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15 X 1814 - urodził się w Moskwie w g.edniozamożnej 
rodzinie szlacheckiej Michał Lermontow. 

1817 - umiera matka poety Mlria, dziecko 
wychowuje się w Tarcllanach, wielkiej 
posiadłoki swej babki Elżbiety Arse· 
niewej pod jej opieką. 

1828 - Michał wstępuje do Instytutu Szlachec· 
kiego w Moskwie, będącego uczelnią 

przygotowującą do studiów na uniweny· 
tecie. 

1830- jako szesnastoletni chłopiec wstępuje na 
Uniwersytet Moskiewski, studiuje prawo i 
literaturę. Powstają jego wcz'eSne utwory 
literackie 

1831 - umiera ojciec Lennontowa. Michał pisze 
liryki miłosne i filozoficzne, poematy 
kaukaskie, dramaty i powieki. 

1832 - Lermontow przanosi się na uniwersytet 
w Petersburgu, sklld przenosi się do 
szkoły podchon1żych gwardii. 

1834 - Lermontow zostaje oficerem i dzięki 

ustosunkowaniu babki dostaje przydział 
do ekskluzywnego pułku huzarów 
gwardii, stacjonującego w Cankim Siole. 
W tymże roku kończy powieść histo· 
ryczną „Wadim", nawiązuj11cą do buntu 
Pugaczewa. 

1835 - ukazuje się drukiem poemat z życia 

Kaukazu „Clladzi Abrek". W tymże roku 
w pafdziemiku poeta składa w urzędzie 
cenzorskim pierws~ wersję 3-aktową 

„Maskarady". Cenzura odrzuca utwór ja· 
ko zbyt drastyc.zn~. 

1836 - w styczniu cenzura odrzuca drugą, 

4-aktow14 wersję „Maskarady", a w paź· 
dzierniku 5-aktowy dramat 
,,Arbienin". będący trzecią wersją utw>· 
ru. 

1837 - w związku ze ~mierci14 Aleksandra Puszki· 
na w pojedynku z d'Anthłsem, Lermon· 
tow występuje z oskarżycielskim wier· 



szem „Śmierć poety", wskazującym na 
dwór carski jako inspiratora tej zbrodni. 
Lermontow zostaje aresztowany, a na
stępnie przeniesiony karnie do niżniono
wogrodzkiego pułku dragonów, pełniące
go służbę na Kaukazie. Dzięki staraniom 
Arseniewej skierowany zostaje do Nowo· 
grodu, do grodzieńskiego pułku huzarów. 

1838 - Lermontow wraca do Carskiego Sioła. 

Zyskuje powszechne uznanie jako na· 
stępca Puszkina. Pisze w tym czasie: 
„Pieśń o carze Iwanie Wasylewiczu, o 
młodym opryczniku i udałym kupa.1 Ko· 
łasznikowie". 

1840- powstaje poemat „Laik klasztorny" 
(„Mcyri"). Lermontow zostaje lekko rst· 
ny w pojedynku z synem ambasadora 
.Ernestem de Barante. Za udział w poje· 
dynku zostaje aresztowany i wyrokiem 
sądu skazany na przeniesienie do tengiń· 
skiego pułku piechoty na Kaukazie. 
ukazuje się jeden z najwspanialszych 
utworów poety - powieść „Bohater na· 
szych czasów". 

1841 - powstaje ostateczna wersja poematu 
,,Demon" Arseniejewej udaje się wy· 
jednać dla wnuka dwumiesięczny urlop, 
który Lermontow wykorzystuje na sta· 
rania o zwolnienie z wojska. Otrzymuje 
jednak rozkaz natychmiastowego powro· 
tu na Kaukaz. Po drodze, w Piatigorsku, 
dochodzi do pojedynku między Lermon· 
towem, a jego kolegą ze szkoły podchorą· 
żych - majorem Martynowem. 15 lipca o 
siódmej wieczorem u stóp góry Maszak 
poeta ginie od kuli Martynowa. który -
jak się domniemywa - sprowokował ten 
pojedynek z inspiracji kół dworskich, 
pałających nienawiścią do Lermontowa 
za jego śmiałe i niezależne zapatrywania. 

„ MASKARADA" - TRAGEDIA SPRAWCY 
ZBRODNI I JEGO OFIARY• 

HISTORIA POWSTANIA DRAMATU 

W październiku 1835 r. Lermontow złożył w cenzu· 
rze teatralnej 111 Oddziału rękopis pierwszej, składającej 
się z trzech aktów, redakcji Maskarady. Redakcja ta za· 
ginęła, jej treść jest nam jednak znana ze szczegółowego 
raportu cenzora E. Oldekopa. Pokrywa się ona w ogól· 
nych zirysach z ostatecznym tekstem sztuki . lecz koń· 
czy się otruciem Niny, brakowało w niej też, jak się 
zdaje, osoby Nieznajomego. Cenzor wypowiada się prze· 
ciwko dopuszczeniu Maskarady na scenę, wyrażając mi· 
mochodem - ciekawy szczegół - przypuszczenie, że 
treść sztuki mogła być oparta na jakimś rzeczywistym 
wydarzeniu z życia stolicy. Jak wynika z materiałów 
archiwalnych cenzury' teatralnej, szef 111 Qdjziału, hr. 
A. Benckendorff. dopatrzył się w tragedi •-•montowa 
gloryfikacji występku, który nie zostaje ukarany, i wy· 
raził życzenie, ażeby sztuka kończyła się ... ,.pogodze· 
niem się państwa Arbieninów". 

Za tą ostatnią rad~ Lermontow nie poszedł, lecz do· 
dał do sztuki akt czwarty ze względów oczywikie cen· 
zuralnych kar~c swego bohatera obłąkaniem, co po· 
ciąga za sobą naruszenie zwartości kompozycyjnej ca· 
łości dzieła. W tym stadium pracy nad Maskaradą wpro· 
\Wdził autor postat Nieznajomego, który pełniąc w 
stosunku do Arbienina funkcję tajemniczego ndciciela i 
oskarżyciela, współdziała w rozplątaniu dramatycznego 
węzła. 

Druga redakcja Maskar.dy. złożona w cenzurze w 
styczniu 1836 r. pod nieobecność Lermontowa (bawił 
on w tym czasie w Tarchanach), prawdopodot.lie przez 
jego przyjaciela S. Rajewskiego .... , także nie zadowoliła 
cenzury. Wspomniany wyżej cenzor Oldekop w swym 
raporcie wydał ujem\ą opinię o przedłożonym mu 
tekście. Oto jego wniosek: „Dramatyczne okropnoki 
skończyły się we Francji, czy należy wprowadzać je u 

~ytuł pochodzi od redakcji. 
•-w akcie I. 11 i li I w nowej redakcji nie było NieznajolTll!lgo 

(Meskal. S. Rajewski, przyjaciel Lermontowa - wymazał z nie
któtych scen nazwisko Szprich i zastąpił ja postacią noszącą 
miano Miiska. (przyp. redakcjil . 



nas, czyż należy ich truciznę dopuszczać do rodzin7 
Mody damskie, używane w Paryżu, są przyjęte u nas; to 
jest niewinne, lecz przejmowanie potworności drama· 
tycznych, od których odwrócił ię nawet Paryż, jest 
więcej rriż okropne, to nie ma nazwy". 

O tym, jak bardzo był Lermontow przywiązany do 
swego dzieła i jak marzył o ujrzeniu go na $Ol!nie, 
świadczy fakt, że w marcu 1836 r .• natychmiast po po
wrocie do Petesburga, zabrał dię do przeróbki Maskara· 
dy i pracował nad nią przeszło pół roku, bo dopiero 28 
października tegoż roku złożył w cenzurze trzecią re
dkację - w postaci pięcioaktowego dramltu pod zmie· 
nionym tytułem Arbienin. W dążeniu do zastosowania 
się do wymagari cenzury nie cofnął się przy tym przed 
całkowitym zniekształceniem i zwulgaryzowaniem 
pierwotnej koncepcji. Bez zmian zasadniczych pozostał 
jedynie pierwszy akt. Nina nie jest już niewinną ofi•it 
intrygi, gdyż w scenie batu (nie maskarady) wyznaje 
Zwiezdiczowi, że go kocha. Znika postać Baronowej, na 
jej miejsce pojawia się panna do towarzystwa Niny, 
Olerik.a. Otrucie Niny zostaje zastitpione przez budzącą 
niezamierzony komiczny efekt mistyfikację (po pełnym 
grozy tyradach Arbienin Z81l>Wiedaj11CYch śmierć Niny 
okazuje się, że ... trucizny nie było), obłąkanie Arbie· 
nina przez jego odjazd w nieznane. Jednakże, mimo 
przychylnej tym razem opinii Oldekopa sztuka Lermon· 
towa i w tej postaci na scenę się nie dostała. 

Dopiero po tym niepowodzeniu zrezygnował Ler
montow z wysiłków zmierzaj cych do wprowadzenia 
Maskarady na scenę. Zamiarowi temu nie sprzyjały 

dalsze losy jego życia. 
W druku ukazała się po raz pierwszy druga redkacja 

Maskarady, uważana obecnie za tekst kanoniczny, w r. 
1842, w po~miertnym zbiorowym wydaniu poezji 
Lermontowa, ze stosunkowo niewielkimi opuszczeniami 
i zhiekształceniami cenzuralnymi. 

ZAŁOŻENIA IDEOWO-ESTETYCZNE ,,MASKARADY" 

Problematyka dobra i zła, która stanowiła już trzon 
większej części wczesnych utworów Lermontowa, okre
śla także zawarto~ ideową Maskarady. U jej podstaw 
leży filozofia romantyczna Schellinga, którą entuzjaz· 
mowało się w tych latach rosyjskie młode pokolenie, w 
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dramat w In.ech aktach 

Przekład: JERZY ZAGORSKI 

Osoby : 

Jewgienij Aleksandrowicz Arbienin 
Nina, jego żona 

- ANDRZEJ JĘDRZEJEWSKI 
- EWA JAGIEŁŁO 

Ksiitżę Zwiezdicz 
Baronowa Sztral 
Afanasij Pawłowicz Kazarin 
Adam Pietrowicz Szprich 
Maska (Nieznajomy) 
Doktor 
Gospodarz 
Gospodyni 
Gracz I 
Gracz li 
Służąca Niny 
Lokaj Arbienina 
Lokaj Księcia 
Dama I 
Dama li 

Reżyseria: JAN PER 

- BOODAN JUSZCZYK 
- BARBARA DZIDO-LELIŃSKA 
- STANISŁAW MARIAN KAMIŃSKI 
- HENRYK DUDZIŃSKI 
- WŁODZIMIERZ TYMPALSKI 
- TADEUSZ TEODORCZVK 
- BOG USt.AW MARCZAK 
- MARIA NIEDZWIECKA 
- TADEUSZ KOŻUSZNIK 
- TOMASZ KARASIŃSKI 
- SONIA CIESIELSKA 
- KAZIMIERZ JAWORSKI 
- REMIGIUSZ ROGACKI 
- BARBARA WIĘCKOWSKA 

J 
-ANNA ~AROS 

Scenografia: 
Asystent reżysera: 
Muzyka: 

WOJCIECH ZIELEZIŃSKI 
MARIA NIEDlWIECKA 
ARAM CHACZATURIAN 
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szczególności za nauka o biegunowości bytu i wyłożone 
w Studiach filozoficznych o istocie ~lnołci ludzkiej 
(1809) poglądy na !stotę zła. Maskarada jest jedną z 
niejednokrotnie powracających u Lermontowa prób na· 
danie kształtu artystycznego tezie Schellinga o jedności 
dialektycznej dotn i zła z wynikaiitCYm z niej twierdze· 
niem, że ,.zło w sobie, tzn. rozpatrywane w swej tożsa· 
mości, jest dobrem i, odwrotnie, dobro, rozpatrywlW\e w 
swym rozdwojeniu i n ietożsamości, jest złem". Najdo· 
skonalszym jej wyrazem staną się niebawem dzieła 

l..armontoM - poemat Demon i powieśt Bohater na· 
szych czasów. Lecz już w Maskaradzie gra ona rolę 

centralną. Postawiony tu problem zła, zrodzonego przez 
czyme dążenie do dobra i szczęłcia, przenosi konflikt 
dramatyczny sztuki z płaszczyzny psychologicznej w 
filozoficzną, nadaje mu w pewnej mierze wartość 
symbolu. · 

Z problematyką filozoficzną Maskarady jest ściśle 
związana struktura tego dramatu. Kontynwje ona ten· 
dencje, które przejawiły się w Hiszpanach i innych 
młodzieńczych sztukach L•montowa, a wywodzą się z 
koncepcji teatru i teorii estetycznych Schillera, zbież· 
nych pod niektórymi względami z poglądami Schellinga. 
Idąc śladem Schillera, Lermontow buduje konflikt tra· 
giczny nie na winie bohatera, czy też złej woli jego 
przeciwniki, lecz na podwóinej litoEi m-ówno dla 
sprawcy zła, jak dla jego ofiary, realizując w ten IPOIÓb 

zasadę sformułowanę w rozprawie Schillera O utuce 

tragicznej, jak następuje: 
„Litość osiąga o wiele wyższy stopień, jeśli jej przai· 
miotem staje się zarówno człowiek cierpiitCY, iak i 
sprawca nieszczękia. Może to ,...,ić jedynie 
wtedy, gdy sprawca nie budzi w nas nienMl*=ie ani 
pogsdy, ponieważ powoduje nieszczękie wbrew 

swej woli"* 

,,MASKARADA" N4 SCENIE 

Po śmierci Lermontowa podejmoWWle były kilka· 
krotnie steranie o wystawienie Maskar.ty. Lecz dopiero 
w 1852 r. wybitna aktorka Maria WałbierchoM, którą 
Lsmontow pragnął niegdyś widzieć w roli l'łny, zdo-

•Przekład Olgi Dobij1nki (rad.I 



łała dzięki swym stosunkom zdobyć zezwolenie na 
.iednorazoM odegranie w petersburskim Teatrze Aleks.an· 
dryjskim na jej benefis kilku scen z „Maska"ady". ( .. .) 
Przedstawienie odbyło się 29 października 1852 r. i -
wdocznie za dodatkowym zezwoleniem - powtórzone 
było dwukrotnie. Arbienina grał słynny tragik, przed· 
stawicie! romantycznego stylu gry, Wasilij Karatygin 
(1802-1853>. Ninę - rmiej znana aktorka Czittau. 
Prasa pominęła przedstawienie niemal zupełnym milcze· 
niem, z jednej zaś, przychylnej zresztą wzrrianki o nim 
w dzienniku „Siewiemaja Pczeła " („Pszczoła Północ
na") wynika, e spotkało się ono z chłodnym przyję· 
ciem publiczności dla której dramat romantyczny w 
okresie zwycięstwa ,,szkoły natural119j" był ośmiesza
nym i często parodiowanym przeżytkiem. Niemniej w 
ślad za Teatrem Aleksandryjskim wybrane (prawdopo· 
dobnie te same) sceny z Maskarady wystawił 13 stycznia 
1853 r. moskiewski Teatr Mały. 

Premiera całości ze stosunkowo niewielkimi skró· 
tarni, które dotknęły głównie demaskatorskich ustępów 
monologów Arbienina, odbyła się w Moskwie (Teatr 
Mały) 24 września 1862 r., a w Petesburgu (Teatr 
Aleksandryjski) 13 stycznia ~864 r. Obydwa przedsta· 
wiania zostały, mimo niechętnego stosunku krytyków, 
przychylnie przyjęte przez publiczność. 

Przed Rewolucją Październikową „Maskarada" była 
wystawiana stosunkowo rzadko. 

25 lutego 1917 r ., dosłownie w przeddzień obalenia 
caratu przez rewolucję lutową, odbyła się w Teatrze 
Aleksandryjskim premiera „Maskarady" w inscenizacji 
jednego z najwybitniejszych reżyserów rosyjskich XX 
wieku, Wsie\Włoda Meyerholda (1874-1942). Jej kon· 
cepcja wynikała z pozostających pod wpływem syrrbo· 
lizmu rosyjskiego założeń estetycznych Meyerholda i 
Z!flierzała do przesunięcia akcentu na treści filozoficzne 
z podkreśleniem bezradności człowieka V10bec demo· 
nicznych sił zła, zagęszczeniem atmosfery tajemniczości 
i zatarciem realistycznego aspektu utworu. Z takiego 
ujęcia wypływało nie uzasadnione wysunięcie na 
pierwszy plan dodanej przez Lermontowa dopiero w 
drugiej redakcji i nie zwiazenej organicznie z akcją dra· 
matu postaci zamaskowanego Nieznajomego. fltłstyczny 
1111strój wytwarzała specjalnie skomponowana muzyka 
Głazunowa, a zwłaszcza - w IV akcie - śpiewane przez 
słynny cerkiewny chór Archangielskiego nad trumną 

„ 

Niny melodie z prawosławnego nabożeństwa żałobnego. 
Przedstawienie zdumiewało przepychem, pięknem sty· 
llzowanych strojów, szczególnie w scenie m skarady. 
Wspeniałą kreację w roli Arbienina stworzył jeden z 
czołowych aktorów epoki, reprezentujący heroiezno· 
·romantyczny styl gry.Jurij Juriew (1872-1948). 

W okresie powojennym „Maskarada" należy do sztuk 
stosunkowo często, mimo trudności związanych z jej 
wykonywaniem, grywanych na scenach radzieckich. Za· 
sługuje w szczególności na wymienienie jej wystawienie 
w r. 1952 przez Moskiewski Teatr im. Mossowieta z Mi· 
kołajem Mordwinowem w ro li Arbienina oraz W. Mariec· 
ką i L. Szmyszlajewą w roli Niny - w ujęciu w zasadzie 
społeczno-obyczajowym, jednakże bez przesadnych 
akcentów demaskatorskich. 

W Polsce „Maskarada" została wystawiona po raz 
pierwszy w kwietniu 1954 r ., przez T atr Częstochow
ski, w reżyserii Józefa Maślińskiego, z Czesławem Ło
dyńskim w roll Arbienina i Krystyną BiełóWlą w roli 
Niny. 

Ponownie została wystawiona w r. 1958 przez Teatr 
Polski w Warszawie, w reżyserii Romana Zawistow· 
skiego, w obsadzie: Jan Kreczm• - Arbienin, Alicja 
Raciszówna - Nina, Czesław Wołłejko - zw: · zdicz, 
Janina Romanówna - Baronowa Sztral, Władysław 
Hańcza - Kazarin, Saturnin Butkiewicz - Szprich. 
Scenografia - Otto Axer, choreografia - Witold Bor· 
kowski. 

Przedstawienie zostało wyreżyserowane w konwencji 
romantycznej, z odsunięciem na dalszy plan momentów 
społeczno·obyczajowych. 

W r. 1962 wystawił „Maskaradę" Teatr im. A. Wę· 
gierki w Białymstoku, pod reżyserią BohdanaCzehazaka i 
Rysz•da Kuzyszyna, w obsadzie: Henryk Machalica -
Arbienin, Irena Grzonka - Nina, Czesław Stopka -
Zwiezdicz, Józef Czerniawski - Kazarin. Scenografia: 
Ryszard Kuzyszyn. 

Słuchowisko „Maskarada", w adaptacji radiowej 
Tadeusza Łopalewskiego, ze Stanisławem Zaczykiem w 
roli Arbienina i Elżbietą Barszczewską w roli Niny, na· 
dało Polskie Radio w dniu 25 lutego 1962 r. 

„Maskarada" była filmowana dwukrotnie przed 
Rewolucją Październikową (w latach 1910 i 1915) i w 



1941 roku z. M. Mordwinowem w roli Arbienine. Ten 
ost.tni film był wyfWetlWly w PollCll. 

Frąmaaty Witę I"' Wiktonr J•kubowlklqo 
do wydllnłll • .Hiu,,.,6w" I ..M•iJ:.rlldy" 
M. Lmnonorw.. B.N. Wrocl.w 1963 r. 

OD REDAKCJI: ,,Ma1"""1da" fTY'IHM }e1t od trio c111111 doić 
c:ęno no polikidl rem.dl. Wymlrn~ tu moina pnykłslbwo 
n11li:11qę ,.M•11uit'tldy" w Tr11tru im. J. Onrrwy w Lubllnltt w 
sezonie 1961/62 w ni. Alrbondro Aldaąo, 1etn. Jrruio To
rońc:y~ pnmlr~ w Tratnr Ślqiklm Im. St. Wyip'-łikitłO w 
KAtowlcadt w irzonlr 1962/63, nł. Ro,,.. ZllwUlowlki, 1«n.: 
Otto Aur; w tym IOJftym •nonie • .MuUnrdę „ wyit.wll Te.Ir 
Im. S. Żr101'Ukląo w Xltladr, rri.:Olr111 Xorruria. ~n.: .lłill 
Gol~ w l 50 rocznicr lllOdzlri Al. L•montow T••try DN,,,._ 
r.vcz~ wt' Wrocł11WiM wyitawiły • .MałllT«lę" w iluccnU.cfi I 
rdyrrrii Jakuba Rotba,,,., l«rt061W/lll: A ld:and• Jędrzrjnr 
lkl i Jodwco Pnerodzł.o.. w l.odfl dnr,,.t L6monto- wyno
willł Trt1tr Pownrchny w rdyl!erli Tmruaa tudrrdewlkląo I 
opMWlt •cntOfNlficznej A. JędnrJnnlclqo I J. Pn61Wl:kWj. W 
roli Arbirnino wy114pił Ryan SobollWlki, Niny - AUc/11 
Xlllln, Zwindicz• - Zbil'flrw Grlla'. B.-onowe/ - Jodwip 
Slrnnicko, Xo:uuitul - Jonua M11U11eł, St.prlcłttl - MlrolłllW 
St.onert. Premiera odbyło się 12 ,,,.a 1966 r. 

z KRONIKI nzt 

PRAPREMIERA POLSKA 
SZTUKI RUDIEGO STR/łtłLA 

W ramech obchodzonych w pddzlernlku 1976 r. Oni Teatru 
NRD w PoilCe Pllństl'<IOWV Teatr Ziemi Łód1kiej wv~ił z pni· 

premierą komedii wybitnego dr.-rwtopi•za NRD Rucliel}o 
Strahlll • .OwihtmilJiący zapach ł.Yiałego siane" wprzekłllldzie i 
fały911rjj Jane PerzL 

Ne uroczvstll p19mierę, które odbyła llę w dniu 'Il pddzier· 
nike 197&'r .• przybył Autor sztuki. Obecni byli równlet przed
stawiciele oficjalnej delącii NRD, bawiącej w nm::vm kraju z 
okazji Oni Teatru NRD w PollC8. Rudi Strahl w rozmowech z 
zespołem naszego teetru wyS>ico ocenił n81Z8 przedstawienie, 
które spotkało się takie z ciepłym przyjęciem publicznotci ? 

krytyków teatralnych. 
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Mariwux 
„IGRASZKI TRAFU 

Rudi Strahl 

MIŁOŚCI" 

„OSZAŁAMIAJĄCY ZAPACH ŚWIEŻEGO SIANA" 

Sławomir Mrożek 

„INDYK" 

Aleksander Fredro 
„DAMY I HUZARY" 

George Bernard Shaw 
„PROFESJA PANI WARREN" 
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