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Przedstawienie dedykujemy pamięci 
zmarłego 4 stycznia 1997 roku 

Aleksandra Sokołowskiego 
Ostatnia rola do jakiej się przygotowywał, 

to rola Bobczyńskiego 

„ ... Czytając „Rewizora ", 
„Ożenek", „Graczy", nie mogę 
WlJolnić się od myśli, że każdy uka
zany przez Gogola człowiek, pod 
otoczką śmieszności, przeżywa 

własny, często nieuświadomiony, 

indywidualny dramat, głęboko 
ukryty przed cudzym wzrokiem. 
Dramat ten dzieje się w każdej se
kundzie życia, tkwi w samej jego 
istocie i jest tragicznw nierozwią
zywalny To dramat j ednostki w 
społeczeństwie pozbawiającym ją 

wszelkich praw i możliwości. 
Można potępiać bohaterów 

Gogola, ale też ich zrozumieć; nad 
każdym warto się pochylić. A może 
nawet polubić, jak to czyni sam 
autor, który chyba dlatego osobni
ków na.;bardziej niemoralnych ob
darza jakimś smutnym wdziękiem. 
Gogol bowiem nie wini ludzi. Wina 
jest poza nimi. Oni są przede 
wszystkim ofiarami. ofiarami sys

temu ... " 
Stanisław Nosowicz 



Tragikomedia snobizmu czy satyra? 

Jest rok 1836. Kilka lat wcześniej 
zduszono polskie powstanie. Najwięksi 
poeci (Puszkin, Żukowski) opiewa

ją zdobycie Warszawy. hnperium ma 

się dobrze, choć Czaadajew przed

stawia niepokojący dylemat: albo 

bizantyńska wegetacja, albo - kato

licka Rosja częścią Europy. Wobec
ności cara, w Aleksandryjskim Tea

trze w Petersburgu, 19 kwietnia odbyła 

się premiera Rewizora. «~oływano autora 

- jedni za to, że napisał komedię, inni za to, że w niektórych 

scenach widoczny był talent, szara publiczność za to, że dał jej 

karm dla śmiechu; ale głos ogólny, rozlegający się zewsząd poś
ród wytwornej publiczności, był: ,Jest to niemożliwość, oszczer
stwo, farsa»" - wspominał słynny pamiętnikarz Annienkow. 
Imperator podobno śmiał się i bił brawo. 

Świat bohaterów Rewizora mieści się bez reszty w car

skim imperium. Za granicę trzeba by jechać trzy lata, a może 
dłużej. Centrum tego świata jest Petersburg, a zasadą organi

zacji hierarchia „rang". Ranga-nie osobiste zalety, ani nawet 

posiadany majątek - decyduje o wartości człowieka. Nawet 

aktorom przydzielono odpowiednią rangę. U podnóża pow

stałej w ten sposób piramidy tłoczą się chłopi i kupcy, na jej 
szczycie - jakże blisko niebios i Boga - sam car. Marzenie 

biurokraty: każdy na swoim miejscu, porządek jak w spra-

wozdaniu. Marzenie tyrana: wola impera

tora przekuwana w czyn w działaniach 

milionów kierowanych poprzez zor

ganizowaną na wzór armii admi

nistrację. Marzenie jednostki: 

kariera, wyższa ranga. \ 
Tę szczególną harmonię burzy .. 

niebagatelna okoliczność: ludzie, 

którzy powinni ją wcielać w życie. 

A ludzie mają żołądki, które lubią 

wypełniać, i nie zawsze interes ' 

hnperium idzie w parze z prywat

nym zainteresowaniem dla siomgi 

cey łabardana. Czasem odpowie

dnia danina na rzecz konkretnego 

żołądka pozwala w innym świetle 
spojrzeć na stosunek interesów cesar- Chlestakow. Rys. S. Nosowicz 

stwa i jego poszczególnych . mieszkańców. 

To kolejna - niejawna, ale i niewzruszona - reguła tego syste

mu: łapówka. (Alexis de Tocqueville zauważył, że korupcja to 

cecha państwa demokratycznego. Chętnie byśmy się z tym zgo

dzili, gdyby nie pamięć o bohaterach Rewizora. W demokracji 

przynajmniej niektórych łapowników można nie wybrać na 

następną kadencję). 

Gogol funkcjonowanie tego systemu znakomicie spor

tretował. Pokazał mit- tę niewiarygodną tęsknotę za „Pitrem", 

ten prowincjonalny snobizm, w ramach którego „prawdzi

we" życie zawsze jest gdzie indziej (tę samą tęsknotę znaj

dziemy u Czechowowskich sióstr Prozorow). Pokazał rzeczy

wistość: moralną miałkość i niekompetencję, korupcję i nie-
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Przełożył Julian Tuwim 
Osoby: 
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Kazimierz Czapla (Horodniczy), Małgorzata Kozłowska (Anna Andriejewna), 
Ewa Czernek-Batycka (MariaAntonowna), Rafał Gralewski (Chłopow), · 
Adam Myrczek (Lapkin-Tiapkin), Stanisław Kosmalewski (Ziemlanika), 
Bartosz Dziedzic (Szpiekin), Mieczysław Tarnawski (Dobczyński), 
Henryk Majcherek (Bobczyński), Grzegorz Sikora (Chlestakow), 
Cezariusz Chrapkiewicz (Osip), Jakub Klimas (Giibner), 
Paweł Podosek (Policmajster), Aleksander Pestyk (Abdulin, Hotelowy), 
Grażyna Bułkowa (Ślusarzowa), Bożena Germańska (Kapralowa), 
Maria Suprun (Masza), Jarosław Karpuk (Urzędnik państwowy) 

Reżyseria, scenografia, kostiumy - tanisław Nosowicz 
Muzyka - Janusz Butrym 
Asystent reżysera - Bartosz Dziedzic 

Inspicjent - Renata Sladeczek • Sufler - Halina Bargieł 
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Chlestakow. Rys. S. Nosowicz 

spodziewaną sprawność działania kli
ki w obliczu zagrożenia. 

I oto nagle w tym świecie poja- . 
wia się obcy. Ze stolicy. Z pewnością 
rewizor ... 

Chlestakow nie przewyższa 
swoich protagonistów pod wzglę

dem moralnym. Nie próbuje_ ich 

jednak oszukać. Raczej fantazjuje 
niż kłamie. Wzięto go za kogoś 

innego, bo nie znał (nie rozpoz
nał?) reguł gry. Wykorzystuje 

sytuację w jakiej się znalazł - czę-

ściowo z naiwności, trochę z głupo

ty, a najprawdopodobniej dla kawa
łu. A zresztą także ma niezaspokojone 

ambicj~ i - pusty żołądek. 

Dyzio marzyciel zostaje mimo 
woli Nikodemem Dyzmą. 

W liście do Triapiczkina otrzymane łapówki nazywa 

pożyczkami. I zapewne takje traktuje - w Petersburgu rów

nież zaciąga długi, których nie zamierza spłacać. Jada ciastka 
„na rachunek angielskiego króla". Chlestakow nie jest molie

rowskim Szalbierzem, świadomie czyniącym zło. Tartuffe reży

seruje wypadki, Chlestakow biernie im się poddaje. 
Jest na swój sposób uczciwy - ale dał się uwięzić sytua

cji. Kiedy Tartuffe uwodzi żonę Orgona, odsłania swoją praw

dziwą naturę obłudnika. Kiedy Chlestakow oświadcza się Marii 
Antonownie, również się odsłania: jako istota wbrew pozorom 

zdolna do wyższych uczuć. I w tym momencie oszukuje po 
raz pierwszy naprawdę - i ucieka. 
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Bobczyński/Dobczyński. Rys. S. Nosowicz 



Rewizor to perypetie prowincjonalnych przeciętniaków, 
„podludzi" - jak pisał Bliith - „ludzi pierwotnych", którzy 

nie posiadają ani sumienia, ani rozumu. Kiedy jednak uświa

damiają sobie swoją katastrofę, wszystko już zostało powie
dziane, trudno dalej żyć pozorami. A prawdziwy rewizor 
nadjeżdża. „To ich nagle sprowadza na poziom normalnej rze

czywistości. Poziom, na którym może zacząć rozwijać się tra

gedia. I ta zaczyna się w tym samym momencie, gdy kurtyna 
ma zapaść. Gogol wyczuł świetnie, że komedia jest zawsze 

wstępem dla zetknięcia z rzeczywistością. Rewizor jest typo

wą tragikomedią. " (R.M. Bliith Tragilwme-
dia snobizmu w życiu i twórczości Miko
łaja Gogola). 

Gogol przestraszył się tego, co 

napisał. Rosyjscy liberałowie pasowali 
go na demokratę, kręgi zachowaw

cze nazywały paszkwilantem i 

oszczercą. Ani jedna, ani druga 
rola mu nie odpowiadały. Przecież 
lekarstwo na horodniczych widział 

w prawdziwym rewizorze , w 

interwencji władzy centralnej. 
W latach czterdziestych osamot

niony i znękany chorobą pisarz · 
przeszedł tzw. przełom mistyczny. 

Zaczął, jako wierny poddany, 
wypierać się swoich arcydzieł, 

dodawać do nich moralizatorskie 

\ 

„· 

czy propaństwowe komentarze. 

W roku 1846 w nowym rozwią- Horodniczy. Rys. S. Nosowicz 

„ 

zaniuRewizora napisał: „Przypatrzcie się uważnie miastu opi

sanemu w sztuce. Wszysr.y dobrze wiedzą, że takiego miasta 
nie ma w całej Rosji". 

Pytanie o aktualność stawiano często przy okazji premier 
Rewizora. I, co ciekawe, często jej zaprzeczano. W 1929 roku 

Antoni Słonimski pisał przy okazji inscenizacji Aleksandra Zel

werowicza: „ .. Rewizor, oglądany przed wojną, był potwornie 

aktualny, był żywą, groźną satyrą ( ... ) - dzisiaj jest to wesoła 
komedia( ... ). Rewizor przestał być wyrazem istniejących sto

sunków, a stał się satyrą na jakiś poszczególny wypadek zawie
szony w czasie i przestrzeni ... " . Ponad 30 lat później Ludwik 

Flaszen pisał o inscenizacji Józefa Szajny: „Nad prowincjonal
nym światkiem Gogola unosi się odór władzy, która wyobco

wawszy się ze społeczeństwa, samą siebie zdegradowała do rzędu 
koterii. O żadnej aktualności Gogola mowy być nie może. Jest 

to - przynajmniej dla niżej podpisanego - absurdalna baśń, 

dzieło poezji czystej, apelujące najwyżej do naszej wyobraźni 

historycznej. Nie śmiałem się z siebie, gdy autor w owej słynnej 
kwestii, zwróconej wprost do widowni, zaskakuje nas stwier

dzeniem, że z siebie samych się śmiejemy. To dowcip dla bar

dzo liberalnego dworu. Myślałem tylko ze smutkiem: no, no, 
ale straszne rzeczy działy się w tej carskiej Rosji". 

Tak czytano tę komedię w sanacyjnej Polsce Nikodema 
Dyzmy i w PRL-u „średniego Gomułki". Dzisiaj tym bardziej 

słynna kwestia horodniczego wydaje się nie do nas kierowana. 
Przecież żyjemy w demokratycznym państwie prawnym, a nie 
w jakiejś monarchii ... 

Janusz Legoń 



Teatr Polski Bielsko-Biała 
ul. 1Maja 1, tel. 284-51 , 52 
Rezerwacja biletów tel. 284-53 
Kasa biletowa czynna w dni powszednie oprócz poniedziałków 
w godz. 12.00-18.00 oraz na godzinę przed każdym spektaklem. 
Tel. 284-51, 52 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny Marek Gaj 
Zastępca Dyrektora Sabina Muras 
Asystent dyrektora ......... ........... .. .. .......... Maria Schejbal 
Organizacja widowni .............................. Grażyna Cholewka 

Beata Król 
Zespół techniczny: 
Kierownik techniczny ...... .............. .......... Andrzej Żeromski 
Kierownik oświetlenia ...... ........................ Jerzy Kocoń 
Akustyk ............... .... ........ „ „. „„„„ ... „ . ..... Mirosław Suprun 
Garderobiane .... ...... ... .. „ ... • . • . • .•.•...•.•.•... „ Czesława Gluza, 

Grażyna Caputa, 
Dorota Zwęczak 

Rekwizytor „ „ „ •.•.•.•. „ „ „ „ . •. „ . • . .......•........ Andrzej Gilowski 
Kierownik prac. perukarskiej 
i charakteryzacji .. „. „ .•.•..••••••••• . ••••••••• . • . . . • Ryszard Paluch 
Prac. stolarska ........................ „ ... „ ... . .. . .. Czesław Łaciak, 

Stanisław Mikołajek 

Prac. malarsko-butaforska „„„„„„„„„„ .. Jerzy Golenia, 
Andrzej Zuziak 

Prac. ślusarska „ „ „ „ „ „ „ „ . . „ .. . .••.. „ .•.•••. . .. Rudolf Bizoń 
Prac. tapicerska .„„„„„ . . „ . . .•.•... „ ... „ .. : .... Roman Byrdy 
Prac. krawiecka 

damska ......... ................. Małgorzata Sowińska 

Anna Wajda 
męska ......... ..... „. „ . ........ Józef Wadowski 

Zbigniew Kajzer 

Program opracował i zredagował Janu z Legoń, kierownik literacki 

Na okładce wykorzystano projekt plakatu autorstwa Tadeusza Króla 

W programie - szkice kostiumów autorstwa Stanisława Nosowi cza 




