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Slowocki nie wiedział 1eszcze o tragicznej smierci Lermontowa. Prze
kr~cenie nez Nitko rosy1<kie90 poety jest omylkq autora Beniowskiego. -

Porość - gałązko. 

* 
MICHAŁ LERMONTOW 
P,;r lret N. Zogorsk 1ego 

LISTY TEATRU POLSKIEGO 
zeszyt dziewiąty 

wydany z okazji premiery 

MASKARADA 

MICHAŁA LERMONTOWA 
dn. 26.IV.1958 

Dyrektor Teatru: $1onisław Witold Balicki 

Juliusz Słowacki: 

Dziś, jak słyszałem, pisze pan Lermentów, 
Który pół życia no Kaukazie gości -

Takich do niego car doznaie wstrętów, 
Do niego i do laurowe; parości, 

Która, nie tknięta nożem i nożycą, 
Może rość .„ i być kiedyś - szubienicą. 3 
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Adom Mickiewicz: 

DO PRZYJAClóŁ MOSKALI 

Wy - czy mnie wspominacie jo, i lekroć morzę 
O mych p rzyjac i ół śmierciach, wygnaniach, więzieniach, 
I o was myślę: wosze cudzoziemskie tworze 
Moją obywatelstwo prawo w mych morzeniach. 

Gdzież wy teraz? Szlachetna szyja Rylejewa, 
Którąm jak bra tnią ściskał, carskimi wyroki 
Wisi do hańbiącego przywiązana drzewa; 
Klątwa ludom, ca swoje mordują proroki, 

Ta ręka którą da mnie Bestużew wyciągnął, 
Wieszcz i żołnierz, to ręka od pióro i brani 
Oderwano, i car ją do taczki zaprzęgnął; 
Dziś w minach ryje, skuto obok polskiej dłoni. 

Innych może dotknęła sroższa niebios karo; 
Może kto z was urzędem, orderem zhańbiony, 
Duszę wolną na wieki przedoł w łaski coro 
I dziś na progach jego wybije pokłony. 

Może płatnym językiem tryumf jego sławi 
I cieszy się ze swoich przy j aciół męczeństwa, 
Może w ojczyżnie moje j moją krwią się krwawi 
I przed carem, jak z zasług, chlub i się z przek lęstwo. 

Jeśli do was, z daleko, od wolnych narodów, 
Aż na północ za l ecą te pieśni żałosne 
I odezwą się z góry nad krainą lodów, -
Niech wam zwiastują wolność, jak żurawie wiosnę. 

Poznacie m i ę po głosie; pókim był w okuciach, 
Pełza j ąc milczkiem jak wąż, łudz iłem despotę, 
Lecz wam odkryłem tajn ie zamknięte w uczuciach 
I dla was miałem zawsze gołębia prostotę. 

Teraz na świat wylewam len kielich trucizny, 
lrqco jest i pa l ąca mojej gorycz mowy, 
Gorycz wyssana ze krwi i z łez mej ojczyzny, 
Niech zrze i pa li, nie was, lecz wasze okowy. 

Kto z was podniesie skargę, dla mnie jego skarga 
Będzie jak psa szczekanie, który tak się wdroży 
Do cierp liwie i długo noszonej obroży, 
le w końcu gotów kąsać - rękę, co ją targa. 

(1832 r.) 

Adam Mickiewicz: 

Z LITERATURY SŁOWIAl'JSKIEJ 

Około 1820 roku cała literatura rosyjska przeszła na stro
nę opozyc ji, zamknęła się w stosunku do rządu w milczeniu 
pełnym groźby. Rosja przedstawiała szczególny widok: 
monarcho potężny, czczony w całej Europie, któremu dość 
było posłać jakiemuś zag ranicznemu pisarzowi pierścień 
lub tabakierkę, ażeby otrzymać poemat czy książkę na 
swą pochwałę, ażeby w najpoważniejszych dziennikach 
francusk i.eh .i nie~iec~ich pomieszczano artykuły broniące 
1ego polityk i, sławiąc 1ego osobę - monarcha ten nie mógł 
wówczas wymusić kilku choćby wierszy na żadnym poecie 
rosy jskim, jednego choćby artykułu na pisarzu o jakim ta
ki m imieniu. Płacono ludziom nieznanym, żeby raczyli 
w jakiejś książce czy dzie nniku wtrąc ić kilko słów po
chwalnych o cesarzu, a i tego nie można było osiągnąć: 
opinia publicznie potępiłoby takiego pisarza. Cała litera
tura stanowiła jeden rozległy obóz opozycji. Niebawem 
odezwc;ił się głos, który zagórował nad całym tym ru
chem 1 rozpoczyna nową epokę w dziejach Rosji: głos 
Aleksandra Puszkina. 

Pierwszy wiersz puszczony w świat przez Puszkina, 
tchnący_ ponurym jakobinizmem i głęboką nienawiścią ku 
ws~ystk!emu, obiegł całą Rosję. Wkrótce imię Puszk ina 
sto1e s i ę hasłem dla wszystkich żywiołów niezodowolo
!'Ych w Rosji: utwory je!ło krążyły z rąk do rąk, omawiano 
117 od Pet.ersburga p_o Odes~ę, oż po Kaukaz; po wszyst
kich garnizonach śpiewano 1ego Odę do sztyletu, mającą 
zresztą bardzo m_oło zalet, gdzie jednak każdy odnajdy
wał własne uszuc1a. 

(Fragment wyk lodu XXVI 11 , wygłoszonego we wtorek, 7 czerw
ca 1842 r . w Co l l~ge de Fronce, w Paryżu) 

Aleksander Hercen: 

O TRAGEDII NARODU ROSYJSKIEGO 

Straszliwy, czarny los p rzypada u nos każdemu kto 
ośmiela. się wznieść głowę powyźe \· poziomu zokreśl~nego 
berłem imperatora; poetę, obywote a, myś l ic i ela - los nie· 
ubłagany spycha do każdeg? grobu. H!storia naszej 11-
terotu ry _to albo martyrolog10, albo re1estr katorżniczy. 
Nawet c1, których rząd oszczędził, giną, zaledwie rozwi 
nąwszy skrzydło do lotu , spieszą opuścić życ i e. 

La, sotto giorni brevi e nebulosi, 
Nosce una gente o cui i'/ morir non duolo. 5 
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R y Ie i e w powieszony przez Mikołaja. 
Puszki n zabity w pojedynku w wieku lat 38. 
Gr i bo ie do w zamordowany w Teheranie. 
Le r mon t o w zabity w po jedynku na Kaukazie w wieku 

lat 27. 
Ko I co w zabity przez rodzinę w wieku lat 33. 
B i e I i ń s k i zginął z głodu i nędzy w wieku lat 35. 
P a I e ż a i e w umarł w szpitalu wojskowym po przymu

sowej ośmioletniej służbie w szeregach żołnierskich na 
Kaukazie 

Bar otyński umarł pa dwunastoletnim zesłaniu. 
Bes ł u że w umarł na Kaukazie w młodym jeszcze wieku 

po odbyciu katorgi na Syberii. 

„Biedo - mówi Pismo święte - narodom, które kamie
nują własne proroki." - lecz naród rosyjski nie ma się 
czego obawiać, gdyż nic już dodać nie może do swego 
nieszczęsnego losu. 

DO POLAKOW 

Czy nie przychodziło wam na myśl, patrząc no chłopa 
wielkorosyjskiego, no iego inteligentny i zuchwały wygląd, 
ładne męskie rysy i mocną budowę, że kryje się w nim 
j akoś i n n a s i ł o poza cierpliwością i zdolnością do 
znoszenia wszystkiego w cierpieniu? Czy nie przychodziło 
wam no myśl przy czytaniu Puszkina, Lermontowa, Gogola, 
że prócz oficjalnej, rządowe j Rosji istnieje jeszcze inna, 
że prócz Murawiowo, który wiesz o, istnieją Murawio
wowie, których wiesz o i ą? Pomyślcie, gdyby nie 
było tej i n n e i s i ł y i i n n e j R u s i pozo rządową, to 
czyż doprawdy. wystarczyłoby kilku niepowodzeń no Kry
mie i śmierci Mikołaja, oby całe olbrzymie państw~ og~r 
nęła owa żądza czynu, owo p ł o m t e n n e d ą ze n t e 
n o p r z ó d, jakie dokonywa się w no szych oczach?... 

* 
Aleksander Hercen (1812-1970) rosyjski pisarz i rewolucjonista, wielki 

przyjaciel Polski, walc.zqcy o jej wyswobodzenie, również więziony 
erzez. władze carskie. - Fragmenty 1ego artykułów według tomu 
Puszkin we wspomni~nioch swoich współczesnych, P.rzekłod Ireny Tuwim 
i J. Słowińskiego, Wyd . Czytelnik, 1955 r. (Tytuliki pochodzą od na
szej Redakcji). 

Wymienieni przez Herce no: Konrad Rylejew (1795-1826), poeta, przy· 
wód ca Północnego Stowarzyszenia Dekabrystów; Aleksander Griboje
dow (1795-1829) - poeto 1 komediopisarz, dyplomato, outor granej 
pr7ez leatr Polski w War<Zawie 3.Vl.1951 r. komedii wierszem Mądremu 
Biada, pr7ełożonej przez Juliana Tuwima; Aleks iej Kolcow (1809-1842) -
P.aeto; w;uorian Bieliński 11811-1848) - krytyk i. Aleksander Poleżo1ew 
(1805-1838} - poeta, rewołuc1· on1sta; Jewgienij tioratyński (1800-1844) -
poeto; Aleksander Bestużew 1797-1837) - pisarz dekabrysta . -

Cytat w jęz . włoskim: „Tom, gdzie dni są pochmurne 1 królkie, rodzi 
•ią pł~mię, dla którego śmierć nie jest bolesna„ - jest wierszem 
Petrarki użytym przez Puukina joko motto do szóstego rozdziału 
Eugeniusza Oniegrno. Hercen cytował z pamięci i dlatego niezupełnie 
ściśle. 

KILKA DAT Z ŻYCIA I TWORCZOSCI 
MICHAŁA LERMONTOWA 

1814 

15 pożdzierniko w Moskwie urodził się Michał Lermon
tow, syn kapitano piechoty, ubogiego sz lachcica. 

1817 

Umiera motka Michała. Wychowanie jego obejmuje 
bobka ze strony motki, arystokratka Elżbieto Arseniewa 
właścicielko majątku Tarchony. Silnie na wrażliwości dziec~ 
ko, a ~óźniej ps~ch!ce k_ilkunost_oletniego poety odbiły się 
ostre nieporozum1emo między 01cem o babką, przy której 
Lermontow pozostał, mając poczucie niezawinionej winy 
wobec ojca. 

1825 

Upadek powstania dekabrystów. Z działolnością de
kabrystów związani byli bracia babki Lermontowa. 

1828 

Lerr;nontow przencsi się do Moskwy i kształci 
kł<;idz 1 e przygotowawczym przy Uniwersytecie 
sk1m. Na l eży do szkolnego kółko literackiego 
wśród kolegów pierwsze wiersze. 

1830 

się W za· 
Moskiew

i ogłasza 

~esienią Lermontow wstirpuje na Uniwersytet Moskiew
s~ 1 , początko_wo na wydz i ał prow:iy, następn i e przenosi 
s 1 ~ na_ wydział hum~~ 1 styczny. Un iwersytet był wówczas 
os rodk1em postępowe1 1 wolnościowej myś l i w Rosji. W bun
tach przeciw niektórym profesorom bierze udział i Ler
montow. Studiują w tym samym czasie: Bielińsk i Hercen 
p~zyszły pc:ieto Ogori~w i przyszły krytyk literacki Stonkie: 
w1cz. Wsrod pokolenia, „obudzonego w dziec i ństwie ar
~otor;ni z plo~u Senatu" (według określenia Hercena) o d
zywo1ą trodyc1e dekabrystów. 

Liryko szesnastoletniego Lermontowa nawiązuje wyraźnie 
do ru~h~ . dekob.i:-rst6w, brzmi . noipowożniejszym tonem 
w rosy1sk1.e1 poezp ~ego c~asu. Pisze też tragedię w pięciu 
oktoc.~ wierszem H_1szpon_1e •• w bardzo . młodz i eńczej kon
W!'nCJ 1 romontyczne1, ole sm1oło protestu1ąc przeciw ucisko
wi społecz nemu, zwłaszcza pańszczyźnie. 

1832-1835 

Lermontow za udział w manifestacjach studenckich zmu
sz~ny jest do opuszczenia Uniwersytetu Moskiewskiego 7 
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i przenosi się do Petersburga. Nie przyjęty na tamtejszą 
uczelnię, wstęp uj e do oficerskiej szkoły gwa rdi i. Lata le 
nazywa w listach „strasznymi" . 

Po ukończeniu szkoły jako oficer pełn i służbę w pułku 
huzarów gwardii w Carskim Siole pod Petersburgiem. 
Sytuacjo zmusza go do przebywania w środowisku orysto· 
kratycznym, w salonach oficjalne j Rosji. Narosła w poecie 
niechęć i pogarda do tego świata, na którym opierały się 
rządy Mikoła/·a - „Pa/kina". 

Swym pog qdam i uczuciom daje wyraz w dramacie 
poetyckim Maskarada, napisanym w 1835 r., trzykrotnie 
przerabianym i trzykrotnie odrzucanym przez cenzurę, która 
trafnie odczytało intencję autora i nie dopuściło utworu no 
scenę. 

W tych lotach procował też Lermontow nad powieścią 
Wadim, osnutą tematycznie no powstaniu chłopskim Pu
gaczowo; której nie ukończył. Rozpoczyna też pisać Pieśń 
o corze Iwonie Wasylewiczu, o młodym opryczniku i o uda
łym kupcu Kałasznikowie, uznaną wkrótce za arcydzieło 
rosyjskiej epiki. W poemacie tym znać poważne studia 
filologiczne. Uznano go zo orydzieło rosyjskiej mowy. 

1837 

No w1esc o zgonie Puszkina pisze Lermontow wiersz 
Smierć poety, w którym z wielką siłą patrioty i poety 
przemówił w imieniu narodu. Wiersz oskarżający faktycz
nych morderców, społeczeństwo rozpowszechniało w ty· 
siącznych odpisach. Donosiciele przesłali i do coro z do
piskiem „wezwanie do rewolucji". Aresztowano Lermon
towa, który nie wyparł się politycznej intencji utworu, 
i przeniesiono karnie do pułku dragonów, biorącego udział 
w kompanii wojennej no Kaukazie. Tu przyjożni się z de
kabrystą, poetą Aleksandrem Odojewskim. 

W druku ukazał się . wiersz Borodino, słynny wyraz de
mokratycznego patriotyzmu, podpisany pełnym nazwiskiem 
poety. Było to zasługo Aleksandro Krajewskiego, współ
pracownika redakcji „Sowriemienn ika". 

No Kaukazie przebywał niedługo, ole odżył dzięki pięknu 
krajobrazu, zetknięciu się z ludowymi baśniami i poda
nia mi, oraz poczuciu swobody. 
Powstało tu też kilkaset jego rysunków i szkiców ma

larskich, obrazujących piękno Kaukazu. 

1838-1839 

Odwołany z Kaukazu znowu wiedzie żywot w pułku 
huzarów w Petersburgu. Pracuje usilnie literacko. Powstają 
najpiękniejsze jego liryki. Ukazują się w czasopiśmie ,,Otie
czestwiennyje zapiski", organie postępowych kół literac
kich, które widzą w Lermontowie następcę Puszkina i wielką 
przyszłość narodowej poezji. Ukończył od dziesięciu lot 
pisany poemat Demon i wydrukował powieść psycholo
giczna-obyczajową Bohater naszych czasów, która - jak 
stwierdzono - torowało drogę realizmowi w prozie ro
syjskiej. 

1840-1841 

?noczenie poety niepokoi klikę dworską Petersburga 
kt~ra osnuwa Lermontowa siec i ą intryg . Jego bezkrwawy 
po1edynek z synem posła francuskiego zostaje wykorzy· 
siany przez rząd, który aresztuje poetę i skazuje go no 
P?nown.e zesłon~e. no Kou~oz. Mikołaj I sam wyznacza 
~1ebe~p1eczne m1e1sce zsyłki w toczącej się operacji wo· 
1enne1. 

Dowody odwagi Lermontowa i starania bobki wyjednują 
mu urlop "!" Petersburgu, kró!ki - bo plony literackie Ler
montc;iwo 1. kontakty powodu1ą nowe, natychmiastowe po
lecenie wy1ozdu na Kaukaz. 

Dzieje się to w kwietniu 1841 r. Lermontow przeczuwał 
śmierć .. W mi~jscowośc i kuracyjnej Piatigorsk słoje się łu
pem w1elki;>św1otowego, arystokratycznego, przebywającego 
tu śri;>dow1~ka petersburskiego. Intrygi i oszczerstwo pro· 
woku1ą f?Oledyne.k, w którym - dnia 'Zl lipca 1841 r., 
w dwudziestym siódmym roku życia, - ginie poeto. 

W Polsce 

. Niewiele. utwor?w. Lermontowa ukazało się w Rosji dru
kiem za 1ego zyc10. Oprócz liryków w czasopismach 
i poematu Hadżi Abrek, wydrukowanego w 1835 r. bez 
wiedzy autora, dwo zbiory książkowe obejmujące liryki, 
poematy wybrane przez poetę i powieść Bohater naszych 
czasów, ukazały się w 1840 r. 

Pr;Zekłady . u~or.ów Lermontowa pojawiają się u nos 
dopiero po s~1erc1 poety,_ o~ l!ł42 r. liryzm i ton. wierszy 
Lerm?ntow?, silne przepo1e~1e ich atmosferą rosyrską, ję· 
zyk 1. ory~rnalno wersyt1koc.1~ :- sprawiają duże trudnośc i, 
tak, __ ze oz do lot dniu dz~s 1e1szemu współczesnych twór-
7zosc autor? _Maskarad>'. nre była należycie przyswojono 
1 znana . . Wsrod zeszł_ow1e~znych tłumaczy widnieją nazwi
sk.a Teofila Lenartowicza 1 Władysławo Syrokomli. Jeden 
wiersz Lermontowa przełożył w wieku młodzieńczym Ste
fan Żeromski. 

Dziś czytelnik twórczość poetycką Lermontowa poznać 
może z pub.likacji: ~ybór poezii, dwa tomy, wyd. PIW, 
1956, wstęp ! redo_k~10 Zb .. Bieńkowskiego, ontologio prze
klodóy.- (m. 1. Z B1enkowsk1ego, J. Czechowicza, K. A. Jo. 
worskiego, M. Jastruna, A. ~omieńskiej, L. Lewina, S. Pol
laka, A. Sterna, W. Słobodn1ka, J. Tuwima, J. Zagórskiego) 
oraz Z Lermontowa, przekłady Jerzego Zagórskiego słowo 
wstępne S. Pollak, wyd. C:Zytelni.k 1955 r. - Tu p~ekład 
dramc;>tu Maskarada. - Hiszpanie w przekładzie J. Za
górskiego ukazali się w serii dramatycznej, PIW, 1955 r. 

9 
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Micho/ Lermontow: 

Nie, jam nie Byron, - inny - .sam, 
Nieznany jeszcze muz wybranie~. 
Jak on, tak świata jam wygnaniec, 
Tylko rosyi'skq duszę mam. . . 
Jam zoczą wcześniej, skończę wcześnre/, 
Niewiele spełni maja myśl; . 
W duszy - jak w toni mór~ be~~resne1 -
Mych morzeń leżą szczqt~r dm. 
I któż by, o posępna toni, . 
W odmęt tajemnic twoich w_nrkł? 
Kto ciżbie dumy me odsłoni? 
Jo - o/bo Bóg sam - albo nikt! 

(1832 r.) 
Przelożył: 

BOHDAN żYRANIK 

Michał Lermontow: 

PRAGNIENIE 

Czemu jo nre ptakiem, nie krukiem stepowym, 
Co leci tu w górze nad głową? 

Dlaczego nie mogę z obłokiem zimowym 
Ulecieć w mą stronę rodową? 

No zachód, no zachód poleciałbym lotem, 
Gdzie przodków mych kwitną rozłogi, 

Gdzie zamek ich pusty, błyszczący jak złotem, 
Gdzie popiół mych ojców śpi drogi! 

No ścionie wiekowej ich puklerz herbowy 
I miecz zardzewiały nad drzwiami ... 

Ja zacząłbym latać - i z tarczy rodowej 
Kurz zmiótłbym moimi skrzydłami! 

orfy ich szkockiej nawiązałbym strony.„ 
I dźwięk by poleciał sklepieniem .„ 

tok. jako powstał - tok cichy, stłumiony, 
S!cnńczyłby się cicho morzeniem! 

lecz na nic me prośby, lecz no nic me źole„. 
Co począć z srogimi losami? 

Ten kraj i mój zamek sterczący no skale 
Wielkimi rozdarte morzami. 

Ostatni potomek zwycięskich szeregów, 
Tu więdnę, w tym kroju zimowym, 

Choć tutaj zrodzony - do innych drżę brzegów .. 
Ach! Czemu-m nie krukiem stepowym?„. 
(1831 r.) 

Przełożył: 
STEFAN żEROMSK I 

SMIERC POETY 

Poeto padł! - niewolnik czci 
Oszczerczą oczerniony mową, 
Z ołowiem w piersi legł we krwi, 
Bez zemsty - skłonił dumną głowę!... 
Nie mogło duszo znieść wyniosło 
Sromoty nędznych, niskich zdrad, 
I przeciw sądom świata powstał, 
Powstał - jak zawsze sam - i padł! 
Padł! Po cóż teraz płacz i łkania, 11 
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I pustych pochwal zbędny chór, 
I bełkot usprawiedliwiania? 
Wyrocz ny los rozstrzygnął spór! 
Nie z downoście prześladowali 
Jego swobodny, śmiały dar 
I dla uciechy rozniecali 
Tlejący się zaledwie żar? 
I cóż? rodujcie się! W ten dzień już 
Osta tniej męki nie mógł znieść 
I zgasł jak żagiew świetny geniusz, 
Zwycięski lau r zworzyło śmierć. 

Ratunku nie ma już.„ Mordercy 
Spoko jnie, celnie mierzy dłoń 
I równo bije puste serce, 
I nie drgnie w jego ręku broń. 
I nie dziw - z cudzoziemskiej strony, 
Tok jak tysiące innych, zbieg, 
Z wyroków losu no nasz brzeg 
No łów zaszczytów wyrzucony, 
Zuchwale lekceważy ł, drwiąc, 
Obcy mu język, obce sprawy, 
Nie mógł oszczędzać naszej słowy, 
Nie mógł zrozumieć w ten dzień krwawy, 
No kogo podniósł rękę swą I... 

On padł - darń skryło go mogiły. 
Jak śpiewak ów, nieznany, ole miły, 
Zazdrości zaślepionej łu p, 
Z tok dziwną opiewany przezeń siłą, 

Jak on, rażony u zabójcy stóp. 

Czemu od miłych snów przyjaźni prostodusznej, 
Niewinny, wszedł w ten świat zawistny tak i duszny 
Dla żądz płomiennych i dla wolnych dusz? 
Dlaczego podał dłoń nikczemnym swym oszczercom, 
Zawierzył dźwiękom słów i wiarołomnym sercom 

O n, co tajniki serc w młodości przejrzał już? ... 

zdjąwszy downy wieniec, innym go - cierniowym, 
Przetkanym laurem, wrogo uwieńczyło dłoń, 

Lecz ciernie, skryte w liść laurowy, 
Roniły słowną jego skroń; 

Trucizną go w ostatnie dni pojono, 
Zdradzieckim szeptem głupców drwił zeń świat 

I z żądzą zemsty niezaspokojoną, 
Z żalem nadziei oszukanych padł. 

Umilkło już cudowna pieśń 
I nie rozebrzmi już zbudzono, 
Schronien ie jego - grobu cieśń, 
No ustach pieczęć położono. 

A wy, o dumni z o jców swych nazwisko, 
Synowie możnych, znanych z podłości i zło , 
Wy, co stopą służalczą depczecie zwa lisko 
Rodów, które skrzywdziło ślepo losu gro, 

Wy, stojący przed tronem zgra ją niewolniczą, 
Wol ność, Geni usz i Słowo nie wstrzymały was, 

Koci ! Pod stropy prawo kryjecie się w czas, 
Przed wami sąd i /.rowdo - niecha'! milczą! 

Lecz jest, jest boży są , gachy rozpusty Jest 
Sędz i o straszliwy i on czeka; 
Niczym dlań złoto brzęk i próżny gest, 

Z góry zna każdą myśl i czyn człowieka. 
I wtedy wy będziecie już no darmo 

Złorzeczyć mu po wszystkie dni 
I nie zmyjecie już krwią woszą wszystką czarną 

Poety sprawied liwej krwi I 

(1837 r.) 
Przełoży! : 

WIESŁAW KARCZEWSKI 

OJCZYZNA 

KC?chom ojczyznę, ole dziwno miłość moja! 
N~e przezwyci~ży tego ni rozsądek, 
N1 słowo, krwią zdobyto w bojach, 
Ani pełen dufności dostoj ny porządek 
Ani mroczne stule~io owiane legendą ' 
Do pogodnych mnie morzeń pobudzać nie będą. 
lecz kocham - za co? sam dokładnie nie wiem -
Jej stepy otulone martwą ciszą, 
Bezbrzeżne losy, które. zwolno się kołyszą, 
Mo~zom pod<;>~ne rzeki przy wylewie ... 
Lub i ~, _gdy w1e1s~9 drc;>gą wóz. podrzuca w biegu, 
W c1en nocy wbqoć się spokojnym wzrokiem 
Do.strzego~ z obu stron, wzdychając do noclegu, 
Orzące światełko smutnych siół, okrytych mrokiem. 

Lubię ze ściernisk dymek siwy 
I tabor w stepie nocujący, 
No wzgórzu pośród żółte j niwy 
Brzóz porę l ubię bielejących . 
N.ie znaną wielu mam uciech ę, 
Kiedy stodołę pełną widzę, 
Słomianą no chałupie strzechę, 
Okno rze:źbioną okiennicę; 
I w święt~, w wieczór pełen rosy, 
Pół nocy 1am oglądać gotów 
Pijanych chłopów gwar i pląsy 
Pośród przyświstów i tupotów. 

(1841 r.) Przełożył : 
JERZY ZAGORSKI 13 



14 

/won Ponaiew: 

WSPOMNIENIA LITERACKIE 

* 
L ermontow zasłynął wśród publiczności wierszem No 
śmierć poety, ale już dawniej, kiedy był jeszcze w szkole 
junkrów, krążyły wieści o jego n i ezwykłym ta lencie poetyc
kim, o jego poemat Demon przechodził w rękopisie z rąk 
do rąk. 

Krytyka literacka zwróciła uwagę no Lermontowa dopiero 
po ukazaniu się jego Opowieści o kupcu Kałasznikowie 
w czasopiśmie „Litieroturnyje Pribawlen ijo k »Russkomu 
lnwolidu •", wydawanym przez pono Krajewskiego. 

Lermontowa spotkałem po raz pierwszy no wieczorze 
u księcia Odojewskiego. Powierzchowność jego była nie
zwykła. 

Niewielkiego wzrostu, barczysty, miał duża głowę, grube 
rysy tworzy, czoło szerokie i wydatne, głębokie mądre 
i przenikliwe czarne oczy, które działały niepokojąco no 
każdego, komu się przyglądał. Lermontow znał siłę swego 
spojrzenia i l ubił wyprowadzać z równowagi i dręczyć 
ludzi nerwowych nieśmiałych patrząc no nich długo 
i przenikliwie. 

* 
l ermontow na l eżał z rac ji swych stosu nków i z n ajomości 
do wyższych kół towarzyskich, znał tylko literatów nale
żących do tego samego świata oraz autorytety i sławy 
literackie. Po raz pierwszy widziałem go u Odojewskiego, 
polem zaś dosyć często spotykaliśmy się u pono Krajew
skiego. Gdzie 1 w jaki sposób poznał pono Krajewskiego 
nie wiem, o le łączyły ich dość bliskie stosunki i by li ze 
sobą na I y. 

Lermontow najczęściej wstępował do pono Krojew.ski~
go rano (było Io w pierwszych lotach po wznowieniu 
miesięcznika „Otieczestwiennyje Zapiski", w 1840 i 1841 ro
ku) i przywoził mu swo je wiersze. Wchodził z hałasem 
do gabinetu zastawionego fan tastycznymi biurkomi, pół
kami i półeczkami, no których ułożone były w wielkim 
porządku książki, czasopisma, gazety i zbliżał się do biur
ka, przy którym siedzioł redaktor, głęboko zamyślony, 
pogrążony w korektach, ubrany w strój a lchem1ko, wzo
rowany, 1ak j uż wspominałem, no stroju Odojewskiego. 
Lermontow zrzucał no podłogę szpalty korekt i papiery 
robiąc straszliwe zam ieszanie no stole i w całym poko ju. 
Kiedyś przewrócił nowel uczonego redaktora z fotele m 
i zmusił go do grzebania wśród rozrzuconych po podłodze 
korekt. Panu Krajewskiemu, tak zawsze statecznemu, lu-

biącem u ~orządek. i ~okłodność, n_ie mogły się rodoboć 
podobne zokowsk1e figle; chcąc nie chcąc znosi jed nak 
to wszystk<;> z~ "."zględu no wie lki talent tego, z którym 
był no t>: 1. mow1ł no wpół żartem, no wpół z gniewem: 

- No,. 1u.z dosyć, dosyć ... Przesłoń, bracie, przestań. 
lok z c1eb1e ... 

Pan Krc;ijewski był w takich chwi lach podobny do 
goethowskiego Wagnera, o Lermontow do małego diabeł
ka, którego Mefis_to_feles umyśln)e przysyłał do Wagnera po 
to, .oby przerwoc 1ego głębokie rozmyślania. 
. Kiedy u.czony odz)'.skiwoł. r?wnowogę, przygładzał włosy 
1 pop~ow 1 oł no sobie odz1ez, poeto zaczynał opowiadać 
o sw<;>1ch przygodach w wielkim świecie, czytał swoje no
wi: wiersze i odjeżdżał. Wizyty jego trwały zawsze bardzo 
krotko. 

* 
S pot~a!em . również u pono Krajewskiego Lermontowa 
w dz1en po1e~>:nku z synem p. Borante'a, członka a mba
sady fran~usk1~1 w Petersburgu .... Lermontow przyjechał do 
pono K~o1~wskiego wpr~s.t z po1edyn ku i pokazywał nom 
zadraśn1ęc 1 e n_o ręku. Bili się . no szpady. Lermontow był 
tego ranko niezwykle wesół 1 rozmowny. Jeżeli się nie 
mylę, był tom również Bieliński. 

Michał lermanlow : Przed poczlowq slaciq. - Rysunek ol6wkowy z 1832-1834 r, 



Bieliński często spotykał Lermontowa u pono Krajew
skiego. Usiłował niejednokrotnie rozpocząć z nim poważną 
rozmowę, ole mu się to nigdy nie udało. Lermontow 
zawsze wykręcał się żartem albo po prostu przerywał mu, 
ca zbijało z tropu Bielińskiego. 

- Wątpić, czy Lermontow jest mądry - mówił Bie
liński - byłoby rzeczą conojmniej dziwną, ole nie zda
rzyło mi się oni razu us łyszeć od niego choć jednego 
śmiałego i mądrego słowo. Zdaje się rozmyś l nie chełpić 
towarzyską płytkością. 

Istotnie, Lermontow jokgdyby się tym chełpił, dodając 
jeszcze niekiedy jakąś saton1czność i bajroniczność: prze
nikliwe spojrzenia, zjadliwe żarty i uśmiechy, chęć oka
zania po~ardy dla życia, a czasem nawet zaczepność 
bretteuro. ) Nie ulega wątpliwości , że j eśli nie przedstawił 
w osobie Pieczorino „) samego siebie, to w każdym razie 
przedstawił ideał, który go wówczas mocno niepokoił i do 
którego bardzo chciał się upodobnić. 

Bieliński odwiedził Lermontowa, gdy ten odsiadywał korę 
w Ordonons-houzie ***) po pojedynku z Boronte'em; spę
dzil i ze sobą kilka godzin w cztery oczy i Bieliński bez
pośrednio stamtąd przyszedł do mnie. 
Spojrzałem no Bielińskiego i zauważyłem od razu, że 

jest w wyjątkowo dobrym nastroju. Bie l iński, jak już 
wspomniałem, nie umiał ukryć swoich wrażeń i uczuć, nigdy 
też nic nie udawał. Stanowił pod tym względem całko
wity kontrast z Lermontowem. 

- Czy wie pon skąd wracam? - zapytał Bieliński. 
- A skąd? 
- Byłem w Ordonons-houz ie u Lermontowa i trafiłem 

no dobrą chwilę. Był sam. I wie pon co, po raz pierwszy 
widziałem w nim prawdziwego człowieka. Zna pon moją 
zręczność i wyrobienie światowe: wszedłem do niego i jak 
zwykle zmieszałem się. Myślę sobie: „Jakie licho mnie tu 
przyniosło? Ledwo się znamy, nie mo rny ze sobą nic 
wspólnego, ja będę jego krępował, on mnie... Mogłoby 
nas jeszcze łączyć umiłowanie sztuk i, ale on nie chce się 
dać wciągnąć w żadną poważniejszą rozmowę ... " Przyzna
ję, zły byłem no siebie i postanowiłem zabawić u ni ego 
nie dłużej niż kwadrans. W pierwszej chwili było mi nie 
swojo, ale polem wywiązała się rozmowa o literaturze 
angielskiej i o Walter Scotcie... „Nie lubię Wolter Scot
ta - powiedział mi Lermontow - mało w nim jest poezj i. 
Bardzo jest oschły" - i zaczął rozwijać swą myśl, zapa l ając 
się stopniowo. Patrzałem na niego nie wierząc własnym 
oczom i uszom. Twarz jego miota wyraz zupełn ie natu
ralny, by ł w tei chwili całkowicie sobą ... W słowach jego 
było tyle prawdy, głębi i prostoty. Po raz pierwszy wi
działem prawdziwego Lermontowa, takiego, jakim pragnął
bym widzieć go zawsze. Od Walter Scotta przeszedł do 
Coopera „ 0

) i mówił o nim z za;:iałem, dowodząc, że 

'] Zawadiaki, pojedynkowicza; '") Glówna poslat Bohatera naszych 
czasów; •••) Komendantura w dawnej Rosii; ••••) fenimore Cooper 

1
1789-1851), pisarz amerykański, aulor popularnych powieści z tycia 

16 ndian i ich wolk z kolonistami. 

znajduje w nim bez porównania więcej poezji niż w Wal
ter Scotcie: dowodził tego tak subtelni e, tok mądrze i co 
najbardz iej mnie zdziwiło, z takim przejęciem. Mój Boże! 
Ileż poczucia estetycznego w tym człowieku I. .. Jakaż to 
czuło, subtelna i poetyczna dusza ... Nie bez powodu coś 
mnie do niego ciągnęło. Udało mi się wreszcie zobaczyć 
go w prawdziwym świetle. A przecież to dziwak. Za/uje 
pewno teraz, że pozwolił sobie choć no chwilę być sobą -
jestem tego pewien ... 

Jak połączyć pojęcia: te dwa Lermontow - człowiek i Ler
montow - poeto~ 

Jako pisarz zdumiewa nas przede wszystkim swoim 
umysłem śmiałym, subtelnym i przenikliwym: jego świa
topogląd jest znacznie rozleglejszy i głębszy niż świato
pogląd Puszkina, z tym się zgadzają niemal wszyscy. 
Dał nam dzieła, które zdradzały w nim olbrzymie zadatki 
no przyszłość. Nie byłby z pewnością zawiódł nadziei, 
~tóre wzbudził, i gdyby śmierć nie przecięło tok wcześnie 
1ego twórczości, byłby może zajął pierwsze miejsce 
w historii literatury rosyjskiej. Dlaczego więc większości 
swoich znajomych wydawał się człowiekiem pustym, nie-

Michoł Lermontow : Alek ułonów na grenadierów. - Rysunek ołówkowy z 1832-1834 r. 



Micho I Lermontow: Widok z okolic 2eloznowodsko. - Rysunek z 1837 r. 
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mal tuzinkowym, i w dodatku pozbawionym serca? No 
pierwszy rzut oko wydoje się to bardzo dziwne. 

Ale to większość jego znajomych składało się bądź 
z ludzi światowych, lekkomyślnych, ujmujących wszystko 
powierzchownie, w sposób ograniczony, bądź z owych 
płytkich mędrców-moralistów, którzy zdolni są uchwycić 
ty lko zjawiska zewnętrzne i opierając się na tych zja
wiskach zewnętrznych i postępkach ferują stanowcze i osta
teczne wyroki o człowieku. 

Lermontow niezmiernie przewyższał środowisko, w któ
rym się obracał, i nie mógł traktować poważnie ludzi tego 
typu. Irytowal i go zwłaszcza owi tęp i mędrcy, którzy 
pysznią się swą odwagą i rozumem, o nie potrafią wi 
dzieć dalej niż koniec własnego noso. Można znajdować 
w tym pewne upodobanie (to bardzo zrozumiałe), by ucho
dzić za człowieka pustego, nawet za smarkacza i żako 
wobec takich panów Lermontow, zdaje się, istotnie znaj
dywał w tym prawdziwą przyjemność. Nie szukał ludzi 
równych mu umysłem i sposobem myślenia poza swoim 
środowiskiem. Miał na to zbyt dumną naturę: był głęboko 
skupiony w sob ie i nie odczuwał potrzeby szukania opar
cia w kimkolwiek. 

I 

Michel Lermontow: Pejzoz górski. - Rysunek ołówkowy z 1840 r. 

Niewątpliwie, po części rewne przesądy właściwe śro
dowisku, w którym wyrós i wychował się Lermontow, 
po części zaś porywy młodości i wynikające stąd pragnie
nie efektownego drapowania się w płoszcz bajronowski 
sprawiały niem iłe wrażenie no wielu naprawdę poważnych 
ludziach i nadawały Lermontowowi przykry, nienaturalny 
ton. Ale czy można go za to sądzić surowo?„. Był jeszcze 
tak młody, gdy umierał. Smierć przecięła jego działalność 
wówczas, gdy toczyła się w nim silna walka wewnętrzna 
przeciwko samemu sobie, walka, z której wyszedłby praw
dopodobnie zwycięzcą, nabrałby prostoty w obejściu z ludź
mi oraz niewzruszonych i trwałych przekonań„. 

(Fragmenty z książki Wspomnjenia literackie, przełol:yla 
z jęz . rosyjskiego JADWIGA DMOCHOWSKA, wyd. PIW, 
1955 - Iwan Panojew, ur. 1812, zm 1862, prozaik, dzien
nikarz i redaktor). 

19 



Michał Lermontow: Górska osado . - Rysunek ołówkowy z 1840 r. 

Michał Lermontow: Po ro jeżdżców . - Rysunek ołówkowy z 3 mareo 1841 r. 

Wissarian Bieliński: 

GŁĘBOKI I POTĘ2:NY DUCH 

Pierwszych swoich li rykach Puszkin ob jawił się jako 
zwiastun humanizmu, jako prorok szlachetnych idei spo
łecz nych; liryki te wyrażały za równo jasną nadzieję jutra, 
przeczucie tryumfu, jak i moc i wolę czynu. 

Pierwsze liryki Lermontowa, oczywiście te, w których 
jawi się jako rosyjski i współczesny nom poeta, wyrażają 
także bogactwo niepokonanej potęgi ducha i mocy sło
wa; ole brak w nich nadz iei. Rażą one duszę czytelnika 
smutkiem, zwątpieniem w świat i uczucia ludzkie przy 
jednoczesnej woli życ i a i bogactwie uczuć. Nie ma w nich 
Puszkinowskiego upojenia światem„. 

Bo właśnie Lermontow jest poetą innej epoki, o poezjo 
jego jest nowym ogniwem w łańcuchu historycznego roz
woju naszego społeczeństwa . 

* 
N iedawno byłem u niego w areszcie po raz pierwszy 
mówi li śmy od serca. Głęboki to i potężny ducn. Jakże 
prawdziwie pojmuje on sztukę. Jakże g łęboka bezkompro
misowa odczuwa piękno. 

(Cyt. wg. Wstępu Z. B i eńkowskiego do Wyboru poezi1 
Lermontowo w wyd . PIW, 1956 r . Tytuł nosze1 Red .) 

Micho I Lermontow: Pędzi do poioru„ Rysunek piórkiem z 1841 r -
Karykaturo generoł·gubernoloro Pelersburpo spiPszqcego gos i ć raczej 

pożary ruchów wolnokiowych. 



22 

Włodzimierz Maiakowski: 

MARKSIZM - TO METODA OBRONY I ATAKU. 

POSŁUGUJ SIĘ ROZSĄDNIE METODĄ TAKĄ. 

Bagnetom i 
utwierdza 

roboczo brać 
nowego stulecia 

zręby. 
A niektórzy 

chcą bagnet 
do rąk 

po to brać, 
by nim 

sobie czyścić 

Wszystko w porządku: 
zęby. 

śpiewa poeto, 
krytyk 

zajmuje się krytyką. 
Koryto swoje 

mo wierszokleto, 
krytyk -

swoje korytko. 
Lecz są 

i tacy, 
co chętnie zbieraliby, 

choć sami 
ni orzą, 

ni sieją. 
A rozdzie l ają 

nagany i chwalby 
Z wysokości 

literackich essayów. 
I by odziać 

w nimb 
naukowej krytyki 

ową 

brednię zop lwoną -
zawsze 

no stole 
kurzem pokryty 

nie rozcięty Plechonow. 
Wykuje zdanie 

i bębni zozorcie 
niby 

z ambony jegomość. 
Byt -

o to znaczy się: 
picie i żarcie -

u niego 
określa świadomość. 

Gdy wpadnie mu 
Lermontow 

lub Puszkin, 
krytyk-koneser 

wyjaśnia źródłowo, 

w encyk lopedii 

co oni 
no obiad, 

jedli 

o co no deser. 
- Szampana lubili łyknąć, 

znać w tym 
przypuśćmy, 

szlachecki zbytek. 
A ich 

rozkochan ie 
w kiszonej kapuście 

to 
zwykły 

mieszczański przeżytek. 

W Lermon towie choćby -
da leko nie idąc -

sensu jest mniej 

Cołe 
niż grusz no akacj i. 

chóry 
niebiańskich świecideł 

oni słowo 
o e lektryfikac ji. 

Lecz jeśli odrzucić 
frazesów strąki, 

miąższ 
dobyć 

przyznaję, 
z łup in liryzmu, 

że Lermontow 

jako pierwszy 
jest b liski i drogi, 

demaskator liberalizmu. 23 
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Maso wie 
mimo wykrętów wsze lak ich, 

że chwiejąc się 

świecidło 
niczym l i berał 

u Lermontowa 
płyną bez żag li , 

niektóre zaś nawet -
bez steru. 

lecz ważny terno! 
czy tok 

ująć trzeba? 
W indywidua lizmach się plątać? 
Demony do piekieł, 

o duchy -
do niebo? 

A gdzie, ja was pytam, kontakt? 
Dość mamy 

tej 
zaświatowej legendy! 

Byle wiersz zacytowany 
dowodzi, 

że Lermontow 
był inteligentem, 

co gorsza -
zdeklasowanym I 

Cóż zo porównanie 
do naszego Ziutko 

(wypadło mi nazwisko 

w jego wierszach 
wbrew chęci najszczerszej), 

brzmi 
Kominternu pobudka!... 

Oto, 
jakie powinny być wiersze! 

Ziu tek 
drogę 

Ten 
w przyszłość nom mości. 

no wymysły 
czasu nie troci! 

Ziutek 
tworzy 

bez gierek 
nie mącąc św i adomośc i , 

rymów 
i a li teracyj. 

U Ziutku niewiedzę, 
gdzie myś l nik, 

gdzie 
zastępuje 

instynktowne 

kropka, 

klasowe podejście, 
dlatego że 

matką 
była mu chłopka, 

o ojcem -

W końcu 
robotnik i chłop jednocześnie. 

rzecz prostą 

tok zmąci, 
jok jeden i jeden 

I te oto 
że czort się nie wyzna. 

góry 
niewymyślnej bredni 

nazywają 
niektórzy 

marksizmem. 

(1926 r.) 
Przelożyl 

ARTUR SANDAUER 

MAJAKOWSKI O LERMONTOWIE 

Moim zdaniem wiersz (Lermontowa): „/dę sam. Przede 
mną pusto drogo ... " - agitu je dziewczęta do spacerów 
z poetami. Spójrzcie ty lko, jak smutno samotnemu! Ach, 
stworzyćby wiersz o tak iej mocy, wzywa j ący do zrzeszan ia 
się w spółdzie l niach. 

(Włodzimierz Moiokowski Jck tworzył wiersze, 1926) 25 
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LOSY „MASKARADY" 

Twórczość dromotyczną Lermontowa która zrozu zno
lozł_o się jo~by w cieniu jego twórc;ości poetyckiej, do
cen1on? dopiero _w noszyc~ czos'!ch. Sprzyja temu dystans. 
Jok wiele wspon1ołych dzieł swe1 epoki Moskorado - nie 
zostoło wystawiono za życic outoro (przypomnijmy sobie 
u no_s_ lo_sy twórczości ~cenicznej Mickiewicza, Słowackiego, 
Krosinsk1egoJ, ole dopiero w naszym stuleciu. 
Sztuk~ by o napisano w roku 1835. Autor miał lat 21. 

Spotyko1ąc srę z przeszkodami ze strony cenzury carskiej 
przerabiał ją parokrotnie. Pierwsza wersjo - trzyaktowa, 
odrzuc?no przez cenzurę Benkendorfa, zaginęła. locho· 
wolo się c~ter~oktowo f!ia_~karod'! w wersji z grudnie 1835, 
~tórq uwozo się. zo ~01blizszq pierwotnemu tekstowi. Gdy 
1 to druga wers_10 _nie zadowoliło cenzorów, zrozpaczony 
outor przerobił 19 _Jeszcze roz bardzo gruntownie w roku 
183~,. t~o.rząc z 1e1 ułomków sztukę krótszą, choć o więk· 
szer dom aktów (5) pod tytułem Arbienin. W Arbieninie 
została wy~zu.co~o cała wie!ka sce~a ~oskarody, gdyż cen
zorzy u_wa_zali, ze nie nalezy publicznie podawać da wia
domości,. zi: damy z wysokich sfer bywają na zabawach 
komprom1tu1ących, a cenzor E. Oldekop straszliwie się 
oburzył, iż autor śmiał nazwać uczestników zabaw ko
sliu~owych w domu Engelhordtów hołotą i wietrznikam1. 
Mozno przypuszczać, że dygnitarz sam bywał no tych 
zabawach .... Ale cenzuro była nadoi nieubłagana i wieiki 
a~tor ówcz~sny Szczepkin, który pragnął grać rolę Arbie
:irna nie ~1ał tym razem. tego szczęścia jakie mu sprzy-
1oło . w zw i ązku z Horodniczym w Rewizorze Gogola . 

Mrnę_ło dwod~ieścio lat od śmierci autora, gdy w roku 
1~62. ~1rzały. ~wratło ramp, ale tylko „Sceny z Maskarady", 
nie Jel cołosc. 

Dopiero w roku 1912 przystąpił do procy nad coto 
Mosk".radq Ale~sa~dryjski Teol~ w st~licy nad Newą, 
obecn re Akodem1ck1 Lenrngrodzk1 Teatr rm. Puszkina. Jed
nym z. szermierzy idi:! wystov-:ie~io Mos~orody był póżnie1-
szy wreszcz rewoluq1 Włodz1m1erz Ma1akowski. Ustolono 
że ni_~ należy groć w drugiej, o w pierwszej z zachowanych' 
wersp - czteroaktowej i tak się obecnie zawsze gro tę 
sztuk~, z tych . samych przyczyn dla jakich gro się Molie
rowskiego Sw1ętoszko w wersji zawierającej częściowe 

ustę~słwa. względem cenzury ~udwiko XIV, skoro pierwotna 
wersie nie została odnaleziona. Trudno. Rekonstrukcjo 
pierwszych wersji no podstawie domysłów byłoby polem 
do hasania najmniej powołanych rekonstruktorów. 

Próby pod kierunkiem Meyerholda i Juriewo w Aleksan
dryjskim Teatrze przedłużył najpierw zamysł wystawienia 
sztuki w roku 1914, w setną rocznicę urodzin poety, potem 
przerwało proce wojno, przeciągało zaś je specjalna dba
łość i pieczołowitość. Wreszcie w dniach rewolucji w lu· 
tym 1917 poszło w górę kurtyno i sztuko nie schodziło 
z afisza 25 lot oż do śmierci Juriewo, kreującego rolę 
Arbienina, o następnie wkroczyło no inne sceny przecho· 
dząc do ich żelaznego repertuaru. 

Po drugiej wojnie światowej napisał do Maskarady mu
zykę Chaczaturian, korzystał z niej Moskiewski Państwowy 
Teatr Dramatyczny im. Mossowietu, który w listopadzie 
i grudniu 1952 r. bawiąc w Polsce pokazał naszej publicz
ności w swoim repertuarze także Moskorodę w reżyserii 
Jurija Zowodskiego, z Marecką w roli Baronowej Sztrol, 
Mordwinowem w roli Arbienino, Plattem jako Kazarinem 
i Oleninem joko Nieznajomym. 
Kożdorozowe wstawienie tego orcydzieła do repertuaru 

troktujq teatry radzieckie jako uderzenie w wielki dzwon. 
Główną trudność przy inscenizowaniu tej sztuki stanowi 
jej dwuworstwowość stylowo - połączenie dwu sprzecz· 
n)'.ch el~mentów: rom?:ntycznei tragedii wybujałych no
m1ętnośc1 oraz komed11 charakterów w duchu realizmu 
krytycznego. Podobny splot elementów mamy w drama
turgii Słowackiego (Fantazy), Norwida i Musseta. Maska
rado Lermontowa znajduje się dokładnie na granicy mię
dzy dwu stylami, których przełom przypadł no czas jego 
twórczości. Więc inscenizatorzy muszą także iść dokładnie 
tą granią i stąd możliwe są poślizgi w jedną lub drugą 
stronę, nopowojące inscenizatorów obawą, dające kryty· 
kom wspaniałe pole do sadyzmu. 

Zdaniem niektórych krytyków pierwsza inscenizacji Mo
s_korody w całości w reżyserii Meyerholda i Juriewa, z Ju 
newem w roli Arbienino, Wierdyńską w roli Niny, Time 
w roli Baronowej Sztrol i Stud1encowem w roli księcia 
Zwiezdiczo, zbyt przechyliło nadzwyczaj piękne i mojące 
olbrzymi sukces widowisko w stronę feer ii umowno-romon
tycznej. 

W rezultacie tej krytyki inne wybitne inscenizacje ra
dzieckie zbyt może z kolei przechy l ały widow isko w kierun
ku konwencji rea listycznej, pozbawiając je częściowo nie 
tylko blasku, ole i n apięcia dramatycz nego, co zauważył 
surowy krytyk B. Jemie lianow w Nr 5 z majo 1952 „Tieotru" 
twierdząc, że najwłaściwsze, zgodne z duchem utworu 
rozw i ązanie znalazł teatr im ienia Sundukijano w Erywo· 
niu w r eżyser i i A. Gułokiano, z Wo~orionem w roli Arbie
nino i Simonian w ro li Niny. W te1 inscenizacji nastąp i ło 
pono najrównomierniejsze rozłożenie elementów stylowych 
właściwych temu arcydziełu. (j. z.) 
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Jerzy Zagórski: 

ZWIERZEN IA TŁUMACZA 

Maskarada - to jedno z najpiękniejszych arcydzieł dra
matu światowego, a jednocześnie jedno z dzieł trudniej
szych napewno nie tylko do wystawienia, ale i do prze
tłumaczenia . Była pomyślana przez autora pierwotnie jako 
tragedia zemsty. W trakcie tworzenia ten romantyczny 
dramat „wybujałych namiętności" zaczynał nabierać cech 
komedii psychologicznej charakterów. Postacie sztuki mają 
nieraz dwoiste oblicze, a rola podtekstu jest olbrzyi:iia. 
Tego nie należało uronić, a komplikowało sprawę rzecz 
tok trudno przetłumaczalna jak cZ!;sto gro słów. 

W składni i w słownictwie obok przepięknych lyrod 
poetyckich sztuka zawiera pełen wyrazu melanż zwrotów 
potocznych i deklamacyjnego patosu. Lermontow, przy ca
łej spoistości i lapidarności zdań, stosuje misterną grę 
słów, opartą na dwuznaczności zwrotów i wyrazów. Dwu
znaczniki, podobnie jak homonimy, przysparzają najwię
cej kłopotów tł umaczowi i trzeba często rezygnować z tego 
wdzięcznego sty listycznego chwytu na rzecz przejrzystej 
konstrukcji scen, wybierając znaczn ie bardziej wiążące się 
z akcją i lepiej uwydatniające dramatyczny węzeł. Za
ciągnąwszy dług jakiejś nieprzetłumaczalne j gry słów, sta
rałem się go zwrócić, gdy nawijała się okaz10. Tok na
przykład uczyniłem wkładając Arbieninowi w usta przy
słowie „gra jest warto świeczki", co jest zgodnym z treścią 
tłumaczeniem idiomu przez idiom, a jednocześnie przypo
mina, że Arbienin jes t graczem. Oczywiście w podobnych 
wypadkach trzeba uważać, żeby nie płacić długów mon e tą 
zdewaluowaną. 

Fakturo wierszo w Maskaradzie jest bardzo żywa i piękno, 
o jednocześnie mocna rytm icznie. Dialog jest pisany ry
mowanym jambem o zmienne j i l ości stóp w poszczególnych 
wierszach, które wiążą się w dystychy, układy cztero-, pię
cia- i sześcio-wierszowe, o nawet gdzieniegdzie można się 
doszukać zawiązku oktawy. Co do rymowania, mamy ty
powe dla rosyjskiej poezji przeplatanie się rymów męsk i ch 
z żeńskimi. Rymy rzadko są wymyślne, często czasowniko
we i gramatyczne. Mi mo zmiennej długości poszczególnych 
wierszy i wielkiego ożywienia dialogu, stała jombiczność 
wierszo doje poczucie j edności formy. 
Zachowując ową różnostopowość wierszy nie cofałem 

się przed stosowaniem obok rymów żeńskich, tok typo
wych dlo tradycji polskiej, także rymów męskich, ale w pro
porcji znacznie skromniejszej niż to jest w oryginale. W ten 
sposób starałem się wypośrodkować między wymaganiami 
ucho polskiego, a chęcią zbliżenia się do tonacj i Lermon
towskiej. Rosyjski różnostopowy jamb, gdzie monotonię 
rozbija różna ilość stóp, a jedność formy zaznacza jamb -
nie ma naturalnego odpowiednika polskiego. Tok jambicz
ny nie jest naturalnym tokiem polskiej mowy, a jedno
cześnie 1est jedynym z narzędzi nastro1u w Maskaradzie, 
która jest osnuto no jakimś wciąż przewijającym się rytmie 

Polsko prapremiero Mos ko rody w Częslochowie w 1954 r. - Rezyserio; 
E. Kron i J. Maśl ińsk i. Scenogrof10 · W. Wagner. - Sceno z o1<1u Ili 

Od lewej : K. Biel6wno (Ni no) i Cz. Łodyński \Arb icn in). 
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No .Pr"?bie M.a~karady w Teatr2~ Polskim, - Od lewej , Jan Kreczmar 
(Arb1en1n), Aliqo Roc1Sz6wno (Nino) oraz reżyser Ramon Zawistowski. 

walca. Stosując coś w rodzaju polskiego pseudo-jambu 
starałem się zachować ową pod-melodię wolca, a 1edno
cześnie un i knąć rąbanej tonacji przez pewne rozlużnienie 
jambicznego rygoru, ale bardzo ostrożne. 

W oryginale zjawia się co pewien czas rym niepełny, 
co autor mus i a ł traktować racze j jako licencję, niż po
szukiwanie efektu, skoro w rosyjskiej poezji XIX-owiecznej 
jest to metoda rymowania dobrze znana. Skorzystałem z tej 
prozodyczne j li cencji Lermontowa i (oczywiśc ie bardzo 
oszczędnie, niemal równ ie rzadko jak on) pozwoliłem so
bie na użycie rymu niezupełnego lub asonansu, do któ
rego tak się już przyzwyczaiło ucho współczesnych. Sta
rałem się jednak nie nadużywać kredytu i zasadniczo 
płacić rachunek rymami czystymi pamiętając, że niektórzy 
z bohoterów sztuki są szulerami i mogą się poznać na 
podkładan i u kart. 

Pracę nad przekładem Maskarady rozpocząłem w kwiet
niu 1950 roku. Ciągnęło się dłużej niż trzy lato. Kunszt 

przekład.u artystycznego jest bardzo wciągającą grq i groź
ną namiętnością . Jest ta w odróżnieniu od twórczości 
własne j kunszt sprawdzalny. Perspektywa udoskonaleri i po
prawek nigdy się nie koriczy, i rośnie iak tropikalny (os, 
lub bujny step, nie pozbawiony prócz uroczych ziół, t.::ikż~ 
chwostów bardziej klujących niż kolce róży. Swój przekład 
w stanie surowym poddałem kilkakrotnie publicznej krytyce 
literatów, rusycystów i ludzi teatru. 
Pierwszą próbą przekładu było nagranie radiowP. pierw

szego aktu w reżyserii Jerzego Renarda Bujariskiegr.i już 
jesienią 1950 r. Rolę Arbienino wypowiadał Zdzisław Mro
żewski, Niną była Halina Kwiatkowska, Księciem Zwiezdi
czem Aleksander Gąsowski, Baronową Sztrol Zofio Jaro
szewska, Kazorinem J. Renard Bujoriski, Szprichem Euge
niusz Solarski, Nieznajomym Władysław Macherski. 

Pierwsze publiczne czytanie co/oset odbyło się na ze
braniu otwartym sekcji poetyckiej Związku Literatów 
w styczniu 1951 w Warszawie. Po dyskusji zostali upro
szeni na asystentów, a ściślej korepetytorów mej procy 
Ziemowit Fedecki i Seweryn Pollak, z których pierwszy 
skupił się głównie na kontroli i pomocy przy poprawianiu 
! aktu, drugi - pozostałych trzech. Jednocześnie korzysta
łem z innych mniej lub bardziej przygodnych adiustacji 

wskazówek zarówno poetów jak dramaturgów, a chcę tu 
wymienić przede wszystkim Jerzego Pomianowskiego, 
Zbigniewa Bieńkowskiego, Konstantego 1 ldenfonsa Gał
czyńs~iego, Konstantego Puzynę, Józefa Maśliriskiego 
1 Marię. Mazur, redaktorkę Antologii Dra motu Rosyjskiego, 
w które1 ukazał się pierwodruk całości. Niezwykle cenne 
wskazówki i poprawki zawdzięczam także prof. Wiktorow i 
Jakubowskiemu, czołowemu polskiemu rusycyście. Skontro
lowany tak przekład poddałem dalszej „obróbce" przy 
pracach z aktorami. 

2 lutego 1953 (mniejwięcej jednocześnie z ukazaniem sil{ 
nakładem „Czytelnika" Antologii Dramatu Rosyjskiego) 
doszło do publicznego odczytania przez aktorów w ra
ma.eh krakowskiego war.sztatu dramaturgicznego na dużej 
~all. Starego Teatru całe1 Maskarady, w tej samej reżyserii 
1 n1.emal w tym samym zespole wykonawców co nagranie 
rad iowe z r. 1950, z tą zmianą, że Księcia czytał tym 
razem Jerzy Ka liszewski, a Nieznajomego Wacław No
wakowski. Można było wówczas przyjśc do przekonania, że 
polscy aktorzy, przy odpowiednim staraniu, mogą pokonać 
trudności i omi jać zasadzki, jakie kryje w sobie to sztuka, 
uchodząca w swej ojczyźnie ze najwyższy probierz kunsztu 
aktorskiego. 
Upłynął jeszcze. rok nim 29 kwietn ia 1954 r. wystąpił 

z polską prapremierą Maskarady Teatr Wielki z Częsta· 
chowie. Reżyserowali Edmund Kron i Józef Maśliriski, który 
sam . będ9c fachowym tłumaczem skłonił się do wprawo· 
dzen1a niektórych dalszych poprawek, zwłaszcza w kie-
runku dosadności wyrazu. Współreżyserujący sztukę dyrek-
tor teatru Edmund Kron grał jednocześnie rolę Nieznojo
me~o. Główną rolę Arbienina grał Czesław Łodyński, Ka· 
zarina Edmund Płoński, Ninę Krystyna Bie!ówno, Bora· 31 



Na próbie Maskarady w 'T eatrze Polskim. - Jon1nn Romon6wna (Baronowa Sztral) 
i Czesław Wołłejko (K<1qię Zwiezdicz). 

No probie Maskarady w Teatrze Po lskim . - Janino Roman6wno (Baronowo Sz: ral) 
i Jon Kreczmar (Arbien in). 



nową Sztrol Ireno Szabelek, Szpricho EuQeni usz Dobro~ 
wolski, o Księc i a Zwiezdiczo no zmianę Wiesław L1check1 
i Stanisław Czaderski. Scenografem był Władysław yvogner. 

Teatr w Częstochowie zdobył się no wielki wysiłek. Pół 
roku prób nie poszło no marne. Minę!'>'. j e~nok znowu ~zt~
ry lato o żaden nasz_ teatr nie. pokusił się _ ~ wystow~en!e 
te i sztuki. Tymbordz1e1 cieszę się teraz z ri:1 wystow1en10 
no głównej polskiej scenie .. Jest. to zr~~ztą pierwsza próbo 
nowei, jeszcze raz poprow1one1 wersfi przekładu, wydru
kowanej w tomie moich przekładów z Lermontowa w ro
ku 1955 nakładem „Czytelnika". 

Mam cichą nadzieję, że jeszcze wrócę kiedyś do tekstu 
Maskarady przy jakimś trzec_im je+· wydaniu, ? wtedy 
doświadczenia z procy nad nią w f'.Olrze Polskim moze 
zaowocują niejedną nową poprawką, 1ok warsztat w Kro
kowie i przedstawienie Częstochowskie doły materiał do 
przeredagowań wciągniętych do książki Z Lermontowa. 

(4.IV.1958 r.) 

W1lold Borkowski 
choreogrof Maskarady 

Ollo Axer 
scenogrof Maskorody 

LAUTREAMONT O POETACH DOBY ROMANTYCZNEJ 

W yobrażcie ich sobie na chwilę zgromadzonych wraz 
z treśc i ą, która byłaby ich odpowiednikiem„. To byłoby 
zbiorowisko bestii apokaliptycznych, które wiedzą co czy
nie„: 

Choteaubrianl, Mohikanin Melancholik; Senancourt, Męż
czyzno w spódnicy; Jeon-Jacques Rousseau, Socjalisto 
Mruk; Anno Radcliffe, Zadurzono Zjawo; Edgar Poe, 
Mameluk Wizji Alkoholowych; Mothurin, Bratanek Otchl.o
ni · George Sond - Hermafrodyto Okaleczono; Theophile 
G~utier - Niezrównany Sklepikarz; Lcconte, Więzień Dia
blo; Goethe, Samobójco w celu p1oczu; Sainte Beuve, 
Samobójco w celu śmiechu; Lamartine, Bocian Łzowy; Ler
montoff, Tygrys Ryczący; Victor Hugo, 2'.ołobno Zie_lono 
Tyko; Mickiewicz, Naśladowco Szalona; Musset, Fircyk 
bez koszuli intelektualnej; Byron, Hipopotam Dżungli Pie
kielnych„ . 

. „To się widziało tylko raz i to się już nie powtórzy. 

lou!reamonl Jwłośc. lsidore Ducosse - poe•o francuski, 
1846-1870) w łomie „Poezie" z 1869 r.J 

Fo1ogrof ;e: A. Koczkowsk1, E. Honwig , H. Jurko, F. Myszkowski. 

Wydawca i Redokcio' Dyrekcja Teatru Po l•kiego 
Worszowo, ul Korosio 2 

Zokl. Graf. Dom Słowo Polskiego 
Zam. 2257. A-~9 



W AleksondryJskim Teatrze Petersburga . - Z prawej karykaturo Lermontowa, kiskojqcego ri:ką 
niero2poznonej osobie. Rysunek z albumu P. Urusowo w Moskiewskim Muzeum Literalury. 
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TEATR POLSKI 

Warszawo, ul. Korosio 2 

Sezon 1957-1958 
Oyr kłor T atru 1 Stonisłow Witold Boi icki 

W środę, dn. 30 kwietnia 1958 r. o godz. 19 
po roz 4 

MASKARADA 
Dramat w czterech aktach wierszem (1 O odsłon) 

Michała Lermontowa 

Przekład Jerzego Zagórskiego. - Muzyka A rama Choczaturiano 

Jewgienij Aleksandrowicz Arbienin 
Nino, jego żona 
Książę Zwiezdicz . . . . . 
Boronowa Sztral . . . . . 
Afonos1j Pawłowicz Kazarin 
Adam Pietrowicz S:z:prich 
Nieznajomy 
Doktor • . • • 
Urzędnik . 
T rzymojący bank 
Gospodarz 
Pani domu 
Damo 

Gracze goście 

Sosze, pokojówka Niny 
Iwon, służący Księcia 

Służący Arbienino 
Lokaj .... 

I 

Jon Kreczmar 
Alicjo Raciszówna 
Czesław Wołłejko 
Janino Romonówno 
Wlodysłow Hańczo 
Saturnin Butkiewicz 
Stanisław Jasiukiewicz 
Tadeusz Kondrat 
Adolf Nowosielski 
Tadeusz Kosudorski 
Edward Kowalczyk 
Janina Macherska 
Eugenia Drobikówna 
Roman Dereń 

Tadeusz Jastrzębowski 
Zdzisław Latoszewski 
Wiktor Nonawski 
Ryszard Piekarski 
Rudolf Rotschka 
Jolanta Czaplińska 
Marian Łącz 
Tytus Dymek 
Michał Danecki 

Reżyserio: Roman Zawistowski 
Scenografio: Otto Axer 

Układ tańca: Witold Borkowski 

Plan przedstawień: 

Teolr Polsk11 Czworlek, majo, o godz. 19 Moria Sruorl Słowac
kiego. 

Scena Kameralno1 Czwartek, moja o godz. 19: Trzeci dzwonek Juron· 
(ul Fok.sol 16) dola, 
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W przygotowon1u: 

A. de Musset 

NIE IGRA SIĘ Z MIŁOSCIĄ 

komedio w trzech aktach 

J. Giraudoux 

WARIATKA Z CHAILLOT 

sztuko w dwóch aktach 

l. H. Morstin 

OBRONA KSANTYPY 

komedia w trzech aktach 

FISZ TEATRU POLSKIEGO - WARSZAWA - SEZON 1957-1958 

MAŁA KRONIKA 
WYDARZEt'I TEATRALNYCH W POLSCE 

4 IV.1781 Prapremiero Zobobonniko, jednej z najlepszych 

komedii F. Zabłockiego no scenie stołecznej. 

14.IV.1820 Urodził się Jan Walery Królikowski (zm. 11.IX. 

1886), wielki tragik sceny warszawskiej. Po debiu-

c w zespole Chełchowskiego w r. 1840-1846 występował 

Krokowie, nosi pnie został zoongożowony do teatru war

szawskiego, w którym procował do śmierci (również i jako 

reżys r). Z jego kr ocji, które przeszły do historii sceny poi· 

sk1ej, należy m. in. wymienić Wojewodę (Mazepo) i Franciszko 

Moora (Zbójcy). 

17.IV.1869 Prapremiero młodzieńczego utworu J. Słowackie

go Mindowe w Teatrze Krokowskim na benefis 

A. Aszperg rowej (Rognedo), z którq wystąpili np. F. Bendo 

(Mindowe) i A. Hoffmanowo (Aldono). 

l 9.IV.1862 Urodziło się Heleno Marcello-Chroszczewsko (zam. 

Palińska}, znakomita aktorko, która po parolet

nich występach no prowincji ponad 30 lot grało no scenie 

warszawskiej. Obdarzono pięknymi warunkami scenicznymi 

c lowoło w odtwarzaniu ról amantek i bohaterskich (np. 

Ks. Eboli - Don Carlos, Amalio - Zb6icy i Desdemona -

Ot /Io). 

19.IV.1935 Zmarł Mieczysław Frenkiel (ur. 15.Vll.1859), jeden 

z największych polskich orty łów scenicznych, ni -

zrównany odtwórca ról charakterystyczno-komediowych i po

staci Moliera i Fredry, niezapomniany Cyrano de Bergerac 

1 Flambeau w Or/ ciu E. Rostanda. Wychowanek szkoły E. De

ryngo, występował w jego zespole na prowincji; w r. 1881-

1885 w Krokowi , w. r. 1885-1890 we Lwowie, a od r. 1890 

tale w Warszawie. 
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20.IV.1924 Zmarł Edmund Gasiński (wł. Eubich), świetny 

aktor najpierw operetkowy potem komediowy 

farsowy, twórco wspaniałych kreacji w lżejszym repertuarze 

na deskach Teatru Letniego, w którym grał razem z H. Lesz

czyńską, A. Fertnerem i Cz. Knopczyńskim. 

23.IV.1915 Premiera Dziadów A. Mickiewicza w Teatrze Pol

sjcim (Warszawo) w reżyserii J. Sosnowskiego 

dekoracjach W. Drabika (układ scen. S. Wyspiańskiego) 

z udziałem m. in. W. Brydzińskiego (Gustaw - Konrad), J. So

snowskiego (Starzec i Ks. Piotr), L Dunin (Marylo), St. Jaracza 

(Kapral) i J. Zielińskiego {Ksiądz). Grono 30 razy. 

26.IV.1903 Teatr Miejski w Krokowie po roz pierwszy wy-

stawił Protesilaosa i Laodom;ę S. Wyspiańskiego 

w znakomitej obsadzie, gdy się zważy, że H. Modrzejewska, 

występująca wtedy gościnnie no scenie krokowskiej grało 

Laodomię, A. Mielewski - Piefoiorzo, J. Sosnowski - Guśla

rza, M. Tarasiewicza - Protesilooso itd. 

Opracował: Ryszard Górski 
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