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ZPOEZJIMICHAŁA LERMONTOWA 

ŻAGIEL 

Bieleje .:.agiel po ród morza 

Samotn>;, wohól sina mgła ... 

Cz.ePo on szu/w w t eh pr;:,e tworz.aclz? 
"' 

Co r-ucił, co go - Ił.raju gna? 

Wiatr świ ::.c-e, wollół tarkzq falę, 

!llas-1 shrz~)pi, gnie ~o wichru prąd; 

Ach - on nie ·-uha -c~ęścia wr.ale, 

Ucie ha nie pr:ze<L L :.: '·ciem stąd! 

Pod nim jest lei-ur ;a n , rzad nim 
Promieni slorica dol,u p l: 

A on w sw~m /Juncie burzN pra!Jni , 

Jali gdllbJJ w bur-:.a ·h spoh6j bó1l! 

1832 nr ier z siedemnastoletniego) 

K 1 DŻ 

Ciebi , hind-=.at mej h 1rtown,1, lubic:. 

Chlodn<\!111 i ja 11w11 Im ar-'"' ~ -cm je '"·"· 

Cru::. in cit; . 111ęlr1" u< •/mł u -em I . ~łubie, 

'a rooi bój' U'\ v tr-1 ł - s\111 u 1ulno i, C-erilie . ( ( 

R<:lw jall lilia ci bic mż IL r Z.} la 

1 'a -null pamię i 11 lrn iii hied 111 .:. 'nrzał, 

I picn =-~ ra ... nie. llT 'UJ po lobie si · to ·-da 
Lec- ja na ha - cierpi 'Ilia p 'rla ! 

Dojr:.ałe.111 ·11mtd1 ~llrt'l ll' c-am h oc-a h, 

Gd,l1 na 11mie • u e ~pojr~enie -atr- mafo, 

Jull pr-,\1 pi r-ch/iu ).)111 'gniu tal li oj fU o.„tr-a 

Tu "'<L lwcl-ifo 111 łą. to bla ·hi sial•. 

}.filo~ ·i -a tall ni m~ , I 0111pa11 liard._, 

T iś pr=. hład dla Il ędrowca nic-ł · tall., rw duchu 

Jl'zmo nic Zr', nie odm i ni, będ · Lward 

./all l,\1, jah ll\I, .:. l<Izn druhu. 

ZAGÓRSKI 



Poeta padl! - niewolnik czci -
O. ::czcrczą oczerniony mową, 
Z ołowiem w piersi legl we krwi, 
Bez zemysty - skłon.il dumną głowę! ... 
Nie mogła du:za rnieść wyniosla 
Sromoty nędznych, niskich zdrad, 
I przeciu ądom świata powstał, 
Powstał - 1ak zmcsze sam - i padł! 
Padł' Po cóż teraz placz i łkania, 
I µ11 t? eh pochwal zbędn?J chór, 
I belkot usprawiedliwiania? 
Wyroczny los rozstrzygnql pór! 

Nie z dau:na'cie prze.~lado·wali 
.lego swobodny, §mialy dar 
I dla uciech11 rozniecali 
Tlejqcy się ·zaledwie żar? 
T cóż? racl11jcie się! W ten dzień już 
Ostatniej męH nie móal znieść 
I zgasł, jaT plomiei1, o.:u ietny geniusz, 
Zwycięski laur ztvar.,.yła §mierć. 

Ratunku nie ma już ... Mordercy 
Spokojnie, celnie mierzy dł01~ 
T rowno bije puste serce, 
I nie drgnie w jego ręku broń. 
I nie dz11v - z cudzoziemsl-iej ~trony, 
Tak jak tysiące innych, zbieg. 
Z wyrokótc lo ·u na nas;; brzeg 
Na l6U' zas::czy 6w t 11rzucon'].J, 
Zttchwale Zekceu ażyl. dru iąc, 
Obcy mu jęz11k, obce prau·y. 
Nie mógl oszczedzać nasz · slaw!'· 
Nie rnógl zrowmiPć 1 ten azie11 kru·au y. 
Na kogo podniósł rękę swa 

On padł - darii s1cryla go mogily. 
Jak śpiewak ów, nieznany. ale mily, 
Zazdrości ::aślepw11e1 łt p. 
Z tak dziwną opiewany przezeń ?lą, 
Jak on, rażony u zabójcy stóp. 

~ ~I I E R C P li S Z K l 1 

Czemu od milych słó1 przyjaźni prostodusznej, 
Niewinny U'SZedl w ten świat zawistny tak i duszny 
Dla żqdz płomiennych i dla wolnych dusz? 
Dlaczego podał dloft nikczemnym H ym oszczercom, 
Zawier::.ył dźwiękom lów i wiarolomnym sercom 
On. co tajniki serc w młodości pvejrzal już? 
I zdjąw zy dau ny wieniec, ·nnym go - cierniou ym, 
Przetkanym laurem u rnga utcieńczyla dlo1i, 
Lecz ciernie, kryte w liść la troi ·y 
Ranily slawnq j go skroń: 
TT1Lciznq go w ostatnie dni pojono, 
Zdradzieckim ep em glupcói drwił zeń ·wiat 
I z żądza zem ·ty nie zaspokojoną 
Z .;niem nu<.lziei oszukanych paell. 

Um 'lkla już cudou: na pieśń 
I nie rozebrzmi już zbudzona, 
Schronieuie jego - grobu cieśń, 
Aa w.tac!L pi C-f! · położona. 

A wy, o dumni ;; ojców swych nazwi. ka, 
Synou ie moźnycli, znanych z podłości i zla, 
Wy, co stopą slu .;alczq depczecie zu·aliska 
Rodóu:, które skr ... ywdzila ślepa losu gra, 
Wy, stnjqcy przed tronem zgrają niewolniczą, 
Wolno ~ć. Geniusz i Sława nie u ·trzymaly was, 
Kaci! Pod stropy prawa kryjecie się l" czas, 
Przed wami sqd i prawda - niechaj milczą! 
Lecz jest. jest boży sąd, gachy rozpusty ! Jest 
Sędzia traszliu y i on czeka, 
Niczym dlań zlota brzęk i próżn11 gest 
Z góry zna ka.;dq my.~l i czyn c::.lowieka. 
I irtedy wy będziecie już 11a darmo 
Złorzecz11ć mu po w zustkie dni 
1 nie zmyjecie już ki:wią u·as.:::q wszystką czarną 
Paety sprnwiedliwej krwi! 

Pr-eło.:.<C1I JVIESłA H K \RCZ „ HlSKI 
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JERZY ZAGÓRSKI 

OD TŁUMACZA 

Michał Lermentow, „tygrys ryczący", jak go nazywa w swo
jej rozprawie o poezji dziewiętnastowiecznej Lautreamont 
(Paryż, 1870) należy do najbardziej natężonych świateł kon te
lacj1 romantycznej. Oto imiona tych ia eł w kolejno· ci jak 
się zapalały: Goethe (1749 - 1832) Schiller (1759 - 1805), 
Byron (1788 - 1824) Lamartine (1790 - 1869), Shelly (1792 -
1822), Mickiewicz {1798 - 1855), Puszkin (1799 - 1837) Hugo 
(1802 - 1885) Słowacki (1809 - 1849) i wreszcie Lermontow 
(1814 - 18411. Jest więc Lermontow najmłodszym z nich 
i mozna o nim rzec, że tak zamyka w literaturze świata er ro
mantyczną, jak Goethe ją otworzył. Jak tamten wyprowadził 
muzę romantyczną z klasycyzmu. • L rmontow najbliżej 

z nich wszys kich podprowadził ją do dziewiętnastowiecznego 
realizmu, który miał potem zwyciężyć a już się pojawiał w dzie
łach Gogola i Balzaka. 

Żył niecale lat 27. Wy rt.arczyło, aby zostawić wspaniały spa
dek pisarski, który ma ruezastąpione znaczenie me tylko dla 
narodu własnego, ale i dla całej ludzkości. Lecz zostawił nie tyl
ko dzieła j których większość zadziwia dojrzałością, - zostawił 

i pamięć sobie jako uosobienie niezłomnego ducha, jako wiel
ki patria i zdecydowany rewolucjonista, w takim zakresie jak 
to było do pomyślenia w owym cza ie, znienawidzony przez 
płaskich sługusów cara Mikołaja I. Tej sferze dwor kiej mało 
było zaszczucia i doprowadzenia do tak tragicznego pojedynku, 
w którym zgasło słońce rosyjskiej poezji Aleksander Puszkin. • 
Nie minęło 5 lat, a uiżądała głowy jego następcy - Lermon
towa. 
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Urodzony w Moskwie. wychowany w Nowgorodzie. Lermon
tow aż trzy razy przebywał w górach Kaukazu. Pierwszy, arka
dyjski pobyt, przypadł j szcze na czasy dzieciństwa. Rozbudził 
jego wyobraźnię i posiał w nim nieposkromione zamiłowanie do 
wolności. 

Drugi był pobytem karnym. W roku 1837 został jako oficer 
służbowo przeniesiony na Kaukaz, gdzie trwała nieustanna wal
ka z ujażmionymi przez carat i butującymi się plemionami. 
Tego rodzaju zesłania były prawie wyrokami śmierci, ale wyro
kami „w rękawiczkach'·. Przyczyną zsyłki był wiersz na śmierć 
Puszkińa. zawierająQf ostre oskarżenia pod adresem bandy 
dworskiej. Nie było podstaw, aby za takie „przewinienie" uka
rać formalnie więzieniem lub śmiercią, można jednak było ... 
posłać pod kule Czeczeńców. 

Gdy, dzięki zabiegom swej ustosunkowanej babki, Lermon
tow wrócił najpierw do Nowgorodu, a potem do Petersburga, 
przywiózł obfity dorob~k i doświadczenie. Powstały dzieła no
we: wiersze, poematy, powieści - plon obfity, zważywszy, że 
tworzył na marginesie służby, w ogłupiającym chaosie życia 
gwardyjskiego, nierzadko pisząc na skrawkach papieru, rozło-
7..o.nych na bębnie wojskowym. Były to wyścigi młodego twór
cy z czasem. Dzwonił już rok 1840. W maju ukazała się znako
mita powieść „Bohater naszych dni". I w tym roku po raz trze
ci i ostatni udawał się na Kaukaz, na Kaukaz tragiczny, na Kau
kaz umiłowany. Przyczyną nowego zesłania była jaskrawa nie
uległość wobec tchórzliwych zwyczajów dworu - umyślnie 

okazana opryskliwość córce cesarza. Chociaż było to podczas 
zabawy maskowej, a więe bez złamania etykiety (carówna była 
pod maską), mimo to na5tąpily konsekwencje służbowe„. 

Zegnał stolicę z lekkim sercem. Cieszył się, że będzie daleko 
od , sinych mundurów" i kłębowiska dworskich lizusów. 

Może tu, wśród kaukazkich zboczy 

Nie dojrzą mnie i nie dogonią, 

Wszystko widzące carów oczy, 

Uszy, co słowa nie uronią. 

Niestety. Nici afery rozsnute wokół poety ięgaly do Peters
burga. Wiedzian tam. że się pojedynek kroi, śledzono prze
bieg intrygi, kierowano zmową. Tak podstępnie padł ofiarą 
ciemnych sil reakcji, zakoficrył si tragicznie trzeci pobyt Ler
montowa w górach Kaukazu. Znów Rosja straciła wielki gu 
syna. 

• • * 

Dorobek pisarski Lermontowa został od razu zauważony 
w Rosji. Nie mało przyczynił się do tego wielki krytyk Bieliń
ski z którym się nawet częściowo zwale.zali. a który z miejsca 
ocenił bardzo wysoko swego partnera. Na późniejszy rozwój 
i prozy rosyjskiej i poezji miał Lermontow wpływ pr/.emożny 
i ma do naszych dni. Szybko również wstało jego imię rozsła
wione po świecie. wraz z pozycją jaką w literaturze światowej 
zdobyła sobie rosyjska twórczość. 

Lecz język piękny. pełny dyjamentó 

W Puszkinie„. w panie Sękowskim - podłości„. 

Dziś, jak słyszałem, pisze pan Lermontów, 

Który pół życia na Kaukazie gości: 

Tak.ich do niego car doznaje wstrętów, 

Do niego i do laurowej parości 

• Która nietknięta nożem i nożycą, 

Może rość i być kiedyś szubienicą! 

Tak pisał w V lI pieśni , Beniowskiego" Słowacki, dając tym 
dowód, że wiedział już wówczas o poezji Lermontowa i jej zna
u-eniu, choć jeszcze nie dotarła doń wieść o jego śmierci. Kry
tyka i zamiłowania czytelników wysuwały w różnych okresach 
różnE' utwory Lemontowa. W dobie romantycznej główne obok 
liryków zainteresowania wzbudzał fantastyczny poemat 

11
De

mon". W okresie realizmu krytycznego „Bohater naszych dni'', 
a także liryka retoryczna, patriotyczna i batalistyczna - opisowa 
służyły dowodami, że Lermontow, będąc synem romantyków, 
stał się jednak ojcem realistów. 



Takie utwory opisowe jak „Borodino". „Walerik", w których 
poeta wyrażał myśli szerokich mas, nast •pnie „Portrety", krót
kie, lapidarne aż okrutne w swym obiektywiżmie, a z poematów 
przede wszystkim "Pieśń o carze Iwanie Wasiljewiczu, młodym 
opryczniku i dzieln m kupcu Kałasznikowie" mogłyby służyć 
jako jas rawe przykłady wyjścia poza manierę romantyczna 
i całkowitego przesłonięcia wynurzeń o obistych przez prawdę 
historycznego obrazu. 

• • • 

Twórczość dramatyczną Lermontowa. która pierwotnie zna
lazła się jakby w cieniu jego twórczości poetyckiej, oceniono 
należycie dopiero w nasz eh czasach. Sprzyja temu dystans, 
możność umiejscowienia historycznego dzieł, które dla współ
czesnych mogłJ.' ię wydawać zbyt jaskrawe, zbyt ich oskarża
jące, demaskuj ce. Przede wszystkim musiała być przez wiado
me siły zwalczana , Maskarada", ów kapitalistyczny „Otello" 
jak ktoś dowcipnie określił, dodajmy Otello z usposobieniem 
Hamleta. Nie od razu więc doceniono „Maskaradę" i pod wzgl~ 
dem arty tycznym, sądzono nawet. że tyrady będą dłużyznami. 
Dopiero próba sceny i to dokonana z pietyzmem, bez skrótów. 
zaprzeczyła obawom, oczywiście z tym że ... teatr musiał doło
żyć należytych w silków, mierząc si~ z geniuszem, a .Jurjew, 
który pierwszy zagrał Arbienina, przejść siebie. 

„Maskarada" była parny ··lana przez autora pierwotnie jako 
tragedia zemsty. W trakcie tworzenia ten romantyczny dramat 
„wybujałvch namiętności'', zaczynał nabierac cech realistycz
nej komedii psychologicznej charakterów. 

W składni i w słownict vie obok przepięknych tyrad poetvc
kich zawiera .. Ma~karada" pełen wyrazu i uroku melanż zwro
tó... potocznych i deklamacyjnego patosu. 

Przy całej spoistości i lapidarności zdań, niezwykle żywych 
dialogów, Lermontow stosuje nieraz misterną grę słów często 

wręcz nieprzetłumaczalną na język pol ki. Faktura wiersza jest 
bardzo żywa i piękna, a jednocześnie mocna rytmicmie. Wszyst-

10 

ko to świadczy o mistrzostwie poetyckim i dramopisarskim 
autora. Jak wiele wi lkich dziel swej epoki nie doczekała się 
„Maskarada" wystawienia za życia Lermontowa (przypomnijmy 
sobie u nas l.Ds twórcwści scenicznej Krasińskiego, Słowackie
go, Mick:iewicza}. Realizację tego rcyclzieła przyniosło dopiero 
nasze stulecie. Aleksandrowski Tentr w stolicy nad Newą, dzi
sieJszy Leningradzki Akademicki Teatr im. Puszkina, przystą
pił do pracy w roku 1912. Wiemy, że wśród opracowujących sce
niczną koncepcję znalazł się i późniejszy wieszcz rewolucji -
Majakowski. Próby przedłożył najpierw zamysł wystawienia 
sztuki w roku 1914, w setną rocznicę urodzm poety. wtem 
przerwała pracę wojna. Wreszcie, w lutym 1917 roku, w dniach 
rewolucji, poszła w górę kurtyna i ztuka nie schodziła z afi za 
przez 25 lat, a potem weszła do żelaznego repertuaru. Było to 

. . .. • I chyba największe w swoim rodzaJU zwyCJęstwo poezJl na scenie. 

Obecnie jest Maskarada" miedz· innvmi w repertuarze na
szych niedawnych gości - Teab u im. Mossowietu i wielu in
nych teatrów radzieckich. Jako ~120rowe przedstawienie jest 
przez krytykę r, dziecką wymieniana inscenizacja Erywańskie
go Teatru im. Sundukiana w Armenii. 

U nas „Ma ·karada" nie była nigdy grana w teatrze, chu~ 
jeszcze Zapolska marzyła o jej wystawieniu. In cenizacja 
w Państwowych Teatrach Częstoch jest więc polską pra
premierą tego arcydzi ta. 
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WPROWADZENIE 
D O M A S RAR AD Y ·~ 

LERMONTOvVA 

Tematem sztuki napisanej i przerabianej w roku 1835 i 1836 
są stosunki panujące w ówczesnych tak zwanych wyższych 
sferach, którymi Lermontow namiętnie gardził, mimo że miał 
do nich łatwy dostęp. Chciał pokazać publiczno·ci jak wielką 
rolę w owym świecie grały - plotka, obmowa 1 oszczerstwo, 
niszcząc jedyne jaśniejsze postacie, jakie mogły się pojawić na 
owym bagnie. Historycznie biorąc .,Maskarada ' Lermontowa. 
stanowiąc uwieńczenie poezji romant 1cznej. jet już zapowie
dzią realizmu krytycznego, który niebawem miał z roką falą 
wejść do literatury XIX wieku. J st więc to niezb dne ogniwo 
w obrazie myśli po tępowej. 

A oto pokrótce fabuła sztuki: 

Arbienin, o usposobieniu i manierach wielkiego p:ma al 
o podejrzanej przE>szło ·ci, stoi u szcz ·tu s\i oich życiowych 

osiągnięć. Zdobył pozycję towarzyską i bogactwo głównie grą 
w karty i to zapewn ni b z szulerki wr szcie ożenił ię z mło
dziutką dziewczyną z najwyższych sfer i oczywi cie z wielkim 
posagiem. U tatkowal się i w.szedł do nowych kół towarzyskich 
W dodatku jest w swojej żonie prawdziwie zakochany, a on 
też go szczene kocha. Arbienin jest wprawdzie od niej starszy 
lecz jest bardzo silną indywidualnością i umie ludziom impo
nować. 

Ale natura wilka ciągnie do lasu i pewnego wieczoru Arbie
nin zagląda do jaskini gry, gdzie widzi jak szulerzy ogrywają 
do nitki jakiegoś żółtodzióba, młodziutkiego oficerka, księcia 
Zwiezdicza, którego zresztą zna. Widząc, że ten za chwilę -
chyba sobie odbierze życie, Arbienin przychodzi mu z pomocą 

l'I 



siada za niego do gry. Sztuczki szulerów zawodzą, nie ma się 

mierzyć z tak doświadczonym znawcą arkanów ich gry i wkrót
ce Arbienin wręcza księciu odzyskaną ogromną stratę. Ten mu 
jest nieskończenie wdzięczny, zawiązuje się między nimi nić 
sympatii i postanawiają resztę wieczoru spędzić razem. Udają 
się na maskaradę w słynnym pałacu Engelhardta, gdzie bywa
ło towarzystwo mieszane, ale także incognito, pod maskami, 
osoby wysoko postawiam:. 

Mógł być to nie pierwszy wieczór, gdy Arbienin był poza 
domem, zresztą - min ły miodowe miesiące, małżonkowie są 
już pół roku po ślubie - nal żało do dobrego tonu spędzanie 
niektórych wieczorów przez małżonków oddzielnie, w gronie 
swych znajomych i prz 1jaciół. Jednocześnie zdarzyło się, że 

przez ciekawość a także i lekkomyślność, namówiona przez 
którąś ze swoich przyjaciółek, udała się na zabawę i Nina oczy
wiście pod maską. Jednak udanie się aż na„. maskaradę było 
trochę lekkomyślne. to też nic dziwnego, że gdy spod swej mas
ki dojrzała męża wchodzącego do sali, zerwała się z kanapyj 
i uciekła do sal innych, nie zauważając, że gubi w tym momen
cie bransoletkę z jednej ręki. Było wówczas modne noszenie 
dwu bransoletek, na każdvm ręku po jednej, identycznych. 
Zgubiona bransoletka miała się stać powodem wielkich nie
szczęść, gdyż właśnie w chwill, gdv baronowa Sz ral - przy
jaciółka Niny, młoda wdówka, żywioł zabaw, wytrawna intry
gantka, zawdzięczająca swe wzięcw i pozycję w świecie przy
sługom towarzyskim z pogranicza str czyciclstwa - zastana
wiała się, co dać księciu 7.wiezdiczowi, który prosił o jakąś pa
miątkę przygodv na maskaradzie, spostrzegła ów przedmiot na 
podłodze. Baronowa w czasie flirtu nie pozwoliła Fię zdemas
kować, teraz daj~c na pamiątkę przypadkowo znaleziony przed
miot spodziewała się jeszcze lepiej zatrzeć ślady. Jej amant 
z maskarady nigdy nie dowie się z kim miał romans, to jest 
ważne dla niej, gdyż zna go dobrze i jego brak dyskrecji. 

Książę liczy na to. że przy pom cy bran~ letki odszuka osobę, 
która mu się tak spodobala. Moie kto pozna czyja to branso
letka, może na ręku której z dam światowych dojrzy nazajutrz 
czy po kilku dniach tylko jedną, zdekompletowaną i właśnie 
taką samą jak ta, którą dostał? Już go widzimy za chwilę jak 
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' PANSTWOWE TEATRY w CZĘSTOCHOWIE 
DYREKTOR: EDMUND KRON 

TEATR WIELKI 
MICHAŁ LERMONTOW 

MASK RADA 
drama! w 4-ch aktach, 9 obrazach. 

Przekład - JERZEGO ZAGÓRSKIEGO. 
·Muzyka: L. BEETHOVEN - M. GLlNKA - K. KURPIŃSKI - R. SCHUMANN i in. - w układzie Z. Jałowieckiego. 

O S O B Y: 
JEWGIENIJ ALEKSANDROWICZ ARBIENIN Czesław ladyński Ili GRACZ . . Stefan Miedzinski 
NINA, jego żona Krystyna Bielówna IV GRACZ Wie ław Kucytowsk1 

KSIĄŻĘ ZWIEZDICZ 
f Wiesław Lrchecki 

IWAN, służący Księcia 
l Stanisław Czaderski 

l Stanisław Czaderski · l Wiesław Licheck1 
BARONOWA SZTRAL Ireno Szabelek PANI DOMU Lidio Molwie 

AFANASIJ PAWŁOWICZ KAZARIN 
{ Edmund Plonski DAMA . Ireno Nowicka 

Lubomir Jabłonski DAMA W STARSZYM WIEKU Wiktoria Arciszewska 
ADAM PIETROWICZ SZPRICH Eugeniusz Dobrowolski JEJ SIOSTRZENICA Iwona Jankowska 
NIEZNAJOMY Edmund j( ran SŁUŻĄCA NINY Izabella Niew orawsko 
PAN N. (trzymający Bank) . Marian Ło iński DOKTÓR Jan Otrembski 
I GRACZ Władysław Pobiosz URZĘDNIK * • • 
li GRACZ. Slanisław Stanisławski 

Pulkownik, Adiutant, Emir, Gracze, Ofic rawie, Maski, Goście, Lokaje, Żalobnicy. 

Inscenizacjo i reżyseria: Edmund Kron i Józef Maśliński. Dekoracje i ostiumy: Władysław Wagner. 
Kierownik literacki: Józef Hertel. 

Kierownik muzyczny: Zygfryd Jałowiecki. Choreografia: Eufemia Gerardi. • 

Inspicjent: Władysław Pabiasz. Suller: Michalina Michałowska. 

KI ER O W N I CT W O O Z I Al ÓW TECH N I CZ NYC H: Kierownik techniczny: K. Knop - Brygadier scenv: J. Zoritek - Rekwizytor: E. Bodzia 
chowski - Pracownia krawiecko damsko: J. Niwińska - Pracownio krawiecko męsko: St. Bystrzycki - Perukarnio. A. Szablewic -Stolarnio: E. Wieczore 

Malarnia: K. Kazimierczak - Tapicernia: K. Włodarski - Modelatornio: Z. Woin1ca - Efekty świetlne: J. S abosz. 



chwali się Arbieniowi przygodą i pokazuje mu bran oletkę. 
Arbienin zna ten przedmiot ale nie jest jeszcze pewny, mimo 
że rodzą się w nim podejrzenia a ostrzegał go na zabawie ja
kiś Nieznajomy, że czeka go nieszczęście. 

Dopiero po powrocie do domu, gdzie Nina wróci po nim i Ar
bienin dostrzeże brak u niej bransoletki, podejrzenia nabiorą 
większej siły i nastąpi okrutna scena zazdrości. Nma przepłacze 
całą noc, obiecując sobie przynajmniej kupić u jubilera podobną 
bransoletkę, jeżeli nie uda się jej odnaleźć. Następnego dnia 
wpadnie do swej przyjaciółki bar nowej Sztral i poradzi się jej, 
co czynić? Wtedy właśnie zjawi się u baronowej książę Zwiez
dicz, przed którym baronowa nadal ukryje swoje incognito 
z maskarady, a który wpadnie na fałszywy trop. porównując 
bransoletkę otrzymaną na zabawie od niezrianej mu maseczki 
z bransoletką, którą ma Nina. Zawiąże się meporozumieni . 
Powstanie plotka i obiegnie stolicę. Niemałą tu rolę odegra 
Szprich, postać sp0d ciemnej gwiazdy, trochę szpicel, trochę 

pokf}tny bankier, trochę komiwojażer spraw pr ·watnych 
a dy~kretnych, oraz Kazarin, dawny przyjaciel Arbi nina, któ
ry zapragnie znów wciągnąć go do szulerni. 

Splut intryg i plot k doprowadzi do tragedii, pogłębiorie] 
przez to że książe Zwiezdicz w międzyczasie naprawdę zako
cha lę w niewinnej Ninie. Arbienin, stary gracz zemści ię na 
księciu w sposób okrutny, podłoży mu w czasie gry kartę, oskar
ży o fałszywą gr~, pozbawi honoru uczyni niezdolnym do da
nia satysfakcji i wykluczonym z towarzystwa, zniszczy mu ży
cie i karierę. Zonę ukarze w inny sposób: po pro tu ją otruje. 
Tę zbrodnię potrafi w. śledzić „Nieznajomy" - ktd"· niegdyś 
bardzo skrzywdzony przez Arbienina, teraz szukający moralnej 
zemsty, radujący się z nieszczęść bohatera. 

Końcowy, IV akt sztuki rozgrvwa się już po śmierci Niny 
i jest najsurowszym osądem świata w którym wszyscy boha
terowie mieli utracić to co dla każdego z nich było najcenniej
sze, bo ich 11 świat" nie miał społecznej racji. 

JERZl" ZAGÓRSrI 
llł 



KILRA UWAG O , MASKARADZIE" 
W TEATRZE RADZIECKIM 

Jakkolwiek przedstawieni „Maskarady' Lermontowa w Pailstwowych 
Teatrach Częstot·howy jest polską prapremierą, warto wspomnieć, ze wi 
dzowie nasi, co prawd.i nieliczni, mi li już możność oqlądania teqo arcv
.dzieł dramaturgii rosyjskiej w wykonaniu radzieckiego T alru im. Mosso
wictu w r. 1952. O gościnnych występa h tego znakomit .go Teatru m6wUo 

i i pisało u nu w6wcza wiele. 

Poniżr.i zamieszczam fragment in•cn sująccgo drtykulu Jerzego Pomi•1-
nowskiego - „Uwagi o występi!ch Teatru im. Mossowietu w Polsce" 
(„Parni tnik T atraln ", zeszyt t/5 1953 r.) dotyczqry „Maskaradv". 

REDAKCJA 

.„ M skarada" Lerm mtow::i, którąśmy w Warszawie oglądali, 
nosi na sobie dobroczynne ślady współpracy teatru z radziecką 
opinią. To bardzo wybitne przedstawienie, może najlepsze 
z widzianych przez nac:, poddane b ·ło troskliwej, ale wcale nie 
pobłażliwej krytyce np. przez B. J mielianowa w czasopiśmie 

,Tieatr". (B. Jemielianow, ,.Dwa „Maskarada", „Tieatr" 1952, 
nr 5, s. 43-53). PorÓ\.\'Ilując .,Maskarad~" w teatrze im. Sundu
kiana krytyk zarzucił naszym gościom niejasność koncepcji ideo
wej, która przejawiła się w nieufnym stosunku d 1 romant rczne
go żywiolu tego wybornego dramatu. Teatr im. Mo. sow· tu -
zapewne z obawy przed sceniczną umownością - mechanicznie' 
ogcłoc1ł sztukę z wszelkich atrybutów dramatu romantyczne
go" - pisał Jemielinnow. „Teatr im. Sundukiana, nie obawia
Jac si17 zarzutu umowności, wydob •1 realną treść sztuki Ler
montowa ukrytą µod mmantyczną powłoką. Ta umiejętność 
ukazywania realnych, krytycznych pierwiastków w najbardziej 
rnwet romantycznych partiach młodzieńczego utworu Lermon
towa jest najważniejszą zasługą teatru erywańskiego". To, coś
my w Warszawie zobaczyli, zniewaloło do wielkiego uznania. 
Jest to na pewno rezultatem poważnej pracy nad usunięciem 
wymienionych przez radzieckiego krytyka mankamentów. 
Kreacja Mordwinowa, zwłaszcza w pierwszych dwóch aktach, 
sukces R. Platta w roli Kazarina - oto dowody. Może Wiera 
Marecka, nie zadowoliła widzów w roli baronowej Sztral; może 

Cl 

i książę Zwiezdicz nie był grany tak. jak sobie tego reżyser 
i krytyka życzyli - mimo to „Maskarada'' była przedstawie
niem .znakomitym. Artyści Teatru im Mossowietu dali nam 
przekonywujący przykład nie tylko szacunku dla narodowej 
tradycji, lecz również odkrywczego na nią spojrzenia. Co naj
ważniejsze - przekonali wszystkich. że „Ma ·karada" jest dra
matem świetnym, że ten ut ~ór czyni z Lermontowa jednego 
z najciekawszych dramaturgów epoki. To przedstawienie j st 
walną zachętą do wy. tawienia .,Maskarady" także u nas, 
zwłaszcza, że rozporządzamy dobrym przekładem Jerzego Za
górskiego. 

.J J; Ił/. 1 PO \I I \ • O J ~ SI{ I 

TEATR im. MOSSOWIETU w MOSKWIE 
N Mordwinow IArbienin) i L. Smyszlajewa (Nina) w „Maska

lradzie". Reż. J. 2a'\\ad,ki i J. Anisimowa-Wulf. 
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JÓZEF Illd1.TI::L 

NA MARGii ESIE 
NASZEGO REPERT ARU 
ROSYJSKIEGO i RADZIECl{I GO 

z 1953 r. 
O TROW KI OZWll\Ł l\IIT UPRZEDZE I 

DO SZTUK POWAŻNYCH. 

Państwowe Teatry w Czę tocho te w,ynio I wielce poucza
jące doświadcz nia z pracy nad repertuarem rosyj kim i ra
dzieckim 7. 1,153 r ku. Cz t chowa, k rmiona przed "•ojną 

przeważnie szmirą teat lną. a po wojnie przez kilka lat raczej, 
delikatnie mówiąc lekką muzą - • lronib od ,ztuk. których 
celem było nie tylko zabawianie w dz . Wprowadzenie wi~c 
poważniejszego repertuaru na nasw sceny nie obyło si• b •z 
oporu. Przy zastanawi, 111u st nad przyczynami mniejszej frek
wencji na ty1..:h sztukach naJczę ··ciej padały zdania: .. Ludzi 
mają du'ć dramatów" lub ,,Ludzie chcą si śmiać". - Nic dziw
nego, że z tym większą ni eh cią niejeden mędrek teatraln · 
przyJąl myśl wyst3wienia drama u Ostrowskieg . Grzesznicy 
bez winy", Makaren! i .Poematu PC'da ogicznego" czy Gorki -
go „Jegora Bułyczowa". - „Grz sznicy bez winy''? ,.- No, 
ostatecznie, ale tylko wówczas, gdy Otrudinę - Kruczvnin 
grać b~dzie wielka aktorka, umiejąca wzruszvć do łez. - Może 

dałuby się zapr".lsić na gościnn wystepy Murię Malicką - za
świtała w czyjejs glowie do "ć nieprawdopodobna do zrealizo
w~nia myśl. - Tak - ciągn .l oponent - chyba na par wy
<:tE,'pów, a po jf'j odjezdzie sztuka zro i ,,klap ". 

Wbrew złvm wróżbom - - udnło się pozyskać Mari Malicką 

i to nie na kilka, ale zczGśliwie na kilkadziesiąt występów. 

Lecz opinia oponenta, bynajmniej nie odosobniona w czasie 
tych nic zapomnianych przedstawień. odebrała całkowicie Mi
rze Gołaszewskiej wiarę w możność poprowadzenia przedsta
wienia po swej znakomitej poprzedmczce. Mira Gołaszewska 
marzyła o tej roll kochała ją. Odważyła się. ,Grzeszników bez 
winy" daliśmy - łącznie 96 przedstawień (i dalibyśmy ich 

:Zł 

„Grzesznicy 
bez winy" -
Al. Ostrowskiego 

Obok: 
Maria Malicka -

Kruczynma. 
Gustaw Kron -

Nieznamow. 

Obok: 
M ria Malicka. 

Władysław Pab1osz 
- Dudukm. 



jeszcze wi cej. gdyby nie trudno 'ci techniczne) . a liczni widzo
wie nie mogli ukryć łez wzruszenia ani prz ' Marii MalickieJ 
ani przy Mi1 ze Gołaszewskiej. Za ·ługu to bez wątpienia i jednej 
i drugiej W.'kunawczyni, ale zgódźmy się, chyba nie mała -
wielkiego dramaturga rosyjski go. O trowski pomógł nam więc 
w przezwyciężaniu fałszywego mitu, niesłusznego uprzedzenia 
do sztuk powaznych. 

POWODZENIE „POEMATU PEDAGOGICZNEGO" 
PRZESZŁO WSZELKIE OCZEKIWANIA. 

Z chwilą przystąpi nia do prób arcydzieła radzieckiej litera
tury - „Poematu pedagogicznego" Makarenki - osiągnięcie 
tak pożądanego w pr cy artystycznej nad sztukami - kolekty
wu, zespołowości nie było już tylko rnarzeniem. Nie dla wszyst
kich oczywiście, bo.„ Po prostu: - Nie widzimy żadnego poe
matu. Banda rzezimi szków na scen·e i tyle!" - mówili jedni 

„PoemaJ Pedagogiczny" - Antoniego Makarenki. 
O~ lewej: W. Musiał-M teusz, H. Dłużyń kt - Burnn, W. Kucytowski -
W1erszn1ew, J. Gladysz-Łnpoć, A. Nowak.iewicz-Mukarenko, E Lotar

Chalabud . 
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„PoemaJ Pedagogic~ny" - Antoniego Makarenki. 
Od lewej: W. Kucylow ki-Wier zmew, J. Glnd sz--ł:. poć, \ . Mn 
M teusz., E.. Lolar-Ch labuda, W. Ltchecki- nlon1, S. f dziń k1-Kuźm 

- „Poemat pedagogiczny'' - sztukę o wychowaniu komunis
tycznym o kolektywi • - w Czę t chowie, gdzi zda się do świa
doma ci młoc:l<;ieży pedagogów i widzów n·e doc.iernj. najbar
dziej elementarne tendencj społeczno - wycho a\ ·cze - to 
zupcłn b zsens" - pow:.itpiew· li drudzy. - „Z baczycie -
kilkana.~ci przed tawień i p krzyku!" - wróżyły j zcze mne 
,niedowiarki". Dyskusj . analizy poznawanie podstaw pedago-

giki radzi ckiej - wsz stko to utworz. ło zespołowi oczy i serca 
na łęboko h imani ·t czną tT ść „Poematu''. Powoli. z trudem 
p licznych niepowodz niach. spod powłoki zła moraln go Ma
karenko zaciął ukaz 'Wać szlachetny kru zec - człowieka, 

uczył wiary w ludzi w kolektY' '· Praca wychowawcza Maka
renki przekształciła kolonię wykolejeńców w kolektyw zdro
w eh i pięknych ludzi. Aktorzy „Poematu pedagogicznego'' 
odtworzyli wzruszająco te przemianv dzi ki usilnej pracy nad 
i!l sztuką, stali się wzorowym kolPldyw m, promieniującym 
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koleżeńskością i zespołowością gry. Ich przed tawienie zaliczo
ne zostało do najlepszych w Czę tochowie, zyskało zasłużoną 
sław . Powodzenie ,Poematu pedagogicznego" przeszło wszel
kie oczekiwania - 125 przedstawień uczyniło go drugą w hi
storii sceny czestochowski j ztuką o naj 1iększym powodzeniu. 
„Poemat pedagogiem. ,„ dokonał przelomu w pracy Teatru -
dał mu, ten tak bardzo potrLebny. kol ktyw artystyczny
moc.ny trzon konstruktywny, na któr rm oparł z powodzeniem 
swą dalszą pracę nad podniesi ni m poziomu ideowo-artys
tycznego. 

„Poemat pedagogiczny" - problemy z tak zwanego ciężkie-
go kalibru, sztuka o wybitnych tendencjach społeczno-wycho
wawczych, a ileż w ni j humoru i optymizmu!? Pozostanie on 
w sercach aktorów, młodzieży i widzów dorosłych Czę tochowy 
jednym z najpiękniejsz. eh przeżyć artystycznych. 

ZABRZMIAŁ GORKIE O ZABOJCZY 
I ZB VIENNY . 'llECH. 

To wydaw ć si może paradoksalne, ale 'miech był t ·m, co 
nas, pragnących dać w Częstochowie wielkiego Gorkiego zwia
zało z „Je orem Bułyczowem". Gorki, w roku 1932, na jednej 
z prób przed prapremi rą ,.Jegora" w Teatrze im. Wachtango
wa powiedział. ku niemałemu zdzh 1ienin reżysera Zach \ 'Y 
i wykonawcó v: .,Ludzie będą się "miali na przedstawi~niu". -
I Gorki i :miech którego dzisiejszy widz tak pragnie - pomy :_ 
leliśmy: - nic lepszego nie można sobie wvobr zić! Wzięli ·m ' 
.. Jegora' na warsztat. Dłu~o nie mogliśmy uwierzyć w to lapi
d:irne zdanie autora „Matki" Praca szła trudno. Znalazfo się 
7.nów wielu źle wróżących Teatrowi. Żadna dotychczasowa 
sztuka nie wywołała tak gorących dyskusji jak ta. Ale też do
piero dyskusje zrodziły tę wielką pasję demaskatorską, bez któ
rej niesposób grać Gorkiego. 

- A co ze śmiechem? - Znalazł się szczęśliwie. nawet raz 
po raz. ale ... na przedstawieniu , Bułyczowa" w Teatrze im. 
Wachtangowa, o ,lądanym przez nasz zespół w Stalinogrodzie 
na kilka dni przed premierą własną. Wśród licznych wspania
łych osiągnięć radzieckiego Teatru, zobaczylL'5my jedno, szcze
gólnie dla nas cenne - ogromną śmiało<ić gry, która w efekcie 
dawała pożądany śmiech. Jakże grzeczna wydawała nam się 
przy nich nasza gra! Wróciliśmy zdruzgotani mistrzostwem 
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„Jegor Bułyczow'· -
Maksyma Gorkiego 

ła~zewska 

Jeg r-Cz sław Łodyński 
Propollej-Wl. Pobtasz 

Jegor-Czcslaw Łodyńs 1 

Szura-Altc1a Knast, 



wszystkich radzieckich „Bulyczowców", bez wiary w możność 
wyjścia z premierą w oznaczonym terminie. A już zupełnie do
biła nas próba robocza z udziałem zaproszonych gości radziec
kich - pierwszego i obecnego reżysera Teatru im. Wachtan
gowa - Zachawy oraz zasłużonej artystki ZSRR - Remizowej. 
Trwało to na szczęście krótko, bo już po dwugodzinnej, serdecz
nej, przyjacielskiej rozmoJie - znakomici goście radzieccy 
obudzili w na<; wiar we własne siły, zapalili do wzmożonego 
wysiłku, koniecznego do wystawienia sztuki w rocznicę Wiel
kiej Rewolucji Październikowe~. Zachawa i Remizowa, choć na
szemu prLedstawi. niu daleko, dale! o do ich „Bulyczowa''. na 
przykładzie tej sztuki nauczyli nas jednocześnie twórczej kry
tyki: wskazali jasno błędy i niedociągnięcia, ale nic pomin~li 
ró-wrnież plusów; a nawet dostrzegli w naszych aktorach wiele 
zalet, których, niestety. nie chcą cz~sto widzieć koledzy z tego 
samego teatru. 

Premiera .,Jegora Bu!yczowa" oczekiwana była z niezwykłym 
napic;ciem po obu stronach rampy. Tu właśnie, w Częstochowie, 
miescie pokutujących zmor przeszłości i jednocze. nie porywa
jącego budownictwa socjalistycznego. wezwanie ,,Jegora Buły
czowa" na .. sąd ostateczny· zabrzmiało specjalnie przejmująco; 
mocniej niż gdzie indziej jednych zatrwożył, innych zachwy
cił - wyrok skazujący na zagładę stary świat wyzysku, obłu
dy, ciemno1y. I wr .:;zcie, raz po raz, prz • otwartej urtynie. 
zabrzmiał na scenie i \\idowni. dla wrogów - zabójczy a dla 
przyjaciół - zbawienny śmiech. 

CHCEMY TAl{ŻE OSTROWSKICD, MAKARENKO V, 
GORKICH Ń ASZYCU CZASÓW. 

, Grzesz.nicy bez winy"-Ostrowskiego, „Poemat pedagogicz
ny" - Makarenki i „Jegor Bułyczow" - Gorh.-iego - to przed
stawienia o historycznym znaczeniu dla Teatrów Częstochowy. 

Toczyła się niedawno w Związku Radzieckim wielka dyskusja 
nad osiągnięciami i błędami współczesnej dramaturgii; głośne 
jej echa dobiegają i do nas. Rozbrzmiewa wezwanie: „Chcemy 
Gogolów dnia dzisiejszego! ' Trwa konkurs na sztukę współ
czesną o X-leciu Polski Ludowej. Pierwsze sztuki konkursowe 
- „Takie czasy" - Jurandota ... Stajnia Augiasza'' -A. Tama. 
'.'łtl 

„Imieniny pana dyrektora" - Z. Skowrońskiego i J. Stotwiń
skiego - zdają się odpowiadać na ten apel. Nie od rzeczy będzie, 
pragnąc uniknąć jednostronności aby w postulowaniu uczynić
drugi krok w innym, równie potrzebnym kierunku - w kierun
ku sztuki poważnej. Widz czek na komedie, ale czeka także na 
sztuki o takim sugestywnym ładunku wzruszenia, nauk.i a zara
zem śmiechu i optymizmu jak .,Poemat pedagogiczny" - Maka
renki; - nie pogardzimy sztukami podobnie wyciskającymi łzy 
jak „Grzesznicy bez winy" - Ostrowskiego, czy z podobną 
pasją demaskującymi w zelltie zło, fałsz, przesąd i obłudę jak 
„Jegor Bułyczow'' -Gorkiego. Nasze doświadczenia z Ostrow
skim, Makarenką, Gorkim każą nam upomnieć się o twórczość 
poważną: chcemy Gogolów, ale chcemy także O strowskich, 
Makarenków. Gorkich naszych czasów .. 

JÓZEF IIERTEL 

Państwowe Teatry w Częstochowie. 

Wykonanie pfanu 

za rok 1953 

m zakresie: 

ilo ci przedstuu·ief1 

Ho~ći u i<lzów 

111 % 
118 % 

Sta110UJi to onółem: 854 przed ·tau i ń 

290.779 11 idzóu. 

Z ogólnej liczblJ przeli toruicń i widzów przypada no: 

Czę lochowę - 625 przed _iawi ń 

20Ci.53 u: ie.li.ów 

teren - 229 przed laUJien 

84.246 widzów 



SZTUUI GRANE w ROKU 1953 

Lp. Tytuł sztuki Autor, llumacz Reżyser Scenograf 

I. „Balladyna"") JuLusz Słowacki, W. Wj óblewska M. Kiss-Orski 
oprnc. dramaturg. 
K Berwmska 
I W Wról.Jlewska, 
ilustr. muz. Z. Jalo
w1ecki 

2. „Poemat peda- Antoni S. Makarenko, I . Lotar 
goglczny" ") dramat~acja: 

M. Stehlik, 
pn.ekl d i oprac. 
dramaturg. K. Dej
mek 

A. Mieszku(-

3. „Trzeba było 

Iskry"") 
Leon Pasternak M Mieczyński Wł. Wagner 

<I . „Dwa tygodnie Z. Skowroński E. Kron 
w „Raju" i J. Słotwiński, 

5. „Swięlosz.ek" 

6. „Rodzinka" 

7. „Zwycięstwo" 

8. nich ciworo" 

! . „Dziewczyna 
z dzbankiem" 

10. „Grzesznicy 
bez winy" 

11 . „Po ądzenłe" 
(Sprawa 
rodzinn ) 

piosenki: z Gozda
wa I W. Stępień, 

Molier, Sl. Skalski 
tł. T. Boy-Żeleński 

Jerzy Jurandot J. Maśliński 

Jan~sz Warmiński, M. Łoziński 
oprac. dramaturg . 
Józef Ilertel 

Gabriela Zapolska J. Ma 'liruki 

Lope de Vega, E. Kron 
tł. Al. Malisz wski, 
teksty pios nek -
lózer Hertel, 
Ilustr. muz. Z. Jało
wiecki 

Al. Ostrowski, M. Malicka 
tł. Cz. Jastrzębiec-
Kozłowski 

Jerzy Lutowski St. Skalski 

12. „Jegor Buly- Maksym Gorki, H. lotar 
czow I Inni" tł. St. Brucz i St. R. 

Dobrowolski 
13. „Gl'Zech" Stefan Żeromski, J , Maśliński 

opr. Leona Krucz-
kowskieąo 

U. „Otenlt': się A.leksander Fr .dro E. Kron 
nie mogę" 

•) Premiera odbyła się w r. 1952. 

A. Mieszkuc 

M. Kiss-Orski 

Wł . Wagner 

A Mie zkuc 

A . M1 !'Zkuć 

M . Kiss-Orski 

Wł. Wagner 

Wł. Wagner 

A. Mieszku 

M. Kiss-Orski 

WJ. Wagner 

NAJBLIŻSZE PREMIERY : 

J. K. Andersen 
Adaptacja E Szwarca 

Królowa I I sn1egu 

Z. Skowroński i J. Słotwiński 

Imieniny 
pana dyrektora 

K. Isajsw l A. Galicz 

Hallo, 
międzymiastowa! 

Jan Drda 
Inscenizacja Leona Schillera 

Igraszki z diabłem 

Wiliam Szekspir 

Sen nocy letniej 



Zamówienia na bilety zbiorowe 
przyjmuje Organizacja Widowni 
przy Państwowych Teatrach 

w Częstochowie, tel. 21-61 

U W AG A: Zespoły świetlicowe! 

Przy Państwowych Teatrach w Czę
stochowie utworzona została Ko
misja Patronatowa dla współpracy 
aktorów zawodowych z artystycz-

nym ruchem amatorskim. 

Patronat Teatralny służy świetlico
wym zespołom teatralnym i recyta
torskim pomocq w zakresie rQper
iuaru . reżyserii, scenografii i t. p. 

Zgłoszenia pisemne Ze sp ołów 
przyjmuje codziennie w godzinach 
od 8 do 16, z wyjatkiem niedziel-

Se kretariat Teatru. 

Porr..ocy w zakresie wyboru reper
tuaru (sztuk i wierszy) udziela 
Kierownik literacki Teatru w każdq 
środę od godziny 14-tej do 16-tej. 

Redaguje: K i e r o w n i k I i t e r a c k i. 
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