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JERZY JĘDRZEJEWICZ 

ALEKSANDER OSTROWSKI 
JAKO DZIAŁACZ TEATRAL Y 

Aleksander Ostrowski był nie tylko znakomitym dra
matopisarzem, lecz równi~ż wybi nym działaczem teatral
nym, prawdziwym „człowiekiem teatru", człowiekiem, który 
znał się na teatrze i po więcił mu całe swoje życie. Podobny 
był pod tym względ m do dwóch innych wielkich reforma
torów teatru - Lessinga i Goldoniego . 

• awet ta okolicz.no„ć, -że jako pisarz uprawiał wyłącz
nie dramaturgię, wynikała z pa ·H do teatru, znamionującej 
Jego osobowosć od najmłod zych lat. 

Zamiłowania literacko-teatralne obuclziły „ię \\ Ostro
wskim dO»Ć wcześnie, bo już na ław ie zkolnej . Przejawiały 
»ię one początkowo w namiętne>j lekturze utworóv.· dra
matycznych. A jako uczeń wyższych klas gimnazjum 
Os~owski znał już doskonale dramaturgię OJczystą i w 
znacznym stopniu obcą. Ulubionymi jego autorami byli: 
Fonwizin, Puszkin, Lermontow i Gogol. Będąc na uniwersy
tecie pogłębił jeszcze swą wiedzę w zakresie litl'ratury, 
tudl:ież znajomość języków. Poza francuskim i niemieckim, 
które znał od dziecka, opanował łacinę, grekę, hi 'zpańskl, 
włoski i angielski. Dzieła klasyków europejskich czytał 

w oryginale. 
Poza k il koma obrazkami z życia przedmiesć mos

kiew»kich (1847) oraz dziennikiem podroży po Wołdze (1859! 
- jeślt nie liczyć artykułów, recenzji, sprawozdań i memo
riałów - dorobek literacki Ostrowskiego obejmuje wyłącz
nie utwory sceniczne, pisane wierszem i prozą, oryginalne 
1 tłumaczone. Ostrowski napisał ogółem ·18 oryginalnych 
utworów dramatycznych, a ponadto stworzył 5 sztuk do 
· półki z innymi dramaturgami. Dokonał też przeszło 20 
wybornych przekładów dzieł klasycznych (m. in. Goldonie
go, Cerwantesa, Szekspira i Terencjusza). 
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Szybko rozwijało się w Ostrowskim głębÓkie umiłowanie 
teatru. Najpierw jako gimnazjalista, późnieJ jako student 
systematycznie chodził na wszystkie przedstawienia w mos
kiewskim Teatrze Małym. 



Teatr ten istniał wprawdzie od niedawna (od 1824 r.), 
al zdołał już zyskać sławę czołowego teatru rosyjskiego. 
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności skupił się w nim podów
czas świetny zespół aktorów. Byli to przeważnie ludzie 
pochodwnla chłopskiego, wyzwoleńcy z niewoli pańszczy

źn'anej, którzy swojq karierę sceniczną zaczynali w te
atrach magnackich. Z natury rzeczy chłonęli oni wszelkie 
id c wolno:ciowt' i mimo ostreJ carskiej cenzury, mimo 
n1 zwyklej czujności władz (była to prz cież okrutna epoka 
m kołajowska) potrafili dawać wyraz woim uczuciom i po-

dam przez odpoy, iednią interpretację poszczególnych ról 
czy nawet całych utv.·orów. Najznakomitsi aktorzy Teatru 
1, lego, Jak P. l\Ioczało v (1800-1848) i i\1. Szczepkin 

cnss- 1863), utrzymywali nader ożywione stosunki z przed-
• ·ici Jurni po tępawego odłamu inteligencji rosyjskiej, 

z t kimi wybitnymi działaczami, pi. arzami i uczonymi, jak: 
W. Bieliń k1, N. Stank\~wicz, A. Il rcen i T. Gra owski. 
D ki temu ze. poi Teatru mógł <.".tęsto - wbr w intencjom 
i polltvce dyrekcji - przefor ow:wać sztuki o charakt •rze 
no\ atorskim i postępowym. 

W zatęchłą atmosferę życia umysłowego Rosji w czwar
tym i piątym dziesięciulec1u ub. wieku Teatr 1\tały wnosił 

i ŻI: P<J 'iewy nowt'j ideologii spolerzncj i nowej este-
t ki. rcprt·zentowant'j w literaturze rzez grupę pisarzy 
'i nowi, cvch tzw. szkol naturalną, z ktorPJ potem wyrosł 

clbicie d mokratycznych i po t ,-
po eczen tw ro YJ 1. ' • \V T alrze a-

łvm UJrzaly po raz pl rw. zy wi 1tla kink1etow takie arcy
dzieł dramaturgii rosyj kleJ, Jak „Biada m drcmu" Gn-

Jedowa (1831) i .,Rewizor" Gogola (18:l6). 

Na galerii Te tru pclno było zaw z· studenterii, a ze 
l niw r ytet i loskiewski dzięki l zialalno. ci t,1kich profe. a
ro o wiatlych urny łach, przeciwnikow absolutyzmu 

pań zczyzny, jak Granow ki, Rieclktn, Knukow i inni, 
r wni z był w owym cza it' potęznym ogni kirm ro yjskieJ 
kultur clrmokralyczn J - nic dz'wnego, iż Teatr lały 
n zywanu wtedy „dru·•im unhv rsytelem". 

Było to dla T atru miano nadzwyczaj z szczytne 
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W roku 1851 Ostrow ·ki rzucił ostatecznie służbę urzę
dniczą i po.'\\ ięcił się bez reszty literaturze. A JUŻ w dwa 
l ta później rozpoczął z Teatrem lalym, " półpracę, która 
prz szla do historii teatru ros) jskiego Jako Jedna z JCJ zło
tych kart. 

. 'a deskach scenicmych Teatru ='iialego odbyły się pra-

premiery wszystkich prawie sztuk Ostrowskiego. Od pierw
szych dni tej słynnej w półpracy Teatr Tah· stal . ie; I 
Ostrowskiego drugim domem. Dramaturg cpędzil 

wszystkie wolne od zajęć p1Sarskich ch\ il , pomag l 
żyserować swoje sztuki, a często w ogól sam jt' reży r -
wal („Nie siadaj do cudzych sań", „Bieda nic haribi", „L'bo
ga narzeczona", „Burza", „Kruk 'rukowi oka ni \\ vkol • '1 

Zżył się z braci aktorską. Każdą napisaną s tuk cz\ -
al najpierw w gronie aktorów, łuchuł ich rad i \\ kazo

., ck, czynił poprawki w tekście. Ostrow ki b~ I w. pa : -
ł) m lektorem I świetnym p ·dagogiem. Aktorom !uch J -
cym czytania Ostrow kiego i korzy tającym z j go y, z 
trafnych i pożyt czny eh uv.,-ag łatwo było pot m „ p 

\\ e właściwy ton, kreując tę czy inną p tać z Jrgo z uk·. 
A trzeba dodać, że am O·trow k1 po iadał niqxi p lity 
talent ak orski, czego d ł nieraz do vod wy tc:puj; c n • 
ccnach amatorskich. 

Z v.ieloma aktorami ł. czyly Ostrow kiego \\'t;zł. - r
decznej I długotrwałej przyjaźni. Znalazł w rod mch 1 lu 
ntuzjastów i propaga orów swojej twórczo ci. Im ~· dużej 

mi rze zawdzięcza! sukcesy, jakie ztuki iego o i<1 aly n 
C'nie. A oni znowu jego sztukom, jego fachowym radom 

i przyjaznemu poparciu zawdzięczali niejednokrotnie \·o
ją karierę ceniczną. 

Do grona bliskich przyjaciół Ostro\\ ki go nald li tacy 
znakomici arty. ci, jak: •I Sado\\'Ski (1847 1910), o. sa
dowska (1846- 1919), •. Rybakpw (1811-1'876l, \. '.\ , r ·
now (1816-1860), P. Striepidowa (18.50-1903), L. iku n -
-Kosicka (1829-1868), W. Samolow (1813-1887), s. \\ 
li w (1826-1862), N. 1u1jl (1839-19061. Dmgą żon 
\\"·kiego była arty ·tka Teatru Male o - - \I. Wa 1l1c 

O trow kl nigdy m był r •nlucJoni t w c1 ł m e 
lawn znaczeniu Byl jednak szcz rym demokr t , a 
lęboki reallzm w ocenie zjawi k poi czn ·eh, poi c 

z rz t ·In ·m hum< nizm m. pozwol ł !nu uhrac \ J 
mi J~C \\ ród walcz, cych pudowczu b(Jz \\ 
Znal zł to wy raz icgo tr. ·al 'J • p iłpr ac · 
bardziej po ·ti;pow •eh pi ar.z , z rupO\ ·anych 
„SO\\ remi nnik", a pntt'm „Otfocze t\\ icnny z, pi -;· 
Pod redakcJ. 'r1 kra. owa 1 ·al y kowa-Szcz dnm1. 

Demokratyzm Ostro\ •.kiego do k nal harnwniz \\al 
atmo !erą ideowa p· nuJącą w ze pole aktorów T a ru 

.:,\lalego. Dzit:kl l mu zapewne współpraca r maturga 
z Teatn•m dala ak :wielne wynih Dzięki t j , społpracy 
Ostrowski zasłynął ni tylko jako p1.arz, ale jako tcor . k 



i praktyk sztuki scenicznej, przyczynia jąc się waln ie do 
zwycic;stwa realizmu w teatrze rosyjskim. 

W szóstym i siódmym dziesięcioleciu ub . wieku Teatr 
. .\lały w Moskwie zyskał drugie z kolei miano: zaczęto go 
wtedy nazywać „domem Ostrowskiego". 
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Dola pisarza dramatycznego i dola aktora w owych 
czasach stanowiły jedną z bolączek połecznych nic tylko 
Rosji, ale również innych krajów. Ostrowski, który ja ko 
pi:arz na samym sobie odczuł ciężar tego zagadnienia 
i który wiedział dobrze, jaką ciernistą drogę musiał odby
wać każdy aktor, zanim zdołał osiągnąć najmniejsze choćby 
·powodzenie w swoim zawodzie - Ostrowski, czlowiek 
o wielkim sercu, a przy tym patriota i społecznik, poświę

cił wiele starań i myśl!, aby ten stan rzeczy zmienić. 
W roku 1859 wraz z gronem kolegów po piórze zaini

cjo\ ·al utworzenie Funduszu Literackiego. Celem tego Fun
duszu l;>yło roztoczenie opieki nad autorami, którzy bądź 
wskutek choroby, bądż też wskutek innych okoliczności 

znaleźli się w ciężkich warunkach materialnych. W roku 
1870 z inicjatywy Ostrowskiego powstało „Zgromadzenie 
rosyjskich pisarzy dramatycznych", przekształcone w roku 
1874 na „Towarzystwo rosyJskich pisarzy dramatycznych 

'i kompozytorów oper". :'vlialo ono na celu ochronę praw 
autorskich swych członków i udzielanie im w razie po
trzeby pomocy pieniężnej. Był to więc jakby prototyp na
. zego „Zaiksu''. Dzięki staraniom „Towarzystwa" uzyskano 
wtedy . ci<1ganie tantiem autorskich bezpośrednio z kas 
t atralnych, co znacznie poll•pszyło warunki bytu pisarzy 
dramatycznych i kompozytorów. 

Ostrow ki doceniał ogromną rolę fachow go kształcenia 

kadr aktorskich. Szkolnictwo artystyczne było wtedy w za
niedbaniu . Poziom umysłowy i moralny wielu aktorów 
(zwłaszcza prowincjonalnych) pozostawiał aż nazbyt dużo 

do życzenin . 

Ostrowski dążył do zorganizowania życia kulturalnego 
i zawodowego wszystkich pracowników teatru. dążył do 
tego, źeby aktor przestał być tylko komediantem, wystę

pującym gwoli uciesze publiczności, żeby stał się twórcą 
p łnych wartości artystycznych i społecznych. Z tą mysl 
zorganizował w roku 1865 tzw. „Kółko Artystyczne". Od 
roku 1868 „Kółko" to (którego działalność trwała osiemnaś
cie lat. t. J. do smierci Ostrowskiego) posiadało własny, 

ni źle urz<1dzony teatr. Stało się jakby szkołą dramatyczną 

ALEKSANDER OSTROWSKI 

LAS 
J... o m edia w:; aktac h 

Przekład: Jerzy Jędrzejewicz 
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RAISA PA \\'ŁOWNA Gt;R7\1' SKA, U'dowa. bogata ohnu:atelku ziemska 

AKSJUSZA, jej powinowata • • • 

El GE IUSZ APOLLONOWICZ MILONO\\\ bogaci ąsiedz1 

1AH l\IR) L) CZ BODA.JEW I Curmyskiej 

IWAN PIETRO\\ ICZ \\ OS1 llilRATO\\. kupiec 

PIOTR, jego yu • 

ALEKS\ SIERClEJt:\\ ICZ BLI.Al\O\\. młody człou 1ck 

TIERI:1 li.A, chłopiec 110 pos9lk1 

CIE ' ADl.I ' IE CZASTLIWCI:\\ l t ędrowui aktorzy 

ARl-iADl.I SCZA.STLI\\ Cł:\\ I poclróż11jąq1 pie zo • 

l\ARP. lokaj Gnrmu.kiej 

l LITA , klucwico . 
• 

Sceuop,ruf :\!ARIAN STA CZAJ, 

Asustt>nt rt>Z!Jsl't •• - Hu zard hola 1.!Jn k1 

uflE>r Eu n Bolek 

ll<'lena Lur}Js-/lan ·hbha 

IJ 'ela I.am 

JVład}} ła11• Ja/Jłrm hi 

H'ladssłall ' Bliclie11•ic:: 

Rssz.ard kolas- •ri ·hi 

Wlodz..imier=. 'aur 

Jlurci11 Godz..faz. 

/Jw111ta /10/n :: •11 Iw 

H Ż!JS r .li.HZ) \ Al Otj 

111..,pi je111 - C.zt· ł.111 Tu arou·..,k1 

ł\ierou 11ik literacki - TO:\llRA I ł :PhO\\ SliA 



KIERO\VNIK TECHMCZNY. LUDWIK PJOSICłlJ 

Kierownicy pracowni: 

lalarskiej 

Krawieckiej 

Główny elektryk 

Perukarskiej 

Stolarskiej 

Tapicerskiej 

I usarskiej 

Szewskiej 

Brygadier sceny . 

Swiatło 

Michał Tusz>;ńshi 

f Stanisław Kacz.marcz>;h 
Gertruda Szlag 

Mariwz Waśko 

Mahs}}milian Rajter 

Florian Woln}} 

Stanisław Fac 

Michał Rubinowicz. 

Kazimierz R>;piński 

Włodzimierz Dofr.~chi 

{
Roman Hermanowski 
Kazimierz Krzanozl' ki 

1 dało scenie moskiewskieJ wielu sławnych aktorów, m. 
in. M. Sadowskiego, O. Sadowską, W. Maksze3ewa, P. Strie
pictową i w. innych. 

Tutaj po raz pierv.rszy wystawiono słynną komedię 

O:tTowskit~go p. t . „Las", przy czym wystąpił w niej -
I to z wielkim sukcesem - znany tragik prowincjonalny 
·. Rybakow, kreując postać aktora Niesczastliwcewa, któ-

u :go am był prototypem. 

5. 

Ostrowski przez całe życie niestrudzenie dążył do tego, 
.aby teatr rosyjski stal się teatrem prawdziwie narodowym. 

partym o własny narodowy repertuar, aby sztuka teatralna 
• Rosji tanęła na takim poziomie, jaki mógłby odpowiadał: 

ambicjom kulturalnym wielkiego nafodU. Ostrowski dobrze 
rozumiał i doceniał nie tylko artystyczne, ale i wycho-

·awcze '·artości teatru dla najszerszych warstw społe

cn nstwa. Pisał w tej sprawie liczne artykuły i memoriały . 

W roku 1881 gorliwie pracował przez szereg miesięcy jako 
cz łon k komisJi do uporządkowania przepisów prawnych 
dotycz;.1cych działalności ' i organizacJi teatrów. Praca ta 
• dnak ku ogromnemu rozgoryczeniu Ostrowskiego nie da
ła • pod:iiewanych rezultatów. 

Pod koniec życia szczęście jak gdyby uśmiechnęło się 

nit-go. Z dniem r tycznia 1886 roku objął stanowisko 
k 1 rownika literackiego moskiewskich teatrów dramatycz
n. eh i dyrektora szkoły aktorskiej, uzyskując przez to 
m żnosc wywierania poważnego wpływu na stosunki te
atraln1: rosyjskie. Ot\„·arło się przed nim szerokie pole do 
miłowanej pracy w teatrze: mógł wreszcie podjąc próbę 
r anizowania rosyjskiego życia teatralnćgo na nowych 

p .d tawach, dawno już przez siebie przemyślanych i opra
·anych. 
- 'ie tety, śmierć zabrała go przedwcze~nie, zanim zdążył 

rzeczy\vistnić wszystkie swoje projekty. Ale to, co zdąży! 
zdzialać. wystarczyló na dobry fundament pod dal:zą bu
ooi.v gmachu rosyjskiej kultury teatralnej. 

Smiało rzec można, że imponujący rozwój teatru ro
YJ kiego w wieku XX nie byłby możliwy bez uprzedniej 

dzialalnosci autora „Burzy" i „Lasu". 
O trow„ki był naprawd~ - jak go po śmierci nazwa

no - ojcem tego teatru. 

. Jerzy Jędrzejewicz 



, A IARGI ESIE PRÓB ,LA.St: ' 
W pi le o. ób, wy ·t<:IJujących w komedii 

Ostrowskiego „Las" figurują: GicnadiJ Niesczastllwc 
f Arkadij Sczastliwcew, wędrowni aktorz · podróżuJ 

pi12 zo. Mimo, że o oby te wymienion ą pnm il na ko 
spisu, w komedii odgrywają rolę pierw. zorzędną. On 
wiem, a przynajmniej jedna z nich, decyduje o rozw 
akcji. One też są najbliższe sercu autora. 

A więc znowu sztuka o kom"'diantach? Zre ztą 
o tej tematyce zaw ze u publiczno ci cie zyly się 

dzeniem. Dla widowni . wiat aktor ki reprezentuje 
rodza1u przyjemnie poclniecaj<1cą egzotyk . 

I s mi aktorzy ró nież lubią rol . daj ce im moi.no 
najpeJniej zego wygrania si . l\l gą bowil!m · akim 
padku przekroczy ramy jedneg 1 konkretnego indywiduum 
demonstru1ąc szeroki wachlarz aktorskich możliwa ci, dż -
ki fektownemu wprowadzeniu fragmentów innych ról, 1 • 

często ze zczytowych pozycJi rep rtuarowych . w'ata. 
Dla autorów za· - „Swiat jest l etrem, · ktoram: 

ludzie". Od cza u Szek pira (a często i przed nim) dra 
turgia chi.;tnie uciekała się do teJ nie 1.aw ze głębokiej, 
za to zawsz fektown •J ymbolikl. Zresztą. dla w "7.Y t "eh 
prawdz1w1e wielkich dramaturgó\ • se na była co z1ennrm 
war zlatem ich pracy, nic •Nięc dzi\ n go, że z pa JQ 

ywali postacie i fakty, znane im dobrz • z obi tego 
wladcz nia. 

I któr go teatr zre zt bardzi~J µoci 
pi ar t vo. uporczy\\ ie wracał w SWl J h\ ón·zo i do t m. 
ki i problematyki aktor~t va. Wy tar z· tu '·~mieni 
kie Je o dzieła, jak: „Talenty i w1clbicil le'' lub „Grz 
cy bez ' iny", 1:hoćb.> „Komik XVII-ll"'O \\ iPku", ut' 
klory Je. t hołdem złożonym nar:odzinom z wodo\\'ego t 
V Ro Ji. 

I w 

Dziś to włóczęga z jednym garniturem zapakowanym do 
noręrznie skonstruowanego tornistra. I nie wiadomo 

·et, czy w cza ach, gdy jeszcze był na scenie, r prezen
ał jakiekolwiek aktorskie walory. 

A jednak - on właśnie jest ukochanym dziecięciem 
strowskleJ!O, on jest jego porte-parole w rawach naj
'3Żniejszych, w sprawach godno ci ludzkieJ, uczciwości 
- w sprawach teatru. 

icwielc znajduJemy w lit ralurz' scenicznej wypowiedzi 
k silnych, jak ławny monolog Nie czastllwcewa z IV-teJ!O 

aktu: „I tam jest dużo zmartwień, dużo trosk, moje dzi cko. 
le są za to rówmeż chwile szcz cia, któr go inni ludz.le 
e znaJą. Po co sobie łamać życie w bezpłodnych wy.-il-

Sczastliwcew - B. Toporkow 

i\ICIIAT 1049 r. 



kach . Kto tu oceni skarby twoich u<:zuć? o~ •e najdroż ze 
perły, owe brylanty łez? Kto - prócz mnie? A tam .. O' 
Jeśli połowę tych skarbów rzucisz ludziom ze sceny - te
atr runie od oklasków. Kogo tu wzru. zą twoje cierpienia, 
twoje męki serdeczne" A tam - na jedną twoją łzę ty c 
oczu zapłacze. Ach, ~iostrzyczko! Popatrz na mnie. TutaJ 
jestem nędznym, obdartym włóczęga . a na scenie - k ę 

ciem. Żyję jego życiem, męczę ię jego mj '!ami, plac.z 
;ego łzami nad biedną Of lią i kocham j~ takim uczuciem, 
Jakim nie mogłoby jej kochać czterdzie ci tysir;cy brac"'. 

„Komediantami" nazywa dwóch biednych aktorów bo
•ata obywatelka ziemska. • 'lesczastllwcew odpowiada JCJ 

Niesczastliwcew - P Sadowski, 
Sczastliwcew - N. Jakowlew, 
moskiewski Teatr Mały 1937 r. 

„Komedianci? 'ie, my jesteśmy artyści, szlachetni arty~cl. 

a komediantami - jesteście wy! ~Iy, jeśli kochamy, to 
kochamy z całego serca, jeśli nie - to się kłócimy albo 
pijemy, Jeśli komuś pomagamy - to mu oddajemy o tatni, 
cięzko zapracowany grosz. A wy? Bez ustanku gadaci 

pracy dla społeczeństwa, dla Tudzko 'ci. A coście .zrobili? 
Kogoście nakarmili" Kogo pocieszyli? '.I.tacie tylko _woje 
przyjemnosci, swoje zabawy na względzie". 

Ostatnie słowo w komedii Ostrow-.kiego należy do ak
tora i 'iesczastliwcewa. I chociaż dwaj wędrO\\ n. aktorzj 
odchodzą w wiat tak jak przyszli - bez i::rosza, bez na
ąziei na przyszło ć - j mpalia widza ~est bez ·porme po 
ich stronie. Bo po Ich strome jest zwycięstwo naj\viększe. 
7.Wycięstwo moralne. 

I Niesczastliwcew i Scza::.tliwcew tak amo \\ j ruszają 
w niepewną drogę, jak kiedyś przed laty Jechał walczyć 

o prawa człowieka smętny hidalgo Don Kichot.„, jak dzi 
idzie w półczesny przedstawiciel tego rodu - Charlie 
Chaplin. 

JERZY W ALDEN 
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!Delikatesy 
~ Polecają wy:JOk.ogatunkowe artykuły: 

t kolonialne 

wędliny 

wyroby cukiernicz e 
w yroby garmażeryjne ~ 

wyroby monopolowe 
owoce 

~ W Szczecińskich Delikatesach odl XIl.1957 r. 

~ możesz zamau•iać towary, które zostaną Ci do larczone 
.\ do domu. 

Zamóu·ienia należy zgłaszać na stoisku dodał

~ kou·ym DH. „Delikate y", Aleja Wojska Pol

\ ski ego 52, telef on 33-416. 
\ 

\ 
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