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ALEKSANDER OSTROWSKI 
Aleksander Ostrowski zajmuje v,rybitne m1eJSCe w rozwoju rea1istycz

nego teatru rosyjskiego. życie jego (ur. w 1823 r. w Moskwie, zm. 
w Szczełkowie w r. 1886) przypada na okres, gdy Rosja przechodziła 
w szybkim tempie od pól feuda1nych, przestarzałych form społecznych do. 
kapitalizmu. Imperium carskie, wstrząsane od dawna potężnymi buntami 
chłopskimi, zacofane ekonomicznie w sto unku do zachodu Europy, rzą
dzone przez żandarmski absolutyzm Mikołaja I, gniło coraz wyraźniej. 
Konieczność reform stała się oczywista, szczególnie po wojnie krymskiej 
(rok 1855), w czasie której nieudolność carskiego aparatu państwowego 
wystąpiła ba1·dzo wyraźnie. Reformy następcy Mikołaja I , A1eksandra II 
szły w kierunku przyśpieszenia . kapitalizacji Rosji - reformy te nie 
były bynajmniej obliczone na polepszenie doli mas ludowych. Na miejsce 
wyzysku chłopa pańszczyźnianego zjawił się wyzysk kapitalistyczny. 
Unowocześnienie obszarniczej, feudalnej krainy dokonywało się w ten 
sposób, iż car, największy właściciel ziemski Rosji z obrońcy interesów 
obszarniczych stawał się obrońcą interesów obszarniczych i kapitalistycz-
nych . 

Kapitalizacja Rosji carskiej wywołała ogromny wstrząs w życiu ca
lrgo państwa - wstrząs ten odbił się na całokształcie zagadnień ideolo
gicznych, wywołał znamienne przeobrażenia w postępowej, rewolucyjnej 
myśli rosyjskiej. Na widownię wkraczała nowa klasa społeczna - pro-
1etariat fabryczny; jednocześnie, wraz z kapitalizacją wsi, zachodziło 
ostre rozwarstwienie klasowe chłop twa. W rozwijającym się kolejnymi 
etapami rosyjskim ruchu rewolucyjnym od Radiszczewa, poprzez deka
brystów, Hercena, wielkich demokratów rewolucyjnych, Bielińskiego 
i Czernyszewskiego, aż po pierwsze koła marksistowskie, ekonomiczny 
przewrót lat 60-ych i 70-ych odegrał rolę decydującą - zbliżył myśl 
rewolucyjną do mas pracujących , stwa1·zał realne warunki rewolucji ro
syjskiej . 

Ostrowski od najmłodszych lat tkwił w środowisku, w którym te 
przeobrażenia były najbardziej może widoczne - urodził się w rodzinie 
urzędnika sądowego, szereg lat pracował sam w sądzie handlowym. Gdy 
w ro~u 1851 ostatecznie zerwał z pracą urzędniczą i poświęcił się twór
czości literackiej (rozpoczął ją już wcześni ej, w roku 1847), rozporzą
dzał ogromnym materiałem obserwacyjnym dotyczącym życia ekonomicz
nego i obyczajowego współczesnej mu Rosj i. 
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W głębokiej i przenikliwej obserwacji życia rosyjskiego i przemian 
w nim zachodzących leżą podstawy realizmu Ostrow kiego. Wielki dra
maturg nawiązał w swej twórczości scenicznej do tradycji realistycznego 
teatru rosyjskiego, do tradycji Fonwizina, Puszkina, Gribojedowa i Go
gola. Ostrowski rozpoczął działalność dramaturgiczną w okresie, gdy 
w warunkach ucisku cenzuralnego i wstecznictwa te realistyczne, postę
powe tradycje teatru rosyjskiego były zachwiane. Na scenie krzewił się 
wodewil i płaska farsa, żywcem przenoszona z Zachodu. Z drugiej strony 
istniały tendencje przeciwne wpływom zachodnio-europejskiej sztuki, 
tendencje kryjące się pod maską rzekomej „rodzimości" i „słowiańsko
ści" wsteczne idee samodzierżawia carskiego, religianctwa prawosławne
go, wielbiące pańszczyźniany ustrój społeczny. Wielką zasługą Ostrow
skiego jest to, iż potrafił od przezwyciężyć szkodliwe, wsteczne kierunki 
artystyc"zne i ideologiczne, iż kontynuował realistyczną, narodową linię 
teatru rosyjskiego. Twórczość jego jest łącznikiem między teatrem Go
gola a wielkim realizmem Czechowa i rewolucyjnym teatrem Gorkiego. 

Ki}~adziesiąt utworów dramatycznych Ostrowskiego to prawdziwy 
przekroJ przez wsp6!c~esn~ mu rzeczywistość rosyjską. Sfery kupieckie, 
począwszy od starosw1eckich kupców moskiewskich po typy współczes
nych zupełnie kapitalistów, deklasująca i kapitalizująca się warstwa 
obszarnicza, biurokraci, drobna inteligencja urzędnicza, przedstawiciele 
mas pracujących, wreszcie bliscy sercu Ostrowskiego aktorzy - oto bar
wna galeria przeszło 600 osób działających na scenie jego teatru. 

Ostrowski nie jest obojętnym widzem notującym przejawy życia ro
syjskiego. Ostrowski-realista potępia krzywdQ i zło społeczne, demasku
jące przestarzałe, patriarchalne formy życia rodzinnego, niemoralność 
i chciwość sfer kupieckich, zgniliznę moralną i materialną środowiska 
ziemiańskiego, przekupność i bezideowość biurokracji. Ostrowski nic za
trzymuje się na krytyce - jego głęboki patriotyzm każe mu szukać 
w życiu rosyjskim tego co szlachetne i piękne. Pisarz znajdu je i takie 
strony życia swej ojczyzny, znajduje uczciwych, pracujących ludzi, ludzi 
pokrzywdzonych przez niesprawiedliwy ustrój społeczny , ludzi walczą
cych o lepsze jutro swego narodu . 

Sam Ostrowski nie był rewolucjonistą. Ale twórczość jego demasko
wała , oskarżała, bronił a eksploatowanych i pokrzywdzonych. A więc 
obiektywnie przyczyniła się do obalenia kapitalistyczno-obszarniczej Ro
sji carskiej , „wlięzienia narodów" i więzienia ludzi pracy. Demokratyzm 
i realizm społeczny utworów Ostrowskiego uczynił go nienawistnym dla 
wstecznych, zacofanych kół rosyjskich burżuazji - jego piękny huma
nizm, wiara w człowieka i Wiara w lepszą przyszlość narodu uczyniły go 
bliskiim Rosji rewolucyjnej, sprawiły, iż zajął on trwałą pozycję w rc
pertilarach teatralnych Związk""U Radzieckiego, iż coraz szerzej i po
wszechniej znany jest poza granicami ZSRR. 

Gdy znikła sztuczna kurtyna dzieląca Polskę przedwrześniową od 
postępowej kultury rosyjskiej popularność Ostrowskiego w naszym kraju 
znacznie wzrosła i wzrasta nadal. Takie sztuki jak „Las", „Panna bez 
posagu' ', „Grzesznicy bez winy", „Wilki i owce", cieszą ię wielkim po-

4 

wodzeniem na scenach Poi'ski Ludowej. Gorąca sympatia z j aką nasz 
nowy widz odnosi się do sztuk Aleksandra Ostrowskiego każe się spo
dziewać, iż arcydzieła rosyjskiego realisty takie jak „Burza", „Wycho
wanica", „Talenty i wielbiciele" i wiele innych , staną się wkrótce jeszcze 
bardzJiej znane i bliskie polskiej publiczności teat r a lnej . 

„GRZESZNICY BEZ WINY" 
„Grzesznicy bez winy" (Bez· winy winowatyje), 4-aktowy utwór dra

matyczny o współczesnej, społecznej tematyce, to jedna z ostatnich sztuk 
Ostrowskiego - wielki dramaturg pisał j ą na dwa lata przed śmiercilł 
(1884). „Grzesznicy bez winy" należą do wybitnieszych dzieł Ostrow
skiego - znajdiiiemy w nich wiele cech charakterystycznych i dla ideo
logii i dla oblicza artystycznego pisarza. 

Akcja dramatu jest prosta: są to dzieje krzywdy młodej kobiety, 
dzieje jej walki o prawo do życia i szczęścia. Lubow Otradina, młoda 
i wykształcona panna ze zubożałej rodziny, mieszka w prowincjonalnym 
mieście rosyjskim. Zmarli rodzice nie zostawil i jej majątku, Otradina 
nie ma posagu. óż to szkodzi - zapytamy - jeżeli j est młoda, wy
kształcona, przystojna? Otóż, brak posagu powodu je, że Otradina jest 
społecznie upośledzona, że jej wszystkie zalety nic nie są warte w po
równaniu z jej zasadniczą wadą: ubóstwem. Ostrowski pokazał w swej 
sztuce bardzo ostro los ubogiej, nie mającej posagu panny. „Panienka 
wie, jacy dziś ludzie - mówi jej służąca Annuszka - lecą tylko na 
pi niędze" - a w innym miejscu : „Alboż to panienka prędko się do
c.zeka odpowiedniego kawalera. Niejeden by może chciał, tylko że ... 
posagu nie ma" . Otradina nie ma w obszarniczo-kapitalistycznym spo
łeczeństwie żadnych perspektyw. Przecież nie dorobi się na korepety
cjach, mieszka w mieście kupickim, a tam „wykształcenia nie cenią", bo, 
jak mówi Annuszka, „z grubymi pieniędzmi to sobie mogą żyć i w zupeł
nym nieuctwie". Nic tylko nie ma pe1·spektywy na „dorobienie się" i za
pewnienie sobie przyszłości, ale nie ma też prawa do szczęścia osobistego. 
Otradina kocha młodego człowieka, urzędnika . Ma z nim synka, dwu
letniego Griszę. Grisza wychowuje się u obcej, ciemnej kobiety. Otra
dina musi się z nim kryć tak samo, jak ze swym uczuciem do jego ojca. 
Do małżeństwa nie doszło. Młody człowiek nie miał natury na tyle 
„heroicznej", by się decydować na ożenek z ubogą panną, zresztą, jego 
„mamusia" nigdy by do tego nie dopuściła. Porzucona Otradina dowia
duje się jednocześnie, że jej synek ciężko zachorował, sama zapada na 
zdrowiu, potem zawiadamiają ją, że risza nie żyje. Cóż, zdawało by 
się, ~e Lubow Otradina, „grzesznica bez winy", bezbronna ofiara sto
eunkow społecznych, w których musiała żyć, jest zupełnie i ostatecznie 
złamana . Tak jednak nie jest - Ostrowski pokazuje nam nie tylko to, 
jak warunki potrafią łamać człowieka, ale .poka:i:uje też, jak człowiek 
potraf1i walczyć z otaczającym go światem krzywdy i bezprawja . I w tym 
tkwi przede wszystkim wielka wartość jego sztuki. 
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Po katastrofie, jaka ją spotkała, Otradina szuka w życiu punktu za
czepienia - szuka zajęcia. Nie było w tamtych ponurych czasach łatwo 
znaleźć zajęcie dla kobiety. Możliwości pracy zawodowej kobiet były 
niesłychanie n:ikłe - Otradina z własnego doświadczenia wie, jak ciężki 
i niewdzięczny jest zawód prywatnej nauczycielki . Cóż zaś jej pozostaje? 

ieznaczna pomoc materialna, jaką jej okazała daleka krewna, pozwo
liła Otradinie ·dojść do zdrowia, odpocząć . Postanawia zostać aktorką. 
Gdy po siedemnastu latach widzimy ją znowu w tym samym mieściei, 
w którym doznała tylu krzywd, jest to już inna kobieta. Nie tylko star
sza i bardziej doświadczona - Otradina wstępując na scenę zmi eniła 
nazwisko, przybrała paniieńskie nazwisko matki, Kruczynina - ale zmie
niła też coś ważniejszego od nazwiska ~ swój stosunek do świata. To 
nie jest bierna i bezbronna ofiara, t o kobieta samodzielna, znakomita 
aktorka, pełny, niezalei.ny człowiek. 

Nie przypadkiem Ostrowski kazał swej bohaterce wstąpić na scenę. 
Zawód aktorski był jednym z niewiciu zajęć, jakie mogla uprawiać w car
skiej Rosji kobieta. o wit:cej, zawód ten , gdy aktorka wybiła się dzięki 
pracy i alentowi, gdy nie zatonęła od razu w intryganckim bagienku 
ówczesnego życ ia teatralnego, dawał jej względną niezależność, był je
dnym z niewielu zawodów, umożliwiających wówczas kobiecie pracę 
twórczą. Otradina-lu:uczynina jest właśnie niezależnym, t wórczym czło 
wiekiem. Cierpienia wiele fo nauczyły, dały jej ogromne doświadczenie 
życiowe - doświadczenie to wyzyskuje ona w swej art~st~cznej pr'.lcy, 
pozwoliło jej ~no ukazy\~ać . \~ o~twarzanyc~ prze~ . s~ebie . post:ac1ach 
prawdziwych, CICSZących Slę I c1erp1ących Judz1. W.aznieJSZe Je~t JeSzc~e 
to że bolesne doświadczenie życiowe nauczyło Otradmę-Kruczynmę o<lróz
ni~ć prawdę od fałszu, nauczyło ją głębokiego szacunku i współcz.ucia 
dla człowieka. Za swą powinność, za „swój obowiązek" uważa ona po
maganie ludziom. 

Postać Otradiny-Kruczyniny 'wiadczy o głębokiej wierze Ostrow
skiego w człowieka , w jego wolność do przemiany, wiary w to , że nie 
należy poddawać się złu, lecz ie należy z nim walczyć. 

O tym zaś, gdzie jest zlo, mówi Ostrowski w tej sztuce tak samo 
wyraźnie, jak w swych najlepszych , spolccznic najcelniejszy.eh . utwo~·ach. 
To nic ludzlie są źli „z natury", lecz warunki spłeczne robią ich wiaro
łomnymi, cynicznymi. Urzędnik !'.Iurow, narzeczony Otradiny, jest czło
wiekiem bez charakt eru, życiowym oportunistą . „Cóż robić. To wina 
mojego wychowania - wyznaje sam - jestem człowiekiem zahukanyn1, 
bez woli". żyoie, a raczej wyrachowanie „mamusi" daje Murowowi 
w ręce ogromny majątek , a w1·az z nim strach, by go nie stracić. Dl:i. 
zachowania pieniędzy, jedynego „szczęścia" w życiu człowieka, któremu 
matka przedtem nie dawała ani rubla, Murow gotów jest na kaidy kom
promis z sumieniem. A środowisko aktorsk~e , które poznajemy w drugiej 
części sztuki? 

Ostrowski, wielki znawca teatru i życia teatralnego, wielokl'Otnie 
w swej twórczości opisywał środowiska aktorskie (przypomnijmy sobie 
chociażby znaną naszemu widzowi sztuki Las, czy mniej znany , a jeden 
z najlepszych utworów strowskiego, „Talenty i wielbiciele") . 
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Aktorów Ostrowski znal i cenił, tak samo jak cen1ił inteligencję pra: 
cującą, poddaną . przez carski 1·eż!m .uci~kow:i, pozb~wi?nll: moż}iV.:ośc1 
twórczego rozwoJu. Ale Ostrowski nie 1deahzuJe akto1 skiego swiata. 
„Grzesz.nicy bez winy" są tego doskonałym przykładem. Obo~ .K~·uczy
niny, pełnego człowieka i artysty, mamy w sztuce prze~staw1c1eh pr~
wincjonalnego aktorstwa, Judzi, na kt?rych ~harakterze 1 postępowaniu 
wvbitnie zaciążyły zatęchłe stosuneczki panuJącp w ówczi;~mym teatrze. 
r~try°g.i, a nade wszystko ciężkie warunki ~rn!eriulnc wy~1s~.ęły 1_1a t~1 
środowisku piętno. Przeciętny aktor, szczcgolme na p1:~wu;icJ1,. dl·~ał nie
ustannie o swe jutro, którego mu nie mogły zape.wmc med11;ze 1 syste
matycznie przez prywatnych właśc i cieli teatrów obcma_ne P.ensJe. Akt~r~a 
Koryn kina int1 ygujaca przeciw przyjezdnej znakomitości, Kruczynm1e, 
obawia si~ przede w;zystkim, że wybitna .ak.torka !,odbi~rze chl~b" .s~\rym 
mniej utalentowanym koleżankom , a daleJ, ze odbierze 1~ łaski m1~Js~o
wych „mecenasów" bogatych wielbicieli nie tyle ztuk1 t eatralneJ, ile 
kuu.ecycll wdzięków. 

Aktor Szmaga, „komik w życiu a morderca na scenie", to osobr:ik 
głęboko zdemoralizowany, cyniczn), p1 zepijający nedzne. gr~sze, ktore 
zarabia a czę - to wyłudza od otoczenia. I w tym mało poc1ągaiącym oka
zie czł;wieka dostrzegł jednak Ostrowski tragedię zmarnowanego, ponu
i·ego życia. „Trudno go uznać za wzór 1~1oralności - mówi o .szmadze 
jego towarzysz N ieznamow - bez waham~ spr~eda za grosz ~aJlepsze~o 
pl'Zyjaciela i dobroczyi'1cę . .. za to ma ~neocenio~c zalety : me m~rzme 
w lekkim płasz~zu w ~ia1czyste .mrozy, me ut~~k.~Je n.a głód, g.d~ .me ~a 
co jeść, nie gmewa się, gdy laJą, a na\\ et b1Ją . 1~ zapo~ma_JmY, ze 
zawód aktorski, „komied ianta", . był p1zez . ob.s.zarm~~o-kap1~ah~tyczn_e 
. fery ówczesne pogardzany, uwazany za „cos ~uzszego . Zna~om1ty pi
sarz rosyjski zeszłego wieku Saltykow-Szczedrm z goryczą pisał : „po
zycja aktorki niewiele się różni od pozycji kobiety l_lUhlicznej". Los pro
wincjonalnego aktora z najgorszej strony poznał N1eznamow, obok Kru
czyniny najważniejsza po~tar w „Grzesznikach bez winy". 

Nieznamow jest aktorem bardzo młodym, utalentowanym. Prze~len
stwem jego ż~·c 1 a jest fakt, że jest „znajdą" dzieckiem bez rodziców. 
Sztuka Ostrowskiego mówi nam, jaki był los takiego dziecka - ile mu
siało ono wycierpie ć, ile cierpi dalej, .iuż juku dorosły członek społe 
czeństwa. Dyskryminacja nieślubnych dzieci , niczym niezasłużona po
garda, jaką otacza je społeczeństwo kapitalistyczne, nie są dla n~s 
zjawiskiem obcym. Pamiętamy, że te sprawy wyglądały u nas przed me
wielu laty, pamiętamy, że dopiero ustawodawstwo Polski Ludowej oto
czyło opieką dzieci nieślubne i położyło raz nazawsze kres temu hanie
bnemu przesądowi. 

Lo"y N ieznamowa układały ię wyjątkowo ci~żko. Zie traktowanie, 
stała nędza, szykany ze strony policji, niepe\vność, a raczej pewność, iż 
nic się nie zmieni dla niego na lepsze, uformowały ten dziki i żywiołowy 
charakter. Nieznamow robi wrażenie cynika, człowieka mimo swych mło
dych lat głęboko rozczarowanego życiem- - ale to wszystko jest tylko 
maską . Tak samo, jak maską jest jego ordynarność, nonszalancja i za
wiadactwo. Nieznamow boi się życia, nie ma zaufania do ludzi jest aż 
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chorobliwie drażliwy. J ego uczciwa i prawa natura jest boleśnie skrzy
wiona przez złe, niesprzyjające warunki, w jakich ten chłopak wyrastał. 
I on, chociaż w inny sposób niż znacznie głębiej zdemoralizowany Szma
ga, „pogodził się'' z rzeczywistością - stracił wiarę , aż można ją zmie
niać. Stał się mimowolnym wyznawcą zasady: im gorzej, tym lepiej. 
I oto Nieznamow spotyka na swej drodze Kruczyninę. 

Nieznamow nie spotkał dotychczas nikogo, ktoby odniósł się do mego 
z sercem, ktoby mu pomógł - dotychczas czuł się na świecie, jak wśród 
zwierząt drapieżnych, nic dziwnego, że sa.m uległ zezwierzęceniu. Kru
czynina bezinteresownie mu pomogła , to stało się dla skrzywdzonego 
przez otoczen~e aktora wielkim, decydującym momentem w jego roz,woju. 
Nieznamow nie od razu uwierzył, że człowiek być dobry - na to miał 
zbyt ciężkie złe doświadczenia. Ostrowski po mistrzowsku pokazuje, jak 
Nieznamow walczy z sobą, j ak trudno mu odzyskać wiarę w życie. 

W postaciach Kruczyniny i Nieznamowa Ostrowskii zestawia i ostro 
jednocześnie przeciwstawia dwie postawy ideologiczne, dwa różne typy 
stosunku do życia: czynny i bierny. Kruczynina wierzy w życie, stara się, 
tam gdzie może, pomóc lud2liom, zmienić ich los na lepsze. Nieznamow 
odwraca się z pogardą od nienawistnego mu świata. W konfrontacji tych 
postaw można się doszukać śladu głębokich problemów ideologicznych 
dręczących epokę w której żył i twol'Zył Ostrowski. Czy uciec od złego , 
niszczącego człowieka świata, czy przeciwnie, szukać w tym świecie do
bra, pomagać mu wzrastać. I Ostrowsk i, ostry krytyk współczesności, 
a jednocześnie, artysta kochający człowieka , nie waha się ani chwili -
staje po stronie czynnej , aktywnej postawy wobec życia. Optymistyczne 
zakończenie utworu jest radosnym t riumfem Kruczyniny. 

„Grzesznicy bez winy przedstawiają dla nas wielorakie wartości. 
Sztuka daje nam wycinek życia rosyjskiego z lat 80-ych zeszłego stule
cia - obraz jest wierny, nie ogranicza się do konturów zewnętrznych, 
padków. A co ważniejsze, autor nie jest obserwatorem chłodnym i bez
maluje bardzo dobitnie społeczne ~ ideologiczne tło przedstawianych wy
namiętnym - oskarża stosunki społeczne, nie ludzi. Wierzy, że człowieka 
można naprawić, że możn.a i t rzeba mu pomóc. I ta wiara jest dla nas 
dzisiaj rzeczą najcenniejszą w sztuce Ost rowskiego - stanowi ona po
most między naszym socj alistycznym teatrem i wielkim rosyjskim rea
listą. 

S tef an Treu.gutt. 
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AL EKS ANDER OST RO WSK I 

„GRZESZ ICY BEZ WINY" 
dramat rn 4 aktach 

Przekład: Czesławo .lnstnęb iec-Kozłowsk iego 

0:-11b v: 

Luhow l wanowna Otradina - pann z ilnhregn domu 

Helena fa ano\\na Kruczynina - znana akto rka 

Grigorij Lwowicz Murow - młody rzłowick, urzędnik gubernialny 

Grigorij Nie:inamow - aktor prowincjonalny 

Taisa Ilj inilozna Szeławina - panna, kole-llinka Otradiny 

_" ił Stratonicz Dudu:kin - bogaty ziemianin . 

Nina Pawłowna Korynkina - aktorka prowincjonalna . 

Sz:maga - aktor pro\\incjonalny . 

Pietia Miłowzorow - pierwszy amanl 

Arina Gałczycha - - mie zczanka 

Annuszka - służąca Otradiny 

I wan - pos.ługacz hotel&wy 

Lokaj 

Goście na balu 

} Maria Mali.eka 

Eugeniusz Stawowski 

Jerzy Walczak 

I anina Łukowska 

I Kazimierz Opaliński 
l Z:rgmunt Nowicki 

Hilda Skr=ydł~ska 

ff ojciec/i Rajewski 

Zbigniew Jabłoński 

li elena święci.eka 

Natalia Szymańska 

Wiesław Mirewicz 

Wadaw Nowakowski 

* * • 
Rzecz dzieje się w Rosji mieście gubernialnym, w drugiej połowie XIX wieku. 

Między aktem 1-:->zym, a dalszymi upływa 17 laŁ 

Reriyseria: Maria Mali.eka Scenografia: Marian Bogusz 

Kier. literacki : Stefan Treugutt A ystent reżysera : Zygmunt Urbański. . 
Opracowanie muzycrte: W aldem ar KQMJ.necki. 


