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W STOSUNKU DO TYCH, CO ZACHOWALI 
W SWF..T DUSZY BODAJ NAJJSŁABSZĄ ISKIERKĘ 
NIEBIA!iiSKTEGO OGNIA .. . 

Michal Lermontow (ze wstępu. do dramatu 
romantycznego „Dziwny człowiek"). 



G DY Lennontow rozpoczql pracę pisarską, 
mial lat piętnaście; gdy zginq!. mial lat 
dwadzieścia siedem. W ciqgu kilkuna

stu lat młodzie1lcze{lo życia, w czasie nauki 
u: instytucie szlacheckim, na uniwersytecie 
i w szkole gwardyj.~kiej, w okre.ąie kilkuletniego 
pobytu w Petersburgu i na Kaukazie powstalu 
bezcennej wartości liryki i powieści poetyckie, 
dramat11 i powieści prozq, 

Niezwykle wcześnie dojrzewajqcy poeta 
Jlierwsze swe utwory pisał w kilka lat po ro=
gromieniu dekabrystów. Spadkobierca tradyc1i 
szlacheckich rewolucjonistów, Lermontow w 
pierwszym okresie swej twórczości byl 'iiyrazi
cielem ideologii tych kól rewolucyjnej mlodzie
ży szlacheckiej, w które bezpośrednio uderzvlo 
stłumienie powstania 1825 roku. Narzędziem 
terroru carskierro byly w tym okresie nie tylko 
więzienia i zeslanle. Metodą lamania opor7tych 
byly represje wobec szkół i uniwersytetów, wo
bec prasy, literatury, teatru. W tych ponurych 
latach, 9dy nowe siły rewolucyjne byly jeszcze 
w zarodku, a ogól społeczeństwa trwał w pesy
mizmie i bezwladzie, w tym okresie żyl i two
rzył Lermontow. Dlatego też mlodzieiicze jeą0 
liryki, jak „Żagiel", „Dębowy l'stek", „Idę sam'', 
„Duma", poemllty, jak „Izmail Bej", „Hari±i 
Abrek'', i młodzieńcze dramaty - „Hi11wanie", 
„Ludzie i namiętności", ,.Dzi1vn11 czlowiek". mi
mo boaactwa rodzajów pisarskich i niejednoli
tej miani dojrzalości arty,ętycznej, spaja onólne 
podobieństwo problematyki i postaw11 idenwej . 

Samotny, b11n!ownicz11 holtatt>r 1ir11ki drama
tu Lermontowa to czlou:iek o bo„atych namięt
nościach, nieun'ęty bojownik o wolność rzlowie
ka, o prawo do rozwojll i szcześcia. Wroai mu 
jest bezm11ślny :iwiat obojl:tnych, sytµch po,ia· 
daczy, i:rardzi próżniaczą wegetacją dworaków. 
W tym świecie nikczemnym i malym ninqć mu
si niezależność myśli, potęan talentu i siła 
uczucia. Bohater Lermontowa ska za ny jest 1w 
samotno.~ć. nie widzi i widzieć jeszcze nie może 
oparcia w mlodych, twórczych si!ac/1 spolecz
nych. 

Romantyczne ~trafy wiers-:11 przenika tra17izm 
konfliktów spolecznych. W ,L11c1ziach i namięt
nościach" i „Dziwnym człowieku" pojawiają $ii; 
realist11czne obrazy pańs"'czyźnianeao ucisku 
chłopa, 

BRUL'ION WIERSZA L .:t. 101 ''l'O\VA „NA SMIERC 
POETY". Z J•RI\ Wl::J liTRO. Y U IlOl.U PODOBIZNA 
SZEFA SZTABU KORPUSU ŻAND,\R.~CJW, DUBEL· 
TA. 

Pierwszy etap twórczości Lermontowa to 
okres dojrzewania realizmu jeQo liryki i poema
tów, od rozczarowania i protestu jednostki do 
oskarżenia ustroju i jego reprezentantów. Ale 
acly w swyc1i •Jstatnich poematach romantycz
nych - „Mcyri" i „Demonie" - Lermontow 
namiętnie broni wolno.foi jednostki, jest to już 
nie protest indywidualny, Lecz otwarte wezwa
nie do walki. 

W utworach następnego okresu autor maluje 
postacie typowych bohaterów epoki, realistycz
ne obrazy ludu, jego patriotyzm. Następca Pusz
kina staje się poetą narodowym. 



Wyrazem uczuć ca~ego narodu, wyzw!1n~em 
rzuconym absolutyzmowi byl wiersz „Na smzerć 
Puszkina". śmierć ta wstrząsnęla Rosiq. Uko
chany i czczony poeta zginął z ręki car~kich 
zabójców. Lermontow byt tym, który na;bar
dziej godzien byl podjąć watkę o .poezję .wolno
ści. Nagromadzona w latacli do1rzewan1a me
nawi§ć do carskiego ucisku wybuchla w na
miętnych strofach tego wiersza. Lermontow 
ukazał, kim byt Puszkin dta najlepsz~ch . spo
h"ód rosyjskiego narodu, i z pogardą 1 n1en_a
wiścią napiętnowal właściwych spratvcow 
śmierci poet11. Wiersz byl groźnym poHtycznvm 
wyzwaniem i tak właśnie zrozumiała go carska 
cenzura. 
Wielką narodową tematykę podjął Lermontow 

również w wierszu „Borodino" ( 18.17 ), poświęco
nvm zwycięstwu nad armiq fr~.ncuską •. W okre
sie „urzędowego patriotyzmu , panu3qcego tv 
szkole literaturze i teatrze, Lermontow uka::al 
realist'yczny obraz zwycięstwa ludu rosyjskiego 
'Rad najeźdźcą. Nacjonalistycznej propa9andZii' 
caratu slawiqcej zwycięstwa :;amowladcu, 
pr211citlistawil poeta patriotyzm ludu ros11jskie-
90 - rzeczywistego obrońcy ojczyzny. 

„Borodino" jest poematem epickim. W reali
st11cznej surowej opowieści bohaterem s·t 
mas11 ludowe. Narrator poematu. weteran u·alk•. 
prost11m, potocznym językiem uka?ujc potężn~ 
d11namikę bitwy. Miarq ce~ności obra:m u·alk1 
mogq być slowa Tołstoja, źe „Borodino" sta!o 
.ię zaczynem jego epopei „Wojna i pokój". 

W ostatnich lirykach Lermontowa u =maga się 
.zainteresowanie probiematykq życia rosyjskiegc 
ludu. Wiersz „Ojczyma" .~wlaclc:y o glębukim 
prz11wią:wniu poety do przyrod11 ojczystej l 1~
du, wiersz „Zegnaj mi, Rosjo n 1cumyta" oskar::i 
sprawców ucisku cltlopa. 

Ze wsl*:PU do puekladu „. foskarady" w Antologii 
clral'!llllU ro~yjsklego, C:i:ytelnlk 1952. 

D ROGA do realizmu w twórczości Lermon
towa '\11iodla przez wszystkie rodzaje jego 
działalności pisarskit'j. Rok 1835 przy

niósł najwyższe osiągniQCie poety w dziedzinie 
dramatu - była nim sztuka „:VIaskarada". Dra
maty „Hiszpanie", „Ludzie i namiętności", 
„Dziwny czlowiek" wiążą się w kolejne ogniwa 
dojrzewania Lermontowa - dramaturga. W dra
matach mlodego Lem1ontowa znamienny był 
konflikt mi~zy romantyczną stylizacją osa
motnionego w swej walce bohatera a reali
styczną, społeczną motywacją jego starcia z ota
czającym środowi kiem. DGpiero w najbardzi.j 
dojrzalej sztuce ,.l\Iaskarada" osiągnął Lermon
tow pełną jednolitość obrazu s motnego, bun
townicze~o bohatera i realistycznej motywacji 
jego konfliktów ze poleczeństwem. 

Wybór współczesnej problematyki byl w sy
tuncji ówcze nej dowodem śv.i.l domej po ta wy 
ideowej Lermontowa. Na scen3ch rosyjskich 
teatrów zapanowały wówczas - b~zpośrednio 
in pirowane przez cara - n cjonali ·tyczne tra
gedie o rzekomo historycznej tematyce. W du
chu wymaganym przez vł dze głosiły one urzę
dowy p tnrty-z.m i prcp gow:ily agresywną poli
tykę wojen zaborczych i podbojów. W tych wa
runk eh nie było możliwości podejm:lwani l !u
do» CJ pa tri tycznej tra~ctł i, któr j clro"i wy
tyczyły postulaty dekabrystów i \\i~ll;:ic dtieło 
Puszkina „Borys Godunow„. 

wą no\\ -ztuką ,.Maskarada" Lermontow 
wkroczył w świctnc tr d:rcjc dramntu Fonwi
zina i Grlboj0dowa. Dcm k'ltor ki rcJlizm 
w malowariiu klas rz..1d1.ących zbliża dr.unat 
Lt•rmontow do ., 1t d·emu bi da" Gribojccowa. 
8":tuk.i Giibojedo\ •a uknz)W 1 jednak społ l'Z i1-

two w przeddzie11 pow·t ia dekabrystów. 
Dlatego, obok gorzkiej ironii, monologi Czac
kiego brzmią J1ardym rewoluc. jnym wy"LWa
nit-m. Inna jest postni· i replika Arbi!"nina. któ
remu pozostało jedynie ro1.cz.arowanie i niena
wiść do nikcz·an:ie-go świata d\vor ków. 

Dramat L~rmontow„, ukazujący, jakimi ZJ.
dami moralnymi rządziło się życie arysto

krat' cznych salonów, był uderzeniem w rzq
clZ;Gcą oligarchię. Z tak namiętną silą nicm1-
wiści mógł oskarżac klasy rządzące jedynie 
g\\ iadcmy i dojrzaly realista, spadkobierca 
ideologii rewolucjonistów, a zarazem twórca 
straszliwie os< motniony w swej wrogości do 
klasy, z którą zerwał, 

Dramatyczny wi:zeł „Maskarady" zawdz.ięcz.:i 
~w. ·iłę r alistycznt'j motywacji konfliktu 
mi~zy bohaterem i środowiskiem. Postać Ar
blcnina jest pierwszą postacią typowego boha
tera Lermontowa. Arblenin, pełen nienawiści 



do swego środowiska, związany jest z nim nie
rozerwalną wi<;zią. Znając dobrze prawr dżungli 
rzą dzące w salonach dworaków pada jednnk 
ofiarą nikczemnej intrygi, która pociąga z.a so
bą śmierć niewinnej Niny. Arbienin nie widzi 
bowiem oparcia w niczym, co mógłby przeciw
stawić światu, którego nienawidzi, ale któr-y 
go wchłonął bezpowrotnie. 

Ze w-.lllPU do przekładu „Maskarady" 

PL.'\C PALAC'OWY \\ PE11.mSJłURGU - AltWARE-
L SADOW1';JKOWA rnJo n. 

l'ORTl!ET NIEZN.\JO •• IFGO W GRA. ATOWY t SUR
DUCIE - AKWARELA LEJI tONTOWA (Ol;:. 1113:; R.). 

G 
011 ( YM 111arz.enh?m Lormm1tow b)!O wy· 
•ta\·. lenie dc:matu na fCl'nll' . Jcdn.ak dl!mai.ka 
torska slla „ ln .karady", Jawne potępienie de
•cncra.rJi d\\ornllów obndzily czuJ1:0. ć i rc

pre. J1• cf'm:ury. NI= pomogly wi,•lokrotne Prll'Cobkl -
z .• :i) da plsn.n. dramnt 111e zon. I wr lawlony l kr;l
~~ I Jr.dyuic w odpi och. Plrrwotna autorslta Wl'r Ja 
pozost.1'1 nieznarn do dz!•. W post:ri Henlc~neJ 
110JIJard1.11:J zbllt.onrj do pit rwotncJ wer Ji dr11mat 
zo tnl W) tawion)• dopiero na scenie radzlc.>cklc.>J. 

IJn11nnt „l'rtasknrada" - obra1. ~alonu i po•tać bo
hatera - h) I wielkim osiągnlc:ciem I.onuontowa ne 
drodzr do rPalizmu krytycznei;o. Najwyższym Jer;o 
o i·1cnl1;ri•·m na tej <lrodie brla wlelk.t powieli• pro· 
"'- , r 11.t11i1• d~ir.ło J1•i;o bogatej lwórczo!ci - „Boh:i 
ter n ? ·eh t'7.UÓ\, "· Lermontow tworzył tu po.taf 
typowego pned tawiciela najłmrd.tieJ po>trpowcj 
11 lod1ie•'}' ~lacheclo.ieJ. uhazal apoleczne przyc7.yny 
ko.nniktu mi-:dzy ~obatercm I Jego kl:u~. wyja nil 
rudla Jego tngic7nej samotnoicl. Wychowany w 
dek~ br)' towskich t radycjacb, obdarzony talentem, 
rnergl~ l odwagą, Pleczorln nie mógł znieść •Wei:o 
sluh.lczego, bezmy~lnego 'rodowlska. żelazny terror 
wlarlz i ~er'o\'ll.izm tJtoczenla rozbudziły w nim w~tręt 



MICHAŁ LERMONTOW 

MASKARADA 
dramat romantyczny w 3 aktach 

PRZEKŁAD: JERZY ZAGÓRSKI 

JEWGIENIJ ALEKSANDROWICZ ARBI NIN - Alel~sander .4.leksy 

NINA Jego tona Danuta Nagórna 

KSIĄŻĘ ZWIEZDZICZ Tadeus:: Zadora 

BARONOWA SZTRAL i\tlaria Szc:::echówna 

A. P. KAZARIN Witold Zarychta 

A. P. SZPRICH Andrzej Chmielarczyk 

NIEZNAJOMY Kazimierz Kt(rek 

SŁUŻĄCY KSIĘCIA Tadeusz Bourdo 

POKOJOWA NINY * * * 

MASKI - GOSCIE - GRACZE - SŁUŻBA 

SCENOGRAFIA: REŻYSERIA I INSCENIZACJA: 
JERZY TOROŃCZYK ALEKSANDER ALEiiSY 

UKŁAD RUCHU SCENICZNEGO: 
JAN FABIAN 

l\1UZYKA:A.CHACZATURIAN 



do lycla, na które był ~kazany, I nien11wl~ć do 
rząd''"• które go lilawlly. Wrogi 1>Wej klasie, a oder· 
wa!1y od narodu, . nie mógł znaleić drogi rozwoju 
tworczcJ dzlalalno•c1. Br:lk powiązania z naro<!Pnt 
•krza! go na •arnotno".ć, na jaJO\\Y, rozpaczliwy bu:n 
przec1wlto „epoce knJdan". 

Llryl<a, dr::mat I powieść o&tatnlch lat :i:ycl:i prz,• . 
niosły dojrzewanie Lermontowa realisty, Lermonto
w;r. - pocly narodowego. lli&torla kultury zna m~lo 
P~Y~ł:.Llów. l!odobnego bogactwa twurczcJ dzi. 1 1-
nosc1. Dwue<z1e&to•ledmloletnl Lermontow •IJ.l si~ w 
literaturze następcą Puszkina. 

Ze wsli;pu do przekladu „Maskarady". 

BAL ARYSTOKRATYCZS'Y W PETERSBURGU -
AKWARELA BARANOWA. 

KRYTYK DZISIEJSZY 
O „MASKARADZIE'' 

„Wolność, Gcm;usz 
u;as, 
Kaci!„." 

Slawa nie wstTzymaly 

Te słowa oskarżenia rzueiJ Lermontow po 
zgonie Puszkina pod adresem dworskiej „zgrai 
niewolniczl'f', która zaszczuła wielkiego poetę 
i doprowadzila do tragicznej jego śmierci. 
Oskari.cniem skierowan) m w tym samym kie
runku była też pisana przedtem - przez 21-
lC'tniego ge.1ialnego pisarza .,l\Iaskarada", dra
mat romantyczny poslad:ijący wszelkie cechy 
i konwencje li tcrackic okr~u. w którym pow-
lal, zarazem L1derzający ostrym, realistycz-

nym spojrzeniem na w pólczcsnosc. Konwencje 
I romnnlye:me „eh\ yt;. " - owe bajronizmy, 
demonizmy i misl. ~)zmy - zdołały zblednąć 
od tego czasu. Por->Stalo żywe zawsze to, co 
j t rc:ilistyczne w ci=amacie Lermontowa -
prawda o swiccic i o czJowicku. Pozostała też 
żnvu \ "elka po.zja któr;i przepojony jest ca
iy utwór i która przt'P knym wierszem nadal 
c:zaruje słuch:::cza„. 

\V intrydze . Taskarady'' moinn by znależć 
echa ,.Otella" i utworów Puszkina. „Maskara
da" pol klcmu slu.:h ·zowi przywodzi na myśl 
utwór. tematycznie zupełnie niepodobny, a 
j"unak zb!ii.ony s.wym c'1araktcrem i ostrością 

jrzc .ia. Utwói ten - to .,Fantazy" Slowac-
1.i1:go, dający l. k sarno pr:zcmlkliwą ocenę 
w:;pokz1C•no~c:1 i Jej procesów społt·cznych rów
nil'ż w w. panial...-j formie poetyckiej. 

Z ;.irt·, J;ilłu .-\rlurn Grodi1cklego w „K11rlerze 
Co<tz1 ""·' m" . lli-17„ " l.1"5~ roku. 



LEONARD PODIIORSIH-OKOLÓW 

M ICHAL LF.R 10. row, naJwi~k 2y obok Pusz· 
kina poeta rosyji.kl, pr:r.y„zedl na świat " 
to k · 11! dnla l~ p1u.d21croilt :1 lHH r. Wkrótce 

1ud2ice Jci;o przenie 11 .,ię do T.uc ••llÓ.\ - nUJ:\1· 
ku 1>.1blu - polo:l.on o w bylcJ i;ubcrni 11e11n11• 
~k1eJ. 

\ trzecim roku życia Lermontow 1tracU malkc;. 
Zuhuwal o ulej znled \ie 111"1 sLc w pumn1enie, P·•· 
lJlięt.al nil prz}·Klad, :t.e pici 111!1 mu j:lkl\~ plo>CD· 
k , która \Ul uuala go za\ ie do tez. llJC'1cc poety 

pu Ił nieb we111 Tarchany, a wyd1u\\alllem wnu• 
k:i uj~la i~ calkowkie babin, prl„le, aJąc n.<ń 
c;il:i w nul o 'ć do młodo ga.lej córki. 

, ·auka, pod ki„runkll'rn ~l:irannle dobr n)'ch wy
cho• ;J\\có ', bog 110 Z'10palrzona bibllo!ek:i or. 2 
z. bawy :. dzi~cml slu~by dwor kicJ wypelnlalv 
te: bcLLroskle I. la. l'rieś11cznc ohollce T:1rC'han6w 
D uC'zyl}' o kurhać pięknu 11rz.yrody. Uo\\ no ~e ,. 
nie Jedn • rl.otUIOW}' z tO\I ariysz:1111l .:.baw oraz 
r ob„1,1 oh erw:i<'Ja zainaJomily go z ciemnymi 
tlron:irui o• •cz ncgo ż}·cia - nichltUkiDI tr.1kLow,1-
n;t•m przl'il p3DO\• poddanych chlop:.n I dwo1>k1l'j 
u„J:ul1I. Wr ,L11one po ... cie pocrueic ~rr;iwiedliwo • 
d bunto\\ato 1łę pn•ch ko lej kny\ dLle i pny 
}"go pory1\ny111 uspo obleniu dochod~ilo nlerar. n 1 
tym tle do \\'alto,~nych i;ren ml~d1)' \\ nukif'nl 
n habk . 

7. porady lek:ir7)• babka wywo11l:1 J ermontowa 
1rnrokrolnf„ do wi11l kouka kich. Moje t~l 11ilr>kirj 
r!'ZiklrJ pnrrody or•1; niez\\ykto ć i habntl'r,kn 
\\ lka o \\Olno i· mlf'J•ro\\·yell plrmlon spot~gnwaJy 
Je uzc w urny le poety do. tne; onf' :lu>. W<'7e,nieJ 
hole nr kontr:1>ty żr<"l,.,wf', Mytl, ie „pr:ł nlcbt•m 
mil'J e 1 rtM<· dłn w >}'Slkich", n ml:uo to toc2y hl'l 
pcd nim s•nlc \Lilka, ie S:\ ktz)'Wdzl\r)' l krzyw· 
1l1rnj - I •la i.h: Jerlnym z przrwodnlch mOly\11'1w 
twórczo:<'! Lermontowa. 

J>o7,1 tym, Je zcre w Tnrchnnnl'h, zaez~l si~ on 
niezmiernie żywo lntere1ownć pries1to clą oJczy&ll'· 
i:o kraju. Lubił sluchać opowie~cl o rlawnych c11.a
s:ich. o buntach chłop klrh, o J>u1tnr7owic, o llln-
7inlc, o wn1rawir Napolronn na r.to~kwę, o biłwiP. 
pod lr.t:IJ•kll'm (Bororllno), o pOZllr>" •łnllry. P67.
nieJ chciwie lowll wlc~rl o pow1tnn!u dckabry lów, 
o lrh strarrnlu I 1estanlach 112 yblr. 

W !\to kwie, dokl\d wyJrt'hat. ab• kszt Irli' siń 
rlal,,i, znal:nl •ie w •rodowl~ku pr;oduJ ceJ. wol
no ciowo na. troJoneJ młortzic7y, która po~wicc:1ła 
tf'i. wirlr c•a1u li'l'rntur„e I <>tukom plcknym. 
W tym otonrniu rouzl'ruły Air hoq'7onty umy •n
WP i poetyckie prz}·b,·sza 7. T:irrhanów. I.ata ~p~
d1one w lo~kw IP W)'Warl>' wll'lkl wpływ na roz
w(•J tw6rrzn~cl 11oct~·. 

Po dwórh latach 7nurn1tn:il Lermontow pr7f'n;r~ć 
•li: rlo Pl'fl'r bt1r1tn. Ponil'wnt lrtlnnk nic rhrlnnn 
mu •nllc1:v~ .1tudl6w mo•klrw klrh, 1api ni sir, "" 
n•mowri kilku pr7:V Jaci61. do nkOt}· wo.lskowr.J. Po 
Jej ukończeniu ustal mianowany oficerem gwnrdil. 

Gdy w lutym 1837 r. podle intrygi tlworskie do
prowadzlly do pojedynku, w którym 'Z~in'\I Alrk
s;mder Pus~kin, l.ennontow, przejęty i oburzony 
do głębi tym faktem, nap!.>. I wurzą ahcy wi~r z, 
\\ którym rzucU oskarżenie w Iwan; wla ' cl\\ym 
winowajcom. l.'twiir ten, kr11ż11cy w ty ·t"cach od· 
pi•ów, trnrn do rak cara Mikołaja. Lermontow zo
~tal nrl.''Ltow"ny I ?l',):tny na front kauk. kl. •n1, 
z podobnych co PUbzkin powodów, został wriągnię· 
ty w 11wno1urę I zi::inął w poJedynllu 27 czerwe:l 
1811 r„ nic maJqc 27 l/lt. 

DWOR W T RCIJANAC'll. 



W swym krótkim życiu Lermontow napisał kil· 
kaset drobnych wierny, kilka poematów, powieści 
I utworów drnmaty=nych. Obok i:-enluszu poet)•c
klego posiadał wielkie zdolności malarskie i był 
bardzo muzyknlny. Ta ostatnia cecha miała wielki 
wpływ na Jego utwory poetyckie: odznaczają s!ę 
one niezwykłą melodyJnoścJq. Do wielu z nich, 
Jak na przykład do „Skalnego zrębu", do „Znów 
mię noc ... " I do „Kołysanki kozackiej", skompono· 
wano melodie i weuly one do repertuaru najpo· 
pulnrn!ejszych pieśni rosyjskich. 

"\\'stęp do wierszy M. Lermontow~ w wyd. „N:i
szeJ Ksl<:gnrnl'", ID50 r . 
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