym 
w su:oim rodzajil Przyjacielem Teatru: Nie tylko dajesz nam, 
salę bezpłatnie, ale jeszcze pomagasz w organizowaniu przed
stawienia. Za to gorące strażackie serce dzięku ,j emy Ci równie 
gorąco, Drog i, naprawdę NASZ KOMENDANCIE. 

Ob. DOBRZYŃSKI STANISŁAW, Kierownik Szkoły 
w STRUGIENICACH k /Zdunów, pow Łotvicz . 

Wiemy, że macie wiele kłopotów na starwwisku Kierownika 
Szkoły, że tciele czasu poświęcacie na pracę wychmccrwczą 
z młodzieżą; nie wiemy tylko, jak to robicie, ż e znajdujecie 
jeszcze czas na tak daleko idącą pomoc dla Teatru. Wy może 
nie pamiętacie, ale my pamiętamy, Wasz żywy i bezinteresow
ny współudział nie tylko w zachęcaniu do pójścia na prz ed
stawienie ale i w samym nawet rozprowadzaniu biletów. Na
piszcie nam, jak wy to robicie, aby z Waszych doświadczeń, 
mogli skorzystać inni. Za tę Waszą cenną i bezinteresowną 
pomoc składamy Wam serdeczne podziękowania. 
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Ob. WIKTORIA ANDRZEJCZAK, Woźna Kina Wiej
skiego Nr 32 w GRABOWIE ŁĘCZYCKIM. 

Droga nasza Przyjaciółko. Spotykamy się z wypadkami nie
ogrzania sali na przedstawienie nawet wtedy, kiedy najusilniej 
prosimy Prezydia Rad Narodowych i inne osoby odpowiedzialne 
za to. Waszym 'zrozumieniem dla pracy Teatru jesteśmy mile 
zaskoczeni: nikt Was nie prosił o ogrzanie sali, nikt nie dal 
opału, a mimo to, z własnej inicjatywy, własnym opałem salę 
ogrzaliście. Poza · opłatą - przesyłamy więc najserdeczniejsze 
podziękowanie i pozdrowienia. 

Ob. STULCZEWSKI HENRYK, Kierownik Szkoły 
. w CHOCIWIU, pow Łask. 

Ludziom, którzy się z nami kłócą, nie dziękujemy. Wam jed
nak, za to ciągłe wykłócanie się z naszym Teatrem o każde 
przedstawienie dla Waszej miejscowości - dziękujemy i to 
serdecznie. Ale Wy nie tylko kłócicie się z nami o przedsta
wienia, o jak najczęstsze przyjazdy - tego domagają się pra
wie wszystkie miejscowości - Wy dbacie również o należyte 
zorganizowanie przedstawień - żeby sala była mila, ogrzana 
należycie i wypełniona widzami po brzegi. 

I za to dziękujemy Wam jeszcze serdeczniej. 

Ob. MALCHER BOLESŁAW, Kierownik Szkoły 
w KUROWIE, pow. Wieluń 

Najwięcej kłopotu sprawia nam nieprzyzwyczajenie naszej 
widowni do <punktualnego rozpoczynania !Przedstawi.eń \i do 
wcześniejszego nabywania biletów u posiadającego książkę bi
letową. Wasza organizacja i pomoc pod tym względem za
chwyca nas. Jak wyście to zrobili, że w momencie naszego 
przyjazdu - 500 biletów już było rozprowadzonych wśród wi
dzów? - Zróbcie nam przyjemność i napiszcie o tym. 

Dziękujemy Wam za ten piękny rekord i za list do nas. 

Ob. KICIŃSKI STANISŁAW, Instruktor Rolny, 
NIEBORÓW, pow. Łowicz 

Za Waszą dużą i bezinteres12wną pomoc w realizacji filmu 
oświatowego o naszym Teatrze na terenie Nieborowa, jak rów-
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nież za wyratowanie nas z kłopotliwej sytuacji w dn. 26. 9. 54 r., 
składamy Wam najserdeczniejsze podziękowania. Wasze mile, 
wypowiedziane w dyskus_1i po przedstawieniu slo1va, dodają 
nam otuchy w naszej pracy. 

Rozpisaliśmy s ię, a mimo to jest jeszcze wielu przyjaciół, 
do których powinniśmy napisać listy z podziękowaniem. 

- A jeszcze należałoby do tych napisać, którzy nam nie poma
gają i utrudniają - zwraca mi uwagę mój kolega. Racja. Ale 
na początek nawiązania kontaktu listowego z naszymi widza
mi, jako.ś nie mam serca do wymówek, więc pozwólcie, że odło
żymy do następnego programu nasze listy z podziękowaniem 
i z pretensjami. 

Kiedy przyjaciele się rspotykają - mają sobie wiele do po
wiedzenia; kiedy są z daleka - piszą do siebie listy. Czeka
my więc, Drodzy Przyjaciele, na Wasze listy, dzielcie się z na
mi swymi doświadczeniami w organizowaniu przedstawień, 

pomagajcie nam swoimi radami. 

j. h. WASZ TEATR ZIEMI ŁÓDZKIEJ 

Nasza „Sprawa rodzinna" J. L utowskiego. Reż. A. Boryslawska. Sceno
graf: H. Poulein. Od prawej: Marian Dąbrowski (Ojciec), Irena Btiraw
ska (Irena), Brunon Bukowski (Feliks), Maria Lelska (Kamińska), 

Marek Klys (Tomek). 
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Z POEZJI 

KWIATY POLSKIE 

(3) 

(fragmenty o dawnej Polsce) 

Bałuckie limfatyczne dzieci 
Z wyostrzonymi twarzyczkami 
(Jakbyś z bibułki sinoszarej 
Wyciął ich rysy nożyczkami), 
Upiorki znad cuchnącej Łódki, 
Z zapadłą piersią, st.arym wzrokiem, 
Siadając w kucki nad rynsztokiem, 
Puszczają papierowe łódki 
Na ścieki, tęczujące tłusto 
Mętami farbek z apretury 
I płyną w ślad nędzarskich jachtów 
Marzenia, a za nimi - szcz iay. 
Wiatr zawiał. A z szu·mnego 'l.oi·euiu 
Napływa śpiew rozkołysany 

Szaleńca: „J"ai heutre, savez-vous? 
D'incroyables Florides!" -- Pijany 
Rozbujał statek oceany 
Wśród tłoku cudów, barw zalewu, 
Tm'icząc na piefoi fal -- i nagle: 
„Jeżeli jakiej wody pragnę 
Tam w Europie, to kałuży, 

Gdzie dziecko schyla się nad bagnem, 
I puszcz·'.l o zmrokowej chwili 
Statki wątlejsze od motyli..." 
Ale wjechała na podwórze 
Kloaczna beczka z po1J1pą ssącą, 
Półkolem stają więc przy dziurze, 

(W I rocznicę 

JULIAlVA TUWIMA 

śmierci poety) 

Wpatrzeni w gęs tą ciecz chlupiącq, 
Gdy wtem, przez obszarpaną zgraję 
Dzieci z sąsiedztwa otoczony, 
Zjawia się skoczek upragniony, 
Niedościgniony w zór artyst. y ; 
Zdejmuje palto i zostaje 
W trykocie brudnym, bo cielistym, 
Z pstrymi skrawkami s_częścia na nim. 
Rozkłada płowy swój dywan ik, 
Wyjmuje z 'worka trzy butelki 
I - patrz! - w powietrzu pisze niemi 
Nieustający bieg ósemki. 
Dzieci są w niebie. A na ziemi -
Na ziemi, gdy tak w polu stoję 
(A dawno stoję, osłupiały), 
Kłosy się wiatrem rozechwiały, 

A z nimi - proste myśli moje: 
Że też tym ludziom braknie chleba! 
Z,e też się tak im męczyć trzeba. 
Ze też z tych łanów życiodajnych, 
Ze szczodrych, tłustych, urodzajnych, 
Ze złotych, srebrnych, takich cudnych, 
I z · blasku błękitnego nieba 
Zycie odrzuca tym nędzarzom 
żebraczy kęs czarnego chleba, 
Zaduch bałuckich „stancji" brudnych, 
Wszy , co po bladych dzieciach łażą, 
Sarną brzydotę i ohydę 

Z kloaką i s.zczurami :demi! ... 
Tak sobie myśląc dalej idę 
Po niepojętej, piękne.i ziemi, 
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Rozważający boże dz· eło 
Cudowne, nędzne i złowieszcze ... 
Dwadzieścia osiem lat minęło, 
W ciąż idę - i wciąż nie wir~m jeszcze. 
Staję, „gościńców król, włóczęga", 
Przed chłopską chatą. Dach jej stromy, 
Spadzista strzecha ziemi sięga 
Zwichrzoną brodą burej słomy. 
Mech, szary liszaj spopielony, 
W szczeliny powtykany, sterczy 
Jak siwe klaki starczej piersi 
Dziadygi, co na progu sieni 
Siadł w gadach, ćmiąc machorkę czarną ... 
Przedpotopowe w sieni żarna, 
Prosiak pomyje z garnka siorba, 
W izbie na stole jedna miska 
Z jałową paćką dla sześciorga, 
Baba wnukowi w główce iska, 
Dzieci i kury na podłodze, 
Dym, zaduch, kwaśny chleb razowy, 
Gliniasty jak podłoga w izbie ... 
Wypijam mleko i wychodzę 
Od dobrej pani Michałowej 
I dalej idę - a po drodze 
Coraz gwałtowniej, coraz gęściej 
Wyrywam z ziemi garście zboża, 
Szarpię i depcę ziemskie - szczęście? 

Nieszczęście? Radość? Klęskę? - nie wiem. 
Bunt, rozpacz, pasja, w piersi pożar, 
Pędzę jak pocisk gnany gniewem! 
Sad - łódzkie dzieci - chłopska nędza -
A ziemia żyzna, szczodra, tłusta, 
A słońce czystym zlotem chlusta! 
Tak! Pocisk, którym bunt popędza! 
Uderzyć! rozbić! Zmiazdżę! zburzę! 

Zbuduję nowy! Pomszczę nędzę! 
Wyrwę zło! zetrę! 

Ojciec w biurze 

Pisze i pi.sze w głównej księdze 
Już nie jednego - wszystkich banków, 
Fortuny panów fabrykantów, 
Zadowolonych posiadaczy 
Pałaców, karet i brylantów. 
„Ojcze!" - w dalekie krzytzę pole -
„ Widzisz tę butlę na twym stole? 
Chwyć ją! Syn każe! Podnieś! Przechyl! 
Zalej m2jątki ich rozdęte! 
Czerwonym chluśn':j atramentem 
W tę główną księgę, gdzie przeklęte 
Wpisujesz zbrodnie ich i grzechy!". 

DO CÓRKI W ZAKOPANEM 

Kłaniaj się górom, córeczko, kłaniaj się górom, 
Sniegom słonecznie kipiącym, świtom tatrzafiskim, 
Olśniewającym lazurom, olśnionym chmurom, 
Ki:aniaj się, córko, wysokim dniom zakopiańskim! 

Kłaniaj się ptakom i źródłom, ludziom i świerkom, 

I gwiazdom nisko wiszącym w pustce przeźroczej! 
Twoje to wszystko, już twoje, obywatelko 
Rzeczypospolitej młodej - Polski Roboczej! 

A ojciec (żebyś wiedzia!) po tamtych śniegach 
Cieniem się ciemnym wałęsał, coraz ciemniejszym ... 
Rosła Żelazna Hołota w „karnych szeregach" 
I ogłuszała go rykiem, że - nietutejszy. 

Kruki nad ojcem skrzeczały czarnowróżebne, 
Wichry mu dni zapędzały w ślepe zaułki, 
Dni - tyleż durne co chmurne, jutra niepewne, 
A jeśli pewne - to jutra Zbira i Spółki. 

37 



38 

Kłaniaj się górom, córeczko, kłaniaj z wysoka, 
Z ti.;ysoka nisko się kłaniaj Łodzi Fabrycznej! 
Z owych tam wierchów, czy regli, z Morskiego Oka 
Slą~kini górnikom się kłaniaj z uśmiechem ślicznym! 

Klcmia.1 się szczytom podniebnym, hardym i pięknym! 
To swoje „Czuwaj" im krzykni·j, harcerko rnala! 
A zawsze kłaniaj się, córko, ludziom mal.efikim, 
Bo to są ludzie ogromni. Zebyś wiedziała. 

Kłaniaj się wiejskim nieznanym nai:czyóelkom .. 
Brnącym przez śnieg! do szkółek w mrozy siarczyste, 
Kłaniaj się z wyżyn drukarzom, obywatelko „ 

Rzeczypospolitej Polski - jasnej i czystej. 

Wysoki Giewont., wysoki! A pod nim płynie 
Potokiem, córko, potokiem historia wieków. 
Na górach, córko, na górach - myśl o nizinie! 
Sród głazów, córko, śród głazów _j myśl o czlowieku! 

Mocno i pewnie chodząca po polskiej ziemi, 
Umiluj lud sprawiedliwy, co Polskę zbudził. 
A tam kochanie, gdzie mieszkał Włodzimierz Lenin, 
Złóż kwiatek. To był przyjaciel tych prostych ludzi. 

Kłaniaj się górom, córeczko, kłaniaj się górom, 
Sniegom słonecznie kipiącym, świtom tatrzańskim, 
Ol.iniewającym lazurom, olśnionym chmurom, 
Kłaniaj się, córko, wysokim dniom zakopiańskim! 

I ja tam byłem za młodu, miód - wino piłem, 
Bajek upiornych słuchałem, cymbałów grzmiących. 
Chwiało mną ledwie nie schwiało w otchłań-mogiłę , 
Miękko usłaną wiechciami laurów więdnących. 

A ty się kłaniaj świeżością rześkiego brzasku 
Młodości, co nad poziomy, i oku sł01~ca! 
Prawdzie i pracy się kłaniaj - i cala w blasku 
Wróć do promiennej Warszawy - promieniejąca! 

TUT-J?INIA 

ARCHANIOŁ 

Jakiż to uroczy facet! 
Kulturalny, religijny, 
Absolutnie apolityczny 
I zupełnie bez.partyjny. 

Jakie wzniosie ideał.y 

Głosi sz eptem, na uboczu! 
Jaki czysty, święty plomie1'i 
Bije z tych s _lachet nych oczu! 

Jakiż on ma program, piękny, 
Słuszny i prostolinijny: 
Absolutnie apolityczny 
I rozkosznie be::: partyjny! 

Ma być tak: Cywilizacja, 
Demokracja, Wolność Słowa, 
Duch Zwycięzca, Rząd Wszechlud zki 
Tudzież Zgoda Wszechklasowa. 

Serce rośnie, kiedy słucham 
Jego tyrad melodyjnych, 
Absolutnie apolitycznych 
I uroczo bezpartyjnych. 

Ma być również Sprawiedliwość, 
Czysta Sztuka, Pokój Wieczny, 
Milość, Błogość, Szczęście - slowem 
Swiat wspaniały i bajeczny. 
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Taki program zachwyt budzi! 
Toż to istny raj biblijny: 
Absolutnie apolityczny 
I cudownie bezpartyjny. 

- „Wieszczu, mówię, bóstwo moje! 
Wszystko pięknie i prześwietnie, 

Ale jak to niby zrobić 
I wprowadzić w czyn konkretnie? 

Wszyscy pójdq za twym głosem, 
Każdy cię jak zbawcę przyjmie 
Absolutnie! Apolitycznie! 
Z entuzjazmem! Bezpartyjnie! 

Ale powiedz mi, wieszczuniu 
Archaniele i proroku, 
Kto załatwi te drobnostki: 
Szczęście, zgodę, wolność, pokój?" 

Wieszcz zadumał się głęboko, 

Potem westchnął elegijnie 
(Absolutnie apolitycznie 
I przedziwnie bezpartyjnie) 

1 natychmiast najkonkretniej 
Opowiedział o swym planie: 
Zaczął od Sanctissimusa, 
Skończył zaś na Guderianie. 

Tak wylazla z Archaniola 
Stara świnia reakcyjna: 
Absolutnie apolityc_?na 
I zupelnie bezpartyjna. 

„Sprawa rodzinna". Irena Burawska i Brunon Bukowski. 



JAN SZTAUDYNGER 
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FRASZJ(J 
WIELKI AKTOR 

Wielkim aktorem słusznie go nazwali, 
Gdy gra, lud wstaje i wychodzi z sali. 

MARZENIA BUMELANT A 

Radby z słonkiem chodził spać, 

Byle z nim nie musiał wstać. 

NOS DO GÓRY 

Czemu łaz '. sz kpie ponury 
I nos ciqgle spus:zczasz w dół, 

Nos do góry, nos do góry, 
Wtedy wiosnę będziesz czuł. 

Czemu puszczasz dzikie plotki, 
Nasza wojna już tuż tuż ... 
Niech ploHwją stare ciotki, 
A ty się do pracy Tusz. -

Nikt za ciebie n:c nie zrobi, 
Musisz s1ooje zrobić sam, 
Już minęły dobre czasy, 
Gdy na pana orał cham. 

N os do góry, nos do góry, 
Nie na kwintę spuszczać nos, 
Nos podniesiesz, przegnasz chmury, 
A nos spuścisz, pokpisz los. 

CZŁOWIEK CZYSTYCH RĄK 

To ten jest człowiek czystyc.Ji rąk, a wiecie dlaczego? -
Bo je umywa, zawsze od wszystkiego. 

ODWAGI' 

Miej odwagę krytykować, 
Rąbać prawdę w oczy, 
Nie może się patyczkować, 
Kto ku prawdzie kroczy. 

ZWYCZAJ BRZYDKI 

U nas panuje zwyczaj brzydki 
By cenić zdolnych do wypitki, 
Czyżby nie było wiele prościej 
Cenić tych zdolnych do wstrzemięźliwości? 

PRACA ŁODZIAN 

Nie byłbyś bracie odzian, 
Gdyby nie praca Łodzian. 

DŁUŻSZE ZYCIE 

Na wsi wstają o świcie 
O tyle mają dłuższe życie. 

ZWYCIĘZCA 

Kto żniwa wygrywa, 
Ten głodny nie by·wa . 

DLA WSI 

Tyle miedz, tyle dróżek . 

Wiele we wsi nóżek -
Bo dotąd jeszcze nie wiedzą, 
Ze mo;.', na serce z /; ercem, m. iedzę złączyć ? miedzq, 
Każdy prywatnym poci się mozołem, 

N ie ::najac czaru słowa: „społem" . 
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