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ZBIGNIEW TARGOSZ 

T
eatr Sląski podejmuje obecnie trud 
wystawienia „Maskarady", nie bez 
szczególnych racji. Scena Sląska 

jest jedną z wielu w kraju, które 
zainteresowały się arcydziełem Ler
montowa. Jak dotąd „Maskarada" 

poza jedynym wyjątkiem, gościła przeważnie 

na scenach prowincjonalnych. „Maskaradę" 

grały teatry posiadając<! dość skromne zespoły 
aktorskie, pozbawione najświetniejszych na
zwi~k. Mimo to, sztuka Lermont.owa święciła 

triumfy, zwłaszcza wśród publiczności. Nie 
br ik od lat, :uiecydowanych przeciwników 
„Ma skandy", a zwłaszcza jej obecności na 
scenic. Listę „braków" uzupełniał czasem za
rzut „absolutnej niesceniczności". Z tym wszy
stkim, przy uwzgędnieniu dorobku naszej wie
dzy o realizacjach scenicznych sztuki Lermon
tm •a, przystąpil~my do pracy. 
„Ma karadę" próbowano grać różnie. Po upo
raniu się z carską cenzurą lansowano dość 

powszc-chnie konwencję romantyczną, jako 
najbardziej bezpieczną . I słusznie. Nie sposób 
przecież odmówić dramatowi sporego ładunku 
romantykL W późniejszych czasach uderzano 
w inne klawisze. Modny stał się realizm kry
tycmy. Grywano więc „Maskaradę" z pomi
nięciem pierwiastka romantycznego, akcentu-
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jąc społeczno-krytyczny charakter utworu. 
Była więc ,,Maskarada" grana jako tragedia 
milości. Z rzadka tylko przemawiała do widza 
jako dramat konfliktów ludzkich i jako kry
tyka określonego środowiska społecznego. Naj 
pełniejsze sukcesy arty tyczne osi.ągaU jcdil'lk 
ci realizatorzy, którzy zdołali w arty tycznym 
kształcie, utrwalić wszyi.1kie to elementy. 
I chyba nic można inaczej. 
Dramat Lermontowa, tak jak na to wskazują 
określone racje autora ustawić należy na sty
ku dróg: romantycznej i realistycznej. Sztuka 
przecież mówi sporo nic tylko o losie Arbic
nina i jego żony. Przeciwnie. Daje obraz spo
łeczeństwa, przedstawia różnorodność ludzkich 
charakterów. Arbienin wielki pan, o wyszu
kanych manierach i sporym doświadczeniu 

uwikłał się w tragedię dzięki stosunkom jakie 
panowały w świecie w którym żyŁ .Teśli cenzor, 
z ponurym zapałem skreślił przepiękne strofy 
młodego 2.2-letnlego PQety, to w tym zamiarze 
by nie dopuścić do kompromitacji pewnej 
warstwy społecznej. Arbienin działa w środo-

Na próbie „Maskarady" w Teatrze SJą
sklm. Od lewej: Reżyser - Roman Za
wistowski, Janusz Kilarski (ArbleninJ, 

M1ros1awa KraJew~k<I (Nma) 

wisku, gdzie plotka, fałs-l i obłuda majq stare 
prawo obywatelstwa. Gdzie intryga i zawiść są 
powszechne i stałe. „Maskarada" nie jest więc 
jedynie dramatem jednostkowego losu lecz 
obrazem środowiska . Arbicnin jest zresztą 

jednym z Iilarów tego środowiska. On sam 
prlecicż nie jest wolny od obłudy i hipokryzji. 
Sam ma przeszłość, ale od żony żąda bezgra
nicznej wierności i pi:z:ywiązania. Wierna ć 
żony jest mu potrzebna dla umocnieni.a wła 
snej pozycjL Czy-tość i niewinn<>Sć Niny stano
wiły antidotum na jego jakże rozległe dozna
nia i przeżycia. I dlatego rz.ekoma zdrada żony 
popycha Arbienina do z.brodniczego czynu. Ar
bienin zabija żonę, gdyż nie może ona już 

. pcłniać roli, którą jej przeznaczył. Skoro żona 
nie może żyć uczciwie niech ginie. Niech nie 
grzeszy więcej. 
Wydaje się być rzeczą pożądaną i nieodz.owna 
wydobyć na pierwszy plan ponadczasowe, 
uniwersalne wartości dramatu Lermontowa. 
Nie zaciemniając obrazu epoki, nie stępiając 
ostrza krytyki, warto podkreślić te elementy, 
które są dziś żywe i aktualne jak przed 130 
laty. Jest sprawa stosunku człowieka do czło
wieka. Jest to problem współżycia między 

ludźmi. którego warunki określają charaktery 
ludzkie . .Test to ustalony kompleks konwenan
sów i obyczajów determinujących działanie 
jednostkL Dziś przecież, tak jak i przed laty 
nio brak ludzi skłonnych poświęcić życie naj
bliższej nawet osoby dla osiągnięcia osobi
stych, prywatnych celów. Arcydzieło Michała 
Lermontowa jest więc tragedią zemsty i mi
łości. Jest doskonałą komedią ludzkich cha
rakterów. Jest '\\ffeszcie, ostrą, zjadlhvą i dra
pieżną krytyką zdegenerowanej magnaterii. 

ZBIGNIEW TARGOSZ 
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Gdy Lermontow rozpoczął pracę pisarską, 
miał lat piętnaście: gdy zginął miał lat d\ -
dzieścia ,iedem. W ciągu kilkunastu lat mło
dzieńczego życia, w czasie n:mki w instytucie, 
na uniwersytecie i w szkole gwardyjskiej, w 
okresie kilkuletniego pobytu w Pet rsburgu 
i na Kaukazie powstały bezcennej wartości 
liryki i powieści poetyckie, dramaty i powie ci 
prozą. 

Niezwykle wcześnie dojrzewający poeta 
pierw ze swe utwory pisał w kilka lat po roz
gromieniu dekabrystów. Spadkobierca tradycji 
szlacheckich rewolucjonistow. L rmontow w 
pierw zym okr . ie swej twl>rczości był wyrazi
cielem id :0logii tych kół rewolucyjnej mło
dzieży _z.lacheckiej, w które bezpośrednio ude
rzyło tlumienic powstania 1825 roku. Narzę
dziem terroru carskiego były w tym okr ·ie nle 
tylko więzienia i zesłania . Metodą ł, mani 
opornych były represje wobec :zkół i uniwersy
tetów, wobec prasy, literatury, teatru. W tych 
ponurych latach, gdy nowe siły r<!wolucyjn..: 
były jeszcze w zarodku, a o~ół spoleczeń hva 
trwał w pesymizmie i bezwładzie, w tym okre-
ie żył i tworzył Lermontow. Dlatego też mło

dzieńcze jego liryki, jak „żagiel", „DQbowy 
listek'', „Idę sam", „Duma" poem ity jak „Izmaił 
Bej", „Hadżi Abrek", i mlodzieńcze dramaty -
,,Hiszpanie", „Ludzie i namiętności'·, ,.Dziwny 
człowiek" mimo bogactwa rodzajów pi. arskich 
i niejednolitej miary dojrzałości arty;;tyczn j, 
spaja ogólne Podobieństwo problematyki i po
stawy ideowej. Samotny, buntown!czy bohater 
liryki 1 dramatu Lermontowa to czlowi k o 
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boga tych namiętnościach, nieugięty bojownik 
o 'l.VOlność cztowieka, <J prawo do rozwoju i 
szczęścia. Wrogi mu jest be-anyślny świat obo
jętnych, sytych posiadaczy, gnt'dzi próżniaczą 
wegetacją dworakow. W tym świecie nikczem
nym i małym g!nqć musi niL"zale7.ność myśli. 
potęga t:ilcntu i siła uczucia. Bohater Lermon
towa skazany je:\. na amotno~ć:. nie widzi i wi
dzieć jeszcze nie może oparcia w młodych, 
twórczych siłach . poh:cznych. 

Romantyczne trofy wierszy przenika tra
gizm konfliktów spolecznyth. W „Ludziach 
i namiętnośc'ach" i „Dziwnym człowieku" po
jawiają się rcali:tyczno obrazy pańszczyźnia
nego ucisku chłopa. 

Pier\\'~-lY etap twórczości Lermontowa to 
okres dojrzewania realizmu jego liryki i poe
matów, od rozcz<.irowania i prole.-;tu jednostki 
da oskarżenia u troju i jego reprezentantów. 
Ale gdy w swych o talnich poem<.ilach roman
tycznych - „Mcyri i Demonie" - Lermontow 
namiętnie br1Jn i wolności jednostki, jest to już 
nie protest indyv.rldualny, lecz. otwarte wezwa
nie do walid. 

W utworach następnego okrc:-~u autor maluje 
postacie typowych bohaterów epr1ki, rcalistvcz.
ne obruzy ludu, j go patriotyzm. Następca 
Puszkina ~la.ie l'ię podą narocir>wym. 

Wyrazem uezuc całego narodu, wyzwaniem 
rzu~·on)·m ab :utvzmvwi był w!e1"'Z „Na 

Rys. ;\!Ichni Lermon\ow 

Rys. Michał Lermontow 

śmierć Puszkina". Smicrć ta wstrząsnęła Rosją. 
Ukochany i czczony poeta zginął z ręki car
skich zabójców. Lermontow był tym, który 
najbardziej godzien był podjąć walkę o poezję 
wolności. Nagromadzona w latach dojrzewania 
nienawiść do carskiego ucisku wybuchła w na
miętnych strofach tego wiersza. Lermontow 
ukazał, kim był Puszkin dla najlepszych spo
śród rosyjskiego narodu, i z pogardą i niena
wiścią napiętnował właściwych sprawców 
śmierci poety. 
Wiersz był groźnym politycznym wyzwaniem 
i tak właśnie zrozumiała go carska cenzura. 
Wielką narodową tematykę podjął Lermon

tow również w wierszu „Borodino" (1837), po
święconym zwycięstwu nad armią francuską. 
W okresie „urz.ędowego patriotyzmu", panują
cego w szkole, literaturze i teatrze, Lermon
tow ukazał realislycz.ny obraz zwycięstwa ludu 
rosyjskiego nad najeźdźcą. Nacjonalistycznej 
propagandzie caratu, sławiącej zwycięstwa 
samowtadzy, przeciwstawił poeta patriotyzm 
ludu rosyjskiego - rzeczywistego obrońcy oj
czyzny. 

„Borodino" jest poematem epickim. W rea
listycznej surowej opowieści bohaterem są masy 
ludowe. Narrator poematu, weteran walki, pro
stym., potocznym językiem ukazuje potężną dy
namikę bitwy. Mi<11·ą celności obrazu 'l.valki 
mogą być słowa Tołstoja, że „Borodino" stało 
się zaczynem jego epopei „Wojna i pokój". 
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W ostatnkh lirykach Lermontowa \\zmaga 
się zainteresowanie problematyką życia rosyj
skiego ludu. Wiersz .,Ojczyzna" wiadczy o. głę
bokim przywi<p1:;miu poety do przyrody o;czy
slej i ludu, wiel'SZ „Ze~naj ml, Ho jo nfc:umytn" 
oskarża . praw ców ucisku chłopa. 

Droga do realizmu w twórcwścl Lermontowa 
wiodła pr-tez wszy~tkic rodzaje je o dzialal
no~ci pisarskiej. Rok 1835 prtyniósl najwyższe 
osiągnięcie poety w dziedzinie dram· tu - była 
nim sztuka .,Ma l<ara<la". Dr.amaty „Hiszpa
nie", .. Ludzie i namiętności", „Dzi\\ ny czl?
wil!k" wiażą ~ię w kolejne ogni\\'ll dojrzewania 
Lermontowa-dramaturga. W drama! eh mtodc
go Lc1montowa znamienny był konflil t mię
dzv romantyczną stylizacj·1 osamotnionego w 
s\V'ej walec l>ohnll!ra a r •· li Lycmq po!eczna 
motywacjt1 je>go starcia z otaL'UlJącym srodo
wiskiem. Dopiero w najbardziej dojrznłcj sz~u
ce „Ma ·karada" osh1~nał Lennon tow pc!ną Je
dnolitość obrazu samotnego, buntowniczego bo
hatera i realistycznej motywacji jego konfl ik
tów ze spolC;.:zeństwcm. 

Wybór wspókze·nej problem_alyl·i 1;>Yl w sy
tuacji ówczc.ncj dowodem św1adomeJ po_ t.a~vy 
ideowej Lermontowa. N.i scenach 1•0 YJ k1c.h 
teatrów z.apanownly WÓ\\czas - bezpoś~·ednlO 
inspirowane pr-le-L cara - nacjonalistyCT.nc tra
gedie o rzekomo hi toryczncj lcm:~tyce. W du
chu wymaganym p1'ze-L władlc glo iły one urzę
dowy patriot.}~Lm i propagowaly agr ywną po
litykę wojen zaborczych i podbojów. W tych 
w~runkach nlc było możliwości podejmowania 
ludowej patriotycŻ.ncj tragedii, której drogi wy
tyczyły postulaty dckabry lów i wielkie dziclo 
Puszkina „Borys Godunow". 
Swą nową s-Ltuką „Ma k_arada'' L rn1.onto~v 

wkroczvt w świetne trudycJc dramatu Fon wi

z.ina i 
0

Gribojedowa. Demaskator ki realizm w 
rn.aloweniu klas rzqdatc~·ch zbliża dramat Ler
montO\\·a do „M;1drcmu biada" Gribojedowa. 
Sztuka Gribojcdow::i ukazywała jednak ~pole
czeństwo w przcddzici1 1>0wslania dckabry-: 
stów. Dlatego, obok gorzkiej ironii, monologi 
Czackiego brzm!q hardym rewolucyjny1:i ~vy
z.wanicm. Inna je. t po lać i replika Arb1cnma, 
któremu pozostało j1..'dynie rozczarowanie i nk'
nawiść do nikczemne.go :;-wiata dworaków. 

Dramat LcnnontO\va. ukazuj, cy jaki.ml za
sadami monlnym.i 1-uidzilo sic: życie arystokra
tycznych salonów, był udct'.7enic~ w .~dz;!cą 
oligarchię. Z tak namiętrn1 siłą n1enawiśc1 mogł 
o.:karż:tć kłtt y ruidi:.1c. jcdyillie f,,\ia<lom)'. 
i dojr zaly r al1sla, palilwbk•rca r woluc~·;ncJ 
idl.'Ologii Radiszczewa i I t:u. a zru·azem 

-12-

Nie, jam nic Byrori - in11y - sam, 

Nieznany jeszc:c muz wyuraniec, 
Jak 011, tak śu:iata jam wygnaniec, 

Tylko rosyjską duszę mam. 
Jam zac,qi u·c:eśniej, skończę 1N:ześniej, 

Niewiele s1>el11i moja myśl: 
W duszy - jak w lo11i mór.: bczkreśuej 
Much mnr::e.ń lein szczr tki c/ziś. 
I któż b11, o posępna tu11i. 

W odmęt taje11mic l!L'uic/1 t1'11ikl? 

Kto tlumoni mojp ~1111 od. lvni? 
Ja - ulbo Bóg sam - ctlho 11ikt. 

przeklad Bogcla11 Zyra11ik 

twórca straszliwie o amotninn · w wcj wro
gości do klasy, z któr:1 zc_>rwal. 

Dramatyczny \\ęzcl Ma karady zawdzięcza 
swq siłę realistycznej motywac:jl konfliktu 
między bohaterem i śroclnwiskiem. Po tać Ar
bicnina je;-t picrw:ui po:tacią typowego bo
hater.a Lermontowa. Arbicnin, pełen nienawi
ści do ;wcgo środowi ka, Z\li-iązany jest z n im 
nicrozcn,~.ilną więzią. Znajqc dobrze prawa 
dżungli rządzące w salonach dworaków, pada 
jednak ofiarą nikczemnej intrygi, która po
ciqga zn .sobą ;mierć niewinnej Niny. Arbienin 
nie widz.i bowiem oparein w niczym, co mó
głby przeciw.stawić świ.atu, którego nienawidzi. 
alo który go wchlon<1! bezpowrotnie. Chnć n!c 
jest on już biern, oriar;i wydarzeń, iak boha
terowie młodzieńczych dramatów Lermontowa, 
jc~o nieubłagnna \\•alka w imię prawdy nie 
przyno·i rozwiązania konflli<tu. Zn1"zczenie 
po,,-zczcgólnych winowajców nie u uwa społe
cznego zła, nic wykorzenw j o klasowych 
źródeł. W tym zawiera .l<: nsj"lębszy konilikt, 
a zar·azem tragedia bohatera t j epaki. 
Gorącem marz nit'm Lermontowa było wy

stawienie dramatu na cenie Jednak demas
katorska sila „Maskarady'', ja.wne pol\:pienie 
degeneracji dworaków obudziły czujność i re
presjo cenzury. Nic pomogły wielokrotne prze
róbki - za życia pbu-m dramat nie został 
wystawiony i krqżył jedynie w odpisach. Pier
wotna autorska wersja potoStata nieznana do 
dziś. W postaci scenicznej, najbardziej z.bliżo-
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nej do pierwotnej wersji. dramat :zo tal wy
stawiony dopiero na scenic radzieckiej. 

Dramat „Maskarada" - obraz salonu i po
stać bohatera - był wielkim osiqgnięciem 
Lermontowa na drodze do realizmu krytycz
nego. Najwyiszym jego osiągnięciem na tej 
drodze była wielka powieść proui. ostatnie 
dzieło jego bogatej twórczości - „Bohater 
naszych czasów". Lermontow stworzył tu po
stać typowego przedstawiciela najbardziej po
stępowej młodzieży szlacheckiej, ukazał spo
łeczne przyczyny konfUktu między bohaterem 

OJCZYZNA 

M ilo.klq, jakże dziwnq, kocham ojczyznę mojq! 
Rozsqdek zimny 11ie zmieni jej w nfczem. 
Ni slawa, krwiq kupw1t<1 w boju, 

Ni pokój z pel11ym dumnej ufności obliczem, 
Ni. podania przcszlości, pel11e wieków cienia, 
Nie bud.zq we mnie radosnego rozmarzc11ia. 
Kocham- lecz zaco kocham jq, sam TllC wie11i
Jej stepów chlod11e, milczqce zadumy, 
BezbrzeŻll!JCh las6w jej rozkolyscnie szumy, 
Jej wielkich rzek. poclobne do morza u ylewy ... 
Lubię na u·ozie trzq.~ć się wieś mijajqc u· bleau 
I mrok 11ocn11 puwol1111111 przcmlkajqc wzrokiem, 
Widzieć wzclluż drogi polnej, 111arzqc o nocleo1t, 
W dalekich smutnuch sioluch dr.żql·c twlutla 

Lubię ścierniska dymek slw11, 
Tabory w .~tepie noc11jqce -
Na wzgórzu pośród żółtej niw11 
Lubię dwie br;;;ozy bielejqce. 
Z rcidościq, wielu nie z1wjomq, 
Patrzę na gumno z buinum plcmem, 
Na wiejskq chatę krytq slomq 
I okiennice jej rzeźbione: 

A zmierzchem, w święta dzień, rosistym 
Jam do p61nocy patrzeć gotów 
Na ten z przyt.u.pywantem, świstem, 
Pod brzęk i gwar pijanych chlopów 

ui"i11 11. 

przeklad Mieczyslaw Jastrun 
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1 Jego klasą, wyjaśnił źródło jego tragicz.nP.j 
samotności. Wychowany w dckabrystowskicil 
t.radycjach, obdarzony talentem, energią i od
wagą, Pieczorin nie mógł znieść swego służal
czego, bezmyślnego środowiska. Żelazny terror 
władz i serwilizm otoczenia rozbudziły w nim 
wstręt do życia, na które był skazany, i nie
nawiść do rządów, które go dławiły. Wrogi 
swej klasie, a oderwany od narodu, nie mógł 
znaleźć drogi rozwoju tl.'lórczej działalności. 
Brak powiązania z narodem skazał go na sa 
motność, na jałowy rozpaczliwy bunt przeciwko 
.,epoce kajdan". 

Liryka, dramat i powieść ostatnich lat życia 
przyniosła dojrzewanie Lermontowa-realisty, 
Lermontowa-poety narodowego, Historia kul
tury zna mało przykładów podobnego bogactwa 
twórczej dtiałalności. Dwudziestosiedmioletni 
Le.nnontow stał się w literaturze następcą 
Puszkina. 

Z „Antologii Dramatu Rosyjskiego" 
Czytelnik 1952 r. 

Scenograf - Otto Axer 
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JERZY ZAGÓRSKI 

„Maskaradę" napisał Lermontow w roku 
1835, maj<1e 21 lat. Przeszkody ze strony 
cenzury carskiej spowodowały parokrotne 
przeróbki sztuki. Pierwsza wersja zagi
nęła, jak sqdzono do niedawna, bez śladu. 
Ale od czegóż są szperacze po archiwach? 
Natrafiono w ostatnich lalach na ułomki 
rękopisów i kopii. Pozwoliło to na wy
drukowanie w slo lat potem, bo w roku 
1935 w wydaniu „Ac:ademia" ułomków 
pierwotnC'go tekslu obok podstawowego. 
za jaki się uważa wersję drugą, cztero
aktową, przedstawioną cenzurze w gru
dniu 1835, niestety z niel pszym powodze
niem niż wer.-;ja pier.votna z początku 
owego l'oku. Te ułomki znalezione jako 
aLLloryzowana kopfa w zbiorze Jakuszki
nych mogą dać tylko częSciowe pojęcie 
o cato:ici, pozatem trudno u talić co 
Lermontow pn.eredagawywał na użytek 
cenzury. a co ze względów artystycznych. 

Porównanie tekstów wypada na ogół na 
korzyść wersji grudniowej, dialogi .są 
bardziej zwarte, sceny lepiej udramaty
zowan<:. Różnica istotna dotyczy zakoń
czenia, które jest w wersji gru.dniowej 
rozwleczone i uzupełnione motywacjami, 
podcza.s gdy w wersji pierwotnej aż naz
byt tre'·ciwo i pozostawiajrice znak za
pytania 11.:ld dalszym losem bohatera . 
Trudno orzec które jest lepsze. W wy
daniach Akademii obecnie ta niepełna 
pierwotna wersja jest drukowana jako 
wariant. była także wydana oddzielnie 
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w roku 1953 w bibliotece „Ogoniok", ale 
choćby ze względu na jej fragmenlarycz
no:;ć nie ma wielkiego seruu wracać do 
niej w teatrach, które shnznie postugują 
się wersją grudniową, jako kompono
waną calością, najbliższą pierwotnemu 
tekstowi, póki ten nic zostanie odgrze
bany bez luk. 

Zrcszla i ta wersja grudniO\va nic za
dowoliła· cenzorów. Zrozpaczony autor 
przerobił wi~ . ztukę je.·zczc gruntow
niej w roku 1836 skr<1cając jeszcze bar
dziej tekst, choć zwiększając ilość aktów 
do 5-u i zmieniając tytuł na „Arbienin", 
przyczem powstał utwór okaleczały, bez 
pierwotnej siły dramatycznej, sterujący 
ku komedii. 

W ,,Arbieninie" została wyrzucona cala 
wielka scena maskarady, gdyż cenzorzy 
uważali, że nie godzi się publkznie poda
wać do wiadomości ze sceny, że dumy z 

Choreogrnr - Witold Bo1kowsk1 
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Na próbie „Maskarady" w Teatrze Slą
skim; Mlroslawa Krajewska (Nina), Ja

nusz Kilarski (ArblenlnJ 

wysokich sfer bywają na t.abawach kom
promitujących, a cenzor E. Oldek.opf stra
szliwie się oburzył, iż autor śmiał nazwać 
uczestników zabaw kostiumowych w domu 
Engelhardtów hołotą i wietrznikami. Mo
żna przypuszczać, że dygnitarz sam bywał 
na tych zabawach... Ale cenzura była 
nadal nieubłagana i wielki aktor ówcze
sny Szczepkin, który pragnął grać rolę 
Arbienina nie miał tym razem tego szczę
ści.a, jakie mu sprzyjało w związku z Ho
rodniczym w „Rewizorze" G<>gola. 

Dopiero w 10 lat po śmierci autora 
w roku 1852 ujrzały światło ramp sceny 
z „Maskarady", ale tylko niektóre, po
myślane jako składanka artystyczna. Ca-
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lość musiała czekać następnego stulecia. 
Dopiero w roku 1912 pnystąpil do 

pracy nad całą „Maskaradą" Aleksandryń
ski Teatr w stolicy nad Newą, obecnie 
Akademicki Leningradzki Teatr im. Pusz
kina. Jednym z szermierzy wystawienia 
„Maskarady" był późniejszy wieszcz re
wolucji Włodzimierz Majakowski. U. la
lono że należy grać w wersji z grudnia 
1835, jako pierwszej z z.acho\\.'ailych w 
całości i tak się obecnie za,„r,.,ze gra t~ 
sztukę z tyC"h samych przyczyn dla jakich 
gra się molierowskiego „Swi loS'lka" w 
wersji znwi~rającej częsciowc ustępstwa 
wz.gl~dem cenzury Ludwika XIV, skoro 

Na próbie w Teatrze Slą k im od lewej: 
M!ec7.ysław Zlobrow:ki (SzpricllJ , Adam 

Kwiatkowski (Ktu~arin) 
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pierwotna wersja nie z.ostała odnaleziona. 
Trudno. Rekonstrukcja pierwszych wer
sji na podstawie domysłów dawałaby 
pole do hasania najmniej powołanym re
konstruktorom. 

Próby pod kierunkiem Meyerholda i. 
Juriewa w Aleksandryńskim Teatrze prze
dłużył najpierw zamysł wystawienia sztu
ki w roku 1914 w setną rocznicę urodzin 
poety, potem przerwała prace wojna, 
przeciągała je zaś specjalna dbałość i pie
czołowitość oraz dyskusje z cenzurą. Wre
szcie w dniach rewolucji w lutym 1917 
roku poszła w gór~ kurtyna i sztuka nie 
schodziła z afisza przez 25 lat aż do 
śmierci Juriewa, kreującego rolę Arbie
nina, a następnie wkroczyła na inne 
sceny przechodząc do ich żelaznego re
pertuaru. 

Po drugiej Wojnie światowej Chacza
turian napisał do „Maskarady" muzykę 
z której korzystał Moskiewski Państwowy 
Teatr Dramatyczny im. Mossowietu, który 
w listopadzie i grudniu 1952 r. bawiąc 
w Polsce pokazał naszej public1Jlo'ci w 
swoim repertuarze także „Maskaradę" 
w reżyserii Jurija Zawad. kiego z Marec
ką w roli Baronowej Sztral, Mordwino
wcm w roli Arbicnina, Plattem jako 
Kazarinem i Oleninem jako Nieznajo
mym. 
Każdorazowe wstawienie tego arcydzieła 

do repertuaru traktują teatry radzieckie 
jako uderzenie w wielki dz\von. Główną 
Lrudność przy inscenizowaniu tej sztuki 
stanowi jej dwuwarstwowość stylowa: 
Połączenie dwu sprzecznych elementów: 
romantycznej tragedii wybujałych namięt
ności i komedii charakterów w duchu 
realizmu krytycznego. Podobny splot ele
mentów mamy w „Fantazym" Słowackiego, 
w dramaturgii Noiwida i M~eta. „Ma
skarada" znajduje się dokładnie na gra
nicy między dwoma stylami, których 
przełom przypadł na cz.as twórczości Ler
montowa. 

Jerzy Zagór.kl 
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