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ZYCIE I TW R ZO ', ' 
MICHAŁA LERMOl\TOW A 

18H 

3/15 pażdziernlka w Moskwie urodzil su: Michał Lermontow 

1815 

Michał Lermontow wraz z rodzicami przeno i się do Tarchan, posia
dłości jego babki Elżbiety Arsienjewej 

1817 

Umiera matka Michała Lermontowa Maria z Al'~ienJewów. Przyszły 
poeta pozostuje w Tarchanach pod pieką babki 

1818-1825 

Ze względu na słaby tan zdrowia I nadwrożliw 'ć tro. kliwa babka 
często wywozi Michała Letmontowa na Kaukaz, który wywarł na mm 
ogromne Wl'ażenie 1 nual w przyszlO!ki ·tać się Uem większości jego 
utwo1·ów 
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KAUKAZ 

Choć mnie losy w zaraniu życia oddaliły 
Od ciebie, południowy skalny krajobrazie 
Kt.o "az ujrzał, trwa zawsze we w pomnień ekstazie 
Jak słodką, nieśmiertelną pieśń ojczyzny milej, 

Kocham ciebie, Kaukazie! 

Niebiosa już w dzieciństwie matkę mi zabrały; 

Lecz gdym siedział o zmier21chu na omszałym głazie, 
Jakbym ujrzał jej postać w stepowym obl'azie 
Za to was pokochałem, niebosiężne skały, 

Kocham ci bie, Kaukazie! 

Szczęśliwy byłem z wami, dzikie uroczyska; 
Pięć lat mija, a myślę wciąż o krajobraz1e, 
Gdziem ujrzał d voje oczu (I boskim wyraz.le; 
Serce drży, gdy w marzenJu 'eh spojrzenie bły ·ka 

Kocham, ciebie, Kaukazie! 

(Przekład Leopolda Leu·ina) 

1825 

Michał Lermontow tykał się w Tarchanach z ruchem dekabry tow
skim. Z wielkim poruszeni m tarchańsk1 dwór przyjął wiadomość o wy
darzeniach na pl cu Senackim w Petersburgu 

1827 

Aby przygotować wnuka do wy7_5zych udiow Elzb1 ta rsienjewa 
przenosi się z Michałem Lerm ntowem do Mo kwy 

1828 

lichał Lermontow wstc;pujc do Szlacheckiego Pen jonatu Unlwersy
cckiego. Uczy ię doskonale. J t pod opi ką najwybitniejszych ówczes

n •eh pedag gów. Zaczyna pisać. Pow tają poem ty: JeT!lec kaukaski, 
Czerkiesi, Korsarz 

POTOK 

Prąd namiętności we mmc 1 vie, 
Prąd wielki i cud my. 

Powierzchnia - nu~bo. a na dnie 
Srebrzysty pi ek drobny. 

Lecz bezustannie by try nurt 
Wiruje piaskiem, zmąca runt. 

A niebo nad wodami 
Odziane obłokami 

Z życiem się rodzi zdrój tych żądz 
I z życiem wraz odpłyv.ra. 

W tym - słabo bijąc, a w tym - wrąc, 

Lecz wszystkich n poryw 
Szczęśliw ten pierwszy. Ale ja 
ów pokój pow7.edniego dnia 

Oddam za dwa, trzy mgnienia 
Rozkoszy lub cierpienia 

(Przekład Juliana Tuwima) 

1830 
Michał L rmontow wstępuje na wydział mornlno-polilyczny Uniwer

. ytetu M kiewsk1ego. W rok później przennsi się na wydzial literacki 
(filol giczny). 

Rok 1830 - to rok burzliwych wydarzeń w Rosji · w Europie: lipcowa 
rewolucja we Francji, w Bel ii, bunty związane z epidemią cholery 
w Ro:;Ji oraz powstanie w Warszawie. 
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~Iichal L<.'rrnont.ow pisze utwory Z\\il za.ne z tymi w darzeniami: JO 
lipca 1830, Nowngrod oraz dwa d!amnly H szpan{ I Mcnsche11 u11tl Lei
dc11schaftcn 

1831 

Umiera ojciec Lermontow . PITT 1j dramat Dziw11y czlvwia/· raz 
poematy Demon, Ostatni syn woln-0sci, Kally i .11ul lJast1111dży 

DO SJF.BIE 

pustnnow1I 

•u i dnq chwilę. przeniewierca, 
Wzgardził ni tr zną j j potęg11 -

I dowód nwm, :f.e pmgn! n ren 
Ni \\ trzrmn wolą ni przysięgq. 

że nic mym \\ r:zom nie po<lola, 
A pokój, który mnle dziś mami, 
To gł06 przeł Lny - - picśn anioł 

N d uśplon ·mi dcmonan 1. 

(Przekład Juliana Tuwima) 

1832 

Mich;il Le.mmntow przcn i się z '1 kwv do Pet 1 łlurg:i I w l 
na tamtej zy Uniwt.!rsytet. P ni waż odmowion mu znllcwn a d\ óch 
lat sludiów w Mo kwic, zmct•hęcnny poeta wsl puje do pcter bur kiej 
szkol.V podcl1011lżych wardi i. O <.7.asie sp ~zonv m w szkole woj kowcj 
w. pomina później jako o „dwóch tra zn)Th latach". lowstaje utwór 
Pa11oramn Moskwy i Izmael-be} oraz czwurt.a red. keja D mona 

183ł 

Dzięki sto. unkom babki d05tajc ię LctTn nlO\ cb ruijb:' tdzl •J 11 • -

tokratycznej Jednos!.ki tacjonuJącej w Curskim Slul do pułku humrow 
gwardil 

1835 

Uknzuic tę w mi i ew ku ,,Bibliutiekn dl11 cz cnlj " pi 1·wszv dru
kowany utwor Michała Lcr:m nto ~·a, po<'mnt z żyd K ukazu Chadży 
A brek. 
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W p ździcrn!ku Hchal Leormon ow I da w c ni;urz t ,tralncj III 
Oddziału rękopb pi~n zcj lr.l ·aktowej we Jl „. !A KAR D\ · • zura 
odrzuca dm.mat L rmont wu 

1836 

Z!oum.1 w styczniu dru a red. keja „MASKARAD " w 1: nzurz zu
·tnj ponownie odrzucona. Tym raz m je l to „drama w czterc :h alctnc:h 
w! 1 zem". 

W pai.dr.i("l·niku po ' U!jc trzech w rsja w p lnc1 IW\\ 1 g p I kto
' ego dramatu 1lrbie11111 

1837 

Gin! w pojcd nku Ale· ndcr Pu ~ n. Lern1om w pisze \\icrsz pt. 
Śmierć poct11. Z koncz •nie te0 1 ut,,on1 by! n miętnym 
pod aclr em o<lp >Wledzialn .j :z.n ~m.ierć Puszkin 1 !·! I i dwoi 

wy, rnzzuchwalon dzicci 
Ojcow. co uyl! lnmi z \\ych nlkcz mnych pr w. 
Wy, co t sluwlczą t tu; I 
SzC7.ą1ki rnd "• zepchniętych p1·z z zw •cz 1Jn.· trnCI 
Wy, . tojący u tronu chciwą z •ra1q w1kz , 
Wolnrn c1, na<raej lawy 1 g nlu za lrnci ! 

(Pr.l 'kłacl J rZl'OO 7.ayo~ k1 go) 

W związku t tym \\i rszt:m L<-rm1>n 
nu karne prz nie. lenie d armil kauk:i 
dra„ nów, Dz.ięki lo. unkum babki uzy. kuje prz ru 

kte o pułku huzarow tacj nuJąc o w okolicach 
niu lll38 n ku powraca d' Carskie ' Si la 

1838 

;\1icha1 l..emmntow • taj · sli; zn, n) m poetą. powszechni uzn n\ m z 
n stępci; Pu zkJm.1. W tym cza le p w l 1Ją nnjpi knteJSZ tv:11ry: 
Plein o car::c I1ea11 c Waslljcu·icw. 111lodym uprico:111k11 ł dzi lnym 1-.: 1pcu 

Kala.~:;:11 kowle. pol•mat cyri (po ~ruzin ku brud z 1· z kmrn ·) raz oow
taje zo ta i lódma re LakcJn D<'mona 

183!! 

a środ wl ki 

- czę.ci 

1840 

Dochodzi do pojedynku mii;-dzy ynt!ITI nmb ;id rn Ern tem cle Bu
r.inte a LermontowPm, kt•ir • I kko clra8nięty 1ldd.ije trzal w p<l\\>tcU·ze. 
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Poeta zootaje aresztowany i wyrokiem sądu skazany na przenie i nie do 
Tengiń ki go pulku piech ty na Kaukazie. Ukazuje się p 1Wi .ść Bohater 
naszych c:asów oraz m poezji 

WDZIĘC.lNO '(; 

Za wszystko, wszystko składam tobie dzięki: 
Za gorycz łez, za pocalunków jady, 
Za utajone namięLno"ci męki, 
Za zemstę wrogow i przyjaciół zdrady 
Za każdy w pusLcc roztrwoniony poryw, 
Za wszy tkie w życiu złudy, omamienia, 
Lecz jedno praw; bym tobie od tej pory 
Niedługo już zanosi! dziękczynienia. 

(Przekład Julia na Tuwima) 

1841 

Elżbieta Ar ienjewa wyjednała dla swego wnuka dwum ~ ·ięczny urlop. 
Lermont.ow przybywa du Petersburga, ;iby podjąc usilne . taranin o zw 1-

nlenie z wojska. Otrzymuje .icdnak rozkaz natychm1astowcgo powrntu 
na Kaukaz. W drodze do Tengińskiego pulku zatrzymuje ię dla kuracji 
w Piatigur ku, gdzie spotyka kolegę ze szkoły podchorqżych, mujora Mar
tynowa. Pomimo pozornie przyjaznych sto. unków d z.I między nimi 
do pojedynku, który odbył ię 15 lipca o iódmej wieczorem u s óp góry 
Maszuk. Uchal Lermontow ginie. BJ raf poety. P. Wi ·k 1\\'alnw t 1k pi
sze o wydarzeniach, kt rych tragicznym epilogiem stal . ię d7.i n 15 lipca 
1841 rok: 

. ._ le ulega najmniejszej wątpliwości. że p. J\Iarly;nowa podjudzały 
osoby, kture od dawno chciały sp0wodowac 7..Ulru·g m1ędz • p1 tą 

n jakąkoh\•ick nadmiernie drażliwą lub mnlo rozwinięlq o. bi. s~1;1. 

Sądzono. że „poskl'omienie" w ten lub inny sposób „niewy odnego" 
młodegn pisarza zosl..:l.nie nie bez ukrytego zadow lenia przyjęte przez 
pewne wpływowe k la w P ten;burgu. Znajdujemy wiele wspólnego 
między intrygami, które doprowadzlly Puszkina do grobu, a Lermon
to\ ·a do krwa\l.ego kozica. Jakkolwiek intrygi te nigd · me zo·Umą 
wyjasnione, były bowiem prowadzone prz · pom • ukr • ych 'rod
ków, główna ich przyczyna 1kwi w warunlmch ż "Cin 
!acz.ach o charakterze hrabiego Benckendorffa." 

WIKTOR JAKUBOWSKI 

O ., \1A KA RADZIE . 'L()W ~I .KA*) 
HISTORIA POWSTANIA DRAMATU 

W październiku 1835 r. Lermontow złożył w cenzurze teatlalncj III 
Oddziału ręk pis pier'V.'sze.i. składającej się z. trzech aktów. redakcji 
Maskarady. Redakcja la zaginęła, jej tr ·ć Jest nam jednak znana ze 
· zczególo\ ego raportu cen7..ora E. Oldekopa. Pokrywa . ię na w góJ
n~:ch zarr. ach z ·tatecznym tekst m ztuki, lecz koncz\· się otruciem 
1 iny, brakowało w niej te-..i:. ;ak ię zdaje, o ·ob}· • ~i<"Zllajomego. Cenzor 
w~-po\\;ada ię pr~L>ciwko dopuszczeniu Maskarady na scenę. wyrażnjąc 
mimochodem - ciekaw.· szczegół - prz •puszczenie, że treść ztuki mo
gła byc op~rta na .iak.imś rzecz,;"\\'istym wydarzeniu z życia tolicy, Jak 
wynika z mate11alów archiwalm·ch cenzury t alr Jnej , z r III Odd7.ia
lu. hr. A. Benckcnd(>rfr. dopatrzył się w tragedii L rm ntown glor:vfi
kacji występku, klory ni Z< taje ukarany, i wyraził :i.ycz n·c, azeb · s~tu
ka kończ ·la. się„. „pogodzeniem się pa1\stwa Arbieninów". 

Za tą o·tatnią radą Lerm ntow nie poszedł. lecz dodał do sztuki akt 
czwarty. ze \\·zględów oczywiście cenzuralnych karząc swego bohatera 
obł karuem co pociąga za sobą nan.u zen i zwarto 'ci kompazycyjnej ca
ło ci dzieła. W tym stadium pracy nad Maskaradą wp1 w:id71l autor po

stać Nicznaj m go. który pcłn ąc w stosunku do Arbienlna funkcję t.1-
Jemniczego mściciela i oskarżyciela, w półdziała , • rozplątaniu drama
tycznego wę7Ja . 

Druga redakcja 1V1askarady. złożona w cenzurze w styczniu 1836 r. 
pod mcobecnosć Lermontowa (bawił on w tym c7,,ru·i w Tarch nach) 
prawdopodobnie przez jego przyjaciela S. Rajew kiego„, także nie zado
woliła c nzury. Wspomniany wyżej CL'l17..or Oldekop \\' !."\\')'m raporcie 
wydal ujemną opinię o przcd!o:i.onpn mu t k;'cie. Oto j go wni()) ek: 
„Drmnntyc-me okropni ' i ko11czyly się w Francji, C7.\"Ż należy '\VPl'<)

wad7„ać je u nas, czyż należy ich :truci7.n~ dopu zc1.ać do rodzin? Mody 
dam kie. używane w Paryżu, są przyjęte u na ; to je t niewinne, lecz 
przeJm wanie potwomo 'ci drnmatyc7..nych, od kt rycb odwrócił si~ 

nawet Pm·yż. jest więcej ntż okr pne. to nie ma nazwy". 
O t:.m. jak bardzo był Lennonlow przywiązany do swL>g~ dzieła i j k 

marzył o UJt'Zeniu go na scenie. wiadczy !nkl, 7.c w marcu 1836 r., na-

• Tytuł pn<"i1odzl od reclnkcJI. 
•• W akc!t: r, rr. I III w nowej rednkt"jl nie byłn Nlc:maJomc~o (Maska). s. Rn
j~wski. prz.•Jac1 I Lermontowa - wymazał 7. niekt6r •eh scen nazwisko Szprlch 
I z;1,1ąp1ł je postacią noszącą miano Maska. (przyp. red.). 
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tychmiast po powrncie do Peter burga, 1.abral . 1ę do ponown J pt'Z r b
ki Maskarady i pmcowal n I nią przeszlo pei! roku. bo dopiero 28 paz· 
dzi rnika tegoż roku złnz;"ł w cenzurze trzeci11 r cdnkcj - w po lCt 

plęcioaklow~u dramatu p >Cl zmieniooym tytułem )\rbic11i11. \ d żeni u 
do z..asl owania ie: do wym. gań cenzury nf cofn I się p17.y t 'Tll prz d 

i m i 7.wul aryz.ownnlem pierwotnej • nc pcji. 
Bez zmian za adnicz eh z, lal Jedynie pierwszy akt. Nlna nic J t Już 
niewinną ofiarą intn·g1, 'OYŹ w sceYti b·1lu (nic m kar dy ·zn je 
Zw1ezdic.zm\'i, z• go k<X'ha. Znika postać l3al'Onowej, na i j m1 J ce po
jawia się panna do towarzy Lwa Ninv, Olenkn. Ot ucie ny zo taJ zn
stąpione przez budząc n czamien.ony komiczn efekt mi y!1 ·acj · (po 

pcl.nych grozy t.}·radnch ,\nblenina :1..ap wladnj cych ~i rć Niny zuj · 
się, 7..e ... trucizny nie y? ) obląknni Arbicnina 111.1.ez jeg odj Z< w nie
znane .. Jednakże mimo przych} lnej tym rnz m >Pinii Old pa sztuk.1 
Lennonlo\\a i w tej t ci na . c nę ę ni de lała. 

Dopiero po tym nl~modzenlu zrezygn wal Lermontow 
2mi rzajqcych do wprowndzcnin Maskarady a :.cen . Zimli 1 
nie sprzyjały dnlsz l ) jego ż •cia. 

itkow 
temu 

W druku uka7.ala :;1ę po raz pierwszy druga r !da keja lHaskarcrdy, uwn
żana obecnie 1.a t kst k nonlczny, w r. l8-ł2. w po ml rlnym zbi re>\ '111 

wydaniu poezji Lermontowa, ze tosunkowo nic\ -;i lltiml •puszczeniami 
i znieks1talceniam1 cenzuralnymL 

ZAŁOŻENIA IDEOWO-ESTETYCZNE , MASKAR, DY" 

Pt 1blemutvka dobro i zlc1. klóra . tnnowiła już trz n większej 
wcU'Snvch .utworów I..crmontowa, okrc la t;.11dc za\\ mi ć Id w 
Maska ;ad11. U jej pod. t.nw I ży filozofia rom ntyC"L!la ~chellrn' , kt.ór 
entuzjazmow1lo się w t ·eh 11 eh r .yj kic mtod P kotem , w .cz -
góln ci 1A1 n. uka o hic: un w ·c1 bytu i wyloż0ne \ SL!Ldtacli f1lo~o
ficzn11ch o istocfe u·r1lnośc1 ludzkiej (lHO!l) "lądY n i l t.ę z1 fa l·a
rada j t jedną z n!cjcdnr>krotnic powracaj;-icych u Lcrmont WD prób 
nadania J{sztaltu arl. tyC"Ln('I:!; tezie Schellinga o j ?fin ci dtnlel-tv nej 
d bra i z1a z wYnlkajricym z .niej twierdzeniem. Ze ,,zło w 1· • tzn. 
rozpatrvwnne \\ sweJ tożsamości. je t dobrem t odw1 lnie. d br . r z.
patrywane w sw,·m r01.dwojcniu i nielo~.sa.m ·ci, j t ziem". Najd ko
nalszym jej wyrazem l.nnri się ni bawem drJela Lcnnontmrn - paemat 
Demon i powi k Bohater 11asz11ch cza ów. Lecz już w i\Ill,5karad-1c gra 
ona rolę c ntralną. P tmviony tu problem :1la, zrodzonego przez czvnne 
dążenie do dobra i szczęścia, przen i konrnkl drnmntyczny sztuki 

7 płaszczyzny psychol giczneJ • filozof czną, nadaje mu w pewn j mie

rze w rto c symbolu. 
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Z probl •matyk, Jlozof1czną Maskarady j t ści. le związana trukturn 
<1 drom, tu. Kontynuu1c ona tendencj , kture pr~Jnwiły się 

w Hi ::pana.eh 1 innych mlodzienczych sztukach Lermontow , a wywodzą 
• r~ z k nccpcjl teatru i t rii e tetycznycl1 Sch.lllern zbieżnych pod nic
kt rym w lt;,'Ciami z PQglądrun! Sch llin . Idąc 1 dem Schiller.1 Lcr
mont w buduje kon!llkt tragiczm· ni n 1 \\inie bohnt rn czy też :t.l j 
woli jegn przeciwnika, lecz na podwojnej lit 'cl :zarówno dl prawe}' 
zin, jak dla je o ofiar,·. realizuJąC w ten ~po ·ub zru ad formul wan 
w rozprawlc Schillera O sztuce tragicznej, Jnk n~ tępuj : 

1qga o \ ielc w · z · stopień, j 'li jej przedm otem taje 
zarówno C"llowiek cierpiący, jak i prawca nie zez cia . .Może to 

n u pic jcdvnie wtech·, gdy p wca nic budzi '' n..'ls nlcnawl. cl 
p ardy, poni<?\vaż pm• odujc ni ·czę. ie wbre\\ sw j \\ IJ. 

(Przckl d Olgi Dobijanki). 

W1 że ię z tym przyjęcie przt!Z Lermonl WD :r.a ~urn ocenv t -

lyC'Z.TleJ iły .nic:rn.lcznie od kierunku, w jakim działa. omz w •bur jak 
boh t ra czlowielw wvstępncgo, zgodnie z p< ląc!aml Schlllera wylożo
ltl ml '· r zpra\\ · O patct11czności: 

(Pn kl d Oly1 D bijankfl 
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„MASKARADA" NA SCENIE 

Po śmierci Lermontowa podejmowane były kilkakrolnle starnma o wy
stawienie Maskarady. Lecz dopiero w 1852 r. wybitna aktorka l\lana Wał
bierchowa, którą Lermontow pragnął nie.gdyś widzieć w r li Niny zdo
lala dzięki 'WYm stosunkom 7..dobyc zezwolenie 111a jednorazowe odegranie 
w petersburskim Teatrze Aleksand!·yJ ·kim na jej benefis kilku scen 
z Maskarad11. Były to 2 i 3 scena aktu I i scena smierci Niny z III aktu, 
PoPrzedzona częścią monologu Arbienma, zaczynającego ię od slow: 
„Wątpiłem o tym? jn? a to jest wszystkim jasne„.' ze sccnv 1 ak u III 
(W. 1465-1489). Po 'mierci Niny Arbien.in przeszywa! sobie erce szty
letem ze słowami: ,,Umrzyj i ty, zbrodniarzu!". Przedstawienie odbyło 
si<; 29 paźdz.iernik 1852 r. i - widocznie za dodatkowym zezw ł iem 
- powtó!".l nc było dwukrotni . Arb1cnlna grai slynny tmgik, przed ta
wiciel romantycznego tylu gry, Wa:illj Karatygin (1802-1853). Ninę 

- mniej znana aktorka Cziltau, Prasa pominęła przed t \\; nie ni mal 
zupełnym milczeniem, z jedynej :za.S, przychylnej zr zt , wzmianki 
o nim w dzienniku „Siewicrnaja Pczela" C,.Pszczota Pólnocna„l wymka. 
że spatkalo się ono z chłodnym przyjęciem publiczności, dla ktc"rej dra
maL romantyczny \\ okre.ie Z\Vycięslwa •. szkoly na uralncj" był oomie-
zanym i często parodiowanym przeżytkiem . Nic.mniej w ś lad za Teal:rem 

Aleksandryjskim wybi·anc (prawd pod bn.ic le sam ) ceny z Maskarady 
wystawił 13 stycznia 1853 r. moskiew. ki Teatr Maly. 

Pr miera całości :..:e st unkowo niewielkimi skr tarni. któr dotknęły 

głównie demaskator kich ust pów monologów Arbienim1, odbyta ię 

w Moskwie (Teatr Maly) 24 wi-Leśnia 1862 r .. a w Pet r bu1 u (Teatr 
Aleksandryj ·ki) i:J . tycznia 1864 •. Obydwa przedstawiania zostały, mimo 
niechętnego st unku krytyków, przychylnie przyjęte prze-.l publicznośc. 

Przed Rewolucją Pal.dziernikową Maskarada była wystawiana lclS\m

kowo rzadko. W sezonach 1880/81 i 1881/82 gral ją 7. powodzeniem za
ł ż ny przez Annę Brienko ambitny Teatr Puszldnow:-;kl w M ·kwie; 
jako Arbienin odniósł tu jeden ze swych najwspanialszych sukcesów 
ccnicznych wielki aktor tragiczny Modest Pisariew (18 3 1905), który 

przedtem występawał w tej roll na scenach prowincjonalnych, w Sama
rze i Orenburgu. W nowo powstałym, po bankructwie Ann~· Brienko 
teatrze Korsza, do którego przeszli wszy cy aktorzy Tc.atm Puszklnm -
skiego, Pisariew znów wy 'l<;puje w '!"eżyserowanej przez ;iebie Maska 
radzie w sezonach 1882/83 i J888'89. Zwolennik realizmu na .c nie, P1-
sariew zarówno w inscenizacji, jak w grze pol<Yłyl glówny naci · na re
alistvczne waiory sztuki, co mu zarzuca recenzent petersbur -kiego c1.a-

op· ma .,Muzykalnyj i Tiealralnyj Wliestnik„ (Zwiastun Muzyczny 
i Teatralny''), krytykujący .,nowe potraktowanie" Maskarady. 
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Po przeszło dwudz.ie ·toletnlrn zapomnieniu Maskarada powróciła na 
scenę w 1912 roku. Wystawił ją w l\losk.i; ie wspomniany już eatr Kor
sza w rezyserii Zinowajewa, który dał widowisko przypominające mi-ler
ium, osnute mistyką i alegorią, w stylu modnych wówczas ztuk Leonida 
Andri jewa. 

Spotkało się ono z ujemną oceną większości krytyków teati-alnych i nie 
miało powodzenia u publiczności. Jeden z rec nzent 'w pi al: 

Zwolnionym tempem i przygłuszoną tonacją r~yser pragnął wy
tworz) ć nast rój złowieszczej niesamowil ci. Lcc.l w ·tworzył nie 
tyle niesamowito ć, co nudę. 

25 lutego 1917 r., dosłownie \V przeddzień obalenia caratu przc.7. rewo
lucję lutową, odbyła się w T trze Alek ndryjskim premiera Maskarady 
w inscenizacji jednego z najwybitniejszych rcżys rów rosyjskich }C' 

wieku, Wsiewoloda Meyedlolda (187+--1942). Jej koncepcj wynikała 

.l pozostających pod wpływem ymbolizmu rosyjskiego zaloż ń estetycz
nych Meyerholda i .lmierzala do przesunięcia akcentu na lre. ci !iloz1>
ficzne z podkre51eniem bezradności człowieka wobec demonicznych sił 

zła, zagę zczenicm atmosfery taj mnicz ci i zatarci m r al1:slyczncgo 
aspektu utworu. Z takiego ujęcia wypływało nie uza ·1dmonc \\ysunlę
cie na pierwszy plan dodanej przez Lermontow, d 1 ro w dru iej te
dakcji i nie związanej organicznie z akcją dramatu pe slaci z ma kowa 
nego Nieznajomego. l\listyczny nastrój \\"ylwm-.lal<i kompo
nowana muzyka Głazunowa, a zwłaszcza - w IV akcie - pie\\·ane 
przez słynny cerkiewny chór Archangielskiego nad trumną • iny melodie 
.l prawosławnego nabożeństwa żałobnego. Pr.ledstawienie zdumiewało 

prLepychem, pięknem stylizowanych strojów, szczególnie w c~nie mas
karady. Wspnniałą kreację w roli Arbienina stworzył jeden z czołowych 
aktor w epoki, r prezentujący heroiczno-romantrczny . tyl gry, Jurij 
Juricw (1872-1948). 

Dookoła inscenizacji , reyerholda wywiązały slf; ~or. ce spor~ mii;dzy 
1ej obrońcami a Z\Volenniknmi realistycznej k nc pcjl. Przed tawienlt 
191 roku ogrnmnie ię w każdym razie przyczyn Io do . popular zn
wania Maskarady, która Jest odtąd coraz częściej gr.ma na scenach 
teatrow prowmcjonalnych. 

W r. 1934, mimo że Meyerhold był już w tym cz.a ·ie coraz o. hzej <lla

km.vany za formalizm. Maskarada w jego inscenizacji zos la w:zno"i"na 
przez Teatr im. A. Puszkina w Leningradzie (b. Alek. andryj ·kil z udzia
łem, jak przed laty, Juriewa. Jedynym ustęp lwem na rz~z przeciwników 
meyerholdowskiej koncepcji, narus7..ającym zresztą jej jednolit c było 

ujęcie w realistycznej konwencji roll Nieznajomego. 
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W 125 ROCZNICĘ SMIERCI UCHALA LER, IO TOWA 

l\!IASK. RADA 
(M 

Dramat \\ trz eh aktach 
IUZY {A: ARA. I CHACZATURIA r 

Przekład: .T Z) Zagór.::.ki 

Os b:: 

JEWGI&"fl.I ALEKSA DROWICZ ARBIE1 I r 

NiNA. j go żona . 
KSIĄŻĘ ZWIEZDlCZ 
BARONOWA SZTHAL . 
AFANASI.T PAWŁOWICZ KAZARI r 

ADAI\T PIETROWICZ SZPRICH 
URZĘDNIK . 
GOSPODARZ 
PANI DOMU . 
SŁUŻĄCA NINY . 
SŁUŻĄCY ARBIENI~ TA • 
SI.UŻĄCY KSIĘCIA ·. 

racze: 

RYSZARD SOBOLEWSKI 
ALICJA KN.\ST 
ZBIGNIEW GEIGER 
JADWIGA IENNJCKA 
JANUSZ JH.4Z.4NEK 
MIROSI:.. W SZONERT 
BOHD.4.!.V SOBIESI lK 
łNTO I ZU KOW SKI 

IREN 1 l\IALKIEWJCZ 
LICJA SOBIERAJ 

MARIAN NOWAK 
.1 RI A woiTCZAK 

B.4RBARA DZIDO-LELIN KA, TETU:SA 
JĘDRZE.JEWSKI, HENRYK KUROWSKI, 

' A KAl\JINSKA BRUNON BUKOWSKI, ilNDRZEJ 

Reż s ria: 
TADEUSZ ŻUCHNIEWSKI 

A y lent reżysera: 
ALIC.JA SOBIERA.J 

H ICZ, WŁODZIMIERZ SKOCZYLAS. KRZYSZTOF 
\\ SKf 

Kierownik muz.: 
BOGDA1 P \\'ł.OWSKI 

Układ tańca: 

HALIN P. WLOWICZ 

Przy e z nplarzu: 
H I„INA KRZYŻ •'O\\' KA 

PrzŁdstawi ni p1owadzi: 
IIENRYl KUROWSKI 

Scenogr fia: 
ALEKSA DER n;m ZE.lEW KI 

.JADWIGA PRZE ADZK 

l\Tuzyka do piosenki Ninv 
BOGDAN PAWŁO\\SKI 

Premiera dnia 12 m.aTca l!ł6 · 1 ku na se ni P i w :vc:go T atru Po zechncgo w Lodzi 



Natomia t w roku jublleu z.owym 1939, gdy Meyerhold był już usunię
ty za nawias życia leaLru, \\.'ZrlOWienie Maskarady przez tenze Teatr 
im. Puszkina odbyło się pod znakiem oczyszczenia sztuki z „mistycznych" 
naleciałości, które się do niej przedostaly w czasie, gdy była odczyty
wana, według r>kreślenia kierownika artystycznego teatru L. V1viena . 
.. przez okulary bł kowsko-kuzminow. kich nastro1ów". Rewizja meyer
holdowskiej koncepcji została jednak przeprowadzona połowicznie i po
legała na wydobyciu realistycznych walorów sztuki pny zachowaniu 
modernistycznych lorm wwnętrznych pierwotnej inscenizncji, zwłaszcza 
w obrazie przedstawiającym maskaradę, toteż nic zadowoliła krytyków. 

Brak zczegółowych danych o przedstawieniach !'Haska.rady które 
w tym.ie l 939 roku - w związku z 125 rocznicą urodzin p ct.r odbyły 

się w blisko 30 Teatrach Z\\'iązku Radzieckiego. W);Z)'slkie one odzwier 
ciedlały tendencje skrajnie reali tyczne, nacechowane niekiedy wulgar
nym socjologizmem, w interpretowaniu intencji poety, przy szczególnym 
podla·e ·Jan i u tonów satyryc;mo-dema katorskich. 

W okr~ie powojennym .waskarada należy do sztuk stosunkowo czQ ·to. 
mimo trudno..;ci zwifjZanych z. jej wykonirwamem. gry\\ anvch na c ·nach 
radz1eck:ch. Zaslugujc w szczególnoścl na wymienienie jeJ w~·stawienie 
w r. 1952 przez moskiewski Tealr im. :\!os.sowieta z l\IlkolaJem :\Iord
\111.Ilowem v: roli Arbicmina oraz W. Mariecką i L. Sm,i.:zlajewą \\' roli 
Niny - w ujęciu w za.sadzie . polecznci-obyczajowym, Jednakże bez prze
sadnych akcentów demaskaton;kich. 

W Polsce Maskarada została w.vstawkna po raz pierwszy w kwleLnlu 
1954 r., paez Teatr Częstochowski, w reżyserii Józefa Maslinskiego, 
z Czesławem Lodynskim w roli Arbienina i Krystyml B1elówm1 w 1 ali 
Niny Sztuka została wystawiona w ujęciu spoloczno-obyczajowym, ze 
zdecydowaną tendencją do wydobycia jej walorów realistycznych, z;1 co 
chwali reżysera Eugeniusz ży .Jmirski „Teatr", 195·1, nr 11). ,,Ważne jest 
- czytamy w j go recenzji - że inscenizat-0rnm udało się stworzyć 

spektakl realistyczny", W ujęciu tym gubią ię, zdaniem innego recen
zenta. Jacka Frilhlinga („Od A do Z·', 1954, nr 20), .. przepiękne wątki 
miłosne, ulatuje gdz.ieś mgielka romantyzmu, która niezale-L.nie od spo
łecznej i politycznej '\\rymowy jest u Lermontowa elementem bardzo 
istotnym". Gra aktorów zestala oceniona przez Frtihlinga jako popraw
na. Lodyński .,na ogól trafnie zarysowal Arbienina; umiał przy oc·wnej 
monotonii poradzić sobie z arcytrudnym tekstem; brak11Jc mu jednak 
bogactwa odcieni i akcentów, braku ,1 e żaru" ... BieJówna była bardzo 
przekonująca 1 wzru. zająca w momentach kiedy zaczyna przeczuwać, 
że zo:tala otruta·. Za najbliższą duchowi i zamicrzcnie>m poety uważa 
tenże recenzent postac Kazm·ina w wykonan iu Edmunda Plnń.skieg.1: 

,,artysta mowi wspaniale wiersz Lermontowa. jego Ka1.arin ma format, 
gest i rozmach" a ilustracjq muzyczną sztuki składały :iq w Teatrze 
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Częstochowskim wyjątki z dzieł Beethovena, Glinki, Schumanna. i nawet... 
Kurpi.Jiskiego. Zrezygncrv:ano natomiast z walca Chac.l<llunana. W ujęciu 
scenograficznym dostrzegli recenzenci reminiscencje inscenizacji Schillera 
W szcze0ólności .. sceny zbiorowe. rozmowy. które się toc7ą w coraz to 
innej grupie, winijące po tacie i taniec - przypominały bal u Senato
ra w Dziadach. 

Ponov.:me została wyslawicna Maskarada w r. 1958 01·zez Tea r Pol.ki 
w Warszawie, w reżyserii Romana Zawistowskiego, w obsadzie: Jan 
Kreczmar - Arbienin, AlicJa Rac1swwna , 'ina, Czesław Wołłejko 
- Zwiezdicz, .Tanina Romanówna - Baronowa Sztral, Wł dy ·law Han
cza - Kazarin, Saturmin Butkiewicz - Szprich. Scenografia - Otto 
Axer, choreografia - Witold Borkow ki. 

Prz.edstawienle zostało wyreżyserowane w konwencji romantycmej, 
z odsunięciem na dalszy plan morn •ntów poteczno-ohycwjowych. 

Prermera warszaw:ka Maskarady zoslala życzli\\;e przyięta przez kry
tykę. Przytoczone poniżej uwagi Ja zeza („Trybuna Ludu•. 30. IV. 1958) 
dają pojęcie o charakterze przedstawienia i d~ć wierni odzwierciedlają 

opinię wyrażon;i p zez większość i·ecenzentów: 

Przy pomocy nielicznych stylowych rekwizytów, przy pomocy gry 
świateł wśród kombin cji schodów i luster - „wielkie powi trzne 
przestrzenie· sceny ą romantycznym tłem dla romantycznej akcji. 
D ·oracje łąc1.q w :spo ·ób nader szczęśliwy nowożytną my 'l cenn
graficzną z wymogami dramatu bajronicznego. („.). (Rezyserl nic silit 
się, i słusznie, by nadmiernie podkrdlić elementy reali tyczne 
i wmów1ć w widzów, :i:e Maskarada to dramat przede wszv. I.kim 
spoleczny. 

Jako wady przedsta\~ienia recenzent pcxikr la .. brak t mpa", „wymuo;
kanie pewnych obrazów ponad potrzebę" i „brak . konhastowania li
ryzmu scen maskaradowych z dynamizmem .scen karcinn ·eh". 

Recenzja Jana K tta („Przegląd Kulturalny-", Hl58, nr 19) :z.awłern 

następujące uwagi o grze akt ·>rów: 

Jan Kreczmar dal Arbleninowi gorycz dl'IŚwiadczen nie tylko oso
bistych, tonacJę wielkiego ideowego zawodu, cale p1eklo stracon ·eh 
zludzeń lat 20-tych. I na tvm bardzo intelektualnym tle budt wał 
swoją miłość do Niny, miłość jako tatnią sznnsę, miłość wyrn;;ta
jącą z pogardy dla świata i ucieczki przed światem. Pien\'sza cz "ć 

jest nadkim w swoJej dojrzał cl iągnięciem aktorskim. Druga 
część była przykra. Ale nie \Viem, mu zę się szczerze przyznać. jak 
można zagrać współczesn ·mi .crodkami sccnQ otruci. Niny i . z;1len
stwa. Nie mieści się ana we współcze·nej wrażliwości. Jeśli ją 

tonować, nie .ma Maskarady. Jeśli ją zagrać na tekście, je t nie
znośna. Kreczmar wybral drugie rozwiązanie. - llc,1a Raciszó'\\-nn 
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!...I potmlil jej (p l d Niny) nudnć ton \\ ibl'UJL\C\', bez któr go 
nic !lUl Lerm nt \'a. Liryc1.na, bez egz.alt cjl, lącz •Io \\ t'odzuną 
zm~ low 'ć z CZ), O- ią uczuć Niny. 

W r. 1!11:2 ·w,\' t.awił Maskar dę Teatr im. A. Węgi ki w Białym toku 
pod rclvscri11 Bohdan:i. Cz zakn i R ·sz rdn Kuzy zyn.i, \\' 
Hcnr.)k Iachalica - Arb1 nm. henn Gr.tonka - Nina, Cz law St ·p
lm - Zwie1..dicz. Jt'izcf Czcmia\\ ki - Kazarin. ScC'Iloerniia: Ryszard 
Kuzy zyn:•• 

SluchlJ\\ isko "1a.>karnda, w adaptacji radiow •i Tadeu 1„11 ••pale\\. k!e
o, ze Slnnisław"m Z czyklcm w roli i·bienina i El1bie I Bar '7.CZ \\,ką 

\ · roli Niny, nad ło Pol kie Radło w dniu 25 lu lego 106' r. 
;\fas1 arada b\'ła :fllr:1ow na d\ ukrotni przed R \' Jutją p, ,dz e·-

11ikowq lW Jat.a.ch.1!110 i t!ll5) ·w 11141rokuz1\1. Mord\\inow m w roli 
Arbienina. T 1 o tal.ni dm byl \\j', \\'l Uany w Polsc . 

Na temr.cic ll'n ~ii L rmonlown opart • je. t balet :\Tn.~hzrada mlnd g 1 

kump zytora r clzi ckie o I •. I.aputm., klory, pn prnwyk< nnniu \ Ta ·z
kkncle, zo t I w r. l !HiO " lrm i n) przez balet.mi trz B. Jo'cnstern 
nn scemc lcnin.i::radzkk • Teatru Op ·y i Baletu im. Kjrown. R< la 

rlJienln<., kt r • prawk ni ta11czy 1 tu charuk(c1· pantomimlcznr. 
Oook la przcdstawlcnia W~'Wi· 7.rll11 się rąca p t'mika nli:Qzy kryty

kami kwe ·tionujqcYml nm;1 koncupcJ~ prze:róbkl J\1askarad11 n bale 
j •j olm1ńc·1mi. kto17.y nie n ujqc niedociągnir,c pektnklu nil! go 

j: ko przedsięwzię e inter uj ce i nmb1t.ne. 
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Fr gmcnty w t p 1 \\0 11 r Jaku
hnv. kir.go dp V.'Ydar1a „lłls:cpa

n w" I „ lask rady" . Lcr-
montowu. u. • \ ·rocl ,. 1963. 

W REPERTUARZE 

!\SZl~ j_ fl IO·' 
THORNTO A \ ILDERA 

Prz kład: 
Julia R) 1 ka 

Reżyseria: 

T DEUSZ ŻUCH IEWSKI 

Sc no fi,: 

ZDZI LA W TOPOLSKI 

Premi ra: 8 st cz ń 19fifi r k 

FOT.: Fraciszek · zko\ ·i 



l\llROSl,,\W SZONF.HT (REŻYSl~RJ, RVS7..\RD ?. CHOWSKI !PROF. WILL \HO) 
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BRltNON BUKOWSKl (POLIC.I \l\"T W,\RRF.NJ, WLODZIM!ERZ SKOCZYLAS 
(HOWIE NEWSO, IE), ST. M,\RIAN KA.\U:\!SKf JOF; CROWF.LL) 
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JA U Z I \Z (DR GIBBS) 

llALTN.:\ BILLI ·c ( ms. GIBBS) 

L CJAN wum EK Gf.Ol'GE GTBBS) 

ALICJ K AST (fiEBEKA GIBBS> 

LUCJ WIERNEK CGEOHCF. GIBBS! 

:\IIROSLt W SZO 'ERT (REŻYSER) 

TERESA !".\LUD (E HLK WEBm 

------------ ->-
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BRUNO, D 'KOWSKf (l'OLTC.TJ\> 1" W' RREN), 
(l\IR. WEBB), BQ[ D • somF.Sl K (SZY 

W PRZYGOTOWANIU 
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HAROLD PINTER 

l)OZOR A 
Przekład: 

KAZI IIERZ PIO'l'ROWS CI 

BRO ISLA W ZIELINSKI 

Reżyseria: <:irenograCia: 

BARBARA BORl\1 \N A ODRZE.J SADOWSKI 

• 

~ l \ 1~ A I H L A I ) \ 
i 1 U SI CAL W DWÓCH AKT ACH 

WEDL G SZTU TI G. B. SRA \VA 

„PYGMALIO„ 

Libr tto: 

ALAN JAY LERNER 

Muz ka: 

FREDERICK LOF,WF. 

Prz kład: 

A TONI i\IARI NOWICZ 

Tckstv piosenek: 

JANUSZ • IINKIEWICZ 

Reżyseria: Sccno~rafia: 

I \RIAN T ucz.\K 



KIEROWNICY DZIALOW 

Kierownik Techniczny: 

MARIAN BIN'KOWSKI 

Dekoracje: 

JÓZEF KROTOWSKI 
G E R T P Y D D E 
IGNACY KOŁODZIEJCZYK 

JÓZEF PIKORA 
WIKTOR LASON 

Kostiumy: 

MARIAN 
IIENRYK 

JÓŹWICKI 
KISZKA 

Peruki: 

STANISŁAW SIEMIŃSKI 

Brygadier Sceny: 

STEF:\N OLCZAK 

KierownJk Oświetlenia: 

MAKSYMILIAN KEMPA 

Kierownik Zaopatrzenia 
i Inwestycji: 

WIKTOR SERAFIN 

Kierownik Go podarczy: 

TERESA KUCUCHA 

Kierownik Biura Organlzacji 
Widowni: 

MIECZYSLA W K'ry'INKOWSKI 

Kiero\'.nik Sekretariatu: 

IRENA MISZCZAK 

Główny księgowy; 

JERZY LENARCINSKI 

Biuro Organizacji Widowni - Ł6d7., ul. Obrońców Stalingradu 21, 
tel. 350-36. Przyjmuje zamówienia na bilety do Teatru Powszechnego 

(na miesiąc wcześniej) w godz. od 8-16. 

Ka~-a Teatru Powszechnego czynna przez cały tydzień od godz. 10-13 
ł od IG do rozpoczęcia przedstawienia (z wyjątkiem poniedzlalk6w) -

tel. 350-36 

:7.akllldy Gr !IC?ne R W „Prua" w Łodzi, ul. żwirki 17. 
rn. 221. •• a 100 li. 68, -11/~l 

MHO ART. WŁÓKIENNICZYMI 
poleca szeroki uortymont tkanin wełnianych 
n lsko- I wysokoprocentowych oraz praktyczne 
tkaniny z elany na ubrania, kostiumy I sukien-

ki w róinych kolonch I deseniach. 

Tkaniny te motna nabyć w sklepach: 

ul. Wrocławska 7 
ul. Cieszkowskiego '4 

ul. Wotska Polsklego n 
ul. Armil Czerwone) 94 

ul. Długosza 26 
ul. Boya Żeleńsklego 12 

ul. WrzoJnleńska 102 
ul. Wł. BytomskleJ 38 

ul. Zaolziańska róg Ciasne! 
(Pawilon handlowy) 

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE ZMECHANIZOWANEGO SPRZĘTU DOMOWEGO 

L" 
ELDDM 
:ii 

poleca zerokJ uortymenł smecbanJzowane o 
pnętu domow o: pralki, lodówki. muzyny 

do uyela,, odkurz cze, froterki, uslll'kl do 
wio ów, ma synJd do olenla, zczoteczkl 
elektryczne do zębów or czę cl zamienne 

do wyieJ wymienionych tykulów. 

dresy sklepów w odzl: 

ul. Pl. Wolnokl 2 
ul. Lutomierska 8 
ul. Piotrkowska Jł 
ul. PIOU'k ka 181 

ul. Armil Cz rwonel 9111 
ul. Gagarina bl. 105 
ul. BronJ kl go bi. 2SUI 
ul. Vojs'ka Polsltl~o HG 

Adresy zakładów napr wczych w Lodu: 

ul. • tarynarska •U - lodó •kl 
ul. R:rgo k 1ll - m yny do ycla 
ul. Glo na 17 - sprzęt drobny l 11:r Jny 
ul. l Politechniki 27 - pr lnice. 

sprz zo y 
ul. Byd li: 2:1 - pralld oraz drobny sprzi:t 
Ul. Obr. Stallngraclu 71 - pralki oraz pr:i; t 

drub y 
ul. zachodnia Z2 - pralltl oraz. 11Pn:ęt drobny 
ul. w! rcz kiego 113 - przezwaja I naprawia 

silnik! I trya:ne 
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Cena. zł 3.-

DYREKCJA ŁZG - RESTAURACJE 

zaprasza PT konsumentów do podległych lokali na 

smaczne posiłki i tradycyjne dansingi. 

1. REST. „ARKADIA" kat. II ul. Jakuba 10 
czynna od godz. 12.00-23.00. Tylko w tym 
zakładzie dansingi już od godz. 17-22. 

2. REST. „SIM" kat. I ul. Obr. Stalingra
du 2 - czynna od godz. 12-5.00. Od godz. 
12.00-18.00 obiady dietetyczne wg cen II kat. 
- dansing od godz. 21.00-3.00. 

3. REST. „TIVOLI" kat. I ul. Tuwima 1 -
czynna od godz. 12.00-2.00 - dansing od 
godz. 18.30--4.30 . 

4. REST. „HALKA" kat. I ul. Moniuszki 1 
- czynna od godz. 12.00-2.00 - dansing od 
godz. 20.30-1.30 . 

5. REST. „SAVOY" kat. I ul. Traugutta 6 
- czynna od godz. 12.00-2.00 - dansing od 
godz. 20.30-1.30. 

6. REST. „CASANOWA" kat. I ul. Zachod
nia 87 - czynna od godz. 21.00-5.00 - dan
sing od godz. 22.00-3.00. 
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