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Dobrolubow o Ostrowskim 
z okazji wydania jego „Dzieł" w 1859 r. 

(fragment}} sz.hicu „Królestwo mroku" l 

( ... ) Na podstawie naszych dotychczasowych wy
wodów stwierdzamy, że Ostrowski wiernie odtwana 
rzeczywistość i że w utworach swoich przestrzega 
stale prawdy życiowej, co wysuwa się u niego n& 
plan pierwszy przed innymi zadaniami i zamierze
niami. Ale to jeszcze nie wszystko: przecież i p. Fet 
odtwarza bardzo wiernie wrażenia, jakie czerpie 
z przyrody, i nie wynika stąd bynajmniej, by wier
sze jego miały znaczenie dla literatury rosyjskiej. 
Aby powiedzieć coś konkretnego o talencie Ostrow
skiego, nie można się wobec tego ograniczyć do 
ogólnika, że odtwarza on wiernie rzeczywistość ; 
należy jeszcze zbadać, jak rozległy jest zasięg jego 
obserwacyj, jak głębokie jest ujęcie faktów, ktore 
go interesują, i jak dalece w nie wnika. W tym celu 
należy rzeczowo rozważyć, co daje nam Ostrowski 
w swoich utworach. 

( .. . ) Ostrowski umie wejrzeć w głąb duszy ludz
kiej, umie odróżnić naturę od wszystkich pochodzą
cych z zewnątrz wypaczeń i naleciałości; ten ze
wnętrzny ucisk, ten ciężar przytłaczających czło
wieka okoliczności zewnętrznych odczuwa się w jego 
utworach znacznie silniej niż w wielu opowiada
niach, których treść oburza nas do głębi, ale w któ
rych strona zewnętrzna i oficjalna całkowicie prze
słania wnętrze duszy ludzkiej .. 

Komedia Ostrowskiego nie opisuje wyższych 
warstw naszego społeczeństwa ograniczając się do 

W I KACZALOW w roll Glumowa 



lVziąlem zobie za cel pokazać, że Glumow 3est nie tylko zdolny t bar
dzo utalentowany. Glumow - z tych natur, dla których życie jesL 
porywającą grą. Raczej cieszy go ta gra, niż rządzi nim niechęć do ludzi. 
czy nawet zabiegi o karierę. Któryż z dwóch Glumowów jest bardziej 
interesujący: ten, który dąży po prostu przy pomocy elementarnej in
trygi ku swoim mieszczańskim celom, czy ten, którego to calkowicie 
porywa jak gra, i w dodatku, gdy mu się w tej grze nadzwyczajnte 
powodzi? Jasne, że drugi jest bardziej interesujący. 

W. I. Kaczałow 

średnich, wobec tego nie może być kluczem do wy
tłumaczenia wielu smutnych, występujących w tym 
społeczeństwie zjawisk. Tym niemniej nasuwają się 
tutaj od razu liczne analogie dotyczące tego życia. 
z którym się ona bezpośrednio nie wiąże, gdyż typy . 
z komedii Ostrowskiego łączą w sobie nie tylko cechy 
kupców i urzędników, ale i rysy ogólnonarodowe. 

W komediach Ostrowskiego niemal że nie widzi
my działalności społecznej, a to bez wątpienia dla
tego, że w naszym życiu społecznym, pełnym wszel
kiego formalizmu, mało jest okazji do działalnośd, 
w której człowiek mógłby się ujawnić swobo<lnie 
i w całej pełni. U Ostrowskiego występują za to 
bardzo przejrzyście dwa rodzaje stosunków, którym 
człowiek może się jeszcze od~ać u nas całą duszą -
stosunki rodzinne i majątkowe. Nic tedy dziwnego. 
że wątki i tytuły jego sztuk obracają się wokół r0-
dziny narzeczonego, narzeczonej, bogactwa i biedy. 

Dramatyczne kolizje i katastrofa wynikają w sztu
kach Ostrowskiego z konfliktu dwóch partii - st a· 
r y c h i m ł o d y c h, b o g a t y c h i b i e d n y c h, 
t y c h, k t ó r z y r o b i ą c o c h c ą, i t y c h, k t 1

]

r z y u 1 e gają. Jasne, że rozwiązanie podobnych 
konfliktów z natury rzeczy musi być dosyć gwał
towne i przypadkowe. 

Po tych kilku przedwstępnych uwagach wejdźmy 
teraz w świat, który odsłaniają nam utwory Ostrow
skiego, i przypatrzmy się mieszkańcom tego kr ó-
1 e s t w a m r ok u. 

M. A. DOBROLUBOW 
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JEGOR DMITRYCŻ GLUMOW 
GLAFIRA KLIMOWNA GL.UMOWA 

.JEGCR WASILIICZ KURCZAJE\\" 

GOLUTWIN 

SŁUŻĄCY MAMAJEWA 

Witold Tokarski 

Helena Maass6w11a 

Jatoslaw Strzemien 
Je1·zy Wasiuczyńs~z 

Stanislaw Zych 

Edmund Biernacki 

Boleslaw Orski NIL FIEDOSJEICZ MAMAJE\\ 

MANIEFA Maria Hryniewicz-Winklerou:a 

KLECPATRA LWOWNA 
MAM AJ°E\\' l\ 

IWAN IWANYCZ GORODULIN 
SLUŻĄCY KRUTICKIEGO 

KRUTICKI 
MASZENKA 

SOFIA IGNATIEWNA TURUSINt\ 

SŁUŻĄCY TURUSINY 

REZYDENTKA PIERWSZA . 

REZYDENTKA DRUGA 

Reżyseria: 01„iGA K.OSZUTSK A 

Stanislawa 01·ska 

Bogdan Budziszewski 

Mieczyslaw Ostrawski 

Adam Rokossowski 

Halina Sobolewska 

Janina Bernas 

Jerzy Buczacki 

Maria Szarlat 

Zofia Paszkowska 

Asys~. rezyser• J WASIUCZYNSKJ 

~cenograf1a. ANTONT 7'0.~T/I 

Przerwy 10-mrnutow po 2-gim i 3-cim akcie. Przed.stawienie trwa 2 eodz. 30 min 



I. \II . ~·iOSKWIN " 1·0!1 (;0Iuiw:n>1 

N S BUTOWA 11· roli Manief,1· 



„W sztuce jest dużo epickiego spokoju Ostrowskiego" - mówił Wło
dzimierz Iwanowicz w. czasie· przygotowania „Konia". I właśnie te1. 
epicki spokój dotarł do najgłębszych pokładów moiej twórczej świado
mości. To mialu wpływ na zewnętr:ny obraz Krutickiego. neż to foto
prafii, szkiców i rysunków mi pokazywano. Odszukali nawet tego gene
taJa, z którego Ostrowski wziął w.::ór dLa Krutickiego. Jednak nie -mu
aiem się na niego zgodzić. a i w innych matcrialach nie wyczułem mo
_ic>go Krutickiego. 

K. S . Stanisławski 

Konstanty Siergil!jcwicz Stanisławski zdumiewajaco uchwycił naiwn?J 
i dziecinny wyraz oczu, więc kwestia o umyśle sześcioletniego dziecka 
w wieku sześćdziesięciu lat (słowa Głumowa) dziwnie wiązała się z jego 
postacią. „Ile on ma lat?" pytał mnie czasem Konstanty Siergiejewicz. 
Odpowiadałem zwykle: „Tysiąc". 

WI. I . Niemirowicz-Danczenkn 

I< S STANISLAWSKI \\ t'olt Krut1ck1e~u 



Wydobyć z Oslrowskiego wszys t ko, co jest w ni m cha1·atkerystycz
nego, nadającego się w realizacji scenicznej do glębszej i bardziej og61-
rze j interpreta1.ji - oto nad czym pracowaliśmy . 

• * 
Należy wystawiać Ostrowski ego ni e tak, jak się to robiło za jego 

czasów, lecz tak , jak w11glądp.lo za jego czasów życie codzienne, przy 
czym punkt widzenia powtnien być nasz, dzisiejszy, wspólczesny. Stąd 
wynika wlaściw11 styl . 

Wł. I. Niemirowicz-Danczenko 
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