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I Jeg 
Początek drugiej połowy XIX wieku zaznaczył się w Rosji 

szeregiem wstrząsów i przeobrażeń społecznych. Po długo
trwałym okresie surowych rządów Mikołaja I (1825 - 18 5), 
kiedy to zo tała zduszona wszelka myśl wolna, stłumion 
wszelkie odruchy rewolucyjne i kiedy układ stosunków spo
ł czno - politycznych pozornie się ustabilizował - nastąpLła 
fala wzburzenia powszechnego. Bezpośrednim tego powodem 
stała się wojna krymska (1853 - 1856), prowadzona . przez 
Rosję z Turcją i j j sprzymi.erzeńcami. Wojna ta wykazała 
kruchość i chwiejność podstaw organizacyjnych caratu. Boha
terstwo żołnierza rosyjskiego nie mogł przesłonić faktu, iż car-



ska administracja cywilna i wojskowa była nieudolna i przt>_
kupna wskutek czego wojna przeciągała się i wyniszczała kraJ. 
Ucisk pańszczyźniany nie słabnął wcale, mimo częstych. bu;i
tów zrozpaczonego chłopstwa l mimo zlachetny~1: wys1łko~ 
najlepszych synów narodu rosyjskiego. rozu~eJ~cł'ch, . z~ 
ustrój feudalny przeżył się do reszty i że na mm J z dł~eJ 
nie można opierać egzystencji państwa. Szybko rosnące w siłę 
mieszczań two również parło do zmian ustrojowych. bez któ
rych był nic do pomyślenia rozwój kapitalizmu. 

Wsród ta~Jch okoliczności doszło wreszcie w roku 1861 do 
ogłoszenia carskiego manifestu o ztw. „reformie włościańskiej' 
Manifest ten nie zmienił wprawdzie w zasadniczy spo ób doli 
chłopów, ale zno. ząc ich poddaństwo względem obszarników 
i dając im niby wolność osobistą, zapewnił przemy ·ło_v:ri. do.... 
pływ rąk roboczych. Zaczął się wtedy na dobre krzewie i roz
\.v1jać kapitalizm. Szlachta uh·zymała je .zcze w swych r .kach 
prawie cały aparat władzy politycznej, jednak dominującq 
rolę w życiu gospodarczym Rosji zaczęła odgrywać new .pow
stająca bu zuazja przemysłowa i finansowa. Część wła5cicieli 
zi -mskich zdołała przystosować się do waruntów gospodarki 
kapiblistycznej, ale r ~ta zmuszona była po trochu wyzbywać 
:;ię swo:ch majątków na rzecz zbogacanych przedstawicieli 
nowuj, zwyciqskiej podówczas klasy społecznej. Szlacht~ tra
ciła przy tym nie tylko swoją dotychczasową bazę materialną, 
ale również swoje wpływy z których przedtem była tak 
dumna . Zrujnowani szlachcice przenosili się do miast i tu 
szukali łatwych zarobków dla podtrzymania stopy życio
w j, do któr j się pn;yzwyczaili w latach dobrobytu; rzucali 
się w wir najrozmaitszych interesów, niekiedy dość ryzykow
n)'ch, niekiedy zgoła nieuczo.ilwych; czasami ratowali swą 
egzystencję żeniąc się z córkami bogatych kupców; przeważnie 
jednak żyli zaciągając długi, gdzie się tylko dało i dopóki się 
dało. 

Jednym z pierwszych pisarzy rosyjskich, którzy w dzie
łach swoich przedstawili ekonomiczny i moralhy rozkład zie
miaństwa rosyjskiego, był wielki dramaturg Aleksander 
Ostrow ki. 
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Aleksander Ostrowski urodził się w r., 1823 w Moskwie, 
w rodzinie urzędnika, który po kilkunastu latach pracy, w jed
nym z urzędów państwowych, uzyskał prawo stawania w są
dzie w charakterze obrońcy i wkrótce dorobił się znacznego 
majątku. Mając dobrze prosperującą kancelal'ię adwokacką oj-
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ciec Aleksandra Ostrowskiego chciał syna skierować również 
na drogę kariery prawniczej i kiedy ten skończył g~mnazjum, 
nakłonił go do wstąpienia na wydział pra:vny ru':"'ers:5'.tetu 
Moskiewskiego. Uczelnia ta na tle ponureJ ~wcy ~iko~a~ow
skich rządów jaśniała jako potężne ognisko w~edzy 1 mysli ~o
tPpowej. Wykładali tam wówczas prof~sorowie, którzy .- Jak 
np. słynny historyk Granowski - byli zdecyd_o~anym.l prze~ 
ciwnikami pańszczyzny i absolutyzmu, a swourn wy~ładam1 
umieli porwać młodzież. Parol tn.i pobyt w i:iurac_h umwer~y
tctu wywarł duży wpływ na ukształtowame SJG poglądo\V 
i ideałów Ostrowskiego. Młodzieniec dnszrdł .i· 0 lnaJ- do pr~c
. onania, ż kariera prawn.:cza nie odpowiaLl<' iq!o pragme
niom, i rzucił studia uniwersyteckie. Już bowiem dawno po
czuł w sobie żyłkę pisarską i zamiłowanie do teatru. 

W owym czasie w Moskwie istniał i działał (od r. 1824) 
. łynny Teatr Mały. Na jego deskach _ sc~nicznych występo
wali tacy genialni aktorzy, jak Szczepkm 1 Moczalow- Ta~ 
wystawiono po raz pierwszy nieśmi rtclnc dzieła dramaturgu 
rosyjskiej, jak: „R wizor" ,i „Ożenek" Gogola, '.,Biada mądre~ 
mu" Griboj dowa i ,Borys Godunow" Pusz~m~ .. Ostrnwsk1 
tal się już w latach młodzieńczych gorącym w1 lb1c1 km .1 by

walcem tego teatru. a później - aż do końca życia_ tj; do roku 
1886 - jednym z jego najbliższych współpracownikow - dra-
matopisarzy. . . 

Od r. 1850 Ostrowski poświęcał się wyłączrue pracy lite
rackiej. Z najważniejszych jego dzieł (których napisał prawic 
50) należy wymienić następujące komedie i dramaty - według 
dat ich ukazywania się w dru u: ,.Kruk krukowi ka nie wy
kole" (1850), „Intratna posada" (1857 , „Burza" (1 860) , , Go
rące s?rce" (1869), „Las" (1871) , „Wilki i owce" (1875). „Ostat
nia ofiara" (1878), ,,Panna bez posagu" (1879), „Talenty 
i wielbiciele" (1882) i „Niewinni winowajcy" 1884). 

Twórczość Ostrowsk.i•ego należy do epoki tzw. r ealizmn 
krytycznego. Obok Turgieniewa, Tołstoja, Niekrasowa, Sałty
kowa _ Szczedrina i innych wybitnych przedstawicieli tego 
kierunku Ostrowski zajmuje poczesne miejsce w dziejach lite
ratury rosyjskiej. Z nami~tną pasją zwalczał on przejawy. za
cofania, ciemnoty, kołtuństwa, demaskował zło tkwiące 
w u.stroju społecznym Rosji. Ostrze jego ciętej i trafne i sa
tyry wymierzone było zarówno p rzeciwko tępemu, a chciwe
mu mieszczaństwu, jak i przeciwko zdegenerowanej warstwie 
obszarniczej. Nie szcz~dził też najzjadliwszej krytyki pod 
adresem przekupnej biurokracji car skiej . 

W tym też przejawillł się szczery demokTatyzm Ostrow
skiego. Ten sam demokratyzm przemówił ustami wielu innych 
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bohaterów jego sz uk - takich bohaterów, którzy przeciw
stawiali się w ·zclkiemu d spotyzmowi, uciskowi · san- 1w Ji, 
a którz z l azem gło ili optymistyczne prawdy o .życiu. bo 
wierzyli w to, że rozum ludzki zdoła je uczynić Lps.zym 
i zczęśli\ ·szym. Wreszci ten am demokiatyzm zbliż l twór-
zo~ć Ostro\vo:kiego do żywych, wiecznie bijących żródd 

t\ órczości ludowej . 
Ostrow ki jah rzadko kto zasługuje na miano ,człow1 ~cl 

t atru" . Wszysil o, cokolwi k zdziałał w ciągu swego p1·acuw -
kgo życia - zdziałał z myślą o teatrze. Współpr·. a Ostrow
ski go z T atrem Małym w Moskwie - prz ;,-zła do histo1'1. 
O o v:sk.i wszystkie wolne od pracy literackh~j chwili s .dzal 
w tym teatrze, pomagając reżys rować albo n,t\ 1et o obiscie 
11.::.yserując .. wojL sztul<.i. Z bracią aktorską żył na serdecz
nej, przyjacielskiej stopie. Dola aktora, zwłaszcza pruwincj -
nalnego, tak ciężka, a czasem nawet tragiczna w ó vcze„nych 
varunkach, była przedmiotem głębokiej troski i wielu prak-

tycznych poczyna n znakomitego dramatopisarza, zmicrza.;,!cyt'h • 
du zapewnienia ktorom nal żytej pozycji w społc:czerutw' ~. 
zarówno materialnej, jak i moralnej. 

Postępowe poglądy Ostrowskiego, które kazały mu widzieć 
w :.zlachcic klasę zacofaną, niepożyteczną. a nawet \.-'rqcz 
sz ~odi wą dla interesów narodu jako całości oraz te s rc.lcczn' 
węzły, które go łączyły z teatrem i z aktorami - stały się bodż
cem d napisani.a jednej z najpiękniejszych komcdi1. 1akie w~· -
·zły spod pióra Ostrowskiego, a mianowici słynnej l·omLdii 
w pi ciu aktach p.t. .Las". 
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Sztuka ta - to niezwykle cięta i dowcipua satyra na 
obszarników. Bohaterką Jej j >st mocno pod tarzała, ale koch
liwa dama - obywatelka ziemska, Raisa Gurymska, która 110 
wesoło spędzonych w stolicy latach młodości osiadła w swn.m 
maJątku i powoli wysprzedając go. pozwala na wy1ąb la.· u, ka
wakk po kt>wałku, aby utrzymać swój d ~ór na dpowiednim 
poziomie i zdobyć za pieniądze„ . męża. abywcą lasu .i st 
.lOwobogacki, prowincjonalny kupiec, Wosm1br.ttow prz .... >d
stawiciel tej klasy społecznej. która stopnia vo zaJmowab 
miejsce rozkładającego się ziemiaństwa. 

Gurmyska jest natomiast typową przedstawicie kq I·la y. 
1 tóra hęd;:ic skazana na zagładę, traci resztki hono~ u, arnb:cji 
i wzumu. :Za naiwna na to, aby znaleźć sposób przy::.tosCY\van.ia 
się do gospouarki kapitalistycznej, idzie po linii najprostszej: 
:,przedajc las ratami, ni umiejąc nawet obliiczyć, na jak długo 
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j~.i teg lasu tarczy. byl tvlko utrzymać stopę życ.:iową, 
która ma ją zbliżyć do ,.oryginalnego" ożenku: kandydata na 
ffi(_ża Gurmyska znalazła sobie w młodszym od niej o połowę, 
ogi aniczonym. chociaż na swój spo~ób sprytnym gimnazja
liście. Bulanow - to rozwinięty fizycznie, a niedorozwinięty 
mo!·atnie, potomek zrujnowanej rodziny szlacheckiej. Czyż 
trzeba jeszcze coś dodawać do t j lakonic:".nPj charakterystyki? 
Chyba nie. 

Najwymowniejsze świad ctwo moralności, której reprezen
tantką jest leciwa dziedziczka Gurmyska, stanowi jej stosunek 
do ubog.iej krewnej, Aksjuszy, przebywającej w dworze na 
tak zwanym „łaskawym chlebie". Gurm yska odm wia Aksju· 
szy niewielkiej kwoty pieniężnej na posag, wskutek czego 
nieszczęsne dziewczę o mało nie pop łnia samobójstwa. Gdy
by nie wspaniałomyślna ofiara innego znowu kuzyna Gurmy
skiej, równ.i.eż biednego, chociaż sławnego aktor - Niescza
stliwcewa, który po długich latach tułaczki przyszedł odwie
dzić swoją ciotkę - los b i dnej Aksjuszy byłby tragiczny do 
końca. 

Aktor Niesczastliwcew jest jedną z najciek awszych i na j
piękniejszych postaci kom d ii. Ow „Don Kichot rosyjski", jak 
go ni którzy nazywają - to typ now go człowieka w okresie 
klasowych przemian społecznych, zlowieka, który dobrowol
nie zrywa wszelkie nici, łączące go z pasożytniczą warstwą 
ziemiańsko - szlachecką, i o własnych silach, poprzez głód 
i nędzę, własną pracą i talentem toruje sobie drogę w życiu 
- zawsze z myślą o sztuce, która w jego przekonaniu jest 
rodzajem służby społecznej . 

A ten niby nędzny aktorzyna czy sufler, ten Sancho Pan
sa - Avkaszka Sczastliwcew! To jest dopiero wspaniałe uzu
pełnienie postawnego Don Kichota - NiesczastLiwc wa. 
Arkaszka i jego tragikomiczn wędrówki, z Wołogdy do Kier
czu lub z powrotem - to obraz, jakże smutny, a zarazem praw
dziwy, doli aktora, i rosyjskiego, i nierosyjskiego, w okr sie, 
kiedy takich „komediantów" umiano traktować tylko pogardli
wte. A ileż taki „komediant" mia! w sobie prawdziwej god
ności ludzkiej! 

Ustami Niesc.zastliwcewa, ustami szlachetnego pracownika 
teatrn, w słowach zaczerpniętych ze znanej tyrady Szyllcrow
skiego Karola Moora - bohaterai tragedii pt. „Zbójcy" - wy
raził Ostrowskii· swój ąd o klas ie obszarników. wydał na nią 
wyrok potępienia. 
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ALEKSANDER OSTROWSKI 

Rai a Pawłowu Gu rmuska 

Aksinj Daniłouma (Aksju za) 

Cuge 11iusz Apołouowicz Miłonow 
Uar I\irylycz Bodajew . 
Iwan Pi trowicz vVosmihralow 
Piot r, jeuo sgn 
Al k J.J Siergiejewi ·z I3uła11ow 

T ie r flka . 
ienadij Niesczastliwcem 

Arkadij Scztt tliwceui 
Karp, lokaj 
Ulita . klucznica 

"L AS" 
KOMEDIA W 5 A:KTACH 

przełożył: JERZY JI,:DRZEJEWICZ 

O B Y : 

He ż ~J s r i a : Zofia Modrzewska 
Scenografia: Zofia Wźerchowicx. 

Prowadzi przedstawienie 
~ftład~sław Sawko 

S!J l ni reż . : Winicjusz Więckowski 

Eugenia S'lie'i:.ko SzafrwglOll'a 
I Zofia Bielewie 
IMaria Wańkowska 
Winicjusz Więckow ki 
J erz)J Żułhwa 
Jerz~ Kownas 
Marian Skorupa 
Roman Si kora 

* „ * 
.Ian Bielewicz 
Leszek Ostrowski 
/{onrad Wawrz)Jniak 
Marta Sobolewska 

Kier. il rn ki : Miecz~slaw Czerwiński 

S u r : 

Hefena Poleska 

I ierownicy prac o rn n i: krarnieckiej m~skiej: Fefihs . och, krawieckie j damskiej: Stanisława Pacz.osa , stolarskiej: Arkadiusz. 
Bogdanowicz., malarskiej: l:dmund Gieczewshi, modelarskiej: Stanisław Preńshi, tapicer kiej : 
FViktor .Tankowi z, szern ki j: Jan Murawski, kierou nicy ośu ietleniA: L •on Kwiatkowski, Tadeusz 
Gicrej, kierownik sc:enw Paweł Chło ta. brygadi rz~1 sceuy: Kazimierz Fiodorow, Franciszek 
I erkowshi. 



Niesłychani inter sująca fabuła „Lasu", pełna komizmu, 
a zaraze~ prawdzi:vej poetyczności (czego dowodem pi~kny 
wątek miłosny Aks1usza - Piotr), zalety kompozycji i języka 
. wszystk? to spr~wia, że „Las" do dziś dn~a jest utw rem 
ZY\~, . ktory zv:Y:c1ęsko wytrzymał próbę czasu, jako dzieło 
wysokteJ wartości ideowej i artystycznej. 

J erzy Jędrzejewicz 

. W_ :adosną .~ocznicę pogłębienia Przyjaźni Polsko - Ra
dz1eck1~~ wyb:aliśn:y z licznych jego sztuk komedię „Las·'. 
~ybrahsmy Ją me tylko dla jej walorów społecznych 
i arty~tycznych. Dla nas ludzi Teatru jest ona ze 
ws_zystk1ch sztuk Ostrowskiego najdroższa i najbliż za. Poka
~uJąc zdepr~~owany, samolubny, pozbawiony wszelkiej bez
mteresownosc1 wszelkiej idei, i śmiałej wolnej myśli świa1:, 
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zamknięty w bogatym dwo ze Gurmy::.kil·j, śv•iat zatl~chly, 
.lgniły i bezlito ny, Ostrowski budzi w każdym człowieku, ma
jącym moralności - bunt! Bunt i nienawiść jest tak silna, że 
patrząc i słuchając tej sztuki, ma się ochotę wywalić szeroko 
drzwi dworu, wpuścić mścicieli i kazać wygnać ich precz, za 
ucisk, za łzy i krzywdę całych pokoleń. 

Ale Ostrowski nie wprowadzc. na scen zr wo1towanego 
ludu. Pozwala bezlitośnie obejść się z Aksjuszą, pozwala pak
tować z Wosmibratowem, przedstawicielem nowopowstającego 
kapitalizmu i żerować mu na głupocie 1 knistwie z1emia.1stv.ra, 
pozwala póło.nalfabecie, dlatego tylko, że zadawalnia namięt
ności starej dziedziczki), rozpychać się w jej dworze i ponie
wierać starym lokajem, posiwiałym w służbie dziedziców, dając 
nam przedsmak tego, Jakim będzie los poddanych 3ego r0zka
zom chłopów . „ 

Lęk przed władzą, którą proteguje 1 popiera carski rząd, 
trach przed utratą chl ba, jednym słowem władza i pieniądz, 

zgina wszystkie karki i zamyka przed prawdą wszyslkie usta. 

W ten tłum zgiętych karków i pochylonych przez krzywdę 
grzbietów, wchodzi pewnego dnia, dwóch biednych bezdom
nych aktorów. I tu ... Ostrowski nleporó ~many psycholog i arty
sta, robi nagły zwrot... Tam gdzie wchodzi artysta - tam za
czyna krążyć i wnŁkać w mózgi ludzkie bakcy_l wolnej śmia
łej myśli. 

Dwóch biednych wędrownych pr wincjonalnych aktorów. 
których bronią jest tylko słowo poet , przeraża do tego stop
nia mieszkańców zatęchłego dworu, że chcą wołać policję na 
pe.moc. 

Ten trick w formie komediowej, zawiera niezmierną 
prawdę poważną i głęboką. Ostrowskiemu to nie wystarcza, 
każe swojemu Niesczastliwcowi nie tylko sło~ami poety, 
ale czynem pokazać, że prawdziwy człowiek, wyżej ceni szczę
;cie, niż własną wygodę i dostatek. 

Ostrowski znał na wylot psycholog:ę aktorów. Żył z niroi 
v bliskich stosunkach, kochał icJ . takimi jakimi są, z ich ni 
małymi wadami i z wielkimi zaletami, nie wahał się w tych cza
sach, w których aktora nie przyjmowano w domach szlachec
kich, powierzyć aktorowi ztandar demaskowania i nauczania 
swego społeczeństwa. 

Za ten splcnd01 i zacunek, którym Ostrowski ozdobił 
12asz trudny zawód, za tę wiązankę niewiędnących kwiatów, 
które w tej sztuce rzucił na próg Teatru, jesteśmy mu wdzięczni 
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i kochamy twórczość wielkiego rosyjskiego dramatopisarza na 
równi z własną. 
. Ze czcią i pietyzmem wzięliśmy ją w nasze ręce by oddać 
Ją w miesiącu Przyjaźni POLSKO - RADZIECKIEJ widzom na
szego Teatru, z przyczyn jednak technicznych od nas nie zależ
nych premi ra została o dni kilkanaście spóźniona. 

JO 

Zofia Modrzewska 
Kier artystyczny 

SCZASTLJWCEW NIESCL.ASTLIWCEW 
&:i:liice do sztulci A. Ostrow11hie,:o „I.as" - Zof 11 l.Yierchowicz 

Do lvidzó1u naszego teatru 

1Herow11icmm ArtJJ t;yc:wemu Państwouiego Teatru 
im. St. Jaracza bardzo zal Ż}J na opinii \Vidzóu 
o sztukach prz z nn W!J tau•ia1 y h. o poziomi na
szych sztuk i o wykonaniu poszczególnyrh ról 
w ' tych przedstawi niach. Opinie t br:dą cennym 
mat rialem dla nos prz!J dalszym I ·ztałtou•aniu si 
oblicza naszego t atru i podnosze11ia jego pracy 
ideowo-arty tycznej na oraz WJJŻSZ!J poziom. 

Aby uzy kać jak najwięcej takich zez rych i b z
pośrednich uu•ag i opinii, w dniu premiery .,Lasu" 
- O trowskiego po raz piezwsi.!J kładL.iem!J na fouer 
teatru k iążkę, w której Widzami nasi będą mogli 
wpisywać smoje u agi o naszym repertuarze i po
L.iomie przedstawień. 

Książka ta będzie od dzis <lostępua Publiczno ci 
ua każdym spektaklu . 

Ap !ujemy gorąco i szczene o bezpośredni y-
powiedzi i zaopatrywanie ich w czyteln nazwi ka, 
a nawet adresy opiniodawców. 

DYREKCJA 
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111ycieczek i l. p. oraz na pr:r.e<l 'lat ienia zamknięte dla 
orgouizacji, zu iązkót , szkół i inslpturji przyjmuje : 

1\olporler T atru w O!s1l~Jnie - telefon CJ4 

I ierouinik A<lmi11islrac,1Jjn!J rn Elblągu - telefon 25-00 

I'od zas przed!>tnu:i 11ia ui Olszl!Jnic znżole uia i karg i 
przyjmuje D,yr ktor lub fnspd.tor widowiska 

l lsiąika zażaleń znajduje ię w I.asie b iletou'ej i l!'il!na 
b9ć tq;dau'ana no każde Ż!:JC7Cnie widm. 

roczą!ek przed tmuiul o !10dz. 1900 

C na p rogramu 1 zł. 



ZP zbiorow 


