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„Dla czytelnika polskiego, jak i dla całego świata 
kulturalnego, dzieła Gogola mają ogromną wartość 
artystyczną i poznawczą. Jako dzieła prawdziwie 
realistyczne zawierają nie tylko obraz określonego 
kraju w określonej epoce, ale równie ogólniejsze 
elementy natury i uczuć ludzkich. Gogolowskie 
typy będą żywe i aktualne dopóty, dopóki nie znik
ną do reszty z życia społecznego charaktery i sto
sunki, które piętnował. Ale i wtedy spuścizna jeco 
zostanie w skarbnicy sztuki światowej jako wysoce 
artystyczny dokument minionej epoki". 

NM. 

AUTOR „OŻENKU" 
Mikołaj Wasiljewicz Gogol ur. 1.IV.1809 r. w Soro

czyńcach koło Połtawy na Ukrainie. Pochodził z rodzi
ny niegdyś polskiej Hohół-Janowskich. Zmarł 4.III.1852 
roku w Moskwie. 

Ukończył Gimnazjum Nauk Wyższych w Nieżynie, 
potem przebywał w Petersburgu, gdzie próbował karie
ry urzędniczej, aktorskiej, był nauczycielem historii w 
gimnazjum, wykładał na Uniwersytecie w Petersburgu. 
Rychło porzucił wszelkie zajęcia, poświęcił się litera
turze. 

Jego pierwszy idylliczny utwór wierszowany p. t. 
„Hans Kiichelgarten" spotkał się ze zlym przyjęciem, 
co autor przeżył bardzo ciężko. Potem Gogol wszedł w 
znakomite środowisko literackie, przyjaźnił się ze zna
nymi pisarzami: Żukowskim, Puszkinem, Bielińskim, 
talent jego rozwijał się coraz pełniej, twórczość jego 
zaczęła mu przynosić rozgłos. Tak też w latach 1830-32 
powstały opowiadania, które autor zamknął w glośnym 
tomie pt.: „Wieczory na futorze koło Dikanki", inne 
opowiadania zebrane zostały w tomie pt. „Mirgorod" 
(1835), napisał także opowieści petersburskie pt. „Pa
miętnik szaleńca", „Newski prospekt", „Portret", „Nos" 
oraz głośne opowiadanie p. t. „Szynel" (1842). Całe do
świadczenie pisarskie Gogola prowadzi go od lirycz
nych, rodzajowych opisów zaprawionych ironią, do cię
tej satyry na biurokrację i obszarników, na te dwie 
znienawidzone podpory ustroju carskiego. 

Mikołaj Gogol jest autorem dwu sztuk scenicznych: 
„Ożenek" (1835) i „Rewizor" (1836). Szczególnie „Rewi
zor" wywołał bardzo ostre ataki krytyki reakcyjnej, 
oskarżającej pisarza o zniesławienie własnej ojczyzny. 
Po premierze „Rewizora" Gogol wyjechał zagranicę 
gdzie przebywał prawie dziesięć lat. W Paryżu zawarł 
m. in. w 1836 r. znajomość z Mickiewiczem. 

Po powrocie do Rosji Gogol przeżył tragiczny wstrząs 
światopoglądowy i przestał pisać. Jego genialny doro
bek stworzył epokę literacką, piśmiennictwu rosyjskie
mu zdobył sławę światową. Z niego wyrośli: Ostrowski, 
Czechow, Dostojewski, Tołstoj. 

JAP 
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MIKOŁAJ GOGOL 

MARIA DĄBROWSKA 

MIKOŁAJ GOGOL 
„Realizm Gogola jest daleki od tak zwanego „wszech

stronnego obrazu człowieka". Mówi się odwiecznie, że 
jego postacie są typami charakterystycznymi. Ale rzad
kiego trzeba geniuszu, by postacie tak wiekopomnie ty
powe tworzyć równie oszczędnymi środkami. Jego lu
dzie są zazwyczaj obdarzeni jedną tylko cechą psy
chiczną. Są to uosobione cechy ludzkie. Dla zaostrze
nia charakterystyki podaje się jeszcze, także w ogrom
nym skrócie, parę bezbłędnie zaobserwowanych sposo
bów bycia, jakiś kapitalny opis ubrania i najbliższego 
otoczenia; pokazuje się obraz mieszkania czy wyglądu 
postaci i już wiemy z kim mamy do czynienia. Najwal
nie jszym chwytem satyrycznej charakteryzacji jest u 
Gogola pozorowanie pewnego rodzaju życzliwości dla 
swych łajdaków lub nierobów. Bez osądzania ich, bez 
taniego morału wielki pisarz tylko ich mistrzowsko de
monstruje, a wyrok w sercu czytelnika czy widza jest 
już gotów. I w taki sposób stwarza typy tak żywe, ja
kich mało istnieje w literaturze. Gogol jest jednym z 
nielicznych szczęśliwych pisarzy, z których postacie i z 
k tórych cytaty wyszły z książek i krążą po świecie. 
Nazwiska jego najcelniejszych bohaterów i urobione od 
nich pojęcia są rzeczownikami pospolitymi; cytatami 
z Gogola ludzie posługują się zapomniawszy nieraz albo 
nawet nie wiedząc skąd je biorą". 

„Doskonałość realizmu Gogola, jak wszelkiego pra
wowitego realizmu polega na celnym i nieomylnym wy
borze potrzebnych mu elementów rzeczywistości z bo
gatego skarbca jego życiowych obserwacji. Pod tym 
względem Gogol jeszcze dzisiaj może nas uczyć, jak 
unikać pokus naturalizmu". 

Nowa Kulutra. 1952. (Fragmenty). 

5 



MIKOŁAJ GOGOL 

• 

OZENEK 
(ŻEN ITW A) 

Przekład JULIANA TUWIMA 

Zdarzenie całkowicie niewiarygodne w 2 aktach 

O S O B Y: 

Agafia Tichonowna, córka kupca, panna na wydaniu 

Arina Pantelejmonowna, ciotka 

Fiekła Iwanowna, swatka } 

Podkolesin, urzędnik, radca dworu 

Koczkariow, jego przyjaciel J 
Jajecznica, egzekutor 

Anuczkin, eks-oficer piechoty 

żewakin, eks-oficer marynarki 

Stiepan, służący Podkolesina 

Duniaszka, posługaczka 

Starikow, właściciel sklepu 

oraz statyści. 

IRENA ROMAŃSKA 

ZOFIA JAROŃCZYK 

HALINA CHORZEWSKA 

JERZY SIWY 

RYSZARD WACHOWSKI 

JAN ULRICH 

STANISŁAW MOŁEK 

MIECZYSŁAW PIOTROWSKI 

ANDRZEJ HOŁAJ 

IWONA WIERZBICKA 

EDWARD SKARGA 

Petersburg - pokój kawalerski Podkolesina, pokój w mieszkaniu Agafii. 

Inscenizacja i reżyseria: Opracowanie muzyczne: Scenografia: 

ZBIGNIEW ZBROJEWSKI ANTONI GRAZIADIO EW A WOJTASIEWICZ 

Asystent reżysera: Kontrola tekstu: Inspicjent: 

MIECZYSŁAW PIOTROWSKI LEOKADIA STARKE RYSZARD GROCHOWINA 



Reżyser o inscenizac1z 
„Ożenku" - Gogola 

W przedstawieniu, które za chwilę będziemy oglądać 
- akcentuję bilet wizytowy „Mikołaj Gogol - Kome
diopisarz". 

Tym biletem zaczynam przedstawienie i kończę je. 
Zdawałoby się pozornie, że jest to jeden z tzw. chwy
tów inscenizacyjnych - coś w rodzaju klamry, w któ
rej reżyser chce zmieścić przedstawienie. W moim wy
padku odczytanie tego w ten sposób byłoby fałszywe. 
Gogolowski bilet wizytowy wisi nad oknem sceny przez 
cały czas trwania przedstawienia, a w czasie antraktów 
jest nawet rozjaśniony światłem reflektorów. To wła
ściciel biletu anonsuje swoją obecność, swój dowcip, 
krytyczny stosunek i do postaci działających n a scenie 
i do tych którzy je oglądają. 

A więc jesteśmy w teatrze na komedii, będziemy się 
śmiać i bawić, będziemy może szukać analogii wśród 
bliskich i dalszych znajomych - czasy to nie tak odle
głe aby ludzie mieli możność aż tak gruntownie się 
zmienić. Zmieniły się tylko zwyczaje, dzisiaj sami zała
twiamy swoje sprawy sercowe bez pośredników, a męż
czyzna nieżonaty to już nie wstyd, a raczej stałość cha
rakteru jak twierdzą kawalerowie. 

Gogol w „Ożenku" w sposób mistrzowski zapędza 
swoich bohaterów w miłosne kłopoty, w takie sytuacje, 
z których nie ma wyjścia, chyba przez okno. Założenia 
moje, realizatora spektaklu, idą w kierunku pokazywa
nia ułomności ludzkich, ich naiwności, jednej wielkie.i 
mistyfikacji w którą chcąc nie chcąc wpadamy i z któ
rej nie łatwo się wydostać - to jest chyba w tej sztuce 
najbardziej interesujące. 

Przez wiele prób, pracując z aktorami, staraliśmy się 
wspólnie zachowując samą rodzajowość tematu - po
kazywać w pierwszym rzędzie ludzi prawdziwych -
nie grać tak zwanej „Komedii do śmiechu" - a prze
ciwnie podając tekst, bronić swoich racji, swojej pozy
cji w sposób jak najbardziej serio. Sytuacja w jakiej 
umieszcza nas autor jest wystarczająco śmieszna -
przecież żewakin już po raz 17 dostaje kosza - i dla
czego, czy może mu czegoś brak, natura przecież nie 
poskąpiła mu ... a tu bracie idź skąd przyszedłeś. 
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Podobnymi są i Anuczkin i Jajecznica, choć na po
zór innymi kierują się racjami. Jeden tylko Koczka
riow z inicjatywą, mściwy, twórczy w pomysłach, pełen 
werwy i chytrości, - a mimo to nie poszczęściło mu się 
w życiu. . .. ach ty Swatko po coś mnie ożeniła, potrzeb
ne mi to było ... ale jeśli już wpadłem i nie ma ratunku 
to niech i inni wpadną, nawet gdyby to miał być bliski 
przyjaciel Podkolesin. Jego to właśnie Podkolesina 
przynagla do działania, sam wszystko aranżuje i przy
jęcie i konie do cerkwi i popa i wszystko, co w takiej 
chwili jest potrzebne - z wyjątkiem sukni ślubnej, ta 
już jest gotowa u panny od kilk u lat. 

Koczkariow, to postać nadająca całe tempo akcji, po
stać z której nawet możemy się pośmiać, która nas ba
wi swoją chytrością z jaką „spławia" konkurentów -
bo przecież musi pozostać tylko jeden Podkolesin. 
Wszystkich innych ośmiesza, wyszydza - do chwili 
kiedy sam się ośmieszy na końcu sztuki. No trudno, nie 
wszystkie świństewka udają się do końca. A sama sztu
ka: poza świetnym tekstem, jest zbiorem kłopotliwych 
sytuacji a więc komicznych, jest wdzięcznym materia
łem dla reżysera i aktorów, posiada wartką akcję, 
utrzymaną w tempie. Będzie mogła śmiało powiedzieć 
Fiekła Iwanowna: „Zadowolenia z tego będzie jak naj
więcej". Zasługa to autora. Panu Mikołajowi Gogolowi 
- komediopisarzowi dziękuję w imieniu zespołu ser
decznie. 

ZBIGNIEW ZBROJEWSKI 

Reżyser 

„Niezmiernie wielkie będzie moje dzieło, nieprędko 
je skończę. Jeszcze oburzą się na mnie nowe stany i 
i wielu rozmaitych panów, ale trudno ... Wiem, że imię 
moje okaże się szczęśliwsze ode mnie i potomkowie tych
że samych rodaków może ze łzami w oczach wyrzekną 
słowa pojednania z moim cieniem". 

MIKOŁAJ GOGOL 
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ANDRZEJ HOŁAJ 
w roli pasterza w farsie „Mistrz Pathelin" 

NASZ ZESPÓŁ 
Dzisiaj prosimy o rozmowę Pana Andrzeja Hołaja - aktora. 
czy było może coś szczególniejszego w Pana drodze do tea

tru, do zawodu, który Pan wykonuje? 
Urodziłem się w sosnowcu i pokochałem bardzo to moje 

miasto. Kiedy pamięcią sięgnę wstecz, doskonale przypomi
nam sobie moje pierwsze spotkanie z teatrem. Mama zabrała 
mnie na przedstawienie, w którym występował znany aktor 
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Bodo. Wystawiano, jak na ówczesne czasy, szampańską kome
dię „Ciotka Karola''. Do dzisiejszego dnia moja ukochana ma
ma wspomir.a ten wi„czór i mówi: - Byleś najlepszym wi
dzem, tak spontanicznie reagowałeś, tak prz11żywałeś wszyst
kie puypetie aktorów, że cały czas przyglądałam się tobie nie 
aktorem. 

Kiedy przeszedłem z katowickich teatrów (Wyspiańskiego i 
Satyry) w 1957 r. na scenc: zagłębiowską, spoglądam przed każ
dym występem na balko'1, tam gdzie siedziałem z moją ma
mą, ktorej tak wiele zawdzięczam. 

W czym odnajduje się Pan najbardziej, która z ról dała Panu 
największą satysfakcję? 

Trudno mi powiedzieć, zastanawiałem się nad tym pytaniem 
bardoo długo. Grałem dużo ról i zawsze sprawiały mi ogrom
ną ~atysfukcjq: Pan r~łody w „Weselu" - Wyspiańskiego, Slaz 
w „Lilli Wenedzie" - Słowackiego, Papkin w „Zemście", Al
bin w „ślubach Panieńskich" - Fredry, Kusy w „zaczarowa
nym Kole" - Rydla, Podkolesin w „Ożenku" Gogola i wie
le innych ról. 

Grałem bardzo czc:sto dla najmils~ego dla mnie widza, jakim 
są dzieci - w różnych bajkach . I wtedy właśnie może miaiól 
miejsce ta największa rntysfakcja, jak np. w bajce „czerwo
ny J<(apturek" gdy grałem Wilka, który połyka babcii: i wnucz
kę i kiedy przedtem umawiałem się z dziećmi, żeby sit: mnie 
nie bały, bo ja jestem aktorem, wcale nie strasznym wilkiem, 
tylko wujkiem Andrzejem. I tak jestem od tei:o czasu dla wie
lu dzieci „Wujkiem Andrzejem". 

Pewnie Pan utrzymuje bliższe kontakty z młodzieżą? , 

Jestem bardzo często zapraszany do Szkoły Podstawowej 
r\'r 6 w Sosnowcu na społeczne spotkania aktorskie. Kierow
nictwo szkoły i grono nauczycielskie wraz z młodzieżą bardzo 
mile mnie przyjmują. 

Czego Pan życzy swojemu Teatrowi i Kolecom? 

Moze rozszerzę to pytanie - i społeczeństwu miasta Sosnow
ca, które jest tak bardzo teatralne! Wszystkim życzi: nowei:o, 
pięknego T€atru w naszym mieście. 

J'tozmawial JAP 
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Wicedyrektor: ANTONI GRAZIADIO 

ZESPOŁ ADl\UNISTRACYJNY 

Główny Księgowy: Tadeusz Kuszej 

Kier. Organizacji Widowni: Barbara Matraj 

Kier. Działu Ogólnego: Maria Misiaszek 

Kier. Zaopatrzenia: Janina Szymańska 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 

Kier. Techniczny: Jerzy Kotula 

Brygadier Sceny: Albin Bryła 

Kier. Pracowni Modelarskiej: Elżbieta Wróbel 

Kier. Pracowni Malarskiej: Aleksander Rużyło 

Oświetlenie: Stanisław Masłowski i Marian Dąbek 

Akustyk: Maciej KQdzierski 

Kier. Prac. Kraw. Męskiej: Adam Szymański 

Kier. Prac. Kraw. Damskiej: Halina R o:stowska 

Kier. Prac. Stclarskiej: Jan Ciszowski 

Kier. Prac. Perukarskiej: Katarzyna Rzepka 

Rekwizytor: Maria Marcinkowska 

Pomoc Krawiecka: Janina Zientara, Maria Gołaib 
i Janina Kurdziel 

Przedsprzedaż biletów w kasie Teatru od godz. 13-19. 
Telefony: Organizacja Widowni 66-11-27, Kasa 66-04-94 

PROJEKT DEKORACJI EWY WOJTAllEWIOZ 



Cena 2.- zł 
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