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ALEKSANDER OSTROWSKI urodził się w r. 1823 w Moskwie, 
w rogzinie urzędniczej. Po ukończeniu gimnazjum wstqpH na wydział 
71rawa Uniwersytetu Moskiewskiego, ale niebawem przerwal studia 
i rozpocząl pracę w sądownictwie w charakterze kancelisty. W r. 1849 
powstaje jego pierwsza wybitniejsza komedia „Swoi ludzie - dogada
my się". W r. 18.51 Ostrowski rezygnuje z kariery prawniczej i postana
wia poświęcić się wylącznie prac·y literackiej. W latach pięćdziesiątych 
pisze kolejno komedie: „Do cudzych sań nie siadaj", „Bieda nie hańbi". , 
„Intratna posada", „ Wychowanka" i in. W roku 1860 powstaje dramat -
„Burza", za który autor otrzymuje nagrodę Akademii Nauk. W latach 
1847 - 1862 Ostrowski pisze szereg sztuk historycznych. Pod konie_c lat 
sześćdziesiątych i w latach siedemdziesiątych powstają komedie: „Koń 
ma cztery nogi, a też się potknie", „Gorące serce", „Las", ;, Wilki i owce", 
„Talenty i wielbiciele", „Panna bez posagu" i wiele innych, których 
nies~osób tu wyliczyć. Ogólem na dorobek pisarski Ostrowskiego skla-
da ~ 46 sztuk oraz parę tomów znakomitych przekladów utworów Szek
spira, Goldoniego, Cerwantesa i in. 

Niezależnie od pracy literackiej Ostrowski rozwija ożywioną dzia
łalność spoleczną. Jest jednym z współtwórców „Stowarzyszenia rosyj
skich pisarzy dramatycznych i kompozytorów operowych", a u schylku 
życia obejmuje stanowisko kierownika wydziału repertuarowego tea
trów moskiewskich. Walczy z kosmopoHtyczną, bezideową szmirą, która 
panoszyla się wówczas na scenach rosyjskich. Umiera w r. 1886 uznany 
powszechnie za jednego z najwybitniejszych pisarzy narodowych. 

Czasy w których żył i tworzyl Ostrowski, to czasy bujnego wzro
stu kapitalizmu w Rosji, to czasy rosnącej potęgi ekonomicznej burżu-

- azji. W r. 1861 car Aleksander II zaniepokojony ruchami rewolucyjnymi 
na wsi, przeprowadził reformę uwlaszczeniową. Zniesienie pańszczyzny 
stworzyło rozlegle możliwości rozwojlJ. dla rodzącego się przemysłu i co
raz bardziej rozszerzającego się handlu. 



„ 
Ostrowski z ogromną pasją napiętnowal w swoich sztukach zaco-

fanie i samowolę szlachty, tępotę, chciwość i zaklamanie bogacącego się 
mieszczaństwa. Ostrowski ukazal w swoich satyrycznych komediach 
calą szpetotę moralną świata w którym o wartości czlowieka decydowal 
w opinii ogólu posiadany przez niego .majątek, w którym biedni ciemię
żeni byli przez bogatych, mających na swe uslugi skorumpowany apa
rat państwowy. 

Pierwsze prace krytyczne poswięcone twórczości Ostrowskiego po
częly się ukazywać już w latach pięćdziesiątych ubieglego stułecia. 

Reakcyjni komentatorzy przemilczali satyryczny charakter dziel autora 
„Lasu" usilujqc przedstawić go jako zagorzalego obrońcę mieszczańskich 
cnót i idealów. 

Trudno oczywiście o bardziej opaczne pojmowanie zamierzeń 

wielkiego pisarz.a. Wszystkie niemal jego sztuki zawierają przecież 

mniej, lub bardziej dobitną krytykę burżuazji i szlachtu. 

Michal Dobrolubow, znakomity postępowy krytyk i publicysta, 
stoczyl wielką batalię o wlaściwą interpretację twórczości Ostrowskie
go. W swojej książce „Królestwo mroku" (1859 r.) przeprowadzil dokład
ną i głęboką analizę pierwszego etapu d]'.ogi twórczej świetnego kome
diopisarza. 

Swiat komedii Ostrowskiego to zdaniem Dobrolubowa: „ ... świat 
ukrywanego, cichego :talu, świat tępego dojmującego bólu, świat wię
ziennej, grobowej ci! zy, którą przerywa niekiedy g~uche, nieśmiale 

szemranie by 'natych.rtiast ścichnąć. Nie ma tu ani światla, _ani · pla, 
ani przestrzeni, ciemne i ciasne więzienie zieje zgnilizną i wilgocią. Nie 
przenika tu ani jeden dźwięk, ani jeden promień sloneczny. Rozblyska 
tylko niekiedy iskra świętego plomienia, który pali się w każdej piersi 
ludzkiej, póki nie zaleją go brudy codziennego życia. Slabo tli ta iskierka 
w wilgotnej i smrodliwej ciemnicy, ale czasem blyśnie na chwilę i zale
wa światlem prawdy i dobra nieszczęsnych, udręczonych więźniów. W 
takiej chwili widzimy, że cierpią tu nasi bracia, że w tych zdziczałych, 
niemych, brudnych istotach można się doszukać rysów ludzkich - i ser
ce ściska się nam z bólu i przerażenia". 

„Współczesne dążenia życia. rosyjskiego - konkluduje Dobrolu
bow w rozprawce poświęconej „Burzy" - w jaknajszerszym zasięgu 

przedstawione zrstaly przez Ostrowskiego - komediopisarza od strony 
ujemnej. Malując plastyczny obraz falszywych stosunków z ich wszyst
kimi następstwami, Ostrowski jest wlaśnie dzięki temu echem dążeń 
:<mierzających do :.miany tuch stosunków na lepsze". 
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Kierownik pracowni malarskiej: 

JAN MOLGA 

Kierownik pracowni stolarskiej: 

p. o. M!KOŁAJ WIERZBICKI 

Kierownik brygady sceny: 

WŁADYSŁAW RYBIŃSKI 

Obrazy malował: 

JAN MOLGA 

W historii literatury i teatru zajmuje autor „Burzy" poczesne 
rniejsce. Wybitny powieściopisarz rosyjski Iwan Gonczarow w następu

jący sposób sformulowal w wysianym do Ostrowskiego liście, doniosle 
::naczenie jego twórczości: „Pan podarował literaturze całą bibliotekę 

utworów artystycznych, stworzy! swoisty świat dla sceny. Pan sam do
kończy! budowy gmachu, którego kamieniem węgielnym byly utwory 
Fonwizina, Gribojedowa, Gogola. Dopiero po pantt my Rosjanie możemy 
powiedzieć z dumą: mamy nasz narodoWy teatr rosyjski. Sprawiedliwość 
każe nazywać go teatrem Ostrowskiego". 

Komedia „Koń ma cztery nogi, a też się potknie"*) napisana w r. 
1868, tytuł oryginalu: „Na wsiakowo mudrec'a dawolno prastaty" - jest 
dzięki swej bezkompromisowości i drapieżności jednym z najdotkliw
szych ciosów wymierzonych pnez Ostrowskiego w „Królestwo mro
ku". Przedmiotem zjadliwej satyry jest tym razem środowisko szlachec
ka-biurokratyczne do którego pisarz przez cale życie odnosi! się z nie
przejednaną wrogością. 

Trudno przecen?ć znaczenie twórczości Ostrowskiego dla współ
czesnego teatru. Malo jest dramaturgów, których spuścizna pisarska 
bylaby tak przekonywaja.cym oskarżeniem stosunków panujących 

w świecie opartym na wyzysku i przemocy. 

Utwory Ostrowskiego pomagają nam lepiej rozumieć i mądrzej 

nienawidzić zlo tamtych czasów. Pomagają nam tym samym w naszej 
dzisiejszej walce o nową socjalistyczną moralność, w walce z tym 
u:szystkim co w każdym z nas pozostalo z dawnego, starego świata. 

Lech Piotrowski 

*) Uważamy ten tytuł za lepszy od tytułów .. I spryciarz się nat
nie"' ... Trafiła kosa na kamień". 
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