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MIKOŁAJ

GOGOL

zarys biograficzny
i\Iikołaj Gogol, jeden z większych pisarzy rosyjskich urodził się 20 marca
1810 roku w miast<'tzku Soroczynce. Obok n;izwiska Gogol używa! drugiego
- rnianowiciP .Janowski. Wskazywałoby to na pewne związki z Polsk<J Po
ukończeniu szkół śn•dnich w Połtawie i Nicżynie w roku 1829 wyjechał do
Petersburga zamierzajqc poświęcić się zawodowi aktor::<kiunu. Niepowodzenia
jednak na ~cenil' zniechęciły go od aktor:-;kich zamysłów na zaw:ze. Marzył
również o odegraniu wi0lkiej roli w u~unic:ciu Zl' świata Złi.l i niesprawiedliwości. Twarda rzcczywistośc okazała się nic clo pokonania. Gogol nigdy nie
doszedł do takiego znaczenia, aby jego sława jako reformatora miała zaważyć
na losach świata. Był skromnym urzędnikiem, a w roku 1835 został asystentem
przy katedrze historii powszechnej na Uniwersyteci0 Petersburskim. Na tym
stanowisku był zaledwie półtora roku i wygłosił kilka prelekcji naukowych.
W roku 1836 zaczyna prowadzić żywot koczowniczy. Zwiedza kolejno Rzym.
Neapol. Frankfur! nad Menem, Dtisseldorf - dwa razy zawitał do .Tl'rozolim:v
- jednak tęsknota za krajem ojczystym zmuszała go do pm,\rolu. Zmarł dnia
21 lułe1'o 1852 roku ..Jak wysiłki reformatorskiE' lub naukowe nie przyniosły
Gor.olowi wielkiego rozgłosu - tak jego działalność literacka zyskała mu nic>przemijając<1 sławę. Debiut swój literacki rozpoczął Gogol poezją niestety
bez powodzenia. W roku 1830 dał się poznać jako znakomity prozaik utworem
p. t. „Basawriuk, czyli wieczór w wilę Iwana Kupały". Następnie napisał szereg drobnych nowel ogłoszonych w 1835 roku w zbiorach p. t. Arabeski
i Mirgorod. To zwróciło na niego uwagę współczesnych literatów. z którymi
Gogol nawiązuje bliższą znajomość. Zachęcony powodzeniem swych utworów
pisze Gogol większą powieść na tle historii Ukrainy - „Taras Bulba". PozJ
nowelami i powieścią pisze Gogol również komedie - jak: „Konkurenci", Wło
dzimierz trzeciego stopnia" (niedokończone), „Ożenek" i najznakomitsza wśród
nich, nieśmiertelna komedia „Rewizor". Dokładna obserwacja życia i połączona
z tym znajomość zwyczajów i obyczajów ludu ukraińskiego, znajomość przyrody rozległych stepów Ukrainy, fantastyczność opowiadań ludowych nadają
twórczości Gogola posmak romantyzmu.
Sposób jednak, w jaki Gogol przedstawia swych ludzi jest oclmTenny od dotychczasowych i nosi miano szkoły
naturalnej. We wszystkich swych utworach Gogol wytyka wady i schorzenia
nietylko u ludzi, ale również i niedomagania stosunków społecznych. Takim
właśnie ciosem na system rządzący był „Rewizor''. Cięta satyra na stosunki panujące w biurokracji, chłoszcząca tępotę, niedołęstwo i przekupność carskich
urzędników. Jest to t. zw. „głos sumienia społecznego". Był on o tyle szczę
śliwy, że od tej pory sprawy społeczne stały się głównym tematem całej literatury rosyjskiej postępowej. Rozwijała się ona coraz bardziej, piętnując
wszelkie niedomagania społeczne, aż doprowadziła do zmiany znienawidzonego
aystemu politycznego i społecznego.
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Bydgoszczy

Galanterię metalową jak: obrazy, kasetki e. t. c., monogramy, oraz różne wyroby grawerskie.
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REWIZOR
komedia w 5 aktach Mikołaja Gogola
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Antoni Antonowict, Skwoznik Dmuchanowski, hor 'foicty
Adam Cyp1un
Anna Andrejewna, jego żona
Irena Detkowska-Ja::sińska
Maria Antonówna, ich córka .
Wanda Rucińska
Łuka Lukict Chłopów, wizytator szkól
Tadeusz Tusiacki
Jego żona
Helena Krzywicka
Ammos Fiedorowicz Lapkin-Tiapkin, sędzia
Janusz Obidowicz
Artiemij Filipowicz Zjemlanika, kurator instytucji filantropijnych
Stefan Burczyk
Iwan Kuźmicz Szpcklin. naczelnik poczty
Zbigniew Gawror'l.ski
Piotr Iwanowicz Bobczyńskl
Władysław Cichoracki
Piotr Iwanowicz Dnbczyński obywatele
Kazimier,: Beroi'lski
Iwan Aleksandrowit:z Chl('sfakow, urzędnik z Petersburga
Mieczysław Wi<'licz
Osip, jego służący
Leopold Detkowski
Kelner
Zdzisław Zachariusz
Krystian Iwanowicz Hibner, lekarz powiatowy
*
*
*
Stlepan Iwanowicz Karobkin, obywatel miasta
Marian Szul
Sticpan Iljicz Uchowiert.ow, komisarz policji .
Hieronim Konieczka
Fiewronia Pietrówna Poszlepkina, żona ślusarza
Walentyna Lisowska
Żona podoficera .
Halina Chorzewska
Renata Dańska
Miszka, służący Horodniczego
Marian Szul
S'\vistunow, policjant .
Zdzisław Zachariusz
Żandarm .
Fiedor Andrejewicz Lulukow, Iwan Łazariewicz Rastakowski - goście.
Kupcy, mieszczanie, petenci itd.
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Henryk

Barwiński

Dekorat:je: Leonard Torwirt
Kierownik literacki: Alfred Kowalkowski
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Kwiaty doniczkowe1 cięte
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cukierki wszelkiego rodzaju
a p e cialno 6 ć:

raczki czekoladowe
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