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Kierownik sceny S tanisław Wiczkowski 
Dekoracje 1 mel>ie wykonano w pracowniach Pań twou· go 
Teatru w Rzeszowie pod kierownictwem scenografa Zbigniewa 
Mik!asińskiego UJ w9konaniu H enryka Ropcia , Piotra :Kracz-

kowskiego i Stanisława Wiczkowskiego. 
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IIKOŁAJ GOGOL I JEGO „OżEFEK" 

::\Jikołaj Gogol jeden z najznakomitszych pi arzy rosyjskich był rówie
śnikiem Juliusza Słowackiego. Jak i autor „Króla Ducha" urodził się w 
roku 1809, a umarł o trzy lata później Słowackiego, w r . 1852. Za trzy 
lata Z\\iązek Radziecki obchodzić będzie więc setną rocznicę śmierci ge
nialnego twórcy „:vt:artwyt·h dusz", „Rewizora". \V tym roku zaś mija 150 
lat od dnia jego urodzin. 

Ród autora „Oienku" mia! polskich pnrndków. J eszcze ojciec poety pi
sał się Gogol -Janowski, a ·dziadek nie używał jeszcze przednazwiska: 
Gogol. W twó1·czości wielkiego pisa1·zn trudno by jednak było po 
za drobnymi przebłyskami - odnaleźć jakieś ślady duchowo:·ci pol!!kiej. 
• atotnia:st ogromnym wkładem w jego uczuciowość była lTkraina, na któ
rej si~· urodził i wychował - i kraina, jako temat, jako podnieta t wór
na nadała charakter pierw:;zej fazie jego literatury. 

W młodzieńczych latAch - z zamiarem studiów uniwersyteckich, prze
nosi się do Petersburga (dzisiejszy Leningrad). życie tolicy staje się 
przedmiotem jego satyryczne.i obserwacji, ale ten ze skromnej rodziny 
pochodzący, w małym mieście (Nieżyn) wychowany syn poczmi::1trza po
zostawał na dnie duszy prowincjonałem: W Petersburgu pociąga go nic 
wielki świat stołeczny (jak poci:u:·al np . Puszkina), lecz „Drób ludzki", 
ś1·odowisko urzi:dnicze, pl'zedmieścia i jego mie zkańcy, lub to, co po ro
. yj. ku nazywa się: prostonarodijc. W odmalowaniu tego świalka, w pod
pau·ywaniu czy to .miesznostek czy t!ementów wzruszających człowieka 
szarego, człowieka skazanego na małosć - w chwytaniu tych zjawisk 
Gogol stał się twórcą pisarskim, jakiego n:~ było w tym czasie ani przed 
nim, ani po nim. No wele jak : „Nos", „Szynel", „Staroświeccy ziemianie", 
„OJJOwieść o tym, jak Iwan Iwanowicz pokłócił się z Iwanem 'ikiforowi
czem" i m. ir1. stano\vią tytuł chwały Gogola równy jego szyderczemu e
posowi z życia szlachty Mikołajowskiej: „Martwe dusze" czy wspaniałe
mu „Rewizorowi". 

W t ym to dziale twórczo ci Gogolowcj, w tym zespole arcydzieł o lu
dziach powszednich i o sprawach drobnych - za utwór naczelny uważać 
można komedio;' „Ożenek" - dzieło pełne porywają,cego humoru, nieby
wałe podpatrzonych figurynek Judzkich, a w którym nieporównane od
zwierciedlenie znalazł ów Petersburg czasów podekabrystowskich, czasów 
ciężkiego otępiającego reżymu Mikołaja l , czasów, kiedy prześladowaniu 
ulegało wszystko, co chciało wyi·o'sną.ć ponad bohaterów „Ożenku" . 

Najbliższa premiera: 

,,z A PO R A 11 J. T. Dybowskiego 



• 

P.K.Z.G. oddz. K1.eszów 350 1479/ l l. 4'J. S-16415. 


