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O AUTORZE 
Mikołaj Wasiliewicz Gogol (1809 -1852) - rosyjski drama

turg i powieściopisarz. Z pochodzenia Ukrainiec. Wśród 
przodków miał też spolszczoną szlachtę; jego dziad, 

Afanasij Demianowicz Gogol 
(1738-1805) podawał w oficjalnym 
dokumencie że rodzina o nazwis
ku Gogol ma polskie korzenie. 

W roku 1828 zamieszkał 
w Petersburgu, gdzie w latach 
1829-1831 pracował jako urzęd
nik, wykładał też krótko historię 
na uniwersytecie w Petersburgu. 

Na krytyczne spojrzenie 
Gogola na ówczesną Rosję wpływ 
miały też zagraniczne wojaże -
w latach 1836-1841 był m.in. 
w Paryżu oraz w Rzymie. W tym 

okresie powstało jego główne dzieło - demaskatorska po
wieść „Mar.twe dusze", ogłoszona drukiem w 1842 roku. 
Była to w zamierzeniach autora jedynie pierwsza część 
ogromnej epopei o Rosji, ale pomysłu takiej epopei nigdy 
nie zrealizował. „Martwe dusze" napisał mając zaledwie 32 
lata. Jeśli są one jego dziełem najważniejszym, to najbar
dziej znanymi są znakomite komedie obyczajowe: 
„Ożenek" wydany w 1835 roku i rok później „Rewizor". 
Obie to ostre satyry społeczne. Jest także autorem powieści 
„Taras Bulba", w której niektórzy dopatrują się ostrych 
akcentów antypolskich. 

Żył krótko, ale to dzięki niemu literatura rosyjska 
utorowała sobie drogę do ówczesnej Europy. Dzieł pozosta
wił po sobie niewiele, lecz jego twórczość miała ogromny 
wpływ na rozwój literatury rosyjskiej. Była też inspiracją dla 
najwybitniejszych kompozytów rosyjskich, takich jak 
chociażby Piotr Czajkowski, Rimskij-Korsakow, Modest 
Musorski czy Dymitr Szostakowicz odwołujących się do 
utworóvy,.Gogola w wielu swych dziełach muzycznych 
i operowych. 

O SPEKTAKLU 
Tak jak Szekspir grany będzie po wsze czasy, tak też po 

wieczność wystawiany będzie „Rewizor" Mikołaja Gogola -
komedia tak nieśmiertelna, jak nieśmiertelne są ludzkie 
słabostki. „Rewizor" powstał w połowie XIX wieku, ale jeśli 
nic nie traci na aktualności, to dlatego, że charakter czło
wieka jest niezmiennie odporny na wszelkie zmiany i upływ 
czasu. Pomysł komedii o osobniku, który staje się oszustem 
jakby z wyboru oszukiwanych, jest ponoć autorstwa same
go Puszkina. W zamyśle Gogola, „Rewizor" to karykatural
ny obraz urzędniczej Rosji - z jej sztywną hierarchią 
i wyznaczającymi tę hierarchę rangami mierzonymi liczbą 
guzików w mundurze, gdyż stan urzędniczy był umunduro
wany - ukazany przez mikroświat małego prowincjonalne-

go miasteczka. Jego urzędnicza kasta z niepokojem czeka 
na awizowany od dawna przyjazd kontrolera ze stolicy. 
Z niepokojem, bo każdy z urzędników ma tu jakieś grzechy 
i grzeszki na sumieniu - popełniane wedle rangi: więksi -
większe, mniejsi - mniejsze, ale zawsze jakieś grzeszki 
i przewiny. 

„Rewizora" cechuje nieprzeciętny dar obserwacji oby
czajowych. Dodajmy do tego żywy, jędrny przekład Tuwima 
- a otrzymamy spektakl, który z pewnością wypełnia ludz
kie zapotrzebowanie na śmiech. Ale - ostrzegamy lojalnie -
zmusza też widza do zastanowienia się nad sobą i mecha
nizmami społecznymi. I jeśli po takiej refleksji stracimy 
nieco z dobrego samopoczucia, to zrozumiemy gorzką 
konstatację głównego bohatera w ostatniej scenie komedii. 
Brzmi ona: „z czego się śmiejecie? Z siebie samych się 
śmiejecie!" 

O REŻYSERZE 
Wiktor Panew - reżyser z zaprzyjaźnionego ze Słups

kiem Archangielska - już od półwiecza jest związany z ży
ciem artystycznym Rosji. W 1975 roku stworzył w tym mieś

cie młodzieżowy teatr i objął jego 
kierownictwo artystyczne, prze
kształcając z czasem tę awangar
dową placówkę w państwową, 
zawodową scenę. Zdaniem wielu 
czołowych krytyków Rosji, spekta
kle tam wystawiane stały się waż
nymi etapami w rozwoju rosyjskiej 
sztuki scenicznej. Wśród drama
tów reżyserowanych przez 
W. Pa nowa były tak znane dzieła 
rosyjskiej klasyki, jak choćby „ Re
wizor" M.W. Gogola, „Młodzie
niec" D.I. Fonwizina, „Otchłań" 
A.N. Ostrowskiego, „Ciemne 

aleje" I. A. Bunina, jak też autorów współczesnych - rosyj
skich i zagranicznych. Jest w dorobku tego rosyjskiego 
artysty również „Król" Sławomira Mrożka. 

Wiktor Panew jest komisarzem odbywającego się od 
1990 roku dorocznego Międzynarodowego Festiwalu Tea
trów Ulicznych w Archangielsku, włączonego w program 
UNESCO pod nazwą „Ogólnoświatowa Dekada Rozwoju 
Kultury". W 2004 roku został zainicjowany nowy projekt 
festiwalowy: „Międzynarodowy muzyczno-teatralny 
festiwal „ Europejska Wiosna". 

Teatr W. Panowa uczestniczył w wielu festiwalach -
w Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Wielkiej Brytanii, Holandii 
i Francji. Spektakl „Nie lubię - nie słuchaj" wedle utworów 
dramaturgów z północnej Rosji: C. Pisachowa i B. Szergina 
został w 1996 roku uznany za jedną z najlepszych insceni
zacji festiwalu w Awinion w programie „Off". Referat 
W. Panowa poświęcony perspektywom teatru w dobie 

współczesnej, wygłoszony w siedzibie UNESCO w Paryżu na 
kolokwium „Współczesny teatr i nowe stosunki socjalne", 
wzbudził duże reakcje i był emitowany w telewizji 
francuskiej . 

W. Panew poświęca dużo uwagi propagowaniu rosyj 
skiej szkoły teatralnej - m.in. wyl<:ładając sztukę aktorską i 
system teatralny Michaiła Czechowa w Polsce i w Norwegii. 

W. Panew wniósł ogromny wklad w rozwój kultury 
i sztuki Obwodu Archangielskiego. Właśnie dzięki niemu 
w wielu krajach świata Archangielsk został uznany jako 
centrum kulturalne Północy Rosji. W 1994 roku W. Panew 
otrzymał tytuł „Zasłużonego działacza sztuki Federacji 
Rosyjskiej", a w 2003 roku Prezydent Federacji Rosyjskiej 
nagrodził go orderem „Przyjaźni Narodów". Odznaczenie 
to przyznawane jest ludziom zasłużonym w umacnianiu 
rozwoju artystycznego, naukowego i ekonomicznego Rosji 
za szczególnie owocną działalność w zbliżaniu różnych kul
tur i narodowości. 

CHOREOGRAF 
Alexandr Azarkevitch. Tancerz i choreograf, historyk ba

letu i teoretyk tańca, doktor nauk humanistycznych w za
kresie nauk o sztuce - teatrolog iii. Absolwent m.in. Wydzia
łu Choreografii na Państwowym Białoruskim Uniwersytecie 
Kultury w Mińsku oraz Studiów Podyplomowych Zarządza
nie Kulturą w Strukturach Unii Europejskiej w Instytucie 

Badań Literackich PAN w Warsza
wie. Doktorat obroni/ w Instytucie 
Sztuki PAN w Warszawie. Laureat 
wielu ogólnopolskich i między
narodowych festiwali oraz 
konkursów. Jako tancerz przez 
kilkanaście lat pracował w zespo
łach baletowych kilku teatrów 
w Polsce i za granicą. Jako choreo
graf współpracuje z teatrami 
muzycznymi i dramatycznymi. 
Wykładowca akademicki, członek 
komitetu ekspertów międzyna
rodowych festiwali choreogra
ficznych. Jest jedyną w Polsce 

osobą (spośród 21 artystów na świecie) nagrodzoną przez 
Międzynarodową Fundację „Dom Diagilewa", działającą 
w Rosji pod auspicjami UNESCO, Srebrnym Medalem 
Sergiusza Diagilewa za osiągnięcia w upowszechnianiu 
sztuki choreograficznej (2004). Laureat Nagrody Artystycz
nej Prezydenta Miasta Gdyni w dziedzinie tańca (2005), 
finalista Międzynarodowego Konkursu Producentów na 
Najlepszy Projekt w Dziedzinie Kultury i Sztuki w Permie 
w Rosji (2005). 

W Nowym Teatrze w Słupsku realizował już choreogra
fię do spektakli „Galaktyka Szekspir" i „Amadeusz". 



Mikołaj GOGOL 

REWIZOR 
przekład: Julian TUWIM 

Reżyseria i scenografia - Wiktor PANOW 

Choreografia - Alexandr AZARKEVITCH 

Asystent reżysera - Jerzy KARNICKI 

Obsada: 

Bożena BOREK 
Anna Andriejewna - żona Horodniczego 

Hanna PIOTROWSKA 
Fiewronia Pietrowna Poszlepkina - żona ślusarza 

Caryl SWIFT 
Osip - służący 

Marta TURKOWSKA 
Maria Antonowna - córka Horodniczego 

Sasza JANOWICZ 
Iwan Aleksandrowicz Chlestakow - urzędnik z Petersburga 

Adam JĘDROSZ 
Łuka Łukicz Chłopom - wizytator 

Jerzy KARNICKI 
Anton Antonowicz Dmuchanowski - Horodniczy 

Krzysztof !KLUZIK 
Artiemij !Filipowicz Zjemlanika - kurator 

Michał iLEWANDOWSKI 
Piotr Iwanowicz Dobczyński 

Stanisław MIEDZIEWSKI 
Am mos Fiodorowi cz - sędzia 

Allbert OSIK 
Piotr Iwanowicz Bobczyński 

Jacek RYS 
Stiepan Uchowiertow - komisarz policji, Miszka - służący 
Horodniczego, Stiepan Korobkin 

Julian SWIFT - SPEE.D 
Iwan Kuźmicz Szpiekin - naczelnik poczty 

Adepci: 

Aleksandra CHRZAN - żona Korobkina 

Emilia SIEMASZKO - dama 

Marek CIESLUCIŃSKll - Świstunow, kelner, żandarm 

Paweł GUZ - Krystian Iwanowicz Hibner - lekarz 

Inspicjent-sufler - Emilia SIEMASZKO 

Nowy Teatr w Słupsku 
ul. Lutosławskiego 1, 76-200 Słupsk 
tel. 059 846 70 OO, fax 059 846 70 01 

e-mail:sekretariat@nowyteatr.pl 
dział promocji: 059 846 7006,promocja@nowyteatr.pl 

www.nowyteatr.pl 

Kasa czynna od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00 - 17.00 

oraz w soboty i niedziele dwie godziny przed spektaklem. 
Rezerwacja telefoniczna - kasa - tel. 059 846 70 13 

mecenasi teatru 

przyjaciele teatru 

partnerzy medialni 
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