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ALEKSANDER OSTROWSKI I JEGO „LAS". 

Druga połowa XIX wieku zaznaczyła się w Rosji całym szeregiem 
wstrząsów i przeobrażeń społecżnych . . P o długotrwałym okresie surowych 
rządów Mikołaja I (1825-1855), k iedy to została zduszona wszelka myśl 

wolna, w zarodku stłumione wszelkie odruchy rewolucyjne i kiedy układ 
stosunków społecznych i politycznych pozornie się ustabilizował - n a
stąpiła fala wzburzenia powszechnego. Bezpośrednim jego powodem była 
opłakana w skutkach wojna krymska (1853-1856) prowadzona przez Rosję 
z Turcją i jej sprzymierzeńcami - Anglią, Francją i Sardynią. Wojna ta 
wykazała kruchość i chwiejność podstaw organizacyjnych caratu. Bo
haterstwo żołnierza rosyjskiego nie mogło przesłonić faktu, iż admini
str acja cywilna i wojskowa była niedołężna i przekupna, wskutek czego 
wojna przeciągała się i wyniszczała kraj, a w rezultacie nie przyniosła 
państwu ża~nych korzyści moralnych ani materialnych. Stało się jasne 
dla wszystkich, że ustrój pańszczyźniana-feudalny przeżył się do re
szty, że na n~m opierać egzystencji państwa i narodu dłużej nie można, 

że konieczne są natychmiastowe reformy. Szybko rosnące w siłę mie
szczaństwo również parło do reform społecznych, bez których był nie do 
pomyślenia rozwój kapitalizmu. W r. 1861 doszło wreszcie do ogłoszenia 
tzw. reformy włościańskiej , która przyniosła wprawdzie chłopom wol
ność osobistą, ale zostawiła ich w niewoli ekonomicznej u obszarników. 
Ci zaś zaczęli tracić stopniowo swój stan posiadania na r zecz nowej 
burżuazji handlowo-przemysłowej . Władzę polityczną te dwi klasy spo
łeczne (burżuazja i ziemiaństwo) podzieliły między sobą w drodze kom
promisu, ale potęga finansowa pod koniec XIX w. w dużym stopniu wy
padła z rąk ziemiaństwa. Pod naciskiem kapitalizmu szlachta musiała 

ustępować ze swoich gniazd rodowych; traciła przy tym nie tylko swoją 

dotychczasową bazę materialną, ale też swoje moralne właściwości. Zde
klasowani szlachcice przenosili się do miast i tu szukali łatwych zarob
ków dla podtrzymania stopy życiowej, ?o której byli przyzwyczajeni, rzu
cali się w wir najrozmaitszych interesów, czasami dość ryzykownych 
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i niezbyt uczciwych, zawierali małżeństwa z có11kami bogatych kupców 
itp. Jednym z pierwszych pisarzy rosyjskich, którzy w dziełach swoich 
przedstawili ekonomiczny i moralny rozkład ziemiaństwa rosyjskiego, był 
Aleksander Ostrowski. 

świetny ten dramaturg urodził się w r. 1823 w Moskwie, w rodzinie 
urzędnika, który po kilkunastu latach pracy w tzw. Senacie RządZącym 
uzyskał prawo stawania w sądzie w charakterze obrońcy i wkrótce do
robił się znacznego majątku. Mając dobrze prosperującą ·kancelarię ad
wokacką ojciec Aieksandra Ostrowskiego chciał syna skierować również 
na drogę kariery prawniczej i kiedy ten skończył gimnazjum, nakłonił 
_go do wstąpienia na wydział prawny Uniwersytetu Moskiewskiego. Uni-
W.frsytet Moskiewski wśród tej ponurej nocy mikołajowskich rządów 
jaśniał jak potężne ognisko wiedzy i myśli postępowej. 

Wykładali tam wówczas profesorowie, którzy, jak np. słynny historyk 
Granowski, byli zdecydowanymi przeciwnikami pańszczyzny i absolutyz
mu i umieli porwać za sobą młodzież. Paroletni pobyt w murach uniwer
sytetu wywarł duży wpływ na ukształtowanie się poglądów i ideałów 
młodego Ostrowskiego. Doszedł on jednak do przekonania, że kariera 
prawnicza nie odpowiada jego pragnieniom i rzucił studia uniwersyteckie. 
J"uż bowiem dawno poczuł w sobie żyłkę pisarską i zamiłowanie do teatru. 
W owym czasie w Moskwie istniał (od 1824 r) znakomity Teatr Mały. Na 
jego deskach scenicznych występowali tacy genialni aktorzy jak Szczep
k.n i Moczałow; tam wystawiono po raz pierwszy nieśmiertelne dzieła Go
gola („Rewizor"), Gribojedowa <„Biada mądremu") i Puszkina („Borys 
Godunow"). Ostrowski stał się już w latach młodzieńczych gorącym wiel
bicielem i bywalcem tego teatru, a późnej - aż do końca życia (tj. do 
roku 1886) - jednym z jego najbliższych współpracowników-dramato
pisarzy. 

Przedtem, .zanim się . jeszcze poświęcił całkowicie twórczości literac
kiej (ściśle mówiąc dramatycznej), co ostatecznie nastąpiło w r. 1851, 
Ostrowski pracował przez szereg lat w różnych instytucjach sądowych, 
m.in. w sądzie handlowym, co dało mu możność poznania życia niejako 
od strony kulis. Poznał tam cały splot interesów, podstępnych knowań, 
złośliwych bankructw i wszelki~go rodzaju oszustw stanowiących treść 
epoki rozwijającego się w szybkim tempie kapitalizmu. Poz:nał ludzi -
obłudnych mieszczan, przekupnych urz~dników zrujnowanych i wykole
jonych szlachciców. Wszystkie doświadczenia i obserwacje z tego okresu 
wykorzystał później w swoich dziełach - komediach i dramatach. 

Twórczość Ostrowskiego (obejmująca około 50 dzieł oryginalnych, nie 
licząc przekładów) należy do epoki tzw. realizmu krytycznego. Obok 

·Turgieniewa, Tołstoja, Niekrasowa, Sałtykowa-Szczedrina i innych wy
bitnych przedstawicieli tego kierunku Ostrowski zajmuje poczesne miej
sce w dziejach literatury rosyjskiej. 
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z namiętną pasj ą zwalczał on Rrzejawy zacofania, ciemno.ty, kołtuń
stwa demaskował zło tkwiące w ~stroju społecznym Rosji. Ostrze jego 
s aty;y wymierzone było zarówno przeciwko zdegenerowanej wars:wie ob
szarnicze j, jak i p rzeciwko tępemu i chciwemu mieszcza_rlst:"u. Nie .~zczę
dził też najzjadliwszej krytyki pod adresem przekupne] bmrokracJl car
skiej . Ostrowski nie był rewolucjonistą w ścisłym znacze11iu t:go ~ło:'a, 
ale był niewątpliwie szczerym demokratą, a jego trafna, ostra 1 wm~hwa 

krytyka panujących stosunków, zawarta w jego dziełach, st~ła się -
może nawet wbrew intencjom autora - czynem iście rewolucyJnym. Tak 
właśnie ocenili wartość ideową dzieł Ostrowskiego współcześni mu, wy
bitni demokraci rewolucjoniści, pisarze tej miary, co Dobrolubow, Czer
nyszewski i Hercen. 

Ostrowski, jak rzadko kto, zasługuje na miano „czło_wi:ka tea~ru" . 
Wszystko cokolwiek zdziałał w ciągu swego pracowitego zyc1a - zd~iałał 

z myślą 0 teatrze. Współpraca Ostrowskiego z T:atrem Ma_łym , ktore~o 

reper tuar stale zasilał swoimi utworami i na k torego sceme odb~ły s:~ 

prapremiery wszystkich jego wybitniejszych sztuk - przeszła do h1stor11. 
Ostrowski wszystkie wolne od pracy literackie chw ile spęd~ał w ty~ 
teatrze, pomagając reżyserować, albo n awet sa~ _reży~e~uJ ąc. SWOJe 
sztuki, a z bracią aktorską żył na serdecznej , przy)ac1elskieJ st~p~e. Dol~ 

aktora zwłaszcza prowincjonalnego, była przedmiotem głębokie] troski 
i wiel~ poczynań znakom .:.t ego dramatopisarza, z~ierzaj,ących do z~pew~ 
nienia aktorom należytej pozycji w społeczeństwie, zar owno materialne] 
jak i m or alnej. Wiemy, j aką cierniową drogę musiał p:zejść V:, v:arunkac~ 
ustr oju kapitalistycznego każdy aktor, zanim zdołał się wyb1c 1 stworzyc 
sobie znośne warunki egzystencji. 

z inicjatywy Ostrowskiego powstało w r . ~ 865 „~ółko Artystyczne" . 
które przetrwało aż do śmierci pisarza. Stało się ono Jak~y szko_łą drama
tyczną i dało scenie moskiewskiej wielu sławnych aktorow (m .m. M. Sa
dowskiego, O. Sadowską i P. Strepietową). 

T ł które łączyły Ostrowskiego z teat rem i z aktorami oraz jego 
e węz y , ł . d . , 1 h . 

demokratyczne poglądy społeczne , które mu kaza y wi z1ec w. sz ac ?1e 
klasę zacofaną, niepożyteczną, a nawet wr~cz s_zko~li':ą dl~ mte:e~ow 

d ·ako całości - stały się bodźcem do nap1sama Jedne] z naJPięk-naro u J ki · · · k 
n iej.szych komedii jakie wyszły spod pióra Ostrows ego, a mianoW1c1e O-
medii w pięciu aktach pt. „Las" . 

Sztuka ta _ to niezwykle cięta i dowcipna satyra na obszarników. 
Bohaterką jej jest ' mocno podstarzała, ale kochliwa dar_na, obywatelk a 
ziemska, Gurmyska, k tóra po wesoło spędzonych w stolicy .latach mło
dości osiadła w swoim majątku i powoli wysprzedaje go, pozwala na 
wyrąb lasu, kawałek za kawałkiem, aby utrzymać dwór na ~dpowiednim 
poziomie i zdobyć sobie za . pieniądze męża. Nabywcą lasu Jest ~owobo
gacki, prowincjon alny kupiec, Wosmibratow. Kandydata na męza zna-
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lazła Gunnyska w osobie młodszego od niej o połowę, głupiego, niedou
czonego, aczkolwiek na swój sposób sprytnego gimnazisty, niejakiego 
Bułanowa - potomka zrujnowanej rodziny szlacheckiej . 

Gurmyska jest typową przedstawicielką klasy, która będąc skazana na 
zagładę, t raci resztki ambicji, honoru i rozumu. Najwymown~ejszym świa
dectwem moralności tej damy jest jej stosunek do ubogiej krewnej , Ak
sjuszy, .przebywającej we dworze na łaskawym chlebie. Gurmyska 
odmawia Aksjuszy niewielkiej kwoty pieniężnej na posag, wskutek czego 
nieszczęśliwa dzewczyna o mało nie popełniła samobój stwa. Gdyby nie 
wspaniałomyślna ofiara innego znowu kuzyna Gurmyskiej , rówmez 
biednego, jak Aksjusza, aktora Nieszczasliwcewa, k tóry po długich la
tach tułaczki przyszedł odwiedzić swoj ą ciotkę - los biednej Aksjuszy 
byłby tragiczny do końca . 

ów aktor Nieszczasliwcew jest jedną z najciekawszych i najpiękniej 
szych postaci komedii. ó w Don Kichot rosyjski, jak go niektórzy nazy
wają, to typ nowego człowieka w okresie klasowych przemian społeczeń
stwa, który dobrowolnie zrywa wszelkie nici łączące go z pasożytniczą 
warstwą ziemiańska-szlachecką i o własnych siłach, przez głód i nędzę, 
własną pracą toruje sobie drogę w życiu - zawsze z myślą o sztuce, 
która w jego przekonaniu jest rodzajem służby społecznej. Tworząc po
stać Nieszczasliwcewa autor- wyraził w ten sposób swoj ą głęboką sym
patię do aktorów, wielkie uznanie d la ich ofiarnej i pożytecznej, a nie 
zawsze docenionej pra cJ'. . 

J ego też ustami, ustami szlachetnego pracownika teatru, w słowach 
zaczerpniętych ze znan ej tyrady szyllerowskiego Karola Moora - boha
tera t ragedii pt. „Zbójcy" - wyraził Ostrowski swój sąd o klasie obszar 
niczej , wydał na nią wyr ok potępienia. 

Niesłychanie interesująca fabuła „Lasu", pełna komizmu a zarazem 
prawdziwej poetyczności, świetnie przedstwione postacie osób działają
cych, zalety kompozycji i języka - wszystko to sprawia, że „Las" do 
dziś dnia jest utworem, który nie stracił rumieńców żvcia, zwycic;sko wy
trzymał próbę czasu, jako dzieło wysokiej wartości ideowej i arty
stycznej . 

J erzy Jędrzejewicz 
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SZTUKI OSTROWSKIEGO W POLSKIM 
TEATRZE 

Z ogromnego dorobku dramatycznego A.N. Ostrowskiego sceny polskie 
jeszcze w X IX wieku wybrały kilka utworów, które zdaniem realizato
rów mogły w naszych warunkach osiągnąć artystyczny sukces i przyciąg
nąć widzów.-

Żywa obser wacja współczesnego życia i charakterów uchwyconych 
z ogromnym wyczuciem plastyki figur, odmalowaną t ak barwnie, soczy
ście, z rozmachem, w każdym z utworów Ostrowskiego łatwo mógł ukazać 
na scenie dobry zespół rosyjskiego teatru. Polscy aktorzy bardzo rzadko 
występujący w rosy jskich sztukach, często nie stykający się w życiu ani 
z teatrem , ani z tym społeczeństwem napotykali na trudności odtwarza
jąc typy im nieznane. Czasem pomogła i naprowadziła na właściwą drogę 
troskliwa reżyseria. Czasem zachęciło do wystawienia którejś ze sztuk 
oglądanie ich w wykonaniu teatrów rosyjskich. 

~ 

Od 1886 r . tj. od daty corocznej gościny któregoś z teatrów r osyjskich 
w Warszawie, a często i w większych miastach Królewstwa P olsk iego, 
obserwować można w repertuarze przyjezdnych trup wielki procent 
sztuk Ostrowskiego„ Oto ważniejsze pozycje: 1886 r. Teatr Ces. z Moskwy: 
Las, Burza, Bez winy winny, 1890 r . Teatr Korsza z Moskwy: Burza, 
1891 r. Teatr Korsza z Moskwy: Burza, Ubóstwo nie hańbi, Szalone pie
niądze, Poczwarki, 1892 r. Teatr Ces. z Moskwy: Małżeństwo Bieługina, 
Prawda dobra, lepsze szczęście, 1893 r. Teatr Mały z Moskwy: Wilki 
i ow ce, Bez winy, Burza, 1895 r. Teatr Gliksery Fedotowej : Bez winy 
winny, 1896 r. Teatr Ces. z Petersburga: Wilki i owce, 1899 r. Teatr 
Cesarski z Moskwy: Las, 1900 r. Teatr Ualskiego z Petersburga: Bez w my 
winny, 1907 r. Teatr Pleszczejewa: Burza. 1908 r. j .w. Nowe pokolenie, 
1914 r . Teatr Ces. Aleksandryjski: Figlarze. M9żna stwierdzić z całą pew
nością, że pierwsze sztuki rosyjskie na polskie sceny wchodziły przeważ
nie dzięki aktorom, a nie kierownictwu teatrów. Aktorzy oglądając je w 
oryginalnej rosyjskiej realizacji zapaliwszy się do -popisowych ról, czę
sto sami tłumaczyli sztuki dla swego użytku, czasem szukali literatów
tłumaczy, podsuwając im upragnione c:Izieło. Jak dla popisu artystek tłu
maczono u nas wiele sztuk francuskich, tak dla artystów polem popisów 
była twórczość rosyjska: Gogol, Dostojewski, Tołstoj , Gorkij , Suchowo
Kobylin, Kryłow. 

Gdy K azimerz Kamiński ukazał w Krakowskim .Teatrze „Intratną 

posadę' 12.I.1895 r., sztukę przyjęto z żywym zainteresowaniem, była no-
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RYS. SZUSTOWA 

N. K. WILDE i S. W. SZUMSKI, PIERWSI WYKONA WCY 
RÓL NIESZCZASTLIWCEWA i SZCZASTLIWCEWA 

TEATR MAL Y 1871 R. 
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w ym świeżym powiewem przy szablonie sztuk francuskich i niemiecki~h, 

m imo, że krytyka patrzyła na światek urzędniczy tu pokazany jako już 
p rzedwczorajszy (upłynęło 32 lata od rosyjskiej prapremiery w Teatrze 
Małym!). Doskonałą obsadę stanowili świetny Kamiński (Jussow) stwo
rzył kreację dziwnie prawdziwą i doskonałą i okazał nam cały blask swe
go wyjątkowo pięknego talentu . Jest to najlepsza rola znakomitego ar
tysty w szeregu wielu dobrych i bardzo dobrych .. „ staje obok na jlep
szych kreacji, których tradycje utrzymują się w p olskim teatrze". Obok 
znakomitej P. Wojnowskiej (Kukuszkinowa), A. Siemaszki (Biełogubow) , 

występowali: J . Sliwicki (Żadow) , E. Rygier (Wierniew). 

Widzów uderzało i porywało prawdziwe malowidło stosunków stwo
r zone pędzlem realisty , burze oklasków · wywoływały sceny. monologu 
J ussowa, rozmowa Kukuszkinowej z córkami w II akc~e , pijatyka urzędni

k ów w III akcie . „Wszystko to są skończone arcydzieła, stojące na kla
sycznej wysokości, świadczące o mistrzowskim satyrycznym geniuszu". 
(Czas nr 14). Sztuka szła przez 8 wieczorów. 

Znane były mistrzowskie k reacje Kamińskiego w rolach charaktery
stycznych repertuaru rosy jskiego (Gogol, Kryłow, Gorkij, Suchowo-Ko
bylin). Swietnie podpatrzone figury wyposażył wspaniałą pomysłowością 

w grze wycezylow anej rzeźbił je z wielkim r ealizmem. Jego rola Jussowa 
uważaha była za arcydzieło i przez długie lata stanowiła u bywalców 
teatralnych temat najm~lszych wspomnień. 

W następnym roku sięgnięto p o jeszcze starszą sztukę „Burzę" szt. w 
5-ciu aktach, w tłum . art . dram . Józefa Popławskiego. I ta sztuka tak 
odrębna od poprzedniej , swym szczerym realizmem, wycinkiem z życia 

śrędnich warstw małomiasteczkowego społeczeństwa, żyjącego pod d u
sznym pułapem ciemnoty i przesądów, również zainteresowała widow
nię . Ostry rysunek figur w szczęśliwie dobranej obsadzie ukazali: E . Ry
gier <Paweł Prokopowicz), A. Siemaszko (Tychon), J . Sliwicki (Borys) , 
M. Zboiński (Kuligin), Wł. Roman (Wania), N. Siennicka (Waria), B. Wol
ska (Kabarowa), P. Wojnowska tylko „przefasonowała" Kuliginę niewła

ściwie na postać komiczną. W. Siemaszkowa z właściwym ,sobie urokiem 
i uczuciem odegrała rolę nieszczęśliwej Katarzyny. Teatr ·dał nowe de
koracje i kostiumy z epoki, bo wystawa była zawsze punktem ambic ji 
młodego dyrektora T. Pawlikowskiego. Przybywszy w 1904 r. do Krako
wa na gościnne występy Kamiński ukazał w „Intratnej posadz:.e" n :.e
spodzianie inną, nową figurę, zmienił nawet i uprościł charakteryzację. 

Ar tysta „wgryzł się" głębiej w psychikę tego urzędnika rosyjsk iego, wy
rzeźbił szereg nowych drobiazgowych szczegółów (w akcie II-im), zarzucił 
dawny ostry kontur postaci. Kamiński często zmieniał i przerabiał swoj e 
n aczelne kreacje, szukając wciąż udoskonaleń . 

Podziwiał go jeszcze Kraków podczas gościnnych występów w 1911 
roku, rola nabrała jeszcze więcej szlifu, stonowania, prawdy. 
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I. A. GONCZAROW, I. S. TURGIENIEW, L. N. TOŁSTOJ, 
D. W. GRIGOROWICZ, A. W. DRUŻYNIN i A. N. OSTROWSKI 

GRUPA PRACOWNIKÓW DZIENNIKA 
„SOWREMIENNIK" 

Orientujący się- nawzajem i naśladujący w dawaniu nowosc1 scenicz
nych teatr lwowski i krakowski zbiegają się w wystawieniu Ostrowskiego. 
Dnia 9.XII. 1914 r . wystawił krakowski teatr „Intraktną posadę" pod 
tytułem „Łapownicy" w obsadzie: W. Nowakowski (Wierniew), H . Gór
ska, (Anna - jego żona), A. Mielewski (Żadow), J. Trzywdor (Jussow), 
Z. Noskowski (Biełogubow) , S. Słubicka (Kukuszkinowa), A. GryLcz (Jul
cia), W. Jarszewska (Pola). Reżyserował A. Mielewski. 

We Lwowie, w dwa miesiące po Krakowie ll .III.1895 r . wystawiono 
„Intratną posadę" pod tytułem „Łapownicy". Prasa dostrzegła słabą kon
strukcję sceniczną sztuki, ale podnosiła wybitne walory sceniczne figur 
przede wszystkim Jussowa, grał go tu utalentowany komik Ryszard Ru
szkowski, nie osiągając jednak takich wyżyn gry, jak Kamiński. Znako
mitą. Kukuszkinową była A. Gostyńska, jenerałem J . Chmieliński, Żado

wem - R. Żelazowski. Po .Ruszkowskim objął rolę Wł. Kwiatkiewicz w 
1898 r. W 1900 r. podziwiano tu kreację Kamińskiego. Żadowa rolę 

w i 901 roku otrzymał Adwentowicz. W r . 1908 wystąpił znów gościnnie 
Kamiński. „Burza" weszła na scenę lwowską 8.V.1896 r ., została dobrze 
przyjęta, prasa widz:ała w niej powieść udramatyzowaną o wątlej akcji, 
ale dosadnej realistyce i charakterystyce figur rdzennie rosyjskich, więc 
frapujących swą egzotyką. Na pierwszy plan wybili się: doskonały Ti
chon - J. Chmieliński , Kuligina - Z. Cichocka, Barbara - F . Stacho
wicz. Reszta obsady mniej pomyślnie dobrana, chociaż z najlepszych 
artystów jak F . Feldman, R. Ruszkowski, A. Żelazowska, R. Żelazowski. 

Wystawien ie „Szerokiej natury" komedii w 3 aktach w tłumaczeniu Al
berta Wilczyńskiego na lwowskiej scenie w roku 1890 nie było szczęśliwe. 

Podpierała słabą treść sztuki dobra gra F. Stachowiczowej, M. Zboińskiego, 

i A. Gostyńskiej (świetnej w rolach podstarzałych kokietek). Zespół nie 
odszukał tu specyficznego klimatu rosyjskiego, dyrekcja nie dała odpo
wiedniej oprawy scenic~nej. Sztukę schowano na półki po jednym 
wieczorze. 

Wystawiona w Warszawie po raz pierwszy „Intratna posada" 
19.V.1906 r. w Teatrze Filharmonia z gościem K. Kamińskim, w obsadzie: 
.J. Kotarbiński (Wierniew), J. Mielnicki CBiełogubow), W. Brydziński 

(Żadow), Z. Staszkowska (Kukuszkinowa), grana 10 razy mimo dobrej ob
sady, miała spore niedociągnięcia skutki€m spiesznego przygotowania. -
Rok 1906 to okres gorączkowego rzucania na sceny warszawskie po raz 
pierwszy sztuk rosyjskich przedtem tu niewystawianych. W r. 1907 
wznawia Kamiński „Intratną posadę" jeszcze na 6 wieczorów w czerwcu 
zbierając burzę oklasków za kapitalną scenę w resteuracji. I znów w 1908 
r . 27.II. w przejeździe przez Warszawę zespół Kamińskiego ukazał ko
medię w teatrze Mokotowska 73. Gdy w 1916 r. przechodzi przez sceny 
warszawskie znów fala sztuk rosyjskch , wystawia Teatr Rozmaitości 

„Intratną posadę" (podtytuł „Łapownicy") dnia 14. IV. z K. Kamińskim, 
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W. Staszkowskim (Wierniew) A. Żólkowską CKukuszkinową), T. Rolan
dem (Zadow), St. Lubicz-Sarnowską (Pola). Sztukę grano z wielkim suk
ces m 15 raz . 

W tym samym miesiącu S keja Dramatyczna Stowarzyszenia Pracow
ników Biurowych i Handlowych gra ,Łapowników" w swym lokalu 4 razy. 

Próba wystawienia „Intratn j posady" w wileńskim teatrze 16.X.1906 r. 
z Bol. Sz zurki.ewiczcm (.Jussow) J. Pawłowsk~m (Żadow), Wł. Stasz
kowskim (Wierniew), K. Okorn:ckim (Biełogubow), Emilią Różańską (Ku
kuszkinową) niezbyt udana dała w sumie 2 wieczory. 

W Poznaniu po raz pierwszy „Intratną posadę" za dyr. E. Rygiera wy
staw iono 28.lX.1895 r. (:3 razy) w obsadzie: H. Skirmut (M. Wierni w) , 
E. Grabowiecki (Żadowl. . J. .Jakubowski (.Jussow), Cz. Knapczyński 

(Biełogubow) E. Królikowska (Kukoszkinowa). Reżyserował : A. Łaski. 

Wznowi.ono kom dię 1.X.1904 r. 5 razy z Bol. Szczurkiewiczem (Jus
sow), E. Królikowską (Kukuszkinową). L . Dybizbańskim (Biełogubow), 

Staniewskim (Wiern:ew). 
W 1919 r. 7.11. wznowiono na 10 wieczorów z Szczurkiewiczem. 
Sztukę „L as", komed'.ę w 5 aktach wystawił po raz p.erwszy teatr lubelski 

9.V.1889 r. za dyrekcji Lucjana Dobrzańskiego i Jana Reckiego na benefis 
art. dr am . Franciszka Idziakowskiego i w jego tłumaczeniu, dając jedno 
jed ne przedstawienie. (W 1896 r. trupa rosyjska pod dyr. Samojłowa
Miczurina odegrała tu również „Las"). 

Po tej bardzo oryginalnej prapremierze polskiej wystawił „Las" do
piero w kilkadziesiąt lat potvm, w r. 1950, Państw. Teatr Polski w P o
znaniu, w reżyserii W. Horzycy i oprawie scenograficznej J. Kosińskiego. 

Rzecz dziwna, że tak długo musiała czekać ta komedia Ostrowskiego u
chodząca za jego , dzieło główne" , by po bardziej niż krótkotrwałym ży
ciu w teatrze lubelskim, zagn ieździć się w reszcie na scenie polskiej. Po 
P oznaniu gran ju ż „Las" w Biał rmstoku i w innych miastach. 

W ostatnim siedmiol c·u w chodzi często na sceny nasze Ostrowski: 
L as Szalone pieniądze, Intratna posada, Grzesznicy bez winy, Panna bez 
posagu, Kruk kruk w i oka nie wykole Talent} i wielbiciele. To dowodzi 
jak wielkie zainte resowanie dziś budzi i w ród naszego aktorstwa i u pu
bliczności doskonały autor i dzieła jego o nieprzemijającej wartości. 

Cierpk:e, ostre w osądzie spojrzenie bystrego obser watora życia chwytały 
taczający go podły i czę ' t za 1..: łamany i szkodliwy światek marny ch 

i. tnień , zagłuszaj ąc prawe i wartościowe jednostki. -

Stanisław Dąbrowski 
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