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BA N KR UT 

Dnia 14 lutego 1847 roku na jednym z zebrań literackich 
u profesora Uniwersytetu Maski wskiego - zewyriowa młody 
dwudziestosześcioletni urzędnik sądu handlowego w Moskwie, 
Aleksander Ostrowski, odczyt l swój pierwszy u twór drama
tyczny pt. .. ,Obrazek szczęścia rodzinnego''. Debiut okazał się 
ze wszech miar udany. Sztuka wzbudziła ogólny poklask obec
nych. Zachęcony tym sukcesem autor przyst ąpi ł do op racowa
nia dużej czteroaktowej komedii, którą ukończył w dwa lata 
później . Jesienią 1849 roku czytał swoje dzieło w różn . eh 
mieszkaniach prywatnych i zanim jeszcze ukazało ię on 
w druku, już mu przyniosło nie byle j aką sławę. Dość powie
dzieć, że Ostrowskiego postawiono od razu w jednym szer gu 
z takimi znakomitymi pisarzami , jak: Fonwizin, Gribojedow 
i Gogol. Komedia, która wsławiła młodego autora, otrzymała 
ostateczny tytuł: „Swoi ludzie - jakoś się policzym y ' (w prz -
kładzie polskim kom dii przywrócono pierwotny tytuł : ,Bank
rut"). 

Przypomniimy sobie najważniejsze szczegóły życio rysu 

wielkieg dramatopisarza rosyjskiego . 
Aleksander Ostrowski urodził się dnia 12 kwietnia 1823 ro

ku w Moskwie; umarł dnia 2 czerwca 1886 roku w Szczełyko
wie guberni Kostromskiej . 

W latach młodzieńczych, porzuciwszy studia prawn icze , 
które go nie interesowały, za namową ojca - wziętego obrońcy 
sądowego - wstąpił na drogę kariery urzędniczej . Pracował 
przez kilka lat w różnych instytucjach sądowych , m . in. w mo
skiewskim sądzie handlowym. Jednak w rodzona żyłka pi ar
s ka skłoniła go do porzucenia również służby pań twowej i po
święcenia się literaturze. Ponieważ teatr był dziedziną sztuki , 
która najwcześniej i najsilniej pociągnęła Ostrowski go, więc 
twórczość swoją rozv inął niemal wyłącznie w zak re ie dra
matopisarskim. Napisał około pięćdziesięciu sztuk oryginalnych 
- dramatów i komedii, wierszem i prozą . Do naj głośni jszych 
jego sztuk należą: „Intratna posada" (185 7) , ,Burza" (1878), 
.,Gorące serce" (1869) , „Las" (1871), „Ostatnia ofiara" (18 78), 
,Panna bez posagu" (1!379) , „Talenty i wielbiciele" (1882). 
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Prócz tego dokonał przeszło dwudziestu znakomitych prze
kładów dzieł Goldoniego, Cervantesa, Szekspira i in. klasyków 
europejskich. 

Ostrowski zyskał sobie miano „ojca narodowego teatru ro
~yj skiego", gdyż nie tylko zasilił repertuar rosyjsk i dużą iloś
cią sztuk oryginalnych i wyparł z niego wszelką tandetę za
graniczną, ale również poza działalnością ściśle pisarską rozwinął 
działalność jako organizator życia teatralnego w najszer
szym tego słowa znaczen iu . W ciągu kilkudziesięciu lat współ
pracował ze słynnym Teatrem Małym w Moskwie ( założonym 
w r. 1824), wystawiaj ąc tam, a często nawet sam reży erując 
lub pomagając reżyserować swoje sztuki. To też w siódmym 
i ósmym dziesiątk u l at ubiegłego stulecia Teatr ten powszech
nie n azywano „domem O t rowskiego". 

Twórczość autora „Bankruta" należy do epoki tzw. 
re a 1 izm u k r y t y c z n e go . Obok Turgieniewa, Tołstoja , 
Sałtykowa - Szczedrina, Niekrasowa i innych wy bi tnych przed
stawicieli tego kierunk u Ostrowski zaj m u je poczesne miejsce 
w dzie jach literatury rosyjski j . Z namiętną pasj ą zwalczał on 
prze jawy zacofania, ciemn ty, kołtuństwa . demaskował zło 
tkwiące w ustroju spol cznym Rosji. Ostrze jego satyry wymie
rzone było zarówno przeciwko zde.generowanej warstwie obszar
niczej, jal\: i przeciwko tępemu a chciwemu „samodurstwu" . Nie 
szczędził też słów najz jadliwszej krytyki pod adresem przekup
nej biurokracji carskie.i , b dącej istną plagą w życiu społeczeń
stwa rosyjskiego XIX wiei u. 

Ostrowski n i był rewolucjonistą w ścisłym znaczeni 1t tego 
cłowa , ale był niewątpl iwie szczerym demokratą, a jego głęboki 
realizm w oceni zjawisk społecznych , połączony z rzetelnym 
humanizmem, jego tra na i wnikliwa krytyka panujących sto
sunków. stały si - może nawet wbrew intencjom autora -
r-zyncm iście rewolucyjnym : budziły samowiedzę społeczeństwa 
rosyjskieg , podsycały pragnieni zmiany i tn ie i ącego stanu rze
czy, uczyły r ozum i ć życie w duchu i d eałów postępu i sprawi d
t :wości. 

Tak zresztą ocenili wartość ide ą dzieł O!';trowskiego 
współcześn i m u, wybitni demokraci - r wo l ucjoniści , pisarze 
te .i miary, co Dobrolubow, Cze rnyszcw ki i Hercen . 

Ostr \ skiego w swoim czasie nazy wano „Kolumbem ku
piectwa ros . .i skiego", przypi uj c mu rolę odkrywcy tego prz -
rażaj ącego ::iwiata, w k tórym chciwość i żądza zy ·k u szły w pa
rze z okrucieństwem i ciemn tą. Ostrowski nic był faktycznie 
tym odkrywcą, gd. ż przed ni m j uż wielu autorów rosyjskich 

poczynając od wieku XVIII czerpało tematy do swych utworów 
ze środowiska kupieckiego i doskonale zdawało sobie sprawę 
ze wszystkich jego ujem nych cech. Al dopiero Ostrowski da
jąc w swych dra matach i komediach szereg wielkich malowi
deł obyczajowych współczesn j m u epoki. odtwarz jących ży
cie wszy tkich wars tw społecznych , pokazał również między 
innymi życie kupiectwa i uczynił to z takim talentem, tak 
prawdziwie i wszechstronnie, że zaćmił całą dotychczasową 
twórczość tego rodzaju. 

Osnową tematyczną „Bankruta" je t zagadnienie po
wstawania i resortu fortun kupi ckich. Okres, w którym odbywa 
siq akcja sztuki - piąte dziesiqciol cie ub . wieku - to okres 
zybkieg rozwoju k apitalizmu i mieszczaństwa w Rosji (jak 
zresztą i w całe.i Europie). Rozpoczął się wtedy prawdziwy wy
ścig zdobywania b gactw, wytworzyła si w sferze mieszczań
skiej specyficzna „etyka" (o ile to w ogóle można nazwać ety
ką) dopuszczająca wsz lki p dstqpy i sposoby obchodzenia 
prawa. byle zarobić, byl szybko i bez wielkiego wysiłku po
większyć swój stan posiadania. W wej zatrutej atmosferze 
jeden i akiś udany pomys ł oszuka n · a bliźnich i z bogacenia si 
- wystarczył jako wzó r do naśladowania dla wielu innych 
'matorów łatwego zy ku. K roniki sądowe ty ·h lat notują 
przede wszystkim zastraszającą ilość tzw. złośliwych bankructw, 
które były nicz. m innym, jak ty lko jednym ze środków do 
szybkiego n. pchania sobie k abzy udzymi pi n iedzmi. W i rzy
ciele mu icli oczywiści trac i ć mnie.i lub więce j na rzecz nie
wypłacalnego dłużnika , który był pozo rn ie tylko niewypłacalny . 
taktycznie zaś ukrywał majątek , przekazując go fikcy jnie w rę
ce osób trzec ich. Złośliwe bankructwa w czas h O trowskiego 
stanowiły istną plagę społeczną . Ostrowski dobrze o tym wie
dział, gdyż pracując w sądz ie handlowym miał możność poznać 
życie kupi ctwa niejako od stro ny k ulis . 

Efekt napisania 1 omedii pt. „Bankrut", kom dii , w które] 
został pokazany ca ły mechan izm tak i go banluuctwa obliczo
nego na oszukan ie bliźnich - był olbr zymi . Przysporzył auto
rowi zasłużonego rozgło u , al i p rzyniósł mu wiele niezbyt za
służ nych przykrości. P o wydrukowaniu k edii w czasopiśmie 
„Moskwilianin" (w r. 1850) kupcy m skiewscy udali s i do 
generała-gubernat ra ze skargą na nieprawomyślnego pisarza, 
który ośmi l i ł siq t ak zbezcze '·ci ' tan kupi cki. Ostrowski 
wprawdzie nie m ic ł inten cji pozbawiania ogok olw i k czci , po 
prostu tylko w prawdziwym śvviet l pokazał ów ś via t kupiecki 
party na wszechwładzy pieniądza , świat, w którym rządziło 



prawo silniejszego (czy bogatszego) i sprytni jszego, w którym 
nie ustawała ani na chwilę bezlitosna walka o byt, rozumiana 
tu taj przede wszys tkim jako walka o przewag finansową. Sa
tyra młodego dramaturga bvła więc wymierzona bardzo celnie. 
To też skarga k upców odniosła skutek: Ostrowskiego oddano 
pod tajny nadzór policji (który trwał prawie aż do końca jego 
życia) , a komedii „Bankrut" zabroniono grać w teatrze. Po
zwolono ją wystawić dopiero w dziesięć lat później i to w moc
no okrojonej i zmienionej postaci. 

Poza samym mechanizmem bankructwa Ostrowski pokazał 
też w „Bankrucie" moralność środowiska kupieckiego w sto
sunkach rodzinnych: tu górowała ponad wszystkim tyra
nia ojca, który był nieomal panem życia i śmierci każdego 
z członków rodziny. Nic więc dziwnego, że k iedy dziecko uwol
niło się spod rodzicielskiej władzy (np. córka przez zamążpój
ści ), w tedy odpłacało ojcu zimną obojętnością, okrutnym bra
kiem współczucia nawet dla jego tragicznej sytuacji. Widzimy 
to w „Bankru ie". Ojciec pozbawiony władz. przysługu
jącej głowie rodziny, ojciec zamkni ty w więzieniu dla dłuż
ników, bo mu się p win la noga przy wykonywaniu chytrcg,; 
planu zmyślonego bankructwa - t osoba, która nie tylko 
przestała być dla córki groźna, ale stała si w jei oczach czyms 
godnym najwyższe.i wzgardy i lekceważen ia. 

K media „Bankrut" zaliczana jest do arcydzieł klasycz
nej dramaturgi i rosyjskiej. Jak wi le innych sz tuk Ostrowskie
go i ta komedia odznacza s i ę również charakterystycznym 
dla jego poetyki przeplataniem scen komicznych ze scenami 
o wysokim napięciu dramatycznym, niekiedy nawet noszącym 
w sobie ładunek tragizmu. Swietn ie odtworzone tło społeczne, 
znakomita charakterologia osób działający h w sztuce, p mi
strzowsku zindywidualizowany język, którym te osoby się po
sługują - to wszystko czyni z komedii „Bankru t" niezrów
nany, wysoce artystyczny dokument historyczno-obyczajowy, 
ob raz dawno minionei w życiu społeczeństwa rosyjskiego epoki, 
dzieło wielkiego realizmu, jakich mało w literaturze nie tylko 
rosyjskiej, ale i powszechnej. 
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