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KSIĘGARNIA BYDGOSKA 

N. GIERYN 
Bydgoszcz, Jagiellońska 2 - Tel. 22-25 

Firma egzystuje ad 1913 roku 

Księgarnia poleca wydawnictwa przedwojenne, 
ma::iy, nuty i ostatnie nowości. Wielki wybór 
żurnali mód oraz czasopism zagranicznych. 
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I UWAGA: Wykonuje zdjęcia do legitymacji, ślubne, arty- I 
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wszelkie prace amatorskie 
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PRECYZYJNY WARSZTAT MECHANICZNY 

B. TARGON SKI 
Bydgoszcz, Al. I MaJa:61 - Tel. 2000 

l\"aprail'iam ma.~::,\•n,v do pi.~anin 
i lic::enin, pn:ernbiam na 11/1/ad 
- polshi 
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Aleksander Gąssowski 
Władysław Stoma Dyrektor TPsitru 

N a marginesie reżysern »Re w i z or a« 
Przyjmując zaproszenie dyr. Gąssowskiego, by w bydgoskim Teatrze 

Miejski.In wystawić „Rewizora", zdawałem sobie sprawę z odpowiedzial
ności zadania. Sztukę tę reżyserowałem już kiedyś, przed wielu ... wielu 
laty na scenie poznańskiej, a le dzisiejszy stosunek ludzi teatru u lec mu
siał i ul egł wielkiej zmianie w ustosunkowaniu się do tego rodzaju arcy
dzieł literatury światowej. Dawnymi czasy np. nie wahała się na scenach 
polskich reżyseria na ... skreślenie ostatniego aktu „Rewizora". Dopiero 
w latach przedwojennych, bodaj Karol Borowski pierwszy, zagrał sztukę 
w całości, co stało się wytyczną dla wszystkich naszych scen. A więc 
i bydgoskie przedstawienie „Rewizora" będzie przedstawieniem pełnym. 

Ulec musiała i interpretacja utworu, co zresztą znakomicie dzisiaj 
ułatwiają inscenizatorowi świetne analizy tekstu i rozprawy literackie, 
które wskazują właściwe potraktowanie satyry. Nie idziemy więc po linii 
czysto realistycznej, ale i nie dopuszczamy do traktowania figur Gogo
lowskich jako karykatur przez zoologiczne uwłosienie, przylepienie stałego 
uśmiechu idioty itp. i w ślad za tym idącym groteskowym ubieraniem 
figur. Karykatura pomniejsza odpowiedzialność moralną skarykaturo-

Ciąg dalszy na str. 9-tej 
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NOWOCZESNE FASO:--JY, STARANNE WYKONANIE 

WSZELKIEJ GARDEROBY I 
DLA PAŃ I PANÓW 
POLECA 

PIERWSZORZĘDNY ZAKŁAD KRA WIECKI 
F. DUDZIAR 
DWORCOWA 36/4 

BYDGOSZCZ 
TEL. 38-16 

SPECJALNOSC: p EL Is y 
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W. A. J.ŃSKl-BYDGOSZCZ 
DWORCOWA 45 - TELEFON 29-91 

Wykonuje Fot o - ko p ie 

Światło-kopie - Powielanie 

solidnie i szybko 

CWytwócnia actykulów papiecniczych 

- y 

J 

Bydgoszcz, Dworcowa 76 

~oleca actykuly szkolne t biucowe 

Tadeusz Muskat 

Roman Feniuk 

Antoni Muszyński 
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Tadeusz Kuźmiński 

Antonina Barczewska 

Lola Pilarska 

Aleksander Olechowski 

• 

Wykwintna bielizna 
dla pani, pana i dziecka 

,,BIEL I Z N A'' 
B YD O OSZCZ, Aleje 1-go Maja 49 

RĘKAWICZKI I PILOTKI 
Róż\JEOO RODZAJU POLECA 

WARSZAWSKA WYTWÓRNIA 

WACŁAWA BURCICKA 
BYDGO ~lCZ, DWORCOWA 3 

Firma nagrcdzona złotym medalem na Pomorskiej Wystawie Przem. I Handl. 

PRACOWNIA CHOLEWEK 
I SPRZEDAŻ OBUWIA DZIECIĘCEGO 

I 

ZBIGNIEW RADOLINSKI 
BYDGOSZCZ, SNIADECKICH 32 

VIS A VIS l\INA „GRYF" 

Przybory szkolno-biurowe 

HURTOWNIA 
Artykułów piśmiennych 

zeszyty - bruliony 

Lewandowski Zygmunt 
B Y D G O S Z C Z, Stary Rynek 27 - Telefon 29-06 
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, Wykonyumjemy bieliznę z powierzonego materiaiu l!l!lil! 
w młasnej pracoumi bielizny i kołder 
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KLINIKA WIECZNYCH PI()R 
NAPRAW A prędko, solidnie i tanio 

SPRZEDAŻ 

KUPNO piór całych i połamanych części 

BYDGOSZCZ, ALEJE 1 MAJA 3 - TEL. 30-67 

ZAKŁAD KRAWIECKI 
DAMSKI I MĘSKI ROK ZAL. 1930 

A~ ~A~IOW51ł ł ~llA 
BYDGOSZCZ, ŚNIADECKICH 2 
SKLEP Nr 1 

PIERWSZORZĘDNA PRACOWNIA OKRYĆ 

D_anuta Wiłowlcz 

Rudolf Kula 

Danuta Knrka 

Klara Sarnecka 



Wełny 

oraz 

damskie i męskie 
Jedmabie 

mykminłnQ bielizną 

poleca 

IFIANC~~llE~ l~EJ Al I SKA 

BYDGOSZCZ, Aleje 1 Maja 21 
Telefon 11-85 
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wanej postaci, bo do karykatury, do anomalii nie mo:'"emy mieć pretensyj 
etycznych, - a pomniejszona odpowiedzialność morJ.lna figur, w sztuce 
występujących, to pomniejszona satyra, usunięty ze sztuki jej sens oskar
życielski, o który tak szło Gogolowi. 

W roli Chle.stakowa, warunkiem nieodzownym jest młodość wykona
wcy bez względu na jego doświadczenie sceniczne. Poza tym, kardynal
nym warunkiem dobrego wykonania jest czystość słowa na scenie. W po
toku bezmyślnie wygadywanych lub złą dykcją zamazywanych kwestyj, 
nie mogą ginąć myśli i wypowiedzi poety. Każda scena, każda sytuacja 
„Rewizora" ma swoje głębokie znaczenie, a w bogatej galerii typów nie 
ma ani jednego niepotrzebnego. Humor Gogola słowny i sytuacyjny jest 
tak wysokiego gatunku, że nie potrzebuje uzupełnienia przez karykaturę, 
czy groteskę, wymaga natomiast komizmu psychicznego tj. komizmu od 
wewnątrz. 

Jak sobie radzić z wymową tekstu w polskim przekładzie? 
Dawniejsze inscenizacje wprowadzały jakąś wyrażną śpiewność rosyj

ską, nakładaną na polskie słowa. Zasada ta podlegała zawsze dyskusji, 
bo jeżeli „Rewizora" w polskim języku mówimy z rosyjskimi akcentami, 
to dlaczegoż „świętoszka" Moliera nie gramy z francuskimi akcentami 
na ostatniej sylabie? Postanowiliśmy więc mówić po polsku bez „przy
pominania" rosyjskiego źródła sztuki. Fonetykę autentyczną zostawiliśmy 

tylko imionom, „otczestwom" i nazwiskom. 
·w1adysław Stoma. 

» R E \\ l Z O R « 
Car Mikołaj I-szy, po zapoznaniu się z „Rewizorem", miał powiedzieć: 

„Wszystkim nam się w tej sztuce dostało, a mnie najwięcej". 
Jeżeli to jest prawdą, to samowładca Rosji dobrze sobie zdawał spra

wę z rdzenia komedii Gogola: nie ma w tej sztuce ani jednego człowieka, 
ani jednej sytuacji, ani piędzi tła obyczajowego, któreby nie było naj
prawowitszym owocem tego państwowego i socjalnego ustroju, który się 
symbolizował w osobie cara. 

Weźmy postać pozornie najdalszą od tych konsekwencji ustrojowych, 
które Gogola wzburzyły w akt twórczy, - weźmy postać Chlcstakowa. 
Młody człowiek, ziemiański syn, który służy w jakiejś tam stołecznej 

kancelarii, pozornie z dobrej woli, ale głównie dlatego, że kto za Miko
łaja I-szego nie służył czy to wojskowo, czy w urzędach cywilnych, ten 
uchodził za jednostkę, knującą przeciwko państwowości. Praca w kan
celarii a właściwie kancelaryjne nieróbstwo jest dalszym ciągiem jego 
ziemiańskiego nieróbstwa. Od dziecka przyzwyczajony, że wszystko ktoś. 
za niego zrobi, że wszyscy są na jego usługach i że niczego nie może mu 
zbraknąć . Młody człowiek, z jego wykształceniem, z jego sumą kultury, 
ale człowiek innego ustroju, gdzie praca jest naturalną potrzebą czło

wieka i z przekonaniem, że co nie zarobione, to niehonorowo nabyte, nie 



!lllllR llllllE l~V 1111111 I llllllR 
KO'.\IEDIA \V 5 AKTACH - PRZEKŁAD JULIAN TUWIM 
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Ant on i ,\ ntonowicz, Sk wo/i1ik Dmuch owski, ho;odniczy 
Anna An<lrejcwna, jego żona 
!\!aria Antonówna, ich córka 
Luka Łukicz Chlopow, wizytator szkół 
Jego żona 
Ammos Fiedorowicz Lapkin-Tiapkin, sędzia 
Artemij Filipowicz Zjemlanika, kurator instytucji filantropijnych 
h\·an Ku;micz-Szpeklin, 11ao:elnik poczty 
Piotr Iwanowicz Bobczyi'1ski l 
P. 1 . D l . k. I ohywatele 1otr wanow1cz o )CZ~ ns 1 

Iwan Aleksandrowic!. Chlestakow, urzędnik z Petersburga 
Osip, jego s łużący . 
Kelner . 
Stiepan Iljicz Uchowiertow, komisarz policji 
Abdulin, kupiec . 
\V dowa po podoficerze 
l\lbzka, słu7ący horodniczego 
Swistunow, policjant 
Zamlarm . 
Dzierżymorda 

Goście -- kupcy - mieszczanie itd. 

\Vładyslaw Stoma 
Maria Szczęsna 
Maria Bakka 
Stefan Loch man 
Leokadia Pilarska 
Jerzy Siekierzri'1ski 
Leon Jaroszyi1ski 
Aleksander Olechowski 
Andrzej Kuryłlo 
Witold Skrzypi n ski 
Zbigniew Starski 
Tadeusz Ku/In i fr.;ki 
Jan Rusek 
Janusz Borkow~ki 
Hieronim Żuczkowski 
Danuta Kucka 
Adam Koman 
Rurlol f Borecki 
Mikotaj Gawr) tow 

* * * 

Reżyser: Władysław Stoma Kierownik lit ·racki: Adam Grzymała-Siedlecki 

„ 
I 

Dekorator: Roman Feniuk 

KSIĘGARNIA I WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻEK 

~AD A~JIA~ 
KSIĘGARNIA POMORSKA 

BYDGOSZCZ. AL. 1 MAJA 25 
POLEC/I. : Nowo.ki :::e 11's:.i1 .ąhfrh rfr.iC'd:::in, 
belestr,v hę, Ji., iąihi ~:;:ho/ne, pr:,vborp s:holne 
ora-z d:::iał art,\•/wlów bi11rcH1•,1•ch 

CZ. JASK(>LSKI SKA 
BYDGOSZCZ .\LEJE 1 MAJ.\ -: TELEFON 3:!-46 

POLECA~lY W8Zy~tkic n o w ości ze w:;zy81kich dziC'Clzin nauki 

~~:::~'.;~:..:.~.:J 



mógłby się znaleźć w sytuacji Chlestakowa, który nie tylko łże i wstawia 
się w pozycję bohatera fantastycznych opowieści, ale ponadto, gdy zna
lazł się bez grosza, a z powodu humorystycznych nieporozumień zewsząd 
zbiegają się doń idioci i wtykają. mu w łapę rzekome pożyczki, Chlesta
kow ani na chwilę nie waha się, bierze, co dają z całą świadomością, że 
nigdy nic z tego nie odda. Czyni to z lekkim sercem, bo po pierwsze 
wychował się na takiego, któremu zawsze płynie grosz spoza pracy, a po 
drugie dlatego, że jest czynownikiem carskim czyli łapownikiem z zasady, 
łapownikiem organicznym, można powiedzieć. 

Cóż dopiero mówić o pozostałej galerii, gdzie każdy z urzędników ma 
coś na sumieniu, bo urzęduje bez kontroli społecznej, bo jest integralną 
śrubeczką w machinie tego carskiego ustroju, gdzie bez wszechwładztwa 
biurokracji państwowość nie ruszy ani kroku naprzód. 

Dla pozyskania sobie względów cenzury i dla komediowej katharsis. 
ostatnie słowa komedii zapowiadają przyjazd jakiegoś rewizora, czyli 
jakąś akcję ładu i sprawiedliwości; wychodzimy więc z teatru na chwilę 
uśmierzeni nadzieją, że ktoś zrobi porządek z tą sforą łajdaków, a le wy
starczy potem chwila refleksji: czy wypróbowany strateg czynownictwa 
Horodniczy nie da sobie rady i z prawdziwym rewizorem? a następnie; 

jeżeli ten światek, który nam komedia pokazuje, ma być mikrokosmosem 
społeczności w danym ustroju żyjącej, to skąd u licha ma się wziąć czło
wiek, któryby tu w charakterze rewizora przyjeżdżał, nie po to tylk·), 
żeby nabrać łapówek i pojechać dalej? 

Od kilkudziesięciu lat to arcydzieło Gogola nie przestaje być przed
miotem analiz i interpretacji zrazu w ojczyźnie autora a później i na 
całym cywilizowanym świecie. Nie miało ono tak doraźnych skutków 
historycznych, jakie miało „Wesele Figara" Beumarchais'a, niemniej jest 
ono rosyjskim „Weselem Figara", znacznie wyraźniejszym niż tamto 
w politycznym napadzie, jawniej atakujące, no i nieskończenie bardziej 
nowocześnie artystycznie. Jest to bodaj pierwsza europejska komedia 
społeczna, bez przenośni swoją ideę pr:.:edstawiająca, jest też jedna z naj
bardziej reprezentatywnych komedyj romantycznych a więc komedyj, 
w których humor na całej rozciągłości ociera się o dramat. Przecież to 
z powodu tego utworu powiedziane było (Bielińskij), że Gogol śmieje się 
przez łzy. 

Jeżeli do romantycznego repertuaru nalPży „Rewizo1" przez swoj 
oskarżycielski ton, to jednak od romantycznej komedii i od romantyzmu 
w ogóle odróżniają ją dwie wybitne cechy. Pierwsze: usunięcie zupełne 
pierwiastka autorsko-subiektywnego, drugie: niemal, że zupełne wyeli
minowanie motywów miłosnych tak drogich romantyzmowi. Wystarczy 
zestawić tę północną komedię z latyńskimi jej rówieśnicami; z komediami 
Musseta, aby ta różnica nabrała pełnej wyrazistości. 

U nas czy w Rosji, ciągle jeszcze pozostaje wolne miejsce na studium 
porównawcze: Fredro--Gogol-komediopisarz. Co za wdzięczne pole by
łoby np. porównać blagi Gucia ze „ślubów panieńskich" i kłamstwa ChlE'
:;takowa; blagi Chlestakowa i łgarstwa Papkina. Może na takie studium 
pn:yjclzie jeszcze czas. 

»N OWY 
M. KENTZER i Ska 

BYDGOSZCZ Telefon 12-45 



Magdalena Czarska Maria Bakka 

Natalia Morozowiczowa 

SALON KAPELUSZY DAMSKICH 

AURELIA PELLOWSKA 
BYDGOSZCZ, UL. D\iVORCOW A 2 

POLECA 

WYKWINTNE KAPELUSZE 

Janusz Borkowski Alicja Barska 

» B Ł A w AT« BYDGOSZCZ, PODWALE 15 

TELEFON 17-01 

Polecamy w wielkim wyborze 

N~A P R A WY M A S Z Y.N 

MATERIAł.Y DAMSKIE, 

MĘSKIE I JEDWABIE 

DO SZYCIA I PISANIA 
Wykonuj e WARSZTAT MECHANICZNY 

ST. SAJDAK 
BYDGOSZCZ, Jana Hazimier:r.a 4 



Aodrzej Kuryłło 

Lidla Polek 

Maria Hirsz-Langerowa 

BYDGOSZCZ 

Wykwintna galanteria 

damska, męska i bławaty 

Aleje 1-go Maio 33 

Tel. 24-50 

Pr. 14-59 ..__ ________ __;, ______________ J 

Czesława Siekierzyńska 

Jerzy Sleklerzyński 

Maria Szczęsna 
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ZAKŁAD ART. FOTOGRAFICZNY 

Jan Jaloszyński 
BYDGOSZCZ 

DWORCOWA 10, TEL. 1772 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 



Witold Skrzypiński Maria Konaszewska 

Pracow11iaFuter 
GORNY CZESEAW 

BYDGOSZCZ 
D W O R C O W A 25/4 
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A U T O PRZEW()Z 
Wł.. DELBOWSIH - BYDGOSZCZ 
JAGIELLOŃSKA 29 TELEFON 32-30 

WYKONUJE WSZELKIE PRZEWOZY 

I PRZEPROWADZKI 
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Zbigniew Starski 

Stanisława Masłowska 

Pierwszorzędna Pracownia 
DAMSKO-MĘSKA 

Hieronlm żuczkowski 

JÓZEF KRAWCZAK 
gwar a n c j a za fason i wykonanie 

BYDGOSZCZ DWORCOWA57 



INSTRUMENTY MUZYCZNE 

J u LI A N IC I E L B I c H SPADKOBIERCY 

B Y D G O S Z C Z, ALEJE I-GO MAJA 44 TELEFON 37-81 

POLECA, KUPUJE I NA

PRAWIA FACHOWO WE 

WŁASNYM WARSZTACIE 
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H a n d e I d r ze w a i mechaniczna obróbka drzewa 

FELIKS WOJCIECHOWSKI 
Najkorzystniejsze żródlo zakupu drzewo liściastego 

i iglastego, oroz wykonuje wszelkie zamówienia desek 
i listew obrobionych (obrzynanych, heblowanych) i t. d. 

Bydgoszcz, Pomorska 36 i Al. 1 Maia 51 Tel. 3042 
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Państwowe Toruńskie Zakład9 Graficzne 

Oddział Inowrocław 2 
Pl. Klasztorny I a - Telefon 12-79 

Wrkonuje wszelkie druki dla Handlu i Przemysłu 

Specjalność: 

Dzieła Etykiety Zawieszki kolejowe ! 
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Jedyny Specjalny Magazyn Artykułów 

Sportowych - Harcerskich - Turystycznych 

na Wielkim Pomorzu 

>>Ka De Ha<< 
Harcerska Spółdzielnia z o.u. 

BYDGOSZCZ. Aleje 1 Maja 26 -.Tel. 34-08 
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ITA\ l)A\ 
hafty liturgiczne oraz wszel
kiego rodzaju prace ręczne 

wykonuje solidnie i fachowo 

ORNAMENT 
Feliks Raciniewski i 5-ka 

R,l•d•:IJ.\zci:, Al. 1 Maja Il - Tel. 23-21 

PIERWSZORZĘDNA PRACOWNIA 
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STANISŁAW PODKOMORZY 
MISTRZ KUŚNIERSKI 
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