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Beaca swac 

Małgorzata Pikus, Janusz Laskowski, Beaca swat 
i Sebastian Pawlak 

Aleksander Nlk ajewlcz 

Ost owski 
(1823-1886) 

„Ros!:Jjski, mogqc!:J służ!:Jć za prz!:Jklod, teatr należ!:} 
wesprzeć i pozwolić mu okrzepnąć; wted!:J to nie 
będzie musiał się lękać żadnej konkurencji: Rosjanin 
nie zamieni go na żaden inn!:J . Teacr taki jest 
nieodzown!:J: czeka nań Moskwa, czekają nań autorz!:J; 
należ!:} poloŻ!:JĆ kres nędz!:J i upokarzającej S!:Jtuacji, 
w jakiej się znalazł dramat ros!:Jjski. Mam!:} ros!:Jjskq 
szkolę malarstwa, mam!:} ros!:Jjskq muz!:}kę, ale nie 
mam!:} ros!:Jjskiego teatru, nie mam!:J ros!:Jjskiej szkołi:J 
dramat!:}cznej; uwłacza to naszej dumie narodowej." 



Aleksander Nikołajewicz Ostrowski B u r z a 
• -Jeden z najbar-

dziej reprezenta
tywnych pisarzy calej literatury teatralnej XIX wieku -za
początkowal i doprowadzi! do końca dzielo odnowy teatru 
rosyjskiego_ Doskonale znal moskiewskie mieszczaństwo, 
ale niewiele tajemnic mialy przed nim także postaci z ludu, 
z ziemiaństwa, ze środowiska urzędniczego czy artystyczne
go. W rozwoju dramaturgii rosyjskiej odegra! zasadniczą rolę; 
jego twórczość byla niezbędnym pomostem między wiel
kimi pisarzami z początku wieku i późniejszymi ich następ
cami z prze Io mu stuleci. W swoich najlepszych dzielach ląc 

zyl krytycyzm oraz demaskatorstwo Gribojedowa i Gogola 
z wrażliwością moralną bliską Tolstojowi i subtelnością psy
chologiczną w guście Czechowa. 

A. .Ostrows 

Sztuki Ostrowskiego, o szerokieJ kompozycji i spokoJ
nym toku akcji, odznaczają się znakomitym rysunkiem 
postaci, prawdziwością sytuacji i soczystością sceniczną, 
która do dziś zapewnia im teatralną żywotność. Spelnia
ją także wiele ze sformulowanych znacznie później pr
zez Zolę postulatów szkoly naturalistycznej. Klasyczna li
teratura rosyjska - zawsze wybiegająca ponad sprawy 
jednostkowe, widząca swych bohaterów w szerszej per
spektywie socjalnej -ma w Ostrowskim jednego z najgod
niejszych przedstawicieli 

Dz1ela Ostrowskiego pokrywają się także z teoriami rea 
lizmu krytycznego, jednego z podstawowych pojęć litera 
turoznawstwa radzieckiego. jest w nich autentyczny ob
raz życia, wyczulony zmysl spoleczny, protest przeciw 
niesprawiedliwości, wiara w szlachetność czlowieka. 

Aleksander Ostrowski pochodzi! z rodziny urzędniczej. 
Dzieciństwo spędzil w moskiewskiej dzielnicy kupieckiej 
zamoskworieczje Pod wplywem rodziny rozpocząl karierę 
w sądownictwie. Ale instynkt czlowieka teatru wziąl górę. 
Zadebiutowal w 1850 roku, aby do końca życia związać 
się ze sceną. Byl nie tylko dramatopisarzem (i mężem ak
torki). ale również tlumaczem sztuk, kierownikiem litera c
kim moskiewskich teatrów, pedagogiem, dzialaczem i orga 
nizatorem życia teatralnego. Chętnie odmalowywal 
środowisko czcicieli Melpomeny; jego postacie aktorów są 
wyidealizowane, ale milością sztuki wyraźnie górują nad 
mrocznym światem dorobkiewiczów i slużalców. 

Dz1alalnośc literacką rozpocząl od wierszy milosnych 
i opowiadań w stylu szkoly naturalnej, ale szybko prze
kona! się , że jego powalaniem jest dramat. Byl najplod
niejszym z wielkich dramaturgów rosyjskich . scenie oj 
czystej zapewni I narodowy repertuar. Napisa I przesz Io 
pięćdziesiąt sztuk, w tym również dra maty poetyckie 
i historyczne. Najtrwalszą wartość mają jednak tzw. „spek
takle życia", czyli malowidla wspólczesnego obyczaju. 

W Polsce do 1945 roku sztuki Ostrowskiego byly grywa
ne rzadko, dobitniej zaznaczyla się w repertuarze tylko 
/mrarna posada. Na początku lat pięćdziesiątych Ostrowski 
na nowo wkroczy! na polskie sceny. Wielokrotnie wys
tawiano wszystkie ważniejsze sztuki, a więc Burzę, Gorą

ce serce, Grzeszników bez winv, I koń się pocknie, Las, Wilki 
i owce, Późnq miłość. 

Sztuki Ostrowskiego byly przez Scenę Polską TD wysta
wiane trzykrotnie W 1954 roku w reżyserii w. Wasiljewa 
Grzesznicv bez winv, w 1976 Las w reżyserii K. Suszki 
i w 1981 ponownie Grzesznic!) bez win!), tym razem w reży 

serii A. Nowaka. 
Burza to dramat w pięciu aktach , który mia I prapremierę 

w Moskwie w 1859 roku, a polska premiera odbyla się 
w Krakowie w 1896. W Polsce sztuka byla grywana bar
dzo często, jednak ostatnie wystawienie tego tytulu mia
Io miejsce w Warszawie w Teatrze Nowym w 1977 roku. 

Burza uważana jest za najwybitniejszy z dramatów Os
trowskiego. Pisarz wykorzysta! w niej materia! etnogra
ficzny zebrany wcześniej podczas podró ży po guberniach 
nadwolżańskich. Akcja Burzv toczy się w środowisku bo
gatego a Jednocześnie zacofanego kupiectwa , będącego 
w konflikcie z mlodym pokoleniem. dążącym do wol
ności osobistej i emancypacji obyczajowej Jest to 
opowieść o ludziach targanych namiętnościami , nie pod
dających się przeciwnościom losu, którzy jednak pomi
mo rozpaczliwych prób zrealizowania swych marzeń 
i pragnień pozostaną do końca nieszczęśliwi. nie będąc 
w stanie udźwignąć ciężaru, jaki wzięli na swoje barki. 
Sztuka wywolala ożywioną polemikę. Jednakże autor, 
zniechęcony trudnościami ze strony cenzury i atakami 
krytyków konserwatywnych, na kilka lat porzuci! tema
tykę wspólczesną 1 sięgną! do dziel historycznych. 
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Scena zbiorowa 



Aleksander Nikołajewicz Ostrowski B u r z a 

Dramaturgia ros~jska 
lat 1843 - 1855 

N ajslabszym ogniwem literatury rosyjskiej lat 
czterdziestych byl dramat. w przeciwieństwie 
do prozy, a poniekąd także poezji, które rozwi

jaly się nieprzerwanie w kierunku wytyczonym przez 
Puszkina, Lermontowa i Gogola, twórczość dramatyczną 
tego okresu cechuje stagnacja. Niejednokrotnie utyskiwal 
z tego powodu Wisarion Bieliński. Sytuacji nie rarnwaly 
utwory sceniczne Gribojedowa, Puszkina i Gogola. „Malych 
tragedii" Puszkina nie wystawiano, a sztuki Gribojedowa 
i Gogola nie byly w stanie zapelnić luki chociażby z tego 
powodu, że reprezentowaly jeden tylko, komediowy, ga
tunek. Teatry rosyjskie żyly przekladami lub napuszony
mi, slabymi tragediami, czekając na swego reformatora . 
Stal się nim Aleksander Ostrowski. 

Utwory Ostrowskiego w niczym nie przypominaly 
popularnych na zachodzie komedii intrygi. Byly to ko
medie obyczajowe. Dramaturg przeniósl w nich punkt 
ciężkości z rozwoju fabuly na opis charakterów i obycza
jów. w portretowaniu swoich bohaterów uwzględnia I 
nie tylko przeżycia psychologiczne, przytacza I również 
dane o pochodzeniu przedstawionych przez siebie lud
zi, określa! ich stanowisko spoleczne, ukazywal koleje 
życia itd . Wlaściwości stylu Ostrowskiego najpelniej 
występują w języku jego sztuk. Język ten odznacza się 
niezwyklym bogactwem barw i wyjątkową silą drama 
tyczną, wiąże się na ogól organicznie z postawą psy
chiczną i pozycją spoleczną bohatera. Elementy języka 
potocznego kreowanych środowisk nie stanowią przy 
tym jakiegoś ornamentu w jego sztukach, ale organicz
nie wplatają się w Fakturę dziela. Jeśli Gogola nazwać 
można poetą „wrażeń wzrokowych", Ostrowski zaslu
guje na miano poety „wrażeń sluchowych". w calo-

ksztalcie swoich dokonań artystycznych Ostrowski sta
nowi zjawisko najzupelniej oryginalne. Na bazie jego 
repertuaru powstala cala szkola gry sceniczneJ. 

znaczenie Ostrowskiego najdobitniej określi! Goncza
row. zwracając się do autora Burz!), pisa I: „Pan dokona I 
wszystkiego, czego winien byl dokonać wielki talent. 
Literaturze przyniósl Pan w darze calą bibliotekę utwo
rów artystycznych, dla sceny stworzy! Pan szczególny 
świat. Pan jeden dobudowa I gmach, pod którego bu
dowę polożyli kamień węgielny Fonwizin, Gribojedow, 
Gogol. Ale tylko po Panu my, Rosjanie, mozemy z dumą 
powiedzieć: Mamy swój teatr narodowy. Powinien się 
on sluszn1e nazywać Teatrem Ostrowskiego." 

(por. Historia literatur!) rosl)jskiej, Warszawa 1976) 

Realizm Ostrowskiego 
leksander Nikolajewicz Ostrow ski jest nieza
przeczalnie jednym z najważniejszyc h i najcie
kawszych dramatopisarzy swej epoki -bez Os

trowskiego Czechow jako dramatopisarz moze nie byl
by się narodzi!. Przede wszystkim zasluguje na uwagę 
Fakt, że byl pierwszym rosyjskim pisarzem, który się od
dal wylącznie zawodowej karierze scenicznej. Gogol i Gri
bojedow weszli do teatru lekko, zwiewnym krokiem. 
Ostrowski zaś uczynil dramatopisarstwo dzielem swe
go życia. Symbolizowal swoją osobą dojrzalość teatru 
rosyjskiego. Silnie slowiański w uczuciach , rozwiną! na
rodowy styl realistyczny, który u praw1ali jego po
przednicy. zamiast koncentrowa ć się na akcji, poszedl 
ich śladem badając charakter, zamiast klaść nacisk na 
idee i problemy, wziąl się do odmalowywania otaczają
cego go życia w sposób satyryczny, a jednocześnie 
z niezmiernym wspólczuciem. Charakterystyczne dla ca lej 
tej szkoly pisarskiej jest szczególne nastawienie poety
twórcy wobec przedmiotu twórczo ści. M ożemy odczuć 
pokusę patrzenia na sztuki Ostrowskiego jako oparte 
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na wzorze „wycinka życia". Zdawaloby się, że brak do
kladnej struktury i sklonność do przedkladania szeregu 
lu źno powiązanych scen nad lo giczną ekspozycJę te
matu - usprawiedliwia taki punkt widzenia. Lu źność 
kompozycji jest tylko pozorna i przy bliższym zbadaniu 
okazuje się, że -tak samo jak kompozycja sztuk Cze
chowa -jest ściśle przemyślana. To samo dotyczy rów
nież tej cechy, która tak często zdum iewa la zachodnich 
krytyków realistycznego teatru rosyjskiego - jego po
zornie niesprecyzowany nastrój. Bardzo często nie wie
my, czy mamy śmiać się czy plakać, chwalić czy potę
piać: postać, w której wyczuwamy nikczemność , może 
nagle przybrać zdumiewające zalety. Sprawa polega na 
tym, że ten autor -podo bnie jak jego towarzysze pióra 
-tworzyl swe dziela pod impulsem szczególnego na
stroju -jest satyryczny, ale ma w swym sercu bezgra
niczne wspólczucie dla rzeczy, z których szydzi. W każdej 
sztuce Ostrowski stara I się ukazać jakiś nowy apekt ro
syjskiego spoleczeństwa. We wszystkich dowiódl, że 
jest mistrzem portretu - nie posiada I zapewne zdol
ności Czechowa ujmowania tego, co szczegó lowe w for
mie ogólnej - niemniej byl artystą o wartości, z jakiej 
poza jego wlasnym krajem nie zdawano sobie w spo 
sób dostateczny sprawy. 
' ·cA 1 · ,er; Nicoli. oziejeCama,~:1;,YY,ar:s-~a~.962) 
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R1,Jszord Malinowski i Michał Siegoczl,}ński 

Kazimierz Siedlaczek i Janino Buławo 
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Micha/ SiegOCZIJńSki i Beata Swat 

Sebastian Pawlak i Beata Swat RiJszard Pochroń. Beata Swar. 
Anna PaprZIJCO i Malgorzaca Pikus 

Halina Pasekovó 
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kierownik techniczny 

JóZEF KUREK 

KIEROWNICY PRACOWNI: 
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dźwięk 

JóZEF SŁOWIK 
kierownik 

ANTONiN BENEK 

brygadier sceny 
PAVEL PASEKA 

garderobiana 
jlTKA RAJTROVA i SYLVIE URBANIECOVA 

rekwizyty 
HELENA BoHACovA 

montażyści dekoracji 
STANISŁAW KUPCZAK, j AROMiR KOTULA i GRZEGORZ SUSZKA 
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