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ALEKSANDER OSTROWSKI (1 823-1886) urodził 
się w rodzinie urzędniczej, dzieciństwo spędził w mo
skiewskiej dzielnicy kupieckiej Zamoskworieczje; 
podjął studia p rawnicze na Uniwersyt cie Moskiew
skim, ale szybk porzucił naukę dla pracy w sądzie 
Poznawa tam codzienne życie urzc;du, korupcję i 
sprzedajność urzędników, ponurą obyczajowość Za
ni oskworieczja, gromadził bogaty materiał obserwa
cyjny. Wcześnie zwrócił się do li tera tur y: pisał wier
sze, szkice i opowiadania z natury, ale sławę zyskał 
komedią Do wójta nie pó jdziemy (1849), ogłoszoną 
w „Moskwitianinie" pod pierwotnym tytułem Ban-
7-.:,rzi.t. Z jej treścią zaznajomił wcześniej środO\ivisko 
t\\'órcze Moskwy, gdy zaś wvdrukował rzecz w c -
kści, został oficjalnie oskarżorw o nndwahnie Z"S'ld 

sprav·iedliwośri i wezwany do wytłumaczenia się . 
Zniec ęciło go to os'atecz'lie ro prcy w są1zie, w 
ro ku 1851 zwolnił się na , ;własną prośbę i z po vo
d u choroby" obierając karierę profes jonalnego pisa
,.z< dramatycznego. 

W komedii Do wójta nie pójdziemy Ostro• ski opi
sał zja\\ · ko częste wówczas w sferach kupiecki h : 
fikcyjne, złośliwe bankructwo połączone z formal
n i vzc..~azaniem r ajątku osobie trzeciej, przed
siqwzięte \ ·· celu o. z1 kania w1erzycLli Pkazanie tei 
operacji i zarazer: z~tęcHego kli 1ń tu nbycza jowegil 
kupiectwa, bezwzględności i cynizmu w stosunkach 
rodzinno-majątkowych, złożYh „;ę 1 ... a ostry d ·-<, 
obvcza.iow / w duchu szkoły natur ::llnej. Osią in~rvgi 
było wyzucie z. ma!ąrku ste ego kupca przez zięch 
i córkę: z fikcyine!?'o 00.nkruta właśr i ciel st->ł s'ę 
bankrul e 11 faldycznyrn . zamiast oszukPć ol::cyri.,, zn
'.1ał oszul:any przez sNoi<'h . fl ··odzcnin · ,. -:irJ --7e
krn ło osta1er nie Ostro vski030 - mi ·0 krvtvk i 
kłopotów urz dowych - iż drc1 .rnt iest n.0 iwłaści ,-
szą formą rlla jego talentu. 

Wszelak1J krytyka ta, zwłaszcza zarzuty o upor'o
banie do scen wulgarnych i t;·y\ ·ia 1 ne.i st ro 1Y "'ycia, 
podziałała na pisarza clepryml'iąc . W następr.y 1 ' ut
worze, kor1 ~di i Biedna narzec::-ol"/a I 1 8:1'>'. s'" r-'ił 0s
trze krytvlri społer.znej i wpr0\'.'8dZił scen ', '·tćre 
idealizov,;ały pntri· rchalną oby Zi'!jowość mieszczań
ską . 

Po porzuceniu p racy w sądzie w 1851 r Os•rowski 
Z\ iązał s i ę z miesiGcznikiem „Moskwitianin" i "tał 
się jednym z kierownikfiw „mlodei reda cji" pisma. 
„Młod reda ·cja" bvła to grupa pisBrzv, poetów i 
~ff:tvków literackich, która w latach 1850- 18"i4 wy-



s tąpiła z własną ideologią neosłowianufilską : postu
lowała zwrot do rosyjskiej patriarchalności i r eligij 
nych wzorców i .oralnych, ż wiła programową nie
chęć do szlac.:h ly , za · ideałów narado :vych poszuki
wała w średnich warstwach burżuazj i, głównie wsród 
kupiectwa (.„) . Plonem tego okresu są tr zy komedie : 
Do cudzych sań nie siada j (1853), Bieda n ie hańbi 
(1854), N ie żyj tak, jak by ci się chciało (1855). 
Os trowsk i odszedł t utaj od postawy kry tycznej wo
bec kupiectwa , odwrot nie, próbował odnaleźć w n in 
pozytywne wartości moralne i pozytywnego bnha .e
ra ( ... ). Najlepszym u twore.n cyklu słowianofilskiego 
j st kom edia Bieda n ie hańbi ( .. ) 
Ożywienie społeczne w RosJi po wojn ie krymskiej, 

rozpad „młodej r e dake 'i' ' oraz surowa kryty i.a sz tuk 
słowianofilskich Os trowskiego ze stron f l ewi.cy •vpły
nęła na radykalizację jeg0 poglądhv i ewolucję twór
czości . Pisarz zbliża się do „Sowriemiennika" i pis~e 
komedię Intratna posada (1 856 ), która rrizpoczyna 
n ow y okres jego dr:nnat0pisarsh. a. Autor rarysował 
tutaj przerażający obraz biurok··acji rOSJ ·skiej, od
słonił wev;nętrzne me hanizm:v i..rzędu, zaprezento
wał galerię typowych p rzedstawi.cieli '" „ 1:", ich 
amoralizm graniczący z C'ynizmem, ru tynę, n isk" sto
p . eń k ul tur y( ... ) 

Sukces komedii Intratna posada i nośność s~ nego 
tematu skłoniły Ostrowskiego do intensywnego zaię
cia się obyczajowością, mentalnością i ideałam · żv
ciowymi mieszczaństwa rosy,iskieg . W sn ... sób .c:ntv
r yczny, z wykorzystanie 1 środków wode\\·ilu i farsv 
oraz stylu buffo, kwe~tie te ujął w słynne' t, ·~rlr<Tii 
o Balzaminowie: Sen świą teczny prawdza się przed 
obiadem (1 857 , Nie kład:. palra między drzwi (186 ) 
Szu kaj a znajdziesz (J 861) ( ... ) 

W kolejneJ komedii - W y chowanica ( 8:18) pod
jął Ostrowski no y lemat: ży ie i obyczaj owość 
osiadłego zi emiaństwa rosyjskieg , ukazanego orzez 
pryzmat miłości panicza, syna złośliwC' i dzied~iczki , 
d je j ubogiej , ale prawej i szlachetnej wychowa!:'i
cy. Temat ten z pogłębia iacą się z upł_ •we·.,, czasu 
tonacją krytvczną będzie odtąd czę to gośdć w jego 
utwora ch. 

Tymczasem dramaturg ponowr:ie 1ivrócił cl ten:u
tu „kupi ckieg0" , 1,v rokL 1859 napisał i . ysta\.\.ił n1 
scenie Teatru Małego w Moskwie, najlepszy swój 
dramat - Burzę . Sztukę oparł na rnateri„le etno-
5rafi cznym zebranym w 18?i6 ni u „. codróżv do 
prow incji nadwołżańskiej, wyszedł więc poza ealia 



Zamoskworieczja . Akcję umieścił w m1esc1e Kali
nowka , w środowisku bogatego i zacofanego kupiec
twa. Osnową konfliktu uczynił s rcie dwóch ił : rze
czników patriarchizmu ( ... ) z młodym pokoleniem 
rwącym się do życia, emancypacji obyczajowej, wol
ności osobistej (. „) 
Wokół Burzy rozgorzała w Rosji długa i ożywiona 

polemika ( ... ). Wszelako sam Ostrowski był nią zde
prymo a ny i znużony stałą ingerencją cenzury w 
jego dzieła oraz atakami obozu konserwatywnego. 
Zarzucił tedy temat współczesny i zwró ł się do h i
storii, do epoki, którą interesował się zresztą o riaw
na, mianowicie przełomem XVI-XVII wieku Epo
ka ta, zwana „czasami zalY'ętu", ostatnie lata pano
wania Borysa Godunowa la ta interwencji wojsk 
Rzeczypospolitej i Samozwańców, prz kc.wała uwa
gę ówczesnej rosyjskiej publicystyki h istorycznej i 
literackiej ( ... ). Pierwszą swoją sztukę z c klu h i
storycznego Ostrowski poświęcił w-:·darzeniom 1612 
roku i osobie Minina, prZY'v'·ódcy pnwshinia ludowe
go w Niżnim Nowogrodzie ( ... ). 

Lata następne przyniosłv koleine szt uki hisb'.'ry z
ne: Wojewoda albo sen w· Woldze (l 865) Dymitr 
Samozwaniec i Was11l Szu.iski (1867) i Tuszi1no (1 P67l 

Sztuki history zne Ostrowskiego były zjawiskiem 
nowym w literaturze rosyjskiej . Wnosiły realistycz
ną wiz i ę his torii, zasadę prawdopodobieństwa, rPalia 
oby zajowe, rysunek psycha ogicznv . Nie weszły jecł
nak na stałe do repertuaru tea alnegą Pis1ne były 
bowiem z myślą o lekturze, a nie scenie ( .. . ). 

Zbliżenie Ostr v.•skiego d miPsi~czniJ.,;a , Otieczest
wiennyje zapiski" w 1868 r . oznaczało jego p0wrót 
cla te•natyki współczesnej Nowo oowste 1<, uti ·-orv 
wnoszą wi.ele nowych lementćw no iega twórcz i ś 
ci ( ... ). Próbował w nich wpr wadzić pierwiastki gro
teski, tragikomedii czy melodramatu . Sztuką, v.: któ
rej przedstawił inne u ,ięcie tem:=ttu korne iowego, bvł 
utwór sceniczny I ·011, się potknie (1868) , w Polsce 
znany również pt. Pamiętnik szubrawca. A kf'i , umie
śc ił wśród ludzi wysoko P')Stawianvch, głóv:n„m b0-
haterem uczynił rnłoclzieńcP Głumowa, pra~nącego 
wybi ć się za pomocą szantażu .. oszczersh\"<l , plotki i 
donosu ( ... ). 

P odobnymi wal orami odznacza się cięta komedia 
Gorące serce (1868) ( ... ) . 

W kolejnych utworach podjął Ostrow ki temat 
kr zysu wartości moralnych w środowisku kupiec
kim, skonfrontował w nich dwa pokolen ia, przy czym 

o 



Pierwsza sztuka Ostrowskiego „Do wójta nie pój

dziemy" wywarła ogromne wrażenie. Porównywano 

ją z „Mądremu biada" i „Rewizorem". Wczoraj je

szcze nikomu nieznane nazwisko Ostrowskiego za

częto porównywać z takimi komediopisarzami jak: 

Molier, Fonwizin, Gribojedow, Gogol ( .. . ) 

W sferach rządowych komedia wzbudziła wręcz 

przerażenie. Cenzura z miejsca zabroniła ją w ysta

wiać. „Wszyscy bohaterowie to łajdacy - pis I cen

zor - dialogi obrzydliwe, to obraza rosyjskiego ku

piectwa". Mimo tego, sztukę opublik owan o w mar

cowym numerze czasopisma „Moskwitianin" 1850 r. 

Po tym fakcie na autora posypały się skargi u ra 

żonego kupiectwa. Komedią zajęli się takż w ysocy 

urzędnicy carscy. Przeczytał ją również sam car i 
swoim drobnym charakterem pisma zanotował: „Nie

pot rzebnie to opublikowano, wystawiać nie wolno". 

Nad „podejrzanym" autor em roztoczona była dy„

kretna, policyjna obserwacja. Genialną komedię wy

stawiono dopiero w 1861 r., tj. po dwuna tu latach 

od daty jej napisania. 

E Cit o ł'O dOw, .,Dra m aturg Alek
andr Ostrows k ij " ( w . A . Ostro 

w s k lj, „Pjesy", Moskwa 19731 

' I 

I 
I 



pełne racje przyznał młodym , uos biaj ącym nowe za 
sady spółżycia . Zanik wrażliwości moralnej w tym 
środowisku uczynił tema tern komedii Szalone pienią
dze (1870), w k tórej ukazał zespół ludzi opętanych 
na punkcie majątku („.). 

Typowe dla tego autora rozbijanie legendy „gniazd 
szlacheckich" pojawiło się wraz ze słynną komedią 
Ostrowskiego Las (1870 , bezlitosną w krytyce kul
tury obyczajowej i duchowej osiadłego ziemiaństwa, 
a zarazem pełną ciepła i liryzmu (.„). 

P o ek. plozji twórczej w latach 1868-1872, Os
t rowski poświęca się na pewien czas twórczośc i prze
kładowej, opi ce nad młodymi talentami, organizacji 
życia literackiego i teatralnego („.) . 

Utwory dramatyczne z ostatniego okresu, a więc 
napisane po 1867 roku - Wilki i owce (1875), Pann a 
bez posagu (1878) , Talenty i wielbiciele (1881), Grze 
sznicy bez winy (1883), stanowią kontynuacj ę i roz
winięcie założeń artystycznych oraz tematyki jego 
sztuk wcześniejszych. W komediach demaskators i h 
pozostał wierny „królestwu mroku", j ednakże swego 
kupca z feuda lnej obyczajowości wyprowadzłi w 
świat w ielkiego burżuazyjnego interesu, obdarzył 
sprytem, przebiegłością , zdolnością przewidywania, 
szerszymi hor yzontami, a więc cechami niezbędnymi 
w nowej formacji społecznej i typowymi la n iej . 
Krytyczne nastawienie wobec ziemiańs twa rozwinął 
w serii utworów, w których dyskred tow ł moralnie 
mieszkań ów „gniazd szlacheckich". N'soółpracuiąc 
z rewolucyjną demokracją pozostał umiarkowanym 
radykałem, który złożone prob emy społeczne widzi 

ołcis?:czyźnie je ynie postępowego humanisty i 
przykłach d nich abstrakcvine pojęcia dobr i spra 
wiedliwości. Jego sztuki stały się artystycz ym re
j estrem rozległych obszarów :rz czvwistości rnsvi
skiej tych czasów, jej konfliktów, niedomagań, oby
czajow ści i k ultury. 

Antoni Semczuk : 
,,1 ilrratura rosyjska ""' zarysie'' , 
W arszawa 19';'6 r . 



Sztukę Ostrowskiego „Do wój ta n ie pójdziemy" 

można rozpatrywać z dwóch punktów widzenia. P o 

pierwsze ,była ona szczytowym osiągnięciem t zw. na

turalnej szkoły. Był to utwór w najszerszym stopniu 

analizujący zjawiska społeczne, głównie z tego wzglę

du, że przedstawia życie określonego środowiska. 

Jednocześnie jest to jakby reportaż z sądu, w którym 

pracował sam autor. Pierwotny tytuJ sztuki „Ban

krut" po prostu określał przestępstwa, natomiast „D<>' 

wójta nie pójdziemy" sugerował już społeczno-mo

ralną problematykę ( ... ). Po drugie, „Do wójta nie 

pójdziemy" odznacza się dostatecznie skomplikowa

ną strukturą, co powoduje, że te utwór jest kolej

nym etapem w rozwoju rosyjskiej dramaturgii XIX 

wieku. 

A . żura w iowa, „Ost ro ,vsk1j -
„Kome<L ograr" , Moskw::i 1981 



W zasach, w których dzieje się akcja szt:Lki Os
trowskiego, tj. w latach 40-tych ubiegłego stulecia, 
do norm alnych zjawisk w świecie kupieckim, nale 
żało przygotowanie i przeprowadzenie sfingowanego 
bankruc twa. Kupiec nabywal towary na kredy l za 
bez pieczony wystaw anym przez siebie welcslem, czy
li papierem wartościowym który by't pot•vierd-eii'em 
przyjętych na siebie zobowiązati fma nsowych i ok
reśleniem ter minu, w którym zaciqg1lii:ta pożyczha 
zastan i zwrócona . 

1/ rrw'ne icie oglos;;oiia niewyplacalnu~ci, a więc 
bankructwa, k u piec proponował w;erzycielu1 • 11.,yhu
pien ie wl:i·stawionych przez siebie we' sli za od~i.>
wiednią niższą sumę. Na przyldad za we' sel car u.~
c i 100 rubli proponou:a1 zap1atę w u 1pokośd 25 rn
bli. Wie rzycie le obawiając się :.e mogą strac {. u;szy
sii;v i nie otrzymać •iic '.! po?:11ezonych pienięc1 .::y, na j
e ę.~cie .1 przy1mowcli propo11ou·ane u·ar1rnh. 

W momencie, gdy zbliżal się termin platnośc:i wek
sla , a ten, k liry go wystawił nie mial śr ·•-1kó1c. a y 
g0 wyl ·upić, a więc zu•rótić po:...1 ~zone pie11~ąclz~ -
wierzyciel m 'gl wehel „zaprotPstouxii·". Operacja 
ta polega;a na cc1dc ni?1 wel·sla do ' -;;11r iilw. 7·t6ry 
}w~ na dr ..• dze prcwne.1 dukonywul ·iego eqzel udi, 
czyli !;ciągnię cia nrrlei:no: <'i z rllu±n ika. Weksel ·nóql 
służyć r ót niP:': jako zastr·101 lub p- ~I':•"~" .-1 „ "''l

ciqgnięcia Lole;ne.i pożyczk i , np. w /Jrr; l·.1. W ta. iin 
wy1 udl:u osoba, która c:Jir·iala zaciqg11ąć po±wzk„. 
dawałn weksel w banl..:u cl „d:1s' :onta" ntrZ!,'1ll' · V' 
w z amian peumą sumę p:eniędzy. nn iczę.~f'iC',i µo'.owę 
war loi:ci ii,ystawio~iegu weksla. Po pe w n 111, <·-••si<? , 
ustnlony1 z qfn·11. ·u •'lnme11 ie brn 'Ż<' - , "yr:::? · ,,. 
banT~u 11ale±1l•, gn z dy.<>' onta ·1••1•/n·pi<\ , -„ (lclilr··~ 

banlrntl'i po~yc·zo1 q .<:·11·1ę 011• dośĆ' W!'"'ri~ i 'rnN'I' · 
z p1·zeprowadzo11'1 operarię fiT'onsnwą Dli· · •il: . H' -
Tl/ nie byl w staniP spladć zaciqgniątiJCh oo:.11c-ei· l ub 
t011kupić wystawi.1ml('h weksli t··nH011 ·<'T''I "· ·1 1v 
ó•eczesnych czns(lch }al· nrze.'lt\ .·a i <1 nr.,.„-1,,. ''"1 -
dzeni1• odpnwiednieno ~lp• zt1t''l ir'r·! b"fo s'·r•::n•1•1 
na l ·a1-c; t~ir.-.::iPnia. je.~ i urlo11•1ufo iol' n m •1, ?:r> bnn
kn,,.' wo lJ_l/lo .~fing01cm1e, 11. 0 r, 1;n1uu1c s1•~ .M, lir> w 
tym, celu ab11 nszukar H ie1 .,.11ciel · i -n 'P J,..„ ·,~ :::a
ciągniętuch po-!:w·zek. dln (',1:1 ~ar:-r'neno no( ·7 , ~iq ; 1 

skmlr·z"Ć nawet - e<ilc11inn na .c:;„• pr;"· 



Ki rownik techniczny: Andrzej Ciesielski 

kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej: Anna N alikowska 
krawieckiej męskiej : Romuald Kaczyński 
perukarskiej: Halina Lewandowska 
malarskiej: Ryszard Gieczewski 
stolarskiej: J ózef Reszeć 
ślusar ki j: Aleksand r Markow ki 
tapicerskiej : Wi sław Wtorek 
rekwizytorskiej: Eugeniusz Tylicki 
szewskiej: Gerard Foks 
prace farbiarskie: Aniela Rymkiewicz 
kierownik działu akustycznego: Ryszard Grabek 
kierownik działu elektr cznego: 

Mirosław Szostakowski 
brygadier sceny: Alfred Kurek 

kierownik sceny objazdowej : Wojciech Stachowicz 
koo rdynac ja pracy ar tys lyczn j : Joanna Bi siada 
główny księgowy : Stanisław Jaczewski 

r edakc ja progran u: Elżbieta Lenkiewicz 
projekt graficzny : Jerzy Ru dzki 

Kasa Tealru czynna codz iennie (z wyjątkiem poniedziałków) 
w godz. 12-19, w n iedz iele: 16-1 9, lei. 239-1-

Adres Teatru : Olsztyn, ul. 1 Maja 4, tel. c n trali: 259-59. 

cena programu : 20 .d. 
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