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Aleksander Ostrowski urodził się 31 III (12 IV) 1823 r. w Moskwie, 
zmarł 2 (14) VI 1886 r. w Szczełykowie w guberni kostromskiej . Pocho
dził z rodziny średnio zamożnego urzędnika sądowego, wywodzącego się 
ze stanu duchownego. Dziecióstwo spędził w mieszczańskiej dzielnicy 
Zamoskworiecze. Z wyróżnieniem ukończył moskiewskie gimnazjum gu
l::ernialne i w 1840 wstąpił na wydział prawny uniwersytetu moskie\\·
skiego. Studia wkrótce porzucił i na życzenie ojca rozpoczął służbę w mo
skiewskim sądzie opiekuń.czym , skąd po dwóch latach przeniesiony został 
do moskiewskiego sądu handlowego. Ze znajomości środowiska kupiec
kiego wyrosły jego pienvsze próby literackie. Działalność pisarską rozpo
czął od wierszy miłosnych i opowiadań w stylu „szkoły naturalnej". Po 
raz pierwszy wystąpił w druku z fragmentem komedii „Niesostojatielnyj 
dołżnik" (1847, „Niewypłacalny dłużnik"). Popularność przyniosła mu 
komedia ,.Do wójta nie pójdziemy" („Swoi ludi, socztiomsia", 1849). Od 
tej chwili bez reszty poświęcił się litera turze. Rozpoczął współpracę 
z pismem ,,l\'Ioskwitianin". Pod wpływem ideałów słowianofilskich napisał 
komedie „W czużije sani nie sadiś" (1853, „Do cudzych sań nie siadaj"), 
„Biednost' nie porok" (1354, „Bieda nie hańbi") , „Nie tak żiwi kak cho
czetsia" (1855, „Nie tak żyj, jak by się chciało"). 
Nowy okres twórczości zapoczątkowciła sztuka „W czużom piru pochmie
lje" (1856, „Na kimś się mełło, na mnie skrupi'') . Ostrowski zbliżył siG 
do postępowego obozu literackiego i nawiązał współpracę z redagowanym 
przez Czernyszewskiego pismem „Sowriemiennik". Powstał wówcza -.; 
znany pamflet na obyczaje świata urzędniczego „Intratna posada" („Do
chodnoje miesto" , 1856), satyryczny obraz obyczajów mieszczaństwa 
w trylogii o Balzaminowie i życia warstwy ziemiańskiej w komedii 
„Wospitannica" (1858, „Wychowanica"). Spod jego pióra wyszła wreszcie 
„Burza" („Groza", 1859), powszechnie zaliczana do najwybitniejszych 
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osiągnięć pirnrza. 
W latach 60-tych Ostrowski pracował nad sztukami historycznymi: 
„Kożma Zachar'icz Minin-Suchoruk" (1862), „Wojewoda" (1865), „Dmitrij 
Samozwaniec i Wasilij Szujskij" (1867), „Tuszyna" (1867). 
Do problematyki współczesnej powrócił w końcu tego dziesięciolecia. 

W 1868 nawiązał kontakt z pismem „Otieczestwiennyje Zapiski", gdzie 
opublikował komedię „I koń się potknie" („Na wsiakogo mudrieca dowol
na prostoty" , 1868), po której powstały: „Goriaczeje sierdce" (1868, 
„Gorące serce"), „I3ieszenyje diengi" (1870, „Szalone pieniądze"), ,,Las" 
(„Lies", 1870), „Nie wsio kotu maslenica" (1871, „Nie zawsze świętego 
Jana"), „Nie było ni grosza, a wdrug ałtyn" (1871, „Nie było ni grosza, 
aż tu nagle złoty"). 
Rozpoczął się najbardziej pracowity i dojrzały okres twórczości Ostrow
skiego. W 1872 literacka i teat ralna społeczność obu stolic (Moskwy i Pe
tersburga) obchndziła 25-lec:ie jego działalności teatralnej. W rok później 
Ostrowski napisał dramatyczną „baśń wiosenną" „Snieguroczka" (1873, 
„Śnieżka") . Wiele tłumaczył - z W. Szekspira, C. Gozziego i in. Pisze: 
„Wilki i owce" („Wołki i owcy", 1875), „Ostatnia ofiara" („Posledniaja 
żertwa" , 1877), „Panna bez posagu" („Biespridannica", 1878), „Talenty 
i wielbiciele" („Tałanty i pokłonniki", 1881), „Grzesznicy bez winy" 
(„Biez winy winowatyje" , 1883). 
Twórczość Ostrowskiego reprezentowała teatr realistyczny. Pisarz zyskał 
sławę „Kolumba kupiectwa" . 

„Mały słownik pisarzy narodów europejskich ZSRR" 
Wwa 1966 
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