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WANDA PADW 

A. N. O ST R O WS f\ J 

Wszystkie srnojf' siły. swój talent, swoje :i.!:Jcie poświ~'cił 
A. . Ostrowski teatrowi. 

„Moje Zćildanie - Io służba dla teatru dramaą1cznego 
pisał () sobie LUielki pisarz rosyjski. Teatr ula ogromnej 
większości publiczności ma znaczenie wychowawcze, widz 
oczekuje o<l teatru wyjaśnienia zagadniel1 moralnych i społecz
O!JCh, które wysuwa życie. Dramaturgia jest bliższa ludowi 
niż wszelkie inne gałęzie literatury. Wszelkiego rodzaju utwory 
pisze sii;- dla ludzi u1yksr.lałconych, ale dramaą1 i komedie dla 
ca łcgo narodu". 

A.N. Ostrowski b!Jł p;odnym następcą Fonwizina, Grybo
jedowa i Gogola; był twórcą n a ro d o w c !~o repertuaru 
w teatrze rosyjskim. 

Na sztukach jeRo kształcili się wspaniali artuści Moskiew
skiego Teatru Małego, który słusznie otrzymał historyczną 

nazwę „Domu Ostrowskiego". 
„ ł~ 

* 
.-\leksander Nikołajctuicz Ost.rowski urodził się 12 kwietnia 

I 1123 r. w rodzinie urzędnika s<1<lowego tu Moskwie. Od dzie
ciństwa młody Ostrowski przcb9wał w sferze urzędniczej i ku
pieckiej. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił na wydział prawni) 
Uniwers1:1tetu Moskiewskiego, ale przede wsz!Jstkim studiował 
literaturę i reatr. Moskiewski Teatr ~1ał9, dramaturgia Gryboje
.dowa i Gogola, genialna p,ra Moczałowa i Szczepkina, artykuł!) 
Biefi1l.skiego o Lcatrze - to wsz9stko obudziło w Ostrowskim 
pisarza-<lramaturga . Jednocześnie praca w sądzie dała mu 
ogromny materiał dla pokazania ob9czajów kupieckiej, miesz
czańskiej i urzędniczej Moskwg lat 1840-1850. 

W r. 1851 Ostrowski porzuca służbę sądową i całkowicie 
poświęca się pisarstwu. 

Pierwszą jego sztuką b9ła W!Jdrukowana w lutym 1847 r. 
komedia ,,PORTRET RODZINY". Następn!J utwór „Bankrut'' 

był jui zdecydowanym wyrazem przynależności Ostrowskicp,o 
do szkołu Gogola, szkoły realizmu krutvcznego. 

Słu-~rn!J generał carskiej ochran!J L.Du belt ocenił ją , .jako 
obrazę ros!Jjskiego kupiectwa"- i zabronił jej wustawicnia. 
Odtąd zaczyna się walka Ostrornskiego z carskimi urzędnikami 
o wolny, niezależny i prawdziwie artystyczng teatr. 

Wielki dramaturg nie ustaje w pracv twórczej; po długich 
staraniach na deski teatralne dostaje się jego komedia „Nie 
wsiadaj na cudze sanie". Spotu ka się ona z niechęcią czynnikó11 
oficjalnych i wielkim sukcescm u widzóm, którzu z entuzjazmem 
witają pojawienie się na scenie , .prostego, rosyjskiC[~O człouiieka • 
7. jego zm!Jkłvmi sprawami i przeżvciami". 

Po tej <lro<lze pójdzie olbrzgmia twórczość (46 s·ztuk orugi
nalnHch) Ostrowskiego, które Mikołaj DobrolubotO, UlLJbilnu 
kqJt!Jk i publicusta rosujski, współpracou nik Czcrnysz;ewskic-
80 u· miesięczniku . ,Sowrcmiennik", określił jako „samo życic". 

. ,Ostrowski - pisze on - potrafi zajrzeć w głqb duszu 
ludzkiej, umie odróżnić n at ur ę człowieka od wszelkich 
skaz i nawarstwień i dlatego ucisk zeumętrzn!J , ciężar svtuacji, 
która dłau1 i człowieka, czuje sic: w jego sztukach o wiele silniej 
niż w wielu opowiadaniach o treści hardziej podniecającej, 

lecz całkowicie zasłaniającą głębię ludzkich przeżuć - ich 
stroną zewnętrzną". 

Sztuki Ostrowskiego - według Dobrolubowa - „wuwolują 

szacunek dla natury ludzkiej i człowieka 11 1 ogóle oraz nłęboką 
nieprzejednaną nienawiść do tuch wpływów, które pomstrzv
muji:1 i deprawują normalng rozwój jednostki". 

W l-szym okresie swej twórczości zajmuje sii; pisarz. 
~rodowiskiem kupieckim; następnie przechodzi do świata urzi;d
niczcgo i szlacheckiego, który smaga bezlitośnie. 

Szczególnie ostrej kryt!JCC' poddaje 
0

S!JSlem rosujskiej biu
rokracji i łapownictwa w sztuce , .Intratna posada'' - która 
dopiero po upływie 6 lut od chwili napisania mogla ukazać 
się na scenie. 
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O S OBY: 

Chariła lgnałiewna Ogudał9wa, wdowa w śred nim wieku 

Larina Dmilriewna, jej córka na wydaniu · 

Mokli Parmienycz: Knurow, podstarzały jeg omość z dzisiejszych negocjantów na 
wielką skalę . 

Wasilij Daniłycz Woż.ewatow, młodzik, przedstawiciel wielkiej firmy handlowej 

Sergiej Sergieicz Paralow, wielki pan, dziedzic przedsiębiorstwa transportu 
rzecznego 

Julii Kapiłonycz Karandyszew, młody człowiek, niezamożny urzędnik . • 

Je/rosinia Potapowna, ciotka Karandyszewa 

Robinson · 

Gawriło, dzier-żawca bufetu w klubie i kawiarni na bulwarze 

Iwan, oficjant 'kawiarni 

llja, cygan 

ELŻBIETA WIECZORKOWSKA 

JANINA MARTINI 

TADEUSZ KUBALSKI 

N ORBERT NADER 

ZYGMUNT WOJDAN 

TADEUS Z BARTOSIK 

STANISt.AWA KAWINSKA 

JULIUSZ t.USZCZEWSKI 

JERZY BUKOWSKI 

Wt.ADYSt.AW TROJANOWSKI 

TEODOR GENDERA 

Rzecz dzieje si <; w dużym mieśc ie Brachirnawie nad Wolgą, w latach osiemdziesiąty ch ubiegłegu stulecia. 

Reżyseria - KAROL BOROWSKI Scenog-ralia - ZOFIA WĘGIERKOWA 

Inspicjent - Regina Dąbrowska Sufler - Maria Różańska 

Kierownik techniczny - Jan Trojanaws_ki 

Prace krawieckie - M: Bode k, Z. Kossak, T. Ziel iński . Prace stolarskie - J. Umięcki, A. Kalinowski. Pra ce malarskie - S. Kamiński. Prace modelator
skie - R. Radwański. Prace perukarskie -A. Zdrodowska. Prace tapicerskie -W. Pniewski. $wiatło -W. Rebkiewicz. Brygadier - T. Wierzejsk . 



Jednym z najznakomitszuch utworów Ostrowskiego jest 
„Burza" . Znajdują w niej odbicie najbardziej postępowe i hu
manistucznc poglądy pisarza na głębokie sprzeczności pomiędzy 
Judzkimi uczucian1i , a prawami społecze1'istwa , ,W!JZ!JSku kla
sowego". Śmierć Katarz9nv w „Burz1:1 " jest tragedią społeczną . 
jest wynikiem jej sutuacji bez rnujścia w „Hrólestwie ciemnotµ" 
carskiej Rosji. 

W latach L8-!7 - LH62 Ostrowski pisze szereg dramatów 
historycznych pod wspólną nazwą ,. '.\'occ nad Wołgą" („Koźma 
:\Iinin " .. ,Dumitr Samozwaniec" i „Wasul Szujski"). W latach 
1870 - 80 powraca do tematuki współczesnej. Powstają wtedp 
komedie tej miarv. co „Szalone pieniądze" , „Las", „Panna 
hcz posagu". „ vVino111aicu bez u1inv " , „\iVi\ki i owce" , „Ostatnia 
ofiara" . 

\,\/iełki pisarz-rC'alista tuspanialc malomał bezprawie, po
t~g~ pieniądza , poniżenie ludzi bie<ln9ch i puch<;.> możnuch. 

Nie tracił jednak w swvch najbardziej pcsumistucznnch utworach 
wiaru w człowieka , u zwyci~stwo jego zmaga1'i o nowe ideały. 
To też w swych ostatnich dramatach szuka Ostrowski sił po
zutywnych , ludzi .,pratudziwych" i znajduje ich ocz9wiścit' 

poza środowiskiem burżuazvjno-szłacheckim („Gorące serce", 
.. Spóźniona miłość " ). 

W łatach 188 J - 1884 powraca wiei ki dramaturg do swego 
dawnego marzenia - stworzenia ludowego reatru, teatru nic 
dla elity burżuaz!-Jjnej , ale dla szerokiej widowni - dla czło-

1Ui<'ka pracy. 
„My - pisarze rosujsq1 - pisał Ostrowski - chcemy spró· 

bować swych sił przed świeżq publi cznością o silnych nerwach, 
która potrzebuje silnego <lramat:yzmu , Rłębokiego komizmu , 
norących , prawdziwych UCZUĆ i Ż):Jll l !JCh mo c nych charakterów". 

Oczywiście , taki tC'atr. opartv nn wsadach demokracji, 
realizmu i tnvsokicj ideowości nic mógł' pouJstnć UJ carskiej 
Hosji. 

A.N. Ostrowski bezskutecznie prac~1je UJ komisji rozpa
trującej organizację tf'atrót11 carskich , bezskutecznie dokongmujl' 
retuizji ótt1czes1wuo r<'pPrtuaru. 

14 czermca 113116 r . umif'rn wielki klas11k rOS!Jjskiego teatru. 

Prawdziwe odrodzeni<' jt·go twórczości nastąpiło ·dopiero po 
Wielkiej Rewolucji Październikowej . "lot11u tl'i<lz lepiej i gf~hiej 
rozumie wielkiego dramaturga, utwory j<'go nabra.ł~J mocnit'j 
szych barw i uiłaściwcj interpretacji , która odkryła ich istotną 
treść. Nie ma teatru w Z.S.R.R . . który b!J nie wystawiał sztuk 
Ostro1Uskiego . '\Jie ma dramaturp,a, któr~t h,11 na jep,o twórczości 
nit· uczył się techniki dramaturp,icznej. 

Do tuiórczości wielkiep,o dramaturp,a można w pc·łni Ztl

stosowal: jego własnC' słowa: 

„Historia nazwała wielkimi i genialn~Jmi ivlko tych pisarz!:J, 
któr41 potrafili pis ac: d I a c a ł e g o n a r o <l u i tylko tc
dzieła przezµły u icki. krórc byhJ p r a u d z i u1 i I.' n ar od o w c 
u1 swojej ojczµźnic. Takie dzie.fa z biegiem lat stają si~ zro
zumiałe· l cC'nne dla innuch narodów i wreszcie - dla całego 
świata". 

Sztuki A.">:. Ostrowskiego zostały przetłumaczone na I tl 
jęzvkóm , zasługują na zajGcie w repertuarze światOW!Jm miejscu 
obok Szekspira. Lope de \'egi, ~loliera i Goldoniego. 

SzczcgólnHm pou ioclu·niem ci eszyłu siG UJ Anglii „Pannu 
bez posagu" .. ,Wilki i owce" . .. Szalone piC'niądze". W r. 1937 
w Szanghaju odb!Jła siQ premiera „Burą( . 

Od r. 1945 Ostrowski zajął poważne miejsce w repertuarze 
krajów demokracji ludowych. 

U nas w łatach 1895 -- 191 b bardzo cz~sto wystawiana 
b!Jła „Intratna posada" (27 premier) , w r. 1389 odb!Jła się pre 
miera „Lasu" UJ l.uhlinic> , a w r. 1896 - „ Burzy" w Krakowie. 

"la scenach Polski Ludowej ukazału sii;: Ostrowskiego 
„\Vilki i owce", „ l3urza", „Las", „~iewinni winowajcy", 
i obecnie w P.T.Powszechnym „Panna bez posagu". 

Wielki klasyk rosyjskiego dramatu powinien zająć należne 
mu miejsce w repertuarze naszych teatrów. 



Biuro Organl.sacll Widowni pr.sylmule zamówienia na 
bilety dla grup pracowniczych, wycieczek I t.p. ora.s 
na pr.sedatawlenla zamknięte - po cenach ulgowych 
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