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A. OSTROWSKI 

A. N. OS T R O W S I{ I 

O
jciec teatru rosyjskiego, dramaturg 
Aleksander Nikołajewicz Ostrowski 
urodził się w Moskwie, w roku 1823, 
zmarł w swoim dworku, w Szczełyl-;.owo, 
w guberni kostromskiej w roku 1836. 

Pochodził z rodziny średniozamożnego urzęd
nika sądowego. Dzieciństwo spędził w miesz
czańskiej dzielnicy Zamoskworiecze. Ukończył 
z wyróżnieniem 1-sze Moskiewskie Gimnazjum 
gubernialne i w roku 1840 wstąpił na wydzial 
prawny Uniwersytetu Moskiewskiego. Studia 
wkrótce porzucił i na życzenie ojca rozpoczął 
służbę w moskiewskim sądzie opiekuńczym, 
skqd po dwóch Jatach został przeniesiony do 
moskiewskiego sqdu handlowego. vV praktyce 
zawodowej zetknął się z galerią różnych ty
pów społecznych i od podszewki poznał życie 
i stosunki Zamoskworiecza. Ze znajomości śro
dowiska kupieckiego wyrosły jego pierwsze 
próby literackie. Działalność pisarską rozpo
czął od wierszy miłosnych i opowiadań w sty
lu 11szkoły naturalnej". Po raz pierwszy wy
stąpił w druku z fragmentami komedii 11Nie
wypłacalny dłużnik". Był to rok 1847 a pismo 
nosiło nazwę 11Moskiewska gazetka miejska". 
Popularność przyniosła mu komedia, napisana 
w dwa lata później, 11Do wójta nie pójdziemy" „. 

Od tej chwili poświęca się już bez reszty li
teraturze. W roku 1850 zbliża się do Michała 
Pogodina, historyka, publicysty, powieściopi
sarza - zrazu liberała, później jednego z przy
wódców tzw. oficjalnego słowicnofilstwa i wy
dawcy słowianofilskiego miesięcznika „J'.1os
kwitianin", panslawisty. Pod wplywem idea
łów słowictnofilskich pisze Ostrowski komedie: 
11Do cudzych sań nie wsiadaj", 11 Bieda nic hań
bi", "Nie żyj tak, jakby się chciało". Są to lata 



1853 - 55. W tym czasie zaczyna się jego 
twórczościq interesować carska cenzura, za
braniając m. in. wystawienia komedii „Kruk 
krukowi oka nie wykole", której pierwsza 
wersja była właśnie wspomnianym już debiu
tem i nosiła lyluł „Niewypłacalny dłużnik". 
Warto zaznaczyć, że Ostrowski, zwolennik 
przez jakiś czas hldowości Pogodina chętnie 
czerpał z języka i przysłów ludu, stqd tak czę
sto w jego dramatach tytuły będqce przysło
wiami. 

Nowy okres jego twórczości zapoczątkowa
ła szlLika, napisana w roku 1856, „Na kimś się 
mełło, na mnie się skmpi". Ostrowski zbliżył 
się do postępowego obozu Jilerackiego i nawią
zał współpracę z redagowanym przez Czerny
szewskiego pismem „Sow r iemiennik". Powstał 
wówczas znany pamflet na obyczaje świata 
urzędniczego „Intratna posada", satyryczny 
obraz obyczajów mieszczaństwa w komedii 
„ Wychowanica". Spod jego pióra w roku 1859 

wyszła wreszcie „Burza", powszechnie zalicza
na do najwybitniejszych osiqgnięć pisarza. 
W „Sowriemienniku" krylycznq analizę do
tychczasowego dorobku Ostrowskiego prze
prowadził wybitny ówczesny krytyk i publi
cysta Dobrolubow w artykułach „Królestwo 
mroku" i „Promień światła w królestwie mro
ku". 

W lalach sześćdziesiqtych pracował Ostrow
ski nad sztukami historycznymi: „Koźma Za
charicz Minin-Suchoruk", „Wojewoda", „Dmi
trij Samozwaniec i Wasilij Szujskij" oraz „Tu
szyna", do których przeniósł wiele swoich spo
strzeżeń z niedawnej podrqży literackiej po 
Wołdze. Do problematyki współczesnej powró
cił w końcu lego dziesięciolecia. W 1868 roku 
nawiązał kontakt z pismem „Otieczestwienny
je zapiski", gdzie opublikował komedię „Na 
wsiakogo mudrieca dowolna prostoty" czyli 
„I koń się potknie". W tym samym jeszcze ro
ku powstało „Gorqce serce"„ a w następ
nym, 1870-tym, także dwie sztuki „Szalo
ne pieniqdze" i „Las", rów nie popular ny 
u nas na scenach jak „Burza". Rok na
stępny, siedemsiesiqty pierwszy, przy
niósł znowu dwie sztuki: „Nie zawsze 
świętego Jana" i „Nie było ni grosza, aż 
lu nagle złoty". 
Rozpoczął się najbardziej pracowity 

i dojrzały okres w twórczości Ostrow
skiego. Pisał dużo, zarabiał nędznie, bo
gacili się dyrektorzy teatrów. Żeby jakoś 
wzmóc się materialnie i pomóc sobie i in
nym dramaturgom , wkłada w rokn 1R70 
„Związek Rosyjskich Pisarzy lJramalycz
nych" wspólnie z Czernyszewskim, Nie
krasowem i Turgieniewem. W dwa lala 
później opracowuje projekt założenia w 
Moskwie prywatnego teatru ludowego, 
przeznaczonego dla najszerszych mas pu
bliczności. 

Wreszcie doczekuje się oficjalniejsze
go uznania. W roku 1872 literacka i tea-



trafna społeczność obydwóch stolic, Moskwy 
i Petersburga, obchodzi dwudziestopięciolecie 
jego działalności teatralnej. 

Ciqgle w pełni lwórczości, mimo nagonki 
n iektórych krytyków, że jego talent się wy
czerpał, że się powtarza, pisze w roku 1873 
dramatycznq „baśń wiosennq" „Snieguruczka 
- Snieżlw", llumaczy Szekspira, Cervantesa, 
Goldoniego i innych dramaturgów zagranicz
nych. Vv'spólpracuje z młodymi dramaturgami 
rosyjskimi, służąc doświadczeniami, nie odżeg
nywa się od prac w organizacjach literackich 
i artystycznych„. 

Powslajq nowe, coraz znakomitsze jego 
utwory: „Wilki i owce", „Ostatnia ofiara", 
„Panna bez posagu", „Talenty i wielbiciele", 
„Grzesznicy bez winy". Ta ostatnia szllika po
'"'' staje na trzy lala przed śmierciq„. 

Twórczość Ostrowsldego reprezentowała 
teatr reali~tyczny. Pisarz zyskał sławę „Szeks
pira kupiectwa". Ale w swoich sztukach wy
szedł po za krąg spraw środowiska kupieckie
go. W qtki tematyczne czerpał na ogól z otacza
jącej go rzeczywistości, nie rezygnując z per
spektywy h".storycznej. W opisie obyczajów 
środowiskowych uniknql powierzchownej sty 
lizacji etnograficznej. Z poszczególnych drob
nych rysów psychologii i obyczajów 1worzył 
realistyczne obrazy rzeczywistości społecznej. 
Anegdota obyczajowa zyskiwała u Ostrow
skiego siłę i 10zmach uogólnienia. W svvoich 
dzielach pisaI2 zajmował postawę spolecrnika 
i moralisty, ter.dencja moralna była immcment
nq cechą jego teatru. Przez obnażenie postaw 
moralnych i psychologicznych boha terów 
ujawniał przywary i braki różnych warstw 
społecznych. Zr:twsze przyświecały mu idee 
wychowawcze. Morał nierzadko zaznaczał 
Ostrowski w nczwiskach postaci i w tytułach 
sztuk, których budowę cechuje jasność i pro
stota niemal klasyczna. Punki ciężkości prze
nosi w nich z ro:woju akcji na opis obyczajów. 
Dlatego taką rol~ grajq w nich elementy mowy 
potocznej organicznie wtopione w fakturę. 

Ostrowski żyvo oddziałał na wspólczesnq 
mu dramaturgię teatr. Pod jego wpływem two
rzy/a plejada \.v)półczesnych a nawet Sucho
\vo-Kobylin i S1llykow-Szczedrin. Na jE;zyk 
polski utwory Oitrowskiego m. in. llumaczyli 
Jerzy Jędrzejewicz, Czesław Jastrzębiec-Koz
łowski i Julia n 1uwim. 

(,Mały słownik pisa rzy naro
cfrnr europejskich ZSRR", Wie
dw Powszechna, 1966) 



Ostrowski w Polsce 
i gdzie indziej 

W Rosji carskiej Ostrowski przeżywał szczy
ty i depresje sukcesów, dyrektor:.iy bogacili się 
na wystawianiu jego sztuk, krytycy to entuz
jazmowali się nim, to pomawiali go o wyczer
panie twórcze, pospołu z cenzur<; widząc w nim 
ryzykownego postępowca lub na przemian 
paszkwilanta. Lecz zachód Europy poznawał się 
z jego dramaturgią urywkowo i powoli. Pierw
szy przekład jego komedii „Intratna posada" 
ukazał się w r. 1865 po niemiecku w Mona
chium. W Anglii i we Francj w rok później 
obszerna recenzja czterotomowego rosyjskie
go wydania dramatów przeds:awila go społe
czeństwu. W recenzji wyróżniano „Burzę", 

która zresztą, nie bez udziału Turgieniewa, 
ukazała się w dwóch kolejnyC1 przekładach na 
francuski a w trzy lata po śoierci autora do
czekała się w Paryżu prapremiery. 

Ze Słowian pierwsi Czesi zainteresowali się 
Ostrowskim. W latach 1869 i 10 wystawili dwa 
dramaty : „Intratną posadę" i „Burzę", na mo
tywach „Burzy" czeski kompazytor L. Janaczek 
zbudował operę „Katia Kaba10wa"; w siedem 
lat później praska premiera 1ztuki „Bieda nie 
hańbi" miała życzliwe recen:je„. 

Ekspansja polityczna caralu, zabory budzi
ły w społeczeństwie polskm nieufność do 
wszystkiego, co szlo z Rosji Rosyjska litera-

lura była na ogół przyjmowana jako jeden 
z przejawów rusyfikato rstwa. Powstaniowe 
klęski potęgowały niechęć.„ 

„Intratna posada", „Burza" to były pierwsze 
sztuki tlumaczone na polskie. Podobno tłuma
czył je któryś z aktorów. ~aj pi erw jednak 
w id z warszawski zapoznn t się z twórczością 

Oslrnwskiego w jego ojczystym języku. Na 
kilka tygodni przed śmiercią dramaturga zje
chał do Warszawy moskiewski Teatr Mały, 

który w swoim repertuarze zmieścił nż osiem 
sztuk Ostrowskiego. Znalazła siq wśród nich 
także komedia „I koń się potknie". Przerwała 

występy trupy śmierć autora. 



W trzy luli! po śmierci Ostrowskie
go odbytu się pierwsza polska prci
prcmiera jego sztuki . Lublin wystu
wil dramat „Las". Nn inne polskie 
llumuczenia i polskie premiery trze
ba było jeszcze czekać lata. Zjeżdża
ły te11try z Mo~kwy, prcze:itow:1 ly 
twórczość Ostrowskiego ,._, orrgina
le: „Burzę", „Ubóstwo n :e ha1'lbi", 
„Mnłżeri>two Biełu9ina", „\·\ i!ki i ow
ce", „Grzeszników bez winy"... A!c 
dopie>ro w roku 190G odbyl<1 . i~ <lru-
9,1 'l kolei polski! premiera szt11ki 
Ostrowskiego a b\'ld nią „Intratna 
posuda", wystawiona w Fil!l irrnonii 
\Varszawskiej w reżyserii K.:imiń~ki c
go. Komedia ta wrctcala na '( (::1ę 

\\ arszawską kilkakrotnie już podcz,1s 
pierwszej wojny świ-ttowej. 

Chętniej ni:i. Vv'cusznwa gr,i!y sztu
ki Osi rowskieco - a i innych dra
m.1t11rgów rosyjskich Lwów i Kra
ków .. . i właśnie na te mi as ta pr zy
padi! nojv:iększa liczbo przedstawień 

rnm.::tów Ostrowskiego w okresie przed pierwszą woj 
l'c\ . Kraków i I.;,·ów pretendowały wtedy do roli „Pol
skic!1 Aten", chęt:1ie dawa ł y posl:lch „no·.v inkom tea
tr,1l:1y:~". foj:nnie j interci owal się O ;irowsk im pruo;ki 
wówczus Poznań. 

Spadek p'.Jpularno ·;ci Ostrowskiego w Polsc prly-
jJ o' dd nd ld .~ międzywojenne w n~stęp;;tv.'ie real-:::y jnej 
pe>li lyki kół rządzących lecz nnwbko jego nic obce 
jest społeczeństwu. Przyswoił je polskim czyte·n:f;.ri.~1 

Alcksarider Brueckner w swojej , . }li~torii lileralu1 y ru
~yj skiej". Brl!eckncr widzi w o~~rowskirn „nie tylk ·) 
Szekspird kup iectwcl", „mala r·lcl Rusi archeologicznej°', 
„Kotzebucgo bazaru" ale pisa rzi'.I, który „od śro<lowiskil 
kt·pieckiego, wym11lowanego z n<1dL".vyczajnym znuw
stweru, pysznym humorem, najświetniejszym język ie m, 

wybiegał i w ir.ne dziedziny" juko „oskarżyciel urz~ '.l

nictw.:i przekupnego" czy też jako autor komedii ob ·
czajowej i dramatu historycmego. Nie dostrzegcił w jego 
twórczości głębi problematyki społecznej jak to wi-

dzimy dzisiaj ... Bo dopiero w Polsce 
Ludowej, w wyniku wielkich prze
obraże1i ideowych i kulturalnych 
zmienił się gruntownie stosunek do 
literatury, do twórczości dramatycz
nej Ostrowskiego i innych autorów 
rosyjskich. „Intratna posada" była 

pierwszą sztuką Ostrowskiego zagra
ną u nas po wojnie. \.Vystawił ją 

w roku 191\7 teatr w Białymstoku. 

Z kolei Teatr Polski w Warszawie 
wystawił „Wilki i owce", które mia
ły aż 73 przedstawienia. W pełni 

jednilk triumfuje Ostrowski na sce
nach polskich od roku 1949 to jest 
od pierwszego festiwalu sztuk rosyj
skich i radzieckich. Na festiwalu tym 
grało aż pięć teatrów Ostrowskiego, 
sukcesy finałowe odniosła „Burza". 
Coroczne występy teatrów rosyj
skich w Polsce, zapoczątkowane od 
roku 1950, popularyzują coraz bar
dziej także dramaty Ostrowskiego. 
W roku 1952 sztuki Ostrowskiego 
pojawiają się już na dwunastu scenach polskich. Nie 
ma tu już przypadkowości w doborze repertuaru, teatry 
korzystają z najwybitniejszych sztuk dramaturga jak 
„Burza", „Panna bez posagu", „Grzesznicy bez winy", 
„Las" i innych ... Opera poznańska wystawia „Snieżyn
kę" Rimskiego-Korsakowa osnutą na baśni Ostrowskie
go. Ukazują się jego utwory drukiem w dobrych prze
kładach, w solidnych opracowaniach nauko;rych ... vV 
dwóch kilkutomowych „Antologiach dramatu rosyjskie
go" Ostrowski zajmuje poczesne miejsce. 

(Z artykułu J. Urbańskiej 
do wydania „Burzy", 
Zakł. Nar. im. Ossoliń

skich, 1958). 
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