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KROTKA KRONIKA ŻYCIA 
I TWORCZOSCI LERMONTOWA 

1814 

15 października w Moskwie urodził ię Michał Lermontow. 

1817 

Umiera matka Michała. Wychowanie jego obejmuje babka 
ze strony matki, arystokratka Elżbieta Arseniewa, właści
cielka majątku Tarchany. 

1825 

Upadek powstania dekabrystów. Z działalnością dekabry
stów związana była rodtina Lermontowa. 

1828 

Lermontow przenosi się do Moskwy i kształci w zakładzie 
przygotowawczym przy Uniwersytecie Moskiewskim. 

1830 

Wstępuje na Uniwersytet Moskiewski, początkowo na wy
dział prawny, następnie przenosi się na wydział humani-
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styczny. Studiują w tym czasie: Bieliński , Hercen i przy
szły poeta Ogariew. Wśród młodzieży odżywają tradycje 
dekabrystów. 

ówczesna liryka Lermontowa nawiązuje do ruchu deka
brystów. Poeta pisze tragedię w pięciu aktach, wierszem, 
pt. Hiszpanie. 

1832 -1835 

Udział Lermontowa w manifestacjach studenckich. Poeta 
zmuszony jest do opuszczenia Uniwersytetu Moskiewskie
go: przenosi się do Petersburga, gdzie wstępuje do oficer
skiej szkoły gwardii. Po ukończeniu szkoły, jako oficer, 
pełni służbę w pułku huzarów gwardii w Carskim Siole 
pod Petersburgiem. Swym ówczesnym poglądom i uczu
ciom daje wyraz w dramacie poetyckim Maskarada , na
pisanym w roku 1835, trzykrotnie przerabianym i trzy
krotnie odrzucanym przez cenzurę, która nie dopuściła 

tego utworu na scenę. W latach tych rozpoczyna pisać 

Pieśń o carze Iwanie Wasylewiczu, o młodym oprycznikit 
i o udalym kupcu Kałasznikowie, uznaną wkrótce za arcy
dzieło rosyjskiej epiki. 

1837 

Na wieść o zgonie Puszkina pi. ze Lermontow wiersz 
Na śmierć poety. Wiersz ten, oskarżający faktycznych 
morderców, społeczeństwo rozpowszechniało w ty iącznych 
odpisach; przesłany do cara z dopiskiem „wezwanie do 
rewolucji", spowodował aresztowanie Lermontowa i karne 
przeniesienie do pułku dragonów, biorącego udział w kam-
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panii wojennej na Kaukazie. W druku ukazał :>ię wiersz 
Borodino, słynny wyraz demokratycznego patriotyzmu. 

1838 - 1839 

Odwołany z Kaukazu, Lermontow znowu wiedzie żywot 
w pułku huzarów w Petersburgu. Wtedy powstają naj
piękniejsze jego liryki. Ukończył od dziesięciu lat pisany 
poemat Demon i ogłosił drukiem powieść psychologiczno
obyczajową Bohater naszyci! czasów, arcydzieło prozy ro

syjskiej. 

1840-1841 

Bezkrwawy pojedynek Lermontowa z <;ynem posła fran
cuskiego powoduje aresztowanie poety i skazanie go na 
ponowne ze. łanie na Kaukaz. Mikołaj I sam wyznacza 

miejsce zsyłki. 
w miejscowości kuracyjnej Piatigorsk Lermontow staje 
się łupem intryg i oszczerstw. Dnia 27 lipca 1841 r., 
w dwudziestym siódmym roku życia, ginie w pojedynku. 

Adam Mickiewicz 

DO PRZYJACIOł. MOSKALI 
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WY - cz,· MNtE WSPO. HNACIE? .TA. lLEt<ROC M RZr, 
O MYCH PRZYJACIÓL SMIERCIJ CU, WYGNA1 I CIT. 

WIĘZlĘNI \Cl I 
I O WAS MYSLĘ: WASZE CUDZOZIEMSKIE TWARZE:: 
MAJĄ OBYWATELSTWA PRAWO W MYCH MARZE, IAC!I . 

GDZCEŻ WY TERAZ? SZL \CHETNA SZYJA RYLEJEWA, 
KTófu\M JAK BRATNIĄ SC!SKAL. CARSKIMI WYROKI 
VISI DO HANBIĄCEGO PRZYW!t ZAN DRZEW ; 

Kiu\TWA LUDOM, CO SWOJE MORDUJ,\ PROROKI. 

TA RĘKA. KTÓRĄ DO M. IE BESTUżEW WYCIĄGNĄL 
WIESZCZ I ŻOLNIF.RZ. TA RĘK OD PIÓRA I BRO, i 
ODERWANA. I CAR JĄ DO TACZKI ZAPRZĘGN.-\L: 
DZIS W l\1lNACH RYJE, SKUTA OBOK POLSKIEJ DLONI 

INNYCH MOŻE DOTKNĘL,\ SRO?.SZA NIJ::BIOS KA \: 
!\10ZE KTO Z W/\S URZĘDEM. ORDEREM ZHANBIONY, 
DUSZĘ WOLNĄ NA \\0 lEh.-Y PRZEDAL W LASKI CAH,\ 
I DZIS NA PROGACH JEGO WYBIJA POKLONY. 



MOŻE PLATNYM JĘZYKlJ::M TRYUMF' .TEGO SLA'\V[ 
I CIESZY SIĘ ZE SWOICH PRZ\'JACIOL MĘCZENSTWA. 
MOŻE \\' OJCZYZNIE MO.I -T MO.J,\ KRWIĄ SIĘ KRWAWI 
I PRZED CARCM, JAK Z Z.\SLUG, CHLUBI SIĘ Z PRZEKLEN

STWA. 

JESLI DO WAS. Z DALl::K.\ . OD WOLNYCH NARODOW, 
AZ NA POLNOC ZALEC1 TJ:: l'!J::SNI Żi\LOSNE 
l ODEZWĄ SIĘ Z GORY D KRAJ; ;\ LODÓW -
NIECH WAM ZWIASTUJĄ \\'OL ·osc. JAK ZURA\\'[E WIOSNJ:;. 

POZNACIE MIĘ PO GLOSU.; VOKIM BYL W OKUCIACH, 
PELZAJ C MILCZKIEM J.\K W, ż; LUUZILEM DESrłOTĘ, 
LECZ WAM ODKRYl.EM TA.I. n. z,\MKNlĘTE \\' UCZUCI Cll 
I DLA w \S MIALEM ZA wszi:: GOLĘBIA PROSTOTĘ. 

TERAZ N.\ SWIAT WYLĘWAM TJ:: KIELICH TRUCIZNY, 
ŻRĄCA JEST I PAL CA to.11::.1 GORYCZ MOWY, 
GORYCZ WYS ANA ZE: KR\\'1 t Z LEZ ME.T OJCZYZNY, 
NIECH ZRZE I PALI, NIE WAS. LECZ WASZE OKOWY. 

KTO Z WAS POD !ESIE SKARC'a; OLA MNIE ,JEGO SKARGA 
BĘDZIE JAK PSA SZCZEKANIE. KTORY T K SJĘ WDROŻY 
DO CIERPLI\\'IE l DLUGO NOSZONEJ OBROŻY, 
ŻE W KONCU GOTOW KĄSAC - Rł;KĘ. CO .TĄ TARG . 

Aleksander Hercen 
O TRAGEDII NARODU ROSYJSKIEGO 

S 
traszliwy, czarny los przypada każdemu, kto 
ośmiela się wznieść głowę powyżej poziomu za
kreślonego berłem imperatora; poetę, obywa
tel.a, myśliciela - los nieubłagany spycha do 
każdego grobu. Historia naszej literatury to 

albo martyrologia, albo rejestr katorżniczy. Nawet ci, któ
rych. rzqd oszczędził, ginq, zaledwie rozwinąwszy skrzydła 
do lotu, spieszą opuścić :!ycre. 

La, sotto giomi brevi e nebulosl, 
Nasce una gen te a cui l'I morir non duolo •. 

Rylejew powieszony przez Mikołaja. 

Puszkin zabity w pojedynku w wieku lat 38. 

Gribojedow zamordowany w Teheranie. 

Lermontow zabity w pojedynku na Kaukazie w wieku lat 27. 

Kolcow zabity przez rodzinę w wieku lat 35. 

Bieliń ki zginął z glodu i nędzu w wieku lat .15. 

Poleiajew umarł w szpitalu wojskowym po przymusowe] 
ośmioletniej służbie w szeregach żolnierskich na 
Kaukazie. 

Baratyń ki umarł po dwunastoletnim zesłaniu. 

Bestużew umarł na Kaukazie w mlodym jeszcze wieku, 
po odbyciu. katorgi na Syberii. 



Biada - mówi Pismo Swięte - narodom, które ka
mi;~ują wlasne proroki". Lecz naród rosyjski nie ma się 
czego obawiać, gclyi nic jui clorlcrć nic moic efo swego nie

szczęsnego losu. 
• Cyt l 7. Petr. rkl: „Tam, gdzie dni <I 

pochmurne I krótkie„ rodt.I le piernię: 
dla k'órego . mlcrc nie Jes bolcsn ," 

Michał Lermontow 

CZARA ŻYCIA 

PIJEMY CZARĘ ZYCI sw,\ 
ZAMKNił,'TE OCZY MAJĄC . 

.JEJ POZLOCI TE BRZEGI LZ•\ 
GOR CĄ OBLl!:W J' C; 

LECZ GDY PRZED "MIERCIĄ WRESZCJE R Z 
OPASKA Z OCZU ZLECI, 

ZNIKA Z NV\ WSZYSTKO TO, CO N,\S 
LUDZILO NA TYM SWIECU::; 

I SPOSTRZEGAMY W Cli\\ lLl TF.T, 
ZE PUSTA ZLOTA CZ S7..A, 

ŻE BYL RO.TENlł:M N PO.T \\ Nfi:;J 
I ONA NIE JEST N SZ \, 

Aleksander Hercen 
RZECZY MINIONE I ROZMYSLANIA 

"ończyl się rozkwit arystokracji rosyjskiej„. 

Wszystko co bylo w niej szlachetne i śmiałe, 

znajdou:alo się w kopalniach Sybiru. To, co 

pozostało lub utrzymalo się w laskach władzy, 

spadlo do poziomu podlości lub niewolniczego 

posłuszeństwa. 

Michał Lermontow 
BOHATER NASZYCH CZASOW 

M
am w bie \nodzoną p ję przekory; cale moje 
życie było tylko łańcuchem mutnych i niefor
tunnych akt-Ow sprzeciwiania ·ę ercu lub roz
sądkowi. Obecno · ć ntuzjasty mrozi mnie tak, 
· czę te obcowanie z apatyemym flegmaty

kiem zrobiłoby ze mnie, ądzę, zapalon o marzyciela. 
[.„] Spotk em Wernera v S. "ród ·c:znego i gwarnego 

grona młodzieży; rozmowa przybrala pod koniec wieczoru 
kierunek filozoficzno-metatizycm.y; d kotowano o przeko
naniach: każd był pri:ekonany o różnych różnoś · eh. 
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- Co do mnie, to j tem przekonany tylko o jednym.„ -

rzeki doktor. 

- O czym manowicie? - zapylalem, pragnąc poznać opi-
nię człowieka, który dotych milcul. 

- O tym - odparł - ie wcz 'niej czy później, pewnego 

pięknqo poranku umrę. 

- J tern od pana. bogatszy - powiedzi Iem - mam 
prócz tego jeszcze jedno przekonanie, to mianowicie, źe 
pewnego pa kudnego wieczoru miałem ni czę'cie ·ę uro

dzić. 

[ .•. J Tak, mam już poza sobą ten okres życia duchowego, 
kiedy ę 87.Uka. tylko SZC'Zę · cia, kied rce czuje koniecz
ność kochania. kogoś mocno i namiętnie : teraz chcę tylko 
być kochany, l to pnez bardzo niewlele kobiet; nawet, 
zdaje mJ ę, wy tarczyłoby ml jedno slałe przywiązanie: 

żałosny na.wyk ca!„. 

Jedno mnie zawsze dziwiło: nigdy nie stałem ię niewol
nikiem kochanej kobiety; pneciwnle, zawsze zdobywałem 
nad ich wolą i sercem niezwyciężoną władzę, bynajmniej 
się na. to nie "ląc. Dlaczego tak było? czy dlatego, że nigdy 
niczego bardzo nie cenię i że każdej chwili bal ię mni 
utracić? czy też jest to magnetyczny wpływ ilnego orga
nizmu? albo p0 prostu nie udało mi ·ę spotkać kobiety 
o zdecydowanym charakterze? 

Przyznam ę, istotnie nie lubię kobiet z charakterem: 

czyż to ich rzecz!.„ 

Prawda, przypomni Iem sobie teraz : raz jeden, tylko raz 
jeden kochałem kobietę o ilnej woli, której nigdy nie mo
glem pokonać.„ Rozslaliśmy · ę jak wrogowie - i kto wie, 
irdybym ją był spotkał pięć lat później, ro lalibyśmy ię 

inaczej ... 

[ .•. J lubię pędrlć na gorącym koniu po wysokiej trawle 
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naprz iw pustynnemu wiatrowi; eh 0 \\."ie łykam wonn po
\.TI trze i wlepiam wzrok w blęk.itru\ da.I ta.rając się uch\\-y
cić mgr te zarysy przedmiotów, które z ka.żdą chwilą tają 

ię wyraźniejsze. żeby ni wi m jakie strapi ni leżało na 
ercu, nie wiem jaki niepokój dręczył my'I, WS7.Y tko 

w mgnieniu ok:: . ię rozpros-zy; na. duszy robi ię lekko, 
zmęczenie ciała pokona duchO\\'ą rozterkę. ie ma. kobie
cego wejrzenia, którego bym nie zapomniał, kiedy zobaczę 
kędzi rLa.we góry oświetlone południowym lońcem, kiedy 
zobaczę błękitne ni bo lub kiedy w lu huję ię w zum 
potoku skaczącego z kały na . ·ałę. 

[„.] A jednak władani młodą, )C(h.,.;e rozwijającą ię 

duszą daje Ill!'Zmierną rozko ·1. Du. za je l jdk. kwiat, który 
na "piękniej zapach śle na powilanie pierwsugo promie
nia. łońca; kwiat należy z nvać ' owej chwili i nawą

chawszy ·ę do syfa rzucić na. drogę: a nuż ktoś podni ie? 
Ozuję w bie tę Dien yconą chciwo·ć pochłaniającą 

wszy tko, co potyka. na. drod2 : patrzę na cierpienia i ra
dości innych jedynie w odni "eniu do . iebi , jak na po
karm podtrzymujący moje Jły duchowe. Sam nie j tern 
już zdolny szaleć pod wpływem namiętnych uczuć; okolicz
no 'ci :zdławiły we mnie ambicję, ale uj wnila ę ona 
w innym k ztalcie, gdyż ambicja. to nic innego jak :i: .ądza. 

władzy, a naj\iięksu\ przyjemnością dla mni j t podpo
rr.ądkowanie mojej woli wszy tkiego, co mnie otacza; wzbu
d7.a.ć w kimś uczucie miłości, oddania · lęku - czyż to nie 
j t pierwsza oznaka i największy tryumf władzy? Być dla. 
kogoś powodem · erpień i rad · i, nie mając do tego żad
nego pozytywnego prawa, czyż nie jest to na.· Jodszy po
karm dla naszej dumy? A cóź to j częś ·e? Na ·eona 

duma. Gdybym uważaJ iebie za najl pszego, najpotężniej-

zego z '1SZy tkich na 'wieci , byłbym szcrę'liw : gdyby 
mnie wszy cy kochali, :znalazłbym w sobi niepnebran 
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źródła miłości. Zlo rodzi. 7.lo: pierwsze ckrpienie daje p0-

jęcie, ·aką przyjenmo."ci jesl męczyć inn o C'Zlowieka; 
idea 7.la nie mote ię pomiC' 'cić w głowie ludzkiej bez tego. 
żeby człowiek nie chciał Ul to o' , ć j j do rzeczywisto4ci: 
ide to twory organiC'Zlle, powied1ial ktoś: ich narodzenie 
już im nadaj ksrlałl i tym k. zt Hem j t <17.ialanie: ten. 
w C"Lyjcj głowie zrodziło ię '' ięcej idei, więc j działa; dla
tego genim.-z pnykuty do u.rzędniczego biurka musi umneć 
lub zwariować, tak samo jak człowiek Potężnej fiz ·cznej 
budowy, który prowadzi ,iedzący i . tateczny tryb życia, 
umiera na apoplck, ję. 

[ ... ) - Czyż wygi, dam na mordcrr '! 

- Pan je t gon.:i:y nil morderca. 

Zamy·liłcm się na chwilę i potem powiedLiałcm z miną 
człowieka głęboko WT.l'Uszoncgo: 

- Tak, taki b~·I mój los od samego dri<"Ciń twa! Wszyscy 
czytali w mej twarzy oznaki zł~·ch klonnoścl, których nie 
bylo, ale przypuszczano. ż SĄ. i one hi we mnie zrodziły . 

Bylem kromny. o ·karL<lno mnie o obłudę: talem ię kryty. 
Odczuwałem głęboko dobro i 7Jo: nikt mnie nic pi 'cił, 

wszyscy dokuczali: stałem ię zawzięty: bylem pochmur
ny - inne dzkct były wehole i gadatliwe; czułem ·ę wyż

szy od nich - a uważano mnie za ca' ni:i-'iZego. StaJem się 
zawistny. Byłem gotów kochać c"ły ·" iat - nikt mnie nie 
rozumiał: i nauczył m , ię nienawidzieć. Moja. be:i:barwn 
młodość uplynęła na walce z obą i ze świat m; lękają• 

ię szyden.twa. najl 11sze mo · uczu ia howalem w głębi 
rea i tam umarły. !Uówilem prawdę - nie wierzono mi: 

zacząlem oszukiwać; dobn. po211aw, zy ~ ·iat i sprężyny 

kierujące społeczeństwem, talem się biegi) w nauce życia 
i widziałem, jak inni bez. tej bi glo· i . ą zc:zęśliwi, c-zer
piąe darmo te korzyś i, o któr tak niestrudzeni walcz~·

lem. I WÓ\\ cza w pi . i mojej nodzila ię rozpaC'l - nie 
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ta ro:zpac:i:;, którą się leczy Julą pi toletu, lecz rozpacz zim
na, bezsilna, ukryta pod ma ·ką uprz jmo~ci i dobrodusi:nego 
uśmiechu. Stał m się moralnym kaleką: jedna polowa mej 
du zy przestała istnieć, wyschła, wyparowała, urnarl , od
ciąłem ją i odrzuciłem - podcza gdy druga drgała i :iyła 

otwarta. dla każdego, a nikt nie z.auważyl, ponieważ nikt 
nie wiedział o i tn·eniu tej palowy, która zginęła. 

[ ... ] kocham wrogów, choć nie po chrz · cijań u. Bawią 
moi , burzą. mi krew. lieć się zawsxe na. baczno'ci, chwy
tać kaMe >J>Ojl"'LCnie, znaczenie każdego słowa. odga.d:f\\ ać 
zamiary, nlw czyć sp.i ki, udawać oszukanego i nagłe j d
nym pchnięciem przewrócić caly wielki i z trudem dźwig
nięty gmach pod t pów i 7.amy łów - oto oo n zywam 
życiem. 
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[.„] No cóż? umrzeć to umrze~! trata dla świata nie 
wielka; a i mnie porządnie 'ę już znudzilo. J cm jak 

czlowiek, który ziewa na balu, lec'L ni jedzie spać do do
mu tylko dlatego, że ni ma j zcze jego karet . Ale ka
reta gotowa... żcgruijcic!.„ 

Przebiegiem w pamięci całą wo ją przeszło· ć i mimo 
woli zadaję sobie pytanie: po ro żyłem? w jakim celu 

przyszedłem na świat? A jakiś c l i tniał na pewno i na 
pewno byłem przeznaczony do wyższego c lu, bo czuję 

w mojej duszy bezgraniczne siły... Ale nic odgadłem tego 
przeznaczenia, zwaliły mnie przynęly na.miętno·c1 czczych 
i jałowych; z ich płomieni W)'l>zedłcm twardy i zimny jalt 
żelazo, lecz utraciłem na zawsze żar ;złachetnych dążeń -
najlepszy kwiat :i ·cia. 

I od tej pory ile już razy grałem rolę topora w rękach 

losu! Spadałem · czę t-0 bez gniewu, zawsze bez współczucia 
jako narzędzie kaźni na. głowę kazanych ofiar. Moja mi
łość nikomu nie przyniosła. szczęścia gdyż nic nigdy nie 
poświęciłem dla tych, których kochałem: kochałem dJa sie
bie, dla własnej przyjemności, zaspokajałem tylko dziwną 
potrzebę serca, chciwie pochJaniając ich uczucia, ich tkli
wo · ć, kh rado'ci i cierpienia - i nigdy ni moglem ię na
sycić. Tak człowiek trawiony głodem zasypia wyczerpany 
i widzi przed sobą wyborne potrawy i mu. ujące wina, z za
chwytem pochłania urojone dary wyobraźni i to mu spra
wia jakby p wru\ ulgę; ale ledwie ię zbudzi - zjawa zni
ka... pozostaje zdwojony głód i rozpacz! 

Być może, jutro umrę!„. i nie pozo tanie na ziemi ani 
jedna istota, która. by mnie całkowicie zrozumiała. Jedni 
uważają mnie za gorszego, inni za lepszego. niż j tern 
w istocie„. Jedni powiedU\: to byl dobry chłop, inni - łaj

dak. J jedno, i drugie będzie CaJszyw . Czyż warto potem 
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żyć? a Jednak żyje się - z ciekawości: oczekuje ię czego 
nowego„. Smieszne i zło · ć bierze! 

[„.) Jestem jak żeglarz; zrodzony i wyrosly na pokładzie 
korsarskiego brygu: jego dusza zżyła się z burzami i bitwa
mi; żeglarz wyrzucony na brzeg tęskni i nudzi ię, żeby na
wet najsilniej wabił go cienisty gaj, żeby najjaśniej śwleclJo 
mu pogodne słońce; chodzi sobie cały dzień po nadbneż

nym pia ku, wsłuchuje się w jednostajny szum nadbiega
jących lal i tonie wzrokiem w za.mglonej dali: może za
majaczy ben, na bladej kresie oddzielającej granat.owe od
męty od szarych chmur, upragniony żagiel, co naprzód 
podobny do krzydJa mewy, potem odrywa się od piany rai 
i stopniowo zbliża się do bezludnej przystani.„ 

(Michal Lermontow, „Bohater naszych czasów", PIW 1'$41 

Wissarion Bieliński 

O LERMONTOWIE 

Pierwsze liryki Lermontowa, oczywiście te, w których 
jawi się jako rosyjski i wspólczesny nam poeta, wyrażajq. 
także bogactwo niepokonanej potęgi ducha i mocy slowa; 
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ale brak w nich nadziei. Rażą one duszę czytelnika smut
kiem, zwątpieniem w świat 1 uczucia ludzkie przy jedno
czesnej woli życia i bogactwie uczuć. Nie ma w nich Pusz-
kinowskiego upojenia światem... . 

Bo wlaśnie Lermontow jest poetq innej epoki, a poez1a 
jego jest nowym ogniwem w lańcuchu historycznego roz
woju naszego społeczeństwa. 

Michał Lermontow 

I NUDNO I SMUTNO 

I NUDNO. I SMUTNO! - I RJ;;Kl JU7. NIKT Ml • IE POD\, 
GDY DUSZĘ ROZTERKA OGARNH:„. 

l'RAGNtf; 'I.\ - COż Z PRAGN!EN I 7..\LU \\' IFC7.NECO ? I.AT 
SZKOOA „. 

NAJLEPSZE PRZECHODZĄ , MIJAJ. T .UC MARNIĘ 

POKOCHAC - LECZ KOGOŻ '! - NA CHWILĘ NIF. \\'ARTO; 1\11-
LOSCI 

\VIECZYSTEJ TA ZIEMIA NIE SPRZYJA„ . 
CZY w sn;aJE ZAJRZALES? - TAM NIE MA ,JUŻ Sl.ADU PRZE

I RADOSC, I MĘKI, I WSZYSTKO PRzf:, flJ.\. 
SZLO~CI. 

NAMIĘTNOSC - CZY WCZESNm.r. CZY POŻNIE,) z SWY:\T SLOD
KIM UROKIEM 

ZAMILKNIE NA SLOWO ROZSĄDKU. 
A ŻYCIE - JEżELI NA ZIMNO OGARNIESZ JE WZROKIEM -

TO PUSTY I GLUPI BYL ŻART OD POCZĄTKU! 

1831 
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Jan Kott 

LERMONTOW I Sł.OW ACIH 

ż prosi su: o poruwn,mi.i. \le co porównv-

A wać: lektury czy do wiadczenia? Młodzieńcze 
dramy bardziej są zwykle naczytane niż prze
żyte . Lektury obu poetów bardzo były do sie-• - bie podobne. Jeśli dramy są różne różne były 

przede wszystkim doświadczenia. 

Lektury były niemal te same. Szekspir porażał swoim 
ogromem i kazał marzyć o okrutnej scenie historii. która 
wyzwala i wyogromnia namiętna ci. Schiller, przez któ
rego wszyscy prze. zli jak przez odrę, wydawał się już 

wtedy zbyt dz.lecinny, miałki i patetyczny. Najłatwiej było 
im się odnaleźć w bohaterach bajronowskich. Samotni, 
posępni , zbuntowani, byli psychicznie najbliżsi całej ro
mantycznej gen rac·ji. Co z tego? Kiedy próbowało ~ię 

naśladować By ro110 zostawał w ręku sam kostium. Trzeba 
było w ten kostium ubrać żywego człowieka. Ale gdzie 
~o znaleźć. skąd wziąć , bohatera naszyC'h czasów"? Scena 
była gotowa, miaJa to być scena szekspirowska. Kostium 
był uszyty: był to kostium bajronowski. Dwudziestoletni 
chłopcy szukali bohatera. 

Lektury były wspólne, doświadczenia były różne. Nie 
tylko doświadczenia Słowackiego i Lermontowa. Różne 

były doświadczenia polskiej i rosyjskiej generacji roman
tycznej. Zwłaszcza u samego progu, kiedy jedni i drudzJ 
mieli lat dwadzie.ścia. W porównaniu z młodym Griboje
dowem, Puszkinem, Lermontowem jakżeż żałośnie pro-
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DRAMAT W TRZECH AKTACH 
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INSCENIZACJA I REŻYSERIA. JAKUB ROTBAUM 

.\fUZYKA: 
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CENOGRAFIA • 
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DYREKTOR TEATRU: WLADYSLAW ZIEMIANSKl 
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OSOBY: 

JEWGIENIJ ALEKSANDROWICZ 
ARBIENIN BOGUSLA W DANIELEWSKI 
NINA, .rEG 1 7.0N IRENA SZYMKIEWICZ 
KSIĄŻĘ ZWIEZDICZ ERWIN NOWIASZAK 
BARONOWA SZTRAL IRENA REMISZEWSKA 
AFANASI.T PA WŁOWTCZ 
KAZARIN 
AD.ĄM PIETROWICZ 
SZPRICH 
MASKA 
TRZYMAJi\CY BANK 
GRACZ I 
GRACZ U 
GR. CZ III 
GRACZ IV 
PANI DOMu 
DAM I 
DAMA II 
DAMA nr 
DAMA IV 
DAMA V 
DAMA VI 
GOSC r 
GOSC IT 
GOSC III 
GOSC IV 
GOSC V 
GOSC VI 
GOSC VII 
c. )SC' \ li! 
DOKTOR 
LOKAJ ARBJEl\I. A 
LOKA.I BARO OWE.I 
ORDYNA S 1-.SJĘC!A 

ALBERT NARKIEWICZ 

ANDRZEJ POLKOWSKI 
ANDRZEJ POLKOWSKI 

DRZE.I WYKRĘTOWICZ 
TADEUSZ SKORULSKI 

BORYS BORKOWSKI 
LUDOMIR OLSZEWSKI 

ZBIG IEW NA WARA-NOWOSAD 
.JULIA ARNOLDT 

JADWIGA HA~SK.A 
BARBARA JAKUBOWSKA 

ŁUCJA BURZY!iiSKA 
WIESLA WA KOSMALSKA 

.JADWIGA SKUPNIK 
ANTONINA GIRYCZ 

JERZY SMYK 
ROMUALD SZEJD 

ZYGMUNT BIELA WSKI 
BORYS BORKOWSKI 

ZBIGNIEW NA WARA-NOWOSAD 
TADEUSZ SKORULSKI 

A DR/EJ \\YKRĘTO\\ICi' 

ZENON KOSZAREK 
LUDOMIR OLSZEWSKI 

l'HZEt;\\ Y l'Cl laHAZlE fil 1 VH 
Michał Lermontow rysunek 



PRZED!ST.\ Wit.NIE PROW ADZ1 

.JANUSZ LOZA 

rnf,ROWNJK TECHNICZNY 

MTHOSLA W DZIKI 

BRYGADIER SCENY 

LEO, STACHOWIAK 

~lTLER 

KAZfMJER:t. CHOR \7. \K 

CLOWNY ELEKTRYK 

KAZIMIERZ PIĄTEK 

KIEROWNICY PRACOWNI: 
KRA WJECKIEJ MĘ. KIE.I 

JOZEF PRECKALO 

KRA WIECKIE.I DAMSKIE.I 

\\'ANDA P}(ECKAL'J 

SZEWSKIEJ 

MIKOLAJ' BRATA Z 

STOl..ARSKIE.J 

MICHAL PRAJSNEH 

MALARSKIEJ 

TADEUSZ CHĄDZYNSKI 

PERUKARSKIEJ" 

MIECZYSLAW wo.r ZY K 

MODELARSJO.EJ 

TADEUSZ ż.AKJEWICZ 

TAPICERSKIEJ 

RYSZARD TKACZYK 

SL USARSKIEJ' 

ST ANISLA W TAPEX" 

wincjonalni wydają się ci młodzi chłopcy z Krzemieńca 

i Wilna. A nawet z Warszawy. Wyszli ze szlacheckiego 
dworku albo małego miasteczka. Obcałowywali po kątach 
jakąś kuzynkę i pisali do niej wierszyki. Potem były mło
dzieńcze przyjaźnie i pikniki. na których pito mleko albo 
kładano się na butelkę wina. Układali statuta sludenc

kJch organizacji albo w najlepszym wypadku jak Moch
nacki perorowali do niższych urzędników po klubach 
i kawiarniach. 

łdmc1 l'Pł rsburg był Palmir Bmrnc1um b ·t 
Paryżem Północv . Od dziecinstwa znali parady bale 
1 maskarady. By'.Ą.ali w najświetniejszych salonach. Poznali 
przepych i grozę dworu. Widzieli. jak można zniszczyc 
człowieka jednym dowcipem i zabić jednym dono. em 
widzieli samobój twa po przegranych w karty i morder
stwa w sprowokowanych pojedynkach. Szkoły życia uczy
ły ich wielkie camy, a nie pucołowate Joasie cz· egzal
towane Ludki i Maryle. Oczywiście w przerwach rozpra
wiano o literaturze. Ale żadna z baronowych Sztral me 
doradzałaby swojemu ks ięciu Zwiezdiczowi, żeby napisał 

nowego Wertera ze szcz<;śliwym zakończeniem, jak poczci
wa chociaż egzaltowana Maryla· pisała do Mickiewicza. 

Nasi prowincjonalni chłopcy byli w dodatku jeszcze 
bardzo biedni. Jakżeż często w tej filomackiej kore:pon
dencji wprost od zachwytów nad Schillerem przechodzi 
się do butów lub starego mundurka. na który czeka młod
szy .brat, bo nie ma w czym jechać na uniwer ylet. Mic
kiewicz już w czasie swojej posady kowieńskiej pisał: 

„[ ... ] mutne finanse, 10 rubli musiałem tlać z.a mie iąc 
stołu, 6 wydałem na drogę [ ... ] musz po lać na gwałt 

a Aleksandrowi, zostaję bez grosza"'. 

Do tawał miesięcznie jako nauczyciel dwadzieścia pięć 

rubli srebrem. W tym samym czasie guwerner, który 
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w majątku babki uczył Lermontowa po angielsku brał 

roc-;nie t.zy Lyo; ia e. Có1 clz1wn ·qo potem, że '" \ila~kara 

d7.ie w jednej puli pękd ponild •In tysięcy. 

Różne były doświadczenia, jednakowe byly lektury. Ak 
czy doświadczenia były tak bardzo różne? W Petersburgu 
pierwszą osobą na dworskim balu był hrabia Benkendorf 
w Warszawie bale wydawał No\rnsikow. Car był obecn · 
wszędzie: w Moskwie i w Peter.;burgu , w Wilnie, w War
szawie i w Krzemieńcu. To było doświadczenie wspólne. 
Dzięki niemu Mickiewicz odnalazł tak łatwo przyjaciół 

nad Newą. 

Młodzi romantycy szukali współczesnego bohatera , aby 
mu gwałtem narzucić na ramiona płaszcz bajronowski. 
Szukali historycznej sceny, która mogłaby stać się teatrem 
szekspirowskich namiętności. Kiedy dojrzeli. zobaczyli, Ż" 

sami są bohaterami współczesności i ~c grają na sceni 
nie mniej okrutnej od Szekspira. Niepotrzebna im już 

wtedy była maskarada ani historyczny ko tium. Ale 
przedtem musieli dojrzeć. 

Dwudziestoletni Słowacki umieścił siebie i towarzyszy 
swoich młodzic11czych roz zarowań na dworze królowej 
szkockiej. Napisał swojego Makbeta pod tytułem Maria 
Stuart. Dwudziestoletni Lermontow przeniósł Otella w sa
lony petersburskie, ubrał we frak, dał mu trzy tysiące 

dusz pań zczyźnianych i kazał otruć Desdemonę pcrcją 

lodów w czasie świetnego przyjęcia. Słowacki był jeszcze 
po prostu za młody, zbyt kruche były jego doświadczenia. 
żeby tak jak Musset napisać w. połczesną komedię o ro
mantycznych kochankach . Mu iał ich przebrać w kostiu
my. Lermontow postąpił odwrotnie: wziął krwawą fabułę 
dramy szekspirowskiej i rozegrał ją we współczesnym 

salonie. 

20 

Lermontow był nierównie dojrzalszy od Słowackiego. 
Ten świetny oficer huzarów carskiej gwardii poznał wcze
śnie smak życia. Mógł napisać psychologiczną i obyczajo
wą dramę z życia wyższych sfer petersburskich. Po co 
był mu do tego Szekspir? 

Ale bez Szekspira nie byłoby Maskarady. Bo Maska-
radzie są jednocześnie dwa tematy. Pierwszy - to kome
dia obyczajowa, gorzka, sarkastyczna i zjadliwa, idąca 
śladem Gribojedowa, świetnie punktująca dialog, w paru 
zdaniach rysująca sylwetkę, dojrzała w rozwiązywaniu 
sytuacji scenicznych. Drugi temat - to liryczny i pate
tyczny dialog Niny i Arbienina, miejscami irytujący, miej
scami pełen wielkiej piękności, będący w istocie wielką 
poetycką fugą. Jest w niej wściekła nienawiść do świata 
i bolesne wołanie o miejsce dla szlachetności i piękna, 
gwałtowne oskarżenie ludzkiego losu i ludzkiej nikczem
ności, ukazanie przepaści pomiędzy ideałami i bytem, po
między marzeniem i rzeczywistością. Jest w niej osobisty, 
zapiekły ton wewnętrznego rozrachunku i bólu. 

W tym wibrującym dialogu Niny i Arbienina czuje się 
cale partie, które zostały stłumione. Mówi się w nim 
o zdradzie, miłości i wierności, ale gwałtowność oskarże1i 
przerasta jak gdyby samą sprawę sponiewieranych uczuć. 
Albo mowa je t także i o innych uczuciach. Ten dialog 
jest w istocie mało szekspirowski, jak gdyby temat Otella 
był dla niego tylko pretekstem. Ten dialog jest roman
tyczny, ale romantyczny tak, jak rozumieli to słowo Po
lacy i Rosjanie. Jest w nim wołanie o wolność i wielkie 
podzwonne dekabrystowskiej poezji. Tego dekabrystow
skiego tonu nie sposób nie usłyszeć Maskaradzie, mimo 
wszystkich stłumień, mimo całej maskarady konfliktu. 
Hrabia Benkendorf miał dobry słuch i wiedział, dlaczego 
zakazał wystawienia Maskarady. 
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Wewnętrzna dwoistość Maskarady, ideowa i artystycz
na, jest chyba jedną z najbardziej charakterystycznych 
cech młodzieńczego dramatu Lermontowa. Musi mieć ona 
także swoją czysto teatralną genezę. Lermontow czytał 

Szekspira w oryginale, ale nie mogę qprzeć się wrażeniu, 

że zobaczył swojego Otella nie wprost, lecz poprzez współ
czesne adaptacje szekspirowskie. Wyobraźcie tylko sobie 
wiei.ką scenę maskowego balu, która wypełnia cały drugi 
obraz. Protagoniści dramatu wynurzają się na chwilę spo
śród tańczących par, potem znowu przesiania ich wielki 
balet. Przystają na proscenium, wypowiadają swoją kwe
stię. Nie, oni odśpiewują swoją arię. 

Lermontow zobaczył swojego Otella poprzez operę. Ar
tystyczny kształt opery kusił niemal wszystkich romanty
ków. Mickiewicz dyskutował nad jej i totą w gronie filo
matów. Opera była antyklasyczna, była widowiskowa, była 
dramatyczna. Otwierała możliwości nowego teatru. Szeks
pir na europejskie sceny wchodził w adaptacjach opero
wych. Taką właśnie operą był Otello Rossiniego. Nie 
wiem, czy ją Lermontow widział, ale sam pomysł Otella 
we fraku, maskarady, trucizny w porcji lodów jest prze
cież rodem z opery. I jeszcze jeden szczegół. Chustkę 

Desdemony zastępuje Lermontow zgubioną złotą branso
letką. Ale pomiędzy szekspirowską chustką do nosa i bran
soletką Lermontowa była jeszcze brylantowa kolia którą 

gubiła Desdemona w przeróbce Ducisa. Rossini pisząc 

swojego Otella znał Szekspira z przeróbki Ducisa. Koło 

jest zamknięte. 

Niepotrzebny nam zresztą ten dowód z bransoletki. 
Wielkie tragedie Szekspira kończą się zazwyczaj okrutną 

i gwałtowną rzezią, w której giną wszyscy bohaterowie. 
Ale Szekspir bardzo szybko ekspediuje swoich bohaterów 
na tamten świat. Od uduszenia Desdemony do przebicia 
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się mieczem przez Otella mija zaledwie parę chwil. Szeks
pir wiedział, że w tych scenach każda minuta ciąży, że 
nieznośne jest każde zbyteczne słowo. Ale operowi ko
chankowie muszą przed zgonem odśpiewać swoje przed
śmiertne arie. Pozostały one w Maskaradzie. I dlatego 
ostatnie dwa obrazy dramatu Lermontowa są tak trudne 
do przetrzymania dla współczesnego widza. 

Tę wewnętrzną dwoi tość Maskarady musi pokazać 
każda współczesna inscenizacja. 

[J. Kolt, „, narka za miarkę", PIW 1962) 



Michał Lermontow 
OJCZYZNA 

KOCHAM OJCZYZNĘ, ALE DZIWNA MILOśC J\lOJAI 
NIE PRZEZWYCIĘŻY TEGO I ROZS. DJ:;K, 
N t SLAWA, KRWIĄ ZDOBYTA W BOJACH, 
ANI PELEN DUFNOSCI DOSTOJNY PORZ DEK, 
ANI MROCZNE STULECIA OW!ANL LJ::Gf;NDĄ 
DO POGOD YCH MNIE MARZEN POBUDZAC lE DĘD . 
LECZ KOCHAM: - ZA CO? SAM DOKL,\() li:: NU:.: wn;M 
JEJ STEPY OTULONE MARTW,\ CISZ,\. 
BEZBRZEŻNE LASY, KTÓRE z WOLN,\ su; KOLYSZ;\, 
MORZOM P DOBNE RZEKI PRZY WYI,EWIE.„ 
LUBIĘ, GDY WIEJSKĄ DROG WÓZ PODRZUC W Bll-:GU, 
W CIE~ NOCY WBIJ AC SIĘ SPOKOJNY 1 \\ ZHOK!J•,, t, 
DOSTRZEGAC Z OBU STRON. WZDYCllAJ,\C DU OCLEGU. 
DRŻĄCE SWIATELKA SMUTNYCH SIOL. Ql{RYTYC!I MROKIE I. 

1840 

LtJBJĘ Zf -CIERNI K DYMEK SIWY 
I TABOR W TEPIE NOCUJ1\CY, 
NA WZGÓRZU POSROO ŻOLTE.J NIWY 
HRZOZ P RĘ LUBIĘ B!ELE.l ĄCYCH. 
NIE Z NĄ WIELU , !AM UCIEClTĘ, 
KIEDY STODOLĘ Pf:LNĄ WIDZĘ, 
. LO.MIAN 'A CHALUPlE STHZECUĘ 
OKNA RZEZBIONĄ OK.IENNICĘ: 
I W SWJĘTO. W WlECZóR PELEN ROSY 
POL NOCY JAM OGLĄD.\C GOTO\\ 
PI.JANYCH CHLOPO\\' GWAR l PL,\SY 
l'OSROD PRZY. \\ISTO\\' I TUPOTO\\ 

Przeło7)'1 J. Zaęor. kl 
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Michał Lermontotu 

••• 

NIE CHCĘ. AŻEBY POZNAL SWIAT 
OPOWIESC MOJĄ TAJE llNTCZĄ; 
COM KOCHAL, ZA COM CIER.PIAL RAD. 
BÓG I SUMIENIE NIECH MI LICZĄ. 

IM TYLKO SĄD NAD SERCEM DAN. 
PRZED NIMI KORNIE CZOLO ZNIŻĘ 
I NIECH MNIE WÓWCZAS KARZE PAN. 
CO ZESLAL NA MNIB CIERPIEN KRZYŻE. 

OBELGI TLUMU, LUDZI SĄD 
WYNIOSLE.f NIE ZATRWOŻĄ DUSZY. 

[ECH GRZMI O GRANIT MORSKI PRĄD 
NADBRZEŻNEJ SKALY NIE PORUSZY. 

JEj SZCZYT WYSTRZELA PO AD MGLY -
DWU ROŻNYCH SWIATÓW case WYBRANY; 
I ZNAJĄ JEJ TAJEMNE SNY 
LI TYLKO GROMY I ORKA Y. PrzełOl}' I T . St,pniew ki 

Michał Lermontow 
PODZIĘKO W ANIE 

ZA WSZYSTKO, WSZYSTKO TOBIE. BOZE. DZIĘKI: 
ZA MĘKI SERCA, KTÓRYCH NIKT NIE SLUCHA. 
ZA GORYCZ LEZ I ZA TRUJĄCE WDZIĘKI. 
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Ź·\ ZEMSTĘ WROGA I ZA POTWARZ DRUHA, 
ZA WSZYSTKO, w CZYM MNIE OSZUKA.LO ŻYCIE. 
ZA OGIEN' DUSZY, DZI IAJ JUŻ W POPIELE. 
SPRAW TYLKO JEDNO. O PA1 IE W BŁĘKICIE. 
ABY~ DZIĘKO\\'AC MóGL JUŻ D 'I • IE\VIELE. 

Przełożył A. J wor kl 



LOSY „MASKARADY'' 

T 
wórczość dramatyczną Lermontowa, która zra
zu znalazła się jakby w cieniu jego twórczości 
poetyckiej, doceniono dopiero w naszych cza
sach. Sprzyja temu dystans. Jak wiele wspa
ni,1łych dzieł swej epoki Maskarada nie zostałd 

wystawiona za życia autora (przypomnijmy sobie u nas 
losy twórczości scenicznej Mickiewicza, Słowackiego, Kra
sińskiego), ale dopiero w naszym stuleciu. 

Sztuka była napisana w roku 1835. Autor miał lat 21. 
Spotykając się z przeszkodami ze strony cenzury carskiej, 
przerabiał ją parokrotnie. Pierwsza wersja - trzyaktowa, 
odrzucona przez cenzurę Benkendor!a, zaginęła. Zacho
wała się czteroaktowa Maskarada w wersji z grudnia 1835, 
którą uważa się za najbliższą pierwotnemu tekstowi. Gdy 
i ta druga wersja nie zadowoliła cenzorów, zrozpaczony 
autor przerobił ją jeszcze raz bardzo gruntownie w roku 
1836, tworząc z jej ułomków sztukę krótszą, choć o więk~zej 
ilości aktów (5) pod tytułem Arbienin. W Arbieninie zo
stała wyrzucona cała wielka scena maskarady, gdyż cen
zorzy uważali, że nie należy publicznie podawać do wia
domości, że damy z wysokich sfer bywają na zabawach 
kompromitujących, a cenzor E. Oldekop straszliwie się 

oburzył, iż autor śmiał nazwać uczestników zabaw kostiu
mowych w domu Engelhardtów hołotą i wietrznikami. 
Można przypuszczać, że dygnitarz sam bywał na tych za
bawach„. Ale cenzura była nadal nieubłagana i wielki 
aktor ówczesny Szczepkin, który pragnął grać rolę Arbie-
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nina, nie miał tym razem tego szczęścia, jakie mu sprzy
jało w związku z Horodniczym w Rewizorze Gogola. 

Minęło dwadzieścia lat od śmierci autora, gdy w roku 
1862 ujrzały światło ramp, ale tylko Sceny z „Maskarady", 
nie jej całość. 

Dopiero w roku 1912 przystąpił do pracy nad całą Ma
skaradą Aleksandryjski Teatr im. Puszkina. Jednym z szer
mierzy idei wystawienia Maskarady był późniejszy wieszcz 
rewolucji - Włodzimierz Majakowski. Ustalono, że nie 
należy grać w drugiej, a w pierwszej z zachowanych wer
sji - czteroaktowej, i tak się obecnie zawsze gra tę sztu
kę, z tych samych przyczyn, dla jakich gra się Molierow
skiego Swiętoszka w wer ji zawierającej częściowe ustęp
stwa względem cenzury Ludwika XIV, skoro pierwotna 
wersja nie została odnaleziona. Trudno. Rekonstrukcja 
pierwszych wersji na podstawie domysłów byłaby polem 
do hasania najmniej powołanych rekonstruktorów. 

Próby pod kierunkiem Meyerholda i Juriewa w Alek
sandryjskim Teatrze przedłuży) najpierw zamysł wysta
wienia sztuki w roku 1914, w setną rocznicę urodzin poety, 
potem przerwała prace wojna, przeciągała je zaś specjalna 
dbałość i pieczołowitość. Wreszcie w dniach rewolucji 
w lutym 1917 poszła w górę kurtyna i sztuka nie scho
dziła z afisza 25 lat, aż do śmierci Juriewa, kreującego 
rolę Arbienina, a następnie wkroczyła na inne sceny, prze
chodząc do ich żelaznego repertuaru. 

Po drugiej wojnie światowej napisał do Maskarady mu
zykę Chaczaturian, korzystał z niej Moskiewski Teatr Dra
matyczny im. Mossowietu, który w listopadzie i grudniu 
1952 r. bawiąc w Polsce pokazał naszej publiczności 

w swoim repertuarze także Maskaradę w reżyserii Jurija 
Zawadskiego, z Marecką w roli baronowej Sztral, Mord-
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Winowem w roli Arbienina, Plattem jako Ka.Garinem i Ole
ninem jako Nieznajomym. 

Każdorazowe wstawienie tego arcydzieła do repertuaru 
traktują teatry radzieckie jako uderzenie w wielki dzwon. 
Główną trudność przy inscenizowaniu tej sztuki stanowi 
jej dwuwarstwowość stylowa - połączenie dwu sprzecz
nych elementów: romantycznej tragedii wybujałych na
miętności oraz komedii charakterów w duchu realizmu 

2 

krytycznego. Podobny splot elementów mamy w drama
turgii Słowackiego (Fantazy), Norwida i Musseta. Maska
rada Lermontowa znajduje się dokładnie na granicy mię
dzy dwu stylami, których przełom przypadł na czas jego 
twórczości. Więc inscenizatorzy muszą także iść dokładnie 

tą granią i stąd możliwe są poślizgi w jedną lub drugą 
stronę, napawające inscenizatorów obawą, dające krytykom 
wspaniałe pole d sadyzmu. • 

Zdaniem niektórych krytyków, pierwsza inscenizacja 
Maskarady w całości, w reżyserii Meyerholda i Juriewa, 
z Juriewem w roli Arbienina, Wierdyńską w roli Niny, 
Time w roli baronowej Szlral i Studiencowem w roli 
księcia Zwiezdicza, zbyt przechyliła nadzwyczaj piękne 

i mające olbrzymi sukces widowi. ko w stronę feerii umow
na-romantycznej. 

W rezultacie tej krytyki inne wybitne inscenizacje ra
dzieckie zbyt z kolei przechylały widowisko w kierunku 
konwencji realistycznej, pozbawiając je częściowo nie tyl
ko blasku, ale i napięcia dramatycznego, co zauważył su
rowy krytyk B. Jemielianow w nrze 5 z maja 1952 „Tie
atru", twierdząc, że najwłaściwsze, zgodne z duchem utwo
ru rozwiązanie znalazł Teatr im. Sundukijana w Erywaniu, 
w reżyserii A. Gułakiana, z Wagarianem w roli Arbienina 
i Simonian w roli Niny. W tej inscenizacji nastąpiło pono 
najrównomierniejsze rozłożenie elementów tyłowych wła

ściwych temu arcydziełu. 

J„Llsty z Teatru Pol kiego", l\'ar za wa, sezon 19S7-19581 



Eugeniusz Żytomirski 

SPRAWA NIEZNAJOMEGO 

N 
ajwiększy obok Puszkina poeta rosyjski Mi
chał Lermontow zginął w r. 1841 w sprowo
K:owanym najprawdopodobniej przez agentów 
Mikołaja I pojedynku, nie ukończywszy dwu
dziestego siódmego roku życia . Cała jego twór

czość dramatyczna zamyka się w krótkim okresie sześciu 
lat. Są to lata 1830-1836, poprzedzające nie tylko ukazanie 
się Bohatera naszych czasów i jedynego wydanego za ży
cia poety zbioru poelji (i jedno, i d•ug1e wyszło z druku 
w r. 1840), ale i wiersz Smierć poety - płomienny protest 
i namiętny hołd, złożony przez Lermontowa pamięci Pusz
kina w dniu jego 'mlerci, równie tragicznej i bezsen ownej 
jak ta, co stać się miała udziałem autora Ma karady. Wła
śnie ten dzień - 29 stycznia 1837 r. - staje si~ początkiem 
przyszłej sławy poetyckiej twórcy Demona. Ale nie wolno 
lekceważyć i jego młodzieńczych dramatów. 

Jest ich pięć, a właściwie sześć, ostatnią bowiem wer
sję Maskarady - dramat pt. Arbienin - uważać należy 

za utwór odrębny. Trzy napisane zostały prozą: Menschen 
und Leidenschaften (1830), Dziwny cztowiek (1831) i Dwaj 
bracia (1836), trzy - wierszem: Hzszpcrnie (1830), Maskara
da (1835) i Arbienin (1836). Z tych sześciu sztuk czytelni
kowi i widzowi polskiemu znane są tylko dwie : Hiszpanie 
i Maskarada. Obie przetłumaczył Jerzy Zagórski. Pierw
szy dramat wy tawial u nas w 1956 r. Teatr im. St. Jara
cza w Olsztynie, polska prapremiera Maskarady odbyła się 
dwa lata wcześniej na scenie Teatru im. A. Mickiewicza 
w Częstochowie. 
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Podobnie jak Pieczorin w Bohaterze naszych czasów -
pis:tlem z okazji tego spektaklu („Teatr" 1954 nr 14) -
bohater Maskarady stanowi wcielenie wad i występków 
mających swe źródło w warunkach życia Rosji Mikołajow
skiej. Maskarada. jest namiętnym oskarżeniem nie tylko 
rozwiązłości panującej w sferach „rozbawionej" arystokra
cji i szlachty, lecz i obowiązujących w tym środowisku 
norm „moralnych". To one właśnie każą Arbieninowi otruć 
żonę, wplątaną przez przypadek w miłosną intrygę ... Sceny 
w jaskini gry, na maskaradzie i w domu Baronowej, od
słaniające obyczajową zgniliznę i bezmyślność petersbur
skiego „świata", przeplatają się ze scenami z osobistego 
życia Arbienina i Niny... Sceny te przypominają - nie 
tylko elementami fabularnymi, ale i mistrzostwem kon
strukcji i dialogu oraz urzekającą siłą wielkiej poezji -
najpiękniejsze i najbardziej wzruszające partie Otella. 
I są równie jak u Szekspira realistyczne. 

A jednak... redllLm J"1askaracly nie jest Cdlkowily. Zt1 -
mąciła go owa Postać Nieznajomego, która nawet przy 
najbardziej realistycznej interpretacji aktorskiej nie może 
być uprawdopodobniona w tym stopniu, co wszystkie inne 
osoby występujące w dramacie. Jako postać z krwi i cia
ła - Nieznajomy jest bardzo mało wiarogodny, jako cho
dzące fatum - wprowadza do dramatu zupeinie obcą mu 
aurę. Bo nie sugerujmy się tzw. „poetycznością", nie u
gerujmy się romantyczną fantastyką czy nawet Lermon
towskim byronizmem. Dramatyczny poemat Lermontowa 
jest utworem tak samo realistycznym jak Puszkinowski 
Eugeniusz Oniegin i wyrósł z tego samego pnia ro yjskie
go, jakże dalekiego od wszelkich mistycyzmów ro_man
tyzmu. A przecież postać Nieznajomego aż prowokuJe do 
zabarwienia iście zaświatową niesamowitością tragedii 
tkwiącej wszy«tkimi korzeniami w ziemi, w powszednich 
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sprawach życia... pomijając już 

i gmatwa przejrzystą v zasadzie 
cję dramatu". 

fakt, ze rozbija ona 
prawidłową konstruk-

Pisząc te słowa, wiedziałem JUŻ oczywiście o tym, że 

cały czwarty akt sztuki z postacią Nieznajomego dopisał 

Lermontow pod presją carskiej cenzury. Ale dopiero na

stępne lala, nowe odkrycia uczonych radzieckich i moje 
własne badania, przeprowadzone w r. 1963 w Instytucie 
Rosyjskiej Literatury Akademii Nauk ZSRR w Leningra
dzie, potw1erdz1ć mrnły w ccJłej ro1ną9łości ówczesne wą -

pliwości usprawiedliwić sprzeciwy, które postać ta wzbu
dzała. 

Ani w najwcześniejszej, pięcioaktowej redakcji Maska
rady, ani w następnej, czteroaktowej (obie te redakcje za
warte są w tzw. kopii Jakuszkinowskiej), ani wreszcie 
w redakcji trzyaktowej, omówionej w pierwszym raporcie 
cenzorn Oldekopa i przez cenzurę CcJrskt1 otlrzuconei -
figura Nieznajomego nie występowała. Dramat kończył się 
we wszystkich wenjach śmiercią Niny, otrutej przez Arbie
nina. Aby ułagodzić szefa carskich żandarmów Benken
doria, który dopatrzył . ię w postaci Arbienina ,.gloryfi
kacji występku", Lermontow dopisał do dramatu cały no
wy akt, doczepił do akcji figurę Nieznajomego. O tym, że 
sam ją uważał za sztuczną i niepotrzebną, świadczy fakt, 
iż w dramacie „Arbienin" Nieznajomy znów je ·t nie
obecny, a rolę spiritus moi ens intrygi przejmuje Kazarm. 
A pn cież Arbierun ~ l cJnnwi o~lalmą rozpau:llwą prób~ 

młodego dramaturga przefor. owania woj ej sztuki na sce
nę, po odrzuceniu przez Benkendorfa również wersji czte
roaktowej, dziś nazywanej . kanoniczną". Jednakże nawet 
tak zasadnicze zmiany postaci l'harakterów i akcji dra
matu, jakich dokonał Lermontow w o talniej jego wersji 
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(Nina rzeczywiście zdradza Arbienina z Księciem; Arbienin 
wcale jej nie truje, jedynie symuluje zbrodnię, żeby wy
musić na niewiernej żonie wyznanie; baronowej Sztral 
w ogóle nie ma, wy t~puje natomiast uo obienie cnót nie
wieścich, Oleńka), nie mogły przełamać bariery carskiej 
cenzury. Bo też chodziło tu o ogólną wymowę społeczno
-obyczajową dramatu, która we wszystkich wariantach po-
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została równie demaskatorska i równie dla strażników 

ładu Rosji Mikołajowskiej nie do przyjęcia. 

Po napisaniu czwartego aktu Lermontow przesłał go 
swemu przyjacielowi Swiatosławowi Rajewskiemu z prośbą 
o przedstawienie nowej wersji sztuki w cenzurze, sam zaś 
wyjechał do :wego rodzinnego majątku Tarchany. Rajew
ski przekazał cenzurze rękopis, który - sądząc ze szcze
gółowego, drugiego raportu Oldekopa - jest identyczny 
z kopią, na której opiera się tekst pierwszego wydania 
Maskarady z r. 1842 i jej pierwszej inscenizacji w r. 1862, 
a znajdującą się obecnie w Instytucie Ro yjskiej Litera
tury Akademii Nauk w Leningradzie. Szczegółowe bada
nie tej kop11 (werlowc1lem j , uzhroinny w lupę , strona po 
stronie i wiersz po wier 'zu) wykazało, że wszystkie dida
skalia i modyfikacje tekstu wprowadzające do pierwszych 
trzech aktów Maskarady postać Nieznajomego wpisane zo
stały i dokonane ręką osoby trzeciej, a mianowicie Rajew
skiego. 

Spróbujmy odtworzyć prawidłowy przebieg wydarzeń. 

Lermontow nie dokonał w poprzedniej (tj. trzyaktowej , 
omówionej w pierwszym rt1porc1e O!dekopa) wer~ji Maska
rady żadnych zmian, a jedynie uzupełnił tę wersję nowym 
{czwartym) aktem z nową postacią - Nieznajomego. Ra
jewski, w którego posiadaniu znajdowała się trzyaktowa, 
zwrócona przez cenzurę redakcja dramatu, daje kopiście 

do przepisania li,' trzyaktową redakcję oraz świeżo otrzy
many od nieobecnego już w Petersburgu przyjaciela akt 
czwarty. Po wykonaniu pracy przez kopi tę - przegląda 

całość i dochodzi do wniosku, że przed ponownym skiero
waniem Maskarady do cenzury koniec1.ne jest · ciślejsze 
powiązanie dopisanego aktu z poprzednimi. Bez wprowa
dzenia postaci Nieznajomego do starych aktów dramatu 
nowa jego wersja stałaby się literackim dziwolągiem, urą-
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gającym elementarnym zasadom budowy utworów scenicz
nych. Lermontow był nieobecny, cała odpowiedzialność za 
losy sztuki . poczywała na Rajewskim, czas naglił, Przyja
ciel poety decyduje ię n<l znumlenną misty!tkdcję: nie nt1-
ru zając Lermontowow\kiego wiersza - przez wyskrobanie 
paru liter, przesunięcie nawiasu oraz dopisanie jednej 
uwagi w didaskaliach, wre zcie przez przerobienie nazwi
ska „Arbienin" na „Nieznajomy" włącza Nieznajomego do 
akcji. Pojawia się on w akcie trzecim na balu, asystuje 
scenie otrucia Niny przez Arbienina - i wypowiada swoją 
jedyną kwestię, która uprzednio (tzn. w oryginalnym Ler
montowowsk1m tek.śne) należtłld do Arb1enma. 

To w akcie trzecim. W drugim Nieznajomego nie spo
tykamy, natomiast w pierw. zym, w scenie na maskara
dzie, występuje tajemnicza, intrygująca Arbienina Ma ka. 
Ale jakiż mamy dowód na to, ż pod ową maską kryje 
się Nieznajomy z czwartego aktu? Nieznajomy wspomina 
w a k c ie cz w a r ty m, że ostrzegał Arbienina na ma
skaradzie, to prawda. Ale - niezależnie od tradycji insce
nizacyjnej - identyfi kowanie w spisie rzeczy Maski z Nie
znajomym, dokonane w polskim wydaniu dramatu z 1963 r. 
(Bibl. Narodowa), je t całkowicie dowolne. Przeciwnie: 
fakt, że w spisie osób tekstu „kanonicznego" figuruje 
Maska. a nie ma w nim Nieznajomego ani też żadnej 
innej osoby występującej w akcie czwartym, zdaje się 
świadczyć, iż jest to . pis osób poprzedniej, trzyaktowej 
redakcji, który Rajewski zapomniał uzupełnić. Z tego 
z kolei wynika, że Maska występowała jeszcze wtedy, 
kiedy Nieznajomego w dramacie nie było. Nieznajomy nie 
mógł być zatem .1d~ką, mógł b ć mą natomia t Szprich. 
który zjawia ię na maskaradzie - zgodnie z zapowiedzią 
przy końcu pierwszej odsłony - zaraz w następnej scenie 
i prowadzi z Arbieninem dość tajemniczy dialog. 
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Nieznajomego zrodziła carska cenzura, Szpricha zaś 

rzeczywistość. Szprich Lermontowa, Szprich S1enkow-
skiego (z powieści Niechi:ć), Zagoriecki Gribojedowa -
wszystkie te postaci „spi. ane" są z osoby niejakiego 
Elkana, znanego w sw1ecie petersbur. kim intryganta 
i niebieskiego ptaka. Chodzący po ziemi Szprich bez po
równania głębiej tkwi w reali tycznej glebie Maskarady 
od niesamowitego Nieznajomego, A „mścicielem" jest rów
nie skutecznym. 

Przedstawione wyżej !akty i okoliczności ostatecznego 
ustalenia się tekstu Maskarady stały się przesłankami dla 
nowej inscenizacji tego dramatu. opracowanej przez Jaku
ba Rotbauma. 

W procramip W} kon)' Lano rysunki Mit'hala Ll'rmon.ow.i 

„Prasa" Wr. Zam. lH43/h4 . W-!ł/417, 
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