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MICHAL LERMONTOW 

O AUTORZE „MASKARADY" 
:\licha! Lermontow, chluba rosyj ·kiej literatury, 

11oeta, który zdobył światową sławę swoją twórczością 
larówno poetycką, jak i dramaturgiczną - przt•żył 

zaledwie 27 lat. Trudno sobie dziś uświadomić, pa
trząc na ogrom jego twórczego wy ·łku. jak mógł 
tego· dokonać w tak krótkim czasie. 

Urodzony w :\roskwie w 18H roku. pot'hodził zt• 
zruszczonego w XVII wicku szkockiego rodu Lcrmonl. 
Ojcem poety był kapitan w stanic spoczynku, skoli
gacony przez małżc1\stwo z rodz.im1 Stolypinów, ma
jącą duże wpły\""Y u dworu. l\Ialżcństwo to jednak 
nie było zczę. liwc. ;\latka poety zmarła wcześnie, bo 
w 1817 roku, ojdcc jeszcze wczc:nicj usunął si~ 

z domu, a wychowaniem :\lichała zaj~la się babka. 
Elżbieta Arsicnjewa. mając:i własną pnsiadlo~ć w gu
berni penzeńskiej. Dramatyczne kunflikty rodz.inne 
Lermontowa znalazły S\\Ój \\'yraz \\ jego o. obistyt'11 
lirykach, a także w najwcześniejszych dramatach. 
Niezależnie od tych motywów, wyworlzących si<: ze 

strefy rodzinnych \\spomnle1"i, głóv;ną treś<'.· wczesnej 
twórczości LermontO\\ a zajmują wątki patriotyczne 
i społecme. Zwłaszcza te ostatnie obral·aly się w kli
macie wspomnień o krwawo przez l'arat sllumi1>
nym wolnościowym 1.rywic dekabrystów (1825). 

Gdy babka poety przeniosła się spod Pcnz.y dJ 
Moskwy, Michał miał 13 lat. W następnym roku puy
i<:to go do Pen. jonalu .Szlachccki~go, l'O umożliwiało 

mu ro2pocz<:cie studiów przy Uniwersytecie Moskiew
skim. Pod wpł)°'vem kilku wybitnych wykładO\\'l'<iw 

tej uczelni. czternastoletni chłopak zainter sowa! -:ii; 
twórczością literacką (niezależnie od jeszcze wc"Lf! niej 
wykazywanych zamiłowań malarskich). Panujący 

w tym okresie car Mikołaj I niechi:tnym okiem pa
trzący na liberalne poglądy i poczynania wybitnych 
pedagogów wykładających w Pensjonacie Szlachec
kim - zdecydował si<: zrównać ~o :ze zwykłym śred
nim zakładem naukowym. Zniechęcony tym, młodziut
ki poeta przenosi si<: do Petersburga na studia, ale 
rychło musi z.mienić swe plany życiowe, gdyż władze 
uniwersyteckie odmówiły mu iallczenia dwóch lat 
nauki w Moskwie. Zmuszony tymi okolicz.nośdami 

decyduje sit; na wstąpienie do szkoły padchorążych 
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,ttwardii. Po JCj ukończeniu - w tra zliwyl·h warun
kach osławionego mikołajowskiego drylu wojskowego 
- uzyskuje promocję oficerską na podporucznika sto
łecznego pułku huzarów gwardii. .Tcdnak młodemu 

poecie tak wrażliwemu na dobro i zło. nie mogla na 
długo podobać ~ie: kariera wojskowa. Już wtcr!y 
błiis24 mu była twórczośl· Byrona, Puszkina czy 
Schillcrn niż hazardy i awanse wojenne. zdobywane 
w romantyczny sposi'ib na malo romantycznych po
lach bitew. Z każdym dniem coraz hardzil•j pol'iąga 

go literatura. To wln. nic w tym czasie powstajlo 
pierwsza redakcja jcdnc~o z najwybitniejszych jego 
utworów: dramatu wierszem, któremu dopiero przy_ 
slie pokolenia oddacl1.<1 nalci.ny hołd, Utworem tym 
jest właśnie „M<1skarada" . 

. Jednak „Maskarada" nie jest i nigdy nic byla utwo 
rem mlodzieńctym. Ta włt1 nie cecha dojrzałości, już 
nic tylko artystycincj, nic filozoficmej, a wic:c i spo
łecznej jej 21-letniego autora - znakomicie charak
teryzuje główne zalożcnia ideowe i filozoficzne „Ma
skarady" • . Jej czołowi bohaterowie: Nina i Arbienin, 
to nil' tylko niedobrane mali.cństwo arystokratów, ale 
żywe symbole współczesnych autorowi układów :,;po
lecmyd1. które Lermontow osądza nie pión'm saty
ryka, :ile głęboko umotywowanymi tezami filozofa: 
w sen. ie ogólnoludzkim dobro i zło nie zawsze musLą 
być przeciwstawne. mogą wynikać jedno z drugiego. 
Tak;i nobilitacja zwykłego rodzinnego konfliktu 
w oczat·h widowni, a \\'ięc 7.ywych i myślących ~wlad
ków - nie mogła spodobać się carskiC'j cenzut"ze, 
żądającej zwyczajnC'go ukarania winowajcy po zwy 
ciajnym procesie sądowym . Nic mogla leż znalcŻć 
uwania w oczach cara, l\likołaja I. 

Nie spodobała się też carowi druga redakcja utworu 
zaproponowana przez Lermont.owa, z dopisanym no
wym aktem. Ostatecznie znakomity romantyczny dra
mat autora sławnego już w całej Rosji wiersza 
, .Smicrć poety" (na śmierć Puszkina, "" 1837 r.) .
został opublikowany w rok po śmierci Lermontowa, 
a na scenie znalazł . ie: dopiero po dwudziestu latach, 
\V 1862 f . 

Motywy rewolucyjne moi.na zresztą znaleźć w całej 

twón:zości autora .,Maskarady", zarówno w µoezji jak 
i \\' prozie, której Lermontow był również inakomi-

tym µrzcdsta\\icielem. Warto lu \\)'mienie opowieść: 

u samotnym, pełnym niepokojów i sprzeczności bun
towniku z czasów powstania PugaczO\\ a r„Wadim' '), 
czy powicM rozpisaną na pięć opowiadar\ o tym sa
mym bohaterze, „nieudaczniku", Picczorinie (,.Bohater 
naszych et.asów", 1840 r .) - zni"\komitym utworze 
prozatorskim, odznaczającym się głęboką analizą psy
chologiczną. 

KrótkiC' i burzliwe było życic autora „Maskarady". 
Carskic ukazy skazywały /.!O pod koniec życia na kil
kakrotną, już przymuso\\"ćl służb~ w WOJSku wakza
cym ze zbuntowanymi plemionami górskimi na Kau
kazie (bo oficjalnego zwolnilmia z wojska nigdy nic 
otrzymał). Pierwszy raz w roku lll:l7, po ogłoszeniu 

buntowniczci;o wiersza na tragiczną śmierć Puszkina. 
Po raz wtóQ·, w rolw 1840 - i.;dy udalo mu sic: na 
skutek rodzinnych interwencji wrócić do Petersburga 
- po ud.dale \\' nie zawinionym przez niego pojedyn
ku, i wrcszcil• ,,. roku 18-11 po raz trzeci. Tym razem 
ostatni. 

W przymusowej drodze nu front. nu którym zre
sztą zdąi.yl .si~ już poprzednio odznal'zyć wielk~I od
wagą - podcza.s postoju w Piati~orsku. zo tal w nie
wyjaśnionych okolicznościach sprowokowany do jesz
cze jednego pojedynku. Tym raZl'm jego przeciwni
kowi, niejakiemu majorowi Martynowo\\·i, nic drgn~
ła ręka. 27 lipca 1841 roku i\Tithat Lermontow gin ie 
\\. pojedynku. 
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Jerzy Zagórski 

Tłumaczone z pomocq aktorów 
.I ak lo się sLaln, że tak wdzii;ct.nc 1.adanie, jakim 

je~t „:\1a~karada·• Lermonto\\'a, napisana w roku 183.'i, 

czckal<i 2i lal na scenit·mc wcielenie \\' swojej oj
czyźnie, 82 lala na utrwalrnie ie: '" jej repertuarach 
teatralnych po slynnt'i premierze 1917 roku w reży

serii :\leycrholda i z Jurjcwcm w roli głównej, zaś 
rii. 120 lat do otwarcia sobie drzwi do teatrów pol
skith, które gdy poznały to dzieło doceniły je chyba~ 
skoro już ponad dzic.o;ięc poważnych polskich scen po 
nic 5jęgni;lo, korzystało 'Z niego radio i dwa razy 
w różnej wersji przcdst.awiła lclewizja? 

Na samym pocZ<Jlku utrąciła je cenzura carska, 
która odrzuciwszy wl!rsję pierw. zą ni przyj.;ła także 

drugiej. Potem z „Rewizorem" Gogola skork.:yla się 

koniunktura na romantyzm w teatrze rosyjskim. 

li 

a pófoiej odstręczała i krytyka i trudn~ 7adnnle. 
„Maskarada'' bowiem łączy cechy podnioełego ro
mantycznego melodramatu. niemal ocierającego się 

u tony operowe z rt>alistycmo-psychologkznym RtU
dium charakterńw, zabarwionym ostrą satyrą spo
łeczną. Szukając powinowactwa z polskim roman
tyzmem, można wymienić „Fantazego" Słowackiego, 

w którym szata romantycznego wiersza i wizji kryje 
treści realistyczno-krytyczne. Zauważmy, że bliscy 
sobie wickiem poeci chętnie posługiwali się ironią, 

podtekstami i wieloznaczności:1. jako dzieci drugiej fazy 
romantyzmu - sceptycznej, tej. za której przed. ta
wiciela we Francji skłonni jesteśmy uważać Musseta. 

Przyznam się, że największy mozól w tłumaczeniu 

„Maskarndy" stanowiło dla mnie staranie się. by 
językiem współczesnym pokazać jednak ową l"lastykę 

ldań, n•plik i d1alogO'-\'YCh spieć. w których mistrza
mi byli późni romantycy. W czasie tnylctniej prncy 
nad „Maskaradą", by styl języka uczyni(· obejmują
cym wrażliwość romantyczną, w przerwach między 

dopasowywaniem myśli i powil'dzeń autorskich rln 
polskiej mowy, r.adawałem sobie jako kamerton go
dzin<; lektury Słowackil'go i ltwadrans Norwida. Są
cfzilC>m, że ułatwi mi to znalrzirnie odpowiednika, 
oczywi~cie w zakresie leksyki, a nie wersyfikacji. 

no te trzC'ba bylo budować na wlasną r •kę. Oryii
nal jest napisany wielostopowym jambem, ale o ry
mach rozmaicie przeplatanych: męskich i żeńskich. 

,JC>st to forma nadzwyczaj elastyczna, a u nas cfotąd 

nieznana. Frazy w ,.Maskaradzie" zdają się mieć pod
kład jakiegnś mniej lub bardziej dyskretne~o walca. 
Starając się o polski odpowiecfnik należało zachować 

ll'n walor. 
To powinowactwo z operą należało przekazać lakżt• 

w polskiej wersji. Dodatkową zalt>tą techniczno-tea
tralną tego przedtem nieznanl•go ,,. Polsc-c uk!acfu 
prozodycznego jest, że jak żaden inny nadaj • sit.; do 
ins<·enizacyjnych skrótów trkstu bei. załamania rytmu. 
Cały czas tłumacząc byłt'm myślami przy realizacji 

se.: nkznej, :i nic ,,. druku. Wyobrażałem sobit· jak 
poszczegńlnt· frazy mo~ą brzmiC'l- ,,. ustach 7..nanych 
mi polskich aktorów. 

Były to wielki<' dni Teatru Rapsocfyt'zncgo w Kra
kowie, zenit tego zespołu. Wyobrażałem sobie jak 
księcia Zwiezdicza mógłby zagrai· młodziutki podów-
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cz.a· Voit. jak Ninę • Tichalow. kn, baronową Sztral 
Osta:zewska, Szpricha Gronkowski, Arbienina Kowal
czyk lub Kotlarczyk, Kazarina Kotlarczyk lub Pa
włowski. Namawiałcm ich do wslawicnia . ztuki do 
repertuaru, czytalC"m fragmenty w et.asie pracy. Słu
chałem uwag i zawd1.ii:czam im niejedną popra\\ kc; 
intcrprl'\ "lcvjną. Niestety w samym swoim zenicie" zo
stała zburwna plat·ówka 

Gd) po Jatach teatr \\·znowil swoją dzialalno~c\ iuz 
niC" dało sii;: odhudownć zespołu w clawnym blasku. 

Tymczasem inny z teatralnych twórców podał mi 
r<;ki;: pomoc11<1 .• Jerzy Ronarcl Bujański O[Jral·owal dla 
radia pierwszy akt „Maskarady", gdy został ukończo

ny. Kon:ultowaliśmy sii;: co do osób. \rbienina wy
powiada! Biało:znyński. baronową .Jarosze\\' ·ka. Ninę 
IIalina Kwiatkowska. k:ięcia .\leksandcr Gąssowski
podÓ\\'Czas w latach około l!l:>O-tych dyrektor Teatru 
Polskil!go \\' Bielsku-Biak·j .. asluch bez wizji dał mi 
wiele pobuc'ek do wokalnego :;zlifu. Później tcn·~c 

.Jerzy Rnnarrl Bujanski podrcżyseruwał ealośi· dl.i 
warsztatu dramaluri.::it·znC" o prowadzonci.:u prZl'Z TC"
alr Stary w KrakO\vil! \\Cspól z Oddt.i:iłcm Krakow
. kim Z\\ ii1zku Lil ratów Polskich. Warsztat ów pol •
gał nn jednorazowym <''·;si crymcntalnym czytaniu 
wnbc<' widO\\ni pr.wz artystr'111· siedzącyeh na scenie" 
la stołem na tle planszy z ideą scenoi::raficzm1. Czy. 
Lały tC' s111nc o nh~· en \\' rnrlin tylko \\' roli ksii;:-

cia mteJscc Gąssowskiego zajął Kaliszew ki. Każdy 

z uc1.estnikńw mia! nie mało do powiedzenia na temat 
:łużcbności tekstu rolom. Famiętam. że np. „c zer w" 
11· pioscncl! Niny zamiast robaka znalazł się /. pod
szeptu Buja1iskiego. 

Tom moich przekładów 1. Lermontowa obejmujący 
wier ze i „Maskaradę'" ukazał sit; dopiero w roku 1955. 
W rezultacie bardw dobrze", bo po prapremierze tea
tralnej, która odbyła się paprzedniego roku w Często
chowie. Reżyserowali Edmund Kron i Józef Maślir'tski. 

Upami~tnili si (także w glo~ach krytyki) Czesław Ło
dy1iski w roli Arbienina, Krystyna Bielówna jako 
. "ina i Edmund Płoński jako ·Kazarin. Przedstawienie 
to sprawdziło zastosowalność rzeczy na polskich sce
nach. Robiło wrażenie, że „Maskarada"' lepiej leży 

polskim artystom niż można było przypuszczać. Udział 

w reżyserii Maślińskie •o był bnrdw korzystny także 

dla obróbki tckslu. Przy jci:o radach niektóre zdania 
ulegały 1.lapidaryzowaniu. nicktńn• pogłl!bi niu war
stw~· µodtckslowej. Porównanit• lekstu w 1\ntologli 
z tC'kstcm w tomie „Z Lermontowa' moi( świndc.:zyć· 

o korzyśl'iach dla tlumaczn ,f\·n,1cyl"11 z tuki j w.pil
prncy. 

O lll przedslawicnic C"zęstochowskic innym po. la
•1001, zwłaszcza rodzajowym nic poskąpiło dodatko
w:ch rysów realizmu krylyc.:znego, o tyle \\' kierunku 
pełne •o umownego romantyzmu poszła następna in
scenizacja (w roku 1958) '"' Teatrze Polskim w War
szawie za dyrektury Balickicgo, w reżyserii Romand 
Zawistowskiego, scenografii Otto Axera i choreografii 
Witold~1 Borkowskiego, który n-.ial nic Jada pole rlo 
popisu \\' Jwu długic:h se.: n:wh balowych. W rolę \r
bicnina .Jan Kreczmar włożył całą swoją pask i umie
J<.tność. Po raz wtóry (po BielównieJ ujrzałem rewe
lacyjną 1 inę w osobie .\licji Raciszówny. Gdy dodarnv, 
żr· k.sięc·ia Zwiczditza grał C1.t-sław Wołłejko. barono
W<l '-iztral .Tanina Rumanównu, Knzarinu Władysław 

I Iai1na, Szpritha Saturnin Bulkil'wicz, Nie.majomego 
Stanisław Jasiukie\\ ic.:z - można sobie wyobrazić jak 
11amięlne lo było widowisko. \ kto dopatrzy się róż

nic pomiędzy tekstem \\ tomie z roku 1955, a Biblio
teki Narodowej Ossolineum / roku 1963 niech wie, 
że część /. nieh jest rezultatem obserwowania, jak zda
nia leża tv Kreczmaro\\ i. Koleżankom jego i Kolegom. 
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T E A T R P O L S K I w BIELSK U-B A Ł E J 

Michał Lerrnon tow 

MASKARADA 

.Jewgienij Alt·k ·androwii·z ArbiPnin 
Nina, j ·go żona . 
Książt• Zwi zdicz . . . . 
Baronowa Sztral , . . . 
Afanasij Pawłowil'z Kazarin 
Adam Pietrowil'z Szprich 
Pani dornu 
Służąca 
Iwan 
Gospodarz 
Urz1·dnik 
Służqcy 
Dn my 

Grat'Zl' 

SCE 'OGRAFIA 
BARBARA JAll'KOWSK A 

CHOREOGRAFIA 
ZBIG IEW KORYCli l 

Przekłnd : Jerzy Zagórski 

OB S DA: 

F.Zi\RIUSZ CHRAPKIE\\'l l 
BOGU~rILA JURZY. SK \-GLYBI . 

. . . . . . .JERZY GLYBT.. 
:\IALGOR7, T \ KOZLOWSK1 

. . . . . .JÓZEF HROB \K 
i\TIECZYSL. W ZIOBRO\ SKI 

. . . LIDI :\TAKSY IO\\ I Z 
CZESLA \V A PSZCZOLI1 ·sr .\ 

K Zll\IIERZ CZAPL \ 
STANISLA W KOSM LE\\ SKl 

ZDZI L \\.\' TY. IKE 
lRE EUSZ OGRODZI1 SKI 

TERESA .JJ\BLO ··sK.\ 
IW01 A :\lATUSZE KA 

KRYSTY J\ PRY ZCZYK 
CZESLA Wt PSZCZ< LlN K \ 

. . . . . .. . WLODZTi\JIERZ HRE TKOFF 

J 

REŻYSERIA 

ALOJZY NOWAK 

K ZL II RZ 'Z PL \ 
STA ISLAW KIERESI1 SKI 

;\ITCI IAL LES IAK 
.:\1 RI \ ' IJ\KSY lOWICZ 
IRENEUSZ OGRODZI,°'SKI 

;\IIECZYSLAW TAR WSKI 
ZDZISLA W TY IK~. 

l\IUZ\'K1\ 
:\R.\i\I '11.\CZ.\T RI.\ ' 

ASYSTENT REŻYSERA 
l\JIECZYSl„A w ZIO RR wsi· r 



Nie sposób w jednym szkicu podsumować wrazen 
sponad dziesięciu przedstawień teatralnych i dwu tcll·
wizyjnych (najprzód w reżysC'rii 1\Taryny Broniewskit·j, 
potem Konstantego Ciclszwilego), zwłaszcza że nlE' 
wszyslki<' oglądałem. W pamięci szczególnie się wbiły 

kreacje: telewizyjna Mieczysława Voita jako \rbic
nina: Dlużyńskiego i Machlidziej -Kubalskiej jako Ar
bienina i baronowej Sztral w Częstochowie: Czesława 
Stopki jako Z\\iezdlcza w Bialymstoku; wreszcie 
w drugiej telewizyjnej realizacji Zbigniewa Zapasie· 
wicza. Elżbiety Starostcckiej, Maji Komorowskiej 
i Krzysztofa Kolbergera w rolach Arbienina, Niny, 
baronowej Sztrel i księcia Zwiezdicza. 

Interesującej próby dokonał Jakub Rotbaum we 
Wrocławiu. łącząc dwie role: Szpricha i Nieznajome-
1.40 w jedną, co wykorzystał dla rozbudowania swojej 
s;ry Polkowski. Otóż to połączenie, które również od
powiada idei inscenizacyjnej Alojzego Nowaka wy
daje się ciC'k3\\.'C, zwłaszcza gdy wie się o perypetiach. 
które Lowarzyszyly powstawaniu dzieła \\' jego plerw
>zcj triyakto\\ ej redakcji z roku 1835 i drugiej t·zlt•
roaklowcj /. roku 1836, tC'j zal'11owanej w całości or::iz 
traktowanC' J jako kanoniczna. 

Póki żyję, tekstu „Maskarady" nic b<:dę uważał za 
ustalecmej . Sztuka tłumaczenia tym się różni od 
twórczosri wlasnej, że jest bardziej sprawdzalna, po
prze?. zesla\denie z oryginakm. Ten jest ostatecznym 
sędzią. Jeżeli dojdzie do jakiegoś znowu druku, to do 
tego co zostało opublikowane w Bibliotece Narodowej 
mam już kilka poprawek. Z nich najważniejsza 

w scenie I dotyczy ironicznego podtekstu, że niczego 
nie osiąga, kto nie umie się klaniać, czego mi się nic 
udało należycie dopasować· poprzednio. Gdyby doszło 

do tej czwartej publikacji, to pośredni wpływ na po
prawki bi:dą miały te następne po Częstochowskiej 

i Warszawskiej insrenizarj<>, a wi~·r i obet'na w Riel 
sku-Bialej. 

I i października 19ii r. 

JERZY ZAGORSKI 
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Głosy do twórczości 
Michała Lermontowa 

\'i' ciągu swego krótkiego życia autor „:\1askarady' ' 
zdążył pozostawić po sobie c kolo -łOU lirycznych 
wicrsq, pon d '.!O po ma16w (nnd najbardziej zna
nym z nirh „Demonem" - pracował ponad Il lali 
oraz. kilka utworów dramatycznyt•h (m.in. „lliszp:mie"1. 
czy troch<; autobioi;raficznyc:h dramatów prozą („L\kn
schen und Leidenschaften'" i „Dziwny czlowlek'·1. 

Bezsprzecznie jednak na pierwszy plan w je •o dra
maturgii wysU\\ a się „:\łaskarada" - rłramat roman
tyrzny o społeczno-mozoficwym podłożu, roz11;ry'l.\"a
jący się w ogólnoludzkich .sprzecznościach między do
brem a złem. 
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Ojcem Lermo11town IJ11l kapitan w ianit• spoc l/11-
...: u, potomek folnier;:n s~J·ockiego, Cieorya Lermon111, 
który w latnrli du.·11cl;:ie111yrh XVll uiektt walc.::111 
jako szkocki pu:cl• ur w poi skid1 oddZialacl1 najem
n11ch. Dost u 111sz11 si• c/o niewoli muskiew&l..-iej naru 
rali::uje się 1• lłr>sjl i tu zakłucia rodzinę. Ojciec· LeT
montowa nie IJUl .::arem nr11Stokratq z pochod::enfo, 
co bardzo arrudniolo mu ::nv•arc:ie małżeństwa 
:= prZ'j/s.::lq :011q, Marią . .:: ory.~rokro111cz1u?j rod::iny 
Arsienjewów. E.'C'l1a tycli mc: alin nsoun1cli nie:rnasek 
w rodzinie Lermo11trJU:r1 :mojduje11111 czi.•sto ie jeoo 
wc::esn11ch ufV.:orach, zwlas:c:a dramatvc.::nuc:h, jak 
„Menschen 1tn<1 T..e11le•1•chaf111n" l'Zll .. Dziu.my r.::lo
wiek". 

Arbienin (N . D Mordwlnow) I Nina (SmyllZJajewaJ 
w „Maskaradzl~" Rl!t. • .r . z1wa,hkl I AnL~lmowa-WuU 

I, 
.I •' 

~ ' rl 
; 

.Vajc:i:kieJ po)aunaiqc11m sii: 111u111u·e111 1dc1m·ym 
i filo::.ofic::111m1 w tu·ńrc:ośC'i Lermontowa je:it ld~a 
tc~ględnej wartości pr;;:eplatajc c11ch łfę u: ludzldn• 
~11ci11 pierv iastk6w dobra i zla. PieTwiastki te durni
miją .::arówno w ;ego poematac/ (przede ws::ystkin: 
u· 11ajpii;k11iejszum :: nich „Demonie"), jak i w utwo
rach prozator:ikich („Bohater naszych c~a óur''). Wie!.! 
..: ruch twórcZ)/ch mot11wów pr:ewij(l sit; równie: 
u· „Masl-;<lrad Ir". 

Ko1h·tąl·~ Wli! nie 13 ruk życia ;\! 1chal Lcr1111111lu' 
miał już \\ ~wolm dorubku tworl'.zym prawic czter
dzieści utworów pocLyckid1, zapowiadajqcycll wyraź 
nie jego wyjątkową dojrzało c arly tycznq Pamiętać 
należy. że źródłem jego poetyckich natchnic1i \\ tym 
okresie jest Lwórczo~c'.· zarównn Fryderyka Sl'hillera . 
jak romantyt'z.nc uniesienia Ryrnnn i Puszkinn. Prze
de wszystkim jednak byl 011 związ:my uczuciowo 
z jakże je5zczc świeżymi w5pomnieniami o tragicznie 
zakończonym powstaniu d kabrystów, 

• • • 
Lew TolstoJ powiedział kiedy , że µocmat l.ennon

towa „Borodino" natchn;il go do napisania „ Wojny 
i pokoju". „Borodino" (1937 r.) po więclł autor „:\ia-
5karady" zwycięstwu Rosjan nad armią Napoleona, 
przeci\\"litawiając nacjanołistycz.nej propagandzie car
skiego samowładztwa - patriotyc:mą postawi; J7~czy
wistego obrońcy ojczyzny - ludu rosyjskiego. 
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- - ----~ -----
XX PRZEDSTAWIAMY NOWYCH AKTOROW XX 

Bogumiła Murzyńska-Głybin 

Po _ukończeniu studiów aktorskich w łódzkiej 
PWST1F pracowała kilkana~cic lat w Pa1islw0\vvm 
Teatrze Slą~kim im. St. Wyspiańskiego w Katowica.ch. 
M~ w swoim dorobku kilkadziesiąt ról teatraln,·ch 
św1adczących o ogromnej wszech. tronności jej talen
~u - występowała w komediach, dramacie obycza
łowym, sztu.kae!1 . współczesnych i repertuarze nale
zą~ym do w~elk1eJ klasyki. Wierna katowickiej scenic 
osiągnęła \\'!cle po\\'ażnych sukcesów artvslycwvd1 
µotwle:dz_onych przez wyróżnienia, nagrody, świetn~ 
recenzJe 1 !-'znan_ie śląski.ej publiczności - czeso do
~vodem moze byc zdobye1e czterokrotnie Złotej '.'.laski 
1 raz Srebrnej w Plebiscycie na ulubionogo aktora. 
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. Kariera sceniczna Bogumiły Murzyriskicj związana 
Jest w dużym stopniu z nazwiskami znanych rcżyse
ró,,·, jak Lidia Zamkow, Józef Szajna, Ignacv Gogo
lewski, Jerzy Kreczmar, Piotr Paradowski. Józef 
Gruda, Jerzy Ukleja, Józef Słotwir'iski, Zbigniew Bog
dański - grywała często w reżyserowanych przez 
nich sztukach i współpraca ta przynio la aktorce wil'
lc znaczących kreacji. 

W u~nanlu zasłui: dla katowickiej :m:ny Bogumiła 
Murzynska oLrzymała Złotą Odznakę Zaslużonei::1• dla 
rozwoju kulturalnego województwa katowickiego 
C 1968 r.), Brązowy Krzyż Zasługi zn całokształt pracy 
11972 r.) i Nagrodę Miasta Katowic zn wybitne osią
gnięcia artystyczne (1975 r.). 

Z ról przez siebie zagranych do najciekawszych za
licza i szczególnie mile wspomina Ivette w „.::\latce 
Courage" Brechta, Pannę Młodą !dwukrotnie) w „We
selu" Wyspiańskiego, Anloinette w „Biografii" Frischa. 
żonę w „Nieboskiej komedii" Krasińskiego, ,\\Tli 
w „Szkarłatnym prochu" O'Caseya. Kressydę ,,. „Troi
lusie i Krcssydzie'' Szekspira, tytułową rolę w „Pan
nic Julii" Strindberga. Siostrę Anni: w „ \\'arial'il' 
i zakonnicy" Witkacego, Marynie: w „Klubie kawa
lerów" Bałuckiego, Elmirc: w .„ '' ii;to zku" :Moliera, 
Julii; \\' „Wilkach w nocy" Rittnera, Karusię w „Przed
wiośniu" Zeromskiego, .\bbie w „Poż.1daniu ,,. cieniu 
wiązów" O'Neilla. Dolly w „Annie Kareninie" Toł
stoja. 
Bogumiła Murzyńska dala sii; także pozna, jako 

aktorka telewizyjna - ma na swoim koncie ok. 10 ról 
w TV śląskiej (m.in. Anulka w „Porwaniu Sabinek" 
Schtinthana-Tuwima, Krystyna w „Kłamstwie" \\·y
drzyńskiego, Oliwia w „Wieczorze Trzech Króli" 
Szekspira, Lucietta w „Awanturach w Chiogii" Gol
doniego, Judyta w „Uczniu diabła" Shawa. :\Insza 
w „Dubrowskim'' Puszkina, Julia w „11.lilości 1·zystej 
u kąpieli morskich" Norwida). 

Do Jej 7.yciorysu teatralnego można r6'.1.'Tlież dołą
czyć częstą współpracę z Polskim Radiem w Katowi
cach (dwie duże role radiowe nai:(rodzone zostały na 
Ogólnopolskim Przeglądzie Słuchowisk). 

W Teatrze Polskim \\' Bielsku-Białej Bogumiła Mu
rzyńska debiutuje rolą Niny '"" „Maskaradzie'' Ler
montowa. Witamy Ją serdecznie w naszym gronie. 



Józef Chrobak 
Odtwórca roli Kazarinn w , .. ln karadz.1e • L rmon -

towa nie pierw z.y raz \ y lt.;puj<' na d kach na zcgo 
T ·atru. .Jego biografia arty tyczna roz.pon:yna . ii: 
w roku 1945, gdy zab zpieczn przed zdewastowaniem 
budynek I!' a tra lny w Bielsku-Rial 'j, łqcz.qc si(,' na
stępnie z. ze polem l j c ny. K zlaki i.; jcdnoczc
.'nic w ki runku \\ kalno-muzycznym i wy tępuj 
jako śpiewak \\ Raz Io ni Pul kic o lladia \\' Kato
\1·icach. Od roku 1952 - tale już ra \\ Panstwowym 
Teatrze w Biclsku-Biakj, gdzie po d'>'iit·h latach -
po zadniu t•gz.aminu pań lwowc o - zo taj, zawodo
wym llk ,..to.~r_c_m_. --~--~ 

Później grał na scenach Lodzi i Grudziądza, zanim 
w roku 1966 zaangai.Dw·ał się do Gniezna. Tu wy tępu
je zwykle w wiodących rolach dramatycznych a tak
że odtwarza głównych bohaterów ztuk muzycznych. 
Często pełni funkcje a y tenta reży era. 

Ostatnio oglądała go publiczn c gnieżnień ka 
w roli Hrabiego w „Szachach" Grochowiaka, w „Dwóch 
teatrach'' Szania\\ k"c 'O, „Swięto zku" :\foli ra Le
sie" 0.otrowskl go, „Matce" Witkac o, „S lo ~a "ku
ranty'' Zahradnika. W sztuc telewizyjnej "W ~cl" 
Kowalskiego - odtwarzał rol(,' Dziadka. 

Za swoją działalność artystyczną i poi cmą otrzy
mał Odznakę Tysiąclecia Pań. twa Polskiego i odzna
kę „Za Zaaługl w Rozv:oju Województwa Poznań
skiego". 
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Jerzy Głybin 

Ukoń<.-zyl PWST w Krak1mic '• roku 197-. l'r .cd 
prz ·byciem do Bielska pracował w Pań twnwym T -
atne Sląskim im. St. Wyspiańskic~u w Knto\\ ie ach. 
Grał :tuleja w „Księciu Niezłomnym" Cald rona
-Slowackieito. Syna w „Wyzwoleniu" Wyspian kice , 
Staszka w „Romansie z Wodewilu" Krzcmiriskiegn. 
Olivera ,,. „Jak wam się podoba'• Szekspira \\' in 1:e-
nizacji i reżyserii Krzysztofa Pankiewicza). . 
Współpracował z Polskim Radiem w Katowicach, 

a takie z Telewizją Sląską, gdzie zagrał Tor1:adora 
w „Nocy wojny w Prado" Albertiego, Krzy . .ztora 
w „Uczniu diabla" Shawa. Lorenca w !ICcnach z „Kupca 
Weneckiego" Szekspira. . . 

Na naszej scenie Jerzy Gl~·bm występuJc Jaku K. ią
ż.ę Zwiczdicz w „Maskaradzie" Lermontowa. 
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211. t...rrn:ontow „Maskarada" 
s enogratia: Barbara .Tanl:owslul - scena balu 
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