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JERZY JĘDRZEJEWICZ 

„KOŃ MA CZTERY NOGI, A TEż SI~ POTKNIE"* 

komedia w 4 aktach Aleksandra Ostrowskiego 

Po tak zwanej „reformie włościańskiej" 1861 roku, czylj po zniesieniu 
pańszczyzny, w Rosji zaczęły się szybko rozwijać i utrwalać stosunki ka
pitalistyczne. Wyrosła nowa burżuazja - przemysłowa i finansowa; na 
miejsce dawnych, patriarchalnie noszących się kupców rosyjski<:h przyszli 
nowi „ludzie interesu" - wielcy przedsiębiorcy, bankierzy i spekulanci 
giełdowi. Zaczęła się epoka panowania pieniądza. Pieniądz stał się mierni
kiem wszelkich wartości, nawet najbardziej idealnych, pieniądz nadawał 
sens wszystkiemu i kształtował losy i charaktery ludzkie. Nastała epoka 
wielkich przeobrażeń społecznych. Szlachta utrzymywała jeszcze swoją do
minującą pozycję w aparacie władzy państwowej, ale potęga ekonomiczna 
wysunęła się z rąk obszarników. Jedynie część z nich zdołała przestawić 
gospodarkę w swoich majątkach na tory kapitalistyczne, reszta zmuszona 
była stopniowo opuszczać gniazda rodowe, oddając je wzbogaconym par
weniuszom i przenosząc się do miast w poszukiwaniu środków egzystencji. 
Niełatwo było tym wykolejeńcom szlacheckim, przyzwyczajonym do wy

stawnego i beztroskiego życia, pogodzić się z nową rzeczywistością. Nie 
mogąc czy nie umiejąc stać się przedsiębiorcami lub finansistami próbo
wali oni zdobywać pieniądze w sposób dla siebie najdogodniejszy, naj
prostszy: żenili się z córkami bogatych kupców, grali hazardowo w karty 
albo też wdawali się w najrozmaitsze afery . W siódmym i ósmym dziesię
cioleciu ub. wieku roiły się od tych ,.rozbitków" wszystkie większe miasta 
olbrzymiego imperium rosyjskiego, a zwłaszcza Moskwa i Petersburg. 

W Rosji, gdzie kapitalizm później . s ię rozwinął niż w innych krajach, 
czasy te bardzo przypominają tzw .. ,monarchię lipco,vą" we Francji (1830-
1848), której życie obyczajowe tak świetnie opisał Balzac w swojej „Ko
medii ludzkiej".' 
Podobną rolę w literaturze. a ściślej mów; ąc w drama turgii rosyjskiej 

odegra! Aleksander Ostrowski (1823-1886), jeden z na jwybit niejszych -
obok L. Tołstoja , I. Turgieniewa, M. Szczedrina-SaHykow:i i inny~h -
przedstawicieli realizmu krytycznego. Czujny i bys try obserwator współ
czesnej mu „epoki złotego cielca", wszelkie zachodzące w niej zjawiska 
społeczne odtworzył po mistrzowsku w swoich sztukach. Sztuki te, razem 
wzięte, stanowią wielkie malowidło historyczno-obyczajowe, są artystycz
nym dokumentem epoki. Spośr.ód calej serii utworów Ostrowskiego, obra
zujących życie społeczeństwa rosyjskiego „po reformie", należy wymienić 
najważniejsze, a mianowicie: „Koń ma cztery nogi, a też się potknie" 
(1868), „Szalone pieniądze" (1870), „Las" (1871), „Ostatni~ ofiara" (1878), 
„Panna bez posagu" (1879) oraz „Talenty i wielbiciele" (1882). 
Komedię w 5 aktach pt. „Koń ma cztery nogi, a też się potknie" zalicza 

się słusznie do najświetniejszych dziel Ostrowskiego. W przeciwieństwie 
do prawie wszystkich innych swoich utworów Ostrowski stworzył w „Ko
niu" sztukę wybitnie komediową. Nie widzimy tu charakterystycznego dla 
innyc)1 komedii i dramatów autora „Burzy" i „Lasu" przeplatania scen 

* Tytuł oryginału: „Na wsiakowo mudreca dawolno prastaty" w prze
kładach polskich „I spryciarz się natnie", „Trafiła .kosa na kamień", „Koń 
ma cztery nogi a też się potknie", „I koń się potknie". 
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i epizodów komicznych z tragicznymi, wesołych ze smutnymi. Jednol~~Y 
tok komediowy utrzymany jest od początku do końca . Drugą cechę wyr?z
niającą tej komedii stanowi- jej niezwykle silny _ladun~k satyryczny. ~1g
dzie chyba indziej demaskatorska pasja Ostrowskiego me została wyrazom\ 
tak ostro i bezkompromisowo jak właśnie w „Koniu". 

Satyra sztuki godzi w „wyższe" sfery społeczeństwa, w szlachtę i biu~o
krację. Ludzie nąleżąc·y do tych sfer odnosili się wrogo do wszelkich 
reform społecznych, a zwłaszcza do „reformy włościańskiej" - wi?zieli 
w niej groźny uszczerbek dla swoich przywilejów i swego stanu ~osiada
nia. W kapit<il-izmie, któremu ta „r efo11ma" otworzyła drogę rozwoJU, up~
trywali wroga, który miał im wszystkim przynieść zagładę: N~e mogło ~1ę 
tym ludziom, wychowanym w stosunl.rnch feudal.~ych, po~1e~c1ć w glow.1e, 
że nieograniczone prawo dysponowania „dusz_am.1 chlops~1m1 zos~ało z:iie
sione i że odtąd nie przywilej stanowy, ale p1emądz będzie wywyzszal Jed-
nych ponad drugich. . . . 

. I skąd te pieniądze brać? Ci, co mają wysokie stanowiska urzędnicze lub 
dobra ziemskie starają się utrzymać te źródła dochodu za ':"szeik~ .cen~, 
kosztem najdalej idących kompromisów z sumieniem. Ale. c1, co JUZ i;i1e 
mają ani posady, ani majątku, ?1uszą d<?piero. szuk3:Ś ~·óznych sposobow 
zdobywania „mamony". A nie kazdy przecie moze rob1c interesy w handlu 

l przemyśle. Bohater komedii Ostrowskiego pt. „Koń ma cztery nogl, a też 
się potknie" - Jegor Dmitrycz Glumow, potomek zrujnowanej rodziny 
szlacheckiej, posiada tylko dużo sprytu i bystry umysł. Jest „mądry, zły 
i zawistny" - jak sam o sobie mówi. Wśród powszechnej gorączki złota, 
panującej w kapitalistycznym światku, i on chce zdobyć sobie wygodną 
pozycję społeczną i majątkową, przystosowując się do warunków nowej 
rzeczywistości. Ta rzeczywistość nauczyła go cynizmu i zuchwalstwa. „Iść 
ryzykując wszystko, nie oglądać się na nic" - oto dewiza Glumowa. Męska 
uroda i wdzięk osobisty w poląc.zeniu ze sprytem i przy braku skrupułów 
moralnych mają go (tak jak sobie wyobraża) zaprowadzić bardzo wysoko: 
do intratnego stanowiska i bogatego ożenku. Glumow wie, że „na ludzi 
wychodzi się nrie za.wsze pracą, częściej ebkwencją" i że „ludziom trzeba 
pochlebiać - ordynarnie, bez umiaru". Inaczej kariery się nie zrobi. To 
jest jego filozofia życiowa. 

Intryga, którą Glumow snuje, aby usidłać bogatego wujaszka-urzędnik~ 
Mamajewa i przez niego wkraść się do towarzystwa ludzi wysoko posta
wionych - jest wzorem pomysłowości i prawdziwego talentu organizacyj
nego. Wszystko udałoby się jak najlepiej, gdyby nie przypadkowe ujaw
nienie poufnego dzienniczka, w którym Glumow prowadził oryginalną „kro
nikę ludzkich łajdactw", niezwykle sumiennie charakteryzując ludzi, z któ
rymi się stykał. A była to cala galeria arcyciekawych postaci -:._ takich jak 
wspomniany wyżej Mamajew, dygnitarz i zakamieniały konserwatysta, 
maniak, znajdujący najwyższą przyjemność w udzielaniu rad i pouczeń, 
komu się tylko da - Kruticki, dymisjonowany generał, głupiec uważający 
sam siebie za wielkiego myśliciela, autor „traktatu o szkodliwości wszel
kich reform" - Gorodulin, młody człowiek pozujący na bezinteresownego 
liberała, a w gruncie rzeczy również wstecznik i karierowicz - Kurczajew, 
młody huzar, płytki i lekkomyślny młodzieniec - wreszcie Golutwin, czło
wiek bez zajęcia, naciągacz i szantażysta. Słowem - co jeden, to lepszy. 
Uzupełniają tę galerię postacie kobiece: Kleopatry Lwowny, żony Mama
jewa, leciwej i kochliwej damy - Turusiny, bogatej wdowy „pochodzącej 
ze sfer kupieckich", dewotki i dziwaczki otoczonej gromadą rezydentek 
i żebraczek - Maszeńki, jej córki, sympatycznej, ale dość ograniczonej 
panny oraz - Maniefy, typowej dla całego środowiska wielkomiejskiego 
„kobiety utrzymującej się z wróżb i prz~powiedni" . Doprawdy, pyszna me
nażeria ludzka! 

Glumow nie ginie i nie przegrywa w sposób zasadniczy swoJeJ sprawy, 
mimo iż historia z dzienniczkiem chwilowo kompromituje go w oczach 
socjety, z którą związany był jego los. Raczej rozwścieczony niż przerażony 
ujawnieniem jego tajemnych myśli o ludziach, zwraca się do nich w koń
cowym monologu z nieoczekiwanym, oskarżycielskim wywodem: „Jestem 
wam potrzebny, moi państwo. Bez takiego człowieka, jak ja, nie dacie_ so
bie rady. A jeśli nie ja, to będzie inny, może nawet gorszy .. . " I wypow1adR 
o wszystkich Mamajewach, Krutickich, Gorodulinach i inn. słowa okrut
nej prawdy, zdzierając z nich maskę dostojeństwa i ucz~iwości, a oi:i, 
w pierwszej chwili zaskoczeni takim zuchwalstwem, w koncu... przyznaJą 
mu rację! I Głumow wychodzi z opresji jak triumfator. 

Ten finał sztuki ściągnął w swoim czasie wiele gromów na Ostrowskie
go za rzekome usankcjonowanie krętactwa i oszustwa; w gruncie rzeczy 
jednak finał ów zawiera najcięższe, najsurowsze oskarżenie pod adresem 
społeczeństwa, któremu osobnicy w rodzaju Glumowa byli potrzebni, które 
takich osobników po prostu hodowało dla siebie. 
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Aleksawi er Jędrzeje".L•ski: Szkice kostiumów 

Komedia pt. „Koń ma cztery nogi, a też się potknie" jest nie tylko dzie
łem wysokiej ideowości, postępowych zapatrywań i szczytnego moraliza
torstwa - jest również dziełem wielkiego artyzmu. Kompozycja sztuki, 
sposób zawiązania i rozwiązania węzła dramatycznego tudzież charaktero
logia występujących tu postaci zasługują na najwyższe uznanie, tak sa
mo jak styl i język dialogów oraz celny dowcip i niezrównany humor. 
Srodowisko, w którym toczy się akcja sztuki, odmalowane zostało nad po
dziw wiernie, przy użyciu nader oszczędnych środków ekspresji. Zgęszcza
jąc barwy malowanego obrazu autor nie wpadł jednak w przesadę. Podob
nie jak Gogol i Szczedrin-Saltykow zaostrzył swoją satyrę do granic praw
dopodobieństwa , nie wykroczył jednak poza ramy realistycznej komedii, nie 
uległ pokusie stworzenia farsy czy groteski, zostawiając nam bezlitośnie 
prawdziwy i artystycznie świetny dokument epoki rozkładającego się feu
dalizmu i narastania nowej, kapitalistycznej formacji społeczno-gospodar
czej w Rosji drugiej połowy XIX wieku. 
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ALEKSANDER OSTROWSKI 

(zarys życia i twórczości) 

1 

Literatura rosyjska XIX wieku zawdzięcza swoją powszechnie ugrunto
waną sławę dwom glóW1J1.ym cechom, które ją tak pochlebnie charaktery
zują i wyróżniają. Jedną z tych cech stanowli rzetelny, ze źródeł psychrilki 
narodowej płynący realizm, drugą - wysoce moralistyczny i społeczno-de
maskatorski charakter dziel wszysbkich prawie najwybitniejszych przedsta
wicieli tej li tern tury . 

Nurt realistyczny utrwalił stlę w hlteraturze rosyjiliej dość wcześnie, bo 
już w drugim i trzecim dziesięcioleciu XIX w. Było to wiekopomną zaslugą 
genialnego poety rosyjskiego Aleksandra Puszkina oraz kilku irnlych pisa
rzy epo•ki romantyZJIDu, zwłaszcza Gribojedowa d Lermontowa. W czwartym 
i piątym dziesięcioleciu tradycję realistyczną świetnie kontynuował autor 
„Martwych dusz" i „Rewizo•a" - M. Gogol. Około polowy XIX wieku we
szła do literatury rosyjskiej cala plejada nowych, znakomitych pisarzy. Stali 
się oni współtwórcami tzw. realizmu krytycznego. 

Dzieła tych pisarzy, nasyc001e głęboką ideowością i humanizmem, odtwa
rzające z niepospolitym kunsztem literackim, a zarazem niezwykle trafnie 
i celnie najważniejs.zę konfliikty epoki, ujawniały bezmiar zła, które tkwiilo 
w społecznym i polityc:.mym ustroju Rosji (carski absolutyzm, przywileje 
szlachty, nadużycia urzędników), ukazywały tragdcmą sytuację szerokich 
mas ludowych (ucisk pańszczyźniany, później niewola ekonomiczna chło
pów), chłostały biczem satyry wsteczmictwo i ciemnotę (szczególnie miesz
czańsłiwa), a przy tym budziły wiarę w postęp, nawoływały · do ofiarnej 
pracy na rzecz uciemiężonych i wyzyskJi.wanych. Toteż literaturę rosyjską 
okresu krytycznego reali:z:rrllU stusz.ruie nazwano ,,sumieniem narodu" i ,1su
miel11iem lud2kości". 

W szeregu najsłynniejszych pisarzy tego okresu, jak: Turgieniew, Toł
stoj, Gonczarow, Suchowo-Kobylin, Niekrasow, Szczedrin-Saltykow i inni -
jedno z najpocześndejszych miejsc zajmuje dramatopisarz rosyjski Aleksan
der Osbrowsk.i. 

2 

Aleksirnder Ostrowskii uirodzff się w 1823 r. w Moskwlie. Ojciec jego, eks
duchowny, był przez długie lata wziętym obrońcą sądowym. Na drogę 
kariery adwokackiej chciał równ:ież skierować syna i gdy ten skończył gim
nazjum, sktonil go do wstąpienia na wydział praw.ny uruiwersy_tetu. Młody 
Osbrowskń wyniósł wliele korzyści z paroletniego pobytu w murach tej 
uczelni. Wykładali tam wówczas profesorowie o światopoglądzli.e postępo
wym, jak np. słynny historyk T. G.ranowskii, który był prawdziwym bożysz
czem studentów. Jednak wcześnie rozbudzona żyłka pisarska i zamitowande 
do teatr.u zadecydowały o tym, że O;;tmws ki porzucił studia. Ojciec zdoJ.ał 
go jeszcze namówlić do objęcia posady urzędllliczej. Aleksander pracował 
przez szereg lat w instytucjach sądowych, m. in. w sądzie handlowym; 
póź,niej pomagał ojcu w kancelarii adwokackliej. I tu, i tam miał możność 
poznawania życia niejako od strony kulis. Przed jego oczyma przesuwały 
się najir~aitsze typy: kupców, ur.zędn•ików, ziemian. Wszystkich sprowa
d2lały do sądu lub do adwokiata te same sprawy: pienię:im.e lub majątkowe. 
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Ale<ksarvdev- lę<ftrzeif e.wski: Projekt dekoracji 

W tym okresie Osbrowskii zaczął na dobre uprawiać twórczość literacką 
4 to niemal wyilączruie w zakresie dramaturgii. Jego talent dojirzal niespo
dziewanie szybko. Już pierwsze szbuki, do których wziął tematy z życia ku
pieckiegD, przyiruiosły młodemu autorowi ogromny ro:zglios. Ostrowski opu
śoił sluriibę państwową (1851 r.) i pośw.ięcil się wyłącznie Literaturze. Naraził 
siię pmez to ojcu, z którym ostatecznie wtedy zerwał stosunki. 
Sław.a literacka Ostrows.kliego rosła z roku na rok, ale niestety nie s:zoła 

w panze z dobrobytem. Ostrowskli ledwo zarabiał na utirzym.anie dla siebie 
i dla licznej rodziny. Dopiero pod kaniec życia okoliczności ułożyqy się dla 
niego pomyślniej. Mimo niechęcri, jaką do niego cruły sfery oficjalne za 
jego postępowość, uzyskał stanowisko kierownika literackiego teatrów pań
stwowych i dyrektora szkoły dramatycznej w Moskwie. Przedwczesna 
śmierć, spowodowana ciągłym przepracowywaniem się pisarza, nie po-
7JWolilia mu ·unzeczywistnrlć reformy życia teatralnegD, którą od dawna mial 
uplanow.a111ą. Umarł, piracując do ostatmdej chwil·i, w r. 1886, w Szczęłyiko
wie, l,!wbernid Kostromskiej. 

10 

3 

Dorobek literackii Ostrowskiego jest bardzo duży 1 składa się pra.wie wy
łącznie z utworów scenicznych - pisanych wierszem i prozą, oryginalnych 
i tłumaczonych. Jego debiutem dramatopisarskim byla jednoaiktówk.a pt. 
„Obrazek szczęścia rodzirunego" (1847). Prawd7Jiwą sławę przyniósł mu jed
nak dopiero następny utwór: komedia pt. „Krwk krukowi oka nie wy
kole". Ostrows·ki czyital tę komedię najpierw po .różnych mie.szk.ainiach pry
watnych i zanim ukazała się w dnuku (1850), już był.a glośna. 

Kolejnymi etapami wiel:kiiej kariery dramatopisarskiej OstrowsikJiego były 
następujące sztuki (żeby wymien·ić tylilw najważmiiejisze, wedtug lat ich 
ukazywania się w druku): „Uboga narzeczorua" - komedia w 5 aktach 
(1857), „Wychowaniica" - komedia w 4 aktach (1859), „Burza" - dramat w 
5 aktach (1860), „Wojewoda" - komedia w 5 aktach w.ierszem (1863), „Go
rące serca" - komedia w 5 aktach (1869), „Las" - kome<lda w 5 aktach 
(1871), „śnieżka" - baśń dramaty=a w 4 aktach wierszem (1873), „Willki 
t owce" - komedia w 5 aktach (1875), „Ostatnia ofia.ra" - komedia w 5 
aktach (1878), „Panna bez posagu" - dramat w 4 aktach (1879), „Talenty 
i w.ielbiciele" - komedia w 4 aktach (1882), „Ndewinni winowajcy" - ko
media w 4 aktach (1884)„ 

Ostrowski !napisał ogółem 48 orygii,nalnych sztuk (.nie licząc 5 napisanych 
do półki z rinmymi autorami), a pon.adto dokonal przeszło 20 bardzo do-

Aleksander Jędrwjews-k.i: Projekt dekoraoji 
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brych przekładów (mi in. dzieł Szekspira, Goldoniego, Cervantesa 1 Te
rencjusza). 

Jeśli !kogoś m.ożma z całą słuszmością nazwać „czlowńe1kiem teabru" to 
chyba ~la~ruie Ostrowskiego. Wszysbko, cokolwiek rzd71i•alal w swym ~co
Wiltym zycm - zdziałał dla teatru tlub z myślą o teabrze. Od pierwszych 
lat młodości teatr - ściślej mówiąc: Tea·llr Mały rw Moskwie - stal się 
jego drugim domem, tam spędzał ws.zystkde wolne od zajęć ipisarskich 
chwńle. Zżył się serdecznie z bracią aktorską; pomagał 1reżysero.wać swoje 
sztuki, a często w ogóle sam je reżyserował. Każdą napisaną sztUlkę czy
tał in.ajpierw .w gronie aktorów, słuchał ich '!'ad i wskazówek czynił IPO
prawk.i rw tekście. A trzeba dodać, że był 1WSpaniialym lekto;em. z wńe
loma akt0irami łączyły Ostrowskiego iwęzly szczerej p1·zyj<'tź..rtl. ZlllalazJ: 
wśród ·nlich wie1u entuzjastów J propagatorów s1wojej twórczości. W du
żym stopniu lim właśnie .zawdzięcz,al sukcesy, jakńe sztuki jego osi-ągaJy, 
na scenie. Toteż w szóstym, siódmym li ósmym dziesiątklll lat ub. wiek~ 
Teatr Mały w Moskwie nazywano „domem Osbrowskiego". Na deskach 
scenicznych tego teatru odbywały się prapremliery wszystkich wybitniej
szych sztuk autora „BUl"Zy" i „Lasu". 

Ostrowski, cztowiek o wielkrlm sercu, a przy tym ~palony spolecmJk 
poświęci! v.:ieli:: starań li imyślli s prawie ulżenia tak ciężkiej w owych 
c~sac.h dolQ pisarza (zwilaszcza dramatycznego) li doli aktoca. W r. 1859 
zamicJował utworzenie !instytucji zapomogowej pn. „Funduszu Literackńe
go", a w r. 1870 - „Zwią:aku ll"Osyjskich !Pisarzy dramatycznych". w To.kiu 
1865 Wtraz IZ gronem miłośników teat.Pu li muzy'.ki zorganizował Kóllk:o 
aortystyc.zne", posiadające (od r. 1868) własną, inieile l\.lll'Ządzoną "sceinę . 
„Kółko" rt..o sta1o siię jakby szkolą dramatyczną i dalo teatrom mosk.iew
sklim wieiu sliawinych aktorów (m. in. M. Sadowskńego, O. Sadowską , 
W. Makszejewa i P. Stiepietową). 

?st:i·owski _przez całe życie niestrudzenie dążył do tego, aby teatr .ro
sy!ski stał s1ę teatrem 111arodowym, aby stanął il1a takim poziomie jaki 
moglby odpowdadać ambicjom kulturalnym wńelkiiego narodu. Ostr~wski 
doJ:>rze rozumiał i do.cenial il1ie ty1ko artystyczne, ale i wychowawcze war
tosci teatru dla na3szerszych waorstw społeczeństwa. Napisał też w tej 
sprawie dużo artykułów i memoriałów, czynił przeróżne starania :i za
chody. NQe daine mu 1bylo dokończyć dzieła swego życia. Ale ito, co zdołał 
zrobić, wystarczyło na dobry fundament pod dalszą budowę ~chu ro
syjskiej kulbury teatralnej. 
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Ostrowski ll1igdy inie był rewolucjonistą w ścisłym tego słowa znacze
nliu. Ale ,byoł niewątpliwie demokratą, a jego wnikliwy realizm w ocenie 
zjawisk społecznych, połączony rz. irzetelnym humanizmem, pozwolił imu 
na znalezienlie sobie właściwego miejsca wśród walczących rpodówczas obo
zów politycznych. Paroletnie zwJąZJki łączące go z obozem tzw. „słowia
nofilów" szybko ustąpily miejsca trwalej współpracy z g1rupą najbardziej 
postępowych pisarzy, tworzących zespól literackJi czasopisma „Sowremien
nik". 

Demokratyzm Ostrowskiego znalazł. l!lajzupeł:n.iejszy wyraz w jego sa
tyirach dramatycznych, które godziły w szlachtę mieszczaństwo i biuro
krację. Ten sam demokraty'Z!TI. przemówił ustarci wielu bohaterów jego 
sztuki - bohaterów, !którzy przeciwstawiali się wszelkiemu despotyzmowi, 
ucisk.owi i samowoli, !którzy zarazem głoslili optymistyczme prawdy o życiu, 
bo WlieTZyli w rt..o, że a:ozum lud:ziki potrafi je uczynić lepszym i szczęśłiw-

szym. WresiZcie ten sam demokratyzm zbliżył twórczość Ostrowskiiego do 
":ywych, wiecznie 1bijących źródeł twórczości ludowej. 

Jako :realista, umiejący dostrzec i rwłaścLwie ocen!ić wszelkie przejawy 
życia lbliskiej mu gromady ·ludzkiej - społeczeństwa d narndu - Ostrow
skli stał się lllieZTównanym malarzem obyczajowości wspólczesnej mu 
epoiki, ze wszystkimi charakterystyczn}'lffii dla tej epo~i problemamJ i kon
fliktami spolecZJnyimi. Można pod itym wizględem zestawić jego dzlieła z do
robkiem twórczym 1największych pisarzy-l!'ealistów całego świata, jak 
Szekspiir, Dicikeins li Balzak. Osoby działające w komediach i dramatach 
Ostro.wskiego 1JwDirzą impo0nującą galerię: prawńe 600 postaci scenicz
nych! Ban.krurtujące ii rozkładające się mora·lnie ziemiaństwo, zdobywcz,a, 
pewna siebie, a tępa d kołtuńska buriuazja, wreszcie świiatek ur.zędniczy, 
świa•teik bezdusznych i przekupnych biurokratów bę:lących podporą carskie
go samowładztwa - wszystko to Ostrowskń przedstawił w swoich utwo
rach z prawdrziwą pasją demaskatorską, sumiennością uczonego socjo
loga i talentem niepospolitego artysty słowa. 

U.ka.zaru'.e społeczeństwu •rosyjskiemu !korzeni zla , wyrastającego z gleby 
stos.unków społecznych i polityc;mych, ibyło samo przez się - może nawet 
wbrew intencjom autora - czynem iście rewolucyjnym. Tak też ocenili 
wartość ideową dZJlel Ostrowskiego współcześni mu, wybitni demokraci
rewolucjoniści, pisaTze tej miary, co Dobrolubow, Czernyszewskii i Hncen. 
Ziwlaszcza Dobirolubow, który pierwszy dostrzegł rozlegle perspektywy ·spo
łeczno-ideowe twórczośc-i Ostrowskiego i odsłaniając je - 1.tczyl społeczeń
stwo rosyjskie pojmować dzieła •Wielkiego dramatopisarza w duchu re
wo1'ucyjno-postępowym. 
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Ostrowski ibył patniotą, ale jego patriotyzm 111ie miał w sobie n.ie z szowi
nizmu. Ostrow~i szanował i cenił dorobek 'kultury !innych narodów. Ja
ko patrfota <Wierzył w .nieprzebrane zasoby energii twórczej, drzemiącej 
w dwzy ludu rnsyjskiego. Przez cale życie !interesował się języlciem ludo
wym i poezją ludową. Byl świetnym znawcą •rodziimego folkloru dobrze 
znal rożne gwary ci inarzecza Ludowe. Wie:lzą z tego zakresu umiejęt.nie 
posługiwał się przy pisaniu sztuk, które dzi~i temu nabierały przedzriw
nej ŚWlieżości j blasku. 

S·woje poglądy estetyczne kształtował po.d wyraźnym wpływem znako
mitego kryty.ka i pubLicysty. ~ołecznika i demokraty - w. iBielińsk~ego . 
Zasadą, ina której Ostrowskii opierał swe sądy o zjawiskach literackich. 
i rz. której wyciągał wnioski praktyczne we ·własnej działalności pisarskiej 
- była zasada realizmu. Rozu.mial przez to odtwarzanie przeiawów ży
cia - prawdzliwe i proste zarazem. Wszelką pretensjonalność i zawisłość 
stylistyczną surowo potępiał. Mniema! przy tym, że każde dzieło lite
rack_ie powinno ·zawierać w sobie rów.nież sąd o życiu, że powinno zwalczać 
przeżyte ksztalty, a utwierdzać nowe. A pisarz powinien, jego zdaniem, 
pilnie obsenwo.wać wszystko, co w danej ep::ice składa się na histori:ę 
na.rodu ii społeczeństwa, i dawać temu artystyczny wyraz. Była to za
sada ihisboryzmu i ·narodowości. Hołdowali jej najwybitniejs.i przedsta
wiciele klasycznej literabury a:osyjskiej - Puszkin, Lermontow i Gogol. 
Z twórczego ducha tych pisarzy wywodzi się 1bezpośrednio twórczość 
OstrowskJego. 

Aiutoca „BUJrzy" i ,,Lasiu" nazywa stlę ojcem narodowego teatru rnsyj
skiego. Zasłużył sobie na to .zasz;czy1tne mia•no w zupelnoc\ci. Przed nim 
- poza kilkoma genialnymi ubworami, jak sztuki Gogola czy Gribojedowa 
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- sceny Tosyj&kie pie rozporządzały stosownym .:repertuarem oryginalnym, 
lecz przeważ.ruie korzystały rze szbuk obcych (główinie lekklich komedtiii fran
cuslkich). Dorobek pisarski Ostrowskiego, liczy 48 15ztuk, poruszających 
najba.:rdz:iej aktualne p.:ro.blemy ·Współczesności, sta.nowiący.ch istną encyklo
pedię !Wiedzy o życiu społeczeństwa rosyjiSkiego w drugiej polowie XIX 
wlie'ku, a zarazem posiadających wybitne walory artystyczne - stworzył 
dopiero odpowliedn~e warunki do rozwoju ro.syjskiej narodowej kultury 
tea•tra1nej. 

Sztuki Ostro.wskiego powstrzymały zalew scen rosyjskich przez modne 
podówczas, a bezwartościowe ·farsy i melodramaty. Ostro.wski dal impul:; 
do tworzenia sztuk teatralnych, w których nie miała już decydującego zna
czenia intryga, czy nawet trafnie zarysowane typy ludzkie. Akcja sztuk 
Ostrowskńego ·toczy s.ię w wyraź,nie określonym, dokładnie przedstawio
nym środowisku społecznym; fabula ich budowana jest wieloplanowo; 
odpowiada temu znaczna ilość wątków i konf1iktó.w dramatycznych w każ
dej sz.tuce. Tra cecha techniki dramatopisarskiej Ostrowskiego rw połącze
ruiu z rzetelną ideowością ~ postępowym, wychowawczym charakterem 
jego sztuk odbija swoim 111owato,r-skńm zacięciem od ogólnego tla ·drama
tulI'giiii europejskńej XIX wieku, z.wlaszcza francuskiej. 

Ostrowsiki wywarł też duży wpływ 111a rozwój .sztuki teatralnej w za
k.:resie reżysei-ii oraz gry aktorskiej. Hasłem jego ,była „prawda życia na 
scen ie". Lączyła go pod tym względem wspólność zapatrywań z późruiej
szym wlielkim .reformatorem teatru - K. Stanislawskdm. 

W jednym ze swych artykllllów Ostrowski wyraził taką myśl: „Historia 
obdarzyła mi.anem wielkich i geniaJnych tylko tych pisarzy, którzy umie
li pisać dla całego narodu, i tylko te dziela zwycięsko Pr-zeszły próbę 
czasu, które w dch ojczyźnie miały charakter prawd:zliwie narodowy; ta
kie dzieła stają się stopniowo zrozumiale i cerune dla innych narodów, 
a •w:resrzcie - dla .całej ludzkości". 

Dziiś, po latach killkudziesięciu od śmierci OstroW1Skliego, możemy już 
stwie.:rd2lić z całą pewnością, że jego dzieła iwzbogacily 111ie tylko ro
syjs-ką literntu:rę, ale weszły również do skarbnicy literatury powszechmej. 

Jerzy Jędrzejewicz 
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