


MJCHAL LERMONTOW, cwlonJ. obok Pu ·zltina, 
poeta ro yj kiego Roman ty zmn, urodził się w ~Io kwie. 
w roku 1814. Konw<'ncjonalnc dzieciristwo bo!i<tlego 
„s7.lachcckif.'go 1>otomka" p<;dzil Lermontow na w<>i, 
w posiadłościach swej babki, w Tarchanach. W czter
nastym roku :i.ycia oddano go clo lnsty tutu Szlacheo
kliego, ek;.kluzywnej szkoły Pl'Zlgolowawezcj, kąd po 
uply\\ic ł"Oku zaledwie przenió,1 ię na Unin ersytet 
Mo kie\\ ski. 

In tytucja ta przeżywała 11od1m czas S\\ ój roi.kwit; 
nie tyle dla wątpliwych walorów naukowych zresztą. 
co dla rewolu~jnej j wolnusciowej .itmosfer:r. którą 
w jej mury wnio Jo poliolenie Hercenów, BicHń kich 
i Stankiewiczów, I tu jednakże zabawił L rmontow 
nie dług-o; w roku 11132 ;1rzeniósł się do Szkol~ Gwar
dyj kiej w Peter burgu, k. d kierowano go, po jej 
ukończeniu, do husarskiego pnlku h'jbgwardii ce. ar
skicj. Na ten olil'es \\ J- ~nie Prz) va da „szkoła ż:\;cia", 

jaką przeszedł Lcrmonlo'' "' aryslol•ratycznych salo
nach stolicy. Choć buntował się głośno i cz3 nnic prze
ciw wlasncnm środo" j,•m, nie umiał 'ii<; otl mego ode
rwać. Choć ironizował je i "~·:r.ycłLal. h~-1 jego C'l:ęścią. 
,Po 7abój twie Pu:-zkina ogłosił plomienn~· poemat 
„Na. śmierć Puszkina", hlór:\· odczytan)· zo tal jako 
ut\\ór ,,antyr.i:ądo""l·"; Ll'rmontow \\~„ł•ln:'I- został na. 
Kaukaz, <;kąd zresztą \\~-n, alo go nicb•m em " ta
wiennictwo jego wpływowej babki. Po raz drugi ze
i;;łany tam został za udział w pojedynku; tym razem 
nic zo tal już odwołany. Zginął podobnie jak Pu zkin. 
w pojedynku, w roku 1!111, p~"Sey lat 27. 
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Le WERSJE „MASKARADY" 
W bi.Idu, ł&Jemn.9. 

Ich echo wydzw 

Rosi w 

I w ni 

Od.powiedź n.iełat.wa 

Wśród wiat i gwaru 

Na wyraz a 

Zrodzony i żaru. 

C2IY weJdę w świą,tynię. 

Czy w bitwie to będzie, 

Gdy ku mnie JJOl)łJnie, 

Po 10 wuędzia 

Nie o\1czę modlltwy, 

Gdy ?.eW t doleci, 

I rmoę ·ę z bit . 

Iu niemu naprzeciw. 

Przcloi;yl Jerzy Zasórski 

Kielecki Teatr im. żer-0.rnskiego JE.St ósmym polskim 
zespołem, który wa2.y się Da jedno z najodpowied2:1al
ruejszych zadań, jakim jest sceniczna realizacja arcy
d7.ieła roman1ycznej dTamaturgii rosyj kiej - ,,Maska
rady" Lermontowa. Odpow:iedzialn ść za piękno utv.'0-
ru komplikuje się jeszcze tym, że jest <lll wielowar
stwowy Pod względem stylu i treści. 

21-letni genialny młodzieniec, jakim był autor w 
chwili tworzenia ,,.Maskar-ady", 1.o wa.czy w roku 1835 
polqczyl w niej podniosly romantyzm z realistyczną 
komedią charnk.rterów. Także czysty drnmat o ostrych 
&pięciach sciera się w tej sztuce z pewną operowotścią 
wizji, bo takiego pokarmu wzrokowego dcstarczaly 
widowi.Ska, na które mlli>iał uczęszczać rn1ody oficerek 
huzarów gward:ii. jakim był poeta. Dodajmy. że dia
log jest prowadzony w finezyjnej, bogatej w podteksty 
mowie późnych romantyków. Jeśli użyć zestawień z 
naszej narodcwej palety. to znajdziemy cdpowied:n.ilri 
nie tylko w rzeźbionym zdaniu Midóewicza. ażurowej 
ironu romantycznej Slowacloego, ale także w przej
mującej konkre1ncści obrazowej Norwida. Brm;my 
dalej: kosmopolityun stołecznego petersburski.ego śro
dowisk.a, mówi<!cego po francuslru, tańezącego na ba
lach pol neza, mazura i walca. podr6żuj<;cE:go do An
glii i W1och. lączy się z absolutnie yjskimi rysami 
charakteru u niektórych osób, a raczej me.którym] 
rysami u wszys1!kich. Młodzieńczy :iutor. który w sześć 
lat rx>tem miał zginąć w pojedynku. zestawiając po 
«obie ws;.iania.ły dorobek poetycki, gdy pi al „Maska
radę" sporo ~es.7CLe czerpał z wchłaniane.i pośpieSZD1e 
lellctury rodzimej i Ś\vi.atowej, ale jednocz<:>śnie two
rzył sceny absolutrue oryginalne w ?.alożeniu i pomy
śle. jak choćby kapitalna scena spoliczko ninia Księ
cia z~;ezdicza. 

Jeszcze dodajmy: wtórność niektórych wątków, jsk 
na p.rzyik!ad wątku bransoletlti, nasuwającej natrętnie 
skojar.zien.ie z chu tką w .,otellu" Szekspira - lącr.y 
się z miąższem własnego pneżyCla. Wart-O dla zrozu-
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mienia tekstu wspcmnieć o tym. Arbienin to nie tylko 
ecilo pu~nowski.ego ,.Oniegina'" i gribojedowskiego 
Cza:okiego w zmienionych podeluibrystowskich okolicz
nościach . To także i przede \\' zystkim odb:i.cie wspom
nień o już nie żyj:}cym ojcu poety. Srednio Z8tn()imy 
z:iell'ianin (cd jak Czacki mający tylko ... 300 dusz pcd
danych). lecz o manierach pańsikich i światowiec uwo
dzący wybitnością i postawą, a jednoczeiffi:ie o nie
z11ośnvrn charakterze z pogranicza, delikatnie mów1ąc, 
patclogii i podejrzewany o ciemne, choć zatuszcwane 
1-.prawk1. ożrr.1! się z młodz!utką, przeuroczą panną 
z najwy75zych sfer arystokratycznych, bo ze staro
żyL,ego rodu Arseniewych i barcl7.o bogatą. Ta malk"1 
O>icrccila przyszłego genialnego poetę w kolebce, a 
w rodzin;e llwało przekonc;nie. /,e skróell jej życie 

swymi podejrzeniami i zazdrością cicrutny mąż. W 
każdym razie jej matka (ArseniewGwa. z domu ;;;in
lvpinówna) dziedk.a ojcu me dala i sama się z~.jc;h 
j go wychowaniem. Gdy chiopiec doszedł do rnz m · -
nia zo tawiono mu decr.t!ę pm\ rotu do ojca, lub 7. 1>
stania przy babce. Po :<ilku dniach przebywani. z nj 
cem, już na dobre pQdwariowującym, dz~eckc \\")'bra
ło babkę. 

W ·t :o;unku autora do Arbienina jest coś z synow
ski go oska1·ż.enia. ptynil.;:cgo nie z pogardy. lecz ~er
decznej rozterki. Oc:z.yw1kie nikt jego, a więc i syn. 
nie posądzał o fizyczne> drucie żony. Sceniczny obra7. 
jest jednak jakąś tr<insp<Jzycją oskarżenia o zatrutl' 
7.ycie, prZ) ·pi~ nie śmierci. CT.)" doprowadzenie do 
n iej. JednoczEśnte idealizacja niewinnej Niny jest zro
zum!iala u wlaśnie dojrzewającego mlodzicńca, który 
sam nie pamiętał mat!ki, l~ której postać upiększoną 
przez rodzinne wersje, ozdabiał jeszcze swoją wy
obraźnią. 

Ideali7.acja kobiet w .. Ma ·karadzie" je t zresztą 
bardw typowa dla dwudziestojedn latka. Także ba
ronowa Sztral. mimo że ani w:idz, ani autor nie pos<1-
dza j j o cnotliwość. ma odruch szlachetności, w któ
rym zrezy~nuje ze W'SZy<>tkiego co w życiu ceniła. b\" 
ratować niewinną. Dra!P..at ,.Ma karada" jec:t zrc-s7ta 
o tyle tragedią, że wszyscy bohatero \';e tn1cri tn !('(') 

byl0 dla nich najcenniej57.e: Arbienin - . !le 1'{'17C7na
nia, Nina - życie. Książę - hooor. baronowa - n·ha
wy. Szprich - nadzieję zy ku 1 p<l'"!CWan;q .n1·l inln'
e;ą. Kazarin - szansę :życiowego d,g ;inia ~;e .• TC'dvni~ 
mściwy Nieznajomy bier7e peln~· r-<l,,· t. :ile je t on 
postacią urn vną, prawi<> niezi<:rr>!{a . pic;an<' wraz 
z IV aktem dla cenzury. która d ll"<'~ala <>.ie \\"idomej 
kal"\' dla zbrodn · arza. 

Jeżel:i jednak wiemy, że IV a.kt i ()f',;tać Nieznajo
mego zcstaly stwor7..cne dopiero w listcpadzie 1 ~ru
dni u 1835 rok-u, po oorz:uceniu przez <'enzora Oldeko
pa pierwotnej, trzyaktowej wersji. zl0ix:mej cenzurze 
w pcczątkach października 1835 roku i zwróconej au-
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torowi 8.XI. z uwa~ami o niezbędności przeróbek, to 
dlaczego w L.}stkie teatry radz.iĘckie i polskie nie „la
tają się wrócić do tej pierwotnej wersji, lecz grajq 
IV-aktową, złożoną w grudniu 1835 r.? 

Cenzura uważala, że zluka za'vl.iera nieprzyzwoite 
ata,;:i na kc. liurnowe bale w pałacu Engelhardla. przy
czepki do dam z wyź:;.z go towarzystwa (u Engelhardta 
bywali czlcnko-wie rodz.iny cesarskiej, u stalym goś
ciem bj I szef żandaI'l"Tleri i Benkendnr[) oraz gloryfi
kację zbrodni. skoro rzecz się kończyłćl spóźnionym 
przybyciem kluirza do martwej już Niny, zaś Arbie
nin zostawał nieukaran;•. Otóż Lermontow jes1..cze nie 
złamany przez cenzurę. nie zastowwot się do jej wie
lu wskazań, łącznic z tym, żeby państwa Arbienino
wie pcgodzili się. ale tę uwagę o zakończeniu przyjął 
do ,,·iadomości. Nie należy sądzić. że przez ule~lcść. 
Widocznie mu trafiła do przrkonani.a, skoro h.dn_ych 
innych u tępstw nic uczyml. Przeciwnie, 1.ar.-;trzyl 
jesz.cze w tym IV akcie krytykę . połe-czeńsl\\" a. tak, 
że CE!lZ()r U7.nał tćlką przeróbkę za prowokacyjną i 
odesłal tekst bez żadnych sz.czególowych uwag. zaka
zując jego \\.')·stawienia . Mu. imy \\ięc mni7.ać że IV 
akt i postać Nieznaj<:m~g<i są uzupclnieniem dziełu 
za które autor chciał w-ziąć odr><>wicdzialność, a któ
ra jego wymowv bynajmnieJ nic stępiła. 

Je t jeszcze mna przc!'zkoda w rekonstruowaniu l 
lan„owaniu picn'.'oln-.;j wersji. Po pl'05tu nie z<.<'howa
la się! Wprawdne w 1!)35 roku w.>tał opublikowany 

....---orllcr · uszki nów. 
l ką autora 

a w wielu 
maturgicz
\'a jest to 

t11:1.WC.11JJ....!Lll1r;:_.:tf.B::2....J:r~.•QP u został zlo-
żon:v teatrowi. i cenzurze w październiku i którv aulnr 
uważat za dojrzały do reali1acji. 'l'rndno wi~ Ler
montowowi podrzucać rzecz, za którn nie wiemy czy 
hral odpo,,·iedzialn<Jść. Grajmy więc ~fa~lrnradę" tak 
jak .. $w'iętoszkn" M<'Jiera - nic ror.porządzając ve-lna 
w:i€dzą o pierwotnym kształcie. bierzmy za pcd<;tawę 
prac tę wersję, która zo. tala nichowana w ca!o~ri. bo 
dcmysly mogą dawać pole do ilarców nieodp<H\"iPdz!ał
nych. 

Jeośli wystarczy względów i nnalnych, by Yłc;u'1ąć 
nokusę rekonstruktorską pienrntnego tekstu, zabr.ak
nie ich wcbec późniejszej wersji , już z 1836 reku. któ
rą zrozpacrony autor ie zcze raz poniósł do cenzury 
pod zmienfonym tytulcn „Arbienin" . Tutaj j dnak 
powinno się w-zdrygnąć i;oczucie smaku i taktu. Jest 
to oblesny dokument do czego m że być doprowadzony 
autor nawet tak hardy. Dla ocalenia części - Lerrn<JTl
tow tym razrn1 wszystito ,..,·ywrócil do góry nogami. 

Zrobił z tragedii komc::dię. Pozbył się baronowej 
Sitral i balu maskowcg0. Niny nic otruł. Uczynił ją 
rzeczywiście zdradzającą męża. Mcż11a to traktować 

tylko jako autoparodię. O ile .iedn.ik tak.a autoparo
dia jak Krasickiego ,.Swięta miłości kochanej ojczy
zny", zamieniająca Ojczyznę na szkb 1icę, je-t zabaw
ką c:utQr-ką, to nie wi my czym jest ten .,Arbicnin''. 
Można go CCZY\\;śc:ie Po!rnzać na scenie. Ale jakiej? 
Chyba kabaretow j, albo literacko - dyskusyjnej jako 
ten.at do roz.waw.r.·a czy je:!" to dowód rozpaczy .;:.u
torsklej, czy dokument krańo:iwego przedrzeźniania 
cenzury? Moim zdaniem rmstety, to pieI'\\.·sze. choć 
ocr.ywiśc:ic trudno nie pufądzac Le1montowa o sh.kn
no · ć pol<:izywania n . n d tojnik m, którzy zrc„ztą 
nie dali się p!7..eblugać : .,Arbienina" także na -.cl"nę 
nie wpuścili. Zresztą n'łlcży wątp:ć, czy teatr by to 
już ku Ho? 

W rezultacie szanująe<! się teatry dramatyczne uży
wają wc .ji ze zbiorów Jaku.z'<inów i „Arbienin<.·· tjl
ko co studiów pcrównawczych . .z.<lŚ na scen~ b1on1 
ten tekst z grudnia 183:'i roku, który cslaltccznie zestal 
,!·od i"ikowany pr-zed sh r.ną premiera 25.II.1917 rr.-in.1 
w Tc.atrze Alek andryn ·i<im w "lcł~c\ nad Newą (dzj
:s: i zym leni!"' r:idi.kim h..kademick'm (czyll reprezen
tacyjnym) Teatrze im. ?u„1.i<;na w •nsccniz„cji l\ie
yerhold~t i ~ .Tur:iewem w roli Arbicnina. w dm<lLh 
abdykacji l\likolaja Il i bez cenzor ·kc:h wstręt ·,w. 
Tak grał~· potem inne teatry radziecki i trn tek. l 
dla pe I k!eh teati:ów przełożyłem \\' latach 1!)51-195-ł. 

T k-t I aktu Z<A<;Wl wykonany w P L kim Radio \\' 
re-/.ysel"ii J. R. Bujań. kiego już je ,cu;ą 1951 r ku. W 
t jż reżyserii bvla publicznie pl".zcz. :!ktorów krakcw
skich czytana całość 2.Il.19?i3 \\" r. nu1eh i:;tn :ejącei.:o 
tam wó·wczas War<;ztalu Dramatu·gicz.ntgo. 29.IV.1931 
cdbyla .·ię p< iska prapn~micra w czę tech w. '-im Tea
ti-ze jm. Adama Mickiewicza \\ reżyserii Krona i Ma
śliń<-kiego. Potem grały .. raskat-c:dę" tcalr) $7.czcc•ń· 
ski, P<J-Lki w Warszawie, Kal :.:.ki. Bialoskck , LulJ ·!
·ki 1 Slc1 ·ki w KatoVv-:i.cach, gd7ie reży-.eria i sceno&· 1-

[ia byly tych samych osi,b e<J w Warszawie - Za\~ i
s!< w. kiego i A..xera. W reż} ·cri i Broriiewskiej m;d~ila 
takżC; „Maskaradę'' telewizja lódzka. 

Tluma<:L, rozpisaw~zy «ii: :i we!'Sjach oryg!nalu, 
pragnie jesz.cze bąknąć, że jego tlumaezenie m~ tn1,ż•_ 
już pa1·ę redakcji drukowanych. Pro ·i w:~. 7..ebr m
scet'ii..atorzy każdorazowo korz~·tali z cstatniej n:dak
cji. Nć! razie je ·t nią zamieszczona w t(Jmie ,.Z Ler
montowa· wydanym prz2'z „Czytelnika„ \\' roku l!l55. 
nie zaś "W('.Ześniej 7.a od niej znajdująca się w ·wyda
neJ przez to samo "\\")"dawnictwo w roku 1952 Anto
logii Dramatu Rosyjskiego „Od Fo:iwii:ina do T 1-
sl.oja". • 

JERZY ZAGORSKI 

1.6.XII.1962 



!\DCHAŁ LERMONTOW 

PROROK 

Odkąd mi Sędzia dal WJeczy ty 
W zecbw.iechę, wieszczej dar po~I. 
Wzrok ludzki dla mnie jest przej ty; 
Złość i grzech mytam jakby z księgi. 

Le4wie zacząle:m ·w~nio łym słowem 
Uczyć o prawdzie i miło'ci, 
A już kamienie na mą gław1; 
Bliźni rzucali w zacieklO\ioi. 

Więc, posypaW>Zy wł popiołem, 
Z miast uoi kałem ni zczęśLiwy, 
N~zarz, jak ptaki tyć z.acząlem, 
Które w pustyni Pan Bóg żywi. 

Strugąo nakazów Przedwiecznego, 
Ulega ziem kle mi tworzenie: 
Słuchają gwiazdy głosu m o. 
Wesołe wokół ślą promieme. 

Lecz znawu w mieście, gdy pnez Zlfl'aJę 
Gwarną przedzieram slę z pośpiechem, 
Starcy tak dzieciom powiadają 
Z zadowolonym drwiąc u.śmiechem: 

„Macie naukę do onalą! 
Był hardy, Ż)'ć nie umiał z nami: 
Temu głupoow.i idę zdawało, 
Ze mów.i Bóg jego mi! 

Patrzcie na niego tera.z, d:z.ieci: 
Jaki ponury, wychudzony, 
Jaki przez W5ZYSłkleb pogardzony, 
Jaką nag(lścią bied.alt świeci." 

że1naj mi, Rosjo nieumyta, 
Gdzie w rabmv kraju. panów kraju 
Za.nda.rmi noszą trój błękitny 
I w posł ~ie lud trzymają. 

MO'ie tu. wśród kaukaskich zboczy, 
Nie dojrzą mnie i nie dogonią 
Wsrey owid7.ące baszów oezy, 
Usą, co słowa nie uronią. 

WIERSZE W PRZEKl.ADZIE 
JERZEGO ZAGÓRSKIEGO 

8l\_l(TLtTr• r Ai,ANA 
;~ Hl<aX'LlfAl( ł. lV\ 
uer1 il .:„ 
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