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JERZY JĘDRZEJEWICZ 

O.ruga i:;ołowa XIX wieku zaznaczyła się w Ro~ji całym 
szeregiem wstr~ąsów i przeobrażeń społecznych. Po długo
t~wałym okresie surowych rządów Mikołaja I ( 1825 - 1855). 
k1 dy to została zduszona w zelka myśl wolna w zarodku 
stłumione wszelkie odruchy rewolucyjne i kiedy ~kład stosun
ków społecznych i politycznych pozornie się ustabilizował -
nastąpiła fa la wzburzenia powszechnego. Bezpośrednim jego 
powod€m była opłakana w skutkach wojna krymska ( 1853 -
-1856) prowadzona przez Rosję z Turcją i jej sprzymierzeńcami 
- Anglią, Francją i Sardynią. 

~ojna ta wykazała kruchość i chwiejność podstaw organi
zacy3nych caratu. Bohaterstwo żołnierza rosyjskiego nie mo
g~o prz~słon.ić faktu, iż administracja cywilna i wojskowa była 
~uedoł~zna 1 przek_upna, wskutek czego wojna przeciągała się 
~ wymszczała .k:aJ, a w rezultacie nie przyniosła państwu 
zadnych korzysc1 moralnych ani materialnych. 
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GOGOL: „REWIZOR" 
Adam C:vprian (horodniczy) 

S t ało się jasne d la wszystkich, że us trÓJ pańszczyżniano-feu
dalny przeżył się do reszty, że na nim opierać gzystencji 
pańs twa i narodu dłużej nie m'.Jżn:i, że kon ieczne są n tych
miastowe reformy. Szybk romące w siłę mieszczaństwo rów
nież parło do reform sp ł ecznych, bez któ rych był nie do 
pomyślen ia rozwój kapitalizmu . 

W roku llHi l doszło wreszcie do ogłoszenia tzw. reformy 
włościańskiej , która przynio3ła w ;ir wdzie chłopom wolność 
osob istą, ale zostawila ich w ni ewoli ekonomicznej u obszar
ników. Ci zaś zaczęl i traci ć stop ni owo swój sta n posiadan ia 
na rzecz nowej burżuazji handlowo-przem ystowej. Władzę po
lityczną te d wie k lasy społeczne (burżuazja i ziemiaństwo) po
dzieliły między sobą w drodze komp romisu, ale potęga f i 
nansowa pod koniec XIX wieku w dużym stopniu ,wypadła 
z rąk ziemiaństwa . 

Pod nacisk iem kapitalizm·J 1szlachta musiała ustępować ze 
swoich gniazd rodowych, traciła przy ty m nie tylko swoją 
dotychczasową b azę m:i.teria l ną, ale też swoje moralne w łaśc i 
w .ki. Z ek las wan i szlachcic= prz~no3 il i się do m ia <;l i tu 
szuk li ł twych zarobk.Jw dla p'.'.> :ltrzym:mia stopy życiowej, 
do k tórej byli przyzwyczajeni, rzac1li się w wir najroznn i
tszych interesów, cz s mi d o3ć ryzykownych i ni ezbyt uczci
wych, zaw ierali małżeń:.twa z , r kami b g tych kupców i t.p . 

J ednym z pierwszych pisarzy rosyjskich, k tó rzy w dzie łach 
swoic h przedstawili ekonom iczny i moralny rozkład z i emiań
twa rosyjsk i go, był Al ksander Q„trowski. 

Swietny len d ramaturg urodził się w roku 1823 w Mosk 
wie, w r dzin ie urzędnika, k tóry po ki lkunastu l atach pracy 
w tzw. Senacie Rządzącym uzyskał pr wo stawania w sądzie 
w charakterze obro ń cy li wkró tce d o robił się znacznego ma
jątku. 

Mając dobrze 'p rosperującą kancelari ę adwokacką ojciec 
Aleksandr a 0 ' tro w3ki eg:> chcia ł syna skier " ać równ ież na 
drogę kar iery praw iczej i kiedy t en skończył gimnazjum. 
nakłonił g do wst ,pienia na wydział prawny Uniwersytetu 
Moskiew kiego. Uniwer„ytet Moskiew3ki wśród tej pon urej no
cy Mikołaj owskich rządów ja<:n i ał .1ak potężne gnisko wie
dzy i myśli , postępowej. 

Wykładali tam wówczas profesorowie, którzy. jak np. słyn
ny historyk Granowski, by li zdecydowanymi przeciwnikami 
pańszczyzny i absolutyzmu i umieli porwać· za sobą młodzież. 
Paroletni pob t w m ur ach uniwersy t tu wywarł duży wpływ na 
ukształtowanie si pogl ądów i idea łów młodego Ostrowski go. 
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Doszedł on jednak do przekonania, że kariera prawnicza ni , 
odpowiada jego pragnieniom i rzucił studia uniwersyteckie. 
Już bowiem dawno poczuł w sobie żyłkę pisarską i zamiłowa
nie do teatru. 

W owym czasie w Moskwie istniał {od 1824 r.) znakomity 
Teatr Mały. Na jego deskach scenicznych występowali tacy 
genialni aktorzy jak Szczcpkin i Moczałow; tam wystawiani p 
raz pierwszy nieśmiertelne dzieła - Gogola („Rewizor"), Gri
bojedowa („Biada mądremu") i Puszkina („Borys Godunow") 

Ostrowski stał się już w latach młodzieńczych gorącym 
wielbicielem i bywalcem tego teatru, a później - aż do końca 
życia (tj . do roku 1886) - jednym z JCgo najbliższych współ
pracowników-dramatopisarzy. 

Przedtem, zanim się jeszcze poświęcił całkowicie twórczości 
literackiej (ściśle mówiąc dramatycznej}, co ostatecznie nastąpiło 
w r. 18 - I , O trowski pracował przez szereg lat w różnych 
instytucjach sądowych m. in. w sądzie handlowym, co dało 
mu możność poznania życia niejako od strony kuli . 

Poznał tam cały splot interesów, podstępnych knowań. 
złośliwych bankructw i wszelkiego rodzaju oszustw stanowią
cych treść epoki rozwijającego się w szybkim tempie kapi
talizmu. Poznał ludzi - obłudnych mieszczan, przekupnych 
urzędników, zrujnowanych i wykolejonych szlachciców. Wszy
stkie doświadczenia i obserwacje z teg) okresu wykorzysta! 
później w swoich dziełach - komediach i dramatach. 

Twórczość Ostrowskiego (obejmująca około 50 dzieł oryginal
nych, nie licząc przekładów) należy do epoki tzw. realizmu 
krytycznego. Obok Turgieniewa, Tołstoja, Niekrasowa, Sałty
kowa Szczedrina i innych wybitnych przedstawicieli tego 
kierunku Ostrowski zajmuje poczesne miejsce w dziejach litera
tury rosyjskiej. 

Z namiętną pasją zwalczał on przejawy zacofania, ciemnoty. 
kołtuństwa, demaskował zło tkwiące w ustroju społecznym 
Rosji. Ostrze jego satyry wymierzone było zarówno przeciwko 
zdegenerowanej warstwie obszarniczej, jak i przeciwko tępemu 
i chciwemu mieszczaństwu. Nie szczędził też najzjadliwszej 
krytyki pod adresem przekupnej biurokracji carskiej. 

Ostrowski nie był rewolucjonistą w ścisłym znaczeniu tego 
słowa, ale był ni wątpliwie szczerym demokratą, a jego trafna 
ostra i wnikliwa krytyka panujących stosunków, zawarta 
w jego dziełach, stała się - może nawet wbrew intencjom 
autora - czynem iśc i rewolucyjnym. 

Tak właśn i oc nili wartość ideową dzieł Ostrowskiego 
wsp6łcz śni mu, \ ybitn i demokraci rewolucjoniści. pisarz 
tej miary, co Dob rolubow. Czernyszewski Li Hercen. 
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Ostrowski, jak rzadko kto, zasługuje na miano „człowieka 
t atru' . Wszystko cokolwiek zdziałał w ciągu swego praco
w itego życia - zdziałał z myslą o teatrze. Współpraca Ostro
wskiego z Tea trem Małym, którego repertuar stale zasilał 
woimi utworami i na kórego sceni odbyły się prapremiery 
1szystki h jego wybitniejszych sztu k - przeszła do historii. 

st rowski wszystkie wolne od pracy literackiej chwile 
-pędzał w tea trze, pomagając reżyserować, albo nawet sam 
reżyserując swoje sztuki, a z bracią aktorską żył na serdecz
nej, prz. jacielsk iej stopie. 

Dola aktora , zwłaszcza prowincjonalnego, była przedmiotem 
głęboki j tro k i i wi elu poczynań znakomitego d ramatopisa
rza, zmi erzaj ą c eh d zapewnienia aktorom należytej pozycji 
w społeczeństwie, zarówno materialnej jak i moralnej. Wiemy, 
jaką cierniową drogę musiał przejsć w warunkach ustroju 
kapitalistycznego każdy aktor, zanim zdołał si ę wybić i stwo
rzyć sobie zno · ne warun ki egzystencji. 

Z inicjatywy Ostrowskiego powstało w r. 1865 „Kółko 
Artystyczne", które przetrwało aż do śmierci pisarza. Stało 
się ono jakby szkołą d ramatyczn ą i d ało scenie moskiewskiej 
w ielu sławnych aktorów (rą in lVI. Sadowskiego, O. Sadowską 
i P . Strepietową) . 

Te węzły , k tóre łączyły Ostrbwskiego z teatrem i z aktorami 
raz jego d mokratyczne poglądy społeczne, które mu kazały 
widzieć w szlachcie klasę zacofaną, niepożyteczną, a nawet 
wręcz szkodliwą dla interesów narodu jako całośc i - stały się 
bodźcem do napisania jednej z najpiękniejszych komedii, jakie 
wyszły spod pióra Ostrowskiego, a mianowicie komedii w pię
ciu aktach p t. „Las". 

„L s· 

Sztuka ta - to niezwykle cięta i dowcipna satyra na obszar
ników . Bohaterką jej jest mocno podstarzała , ale kochliwa da
m a, obywatelka ziemska, Gurmyska, k tóra po wesoło spędzo
nych w stolicy latach młodosci osiadła w swoim majątku 
i powoli w ysprzedaje go, pozwala na wyrąb lasu, kawałek za 
kawałkiem, aby utrzymać dwór na odpowiednim poziomie 
i zdobyć sobie męża za pieniądze. Nabywcą l asu jest nowobo
gacki, prowincjonalny kupiec, Wosmibratow. 

Kandydata na męża znalazła Gurmyska w osobie młodszego 
od niej o połowę, niedouczonego, aczkolwiek na swój sposób 
spry tnego gimnazisty, niejakiego Bułanowa - potomka zruj 
nowanej rodziny szlacheckiej . 



GOGOL: „REWIZOR" 
A. Cyprian (horodniczy), M. Bielecki (Osip), H. Dlużyński l,Slożący 

w za.l eźdz le). 
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Gurmyska jest typową przedstawicielką klasy, która t raci 
resztki ambicj i, honoru i rozumu. Najwymowniejszym śv.:i.a
dectwem moralności tej damy jest jej stosunek do ubogiej 
krewnej , Aksjuszy, przebywającej we dworze na łaskawym 
chlebie. Gurmyska odmawia Aksjuszy niewielkiej kwoty pie
niężnej na posag wskutek czego nieszcze 'li wa dzi wczyna 
o mało nie popełniła samobójstwa. 

Gdyby nie wspaniałomy 'lna ofiara innego znowu kuzyna 
Gurmyskiej , również biednego, jak Aksjusza, aktora Nieszcza
sliwcewa, który po długich latach tułaczki przyszedł odwiedzić 
swoją ciotkę - los biednej Aksjuszy byłby tragiczny do kmi.ca. 

ów aktor Nieszczasliwcew jest jedną z najciekawszych 
1 najpiękniejszych postaci komedii. ów Don Kichot rosyjski, jak 
go niektórzy nazywają, to typ człowieka , który dobrowolnie zry
wa wszelkie nici łączące go z pasożytniczą warstwą ziemiańska
-szlachecką i o własnych siłach , przez głód i nędzę, własną 
pracą toruje sobie drogę w życi u - zaw ze z myślą o sztuce, 
która w jego przekonaniu jest rodzajem służby społecznej. 

Tworząc postać Nieszczasliwcewa autor wyraził w ten spo
sób woją głęboką sympatię do aktorów, wielkie uznanie dla ich 
ofiarnej i pożytecznej , a nie zawsze docenionej pracy 

.Jego też ustami, ustami szlachetnego pracownika teatru , 
w słowach zaczerpniętych ze znanej tyrady szyllerowskiego 
Karola Moora - bohatera tragedii pt. „Zbójcy" - wyr· ził 
Ostrowski swój sąd o klasie obszarniczej , wydał na nią wyrok 
potępienia . 
Niesłychanie interesująca fabuła „Lasu", pełna kom izmu 

a zarazem prawdziwej poetyczności, świetnie przedstawione 
postacie osób działających, zalety kompozycj Ł i języka - wszy
stko to sprawia, że „Las" do dziś dnia jest utworem, który nie 
stracił rumieńców życia, zwycięsko wytrzymał próbę czasu , 
jako dzieło wysokieJ wartości ideowej i a rtystycznej. 

Jerzy Jędrzejewicz 
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PR OSB A 
Opracowując monografię t a tru zagł ębiowskiego n potykam 

na skut k zn iszczenia materiałów archiwalnych na znaczn 
trudnośc i w zakresie odtworzenia dziejów tejże sceny na prze
łomie XIX i XX tulecia. Brak źródeł uni emożliwia zobrazo
wanie rozwoju t eatru zagłębiowski ego , ni pozwala na wyk ry
cie n urtu ideologiczn go, który dominował w nim ww tym o-

resie. 
Pragnąc o ile można · ci jak najw ·zechstronniej o praco wa ·. 

dzieje „Teatru Zagłębi ' ' zwracam si tą drogą do osób posi -
dają ych r oczn ik i „K uri ra Sosnowieck iego" lub innych cza
sopism zagłębiowskich wychodzących do 1915 r. (mogą być na
w t pojedyncze numery), programy, afi sze czy notatk i osobis 
te, fo tografi e a ktorów - z prośbą o ich wypożyczen i e. 
Własnoręcznie napisane rel cje osób pamiętających występy 

wy bitnych aktorów czy też działalność teatru w remizie kole
jov ej są bardzo pożądane. 

Wszelkie materiały po wykorzystaniu zostaną zwrócone na 
dawcy lub p rzekazan e Bibliotece Jagiellońskiej w Krakow ie . 

KAZIMIERZ OLSZEWSKI 
KRAKÓW 

u l. B iał eh B rzóz 5. 
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GOGOL: „REWIZOR" 
Akt V. Scena zbiorowa-czytanie llstu . 

K. GRUSZCZl!t'ISKI: „KLUCZ OD PRZEPASCI" 
Dckoracja-wykonnna wi:. pruj ekt u Tadeusza Slimakowdtlero-
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K. GRU ZCZYŃSKI: „KLUCZ on PRZEPAŚCI" 
Iwon a .Jankowska (Inez). Irena S7.abelak (Matka). Elżbieta Ja~iebka (Lucy). Ryszard Zieliński (Enrique). 
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K. GR Z(,Z.l'NSKI: , ICLUCZ OD PRZEPA8CI" 
A. Girtler (Ojciec), M. Stangel (Matka), R. Zieliński (Enrique), 
I. Jank1>wsk a (Inez); na pierwszym. 11lanle E. Jagielska (Lucy). 

K. GRUSZCZYŃSKI: „KLt:CZ OD PRZEPAŚCI" 
Ryszard Zieliński (Enrique), Mieczysław Bielecki (Mnich). 
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