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Alek·sander Osfrowski 1(ur. 12. IV. 1'823 - urn. 2. VI. ·1SB6) modzi ł się 

w Moskwie. Ojciec je,go, Mikołaj·, człowiek wykształcony, który dorobił 
się mają tku jako prywatny doradca, później o.hrońca •sądowy, chciał , żeby 

jego synowie poszlli w tym samym kierunku. Ulegając je.go namowom, Alek
sander wstąpił n a wydział •prawny Uniwe.rsylefo Moskiewskiego, cho ciaż 

inne nęciły go p erspektywy: j.uż w natach szkoilnych obudziło si ę w nim 
zamiłowan'ie do poezjoi, do teatr.u - marzył ·O tym, aby zostać p isarzem. 

Uniwensytet Moskiewski w owy.cih czasach {a były fo ~ata najczarnie j
szej reakcji pod Tządami cara Mikoła.ja I) sita! się dzięiki różnym spJ'Zy
jającym okoJicz.nościom szkołą myśili 1pos·tępowej i najwięikszym ognisk iem 
.ży cia ·um}'słowego całej ówczesne.j Rosi,i. Na wydziale P'rawnym wykła.da!li 
wtedy tacy profesorowie - z decydo wani przeciwnicy ustroju feudaolnego 
- jak iRi·edikin, Kriuko w i Granowski. 

Po1byt w je,go mur.ach - acz ok.ró·tkofrwały - stał się w umysłowości 

O strowsJkie.go .fumdamentem humanis tyczne1go po~lądu •na świat, o•tworzył 

!Prz ed n im szerokie widnohęgi wieldzy o życiu !Judzk im , itchnął w nie.go 
ciuch a !krytycyzmu do otaczającej go rzeczywistości społeczneij i poi!itycznej. 

Po ·dwu fatach sfodiów A1lek1sander .Ostrowski doszedł ido przekonania, 
że k arie.ra p rawnicza nie je.sit i nie może być jego drogą życiową. Zamilo
w ani•e lliteraok ie wzięło w nim ostatecznie górę. W r. 1843 wystąipił z uni
w ersy•tetu. 

Ojciec ·był .bandzo niezadowo1lony z po•stępku syna. Op ór syna był tak 
wi eJlk~ że musiał zrezy•gn.ować ze swych IP'rojek.tów. A le ·z dołał jeszcze na
kłonić opornego mbdzieńc.a do wstąpieni a na drogę karie.ry urzędniczej Wy
ro:b.ił mu posa·dę k anceiliis ty w •tzw. sądzie s umienia, a w dwa ~afa później 
!Prz•eniósł syna .do sądu ihandfowego. 

Aileksan der •dużą część wolne.go czasu poświęcał umiłowanej przez siebie 
pracy 1rter a clkiej, coraz b airdziej zaniedbując swe obowiązki urzędnicze, 
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a to do reszty wyiprowadziło z rów nowagi o jca, k tóry - w miarę wz•rasta
jąccj zamożności - stawa! sili bezwzględniejszy w 1postępowaniu z synem . 
W końcu 1'8'419 •r. Mikołaj Ostrowsik i odmówił da1lsze.go udzielania synowi 
jakiejlko!·wieik ipomocy , a w ;pół·tora roku 1później kazał mu się po prnst u 
wynieść z domu. Niemail .jednocześnie Ostrowsiki ;był zmuszony opuś cić 
s łużbę państwową, .j ak o ipo dejrzany o nieiprawomyś'1ność. Przyczyną lego 
była pierwsza drukowana (w czawpiśmie „iMoskwitianin") iko me.dia Ositrow
r.okiego pt. „Kruk k mkowi oka nie w y1ko1le". Szt.uika tai, chłoszcząca oby
czaje i mora!lność mieszczaństwa, spowoidowała .liczne slkar.gi do wła•dz z e 
s \.rony kupców moskiewsk.ich , którzy •p osądz ili au tora o nie'bez,pfaczne ten
.dencje rewoilucyjne. 

Od rok u 11851 A·leksander Ostrowsk i utrzymywał się wytącznie z 1pracv 
,pisarskiej. Hono.r aria były skąipe, wy,płacano je b ardzo niere·gul arnie; za 
wysfawione sziuki teatry często kroć n ie płaciły. Młody autor mu• iał do
rabiać sobie pracą w redakc;i „Moslkw Hianina": •p: sał artyikuły, .recenzjz, 
sprawozdania, ·robił korektę, a często gęsto załatwiał .różne s'prawy admin i
stracyjne i finansowe. 

Wafoząc z tylloma trmdnościaini, p:rzepracow.u j ąc się, żeby j.alko ś związać 

koniec z końcem, Ostrowski ciężko zapadł na z·drowiu. 

Na schyłku życia uśmiechnęło się efo niego sz częście . Został mianowany 
kierownikiem Jioterack im tea·tr ów państwowych w Moslkwie o.raz dyrekto
rnm 1pań&lwowej sziko ły dramatycznej. Zdobył te możliwości o który ch ma
rzył 1i;rzez długie lat a : o r ganizowania rosyjskiego życia teatraUne.go n a no
wych podstawach:, dawno już przezeń przemyś1!.anych i opracowa nych . 

Niestety śi;nierć zabrała go przedwcześnie, zanim zdążył urze.czywistnić 

swoje proje1dy. 
;;. ::-

Zamiłowania iliterackie obudziły się w Ostrowskim 1dość w czesn1e, bo 
już na ławie sziko.Jnej. Już jako uczeń wyższych kilas g imnazjum , Ostrowsiki 
doskonaile poznał całą iliteraturę ojczys·tą i w d.użym s to pniu o•bcą. Uluobio 
nymi jego autorami b)'1l~ : F onwi,zini, P uszkin, !Lermontow 1i Gogol. BędąJ 

na uniwersytecie, pogłęibi ł jesz~ze b ardzie.j wiedzę swoją w zakresi.e fiilo 
zofii i łteratury oraz Z'!'la j omość j ęzyków. 1Poza francuskim i niemieckim , 
k tóre zna ł od dziedka, oipanował ponadto łacinę i ,grekę o-raz h i·szp·ański , 
włoski i angieliski. Dzida kllasyik ów ewroipej1sikich czyta ł w o.ryginałach . 

Jednocześnie rozwijała się w nim 1pas•ia do tea t r.u. Najpierw jako gim
nazjalisfa, później jako studen t, p i'lnie uczęszczał na wszystkie :przedstawie
nia w moskiew.sikim Teatrz•3 Małym, k tóry w prawdzie is.tniał od niedaw na 
lod r. 1824), aile zdołał so1bie sz1bko wyrobić sławę naj[epszego teatru ro
syjskiego. Na jego scenie Ostrowski miał możność podziwiać grę tak zna
!rnmi tych aktorów, •jak P. Moczałow i M . Szczepkin, k tórzy dokonaoli istnej 
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rewolucji w technice gry aktorskiej, daj,ąc pocz<rtek nudowi reaHstyczncmu 
w tej dziedzinie sztuki. Na ,deskach scenicznych ,tego •teatru ujrzały światła 
kinlkietów talkie arcydzieła •dram.alll/l"•gii .rosy.j1s•kiej, 9ak „Bie·da z tym rozu
mem" Gribojedowa i „Rewi·zor" Gogoda. Nie na ·da'!"mo Tea,tT Mały zyskał 
sobie w owym okresie miano „dn.1,giego uniwersyte·tu". W zatęchłą atmo
sferę życia umysłowego Rosji w czwartym i piątym dziesięcioQeciu ubiegłego 
wielk.u -teatr te<n wnosił świeży powiew nowej ideologii wrtystycznej, repre
zentowanej w litera.turze przez igrupę 1Piirnrzy tworzących tzw. szikołę nafo
raiiną, z Móreij potem wyrósł krytyczny rea~izm - jako od.bicie demokra
tycznych i postępowych ·dążeń społeczeństwa .rosy.jskiego. 

Detbiutem dra:rnafop~sarskim Os·trowsikiego była jednoaiktówlka pt. „Obra
zek szczęścia Tod·zinnego". Prawdziwą s ławę przyniósł mu jednaik ·dopiero 
•następny utwór: komedia .pt. ,,Kru1k kl"ukowi oka nie wykoile", (pierwotny 
tytuł - „Banlkrut"). .Sława 'literacka, !którą talk szybko zdo·był, towarzyszyła 
mu nieodstępnie aż do końca życia, chociaż - jak wspomniano wyżej - nie 
szła w parze z do1b robytem. 

Kolejnymi eta•pami wieillkiej kariery •pisal"skieij Ostrowskiego były sztuki 
(żeby wymienić tylko najważ1rtiejsze - według dat ich ukazywania się w dr<u
iku): „Uboga 111arzeczona" - !komedia w 5 aiktach (1852), „Intratna posa,da" 
- komedia w 5 akta.eh 1(U~S7), „Wychowanica" - 1komedia w 4 aktach 
{1899), ,,Burza" - dramat w 5 aktach {1860)i, „Wojewoda" - lkomedi.a w 5 
aiktaoh, wie.l"szem (1865), „Gorące serce" - 1komedia w 5 aktach (11869), 
,,Las" - komedia w 5 aikfach (18711), „Królewna Śnieżka" - baśń wiosenna 
:w 4 alktach, wierszem 1(187G), „W~Lki i owce" - komedia w 5 aik'lach (1875), 
„Osfatnia oJiara" - kome.dia w 5 .akfa.ch (1878), „Panna :bez rposagu" - drn
imat w 4 aikta·ch {1'8i79), „Ta!lenty i wiellibici0le" - 'komedia w 4 aktach (18!1;2), 
"Niewinni winowajcy" - lkomedia w 4 alk.lach (1884). 

Ogółem Ostrowski napisał 48 orygina1lnyoh utworów ·dramatycznych (nie 
licząc 5 sz.tulk ,nap~sanych do s•półki z innymi autorami - Niewieżinem, So
łow1jowem i Gedeonowem), a ponad to dolkonał przeszło 20 znakomi•tych 
przekładów (m .in. dzieł GoMoniego, Cervantesa, Szekspara, Terencjusza). 

JeMi !kogoś można z całą dozą słuszności określić mianem „·człowiek'l 

teatru" - to chyba właśnie Ostrowskiego. Nie tyllko bowiem je·go twór
czość służyła teatrowi: w.szystlko, coikolwie'k zdziałał w •swym pracowitym 
życiu - zdziałał z myśią o '1eatx-ze. Od p>ierwszych lat mł·odości teatr sfał 
się 1dila niego drugim domem, w którym s1pędzał wszystkie woJne od zajęć 
pisarnkich chwhle. Zżył się sel"decznie z bracią aktors!ką, pomagał reżyse

rować swoje szt·uki, a częsfo w og~e saim je reżyserował. Każ.clą napisaną 
sztukę czytał najpierw w g-ronie aktorów, słuchał ich .rad i wskazówetk, 
czynił ipoprawki w telkście. Z wielloma aktorami łączyły Ostrowslkiego węzły 
f;erdecznej i dtugotrwałe1j przyjaźni. Zna1lazł wśród nich wiet\111 enfozjas•tów 
i proipa<ga.toTów swoj•ej twó:r·czośd . Lm w dużym stopniu zaw·dzięczał st11k
cesy, .jakie szfo!ki jego osią.gały na scenie. Do grona Miskich przyjaciól: 
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Ostrowskiego należeli tacy znakomi<:i artyś<: i jak: M. Sadowski, O. Sadow· 
ska, N. R ybakow, A. Mar tynow, ·P. Str epie tow.a, L. N~kuHna-Kosic'ka, W 
Samo·jlow, S. Wasvljew, N . Muzvl. Żoną Ostrowslkie1go ibyła al'lystk a drama
t yczna - M. W asiljewa. 

Ni c dziwnego, ~e w szóstym i siódmym •dziesiątik,u dat ub. wieku Teatr 
Mały w Moslkw ie ·zyskał d:rugie z ·ko lei miano: za·częto .go wtedy nazywać 
„·domem Ostrowskiego". Na deskach scenicznych t.~go teatru odbyły się 

praipr emiery w zys•t•kioh wybiolniej•szych sztu1k a•utora „Burzy" i „L asu". 

Do1la pisarza l(zwłaszcza d rama•tyczne•go) i •doiła aktora w owych czasach 
- stanowiły jedną z wie!Ju bo~ączek •Spo łecznych nie ty•lko Rosji, aole rów
nież innych krajów. Ost.rows•ki !poświęcił wiele starnń i myśH, aby ten stan 
rzeczy ·zmienić na Jepszy. W r. 1859 wraz z gronem kilku kofogów p o piórze 
zainicjował utworzenie Funduszu Literackiego; celem te•go Funduszu miało 

być roztaczanie opieki na·d autorami, którzy 1bądź wskute\k choroby, bądź 
też wskutek innych okoHczności znaleźlii się w ciężki.v:: h warunkach m a:te · 
.riaJnych. W ' r. 1870 z ini<::jatywy Ostrowskiego 'P owstało „.Zgromadzenie ro· 
syjskich pisany dramatycznych", przekształcone w r. Hl7'4 na „Tow arzys1two 
rosyjskich pisarzy dramatycznych i kompozytorów o.per''. Miał<> ono n a <:efo 
<>•bwnę praw au torskich swych czton'ków, udzie·lanie im w razie potrzeb)' 
pomocy pien iężnej oraz ogó~ną pieczę nad ich życiem kullt.ura1lnym i zawo
dowym. Był to więc jalkby prntotyp naszego „Zaiiksu". 

Ostrowski.„doceniał o.gromną .rolę fachowego kształcenia kadr aktornkich. 
Szk·olnictwo a·rtystyczne ibyło wtedy w zaniedbaniu . .Poziom umysłowy i mo
rallny w iellu aktorów (zwłaszcza prowincjona'lnych) pozostawiał dużo do 
życzenia. Ostrowski ·dążył do zorganizowania życia ku'l'turalne.go i zawodo
wego wszystki.ch pracowników teatr.u, dążył do •teigo, żeby aktor prze·stał 

być tyliko !komediantem, występującym .gwoili uciesze pubiliczności, .żeby sfał 

~ię •twórcą pewnych wartości artystycz·nych i s1połecznych. Z tą myś1lą Z ·2· 

brał grono miłośników t eatru i muzyki ·dla przedyskutowania sprawy. 
a w r. 1•865 zo:riganiz.ował z nvmi tzw. „Kółko Artystyczne". Od r. 18168 
„Kółko" to ~którego działa'lność trwała osiemnaście 1lat, t j. do śmierci 

Os·trnws1kiego) posiaidalo właisny, nieźle urządzony tea•tr. Stało się ono jakby 
.szkołą dramatyczną i dało sc-<mie moskiewsikie•j wieilu sławnych akiorów 
Tuta j ściąigano z prowincji aktorów, którzy •dzięki temu mogi]j pokazać 

swoją g.rę publiczności wie1lkiego miasta. Tutaj po raz pierwszy wystawionri 
słynną komedię Ostrowskie.go pt. „Las", przy czym wys·tąpił w niej tragik 
pl"owincjonafoy N. 1Rybakow, 1kreując ipostać aktor.a Nie.szcza•sH'iiwicewa, któ
rngo .sam ·był prototypem. 

::· ::-

Demokratyzm Ostrowskiego znailazł n ajzupełniejszy wyraz w jego saty
rach, •c;hłoszczących •sz·lachtę, mieszczaństwo i biurokrację. Ten •sam de mo
kra1tyzm :przemówił ustami <wielu b ohate.rów je.go sztu1k - bohaterów, 

którzy 1przeciwstawiali s i ę wsze'11k iemu despotyzmowi, uci.skowi i samowoli, 
k tórzy zarazem g łosil! i optymistyczne :pra wdy o życiu, 1bo w ierzyli w oto, że 
rozum l uidzki zdoi a je uczyn ić l0p zym i szczę 'liwszym. W.reszcie ten sam 
demokratyzm zl:>J iży ł jego twórczość do żywych wiecznie bijących źródeł 

l wórczośc i •ludowej. 

J a'ko r e aJ)i,sta1, umiejący dostrzec i właściwie ocenić wszełkie przejawy 
życia bliskiej mu .grom ady Ju dzkiej - spo łeczeństwa i narodu - Ostrowski 
stał się niezrównanym mala.rzem obyczajowości swej epoki, ze wszyst1kimi, 
charak t erys tycznymi d1la tej epoki 1pro1blemam i i ko nfl iktami społecznymi 

(pod tym wz,g!iędem i.ego dzieła ma;ą po .prostu ·wartość dokumentarną) . Pra
cując p•rzez szer e.g dat w sądzie oraz pomagając ojcu w zaj ęciach adwo k ac
kich, Ostrowski miał możność og•ląd ania życia współcze3nego mu społe 

czeństwa niejako od strony ku,lbs, d·okładnego wni!knięcia w mechanizm sto
sunków spo łecznych on a ·He ustroju monarchiczna-burżuazyjnego . Bankru
tująca i rozkładająca się morallnie warstwa ziemiańska , zdobywcze, pewne 
siebie, a. zacofane i •tępe mie1Szczaństwo, wreszcie świa.tek urzędniczy -
~wiatek bea:dusznych i przekUJpny ch lbiurok•ratów, będących p:i dp :i rą car
s•k ieg.o „samod·zie-rżawia" - ·W1Szy.stko ·~o Ost-row .>ki prz e•ds.tawił w s woich 
dr amatach i komediach z 1sumiennością uczonego-socjologa i 'la len ·~cm 

prawdziwego artysty sł o wa. 

Ostrze swej ci ę t ej, a ·zawsze •ceJnej sa·tyry kierował Ostrowsk i przede 
wszystkim w sfronę miesz czańs twa, które stopn iowo zaijmowało wtedy 1do
minujące pozycje w życiu 1gospodarczym i politycznym. Ze szczegó.Jną za
wzię tością zwalczał tę cechę ;psychiki mieszczańskiej, k tóra w języ1ku ro· 
syjskim nosi nazwę „samodurstwa' ', a po polsku zwie się dobHnie „!koł

tuństwem''. 

W ,dziełach Ostrow1Skiiego znaj1dujemy nie ty~lko świetnie kreśfone po
stacie „czarnyc<h c<ha:rak.terów" - wykoJe;onych szłachcicó-w, 1poniuryah 
mieszczan i przekupnych urzęd·ników. Widzimy tam również typy, 1które 
dziś nazywamy ty.parni „'Pozytywnych b ohaterów". Wymienić tu na1leży 

.prze.de wszys~kim: Ka'iier inę w dramacie 1pt. „Burza" i ak tora NieszczaGriDw
cewa w komed ii pt. „Las' '. 

A1ktor NiesZlczaistlliwcew ów Don Kiszot rosy;ski, .jak .go niektórz-y 
określaną - to ·typ nowego człowieka w ówczesnej rzeczywistości spo 
łecznej, czowieka, który .dobrowoOnie zrywa nici łączące go ze zdegenero
waną, pasożytniczą warstwą ziemiańsko-sz1lachecką i o własnych siłach, 

przez głód i nędzę, własną pracą tonuje solbie c1ro.gę w życiu - zawsze 
z myślą o służeniu innym, z my~lą o sztu ce, !która w jego 1przelkonaniu jes·t 
również ro dzajem służby spo łecznej . W słowach (zaczerpniętych ze znanej 
ty•rady ~zyl.J~rowskego Karo.Ja Moora), któr~ Nieszczastl!iwcew zwraca p od 
adresem ziemian-obszarnik ów, Ostrowski wypowiedział swój sąd o te j gi
nącej kJasie społ ecznej„ wydał n a nią wyra1k pot ępienia. 
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Swoje po glądy estetyczne Ostrowski ksztaltował fPod wyraźnym wpły
w em znakom itego krytylka . i p ulbllicys ty, wiearkie.go s·połecznilka i demółCra ty 

- w. meLińskie.go 1(01811-184!8) - t eoretyka w.s:pomnianej już wyżej " zkoły 
naturalln ej". Zaisa•dą, na której Ostrowslki 01pierał swe sądy o Hteraturze 
i z ik!tó·r ej wypro·wa·dzał w nioS:k'i rpraik tyczne w swej ·dzia<łailności pisarskiej 
- lbyła zasaida reaJ izmu. Rozumiał rprzez fo odtwananie prze.jawów życia 
- prawdziwe i fP roste zarazem. Wszelrką pretensjonaiJno ś ć 'i zawiłoś c i sty-
Hstyczne - surowo po tępiał. Był też przeciwnirkim •tendencji n.aturarlis tycz
nych w literaturze: uważał\ że znieksz ta łcają one obraz rzeczywistości. Po
nieważ mniemał przy tym, że każde dzieło Hterac'kie po·winno zaw·ierać 

w so:bie również sąd o życiu , że 1powinno zwalczać przeżyte kształty, 

a utwierdzać rpowsfaw anie nowych - przeto wymagał od pisarza, a·b y ten 
piłni e obserwował wszys tko', ·CO w danej •epo ce skłaod a s ię na histoi·ię na
rodu i społeczeń·s·twa, w najsze:rszyeih .je.go warstwach, i ·dawał ·te.mu naile
żyty artystyczny w yraz. Była fo zasaida historyzmu i n aro•dowości w lite 
raturze. Ho!.dowarli ·tej zasadzie naijwybitniejsi przedsta·wicielle kfasycznej 
Hte.ra.\ury ro syjskie j w pie-.rwszyrm półwiecz u XIX st uą ecia - Puszkin , Ler
montow i Gogol. Z ·twórcze.go ducha tych :p·isarzy wywodzi się bezpośrednio 
twórczość Ostrowsk iego . 
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