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Zrobił Pan wszystko, co mógł zrobić 
wielki talent. Dalej, mam wrażenie, nie 
można było pójść. Do literatury wniósł 
Pan bibliotekę utworów artystycznych, 
stworzył Pan dla sceny szczególny 
świat. Pan sam dokończył budowy 
gmachu, na którego fundament złożyły 
się kamienie węgielne: Fonwizin, Gri
bojedow, Gogol. Ale tylko teraz, po 
Panu, możemy powiedzieć: „mamy 
swój rosyjski teatr narodowy", słusznie 
może on być nazwany teatrem Ostrows
kiego. 

IWAN GONCZAROW 

ALEKSANDER OSTROWSKI (1823 -1886) 

• i I 



Aleksander Ostrowski był niezaprzeczalnie jed
nym z najważniejszych i najciekawszych pisarzy 
swej epoki - bez Ostrowskiego Czechow jako 
dramatopisarz może nie byłby się narodził. Przede 
wszystkim zasługuje na uwagę fakt, że był pierw
szym rosyjskim pisarzem, który się oddał wyłącznie 
zawodowej karierze scenicznej, uczynił dramatopi
sarstwo dziełem swego życia. Symbolizował więc 
swoją osobą dojrzałość teatru rosyjskiego. To, 
oczywiście, posiada wyłącznie wagę historyczną, 
znaczenie istotne nadają mu przymioty jego utwo
rów. Silnie słowiański w uczuciach, rozwinął naro
dowy styl realistyczny, który uprawiali jego po
przednicy. Zamiast koncentrować się na a~cji, 
poszedł ich śladem badając charakter, zamiast 
kłaść nacisk na idee i problemy, wziął się do 
odmalowywania otaczającego go życia w sposób 
satyryczny, a jednocześnie z niezmiernym współ
czuciem. Charakterystyczne dla całej tej szkoły 
pisarskiej jest to szczególne na.stawienie twórcy 
wobec przedmiotu twóczości. Wkroczyliśmy 
w dziedzinę tak zwanej b y t o w o j komedii 
(termin b y t w ówczesnym rosyjskim ruchu 
literackim stosowano na określenie rodzajowości). 

Ostrowski jest autorem przede wszystkim wielu 
świetnych komedii, obrazujących życie rosyjskiego 

mieszczaństwa i szlachty w XIX wieku. Pierwsze 
jego sztuki pozostawały pod przemożnym wpły
wem Gogola, lecz im bardziej doskonalił swoje 
rzemiosło dramaturgiczne, tym oryginalniejsza sta
wała się jego twórczość. Obok komedii satyrycz
nych - „Do wójta nie pójdziemy", „Intratna 
posada" czy „I koń się potknie", powstały tragedie 
o znacznej sile demaskatorskiej, takie jak „Burza", 
„Panna bez posagu", „Grzesznicy bez winy". 
W tragikomediach „Gorące serce" i „Las" udało 
się mu zespolić obydwa nurty w sposób wyprze
dzający epokę. 

Zgodnie z moim pojęciem o piękP.fP, uwa
żając komedię za najlepszy sposób fJsiąpa
nia celów moralnych i znajdując w sobie 
umiejętność odtwarzania życia głównie 
w tej formie, obowiązany bylem napisać 
komedię- albo nie pisać niczego. Niezłom
nie przekonany, że każdy talent dany jest 
przez Boga dla określonej powinności i że 
wszelki talent nakłada obowiązki, które 
uczciwie i przykładnie powinien człowiek 
wypełniać, nie śmiałem pozostawać w bez
czynności. Przyjdzie godzina, kiedy zapy
tają każdego: Gdzie talent twój? 
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Był niezrównanym malarzem obyczajów swojej 
epoki, ze wszystkimi charakterystycznymi dla niej 
problemami i konfliktami społecznymi. Pracując 
przez szereg lat w sądzie, a może przede wszystkim 
wychowując się w specyficznej mieszczańskiej dzie
lnicy Moskwy - Zamoskworiecze, oglądał życie 
społeczeństwa niejako od strony kulis. Bogate 
doświadczenia, które w ten sposób zdobył, pomog
ły mu stworzyć wspaniałą galerię postaci scenicz
nych. Bankrutująca i rozkładająca się moralnie 
warstwa ziemiańska, zdobywcze, pewne siebie, 
a zacofane i tępe mieszczaństwo, wreszcie światek 
urzędniczy - światek bezdusznych biurokratów 

Publiczność oczekuje od sztuki obleczenia 
w piękną, żywąformę swego sądu o życiu, 
czeka na zespolenie w pełnych obrazach 
- podchwyconych wad i braków epoki, 
które wydają się jej suche i oderwane ( ... ); 
sztuka posiada ogromną silę cywilizacyjną, 
jest zawsze uważana za jedno z głównych 
zainteresowań społeczeństwa, wywiera po
tężny wpływ na obyczaje i świadomość 
narodową. 

ALEKSANDER OSTROWSKI 

będących podporą carskiego „samodzierżawia" 
- wszystko to Ostrowski przedstawił w swoich 
~tworach z sumiennością uczonego - socjologa 
1 talentem prawdziwego artysty. Ostrze swej ciętej, 
a zawsze celnej satyry kierował przede wszystkim 
w stronę mieszczaństwa. Ze szczególną zawzięto
ścią zwalczał tę cechę psychiki mieszczańskiej, 
która w języku rosyjskim nosi nazwę „samo
durstwa", a po polsku zwie się „kołtuństwem". 

Pierwsza premiera sztuki Ostrowskiego odbyła 
się w 1853 roku na scenie Teatru Małego w Mosk
wie. Odtąd jego utwory zamieszkały tu na stałe. 
Przed gmachem Teatru Małego stoi pomnik Ost
rowskiego, a scena ta zwana jest także „Domem 
Ostrowskiego", podobnie jak Komedia Francuska 
- „Domem Moliera". 

Historia obdarzyła mianem wielkich i ge
nialnych tylko tych pisarzy, którzy umieli 
pisać dla całego narodu, i tylko te dzieła 
zwycięsko przeszły próbę czasu, które w ich 
ojczyźnie miały charakter prawdziwie na
rodowy; takie dzieła stają się stopniowo 
zrozumiale i cenne dla innych narodów, 
a wreszcie i dla całej ludzkości. 
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Jegor Dmitryez Glumow, 
miody człowiek 

Glafua Klimowna Ghunowa, 
jego matka 

Nil Fiedosjeicz Mamajew, 
bogaty jegomość. daleki 
krewny Glumowa 

Kleopatra Lwowna 
Mamajewa - jego żona 

Knaiclci, starszy i nader 
wynjo.fły pan 

Iwan lwanycz Gorodulin, 
powatny człowiek 

Sofia lgnatiewna Tł1111.fina, 
bofata wdowa. wielka 
.dama pochodząca ze sfery 
kupieckiej 
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Komedia jest moim zdaniem takim samym 
dramatem jak i to co się zwykle nazywa 
tragedią; zadanie jej polega na przedsta
wieniu życia w sprzeczności z ideą życia; 
żywiołem jej jest nie ten niewinny dowcip, 
który dobrodusznie pokpiwa sobie ze wszy
stkiego pragnąc jedynie wywołać wesołość; 
nie: żywiołem jej jest ten pełen żółci humor, 
to groźne oburzenie, które nie zna żartob
liwych uśmiechów, ale wybucha groźnym 
śmiechem, które zwalcza małoduszność 
i egoizm nie epigramatami, ale sarkazmem. 

WISSARION BIELIŃSKI 

Kontaktów swoich z teatrem nie ograniczał 
Ostrowski tylko do płaszczyzny literackiej. Na 
przestrzeni dwudziestu lat był jednym z najczyn
niejszych ludzi w życiu teatralnym Moskwy. Nie 
mając bezpośredniego dostępu do teatrów, działal
ność swą poświęcił Kołu Artystycznemu, placówce 
zorganizowanej w Moskwie w 1866 r., z której 
wyszedł szereg wybitnych aktorów. Było bowiem 
Koło Artystyczne nieoficjalną szkołą sztuki aktors
kiej, taką, jakiej domagała się scena rosyjska. 
Przywiązanie pisarza do spraw teatru znalazło swój 
wyraz także w jego działalności w Towarzystwie 
Pisarzy Dramatycznych i Kompozytorów Opero
wych, zorganizowanym z jego inicjatywy w 1874 r. 
w Moskwie. Ciągłe kłopoty finansowe, spowodo
wane zaleganiem honorariów, skłoniły go do wysu
nięcia projektu ustawy normującej kwestię honora
riów autorskich za wystawiane utwory, które prze
chodziły często na własność dyrekcji teatrów, nie 
przynosząc żadnych korzyści autorom. 

Korzyści z teatru nie mam prawie żadnych, chociaż we 
wszystkich teatrach moje sztuki przynoszą ogromne docho
dY,. Kierownictwo teatrów też nie jest dla mnie zbyt 



łaskawe, a już czas, abym doznał nie tylko względów, ale 
i pewnego szacunku. Bez kołatania i ukłonów z mojej strony 
niczego dla mnie nie zrobią, a wiesz sam, czy zdolny jestem 
do płaszczenia się. Ciężko i poniżająco jest w moim wieku 
grać rolę wiecznie kłaniającego się petenta. 

(z listu do przyjaciela. aktora F. Burdina) 

Ostrowski do końca życia pozostał wierny idei 
stworzenia narodowego teatru rosyjskiego. Moż
liwość jej realizacji ujrzał w działalności komisji dla 
rewizji ustaw w departamencie teatru. Rewizja ta 
rozpoczęła się w 1881 r.; wynikiem jej było wpro
wadzenie szeregu zmian i uchwał znoszących do
tychczasowe uprzywilejowanie stanowisk tatrów 
cesarskich. W tych warunkach otwierały się moż
liwości ·utworzenia rosyjskiego teatru narodo
wego. 

Swych szerokich planów przebudowy teatru 
i wprowadzenia doń nowego, ludowego widza nie 
mógł Ostrowski zrealizować. Niemniej jednak swą 
działalnością społeczną i bogatą twórczością dra
matyczną wniósł trwały wkład do historii teatru 
i kultury rosyjskiej. Dlatego też bardziej niż ktokol
wiek inny miał prawo powiedzieć: „Trzydzieści 
pięć lat w historii rosyjskiej literatury dramatycznej 
nazwanych będzie moim imieniem". 

Na krótko przed śmiercią objął stanowisko 
kierownika literackiego moskiewskich teatrów pań
stwowych, które w wyniku przeprowadzonej reor
ganizacji uniezależniły się od teatrów cesarskich 
w Petersburgu. Był to jeden z najbardziej donios
łych momentów w życiu pisarza, gdy teraz, po 
latach walki i sporów z dotychczasowym kierow
nictwem, mógł rozwinąć szeroką działalność, która 
pozwoliłaby mu na realizację śmiałych zamierzeń 

związanych ze stworzeniem wielkiego teatru naro
dowego. 

Nominacja ta przyszła jednak zbyt późno . 
W 1886 r. Ostrowski takją ocenia w liście do jednej 
ze swych korespondentek: „Rzuciłem się w wir, 
z którego nie wiem czy wypłynę. [ ... ] Cóż robić, 
przybyła Pani do Moskwy wtedy właśnie, gdy 
osiągnąłem cel dążeń całego życia i gdy równocześ
nie z przerażeniem stwierdziłem, że podjęte przeze 
mnie obowiązki są nie na moje już siły. Dano 
wiewiórce za jej wierną służbę wór orzechów, gdy 
już zabrakło jej zębów.[ ... ] Czuję, że braknie mi si~ 
i wytrwałości, by zrealizować dla dobra sztuki 
ojczystej te skryte marzenia, którymi żyłem, które 
są częścią mej duszy. Jest to sytuacja głęboko 
tragiczna. Pozostaje jedynie przeświadczenie, że 
oddaję swe siły i robię wszystko, co tylko można". 
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