
„Najważniejsze, aby panna miała wypukły dekolt i zgrabny… mająteczek” – recenzja spektaklu  

Ożenek w Teatrze 6.piętro (3.10.17) 

Wystawić komedię Gogola tak, by śmieszyła współczesnego widza, to duże wyzwanie. Spektakl bez 

erotycznych podtekstów i bez wulgaryzmów nie może być przecież atrakcyjny. Na szczęście są i tacy, którzy 

potrafią docenić wartość tej sztuki, a także dostrzec ostrze satyry wymierzone tutaj w rosyjską obyczajowość 

XIX wieku i nie tylko... Reżyserii spektaklu podjął się  Andrzej Bubień (znany nam z kontrowersyjnego w 

odbiorze przez naszych uczniów;) „Wujaszka Wani”) i udało mu się oddać klimat epoki.  
Akcja utworu jest dość prosta opiera się bowiem  o  intrygi swatów oraz umizgi swatanych, zalotników 

reprezentujących różne typy ludzkie. „Matrymonialne perypetie Iwana Kuźmicza Podkolesina i Agafii 

Tichonownej okazują się zaskakującym splotem pragnień i możliwości, zamiarów i losów, którymi podszyte są 

przygotowania do tytułowej ceremonii”. Co smuci Gogola? Fakt, iż ludzie w walce z samotnością, bezskutecznie 

poszukują szczęścia. Nie mogąc pozbyć  się kompleksów, żyją przeszłością i marzeniami… Czy można 

odnaleźć w tej komedii uniwersalne przesłanie? Bez wątpienia! W dzisiejszym świecie również obserwujemy 

trudności w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, kłamstwo w celu uzyskania własnych korzyści i wreszcie 

potrzebę znalezienia bliskiej osoby. Wygląda więc, że od czasów Gogola niewiele się zmieniło… 

 

Nie można wyróżnić gwiazdy, gdyż wszyscy aktorzy świetnie oddali charaktery swoich postaci. W roli 

podstarzałego kawalera Podkolesina zobaczyliśmy Michała Żebrowskiego. Atrakcyjną pannę na wydaniu 

zagrała Paulina Chruściel, zaś z rolami swatów zmierzyli się Anna Dereszowska (jako Fiokła Iwanowna) oraz 

Piotr Głowacki (Koczkariew). Ponadto na scenie ujrzeliśmy galerię brawurowych kreacji z gwiazdami polskiej 

komedii -Joannę Żółkowską  jako ciotkę, Janusza Chabiora, Cezarego Pazurę i Cezarego Żaka jako konkurentów 

do ręki panny.  

 

Scenografię do spektaklu zaprojektowała Anita Bojarska i należy jej się wielki ukłon – pomysł na „wiszące” 

krzesła symbolizujące  hierarchię społeczną, lalki-kukiełki  jako „żywe” zdjęcia zalotników i biorące udział w 

akcji sztuki - to pomysł, który zachwycił niejednego widza. Polecamy zatem przedstawienie nie tylko 

miłośnikom Gogola, ale także prawdziwym teatromanom. 

 

      
 

   
Uczniowie klas trzecich gimnazjum z panią Dorotą  

 

 


