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ALEKSA łlł~ OSTROWSKl 

\lek~ander() lfO\F"i urodził ię dri:t J:! I;\ iet1ia l'i :ir. \ 10 k\ic; 
uni11rl Jora 2 L'Z rwca 1 '~li roku \\ ~w.•·z„;~ ku,, ii> guli rui I 1·0 lrn1i.,ki1•i. 

'l'\H>r• .~oi.1· I) !ro\ ki go na!~·/\ .„ •nul i t. z ~ r h 1z11 11 kr h, 111 • 

go·. Ulurk I uqi:1eu1tm:. 'Jol ·!oj , nit k• \\a-. t1·1.„rlrin11, ie ru u\\ll t in
nych ,·yb1łn)1'h przed•t•r\\ll'Jell 11 11kierunl11 1 lr11 ki ZuJ11111ie pO<"ZP•
ne 111iej~L'e \\ dzi••jnrh lill'r. lur: 111,~J ki J •• n'ILI i•·I 1. p •J:! z •„ IL'l 11 
on p•z. JRW. z: c d11ni11. ,. n.nul .• h>łtun't •.11. 11„n.11 \.ll'.\al z u lłn ·I'''' 
w m1lro1u ~połec1.11~m llosJi. 1blrw .1ego ul~r.' '')llr~nwcre hylJ 1.t1nw
nu prz •j\\ C• z 11·~ nercm1111 J \ ar~lwiti ull~rnrnkzeJ. jak 1 pr1.„1•h•ku t~
pen.u. a chr1\\l lllll 111ie111-1•z1111. l\\ u .• 'ie flZ•'l1:11zil tez ~lol\ 1 aju-trzej. zej 
kr)'l\"ki pod I .J r e~elll p!'zeku11111.;j !'inro rn1•ji l'fll l\itlj, h '<illC j i. lD, pJa
~I\ w życi11 ~polecz 1·1blwa ro~:j~: iegn 1.· •i ku. 

U1>lrowski 01 był r · \Olucjun1„t11 " . 1•i,l\ 111 lei.:o ło\\lł 1.nncteni . 
ale b) I niewątplh\ ie szcwr) 111 de111okr11L1, 11 jt11o:o ~ł J•nki re1:1lizm " •Jl'C

oic zjawisk społt'1 zn\ eh, µoli1czon) "I. nelf'loym humao1z111cm, jego lral
oa i \\Oikli\\n kr~t)lrn panując\'1'11 losu11kó\\, :.tal) ~ii: w kon 1::kweo1·ji 
ezyne111 il.cie rew11luniny11 . budzi!) .1 ll\u\11t'dzę społ l'l.e!'r:twa. puo. y
' ai1 µr11goienit1 zn1ilt11y i~tniej11cegu Hllln\1 1 z1,;1·:„, 111•1.yl~ rurnruiel' życie 
\\ duchu id uł1n\ postępu 1 qprin\iedlh\n!w1 Tnk oren1li wurł11. r· ;<'t'IJI 11 
dzieł t l <lrowskiesco "spt.frzesn i mu. W) bitni dcrnokraci-rt'\' ol u i· Jon iśl'i. 
pisarzt! te· miar~, co IJoltrolubo\\, Czerny ·1.c ,·,..ki, Herce11 

Komeilia p.t „. Kruk krnk1rn i oku nie \I) kule" (tytuł or. ginalu: „ '\\ oi 
ludi . ot·z'.io111 jr.") .1<''1 jednym z pierw~z eh. a znraze11t najf.(łt1."nil-j~zyrh 
ut,\oro\\ OstrowAki vo. , 11p1slłn1t w roku IX-1-!ł. wydrukowana \w l'ZllRO
piśmie „Mo kwit111nio" uraz 11 ocldzielnt·j od11ike kHi11zko1\ ej1 już \I roku 
18fiU. w„kutek truclou.-ri l'Z) niunyclr au1orow1 przez 1,·ladze rllr kie uj1·z11łu 
~wialło krnkietów llopiero \I r. I '61 na deskal'l1 iweokzn~ l'u Teatru Alek
"aodryj kiP.gn \\ 1 PIC'r.·hurJ!u ornz Tent ru .Male;.. o w Mo'.'" ie. 

!-Iz! ulrn ta n rezw~ klt: ostr11 satyru, C'liłus:i.1·1.1\('U ob ·ciaj i mor11J-
no. (: mieezc:t.ań. l\\8 zalin:ann je~t pow~7.cchoic• 1 o 11n:ydziel kia ·rz· 
oej dramnlurA'ii ro~yj~ldoj. 
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