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Aleksander Ostrowski 

Urodził się dpia 12 kwietnia 1823 r. w Moskwie. Ród Ostrowskich 
należał do stanu duchownego, dopiero ojciec pisarza - Nikołaj - jest 
urzędnikiem w Izbie Sądu Cywilnego, a od 1841 r. - adwokatem 
w Zamoskworieczju (kupiecka dzielnica Moskwy). Pisarz dzielnicę t~ 

nazywa póżniej „dziwną krainą cudów", dzielnicą zacofaną, gdziP. 
główną rolę odgrywa siła i pieniądz. 

Kancelaria adwokacka ojca dostarcza póżniejszemu pisarzowi pierw
szych materiałów. Przewijają się przez nią rozmaite typy ludzkie, od 
bogatych kupców po najuboższych robotnikow. Tutaj Ostrowski spc;dzR 
dzieciństwo i młodość. 

W roku 1840 kończy moskiewskie gimnazjum i rozpoczyna studia 
prawnicze. Moskiewski uniwersytet był w tym czasie siedliskiem postę
powej myśli. Działają tutaj kółka filozoficzno-społeczne o postępowej 
ideologii, prowadzące walkę z samowładztwem i prawem pańszczyźnia
nym (W. Bieliński, N. Ogariow i A. Hercen). Szerzy się także znajomość 
socjalizmu utopijnego Fouriera, znane są utwory G. Sand. Życiem lite
rackim kieruje W. Bieliński - redaktor „Otieczestwiennych zapisków". 
W 1840 r. na skutek zatargu z profesorem Ostrowski porzuca uczelniP, 
i rozpoczyna pracę w Zamoskworieckim Sądzie Opiekuńczym; potem 
przenosi się do Sądu Handlowego w Moskwie, gdzie pracuje do 1851 r. 
Na tym pisarz kończy karierę urzędniczą i poświęca się wyłącznie pracy 
literackiej, pomimo rozlicznych, głównie finansowych, kłopotów. 

Pierwsze utwory Ostrowskiego datują się rokiem 1857 i wyrosły 

ze zni;ljomości środowiska kupieckiego. Są to „Obrazek szczęścia rodzin
nego" oraz „Niewypłacalny dłużnik" (pierwsza redakcja komedii 
„Bankrut" - tytuł zmieniony póżniej na „Kruk krukowi oka nie 
wyk.ole"). Wzrasta popularność pisarza. Po wieczorze literackirr. 
w 1847 roku mówił o sobie: „Zacząłem uważać siebie· za pisarza rosyj• 
skiego i bez wahań i wątpliwości uwierzyłem w swoje powołanie" . 



Młodosłowianofilskie sympatie pisarza znajdują potwierdzenie w sztu
kach „Uboga narzeczona", „Ubóstwo nie hańbi" i „Nic wsiadaj do 
cudzych sań". Ostrowski zbliża się wówczas do redakcji „Sowremic11-
nika" i w kręgach jej wpływów pozostaje do końca życia. 

Najobfitszy i najbardziej wartościowy okres twórczości Ostrowskiego 
to lata sześćdziesiąte. Uwłaszczenie chłopów w Rosji w roku 1861 przynosi 
cały szereg konfliktowych sytuacji w ówczesnym społeczeństwie. Ich 
odzwierciedleniem są sztuki „Intratna posada", „Burza•· i „Wychowa
nica'', a następnie „Panna bez posagu" i „Niewolnica''. Wzrasta wówczas 
popularność pisarza i zyskuje on wiele pochlebnych ocen krytyków. 

W połowie lat sześćdziesiątych Ostrowski sięga do tematyki histo
rycznej. Pisze dramaty: „Kuźma Zacharijcz Minin Suchornk'', „Wojc-
0wodę", „Wasilja Szujskiego" i „Dymitra Samozwańca". Nie są to jednak 
utwory najwyższej rangi artystycznej. 

W latach 70-80 powstają „Las", „I koń się potknie" („Pamiętnik 
szubrawca"), „Wilki i owce'', „Szalone pieniqdze", „Piękny mężczyzna'', 
„Gorqce serce", „P;awda dobra, szczęście lepsze", „Panna bez posagu", 
„Ostatnia ofiara", „Talenty i wielbiciele" i „Grzesznicy bez winy". 

Jest to szczyt powodzenia pisarza. W latach 1883-84 dwukrotni~ 

otrzymuje nagrodę literacką im. Gribojedowa w towarzystwie pisarzy 
dramatycznych i kompozytorów operowych, którego był założycielem. 

Krótko przed śmiercią sprawuje funkcję kierownika literackiego 
teatrów moskiewskich. 

Umiera dnia 2 czerwca 1886 r. koło Knieszymy w gubc1 ni Kostrom
skiej, we własnym majątku, gdzie przebywał na leczeniu choroby serca. 

(B.D.) 
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Służący Krutickiego . 
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