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JERZV .JĘDRZEJEWICZ 

Aleksander Ostrowski - LA S 

Druga połowa wieku XIX zaznaczyła się w Rosji całym sze· 
regi m wstrząsów i przeobrażeń społecznych . Po długotrwałym 
okresie smowych nądów Mikołaja I (1825-1855). kiedy to została 
zduszoL a wszelka my· 1 wolna, w zarodku stłumione wszelkie od
ruchy rewolucyjne i kiedy układ slosunków społecznych i poli
wcznych pozornie się ustabilizował - nastąpiła fala wzbw·zenia 
pow::.zecnnego. Bezpośrednim jego powodem była opłakana w 
skutkach wojna k1 ymska (1853-1856) prowadzona przez Rosj z 
Turcją i jej sprzymierzeńcami - Anglią, Francją i Sardynią . 
Wojna la wykazała kru.:hość i hwiejność podstaw organizacyj
nych caralu. Bohaterslwo żołnierza rosyjskiego nie mogło prze
słonić foktu, iż admimslracja cyvv1lna i wojskowa była niedołężna 
i przekupna, wskutek czego wojna przeciągała się i wyniszczała 
kraj, a w rezullacie nie przyniosła państwu żadnych korzyści 
moralnych ani mat~ualnych. Stało się jasne dla wszystkich, że 
ustrój pari.szczyżniano-feudalny przeżył się do reszty, że na 
nim opierać egzystencji państwa i narodu dłużej nie można 
że konH,;czne są na;ychrniaslowe reformy. Szybko rosnące w siłę 
mieszczari.slwo rów.1ież parło do reform społecznych, bez których 
był ni.:: da pomyśkma wzwój kapitalizmu. W r. 1861 doszło 
wreszcie do ogłoszenia tzw. reformy włościańskiej, która przy
niosła v.ri>rnwdzie chłopom wolno· ć osobistą, ale zostawiła ich 
w mewoli ekonom cznej u obszarnikó\v. Ci zaś zaczęli tracić 
.!>Lopniowo swój stan posrndania na rzecz nowej burżuazji handlo
wo-przemysłowej . Władzę polityczną te dwie klasy społeczne 
(burżuazja i ziemiaństwo) podzieliły między sobą w drodze kom
promisu, ale potęgd tmansowa pod koniec XIX wi_eku w dużym 
slopniu wypadła z rąk. ziemiaństwa. Pod naciskiem kapitalizmu 
szlachta musiała u tępować ze swoich gniazd rodowych; traciła 
przy tym nie tylko swoją dotychczasową bazę materialną, ale 
też swoje moralne wtaściwości. Zdeklasowani szlachcice przeno
sili się do miast i lu sZllkali łatwych zarobków la podtrzymania 
f.topy życiowej , do której byli przyzwyczajeni, rzucali się w wir 
najrozmaitszych interesów, czasami dość ryzykownych i niezbyt 
uczciwych, zawierali małżeństwa z córkami bogatych kupców itd. 



Jednym z pierwszych pisarzy rosyjskich, k tórzy w dziełach 
swoich przedstawili ekonomiczny i moralny rozkład ziemiaństwa 
rosyjskiego, był Aleksander Ostrowski. 

Swietny ten dramaturg urodził się w r. 1823 w Moskwie, w ro
Lizinie urzędnika, który po kilkunastu latach p racy w tzw. Se
nacie Rządzącym uzyskał prawo slawania w sądzie w charakte
rze obrońcy i wkrólce dorobił się macznego majątku. MCI jąc 
dobrze prosperującą kancelarię adwokacką ojciec Aleksandra 
Ostrowskiego chciał syna skierować również na drogę kdriery 
praw.-iiczej i kiedy ten skończył gimnazjum, nakłonił go do wstą
r.ienia na wydział prawny Uniwersyi.elu Moskiewskiego. Uni
wersytet Moskiewski wśród tej prmurej nocy miko1ajow kich 
1ządów Jaśniał jak potęzne ogniskri wiedzy i myśli postępowej . 
Wykładali tam wówczas profesorowie, kt:'irzy, jak np. słynny 
historyk Granowski, byli zdecydowcnymi przeciwnikami pań
:.zczyzny i absolutyzmu i umieli porwać za sobą młodzież. Paro
letni pob~·t w murach uniwersytetu wywarł duży wpływ na 
111-szlałlowanie się poglądów i. ideałó ,, młodego Ostrowskiego 
!)oszedł on jednak do przekonani.a, że kari.era prawnicza nie 
odpowiada jego pragn1e'1iom, i rzucił studia uniwersyteckie. 
Już bowiem dawno poczuł w sobie żyłkę pic;arską i zamiłowcJ.nie 
tlo teatru. Wow m czasie w Moskwie is tni ał (od r . 1824) znako
mity Teatr Mały. a jego leskuch scenicznych wy st ,powali Lacy 
genialni aktorzy jak Szczepkin i Moczałow; tam wystawiono po 
raz pierw<>zy nieśmierteln e dziełu Gogola („Rewizor"). Griboje
r'lowa („Iliada mąJremu") i Puszkina („Borys Godunow"). Ostro· 
•·iski slał się już w iatarh młodziC'!i.czvch gorącym wielbicielem 
i bywalcem tego teatru, a póżn iej aż do końca życia (tj. do 
roku 1886) - jednym z jegn •1ajbliższych współpracow 1ków -
dramatopisarzy. 

PrzecHcm, zanim stę j P::i1cz~ poświ il Lułkowic1 tworczot-.c1 
literackiej ( · ciślej me' w · ąc tl fdm l)-c.:znej). o oslalecznie nastą
J..iło w r. 1851, Ostrowski pre owa t przez szereg lal w różnych 
mslytuC)ach sądowych, m. in. w sądzie handlowym, co dało mu 
możn::>ść puzn ania zycia niejako od s~rony kulis . Poznał tam cały 
~plot ini.ercsów, podstępnycn knowa!l, złośliwych bankruc.:tw i 
wszelkiego rodzaju oszust\ tanowiących lreść epoki rozwija
gcego si(~ w S?;yhkim temp ie kapitalizmu. Poznał Judzi - obłud
Llych mieszcza1 , przekupnych urzGdników, zrujnowanych i wy
kolejonych szla1:l1 ciców. vV zysU<.i!? do5wi dczenia i bserwacj 
z t go okresu wykorzys al później w swoich dziełach - ko-
11ediach i dramatach . 
Twórczość Oslr0wski go (obejmująca około 50 dzieł orygi

nalnych, nie licząc przekładów) należy do epoki tzw. realizmu 
le ryty cz n e g . Obok Turgieniewa, Tołstoja , Niekrasowa, 

Pleszewski Zakład Mechaniczny 
i O dlewnia 
PLESZEW 

Żeliwa 
W L KP. 

ulica Sienkiewicza 
Nr 34136 

Telef o ny 
35 i 36 

PRODUKUJĄ 

Pi ł y taśmowe 

Piły tarczowe 

Fre za rki 

Wiertarki 
• T o 

oscylacyjne 

k a r k i 

OBRÓBKI D R EWNA 

Ponad 70 lot dośw ia dczen ia poz wol ił y naszym 
Zakładom o5iqgnqć w ys ok q sprawnosć 

w budowie obrabiarek do obróbk i drewno. 

Zakłady nasze są wyposażo ne w nowoczesne 
u r zą dz en i a i = a ł r ud nia jq wysok o 
kwal ifi kowanych pra -: o vnikó w łe ch nicrn yc h. 
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w y prawy 
futerkowe 

Specialność sk óry baranie -

wyprawa uszlac he tn i a nie 

Spółdzielnio prowadzi w Poznaniu 
punkt skupu i renowacji używanych 
wy ro b 6 w f u t r z a r s k i c h przy 
ulicy Walki M ł odych Nr 8 

W REPERTUARZE 

MARIVAUX 

GRASZKI TRAFU I MIŁOŚCI 
KOMEDIA W TRZECH AKT ACH 

Komedię Marivaux I g r a s z k i t r a f u i m i ł o ś c i 
reży::ierowal znany reżys2r, aktor i pedagog teatralny EDW ARC 
ZYTECKT. Reżyser EDWARD ZYTECKI jest od lat pracowni
kiem Państwowego Teatru im. Stanisława Wyspiańskiego, gdzie 
ponadto reprezentuje Koło Stowarzyszenia Polskich Artystów 
Teatru i Filmu ZASP Jak.o j· go rzewodniczący. W ogólnopol
skim Festiwalu Sztuk Rosyjskich i Radzieckich reżyser ZYTECKI 
otrzymał nagrodę za inscenizację „Mieszczan" Gorkiego. Jest 
e n także Laureatem Nagrody Teatralnej m. Kato vie. 
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RAISA PAWŁOWNA GURMYSKA 
bogato obywolelko fr'msko 

AKSINJA DANIŁOWNA (AKSJUSZA) 
powinowata Gurmyskiej 

I L 

ALEKSA IDER OSTROWSKI 

Komedio w· p1ęc1u oktoch 

Tłum. Jerzy Jędrzejewicz 
, 

o s o 8 y 
PIOTR jego syn 

Morio Szczęsna ALEKSY SJERGIEJEWICZ BUŁANOW 
GIENADIJ NIESCZASTLIWCEW 

Mario Deskur wędrowni aktorzy 
EUGENIUSZ APOŁlONOWICZ bogaci 
MIŁONOW sq5 iedzi Edmund Dersb 

ARKADIJ SCZASTLIWCEW 
"-1\RP lokaj Gurmyskie1 
ULIT A klucznico UAR KIRYŁYCZ BODAJEW Gurmyskie1 Edward Kozłowski 

IWAN PIETROWICZ WOSMIBRA TOW 
kupiec handlu1qcy drzewem 

flERlEŃKA 
Anlon1 Chęc.n k1 hłop;,,.c no posyłki 

Rzecz dzie1e się w domu Gurmyskiej 

Rezyser Władysław Szypulski 

Scen agraf Roman Feniuk 

Asystent 1 eżysero Jon Borski 

Kazimierz Woźniak 
T odeucz Gochno 
Władysław Badowski 

Włodydow Szypulski 
Jon Bar•ki 
H alinc lvszc::.ewska 



Inspicjent 

Sufler 

J-::icrownik techniczny . . 

rracownia kraw. damska 

Prncowni:t kraw. m~skn 

Pracownia stol:ir~ka . 

l'racown;a malarska . 

r.·acownb perukarska . 

Praco,,.~ia tapicerska 

Pracownia ślusarska 

świalła . . . . 

Rekwizytcr . . , 
Br rgad~er scenv . 

SYLWESTER BANASZAK 

JADWIGA CHĘTKO 

JóZEF POLEP.OWICZ 

KLARA BOROWSKA 
MARIA DYBOWSKA 

HENRYK FO:\FARA 

WITALIS STRZELECKI 

TADEUSZ BIALKIEWICZ 
PIOTR MARKIEWICZ 
ZOFIA WOźNIAK 

IGNACY JANOWSKI 

FRANCISZEK osrnsKl 

LUDWIK SZAJDA 

LEO WOLNY 

SZCZEPAN KASPRZAK 

Przejeżdżając trasą W arszawa - Poznań 
wstąp do 

Kutnowskich Zakładów Gastronomicznych 

R ESTAURA C JA 

3'olonia 
KUTNO, PLAC 19 STYCZNIA 6, TEL. 2805 

Czekają na ciebie smaczne posiłki oraz 
przyjemna i f ac h owa obsługa ! 

Mazowiecka Wytwórnia Produktów Zielarskich 
KUTNO, UL. PRZEMYSŁOWA Nr 7, TELEFON 2462 

produkuje 1oko jedyny wytwórco w Polsce lec zn icze mieszanki ziołowe 

CHOLAGOGA li O E G R O S A N 
DIGESTOSA N 

NERVOSAN NORMOSAN 
REKTOSAN 

PYROS AN PEKTOSAN 
RE U MOSAN 

SEPTOSAN SKLEROSAN 
TANNOSAN 

U R O S A N I INNE ZIOŁA LECZNICZE 

W przygołowoniu sq trzy nowe m ieazonki lecznicze 

CARDIO SAN, t>ULMOSAN i DIABETOSAN 
Nasze wyroby nabyć można we wszystkich apłekach 'i drogeriach 



GMINNA SPÓŁDZIELNIA 
„SAMOPOMOC CHŁOPSKA" 

PR OW A DZ I 

Zbaszyń, ul. Wolsztyńska 27128 
Tel. 20 

maszyny i narzędzia rolnicze w sze-

rokim asortymencie 

materiały budowlane 

wszelkiego rodzaiu pasze treściwe 

środki ochrony roślin 

artykuły pszczelarskie wędkarskie 

nawozy sztuczne 

ZAPRASZAMY DO NAS Z YCH KAWIARN 

nckad Qdl!a.., u i ndluz.yc znej
0 

w których polecamy doskonałą kawę i wyroby 
cuki e r n i cze oraz da n i a garmażery i n e. 

Co s o b o t ę d a n c i n gl 

Dnia 11 listopada 1957 roku uruchomiliśmy 

Szkołę Przysposobienia Rolniczego 
z dwuletnim okresem nauczania. Kierownictwo Szkoły 
przyjmuje jeszcze dalsze zgłoszenia kandydatów. 

Sałtykow~·Szczedrina i innych wybitnych przedstawicieli tego 
:Kierunku Ostrowski zajmuje poczesne miejsce w dziejach literd
lury rosyjskiej. Z namiętną pasją zwalczał on przejawy zacofa
nia, ciemnoLy, kołtuństwa, aemaskował zło tkwiące w ustroju 
społecznyIL Rosji . Uslrze jego sa yry wymierzone było zarówno 
rrzeciwk.o zdegenerowanej warstwie obsiarniczej, jak 1 prze
ciwko tępemu a chciwemu mieszczańsLwu. Nie szczędzil też naj 
zjadliwszej krytyki ;>od adr sem przekupnej biurokracji carskiej. 

Ostrowski nie był rewolucjonistą w ścisł m znaczeniu tego 
słowa, ale był niewątphw1e szczerym demokratą, a jego trafna, 
ustra i wnikliwa krytyka panujących stosunków, zawarta w jego 
dziełach , Stala się - moż nawet wbrew intencjom autorcl -
czynem 1sc1e rewolucyjnym. Tak właśnie ocenił wartość ideową 
dzieł Ostrowskiego współcześni mu, wybitni demokraci-rewolu
cjoniści, pisarze teJ miary, co Dobrolubow, CwrnysL.;;wski 
i Hercen. 

Q stro' ki jak rzadko kto zasługuj na miano „cz1owieka 
teatru". Wszystko cokolwh.!k zdziałał w ciągu swego pra owite
go życia - zdziałał z myslą o teatrze. Wspólpraca 0::.trowskicgo 
:". Teatrem Małym , którego repertuar stale zasilał swoimi utwo
rami i na którego scenie odbyły się prapremiery wszystkich jego 
wyLitniejszych sztuk - przeszła do historii. Ostrowski wszy
stkie wolne od pracy literackiej chwile spędzał w tym teatr.w, 
lJomagaiąc reżyserować albo nawet sarn reżyserując swoje 
b:ztuki, a z bracią aKtorską żył na serdecznej, pizyjaciełskiej slo
pie. Dolu aktora, zwłaszcza prowincjonalnego, była przedn iotcm 
głębokiej troski i wielu poczyna.-1 znakomitego dramatopisarza, 
:llllierzających do ldp ' \.VTii enia aktorom nalezytej pozycji w spo· 
łeczeńslwie, zarówno materialnej jak i moralnej. Wic:mv, jaką 
derpPiową drogę musiał przejść w warunkach ustroju kapila· 
listycznego każdy 3ktor, zanim zdołał się wybić i stworzyć: so
bie znośne warunki egzystencji. Z inicjatywy OsLrowskicgo 
pows ialo w r. 1865 „Kółko Arlystyczn ", które przdrwało , aż 
do 'mierci pisarza SLało się ono jakb)- szk lą dramatyczną i dało 
scerne rnoskicwsk!~j ' ielu słavmych aktorów (rn. 10. M. Sadow
skiego, O Sadowską i P. Strepietową). 

Te węzły, które łąc:Gyły Ostruwsl~icw) .t. teatrem i z aktorami 
oraz jego demokratyczn pogl :d społeczne, klór mu kazały 
widz~eć w szlachcie klasę Ztlcotaną, niepożyteczną, a nawet 
wręc.: szkodliwą dla interesów narodu jako całości - stały się 
bodźcem do napisarna jednej z najpiękniejszych komedii, jakie 
wyszły spod pióra Ostrowskiego, a mianowicie komedii w pięciu 
uklach pt. , L A S". 



Sztuka ta - to niezwykle cięta i dowcipna satyra na obszar
ników. Bahaterką jej jesl mocno podstarzała, ale kochliwa dama, 
obywatelka ziemska, Gurmyska, która po wesoło spędzonych 
w stolicy latach mlodosci osiadła w swoim majątku i powoli 
wyprzedaje go, po~wala na wyrąb lasu, kawałek za kawałkiem, 
cl>y utaymćic dwor na odpow1ednrm poziomie i zdobyć sobie za 
)1en1ącize męża. Nabywcą lasu jest nowobogacki, prowincjo
nalnv kt.piec, Wosmibralow. Kandydata na męża Gurmyska zna
iazła w osi bie młodszego od niej o połowę, głupiego, niedouczo
negu, aczkolwiek na swój sposób sprytnego gunnazjalisty, nie-
1ak1<:gu Bułanowa - polomka zrujnowanej rodziny s.dacheckiej. 
< 'urn~y!=.ka jest typL wą przedstaw.cielką klasy, która będąc ska
„ ana ,1a zrtgładę Lr.3.Ct reszlki ambicji, honoru i rozumu. Najwy
mowrjcjszym swiadectwem moralności tej damy jest j j stosu
nek do ubogiej krewne], Aksjuszy, orzel>ywającej we dworze 
na ła::kawym <.hleb1e. Gurmyska odmawia Aksjuszy niewielkiej 
kwotv µic~ciężnej na posag, wskutek czego ni szczęśliwa dziew
czyna o mało nie popełnia samobójstwa. Gdyby nie wspaniało
myslna of.cua inneJo znowu kuzyna Gurmyskiej, również bied
nego, choć sławnego aktora Nicsczastliwcewa, który po długich 
la tac;:. tułaczki prz ~szedł odwiedzić swoją ciotkę - los biednej 
Aksj Jszy byłby tragiczny do końca. 

ów aktor Niesc.tastlrcew jest jedną z najciekawszych i naj
pi~kniepzych poslac1 komedii. ów Don k1chot rosyjski, jak go 
ni c.kló1zy nazywają, to typ nowego człowieka w okresie klaso
wych prz~mian społeczeństwa, człowieka, który dobrowolnie nie 
nywa vszelhe nici łączące go z pasożytniczą warstwą ziemiań
sko-s~Jachccką i o własnych siłach, przez głód i nędzę, własną 
pracą toruje sobie drogę w życiu - zawsze z myślą o szluce, 
k.lóra v jego przekonaniu jest rodz <>.jcm służby społecznej. 
Twurząc postać Niesczastliwcewa autor \ yraził w ten sposób 

:-woją gł~boką sympatię do aktorów, wielkie uznanie dla ich 
ofiarnej i pożytecznej, a n;e Za\vSze docenionej pracy. Jego też 
tistami, ustami szl::ichclt'cgo pracownika teatru, w słowach za
czcrpn ięl ych ze zn;inej iyrauy szyllerowskieyo Karola Moora -
ł:.ohatera t:agcdii pt. „Zbój y" - wyraził Ostrowski swój pogląd 
,1 klasie ol>szarnicwj. wydał na nią wyrok potępienia. 

N1c!;J chanie int"!resującti fabuła „Lasu", pełna komizmu a za-
1 azem prdwclziwej Joetyczności, świetniP. przedstawiane postacie 
c.sób dzicilających, zal ty kompozycji i języka - wszystko to 
rpra via, że „Las" -10 dziś dnia jest utworem, który nie stracił 
rumier·i- ć v życia, zwvc1ęsko wytrzymał próbę czasu, jako dzieło 
vys., icj '"' rtośc1 ideowej i artystycznej. 

.. 
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Dy1·cktor z A niszczenko 

TVl'D.1JE PAŃS W GNIEtNlE 


