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Odpowiedz, Muzo. Czy nie powiesz jednak: 
"Piękno ma barwę, barw cudzych nie nosi. 
Prawdzie wystarczy własna barwa, jedna. 
Dobre jest dobre, upiększeń nie znosi?" 

William Shakespeare 
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Aleksander Ostrowski 
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Urodzony w rodzinie urzędniczej, spędził dzieciństwo 

w moskiewskiej dzielnicy kupieckiej Zamoskworieczje. 

Przez kilka lat pracował w stołecznym sądownictwie, 

co pozwoliło mu poznać środowisko urzędnicze z au

topsji. Te wczesne doświadczenia, jak również gro

madzone przez całe życie obserwacje otaczających 

go ludzi, umiejętnie wykorzystywał w swojej twórczoś

ci, kreśląc obraz najróżniejszych warstw społecznych: 

kupiectwa, urzędników państwowych, mieszczaństwa, 

szlachty obszarniczej , przedstawicieli głębokiej pro

wincji. 

Był twórcą realistycznej dramaturgii w Rosji i praw

dziwym człowiekiem teatru. Debiutował jako autor 

dramatyczny w roku 1850 i do końca swego życia 

pozostał związany ze sceną. W swoich najwybitniej

szych utworach połączył ostry krytycyzm i umiejętność 

demaskowania wszelkiego fałszu z ogromną wrażli

wością moralną. Ostra krytyka obyczajów kupieckich, 

z której autor musiał się tłumaczyć przed władzami 

(rozciągnięto nad nim nadzór policyjny), wpłynęły na 

złagodzenie ostrza satyrycznego. Na pewien czas 

porzucił tematykę współczesną, tworząc dzieła his

toryczne z przełomu XVI i XVll wieku (m. in. Dymitr 
Samozwaniec i Wasyl Szu;ski). Wkrótce jednak pow

rócił do pierwotnego kręgu tematycznego, zajmując 



Aleksander Ostrowski 

się obrazowaniem życia społecznego ówczesnej Rosji. 

Do najwybitniejszych utworów tego nurtu należą: 

Intratna posada, Burza, Las, Panna bez posagu, Wilki 

i owce. 
Od 1851 roku związał się z miesięcznikiem „Mos

kwitianin", z jego „młodą redakcją", wyznającą własną 

ideologię neosłowianofilską, która, w odróżnieniu od 

właściwego słowianofilstwa, polegała na wrogości do 

warstwy szlacheckiej i apologii patriarchalnego ku

piectwa, rzekomego nosiciela prawdziwych ideałów 

narodowych, religijnych i moralnych. Jego Biedna 

narzeczona otwierała w twórczości pisarza okres sło

wianofilski, trwający do 1856 roku. Powstałe wówczas 

sztuki: Do cudzych sań nie siadai, Bieda nie hańbi, 

Nie tak żyi iak by ci się chciało świadczyły o rezyg

nacji z postawy demaskatorskiej. Jednakże sztuki tego 

typu, mimo pewnej ograniczoności, zawierały treści 

nowatorskie, wiernie odtwarzały sytuacje i wizerunek 

psychologiczny bohaterów. 

Był nie tylko najpłodniejszym dramaturgiem rosyjskim 

(napisał ponad pięćdziesiąt sztuk), ale również tłuma

czem obcych utworów scenicznych, kierownikiem 

literackim moskiewskich teatrów, pedagogiem oraz 

organizatorem życia teatralnego. 



Konstanty Stanisławski 

Wspomnienie 

11W ciągu drugiego roku [działalności Towarzystwa 

Sztuki i Literatury, założonego w 1888 roku - red .] 

zagrałem kilka ról charakterystycznych, na przykład 

rolę Paratowa w sztuce Ostrowskiego Panna bez 
posagu. [ ... ] W tej roli natknąłem się na przykrą trud

ność: nie mogłem dać sobie rady z tekstem. Pomimo 

wspaniałego języka sztuki [ ... ], w której nie można 

przestawić ani jednego słowa, nie mogłem opanować 

tekstu . Czułem, że podczas przebywania na scenie 

lada chwila mogę się pomylić. To mnie denerwowało, 

odbierało pewność siebie, wywoływało zająknięcia, 

niepotrzebne pauzy, stwarzało jakieś nieporozumienia 

sceniczne, pozbawiające rolę i sztukę koniecznej kome

diowej lekkości i potoczystości. [ .. . ] Pewnego razu tak 

się zaplątałem w tekście, że nie wiedziałem, jak wybr

nąć z labiryntu słów. Zmieszany zszedłem ze sceny, 

psując koledze jeden z najlepszych momentów jego 

roli." 

Konstanty Stanisławs k i: Moje życie w sz tuce. 

[w:] Pisma, tom I. PIW, Warszawa 1954. 
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Wsiewołod Meyerhold 

Dramatopisarze rosyjscy 

„Repertuar jest sercem każdego teatru . Prawdę 

zawartą w tych słowach potwierdził złoty wiek teatrów 

w Hiszpanii, Włoszech i Francji: teatr wieku XVI i XVll 

osiągnął tak znaczący rozkwit, pon ieważ jego serce 

(repertuar) dostarczało mu ogromnych ilości zdrowej 

krwi. 

Repertuar sam jest już teatrem. [ ... ] Teatr rosyjski 

XIX wieku zapisał w swoich kronikach trzy wybitne 

nazwiska [ .. . ] Ci trzej dramatopisarze - Gogol, 

Puszkin, Lermontow - wykuli z solidnego metalu 

pierwsze ogniwa łańcucha, który powinien stać się 

łącznikiem pomiędzy zachodnim teatrem Złotego 

Wieku i Teatrem Przyszłości . 

W latach sześćdziesiątych nowym ogniwem tego 

łańcucha stał się Ostrowski. Jego sztuki w raz z ko

mediami i dramatami Gogola, Puszkina i Lermontowa, 

stanowią podstawę repertuaru rosyjskiego. [ ... ] 

Ostrowski [ ... ] wzbogaca swój oryginalny talent 

znajomością dzieł wielkich epok teatralnych Zachodu . 

Tłumaczy z h i szpańskiego intermedia Cervantesa; po

równując teatr obyczajowy Ostrowskiego z teatrem 

obyczajowym Lope de Vegi widzi się , ile Ostrowski 

skorzystał z lekcji danej mu przez Cervantesa. 

* * * 



Gogol, Puszkin, Lermontow i Ostrowski stworzyli 

trwałą podstawę teatru rosyjskiego. Ich następcy nie 

chcieli - albo nie umieli - zbudować na tym funda

mencie dumnego gmachu dramatu rosyjskiego. 

Teatr nastroju Czechowa jest jakby nadbudową 

teatru obyczajowego Ostrowskiego, ale nadbudową 

o bardzo nietrwałym charakterze." 

Wsiewołod Meyerhold: Przed rewolucją. 

WAiF, Warszawa 1988. 

Szanowni państwo 

Praca dyplomowa studenta wydziału aktorskiego 

szkoły teatralne; to nie tylko zwieńczenie procesu dy

daktycznego w czteroletnim cyklu kształcenia przysz

łego aktora. To przede wszystkim pierwszy krok aktora 

na początku ;ego drogi. Ten krok powinien wykonać 

pewnie i niemal samodzielnie. Czy to ;est możliwe? 

Jak wszystko w teatrze, sztuce, tak i ten fakt nie ;est 

wcale oczywisty. Samodzielność i pewność aktor bada 

i stara się osiągnąć w niekończącym się ciągu poszu

kiwań. Do końca życia. 

Opieka pedagogiczna to za;ęcie tyleż satysfakc;o

nu;ące, co uciążliwe. Z ;edne; strony obcowanie z ak

tywną niedoskonałością, słodkim brakiem świadomości, 

zdziwieniem nad istnieniem na;prostszych rozwiązań; 

z drugie; ;ednak strony towarzyszący te; pracy nieu

stanny lęk przed mimowolną ingerenc;ą prowadzącego 

w czułe re;estry psychiki studenta, przed częstą aneks;ą 

terenów, na których tylko on powinien przebywać. 

Pouczanie ;est odpowiedzialnością, a cóż dopiero 

nauczanie. Nie ;estem pewien, czy w temacie: techniki 

aktorskie, rzemiosło aktorskie istnieią zasady, które 

można ;asno i prosto określić, a przede wszystkim 

realizować, stosu;ąc ;ednakowe miary dla wszystkich. 

Zawsze sądziłem, że w aktorstwie ;edną z niewielu 

zasad stanowi ta, że wspomniany pierwszy krok aktora 

powinien być oparty na rzetelnym, nie budzącym wąt

pliwości, materiale literackim. 



11 Wilki i owce" Aleksandra Ostrowskiego ten warunek 

z pewnością spełniaią. Daią też rzadką w spektaklach 

teatralnych możliwość zaprezentowania się wszyst

kim aktorom obsady niemal w iednakowym stopniu. 

Ostrowski, niezwykle czuły znawca natury ludzkiei1 

nie atakuie i nie ocenia naszych grzechów, od których 

nikt nie iest wolny. Jego głos sprzyiaiący człowiekowi, 

to głos, którego bardzo brak we współczesnym świecie. 

Zapraszamy do przeirzenia się w zwierciadle, 

które podstawia nam Ostrowski, choćby po to, ażeby 

stwierdzić, że przez ponad sto lat nasze odbicie się 

nie zmieniło. 

Jan Peszek 
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