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Al k · nd 1 Ostrowski urodził iQ dnia 12 k,·1ictnia l 23 rol~u 
w Mo .kwic; umarl dnia 2 czerwca J 886 rok·,i v Szczt•lyko \ie 
gub"rni Ko trom~k i cj. ' 

W lat ich młodzieńczych, porzuci\\SZY studia prawnicze, któ 
re go nie intei·es'J\\':dy, za namową ojca - wzi~tego obroi'lcy 
snc.lowe •o - wsbp1ł n:i drogG k nery 1.1rzGdniczej. Praco\\ il 
prz„z kilka Int w rói.nych in tytucjach sądowych, m. m. w mos-
.· \' ktm dz1 · h n low ·m. Jerln · wrodzona żyłk lit raci<a 
ud7icż z miło\ ni rło l •a lru skłoniły go do purzuceni rów
n" eż ·łuoi!by afo;two L'j i po·w1ęcenia sii; !.!1cratu ze, · · śkJ 
m~rn iqc - dramatopisar twu. O lrowski stwor1.)r-! blli ·ko "iO 
"l" oryg·n In •eh - dramatów · korneci·". \ ·'e zcm · prl'zą. 

Do na:gtośnt<::jszych jego dziel należą: „lntr::itn 1 pos.1da'' 
(1857), „Bu za" (1859). ,Gorncc sci ce" (1869), „La. ·· (1871), 

„Ostatni<i ofiara" (18781 . P1'lna bez pos:igu'' (1879), ,,Talen
ty i wielbiciele" (1882). Prócz tego dokonał przeszło dwudziestu 
znakomitych przel>ł dó\ • dziel Cervantesa, Szek3pira i in kla
syków europ JSkich. 

O tro\ .;ki zy kał „olJic minno „ojca n rodowego lcntru ro
syj kiego", gdyż nie tylko zasilił rodzimy repertuar dużą ilości~ 
sztuk crygin~ln ·eh i wyparł z niego wszelaką ndetr: zagn
niczn , ale ·ozwinąl róv.:nież w ros ·j:;kim życiu teatralnym 
zero'!<. akcję org· niutcyjn' (założ ·l towarzystwo mil śników 

te.ilru szk łę .i kto•· k,. związek autorów dramalyczn eh itp.). 

Twórczo'{· utor< .,Burzy" 1.ahczamv do epoki tzw. realizmu 
kry CZnl'gO. Obok Turgien ewa, TolstojJ, s~ltykowa-Szczedrnn 
1 innych wybitnych przedstawicieli tego kierunku Ostrowski 

z:ijmujc pocze. ni:' mICJSCC w dzwj:ich liter tury rosyjskw·. 
Z pra.wdz1w<1 p.1sii.1 zwalcz·1ł on przcJ:iwy zac0fm1:1, ciemnot~. 
k11ll~tn~l~\·a , demai:;kow. ! zJo tkwiące w t,,troJu .:pJ:..czny~ 
TIOSJL N1' b~dąc rewolucjoni tą w ścisJ m tego s!owa z.nacz niti, 
byr niewątpliwie szcz rym demokratq, <t je io glęb ki re !izm 
w ocenie zj.1w1sk spolccmych, policz• ny z rz tC'Jn ·m hu an.z 
m ·m, jt'go trafna t wnikliwa krytyki p nuj4cych stusunk w, 
s~a.ły iG - m:>żc nawet wbrew intencjom autor.1 - czyn.:om 
1sc_1e re :volucyjnym: hu ziły s::imowicdzę .:ipo1eczei1 tw:i rosyj
shego, pod•ycnły prngnieme zm1:my ~stniejf)ccgo s nu rzecz'-'. 
uczyły r zumic.:: życie w duchu 1dc·1ló v po. t0pu i spr::iw1edli
wości. T:-ik też osz::icowali w rtość 1deow dziel Ostrowskiego 
w.,,półczcśni mu, v itni d mokra('[ - rcwolucjontśc, 1 ·a Zl' 

lej miary. c:o Dobru low. Czcrn~ zew::oki i Het cen. 

Zas dą, n:i J·tórej Ostro\\::.l· p1cr0Jł swoje sądy o 7JU\ lsk 1d1 
literackie 1 - bvla zasad1 realizmu. Hozumi I pt 7. z to l)d'w" 
rznnic życia we w zelk,cn jL•go prz j.iwnch - pr~m dz1wc pro
s1l' zarazem. Wszelką preten'Sjon ln:i i.; 1 zawtfości styli~tyczn 
surowo po piał . Mniema przy t m, że I aż ll'.' oz do I t rJc
kJe po \·.n no zaw1t rać w sobi.E' rówmez sqd o :7.yciu, ;,„ 
powinno si zwalcza(: przcl.ytc k:ztałty, a ut \ icnlz c no\ e. 
A p"sarz pO"I; ·nkn jego zdaniem 1,ilnle ob,c1 wownc \\."Zyslko, 
co w danej epOCl' kłada sic: na historiQ narodu · ~poleczeń
st wa, i dawać temu art~·styczny wyraz. B) ly to z.a ady 11· l -
ryzmu i narodowości. Hołdowali im najwi k ·i prz ·taw· -
ciele klasycznej literatury ro.yjskicj - Pu „kin, LL•rmon
tow i Gogol. Z twórczego ducha lych pcarzy wywodzi ;ie: 
pisarstwo Ostrowskiego. 

Ostrowski był poetą teatru. Jak rzadko klo znal język 
w.,,zystkich warstw społecznych i umiał siG mm p:.islug1wac przy 
pisaniu sztuk. Był mistrzem dialogu. Nie nadarmo tc1. M.iksym 
Gorki nazwał Ostrowskiego „czarodziejem słowJ". N 1 s1czegól
ną uw.'.lgG zasługuje dosJ{Qnałn char<lktcrologia po lac1 w sztu
kach wielkieoo dramato-pisarza ora7. cieka·wa (z punktu w:
dzenia scenicznego) budowa tych utworów. A kc Ja sztu'" 
Ostro\vskicgo toczy si~ zawsze w wyr;iżnic okr słonym, dokład
nie pr?.edstawionym środowisl·u społecznym; fabuł:t ich wsp •• r 
la jest zazwyczaj na wiciu rożnych wątk, eh i k,.mlhklach. 

2 
Ostrowskiego nazywano w swoim czasie „Kolumbem ku

piectwa rosyJskicgo". przypisując mu rolę odkrywcy tego prz '-



rai. jącego sw:.it , · któr ·m chciwoSć i żądza zysku szły pa
rze z okrucieństwem ci mn0tą. Ostrowski nic był faktyczmt; 
ym odkrywcą, gl yż prz·•cl n im jul. wielu pisarz rosyjskich. 
poczynnjąc od wic:ku XVIII czcrpułt> tematy do sv„ych utworow 
z życia .środowi„k kup1eck:ego. Al dopiero 0:.tro·,·ski stwa
rzaj. c w swych dr::ima tach [ ·omediuch szereg wielkich ma lo
wideł obyczajowych w półcl.esneJ mu epoki. przcdstawiającycl· 
zycie wszystkfch warstw sµołecznych. pokazał również życie ku
piectwa i uczynił to z t,uk1m L,dcntem, tak pr .1wclziwie i wszech 
stronnie, że zaćmił całą dotychczasową t\vorczośl: teg 1 odzaju . 
Najwybi tniejszą sztuką Ostrow-k1cgo w tym wzgl dzie jest 
„Burza". 

Utwór ten obrazuJe stosunki połeczne w m:ilym mia C<'.· 

ku prowincjonalnym nad Wołgą w czasach przed tzw. ref rmą 
włościańską 1861 roku. Mamy v.:ięc •utaj do czyn1eni;:i z ku 
piectwem rosyjskim typu l.e się tak wyrażę, archn cznego, ży 
jąccgo jeszcze tradycjami sięgając\ mi w· ku XV 1 XVI. O cha
rakterze ogólnym teJ sztuki, o jej f:-iklurze. z.idecydowała 
myśl Ostrowskiego, aby stworzyć lr:.igecli~ w wielkim stylu, 
osnutą n a motywach zaczerpniętych z żyC.:a mieszczańsl w . 
aby zasadnicze elementy dawnych lragedi; (greckiej czy sze' -
spirowskiej ) przenieść do . ztuki ukazuJącej stosunki współczes
ne, tak niby dalekie od poety znyci1 wzorów starożytnośc i lub 
średniowiecza. 

Wychodząc z takich zalo:i:eń autor dokonał w „Burzy" znacz.
nego zagęszczeni.a barw, a podnosząc osoby działające w sz tuce 
do rangi bohatm·ów tragedii, ustaw l je jakby na koturnach 
Ocz 111iśc1e , nie Ananke-bogin i rprzezn1czenia wpływa na lo~y 
owych bohaterów: w „Burzy" tą siłq fatalną jest :przerażaJący 
bcz:wlnd stosunków społecznych, opartych na wiekowej trady
cji tyrańsh\ a rodzinnego i kasto\ ego. Ale Ananke, zda się, 
przemawia w „Burzy" głosem obłąkanej P ani z dwoma lokaja
mi: grupa tych trzech osób w mieszczańskiej t ragedii Ostro -
skiego spełma rolę podobną do roli chóru w tragedii greckiej. 

Katierm„, j:..k przystało na główną bohaterkę tr gedii, wy
różnia slt: swym silnym charakterem, głębią uczuć i bezkom
promisowością . Góru je pod wieloma względami nad swoim oto· 
czemem, ale musi paść w nierównej walce z potęgą zbiorowego 
kołtuństwa i skostniałych obyczajów. J edna k jej mężny pro
test, przypieczętowany śmiercią, ma znaczenie i wagę wyroku 
na tyranów dławiących wolność człowieka. Postać K atieriny 
jest niby „promień światła w królestwie c1emnosci" - jak o 
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A K T O R Z Y: 

Sa wioł Prokofiewi z Dikoj, kupiec 

Borys Grigoriewicz, jego bratanek . 

Mada lgna liewna I abanowa, wdowa 

Ti chon l wanowi cz Kabanow, j j syn . 

Kalierina . jego ioaa 

Warw ra, io tra Tich na . 

Ku li gin. mi szczani n 

Wania Kud r iasz, rn lod subi kt 

Szapkin, mi szczan in 

' iekłusza, pą tn iczkn 

la za. <l zi wczyna cl posług 

Pani z dworna Io ajami, slaru zka na pół ob ł ąk' 11 <1 

STE FAN BUCZEJ\ 

130 G SLA \V SOCH ACKI 

MARI A l' SSO\ Sl<A 

f3 HDAf\ ,ZE Il 1· 

, A DA LENA NOWAKOWSI' Ą 
! !ANNAT MCZYl( IEW ICZ 

JADWIGA LATO\\'Sf\ 

FAB IA 1 I" IEBICZ 

ZDZI L W KOZ I El\' 

BOGUS A W M. RSZ/\L -

MARI ZA KRZE\VSK 

l' AZIMIERA MOZDZE. 

L ~KSAND A STROZYNS K 
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Rzecz dzieje się w mieście Kalinowde, na brzegu W . lg i, w lecie. 

Mi dzy III i IV aktem up.lywa 10 dn i 

P.ieśni w u.kiład21ie Chór SaJkoly MIJZ,YC2ll1ej w Ru.6zQWlie 

JANA LANGERA p~ dy:r$tją: JANA WOŁOWCA. 

Opraco nie akust czne: in ż . STEF N OLEJNIK 
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pięknie określił Dobrolubow. Zaświadcza o tym, że z tyrania 
można i trzeba walczyć. Tragedia Katicriny jest tragedią opty
mistyczną· budzi wiarę w to, że znikną kiedyś m'Jcc, które tak 
nicszczęśljwie zaważyły na losach młodej, wspaniałej kobiety. 

„Burza" .została napisana i ~ystawiona w r. 1859, a \'.·ięc 
wówczas, kiedy w Rosji p nowa! c"r-samowladca, kiedy istniał 
Je ze.ze okrutny system panszczyżniJ.Dy {zniesiony dopiero 
w dwa lata później). I tylko w pow1ąz.mm z tymi ft.iktami sta;t: 
się jasna cała wymowa tej sztuki, jej ,postępowość, a n1wet - 
rzec by należało - rewolucy·ność. 

Wypada zwrócić uwagę na kompozycję „Burzy'. Akcja to
czy się w niej jakby n::i trzech planach. Mamy tu do czynieni.i 
z trzema odrębnymi dramatami. Pierwszy z nich - to dramat 
miłosny Kaberiny i jej konflikt z zacofanym otoczeniem. Drugi 
- to dramat Kuligimna, biednego wynalazcy-samouka, który 
nie może w danych warunkach znaleźć u.stosowania dla swoich 
pomysłów i uzdolnień; jest to zarazem dramat społeczny, wy
nikający z układu stosunków pomic;dzy plebsem miejskim 
a plutokracją kupiecką. Wreszcie trzeci - to dramat w przy
rndzie, burza elektryczna, stanowiąca niepko symboliczny od
powi~dnik burzy w sercach i umysłach ludzk.1ch. 

Te trzy dramaty, złączone mistrzowską ręką dramaturga, 
tworzą monumentalną całość - sztukę, którą postawić moż.m 
obok najgłośniejszych arcydzieł dramaturgii światowej, sztukę , 
która nie przestarue lfyć aktualna, dopóki działać będą na świe
cie dwie 1przeciwstawne siły: siła tyranii i siła wolności. 

JERZY JĘDRZEJEWICZ 



OOBROLU OW O ,.BURZY" 

„Bardzo dlugo zatrzymaliśmy si<: n charakterystyce głów-
nych osób dziaJających w „Burzy", dy i., a zy n z niem, hi
storia, l<tóra si<: wydarzyła z K tie1yną, l>e.lwzgli:dnie \\ynika 
z sytuacji, w j.:iltiej kobieto tego rodz ju 1 icuchronnie musi si~ 
zna leźć prze •wn;ąc \N środo,.·j ku t c osób, v warunk eh 
żJ cio\\ych ustano\ ionych przez te osoby. „B 1rz." - to niewąt
pliwie na,'bardzicj zdecyJo vanc dzi lo Ostrowskiego; wzaj<!m
ne stosunki kołtuństwa j dnych i niewolniczej ulcglo'ci dru· 
"ich doprowadzone ą h1 do najtragiczniejszych kunsckwcncji. 
A :1:dnak wi1,kszo~ć czytelników i \\'id1.u•\' te· sztuki przyzna
.~. że ""·ywiera on· \\r żcnie mnie; ci<::i.kie i smutne niż inne 
ztuki O trowskiego (nie mówiąc, o~zy vi"cie. o je o ut\\ornch 

wyhilnie komicznych). W „Burzy" jest n et coś orzeźwiają
ce o i krzepiącego. To „co ·' z \,'1cra si·, n:lszym zdaniem. 
v tle sztuki, na któr wsktzaWmy i które ~wi d zy o niesta
łości (i bliskim końcu) kołtuń tw· . A przeto i am char ktcr 
ri:ticrin~, zarysowujący s·ę na t:m tle, również kh nic na nu· 
now:1·m życiem, które juk gdyby obj ' iu si~ n m w jej 1r -
gk:.mej "mierci". 

Z artykulu N. Dobrolubowa pt. „Promień "wiatła w królestwie 
. , .,, 

c1emno·c1 . 

JERZY JĘDRZEJEWICZ 
nota informacyjna 

Aut~r prz~l~du „Burzy", .Torzy Jędzejewicz - należy 
do na1wyb1tmeJszych i najbardzieJ wszechstronnych !luma 
czy współczesnych Obok liryki (wiersze Puszkina, Lermon
towa i S. JN>ienina, M. Rylskiego, wiersze poetów francus
k~ch~ przełożył, jeśl 'cizie o prozę rosyjską, utwory I. Tur
gieniewa (,,Szlacheckie gniazdo'). L. Toł ·Loja (.,Opowiaua 
n:a"), T. Dostojewskiego C„Iiliota"), M. Gorlucgo (..Opowh
dania", ,Baśnie włoski"', „Baśnie ros> j :kic"), K. Paustow 
,k!iego („Dalekie lata", „Burzliwa młodość'). Przetlum<ir:zyl 
ta! ~c z literatury ukraillskicj ,,Utwory ~bnmc" M. Ko
c.iubyńskiego i „Opowiadania" T. Sz<.:wczcnki oraz z li era
lury nicmicck1q ,Sz icr: z Angli'" H. Heinego i „Wybór 
nowel' A znitzlcrn . 

Bardzo J •O\\ ażne ;r..ru;lugi ma Jerzy J"'Clrzt·j •wicz jako Uu
maC"z utwo1 ów dramatycznych. Obok .,Burzy" zawd"it.;cza
ją mu nasze sceny szereg innych utworów Aleksandr" 
Ostrow ·J-icgo („Intratna po arla", „Las", .. Panna bl'Z posa
·•u'', ,.Koń ma cztery nogi, a też si· potknie", „Talcniv 
i w.elbiciele". ,,Ostatnia ofiara', ,.Szalone pieniądze', „Nw
\'ol ice", „Szaleń two'). Z b gatej twórczości Gu'donie , 
prz0tlumaczył J1·drz j w1cz trzy kom die: . )i.i dzic", .,Gb -
1y' ; ,.A ·~rntura w Chiogg1'. 'w latach 19 7 - 1935 J. Ję
drwjewicz agio ił ar ykuły, zkicc i es,je w „Nowjnach Li
terackich", , ,Życiu Literackim". „Echu T ,1tralnyrn i Muzy
cznym", „T atrzc''. 

J rzy Ji;drzejewicz zdobył trzy nagrody na konkursacl1 
I't"rackich w latach 1949, 1950 i 1951. 
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