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, · MODEST MUSORGSKI 

Lata sześćdziesiąte ubiegłego stulecia zaznaczyły się w dziejach 
muzyki rosyjskiej pO'wst:miem grupy kompozytorskiej, która wy

warła decydujący wpływ na dalszy rozwój muzyki w Rosji, uZJna
na .później za „khisykę rosyjską 19 wieku". Byly to lata iWielkiego 
przclomu w calej kuUurze ówczesnej carskiej Rosji: .zniesienie pań
szczyzny, w.rzenie w szeregach inteligencji łączyły się z wzmożo
nym ruchem w literaturze i sztuce. Pisarze nawiązywali do pło
miennych artykułów Hercena, pisanych 111a emiigracji, malarze -
jak Riepin, Kramskoj, Pjerow - jechali z ruchomymi wystawami 
w teren, wysuwając hasła ludowej tematyki i prawdy wyrazu 
w sztuce. Czemyszewski formułuje hasła „demokraityczinego ·realiz
mu". Hasła te stały się odskocznią nowej estetyki i w muzyce. 
Głoszą je kompozytorzy, których publicystyka muzyczna Pe

tersburga w.pievw razy.wa „grupą nowato:rów", potem „kół'kiem 
Balakirewa'', a w końcu, w myśl lotnego slowa Stasowa ~ „potęż
ną gromadką · · („moguczaja kuczka"). Skonc'!ntrowaini wokół star
szego . 111iec-1 · od siebie Balakfre>va - Musorgskj, Cui, Borodin, 
Rimskj-Korsakow przeszli do historii jako twórcy rosyjskiej naro
dowej szkoły muzycznej. 

Połowa'. 19 w., to w całej Europie okres k·rystalizacji Si!Jkół naro
do\vych. W Polsce znacz;nie wcześniej tworzy styl 'llarodowy ge
niusz Fryderyka Chopina; na swćj sposób rozwija go Stanisław 
·Moniusz,'ko; w Czechach czyni to Smeiama, w Norwegii - Grieg, 
w Hiszpar.ii - mieco później Albeniz. Wszędzie były to jednostki; 
tyJ.ko w Rosji - ruch ten tworzy gru,pą o 7JWartej ideologii. „Mo
guczaja kuczka" - to plejada .kompozytorów, z pe.liną świadomoś
cią 'podejmująca w imię nowatorstwa wal'kę z ociężałością własnego 
spoleczeństwa, z epigonizmem Rubi1J1Steina, z zacofaniem publicz
ności. Jej idealy stylistycme spleciane są z po5tępową, jak na owe 
czasy. ideologią społeczną. Obie nie w smak byly ówczesnym 
kolom muzycznym. To, że Musorgski zamieszka! w „komunie" 
z przyjaciółmi, że Borodin walczył o prawa kobiet do studiów me
dyc;mych, że Rimski-Kot.sakow opowiada się, już w bardw podesz
łym wieku, za rewoliującymi studentami w 1905 roku - wszystko 
to nie ula.twia ,;potężnej gromad<:e" ami dostępu do imperatorskich 
teatrów operowych, a·ni do sal koncertowych, ani do serc publicz
ności. 

A inieprzecięt·ni to byli ludzie, którzy razem mieli dokonać prze
łomu w muzyce r~yjskiej: Musorgski był carskim oficerem, który 
porzuca s1.lify i dobrobyt, by '~pierw w komunie z przyjaciółmi, 

a potem '" nędzy i samotności posr.ukiwać - j<&k pisze - .• prawdy 
\\'vrazu muzycznego". Bałak1rew - ideolog grupy, trafia do mu
z;ki poprze?: studia matematyczne; Cui jest przez cale. życie kom
pozytorem i. .. profesorc<m i 1nży!llierii wojskowej. Borodm -: pro!e
~orem chemii Akademii Medycznej, a Hirnski-K <.1.rsakow .nie moze 

· · ·ebi·e mu·nduru oficera marynarki nawet wtedY. loedy Zl'ZUCJC Z Sl . • 

już od dawna jest ,profesorem konserw<1tor:um. . 
Najciekawszą, ale i najba1·dziei tragicz:nq postaciq j:st w te! gru

pie M 0 des t Mus or g s k i. Żaden z kornpozy toro''.' ros.VJ»k1ch 
riie wywarł tak silnego wpływu na muzykę Ś\\'iatmn1, Jak Musorg
ski. jak jego fra.pujący. indywidualny styl h<JJ"Jnt)ni~71.ny. <.Io kt.óre~o 
otwarcie przyznawał się Debussy. jako do swego zrodła msp1.ra~Jl. 

„Idziesz •na „Borysa Godunowa"~ - powiedział raz do przyJ<1c1e-
I . - usłvszvsz tam caleao .Pelleasa i Me!isandę" . Istotnie, har-t.L ., ~ • b t • • 

monika Musorgs-kiego stała się odskoczmią dla francusk iego 1mpre
sjon;zmu. a jego recytatyw melodyczny, nnrodzony z i;nt0111acj1 
mowy rosyjskiej stał się punktem · wyjścia .>lm\·ia11skiego dramat~ 
muzycznego Jana~ka. calkiem niezale-.l:iego od drogi wytycwne} 
przez ~ragnera. 

Musorgski był właści'.Nie na w:pół dyletankm. genialnym samou
kiem. Urodzony w r. 1839, oddany od najmłodszych lat do :<:ozkoly 
kadetów, zgodnie z marzeniami rodziny - drobnych •Wlaśckicli 

ziems!~ich - kieruje ·ię wpierw na drogę kariery wojskowej . Zna
jomość z Dargomyżskim, Borodinem , a zwłaszcza Balakir~wc·'.11 
zadecydowała. iż rozpoczął studia kompoz)·torskie. Dokonuie się 

w nim głęboki przełom. Zwykły carski oficer. wrośnięty we wszyst
kie uprzedzenia i •naleciałości s1\0ojcj kasty, wbiera się do 1;tudio
wania filozofów frail1cuskich, wgłębia się w estetykę Czernyszew
skiego, zachwyca poezją Nie.lrras0\\'11. Zwalnia chłopów w swoich 
dobrach z pańszczyzny, podaje się do dymisji w pułku, z grupą 
przyjaciół zamiesz,kuje w „komunie'". Krystalizuje swój pogl4cl na 
tv.:órcwść muzyczną: ma ona być nie tyle poszukiwaniem piękna. 
ile ,.poszukiwaniem prawdy w dźwiękach wyrażonej". To znajduje 
swój wyraz przede wszystkjm w jego· ty.rórczo.ści · o p e ro w e J. 

Potrzeba form monumentalnych, wokalno-mstrumentalnych, sce
nicznych, ukazujących w sposób kvnkrelny prawdę o czlowieku, 
zaznaczyła się już w pierwszych jego próbach kompozytorskich . 
w operach „Król Edyp•· .czy .,Salambo". 

Na okres przelomu ideowego przypada praca nad „Ożenkiem" 

wcr opowieści Gogola. Ale Musorgski zarzuca ten temat, by pocljqć 
si; realizacj i dzieła, które miało przynieść ostateczną krystalizację 
je;o stylu, inajwyższy lot natchnienia . i - co .prawda spóźniony -
hold poiommości: nad .,Borys<'m Godunowem", ludowym dramatem 
mUZ\"CZ'IlVm . 

. &rys" Godunow" to nie tylko najw~·ższy wzlot im,·encji Mu
sorgskiego, ale chyba i szczytowe osiag<nięcia rnsyjski<'.i twórczości 
operowej 19 wieku. Musorgskj os iqgd tu najp?.lnicjszq realizację 



swych założeń estetycznych: głęboko Judo.wy charakter scen wier-
111y obraz epoki. dramatyczne napięcie w przedstawionych ~enach 
historycznych, wypukłość charakterów, akcent a1a mlłsach ludzkich, 
pojmowanych jako aktywna siła, jako motor przemian dziejo
wych - oto co nadaje temu dziełu jego wyjątkową pozycję. Tu 
osiąga też kompozytor najpełniej swój indy„widualny język muzycz
ny, wyrastający z tradycji muzyki rosyjskiej, ale zarazem własny. 
śmiały, nowatorski. ~ 

Osnową libretta staje się dramatyczny poemat Pusz;kina, w któ
rym prawda historyc2Jl1a skojarzyła się z niezwykłą plas(ycZll'lością 
obrazow~nia poetyckiego. Materiały history.Ka Karamzina, punkt 
wyjścia ;poematu puszkinowskiego, Musorgski sam przetwa·n,a 
i kondensuje. Odrzuca wielość wątków, która cechowała puszld
nowski poemat. koncentruje się na jednej postaci i jednym ikon
rnkcie. W spoleczny węzeł swego dramatu wplata Puszkin trzy 
walczące siły: cara-samowładcy - z bojarami i cara - z ludem. 
Musorgski upraszcza tan węzeł do dwu ścierających siq potęg: cara 
i ludu. Potęgi sllm~go indywiduum, które zdoby •vszy władzę przez 
lu·cw. pragnie jednak chwały swego narodu i 1udu. który w imię 
ideału etyc-~ego staje po tronie Samozwańca, człowieka ma
lego i słabego, zdradą zdobywającego sobie tron, na krótko. Ta 
masa, naród daje wpierw silę i moc swemu władcy, Borysowi i ta 
sama masa doprowadza go do upadku i śmierci. 
Tę masę czyni Musorgski samoistnie działającą potężną siłą 

w dramacie. I właśnie w scenach masowych uzupełnia tekst puszki
llluwski , wprowadza własine krótkie dialogi, ożywia mCJ11olil - lud, 
czyni go bardziej ludzkim, dynamicznym. 

Na wiele. lat 1po skończeniu ,.Borysa", pisząc swój drugi dramat 
ludowy - „Chowańszczyznę" Musorgs'ki przyznaje się, że w obu 
chC'ial stworzyć dramaty, których głównym bohaterem bylby lud. 
W ·nim widzi - jak pisze w liście do Riepina - „wielką osobo
wość uduchowioną jedną ideą buntu". A w innym liście wola: 
„chcę pokazać przede wszystkim 1J1aród! Spię i widzę go, jem -
i o •nim rozmyślam; piję - i o 111irn mi się mal'Zy. JedY111Y, wielki. 
praiwdzi.wy". Postacie jego bohaterów były dla niego tylko sym
bolami narodu. Konflikty, które wybierał jako osnowę swoich dra
matów - były konfUktami tych momentów dzi{?jowych, w któ-
1·ych lud stawał się decydującą, główną silą działania. 

Wszystkie środki muzyc2111e, którymi się Musorgski posługuje, 
mają służyć tym wlaśn.ie artystrcznym zamierzeniom. Głównym 
środkiem chara<kterystyki jest w „Borysie" - melodyka, śpiew.no
cleklamacyjny recytatyw o dużym ładunku melodycznym, zupełnie 
odmienny od wagnerowskiego, głęboko rosyjski w swym charakte
rze. Z każdego taktu tchnie tutaj najczystsza „rosyjskość' ' muzyki. 
Cz.v są to sceny chóra.lne, czy monolog Borysa , czy opowieść Pi
mena. Swoją ,.prawdę muzycznego wyrazu" twor7.yl kompozyto1· 
w ten sposób, że z gibkich iilltonacji rosy jskiej mow.,-, ze zwrotów 

... 
ludowej pieśni, czy starych śpiewów cerkiewnych zdołał wysnuć 

~ . 
fon charakterystycmy _rysunek melodyki, który (ladal jej ni.epowta-
rzalnie rosyjski charakter. Nie cytuje wcale pieśni ludowej , zale
dwie w 4 odcinkach opery można odnaleźć autentyczne motywy 
rosyjskiego folkloru. Ale Musorgski po prostu my ś 1 i kategoriami 
folkloru , wnika w ludowość swego ·narodu ·W tym stopniu, jaki 
przed nim zdolal to uczynić tylko jeden kompozytor - Fryderyk 
Chopin. 

Mieszaone metrum 5/ 4 lub 7/4, typowe dla ludowej p1esm rosyj
skiej, zwłaszcza lirycz,nej. epic·ko-bylinowy charakter monologów, 
specjalne zwroty kadencyjne, archaizowa·na harmonika w .duchu 
cerkiewnych śpiewów, polączona z najśmielszymi chwytami, zapo
wiadającymi już estetykę impresjonizmu - oto niektóre cechy 'sty
lu muzycznego „Borysa". Int(J~acje ludowe stosuje kompozytor tam 
tylko „na żywo" , gdzi.a one wynikają z biegu akcji, z sytuacji sce
nicznej. A więc w chórach sceny koronacyjnej, w której lud zwra
ca się do cara, •w pieśni karczmarki ,' w pieśni nia1J1i, w - pieś·ni 
Warłaama. Służą ane do podkreślenia kolorytu rodzajowego sceny, 
do pogłębienia tła historycznego, do charakterj'styki postaci. 

Szeroko stosuje kompozytor w „Borysie" technikę motywów prz.a
wodnich charakteryzujących postać lub sytuację. Nie z pedan-· 
lYC7Jllą oschłością, jak u Wagnera. Każda z głównych postaci 
ma kilka swoich moty.wów charakteryzujących, jak motyw prze
czuć Borysa, motyw carskiej potęgi, ojcowskiej miłości, czy motyw 
.Pimena, Szujskiego lub Dymitra Samozwańca. Wszystkie one sze
roko modyfi.kowll!rle przetykają swobodną naiTdcję muzyczną po
s:i;czegóLnych scen. 

Niesłusznie przez kilka generacji uważano, że Musorgski nie 
umiał instrumentować. Uprzedzesnie to narodziło się w atmosferze. 
kiedy dominowała estetyka instumenlacji soc.i:ystej i barwnej, or
kiestracja Rimskiego-Korsakowa, wobec której istotnie instrumen
tacja Musorgskiego wydawula się nieco blada i skąpa . Tote:i. .. Bo
rys" s7.edł na scenach operowych przez długi .czas właśnie w jego 
przeróbce. Dziś. typ instrumentaĆji Musorgskiego rnzumiemy ina
czej: Musorgski, który główny akcent kładł na melodykę i 1J1a dra
matyczną ekspresje; sł o w a , nie chciał, ażeby sens tych słów gi
nął w powodzi barw orkiestrowych. Jeśli Wagner symfonizował 
dramat muz_,·czny. dając 01'kiestrze rolę współrzędną partiom· wo
kal1nym, Musorgski przyznawał jej rolę tła i poza to 11ie pragnął 
wyjść. Nic dzh.v.nego, że obecnie wraca się do. autentycznego tekstu 
orkiestrowego, z nielicznymi tylko retus·~ami. 

Losy „Borysa Godunowa" byJy lak samo dramatycime, jak ży

cie jego twórcy. Zakończony w pierwszej redukcji w 1869 roku zo
sial wpierw odr:wcony przez dyre-kcję imperatorskich teatrów ope
rowych. Nie pomogła gruntowna przeróbka całości - i w r. 1872 
opera po raz drugi ·nie w.stała przyjęta do wystawienia. Gdyby nie 
upór śpiewaczki Lawrowskiej. która 111a swój benefis wybrała 



właśnie „Borysa", nie doszłoby i w r. 1874 do jego wystawienia. 
Opera nie miała jednak powodzenia; nawet w oczach byłych przy
jaciół z „potężnej gromadki". Zbyt daleko odchodził w niej Mu
sorgski od wspólnych ongiś ideałów . „Borys" wni6llł ostatni za
sadniczy rozdźwięk między kompozytorem a bylymi towarzyszami 
wał'ki. Musorgski powstał je:.-zcze bardziej osamotniony. niż do.tąd . 

Pesymizm, który przeziera z jego ostatnich utworów, jak z cyklu 
pieśni „Bez słońca" czy z ,.Pieśni i tańców śmierci" - to odbicie 
jego «1ast.rojów tego okresu. 

Po „Borysie" pisze kompozytor jeszcze dwie Qpery „Chowańszczyz
nę" , również dramat historyczny, oraz operę rodzajową, osnutą na 
ukraińskich motywach „Soroczy11ski jarmark". Wpla.ta w nią swo
ją ,.Noc na Lysej górze" jako scenę baletową. Na ostatnie lata ży
cia przypadają też jego cy.kle utwo1·ów fortepianowych, jak słynne 
„Obrazki z wystawy" , napisane .pod wpływem wysta,wy pośmiE::rt

nej jego przyjaciela, malarza i architekta Ha,rtmana. Szereg pie-
•• Śini o ostrym, parodyjnym charakterze tworzy przeciwwagę do. uro

czego cyklu „Z izby dziecięcej", czy też licznych pieśni, stylizują

cych motywy ludowe („Hopak", „Grzyby", i in.). 
Oi.-tatnie lata życia Musorgskięgo - to lata coraz większego roz

goryczenia, samotności, nędzy. Musorgski pije. W r. 1881 zapada 
ciężko na zdrowiu. Nie ma środków, by dostać się do szpitala. 
Przyjaciele umieszczają go w szpitalu wojskowym jako „dieńszczy
ka" (ordynansa) jednego z lekarzy wojskowych. Na trzy tygodnie 
przed śmiercią portretuje go Riepin, pozostawiając potomnym 
wżerający się w pamięć i serce wizerunek człowieka z czerwonym 
nosem pijaka i wizjonerskimi oczyma geniusza. 
Zwycięski pochód „Borysa Godunowa" ,przez sceny o,perowe ca

łego- świata zawdzięczamy Diagilewowi, ~tóry go „odk1·ył" dla Pa· 
ryża (1908) i otworzy! mu drogę do tryumfów, jakie mało które j 
operze były dostępne. „Borys Godunow" jest od pół wiek.u trwałą 
pozycją wszystkich 111.ajwiększych scen operowych. Czas najwyższy , 

by wszedł jako taki .również i 11a scenę opery warszawskiej. 

MUZYKA „BORYSA GODUNOWA" 

Petersburg, rok 1868. Musorgski pracuje nad „Ożenkiem" - we
dlug Gogola - operą, w której szukał stylu „dia.Iogowa•nego", swo
istego recytatywu rosyjskiego. Po ·latach zdawał sobie sprawę, że 
zagadmienia nie rozwiązał. Przyjaciele kompozytora, w pierwszym 
rzędzie ci z „potęwej gromadki", jeszcze niedawno zgodnie pracu
jący pod kierunkiem Bałakirewa, widzieli w scenach „Ożenku" 

eksperymentalne curiosum, ale pelne arcyciekawych szczegółów, 

nawet mie)scami pory.wające nowością. Stary Dargomyżsk i .s-kopio
wal sobie part i ę Koczkarjewa, którą śpiewał na prywatnych au
dycjach. 

l 

Jednak Musorgski nagle przerywa pracę nad „Ożeinikiem", po
chlania go nowy plan, temat wspaITT iały, jeszcze operowo nie wy
zyskauy - „Borys Godunow", według „kroniki historycznej" Alek_
sa~dra Puszkina. Tekst śpiewów ułożył sobie sam. We wrześniu 
1868 roku rozpoczął pisanie pa1I'ty·tury, w 1870 ukończył iłllstrumem
tację . Wystaiwienia qpery odmówiła cesan-ska Opera, podając różne 
powody, >które w krótkości brzmiałyby: za \lrlalo QPerowości, 

w zwyczajowym rozumieniu słowa. Z porady~rzyjaciół kompo,Zytor 
poddaje swą partyturę gruntoW'llej rewizji„ rozszerza znaczn ie roz
miary scen, dodaje nowy a.kt: „na zamku w: Sa.ndomierzu", dodaje 
kilka scen rodzajowych, pieśnia.rs'kich, tworzy kaipi.talme zakończe
nie: ludowe powstatnie. 

Nad nową wersją „Borysa Go.dU!Ilowa•· pracuje Musor.gski w Pe
tersburgu. Miesllka razem z Mikołajem Rimskim-Korsakowem. 
Dwaj kompozy.torowie !Przyjaciele, prawie w równym wieku, obaj 
z grupy zrzesZ0111ej wokoło Bałaikirewa - są przecie a rtystyc7.nie 
przeciwieństwami. Ale do peW'llego stqpnia uzupełniają się. R imsk! 
pracuje właśnie 1nad operą „Pskowianka", którą w przyszłości jesz
cze dwuik.rotlllie przerobi z a!kademicką skrlJIPulatnością . Musorgs;k i 
gardzi akademi7..mem, i - jak p isze w liście do Wł. Stassowa : 
„Odwailnie, śmiało do„~hwalstwa patrzmy w muzyczną przy-
sz.1ość daleką. „" o 

O i•le „polski" akt, dwie sceny w_, Saindorniea u były w pew111ym 
stopniu ustępstwem na rzecz zw:Yczajowej sceniczności , to sceny 
ludowe jak powstanie we wsi Kromy, były rzutem intuicji tak sa
modzieLnym, że obok tragic2l!1ego uzurpaitora Borysa lud wszedl do 
rzędu „głównych postaci" opery. Tak daleko w przyszłość sięgalo 

nowatorstwo MusorgSkiego, że dopięro nasz wiek okazał pełne zro
zumienie dla jego muzyki. Co dawmiej uważa•no za mieokrzesanie, 
surowość i twa'l"d7.izmę „Borysa" - dziś uw~amy za styl, charak
ter, orygilllalność. Do siły wyrazu dotąd nieznanej dochodzi melo
dyjny recy.tatyiw. Jest tu głębia przeżycia, swoisty realizm, jest „la 
real i5me intime", ja!k mawiali pier.wsr francuscy entuzjaści Mu
sorgskiego. Ale realizm ten nie jest zacieśniony do wynurzeń psy
chologic:imych, bo dojmująco tragicmy Borys otoczony jest scenami 
takiej barwności , odmiany i' ruchu, w scenach tych kompozytor 
daje nawet próby pieśn iarski·ej rodzajowości, 7..e nieraz 7.daje się 

wręcz zapowiadać sztukę artystycznych teatrzyków rosyjskich . 
Pr emiera „Borysa Godunow a" w Petersburgu, w 1874 - zdobyła 

tylko serca postępowej mlodzieży, choć nie wystawiono aktu koń
cowego z ludowym powstaniem. Wkrótce też opera ta, niemile wi
dziana ,pr,r.ez władze, zeszła z repertuaru. Drukowamy wyciąg fort e
pianowy .,Borysa", przywiózł do Fra111.cji Sailnt-Saens„ jako „dziwo
ląg". Przez dz~WIOY zbieg okolicznośc i wyciąg ten _ dostał się w rę

ce Debu~o, który dopiero po j akimś czasie otworzył ten tom, 
zaciekawiony zrazu t yl ko pieśniami Musorg~kiego. I wpadl w po
dziw nad muzyką tego „pierwotnego człowieka, który instynktem 



w każdym takcie odk4-ywa muzykę." .Jest to chyba największe 
uznanie niezale©ności Musorgskiego. 

W Rosji Rims·ki-Korsa.kow pracował nad karierą nie docenionej 
opery swego przyjaciel.a. Nadał partytune nową wea;ję w 189& -
bairdzo krytykowaną. Rae jeszcze przerobił całość w 1908 -
i znowu podniosły się glosy wołające o „oryginalnego" Borysa, bez 
.,wy.gładzeń". Praktyika operowa operuje dziś stale (dnigą) wersją 
Rimskiego-Korsakowa, w Rosji używa się wersji B. Asafiewa 
i D. Szostakowicza, zbliżającej się jak najbliżej ocygillalu Musorg
skiego. Dla popularyzacji dzieła położone zasługi Rimskiego-Kocsa
kowa są niezaprzeczalnie wielkie. W jego instrumentacji wychodzą 
efektoWtnie sceny jak: koronacja Borysa, balladowa pieśń Warlaa
rna~ wielkie monologi Borysa. 

W recytacyjriym stylu _pozostaje MUSOl'gski unikatem . .Jego re
cyta.tyw z przydźwiękami cer!ki~o śpiewu jest kwintesencją 
rosyjskości. 

KAROL STROMENGER 
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ODSŁONA I. 

Pod murami Nowodziewiczego klasztoru w Moskwie zebrał się 

wzbul"Zony lud. Tu, po śmierci cara Fiodora, który umarl nie zo
stawiwszy następcy tronu, zamknął się bojar Borys Godunow. 
Zaipadlo poota01owienie, że wladzę obejmie Bo1·ys, on jedma•k ·wciąż 

odwleka moment oficjalnej zgody, ażeby uniknąć podejrzeri o pod
s(ępnym zagarf)ięciu władzy. Lud blaga Borysa, aby przyjął koron~. 
Blagal01e śpiewy przeplata żywa scena ludowa.' Diak carskiej Du
my, Szczełkalow, ogłasza, że Borys nie daje się uprooić. Uroczysty 
śpiew kalek - ślepców, koriczy scenę. 

ODSŁONA II 

Kremlowskie dzwony. - Borys Godunow zgodził się przyjąć ko
ronę carów Rusi. 

Uroczysty ,pochód poprzedza wyjście Borysa z Uspieńskiego So
boru - lud sla1wi nowego ca·ra. W duszy Borysa nie ma jednak 
spokoju, jest on posępny i pełen !troski: „Zgryzota, lęk i niepojęte 
drżenie złowieszczym przeczuciem dręczy serce moje„." I znów 
rozbrzmiewają dzwony. Lud· śpiewa chwalę Borysowi. 

Obraz I 

Noc. - Cela w Czudowskim klasz·torze. Przy nikłym świetle 

lampki oliwnej mnich-mędrzec Pimen pisze kronikę, historię Rusi. 
Nieoczekiwanie budzi się młody diak Grigorij, mieszkający w jed
nej celi z Pimemem, i cala iburza tr.wóg, namiętności i wielkich 
ambicji zakłóca ciszę nocy. Pime;-J odk.rywa w swoich kronikach 
tajemnicę zabójstwa carewicza Dymitra przez Borysa. U Grigoria 
rodq;i się myśl ogłoszenia siebie samego Dymitrem i rozpoczęcia 

wałki z Borysem God;mowem. Zostawszy sam w celi Dymitr rzuca 
wy.z.wanie carowi: „Borysie, wiedz: Ruś cała drży przed tobą i nikt 
przyipomnieć nie śmie słowem o losie nieszczęsnego pacholęcia. 

A przez ten czas pustellnik w ciemnej celi pisze na ciebie oskar
żenie stras:roe. I już nie mi111ie ciebie sąd człowieczy, tak, jak i Bo
ży sąd". 

Obr a z Il. 

Kacczma na li-tewskiej gralllicy. - Do wesołej karczmariki za
błądziło trzech włóczęgów - zbiegłych mnichów: Wairłaam, Mis
sail i Griszka (Grigorij). Warlaam - pidanica śpiewa rózhukaną 

· pieśń o zdobyciu Kazania. Grigorij wypytuje karczmarkę o dmgę 
na Litwę. Wchodzą strażnicy, szukający - zgodnie z carnkim coz
kazem - zbiegłe.go mnicha Grigoria Obrepiewa. Grigorij, Po nie
udanej próbie uwol01ienia się od podejrzeń, wśród ogólnego zamie
szania wyskak;uje przez okino i ucieka. 

O b r a z III 

Cars'kie pokoje na Kremlu. - Córka Borysa, Ksenia, rOZ;pamię
tuje z bólem niedawno zmarłego narzeczonego - duńskiego księ

cia. Niania stara się ją rozweselić. Carewicz Fiodor studiuje pier.w
szą mapę Rosji. Wchodzi Borys, łaskawie i tkliwie rozmawia 
z dziećmi. Ale troski prześladują go i tu, wśród najbliższych. Na 



Rui::i pa·nuje stras:ony glód. Lud uważa Borysa za sprawcę ws;>:yr;t
kich nies;r.część . Z głębi dus;r.y cara w~'rywają się słowa: „Za
prawdę. groźną bywa boża dłoń i straszna dla występnej cl uszy 
kara. Ciemności wkoło. ml'ok <nieprzejrzany. ·nad:tie.i zn ikąd ni pro
n:ienia„." Wchodzi Szujski, fałszywy dworak, ., przestępna głowa 

spisku bojarskiego" i przynosi straszną wieść: „.na Litwie powstał 

Samozwaniec. a szlachta, król i pa(Pież za inim są". Przyjął on 
imię zabitego carewicza Dymitra. Borys z::ilk.lina Szujskiego, by 
powiedział mu prawdę: czy rzeczywiście dziecię zamordowane 
w Ugliczu bylo carewiczem Dymitrem? Szujski, rozkoszując się 

męką cara, opisuje straszną ranę, zadaną carewiczowi Dymitrowi 
i p .tedśmiertny uśmiech na jego ustach: „zdawało się, że w swo
jej kolebeczce spokojnie śpi '. Szujski wychodzi ze świadomością 
spełnionej roli; odtąd już na każdym kroku prześladować będzie 

cara zjawa skrwawionego carewicza Dymitra. 

O b r a z IV 

Park zamkowy .w Sandomierzu. - Pojawia się Samozwaniec 
Grigorij, który 'znalazl u polskiego magnata poparcie dla swych 
polityczmych i wojennych planów. Nie o tym jednak myśli te.raz 
Grigorij. Z całą namiętnością swej niepohamowanej natury ko
cha on piękną córkę saindomierskiego wojew,)dv M·niszcha -
Marynę, której postać wypelnia wszystkie je6o marzen ia. 

W pysznym polonezie przec hodzi tłum gości , słychać glosy ko
mentujące pochód na Moskwę, który ma by_ć spniwą najbliższej 

przyszlości . Wreszcie cnastępuje tak dlugo oczekiwane spotkanie 
zakochanego Samozwańca i Maryny. Jej suche, wyrachowane sło
wa i nie ukrywa111.e dążenie do carskiej korony, zrażają ,na chwilę 
Samozwańca, lecz Maryna opanowuje się i znó•.v urzeka go obiet
nicami _gorącej miłości. 

Obraz V 

Moskwa. - Plac przed Soborem Wasyla Błogosławionego. W tłu
mie głodnego ludu opowiadają o zwycięstwach Samozwańca nad 
wojskami Bory3a. Wbiega Jurodiwyj - wpół obląkany, ,,inawie
dzony", Nikołka. Dzieci wyrywają mu z rąk kopiejkę - jego jedy
ny pieniążek. Z Soboru wychodzi car, na którego widok glosy ludu 
zlewają się w jeden potężny, rozpaczliwy chór: „chleba. chleba, 
chleba daj glodnym„." Skrzywdzony przez dzieci Jurodiwyj zwraca 
się do cara ze straszną prośbą: „każ zabić zlych chłopa.ków. la k 
jak zabitcś małego Dymitra". Borys nie pozwala bojarnm po
chwycić .Jurodiwego: „zostawcie - módl się za mnie. bło:,:osla-

11·iony". Jurodiwyj odpowiada: „nie, Borysie, nie wolno prosić za 
cara-Heroda.„" Borys i;idchodzi w milczeniu . Jurodiwyj zaczyna 
ś pi ewać dziw~ zatroskaną pieśń: „płyńcie, plyńcie ślozy gorące. · 
płacz ludu mój, głodny lud~ płacz„." 

O b r a z VI 

KremL - Bojarzy, członkowie państwowej Dumy, obradują · 
nud trudną sytuacją polityczmą kraju. Samozwa1J1iec musi zostać 

pojmany i zginąć straszną śmiercią. Szujski, skrywając swe iłl1-

trygi i nienaiwiść do cara, opowiada z udanym współczuciem 

o cierpieniach Borysa, odpędzającego od siebie zjawę zamordowa
inego carewicza Dymitra. Opowiadanie przerywa Borys, który 
zwraca się do bojarów z prośbą o radę 1 pomoc. Szujski wpro
wadza Pimena. Jego opowiada-nie o 'uzdrowieniu ślepca <na ~·obie 

T. Roszkowska projekt kostiumu 

małego carewicza przeJ>€łlllia miarę cienpień Borysa. Ostatnim wy
siłkiem wzy·wa do siebie Fiodora i wreszcie, wnierający oddaje 
w ręce syna losy państwa. Pogr.zebowy dzwon kiremlowskich So
borów - Boryli pada martwy. 

O b r a z VII 

Leśna polana pod Kromami. - Zbrojne powstanie. Tłum szydzi 
z ,pojmanego bojara Chruszczowa, carskiego wojewody. ZbHża się 
grupa zbiegłych mnichów, naiwolujących do wystąpienia przeciwko 
Borysowi. Ich słowa ro~ałają gniew tłumu: „obudziła się re snu 
młoda krew. kozacza 1krew". 
Poja•wiają się posłańcy Samozwańca - jezuici. foh łac1ńSlkie 

śpiewy na chwalę nowego cara powodują przypływ gniewu ludu, 
ktć.ry rzuca się na nich: „na śmierć na topolę". Na polanę wpada 
druży·na polskich wojsk, otaczająca Samozwańca, który U\nl nia 
l:xi.iara Chruszczowa i nawołuje pO'wsfańców do pójścia za n i•'"l na 
:\ilosk'.1·ę . Zjawia się ,Jurodiwyj. Dramat kończy si ~· jego 11 i6,nią 

p€'ln'-I hólu i 1rwogi , wie-szczącą Rosji mowe cierpi l' ~1!;1 „Przyjdzie 
rychl1 1 wnig i zapadnie mrok„. Biada. gi"lie już R u~ PlaC'z ludu 
I Jlfij . głodny ludu płacz„ ." 



COJl,EP>KAHHE 

O ponor 

CUEHA I 

nepe11 HoBO)leBłl'lbłlM MOHaCTblpeM B MoCKBe co6pa11c11 B3BO.lJHO

B3HHblił uapo11. B MOHaCTblpe 3aTeop1111c11 nocne cMepn1 uap11 <l>eJlopa, 

He ocTaB11B111ero uaCJ1eJ1HlłKOB, 6011p11H BopHc fOJlYHOB. PerneRo H3-

6paTb Aape!.! Eopttca, HO ou ece ew.e He .[laer ceoero o<jlHunanbHOro 

cornaCHSI, CTpeMllCb 1136e>KaTb o6BHHeHHił B KOBapHOM 33XB3Te BJ13CTH. 

HapoJl yMon11eT EopHca npHHHTb uapcKHił eeHeu. llyMHbllł Jlb!IK 
LUe:iKa.lJOB 8038emaer, ąTo EopHc ece ew.e OTKa3bluaeTCll. Cueua 3a

K3H'lllBaeTCll TOpiKeCTBCHHblM neHlleM KaileK H c:ienuoe. 

CUEHA II 

3BOH Kpe~rneBCKllX KO.!JOKOJIOB. 6opHC roJlyHOB cornaCHJICSI np11-

JłllTb BeHeu PYCCKHX uapelł. 
Top>1<ecree1111oe 111ecTsHe nepe11 BblXOJ(OM EopHca 113 Ycne11cKoro 

co6opa - 11apo11 CJl3BHT HOBOro uap11. 0,aH3KO 'lTO -TO 6ecnOKOllT 

Eop11ca, oH yrpioM 11 oJa6oąeH. 311oeew.ee npeJl'łYBCTBHe My1Jaer ero. 

"1 CHORa 380H KOJIOKOJIOB. Hapo.a noeT CJl3BY 6op11cy. 

KapT11Ha I 

Ho'łb. Kenbll e 4yJloBOM MOH3CTblpe. Op11 CKYJlHOM ceeTe JI3M- · 

na)lbl MOHax-My,npeu 011MeH m1111eT neTOTIHCb, 11crop11io Pocc1m. BHe-

3an110 npOCblTI3eTCSI MOJIOJ10ł\ 'lCpHeU rpHropnił, IKHBYW.llił B OJlHOł\ 
KOJ!he c OnMeHoM. Uena11 6yp11 rpeeor, crpacrelł, aM6HLll1lł HapywaeT 

HO'lHYJO n111111uy. 011MeH pacKpb11rner B cuoelł J1eronuc11 TaHHY y611ił 
crna u.apeBH'la JlHMHTPHll 6op11COM. y fp11rop11l1 pO>K)13eTCSI MblC.1b 

npo003rnaCHTb ce611 cnac111HMCSI OT CMCPTll JlHMllTpHeM "- Ha:.iaTb 
6op1>6y c EopHCOM fOJlYHOBblM. Ocrnm1111cb OJlHH 11 1<eJ11>e I p11ro p11l\ 

6pocaeT 01>13011 uapt0: „6op11c, 6op11c! Bee nepeJl 10601\ rpene1uer, 

HHKTO Te6e He cMeeT Il uanoMHHTb 

o ;i;pe61111 Her'laCTHOrO MJl3JleHua, -

.-\ MCil(JlY TeM OT111eJ1bHllK B TCMHOłi KCJlbe 

'.\.1ecb Ha Te611 JlOHOC y>KaCHbllł TIHUleT: 

l<I He ylłJ(elll b Tbl OT cy )13 MHpCKOfO, 

KaK He yA)lClllb OT 60>ti !>Cf0 cy)la". 

Kapnrna li 

KopąMa ua JIHToucKol\ rpamiue. BXOJl!IT 1poe 6po1111'111X MoHaxou 
BapnaaM, MHcau.11 11 fp11111Ka. Ob1111nua Bap.1aaM noeT pa3ry.1hHy10 

neCHJO „KaK BO 1'opo.[le 6b1JIO BO Ka33HH„.". rp11rop11A pacnpau111uaeT 

X03SIAKY o .[lOpore B JIHTlly. Bxo.a11T crpamHllKll, KOTOpble Hil ornona

Hllll uapcKoro yKa3a 11myr 6er.1oro 1Jep11cua fp11rop1111 Or?e11hena_. 

noc.1e 11ey11a'IHOl\ nonblTKH OTBJIC'lb OT ce611 110;103peH1111, I pili OpliH 

ll0.1b3YSICb o6LUllM 3ilMe111aTe1IhCTllOM Uhlllpblrlll\aCT li OKHO li y6eraeT. 

Kaprnna Ili 

UapcK11e rra1aaT1.>1 1.1 Kpc~me. )lO'lh 6op11ca Kcem111 ma;raK11uucr 

cuoero HCJlilllHO yMep111ero }l{CHllX3 - Jl3TCKOl'O KHSl3SI. MaMKa CTa

paeTCSI ' pa31!eceiiHTb ee. UapeuH'I ct>e11op pacntaTp1111aer uepuyK• 

reorpmjm'leCKYI() KapTy MocKO.BCKoro r ocy .[lapcTua. Bxom1r 6op11c. 

,;iacKoeo 11 Tponne.%HO pa3rosap1111aeT c JleTbMll. Ho 3:16on,i npec.1e

! lYIOT ero 11 3JlCCh, cpeJlll 6:iH3KllX. B rocy!lapcn~e uaptn nMOJl. 

H apOJl C'lllTaeT 6op11ca BllHOIHlllKOM BCCX HCC'laCTllli. l·h r.1y611111~ 
JlYUlll BblpblBatOTCSI y Hero CJIOBa: „ Ax! 'l)'llCTUyKJ: Hll•ITO llC MOil(CT 

Hac CPCJlH MHpCIOIX TIC'lanełi ycnoKOllTb; Hll'lTO, llll'lTO.„ CflllHa pa3 UC 

cosecrb." BxoJlHT WylłcKHA, ,„'lyKaB1>1l\ uape.[lnopeu" , r mma 6011pcKoro 

3arouopa H npHHOCHT CTpa111Hyt0 uenb, 'lTO „Ha Jl11rne SIBll:ICSI ca

M03U3HCU, 11 'ł'ro Kopo11b 11 nai11>1 3a 11ero." CaM0311 ::111eu 11p111111.1 llMlł 

y611Toro uapem14a L{11MHTp1111. 6opHc JaKn1111aeT Ulylk1<oro, 11Toói.1 TOT 

CK33a11 eMy npall.[ly: J1Ciłcnnrre.%HO m1 y61rn>11\ 11 Yrn111Je M:1a;1e11cu 

6blJI uapeLHl'l Jl11Mt1Tp11lł? lUyJiCKll~. H<lGl<lil{Jl<lllCb MYK<l~lll uapll. 

OflllCblUaCT rny601<yt0 paHy, H3HCCCHHYIO uapcu114y H npe1101cpn1yH1 

~ m..a6Ky 11a ero ,,11u.e. Ka3a.11oc1>, 'lTO „) l11~111Tp11l\ 1w rpoóe c1111T". 

li lyl\CKHl\ llblXOJlHT c COJHa1111eM y .[la'IHO C1>1rpa11110~\ po:111. c ·noro 
upeMe1111 Ha Ka>l(JIOM mary uap11 6yJleT npec.11e;1011aTi. 11p113p;lK 0Kpa

ua11.rieH11oro uape1m1Ja Jl11M11Tp1111. 

KapTHHa IV 

CaJl 33MKa Il CaHJlOM11pe. f10S1uJI11eTc11 CaM03Ba11eu, ua111cJuu111i 

nO!lJlCpmKy JlJISI CllOllX llOJIHTll•leCKllX H 11oeHllblX Tl!l3fl01.1 y 110:11.CKOr O 

~1arnarn . Ho He 06 9TOM JlYM3CT Tenepb rp11roµ11it Co IJCci:\ CTp;lCTlokl 

CBoel\ Heo6y3.[l3HHOl\ HaTypbl Jlt0611r Otl }10 111> rall.10}111PCKOro l\OCll0,11>1 

MHnweKa - npeKpac11yt0 M ap1my. l:ke ero M1..icm1 nor.i10UlCH1>1 cJO. 

B TibllllHOM no,10He3c npoXOJlllT T0.111a roCTeli ,Ci lbllllHbl r o;ro ca 

o npeJlCTOSIUlCM n ó.1111;Kafi1ueM 6y.11yu~e~1 noXOJlC 11a MocKny. Ha1<011~n 

HaCTynaeT JlOJlrOmJlaHHoe cu11)1e1111e 11J11oó:1e1111o ro CaM0311auua c i\l;i-. 
p11Holł. Ee pac'lernm1ocr1> u 11e11p11KpL1TOe crpe~1:ie1rne K uapCKoll 

KopoHe Ha Mrnonenne oTpe31rnmor Ctn10llla11ua, 110. il\ap1111a, 0110~1-

HHBlllHCb, BHOUb O'lapORblRaer ero OÓCILl<IHllCM rop11•1el\ :IHlÓllll. 

K apr mra y 

MocKBa. n 11ow.aJlb nepCJl coóupOM Bac11:11111 Ó.l :IH\CHHOl'O. B 1u:111e 

ro110JlHOro Hapona pacc1Gl.::11>1u;:J10T o 1106c]lax CaM0::111a111la lla il no ikKa

MH łiopnca. BXOJlllT 10po;u111i.11\ H11Ko.:11<a. Jlen1 OT6npa10T y ucrn 
Konel\Ky. i.13 co6opa llblXOJJ.llT uapi.., np11 111111e KOToporo OTJte :11.11w:~ 

ro.'loca 113 TO.illlhł cmrnaKnc11 u Mor:r111ił , 110.111i.1ii 01•1annu11 >.'.op: 

„xne6a, x.~c6a, Jlai'1 x11e6a ro.1011111..aM„ ." Oóm..-cn111..af! 11cT1.~111 IOpo,fl.11-

u1>1l\ 06pmuae1c11 K ll3PIO co crpa1u11oii npoci,óol\ : „łfo1;o:11<y ~1 a :1c11r,

K11e .aeTll 0611;1<a10T.„ Remi 11x 3<ll)C3aTi., K<JK ::1apc3a:1 TM ~1a .1 e 111.Ko1 o 

11ape1rn1Ja". 6op11c He no:rna.~11eT 6m1pa~1 cxn;mrn. IOpo.11111cwo: 

„Ocrn1.1i.Te ero. M om1c1> ::ia Metrn. 6cJ1111.>1x H11Ko.11<;1" . IOpo;111n1>1ii on ;c

•1ae1: „ Her, HCT! 11e;1b311 MO:lllThCSI Ja w1p11 (.1po;1a„ ." J)n p11 c w1.1•1;1 

yXOJlHT. IOpomrnblil noeT cTpaH11yK1 nc'la.:u.11y10 11e c1110 „Tc1<1r1 c, 

TCKHTe rOpSl'lHe CJIC3bl , nJ1a•11. ~101\ 11apO,l. 11:ra11. l'IWOJUllJii 11apo,1„ . „ 

l<ajm111a VI 

rtapcK11e na,1ar1>1. 6011prna11 :1yMa oócy;i;,wer rm1<e:1oc no. rnn1.-

1JecKoe no,10;1<e1111c rocy,'lapcrna. Ca~w:rn a11 e ll ;10.1;i;c11 ó1,1n. o wc111cn 
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Il HOJJ,BepruyT CTpaWHOA K33Hlł. lllyACKllll, CKpbl8311 CBOH łfHTPHl"lł 

li HCHaBHCTb K l.\3PIO, c )lCJ13HHblM coąycnrneM pacCK33b1Bae1 o M~·Ka~ 

6opuca, KOToporo npCCJIP.AYCT npll:!PW< y6moro l.\apeen'la J{HMllTpHH. 

PaccKa3 nepcpb1uaer Sopnc, Koropbllł npoc111 6011p noMO'lb CM)". 

WyAcKHll llllOJlHT OirneHa. Ero paccKa3 o npo3pett11H c11enL1a Ha MCJ

nme 11.apellH'la Jl06H1meT ÓOpHca. flocJieAHllM }"CHJIHeM 00.!l3b1BaeT OH 

<t>e)lopa H. YMHpall, OTJlaCT U ero pyKH CY.!lb6bl rocy;{apcrna. florpe-

6aJibHblll 3ll0H KPCMJICllCKllX KOJIOK0.10ll. Sop11c na11acr MCPTUblil. 

KaprHHa VII 

Jlec11a11 no.1S1tta no.11. KpoMaMll . Boopylł<CHHblll ttapoA. To.ma 113-

11eeacrc11 H3.!l noihtaHHblM 60S1p1111m1 XpymonblM, tlapcKllM noenoAOll. 

rip11ó.rn>Kaerc11 rpynna 6po11sl'1HX Mo11axou, np1131>1na10m11x K 6op1.6e 
c Sop11coM. Hx c:ioea pa3lł<lffalOT rnen TOJlllbl, KOTopa11 noer: llpo6y
JlHJ1ac1> M0.10.!lall KPOBb, Ka3al.\Kllll Kpor11„ 

fl01l!lJTll10TCll noc:1<JHHHK11 C1M03JrnHt(a - 11e3y11r 1>1. Hx •WTllHCKOe 

ne1111e 11 qecrb Honoro rtapSJ Ub13brnae1 110u1>1A npHcryn mena. Hapo11 
6pocaeTc1r 11a mtx c Kp11KaM11: CMepn, , nm1ec11n.. Ha n011'lł11e no-

1111m1crc11 OKpylł(CHHhlA OTPll.!lOM 110•1bCKllX noi!CK J l11~t11Tpllił , KOTO[llAił 

ocnoómK;i,aeT 6onpuHa Xpymona 11 11p1-1:i1:>111acT noucranl.\eu HTTll c HHM 

1ia Moc1rny. Bxo.lllT IOpu1111Uh!A. Tpare.111n :l3K<IH41t11ae1cw ero 11ccudi. 

nOJIHOfi óo:i11 li lpeuorn, llPCJ\llCUUJIOUICA J>ucc1111 HOlll~C MYKll: I lp11-

,~CT ci-;opo n par 11 UdC1 :111.vr cyMepKH... l"ope. rn6HeT l'yci.. I i.ra4b 

t.t<>A navo,1. n.rn•1h ro.1 0:1111~1! 1-iapo11 ... 

CONTENU 

PROLOG UE 

1-er TABLEAU 

Sous les mu·rs du monastere „Novodievitchy" a Moscou le peuple 
en effervescemce s'est rassemble. C'est ici qu'a .pris la retrai1:e le 
boyard · Boris Godounov, apres la mort du tsar Fiodor qui est 
decede sains laisser de successeu.r. Une decision de donner le pou
voi.r a Boris fut prise, mais celui-ci differe le moment du con
sentement officiel, .pou.r eviter le soupc;on de s'etre frauduleu
sement empace du pouvoiT. Le peuple implore Boris d'accepter la 
couron~e. Les supplications s 'entrelacent avec une vive scene 
folildorique. Le dia.cre de la Douma (conseil) du tsar, Stchelkalov 
annO'l1ce, que Boris 111e cede pas aux prieres. Le chant solenonel des 
estropies_ et des aveugles termi111e la scene. 

2-md TABLEAU 

Tintement des cloches du Kremlin. - Boris Godunov a consenti 
a prendre la courOI11Ile des tsarn de Russie. La sortie de Boris de 
la cathedrale de „Uspiensky Sobor" est precede d'un coctege so
leilJilel. Copendant l'ame de Boris ne con·nalt pas de paix, il es·t 
mol'ne et .plein de soucis: „Chagriln, frayeur, frisson i111concevable 
tourmentent mem coeur d'un pressentiment lugu.bre ... " Et de nou
veau retentissent les cloches. Le peuple chante la gloi.re de Boris. 

~remier tableau 

Nui·t. - Une cellule au mO'l1astere de Tchoudo·10. A la milnce lu
miere d'une petite lampe a l'huile le moi111e-$age Pimene est en 
trai'll d'ecrire la chronique-histo1re de la Russie. Le jeune diacre 
Grigori, .haibitaalt avec Pimene la meme ce!Jule, inopi.nernent se 
reveille, et c'est l.Sle tempetę des frayeurs, des passions et d'ambi
tions d~esucees qui tmuible le siilence de la n.uiJt. Pimene dalllS fes 
chron"iques revele le seoref de l'assassinat du tsa.re~itch Dimitri 
pa,r Borili. L'idee de se proclamer Dimitri et de commencer une 
lutte CO'l1tre Boris nalt dans la tete le Grigori. Reste seul dans la 
cellule Dirnitri lance un defi au tsax: ,,Sache Boris toutę la Russie 
tremble devant toi et perso.nne n'ose souffler un mot du sol'lt 
du ga,rc;o.nnet malheureux. Et par ce temps l'eremiite dams la cellule 
sombre ecrit contre toi l'accusation terrible. Et tu n'echapperais au 
jugement des hommes, '11i a celui de Dieu". 



Deuxieme tableau 

Une auberge a la frontiere lithuanienne. - Troi-s vagabonds, des 
moines evades se ront egares chez la gaie ca.baretiere. Ce sont 
Va.rlaam, Missaił et Grichka (Gri·gori). Varlaam - le soulard 
chamte uaie chanson ef:t:renee sur la prise de Kazaai. Gri.gori 
questi001JI1e la caba.retiere sur le chemi.n vers la LLthuanie. En.trent 
les garcles, chercha.nt, en veritu d'un ordre du tsar, le moi:ne 
evade - Gri·gori 01.Jriepiev. Aipres wn essai echoue de se sous
traire aux soup~ns, Grigori profitant d'un desarroi general se 
sa.uve pa.r la fenetre. 

Troisieme tableau 

Les chambres du tsar au KTemliln. - Xenia, la fille de Boris 
ipleure la mort, recemment survenue, de son fiaaice, le pri!Ilce 
da.nois. Sa nounou tache de la diistraire. Le tsarev1tch Fiodor 
etudie .La premiE!Te car-te de la Russie. Entre Boris et plein de 
bienveilla.nce et de tendresse s'entretient avec ses enfants. Mais 
ses souois le touI1Illentent meme ici, parmi ceux qui lui son.t 
les plus proches. U.ne farim ter·rible sevi-t en Russie. Le ,peuple 
considoce Boris comme fauteur de tous les malheurs. Du fond 
de l'ame du tsar jaillissent les parole;: „Au fait terri•ble est la 
mail[) de Dieu, affreux le chatiment d'une ame coupable. Autour -
rien que des tanebr-es, le crepusoule opaque ne laisse entrer nii un 
rayon de l'espera!Ilce ... " Entre Chouisky, le cour:tisan perfide „la 
tete criminelile du complot des boyar.ds" et a.pp:ld"te l'horrible 
nouvelle: „en Liibhuainie, . .l'lmiposteur s'est souleve, les . nOtbles, le 
roi et le paipe l'ajppuie!Ilt". Il a !Pris le 111.om du ·tsarevitch Dimiltri 
tue. Boris conjure Chouisky de lui dilI'e la ver~te: !'enfant assassillle 
a Ouglitch, etait-ce vraimenrt le tsarevitch Dimi·tri? Chouisky, se 
delectant du SUIPPlice du tsar, decrit la plaie terrible faite au tsare
vitch Dimitri et son sourire d'a.gonisain.t: „il paraissait tranqui<lle
ment dall15 son bercea.u dormir". Chouisky sort saohant son role 
bien joue: desocrnais le fan.tome du tsarevitch emsanglante hain
tera le tsa.r a ohacun de ses pas. 

Quat •rieme tableau 

Le ja-rdiin du oha·teau de Sandomierz. - Apparait l'Imposteur 
Grigori, qui s'est gagne aupres du seigmeur polonais 1 appui pour 
ses plans iPOlitiques et guerl'liers. Mais ce n'est ipas a cela que 
p€1!1Se mailntena.nt Grigori. De tou•te la passion de sa 1nature 
vehemente .n s'est epris de la fille du voivode de Samdomierz -
Mniszecll. Tous ł.es reves de Grigori sont remplis de la figoce 
de la belle Ma.rY!Ila. Au rythme d'une magnifique połonaise passe 
la fO'Ulle d'inviites, on entend des v~ix padant de la marche sur 
Mosco.u, qui doit avoi.ł" prochailnement lieu. Fmfin c'est la 1ren
c001tre ta.nt aittendue de l'Imposteur enamoure et de MarY111a. Le.o 
pairoles arides et caJculees de cette dem.ioce, son as.pLration guere 

,cachee a la courcmne des tsars, . f.roissent ;pour un moment l'Impo-
steur, cependamt Mary.na se domiJne et de .nouveau l'ensorcelle 
par les promesses d'Ulll chaud amour. 

Cinquieme tableau 

Moscou. - La place devant la basilique Vassili Blajenmy (le 
bienheureux). Dans la foule affamee on raconte des victoireś de 
l' Imposteur sur les trowpe6 de Boris. En.tre en coup-de-vent le 
„possede" Nikolka, le Iou:rodivy a demi fou. Les enfants lu.i arra
chent des maill'lS le :kopeok - sa seule mOil!Ilaie. A la vue du tsa.r 
sortaint de la basi·lique les voix du peuple se fondemit en un choeur 
puissant et desespere: „Du paim, doone du .pain aux affames ... " 
Lese pa.r les ernfants le Iourodivy s'a.ckesse au tsar avec cette 
priere horrible: „fais tuer les mecha.nts .garniins, conune tu ms tue 
le petit Dimi.tri". Boris ne peI1I11et pas aux boyad"ds de s'emparer 
de Iourodivy: „laissez - prie pour moi, o bienheureux". Ioui-odivy 
replique: „Non Boris, on n'a pas droit de pI'ier poux u..-i tsar
Herode .. . " Boris rort en isilence. Iourodivy commence a cha!Ilter 
une chanson etratn.ge et soucieuse: ,,coule-z, coulez, les chaudes 
larmes, pleure mon peuple, mon peu.ple affame ... " 

Sixieme tableau 

Le Kremli:n. - Les boya.rels, membres de la Dourna (Conseil) 

d'Etat, deli:berent sur la situation ipoli.tique difficile du pays. 
L'Imposteur doit etre saisi et perir d'une mort terrible. Chouisky, 
dissimulamt ses intrigues et sa hai!Ile envers le tsar, raconte avec 
une :t:emte com.passion les so.ur&a.nces de Boris, s'efforc;ant de 
chasser le fantfune du tsa.revitch Dimitri a:ssassine. Le recit est 
inteill"ornpu par Bol1is, qui s'adresse aiux boyairds leur demanda!Ilt 
conseil et a1de. Chouisky ilnitroduit Pimene. La narraition de ce 
de!'nier de la guerison d'tml aveugle sur la tombe du petit tsa.re
vitch fa:i,t le comble des tourments du tsar. Avec ses dernieres 
forces il appelle Fiodor et transmet - en mourant - le sort du 
pays aux mai111S de son fils. On entend sanner le glas fu.nebre 
des Sobors (basiliques) du Kremlin - Boris tom·be mol't. , 

Septieme tableau 

Une dairiere dal[)s la fo.ret pres de Kromy. - · Revolte a-rmee. La 
foule raille le boyard cajpture Khrouchtchev, voi:vode du tsa.r. 
Un groupe de moines evades aipproche appelaint la foule a s'elever 
contre Boris. Leurs 1Paroles enf:laamnent la colere de la foule: 
„il s 'est reveille le jeune saing, le saaig cosaque". Apparaissen·t 
les jesuhtes, envoyes de ł'Imposteur. Leurs cantiques laitilflS a la 

gloire du !Ilouveau tsar causent UJn 1nouvel afilux de colere. Le 
peuple se jette sur les jesuites en criaint: „a mort, aux peu,pliers". 
Une cohorte des trouipes polonadses avec, a leu.r milieu, l'Imposteur 
fait ir.ruption sur la olairiere, libere le boyards Khrouchtchev et 
appelle les Tevoltes a. · ~e l'Imposteur dans sa ma.rche sur 
Moscou. Ąpparait Iourodivy - „le possede". Le marne se termine 
sur sa complailnte empreim1te de douleur et de frayeur, pro.pheti
sant a la Russie de lllOUVelles soufframces-: „Bientot viendra 
l'enmemi et tombera le cr~uscule ... MailheUJr! la Russie deperit. 
Pleure mon peuple, mon peuple afiame ... " 



T. Roszkowska projekt kos~umu 

BORIS GODUNOV 

The Story 

PROLOG UE 

SCENE I 

A turbulent crowd gathers outside the walls of the Novodevichy 
Monastery in Moscow. Here, the boyar Boris Godunov has shut 
himself up afte.r the death of the TsaT Fedor, who has died 
without leaving an heir to the throne. lt has been dec.ided that 
Boris is to rule, but he keeps putting of the moment of ~fficial 
acceptance to avoid arousing suspicion of his gaim'flg the throne 
by cunning. The people beg Boris to a-ccept the crown. The 
supplicatory singmg o! the people is interwoven with the anima
!ed folk scene. Shchelkalo a clerk of the Boyars· Court, armounces 
tha t Boris cainnot be persuaded to accept the cr°'"111 . Amid the 
solemn singing of cripples and blind men. the scene comes to 
a n end. 

SCENE li 

The .bells of the Kremlin are ringing - Boris Godunov has 
agreed tO ascend the throne of the Tsars of Ru.<;sia. 

A solemn procession precedes Boris 's appearance from the 
Uspenskiy Sobor- - the people. sing the praises of the new Tsar. 
But there is no peace in Boris's soul, he is sullen and deeply di
sturbed „Remorse, fear a.nd a strange ominous foreboding tremble 
in my heart..." And again the bells are heard. The people sing 
the praises of &x-is. 

* * * 
Sce111e I 

It is night - A cell .in the Chudovsky Monastery. By the failT)t 
light of an oil lamp. the wise old monk Pimen writes chronicles. 
the bistory of Russia. Suddenly the young monk Grigoriy. who 
lives in the same cell as Pimen, wakes up unexpectedly and 
a storm of terror. passion and great ambition disturbs the peace 

* The Cathed~al o f t he Assumption. 

J! 

of the ni·ght. IJll his chronioles, Pimen reveals the seoret of the 
assassi.nation of the young Tsareviltch DimHxi by Boris. Grigo.riy 
has the idea of proclaiming himself Dimj.tri and fightimg against 
Boris Godunov. When he Ul alone in the cell he challenges the 
Tsa.r: „Know this Bocis: All Russia trembles before you a-nd 
nobody da.res to say a word a.bo.ut the fate of that unfortunaite 
youth. Alnd all the time a hermit in a dark cell is writi.ng a ter
rible chairge aga[ll)st you. You will not escape the judgeme-nt of 
man nor the judgemeot of God". 

Scene II 

An i.nn on the Lithmmia.n frontier. - Three travełłers - the 
escaped monks: Warlaam, Missai!l and Grisfika (Grigoriy) - come 
iłflto the i.rm and are welcomed by the merry irul-<keeper's wife. 
The drunke11 Warlaam sings a wild song about the conques.t of 
Kazan. G.rigociy asks the inn-dreeper's wife the way to Lithuania. 
Guards entet", they are seeking the escaped mon'k Grigoriy Otre
pev at the order of the Tsar. Grigoriy, after an unsucsessful 
aitempt to divert suspicion from hirnself, jumps out of the window 
and escapes in the genet"al confus.ion. 

Sce11e III 

The Tsar's apartments at the Kremlin.. - Boris's daughter 
Xenia mourns the recent death of her betrothed, a Danish prince. 
Her old nurse itries to cheer her. The Tsacevitch Fedor studies 
the filmt map of Russia. Boris en.ters, he spealks tenderly to his 
children, but even hecre, among his nearest and dea.rest, he is 
haunted by his trOUJbles. There is famine in Russia Tihe ipeople 
blame Boris for all their misforitulles. The Tsar expresses .the 
torment of his soul by cryi.ng ttia.t the hand of God is harsh and 
the ,punishment of a guill.ty soul terri;ble. He then says that all 
is dal'lk around him and tha.t there is not ·a ray of hope lefit to 
him. Shui&ky, a hypoc.riticał courtier, enters; he is the head of 
the plotti'Tlg boyars, and brings dreadful news - A, pretender to 
the throne has arisen in U.thuania and he is supported by the 
nobles, the king a:nd the Pope. He has taiken the name of the 
assassinated Tsarevi·tch Dimitri. Boris asks Shuisky to ·tell him 
the tr.uth: had the child assass[ll)a.ted a.t Uglich reałly been the 
Tsarevitch Dimiitri? Shuisky, del.ighti.ng il!l the torment of the 
Tsair descri'bes the <tenrible wound inflicted on the Tsa.revitch 
Dimi.tri and the smile on his lips at the moment of his death, 
and says tha·t it seemed as though he was sleeping quietly ~n • 
a cradle. Shuis'ky goes out contant that he has achieved his aim; 
from naw on -the Tsar will be haum.ted by the vision of the 
bleedi01g Tsarevitch Dimitri at every step. 

S ce ne IV 

The castl~ park at Sandomier.z. - The Pretender Grignriy 
appears. He has gaoiin.ed support for his political and war plans 
Crom a Polish nobleman. But Grigoriy is not thinking about this 
now. He loves Maryna - the beautiful daughter of Mniszech, the 
Lord of Saind()IJlier-,: - with a.U the g.reat passion of his wild 
na·ture amd she pervades all his dreams. 



To the strains of a polonaiise a crowd of guests enters, com
ments on the march Qin Moscow are heard, which is to take -place 
in the near future. Fio:ially the long-awaited meetilng bet'.veen 
the Pre tender and Maryna takes place. Her dry, calcula,ted words 
allld uą1concealed ambitions concerning 1:.he Tsar's ihrone rebu[f 
the Pretender for a moment, but Maryna restrains herself a1nd 
again charms him with promises of fond love. 

Scene V 

Moscow. - The square befo.re the Sobor of St. Basil. The crowd 
of hungry people a.re talking about the victories of the Pretender 
over Boris's soldiers. A half-mad „possessed" beggar - NiJwlai 
enters. Chhldren snatch a kopellt. out of his hand, his last money. 
The Tsar comes out of the Sobor, aind the voices of the people 
rise iD:l one powerful despairiog choir: ,.,Bread, ibread, bread for the 
hungry. The beggar, wronged by the children approaches the 
Tsar w.iith a t.eocible request: Order these bad boys to killed, jus-t 
as you killed liittle Dimi•tri". Boris does not allow the boyars . . to 
take the beggar ,prisoner: „Leave him alone - pray for me, 
yo.u who are blessed". The 1beggar replies „No, Boris, I carmot 
pray for a Herod-Tsar ... " Boris turns a.way in silence. The beggar 
begins to sin1g a strange troubled song: Flow, flow hot -tears, tears 
of my peo:ple, tears of the huogry people ... " 

Sc e ne VI 

The Kremlio:i .- The boya·rs, members of the Senate, are de 
baiting on .the difficuJ,t political si.tuation of the country. The 
Pretender musi be ca,ptured and die a terrible death. Shuis'ky. 
hidi.ng his. intrigues and hate towards the Tsar, speaks with pre
tended sympa>thy about the sufferings of Boris, trying to escape 
from the vision of the murdered Tsarevitch Dimitri. His speech 
is interrupted ,by Boris, who -Qsks the boyars for advice a'lld hdP.& 
Shuisky shows in 1Pimcn. His'•story about a blitnd man havi:ni;( hif:• 
sight restored at the tomb of the li1tle Tsarevitch is too much ror 
Boris to suffer. He feels his C'nd drawing near and in his fina! 
struggle with death calls his son Fedor to him and p1'<lnounces 
him the new Tsar. The bells of the Kremli.n churches toll mourn
fully - Boris falls baok dead. 

Scene VII 

A forest glade nea.r Kroma. - Ao:i armed upnsung. The crowd 
ridicules a captured boyar Khrushchev. A group of wandering 
monks approach~ calling an the people to rise against Boris. 
Their words i:ncite the a.nger of the crowd and fire itheir blood. • 

Messen.gers of the Pretender appear - Jesuit mooks. Their 
Latin singing iin praise of the new Tsar again arouses the angcr 
of the people. The people fall upon them to put them to death. 
A brigade of Polish soldiers, surrou.nding the Pretender, enter 
the glade. The Pretender frces the boyar Khr.is hchev and ca ll s 
oo the insurgents to march on Moscow with him. The mad be~gar 
appears. The drama ends wilh his so ng. full of pa in and fear. 
forecastim~ new sufferings for Russia: „The ene1ny will soon conw 
and darko:iess wi

0

ll fali... Alas Russi a. is lost . Weep m.,. peopl<'. 
weep hungry people ... „ 

I. NHALT 

PROLOG 

SZENE I 

Unter den Mauern des Nowodjewitschi-Klosters in Moskau 
lief das Vo1k im Aufruhr zusammen. Hier hat sich nach de~ 
Tode des Zaren Fiodors, der ohne ei.men Nachfolger zu lassen hio:i
geschieden ist der Bojar Boris Godunow zuriickgezogen. Der Ent
schluss wurde gefasst dass die Macht von Boris iibernommen wird 
dieser aber schiebt immer wieder den Au.genblic.k der offiziell~ 
Zustimmung auf, i111dem er den Verdacht vermeiden wiU die Macht 
durch Betrug an sich gerissen zu haben. Das VoLI{ fileht Bor.is a:n 
die Krone a.nzune.hmen. In die flehentlichen Geiange mischt sich 
eine lebendige Volksszene eiin. Der Diakonus der Zarenduma 
Stschelik.alow gi:bt bekanint, dass sich Boris nicht erbitten lasst. E.iJn 
feierlicher Gesang der Krii.ppel und Blicnden endigt den Aufzug. · 

SZENE II 

Glockenspiel der Kremlglocken. - Boris Goduoow stimmte ei.n 
die ZaT€1!1krone Russlainds aozunehmen. Ein feierlicher Zug geh~ 
dem Ausgang Boris' aus der Uspjenski-Ka.thedrale voran -
das Volk huldigt dem neue.n Zaren. In der Seele Boris' gibt es 
jedoch keinen Frieden, er ist triibsinnig und bekiimmert: „Kummer 
und Aingst und unbegreiflicher Schauer qualen me~n Hen in e.i
ner u'!lheilverkiindenden Ahnua:ig ... " Und wieder erschallen die 
Gloc:ken. Das Volk singt den Ruhro Boris'. 

Er s .te s S ze n en bi ld. 

Nachts. - Eioe Zelle in l'schudowo-Kloster. Beim schwachen 
Licht einer Ollampe schrei'bt der weise M0nch Pimen seine Chro
nik, die Geschichte Russł'a111ds. Auf einrnal emvacht der junge Dia
kon Grigorij, der mit Pimen die Zelle teilt, und die Stille der 
Nacht wird von ei:nem Sturm der Furcht, der Leide.nschafitan und 
eines iibermiitigen Ehrgeizes gestol'lt. Pimen enthilllt in seiner 
Chronik das Geheimcniss der Ermordung des Zarewitsch Dirrnitri 
duch Boris. Im Gemiit Grigoris ents-teht der Gedanke sich als Di
mitri vorzugeben und eio:ien Kampf gegeai Boris Godunow eimulei
ten. Als er in der Zelle alleinbleibt fordert er den Zaren heraus: 
·„Wisse Boris: ganz Russlaind fiirchtet sich vor dir und niemand 
traut sich auch mit ei.nem Wart das Los des Knableins zu erwiih
nen . Inzwischen aber fiihrt, i•n einer fi.nstern Zelle der Klausner 
. chrecklich Klage gegen dich. Und nun entgehst du o:iicht dem 
menschlicheon ·wie auch dem gottlichen Gericht". 



Zweites Szenenbild 

Ein Wi.rtshaus a!l1 der litauischen Grenze. - Zur lustigem Schen
kwi.rtin habem sich drei Landstreicher, flilchtige Monche veń-rrt: 

Wa.rlaam, Missail und Grischka (Grigorij). Warlaam der Saufbold 
singt ein tolles Lied liber die Eroberu111g Kasans. Grigorij erkumdigt 
sich bei der Schenkwirtin ilber den Weg nach Litauen. Ins Wir.ts
haus treten Gardisten ein die, dem Zare111befehl zufolge,-einen gef
lilchteten MOnch 111amens Grigorij Otrepiew, suchen. Nach einer 
mis~lungenem Probe sich dem Verdacht zu emtziehen, flieht Grigo
r:j , die allgemeine Verwirrung ausni.itzend durch das Fcnster. 

Drittes Szenenbild 

Die Zarengemacher am Kreml. - Xenia, die Tochter Boris' bc
weint ihren Brautigam, ei111en danischen Pri01.em. Die Amme 
bemilht sicht sie zu zerstreuen .. Der Zan~witsch Fiodor &tudiert die 
erste Landkarte Russlands. Boris kommt herein und unterhaltet 
sich zartlich mit seinen K~ndern . Doch verfolgt ihn seiil1 Kummer 
auch hier inmitten seiner Nachsten. In Russland wi.itet eine schreb.
kliche Hungersnot. Das Volk schreibt Boris die Schu!d a:lloo 
Unglilc.ks zu. Der Seele des Zaran entspri•ngen die Wor.te: „Fi1rwahr 
bedrohlich ist die Gottes Hand und schrecklich die Bestrafung 
der frevelhaften Seele. Riingsurn - bloss Fi111sterJ1iss, unilbersehba
re Dammerung, mirgands blinkt ein Strahl der Hoffnung ... ". Es 
tritt eirn Schujsky, der falsche Hofling, „das verbrecherische Haupt 
der Bojarenverschw&ung und bringt die schreckliche Nachticht: 
.. in Litauen hat sich der Betri.iger erhobem, der Adel, der Konig 
und der Papst unterstiltzen ihn . Er hat den Namen des toten 
Zarewitsch Dimitri angenommen". Bol"is beschwort Schujsky ihm 
die Wahrheit ZIU sa,gen: . wax das in Uglit.sch erunordete Kind 
tatsachlich der . Zarewitl:sch Dimi1lri? Schujsky, sich an des Z!M'en 
l'ein ergotzend, beschreibt die furchtbare Wunde die dem Zare
witsch Dimitri versetzt wurde. und das Lac'heLn das vor dem Tocie 
seinen Mund schmilckte: „es schien als schliefe er iil1 seimer 
Wiege ruhig". SchujSlky verlasst das Gemach im BewuS&tseiri ei'ller 
gut erfi.illten Rolle: von m.un an, wird das Gespenst des bluttrje
fenden Zarewitsch Dimitri den Zareo auf Tritt u111d Schri<tt ver
folgen. 

Vier.tes Szene111bild. 

Schlosspark zu Sandomierz. - Es erscheint Grigol"ij der Betril
ger, der filr seine politischen und k,riegerischen PHi.ne die Un-ter
sti.itzung eines pollnischen Magnaiten gewonmm hat. Doch n-icht 
daran denkt inun Grigori•j. Mit der ganzen Leidenschafot sei.ner 
ungeza·hmten Natur is't er in der schfu1em Maryna, der Tochter de5 
Wojewoden von Sandomierz - Mniszech, verilieibt, deren gestalt alle 
seine Traume beherrscht. In einer prachtigen Polonaise geht ein 
Haufen von Ga.sten vorubf'...r, es lassen sich Stimmen horen die 
den Feldzug gegen Moskau besprechen, der i.n Kil·rze stattfimden 
soli. Schli.esslich k.ornmt die lang ersehnte Begegnl.llllg des Verlieb
ten Grigorij und der Maryina zu Stainde. Ihre herzlosen und 
ehrgeizigen Worte und das uinverhi.illte strebem zur Zarenk.rone, 
schrecken Grigorij auf einen Augenblick asb, jedoch Maryina 
beherrscht sich und bezaubert ihn ' aufs Neue mit den Versprechen 
einer heissen Liebe. 

FUnftes Szenenbild 

MO&kau. - Der Platz vor dem Wassili-Blaschenny Sobor. 1n der 
hungernden Volksmenge erziihlt ma'11 sich von den . Siegen des 
falschen Dimi.tri uber die Heere Boris'. Jurodirwy, der halbtolle, 
beSESSe11e Nilkolika liiuft hmeim. Die Kii111der reissen ihrn all.IS der 
Haind eilne Kopeke, seim e:i.nziges Milnzchen. Aus dem Sobor tri.tt 

der Zar und sein Erscheimen wird von einem machtiigen und 
verzweifelten Chor des Volkes ·begrilsst: „Brot, gib Brot den 
hungragen .. . " Der von dein Kimdem verfolgte Jurodiiwy wendet sich 
an den Zaren mit einer furchtbaren Bitte: „lass die bOsen Jungen 
toten, so wie du den kleilnen Dimiitri totetest". Boris lat nicht zu 
das skh die Bojaren des Jurodi·WY bemiichtigen: ,;lasset ihn -
bete filr mich, o benedei.t.er!", Jurodiwy antwortet: „Nem Boris, es 
isi nicht erlaiubt filr eiman Zaren-Herodes zu beten„." Boris 
entfent sich schweigend. Jurodiwy beginnt ein sonderbares, 
kummervolles Lied: „fliesset, fiiesset, heisse Tranen, wei.ne mein 
Vo1k,mein hungeindes Volk ... " 

Sechstes Szenenbild 

Kreml. - Die Bojaren, Mitglieder der Staatsduma, gehen iiboc 
die schwere politische Lage des Staates zu Rat. Der BetTiiger muss 
festgenornmen werden und eines sohrecklichen Tods sterben. 
Schujsky, der seille Intri.gen und den Hass zum Zaren verbirgt. 
erzahlt mit heuchlerischem Mitgefi.ihł VO!ll den Leiden Boris', der 
von sich das Gespensot des ermordeten Zarewitsch Dimi.tr-i treibt. 
Die Erzahlu:ng wiro von Boris unterbrochen, der sich an die Boja
ren wendet, ihm Rat und HiUe zu leisten. Sch..ijsky filhrt Pimen 
hinein. Scin Bericht ilber die Heilung eines Blimden am Gra.be des 
kleionen Za.rewit.sch erfilllit das Mass der Leiden Boris'. Mit letzter 
Ainstrengung rufit er seinen Sołm ~odor, urn ihm sterbend das 
Schicksal des Landes anzuvertrauen. Totenglocken der Kreml

Sobore - Boris fiiU.t tot zu Boden. 

Siebentes Szenenbild 

Eine Lichtwng im Walde 1bei .K.romy. - Bewaffneter Aufstand. 
Die Menge verspottet den festgemommenen Bojaren Ohrustschew, 
einen Wojewoden des Zalren. Eine Gruppe der klooterflilchtigen 

Mfu1che nahert sich und ruft da5 Vo1k zum Aufstand' gegen Boris 
auf. Ihre WoI\te erhitum den Zorn der Menge: „es ist el"Wacht 
das jumge Bluit, das Kosaken.blut". Es erscheinen Jesui.ten, Sendliin
ge des falschen Dimitri. Ihre la>teinischen Gesiinge zlli" Ehre des 
neuem Zaren veraniJ.assen eimen ineuan Aus.bruch des Zmines. Das 
Vol'k fant iilber die Jesubten: ,,zum Tod, auf die PappeLn!" Auf die 
Lichtl.llllg bricht ein Haufen polnischer 'Druppen ein, die den fal

schen Dimitri beglei.ten. Dimitri befreit dein BojaTen Cbrutstschew 
und rufit die Aufsta•ndi,gen auf, j.hffi 1J1ach Mosk.au zu folgen. Es 
ersche.int der Jurodiwy. Das Drama endeit mi.t. seinem Lied vol! 
Qual und Furcht in dem .er Russland .neue Leiden prophezeiet: 
„Bałd komrnt der Feiind u·nd fiillt die Dammrung ein. Weh' uns ... 
Rugs,Jand geht ZIU Gru1nde. Weine meiin Volk, Weine rnein hun
gerndes Volk.„" 
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PRACA SZALIAPINA NAD PARTIĄ BORYSA GODUNOWA 

Pr-t.ed przystąpieniem do apraoowSIIlia partii Borysa w ap. „Borys 
Godwiow", Sz&liapin musiał .pokonać mnóstwo problemów, zanim 
sprawy czys_to wokalne nabrały decydującego maczenia. 

„Przede wszystkim nie umiejąc utworu muzycznego od pierw
szej do osballniej IIlutki, nie potrafię zgłębić charaklteru postaci, 
która mnie ~pośrednio dotyczy. Następnie, właścilWy sąd o po
staci wyirobię sobie wtedy, gdy b&rd!l.o sta;ran.nie zapoznam się 

z epoką, wanmkami, otoczeni.em i.. atmosferą ... 

Może się zdarzyć, że mała, nie .wiele znacząca kaza drugopla
IIlOWej postaci nieoczeki•wanie wyjaśni, zawiłą dotąd, akcję. 

Jeżeli opracowywana postać została wymyślona, powstała w wy
obraźni autora, - znajdę w partyiturze iwszystko czego mi potrze
ba. Inna sprafWa, gdy daina osdba - postać historyczna. Wtedy 
o pomoc muszę zwTócić się do historii. 

Historia nie potwierdui, · nie iWie, czy winien jest car Borys 
śmierci carewicza Dymitra w Ugliczu, czy też nie. Pus:Dkilin obcią
ża go zabójstwem, Musorgski w śl&d za Pusz.kinem obarcza Bo
ry&a wyrzutami sumienia; k·tóre tyle męki przyczy>niają jego wy
stępnej duszy ... 

Wierzę - nie mogę nie wierzyć koncepcji Pus:Dkiala i realizacji 
Musorgskiego, gram Borysa....przestępcę, lecz znając do.brze historię 
czerpię stamtąd potrzebny materiał do gry. Nie jestem pewny, ale 
być może, iż ta świadomość na.daje „mojemu" Borysowi tragiC21110-
sympatycznych cech". 

Kończąc swe opowiadanie Sza.Iiaptn mówi: „W ten sposób klucz 
do ·poznania charakterystyki postaci daje mi dokładne pr.zes-tudio
wanie roli i is·tniejących dainych. Wykonuję wysiłek c.zysto :inte
lektualny. Po ,prostu uczę się lekcji, jaik to robi uczeń odrabiający 
zada.nie z podręcznika s7Jkol•nego. Ale to, oczy.wiście, jeszcze 'llie 
wszystko". Ogromny wkład do wnikliwego opracowania muzycz
nego opery WIIliósł Sergiusz Rachrnantnow. 

Jednaktże Szaliaipin nie poprzestał na tym. Któregoś dnia odwie
dził historyka .w. Kluczewskiego w n&dziei, że ten objaśni mu 
skomplikowany i sprzeczny często obraz Godunowa i .wprowadzi 
go w atmosferę środowiska, w jakim toczy &ię akcja dramatu 
Puszkina i opery Musor.gsdtiego. Qpowiadanie Szaliap.ina o wizy
cie u Kluczewskiego jest bardzo interesujące i warto je IPfZY•toczyć. 

„Niez.wyilde wni-żenie wyiwarły 111a mnie dialogi Szujskiego z Bo
rysem w aI\tystycznej ilłlltel'IPretacji Kluczewskiego. On z iai'kim 
ar.tyzirnem deklamował tekst, że, gdy z jego ust padały słowa Szuj
skiego, pomy·ślałem: jaka s2lkoda, że K1luczewski •nie śpiewa i nie 
może ~grać ze mną księcia Wasyla. Relacja historyjka rysowała 
postać Borysa potężną i nadzwyczaj interesującą. Słuchałem i ser
decznie współc·zulem carowi, który przy ogromnej sile woli : nie
przeciętnym umyśle, chcąc polepszyć dolę rosyjskiego lud.u, stwo
rzył .pańszczyŻln.iane pra.wo. Klucz.ewsk1 wyraimie podkreślał osa
motnienie Godunowa, jego ŻY'WY umysł i szczere dążenie do oświe
cenia kraj.u. Zdawało mi się chwilami, że zma.ritwychwstal Wasyl 
Szujski i sam przyznaje się do tego, że niepotrzebnie zgubił 

Godunowa". 

(FTagmen.t broszury M. Jaiokowskiego pt. ,,SZa
lia,pi•n", Wyd. Muzgis 1951 r. w przekładzie 

Piotra Widlickie~o). 

„ 

Fiodor Szaliapin 

„BORYS GODUNOW" - MODESTA MUSORGSKIEGO 

NA SCENIE OPEROWEJ. 

Opera „Borys Godunow" zostala zarejestrowaina w roku 1870 
w Teatrze Maryjskim w Petersburgu. Nie została jednaok zaokl\vali
fikowana do wystalWietnia. Wobec tego w latach 1871-72 kompozy
tor opracował drugą wersję „Borysa". Trzy sceny tej o.pery da·no 
17 lutego 1873 r„ a całą o.perę w rok później - 8 lutego 187-ł r . 
i grano ją 26 razy. W Teatrze Wielkim w Moskiwie wystawiono 
„Borysa" po raz pierwszy dnia 28 grudnia t888 r. i do dni-a 
24 s tycznia 1890 r. zaprezentowano ją 10 razy. 

Pokolenie ówczesne zrunykai <lC akta zmarłego d111 ia 28 marc>ł 
1881 r. kompozy tn-ra , zarejestrowało go w historii muzyki rosyj
skiej jako dyletanta niepowszedniej miary i wobec wschodzącego 
talentu Czajko'W"Skiego szybko za,pomni·alo o nim. 

Dopiero gdy w 1096 r . Mikołaj Rimski-Korsakow wyrwał z za
pomnienia i przeinstrumenłowal „Bo r\'sa ' ', rozpoczęła s.ię światowa . 

nies tety puśmier ttna kariera Musor gsJdego. W opraco..,vaniu Korsako
wa ukazał się „Bory,~ Godunow" po raz pienvszy dnia 10 grudn ia 
189fl r. w W1 d ldej S ali Konserwatorium w Petersburgu. 



Adam Didur p1erwszy wykonawca Bo
rysa na scenie Metropolita in Opera 

House w 1908 r. 

Ta d eu?Z Ord a 

Dnia 19 gnld.nia 1898 r . wy&taWiOl!lo „Borysa" na prywatnej s~e
nie operowej Marno.ntowa w Mosklwie z Szalapif!1em w roli tytu
łowej i Polakiem Sequard-Różańskim w rnli Dymiitra. Ten sam 
zespól wystawił „Borysa" dnia 19 marca 1899 w Petersburgu (Sala 
Konserwaitoriurn). Dopiero 26 'kwietirua 1901 r. odbyła się -premiera 
„Borysa" w Teatrze Wie~kim w Mosklwie, a dnia 22 listopada 
:.904 r . w Teatrze Ma.iryjskim w Petel.'Slburgu. Poza granicami Ro
sji operę Musorgskiego wystawiono na scenach szeregu miast. 

Operę Modesta Musorgskiego „Bo.rys Godunow" wystawiły 

w Polsce .trzy sceny operowe: Lwów u Warszawa (Jpo jednej insce
nizacji} oraz Poznań ( wdwóch i«lSCenizacjach). Trudności .partytury 
sprawiają, że nie każdy zespół operoWY może pokusić się o vrysta
wienie tej pozycji .repertuarowe]. Poza tym trzeba mieć dobrego 
wyikonawcę roli tytułowej . Bez ta'k"iego .protagonisty trudno wyo
bra2ić sobie powodzenie tej opery. 

Teatr Miejski we llw'owie, będący wówczas ;pod dyrekcją Ludwi
ka Hellera, wystawił po raz pierwszy „Borysa God\JJJ1awa" na zie
miach polskich dnia 12 paździennika 1911 r. i zapowiedział tylko 
trzy przedstawienia tej qpery. Wprowadzono ją jedynie dla wspa
nialego wytkonawcy rnli tytułowej , znakomitego śpiewaka Adama 
Didura. 

Siła, k•tórą przyciągał on słuchaczy, to ~nakomity śpiew i suge
stywne akt;()l'Stwo. 

Należy przypomni~, że właśnie Didur śpiewał pierwsze przed
sta·wienie „Borysa Godllll1owa" na scenie Metrqpolitain Opera 
House w Nowym Yo1'.ku w dmiu 19 marca 1913 r ., w której był 
solistą od 1908 r . 

P.rzedstawienie. lwowskie iprzygotowa~ od strony muzyczmej Bro
nisla·w Wolfst>hal, rnżyserowal Adam Okoński. Daino osiem obra
zów, w których obdk Didura ;wystąpiły .panie: Nelmr - Maryna, 
Zacharnka - Ksenia, Sawicka - Fiodor, Kasprowiczowa - Karcz
marka oraz BJ.uchenthalów1na .i Chelm5ka, i panowie: Dobosz 
Dymiotir, Sulikowski - Szujski, Zopoth - Warlaam, MHler ....:... 
M1issaił, oraz Jeliński , Schmidt, Fedyczkows:ki i Paiszkowski. 

Niewiadomski zanotował również, że „publiczność na.sza przyjęła 
sam utwór Musorgskiego obojętnie ... Nie oce<niano :talem,tu ilrompo
zy.tora ani jego idei postępowej, nie zwrócono uwagi dosta:tecznie 
ani .na jego intencje kolorystyane, ani na nowoczesną śmiałość 

harmonii". 

Po wyjeździe Didura opery już mie gramo, dano ją dopiero latem 
1912 r. w d.niac-h 4, 6 i 30 lipca podczas gościnmych występów 

w Krakowie . 

.Piętnaście lat uply·nęło nim wystawiono „Borysa Godunowa" 
w Warszawie. 

Premiera „Borysa Godunowa" na scenie Teatru Wielkiego 
w Warsza.Wie odbyla się dnia 3 marca 1926 r . w następującej ob
sadzie: Orda - Borys Godunow, Dygas - Dymiitr Samozwaniec, 
Leska - Maryina Mniszech, Karwowska - Ksenia, Skanieczna -
Fiodor, Wermiń~'ka - K'Clrc1.lll1ark-a, Przygodzka - Niainia, Micha
łowski - Warlaam, Janowski - Sz,ujs-ki, Mossoczy - Pimen, Sze
pietowski - Pristaw, Szczepański - Missa.il, Kowalski - Bojar. 

Przedstaiwieniem dyrygował Adam Dołżycki, dekoracje i ikootiu
my projektował Wi-ncenty Drabik, sztU!kę reżyserował Adolf Po
pławski. Ostatni 66--ty speMalcl dano dnia 6 maja 1937 r. rl Szalia
pilllem w roli tytulowej. 



Oto dane osobowe dotyczące przedstawień „Borysa Godunowa" 
na scenie Teatru Wielkiego w Wairszawie z podaniem daty pierw
szego występu i ilości .przedstawień: 

Dyrygenci: 
Adam Dotżycki - 3 marzec 1926 r. 
E~izio Massillli - 16 styczeń 1927 r. 
Walerian· Bierdiajew - 4 listopad 1930 r. 
Milan Zuna - 21 maj 1932 r. 
Jerzy Shllich - 3 marzec 1933 r. 

Wykonawcy roli Borysa Godunoiwa: 
Tadeusz Orda-Zaleski - 3 marzec 1926 r . 
Aleksander Michałowski - 12 marzec 1926 r. 
Adam Didur --' 8 czerwiec 1926 r. 
Zygmunt Zaleski - 10 grud:meń 1926 r. 
. .. Jereniew - 12 kwiecień 19~7 r. 
Jerzy Folescu - 6 grudzień 1928 r. 
Włodzimierz Kaczmar - 5 czerwiec 1929 r . 
Fiodot Szaliapin - 27 kwiecień 1930 r. 
Roman Wraga - 3 marzec 1933 r . 

Wykonawcy roli Dymitra Samozwańca: 
Ig·nacy Dygas - :ł marzec 1926 r. 
Adam Dobosz - 18 kwicc·ień 1926 r . 
Mieczysła,.; Salecki - 3 grudzień 1936 r. 

51 razy 

2 

3 
3 
7 

24 razy 
20 
3 
6 
1 
1 
4 

5 
2 

50 razy 
13 
.3 

·Teatr Wielki w Warszawie. Premiera 1926 r. Dekoracje i kostiumy Wincentego 
Drabika. _Scena koronacji Borys - Tadeusz Orda, Szujski - Maurycy Janowski 

Wykonawcy roli Pimena: 

Zygmll!!lt Mossoczy - 3 maniecll926 r. 
Edward Bander - 28 lis-tooad 1936 r . 

Wykonawcy roli Szujskiego: 

Maurycy Janowski - 3 manec 1926 r. 
Janusz Popław.siki - 21 maj 1932 r . 
Edward Wejsis - 3 manec 1933 r. 

Wykonawczynie roli Macyny M·nis~h: 

Halina Leska - 3 marzec 1926 c. 
Laura Kochańska - 17 wnesień 1926 r. 
Maria Rońska - 26 październ~k 1929 r. 
Wanda Roessl« - 21 ma:j 1932 r. 
JaJJ.i'lla Godlewska - 3 marzec 1933 r. 
Ja-ni:na Hupertowa - 28 list.opad 1936 r. 

Wykonawezynie roli Karczmarki: 

Wainda Wermińska - 3 marzec 1926 r. 
Izabella Szereszewska - 11 wrzesień 1928 r. 
Helena Jaroszówna - 12 marzec 1926 r. 
Zofia Terenkoczy - 21 maj 1932 .r. 
Ada Lenczewska - 18 styczeń 1934 r. 
Franciszka Platówna - 28 liS'lopad 1936 r . 

61 
5 

_56 razy 
3 
7 

45 razy 

5 
5 
3 
3 
5 

31 razy 
12 
12 

5 
1 
5 



Zygmunt Zalewski 

W H•k później . dnia ;~ ~I mnn:.:i l!U7 r. w.\·swwil ,.B•.>rrsa Goduno
wa" Teatr Wielki w Poznnn iu w reżysl'l'i i Karol a Urba nowicza 
(rÓWll l>Cześnic wykonawcy roli tytu!o\\'ej a w okresie późniejszym 
rów.nież i Warłaama), w dekoracjach Stanislawa Jarock iego, p:1d 
dyrekcj<! Zygmu'!lta Wojc:iechowskiego. W War,;zawie jc1k i \': Po
znaniu inscenizo\\·ano tylko sześć ob1·:izi'1w (koronacja, cela kl asz
torna. karczma. komnata, Sandomierz i Duma). 

Wówczas to w maju 1927 .r. doszlo do any-;tycznych wstrząsów 
w Pozna•niu. gdy· w roli Borysa wystąpił Zygmunt Zaleski. O wy
stępach tego znakomitego artysty J.,uc:j;;n Kamieński mapisal: „Ucho 
mówi": śpiewak '!lajwyż.sF-ej klasy, bas najpot~żniejszego formatu, 
lecz najpotężniej opanowany, mieszczący w soble całą paletę barw 
od najsilniejszych do najdelikatniejszych odcieni. Oko mówi : „aktor 
jakiego bodaj scena operowa jeszcze nie widziała, mistrz •nad mi
strze. którego sztuka staje się naturą. Lecz to wszystko nie to. 
U Zaleskiego nie należy mówić •ni o ~picwaku ni o aktorze ._ lecz 
o największym twórcy pc!.laci muzyczno-dramatycznej jaKiego po
myśleć można„„ Był carem Borysem Godunowem. Nie śpie .va·kiem 

śpiewającym dramatyczne recitatiwy Musorgskiego (a śpicwal je 
genialnie), •nic aktorem opt:rującym prozą i gestem (a grai r.iesly
chan1ie), ale człowieka wielkiego. dostojnego 'k:1libru, którego szla
chetna natur:i ulega lragic7mej walce z wlasnym sumieniem. Eft>kt 
był przygniatający. I gadać się o tym nie chce. Res magna". 

O wielkiej sztuce Zygmunta · Zaleskiego (rodz:mego brata Tade u
sza Ordy) Zygmunt Latoszewski zanotował w recenzji „Kuriera Po
zna1'tskiego": ,.Od pierwszego pc.•jawienia się na scenic. narzucała 

się z nie7>naną zupełnie silą ta potężna indywidualność arL')'styczna 
i poprzez .luk swej kreacji, poprzez porywający monolog ai do 
chwili kiedy wyniosły ten car, jak rażoay gr::imem, Z\\'alil i::ię 
u stóp tronu, wyobraźnia widza trzyma•na była na uwięzi, wręcz 
przytłoczona siłą ekspresji tego artysty ... Spiewa 7.aleski najlepszą 
sikołą wioską ! panuje naci nią z tym mistrzost·wem, które jest 
dostępne tak niewielu . 

Jest on jeszcze z tych. co potrafią wszystko wyrazie w śpiewie, 

których środki wyrazu są niewyczcrpan~, którzy w glosie i grozę 
mają i całą skalę liryzmu. którzy potęgą brzmienia imponują 
i szeptem śpiewa(· umieją". 

Od pierwszego, w 1927 r„ do ostaLniego prL.edstawienia „BGr.vsa 
Godunowa" w okl·esie międzywojennym gfanego dr.ia 7 grudnia 
1935 r. z Zalewskim w roli tytułowej, dano w Pozna·niu 31 spek
takli tej opery. 

Dnia 9 maja 1950 r. Poznań wystawił „Borysa Godunowa" po 
ra.z drugi, pod znakomitą dyrekcją Waleriana Bierdiajewa. Tym 
razem pokazano dzieło Musorgskiego w dziewięciu obrazach. Re
żyserował ponownie Karol UrbalTlowicz. 

Przedstawienie to cieszyło ::;ię ogromnym powodzeniem i do koń
ca' dyr~kcji Bierdiajewa w Poznruniu, t. i. do dnia 30 . września 
1954 r. było grane 62 razy. 

Oprócz tego dano 3 przedstawienia tej opery podczas gości!'l

nych występów Zespołu w Moskwie: dnia 26 i 29 grudnia 1952 r . 
i dnia 2 styc?Jnia 1953 r. Opera ta stała się również wie:lkim suk
cesem solistów: Edmunda Kossowskiego w roli Borysa (około 

45 przedstawień), · Wacława Domienieckiego w roli Dymitra 
(51 przedstawień). Radzisława Petera - w roli Szujs'kiego 
(6-ł przedstawienia) i Aleksandra Klonowskiego w rcli Jurodiwe
go (około 25 przedstawie1'l). 

J. G. 



Karol Urbanowi·cz - Pozmiń 1927 

FJodor Szaliapin w otoczeniu zespołu O·pet·y Warszawskiej - 1936 r . 

ORKIESTRA: 

I SKRZYPCE 

Janusz Kucharski koncertm. 
Mieczysław Hal:ilk koncertm. 
Aleksander Poleski 
Czesław Lewandowski 
Antoni MDrzykowski 
Krystyna Huzarska 
Franciszek Przystupa 
Sta:nisława Filipc.zack 
Roman Ciarkowski 
Czesława Małowiecka 
Mieczysłaiw Duszyński 
Waldemar Turalski 

·Krzysztof Sz.amowski 

II SKRZYPCE 

Kaz.i.m.iera Petry, 
Feliks Pająk 
Leonid Spiro 
Tomasz Kokot 
Stanisław Czajkowski 
Leon Liskowski 
Józef Sniadowski 
Zygmunt Marciuch 
Czesław Landy 
Aleksander Syrtoft 

ALTÓWKI 

Józef Banaś 
Zygmlm~ 1 Garbarski 
Antonina Wiśniowska 
Karol Mika 
J óze.f La5.kowski 
Janusz Wojnicki 
Jerzy Róz.iewicz 

WIOLONCZELE 

Jerzy Węs.ławski - koncertin. 
Mat•ian Raczak - koncertin. 
Janusz Klekowski-koncertm. 
Jeczy ŁugiewJcz 
Sławom.i-r Klemt 
Zygmunt Bebrysz 

KONTRABASY 

Zdzisław Marczyński 
Hen.ryk Wołłow:icz 
Józef Frey 
1\.1.arian Plaza 
Stanisław Karpiński 
Henryk We.;;ołoiwskD. 
Jan Jasiński 

FLETY 

Tadeusz Wołoszyn 
Monika Wieczyńska 

FLET-PICCOLO 

Andrzej Woj akowski 

OBOJE 

Ludwik Szymański 
Marian Szwarczyńsk i 
Jerzy Kwaśniak 
Mieczysław Mazu rek 

ROŻEK ANGIELSKI 

Józef Kluk.owski 

KLARNETY 

Zdzi-sław Błasz.kie"Wicz 
Roman Chr uszcz 
Marian Smolis 

BAS-KLARNET 
Andrzej Burzyński 

FAGOTY 

Ryszard Paciorkiewicz 
Romuald Arndt 
Janusz Wiśniewski 

KONTRA-FAGOT 

Edwa rd Błach 

WALTORNIE 

Michał Pankowski 
Józef Niziński 
Roma n Matuszewsk i 
Aleksander Walczak 

TRĄBKI 

Ryszard K upiecki" 
Józef Semik 
Jan Rydelek 

PUZONY 

Tadeusz Tuzinowski 
Marian Szymański 
Jan Borkowski 

TUBA 

Stanisław Czerwiec · 



KOTŁY 

Stef.an Binder 

PERKUSJA 

Ryszaird Gubała 
Antoni Tenczar 
Jan Fi<tak 

HARFA 

Teresa Szułowicz 

FORTEPIAN 

Anna Skowrońska 

Inspektor orkiestr11 \ 

JAN BORKOWSKI 

Kier. org. pracy art. orkiestrv 

JERZY WĘSJ:.A WSKI 



· CHÓR: 

Kierownic11 chóru 

STANISŁAW NAWROT 
KAZIMIERZ KORD 

Korepet11tor chóru 

WACLA W KASZTELAN 

Alicja Basak-Okołotowicz. 
Anna Bieńkow-ska 
Czesław.a Biernacka 
Alicja Boimska 
Barbara Chojecka 
Maria Czarnecka 
AMnai !Dąbrowska 
Antonina Dutkiew~ 
Maria Domańska 
Zofia Filepowicz 
Lucyna Gil.ska 
Helena Globk 
Irena Górska 
Józefa Górska-Bebrys.z 
Janina Górnisiewicz 
Jadwiga Gd-omulska 
Irena lżbrecht 
Halina Jankowska 
Antonina Janiszewska 
Danuta Kaaw1·ówna 
Janina Kasprzak 
Halina Kępińska 
Maria Kołodzaejska 
Stanisława Kwaśnik 
Jan1na Kwiatkowska 
Anna Less 
Barbara Lubasińska 
Barbara Ławcewicz 
Krystyna Ługiewicz 
Halina. Maciejewska 
Teresa Maj-Jan.ębska 
Krystyna Marcinkówna-Grze
gorzewska 
Leokadia Miszułowicz 
Barbara Mroszczyk 
Halina Nossek 
Wanda NlYwak 
Longina Pelc 
Maria Piątkowska 
Janina Rataj 
Krystyna Sadowniczy 
Helena Sarnawska 
Teresa Sawicka 
MaI"ia Seroczyńska 
Halina. Skalska 
Zofi.a Sosnowska 
Halina Szumska 
Zuza'Ilna Sz.amowska 
Wiesława Urban 

Alicja Wojtas 
Krystyna Wożniak 
Felicja Zawadzk{l 
Barbara Zielińska-Czerbniak 
Renata ZielińSka 
Zbigniew Adamski 
Hipolit Arcichowski 
Eugeniusz Chmielewski 
Jan Chmielewski 
Władysław Dłużniewski 
Dymitr Dubrowski. 
Zbigniew Grabowskd 
Zenon ·Gruszka 
Zdzisław Guzowski 
Ryszard !Liński 
Edward Jabłoński 
Tadeusz Jarzębski 
Marian J osicz 
Czesław K.ac:zikiełło 
Stanislaiw Kacprzak 
Wlady-slaw Karbowfak 
Kazimierz Kasparek 
Stanisław Kępiński 
Tadeusz Klimkowski 
Jarosław Klucceyk 
Tadeusz. Korpas 
Kazimierz Krawczyk 
Stefan Krusiewicz 
Stanisław Kuczewski 
Józef Kusiakowski 
WJeslaw Kuźrniak 
Wladysłaiw Lewandowski 
Zdz.hsław Lichowski 
Edward Magryta 
Jerzy Malcherczyk 
Leqpold MatuS'lak 
Antoni Mika 
Borys Mularczyk 
Edward Najda 
Rościsław Niewiarowski 
Wincenty No:wakowsld 
Marian Pęoiński 
Józef Pilal"ski 
Zygmunt Przybyłowski 
Roman Saar 
Antoni Skomo.rucha 
Witold Sosnowski 
Piotr Spirydynow 
Ludwik Szul 
Jarosław Szuk 
Edward Wrzosek 
Edmund Zapała 

·Antoni Wydra 
Michał Xinxo 
Inspektor chóru 
MARIAN PĘCI~SKI 

BALET: 

Kterownik baletu 

RAISSA KUZNIECOWA 

Pedagodzy baletu 

Prof. LEON WOJCIKOWSKI 
EDWAR.Ę) SOBISZEWSKI 

Korepetytor baletu 

JERZY SMOCZYŃSKI 

Ba1·bara Andrzejac.zek 
Barbaira Barnka 
Elżbieta Boja!lowicz 
M.acta Bokota 
Aleksandra BQI'SCh 
Krystyna Bukowskia 
Irena Cieśl:ilcówna 

Maa-iquiia Com.pe 
Bożena Gadzińska 
Barbara Gierałtowska 

Olga G.Unkówna 
Barbara Kasprowicz 
Ryszarda Kołtuniak 
Krystyna Korda 
Hanna Korkozowicz 
Jadwiga Kostrz.emska 
Lid'ia Kowcz 
M.ar'ia Krzyszkowska 
Wiesłaiwa Laitlkowska 
Barbara Leśnli.ewska 

Irena Ładowska 
BaTba:ra Majelonek 
Aniceta Maindowska 
Barbara Mazurówna 
Krystyna Ma;zurówna 
Irena Mrówczyńska 
Teresa N.ikodem. 
Olga Oleszkd:ewicz. 
Wiesława Olkiewicz · 
Bairbara Piek&rska 
Halina Sciboc 
Stanisława Selmó.wna 
Elżbieta Spratek 
Kirystyna Stankiewia 
Krystyna Sypniewska 
Hanna Szajewska 

Danuta Swrcówna 
Alina Tomaszewska 
Halina Witkowska 
Bat"bara Włodarczyk 
Ma:ria Surowjak 
Hanna Wopińska 
Jolanta Wilkońska 

Henryka Zwierzówna 
Mieczysław Bagiński 

Witold Borkowski 
·Marek Braziewicz 
Stanisław Cywińskd 

Andrzej Czałkowsk.i 

Jerzy Dan 
Benon Dymecki 
Stanisław Dz.iuk 
Maria.n Florkowski 
Wacław Gaworczyik 
Henryk Giero 
Zbi'gn.iew Juchnowskd 
Bogdan Kamiński 
Zbigniew Kiliński 

Edward Koperski 
Stanisłaiw Kowalski 
Jeremi Kunicki!. 
Frandszek Lewandowski 
Feliks Malinowski 
Ludwik Małecki 
Ryszard Maj.kia 
Czesław Mette 
Zdzisław Panoszewski 
Bolesław Procner 
Zygmunt Sidło 

Zygmunt Skórzyńslci 

Kazimierz Skrzypkowski 
Zbigniew Strzałkowski 

Grzegorz Strzelczyk 
Stanisław Szymański. 

Tadeusz Wada;wi!k 
Wojciech Wiesiołłowslcl 
Jerzy Wlazło 
Bogusław Wolczyńs!d 

Leszek Zgoła 

Inspektor baletu 

BARBARA KASPROWICZ 



Kier. pracowni 11UJ.larskiej 
KONSTANTY PĘKALSKI 

Kier. pracowni stolarskiej 
FELIKS ZIELIŃSKI 

Kier. pracowni modelatO'Tskiej 
STEFAN KĄKOL 

Kier. pracowni krawieckiej damskiej 
TERESA MISIEREWICZ 

Kier. pracowni krawieckiej męskiej 

JAN ROTUSKI 

Kier. pracowni szewskiej 
CYRYL ROJEK 

Kier. pracowni perukarskiej 
IGNACY SOBCZYŃSKI 

Kier. pracowni modniankiej 
IRENA PIOTROWSKA 

Kier. pracowni tapicerskiej 
BOLESŁAW SOŁTYSIAK 

Kier. pracowni §!usarskiej 
JÓZEF CHMIELEWSKI 

Kier. pracowni kwiaciarskiej 
MARIA STRZELECKA 

Kier. rekwiz11torni 
STANISŁAW SUŁKOWSKI 

Kier. garderób 
ALOJZY SKWARSKI 

Projekt okładki i uklad graficzny H. Tomaszewski · 
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PAŃSTWOWA OPERA W WARSZAWIE 
Dyrektor i Kierownik Artystyczny JERZY SEMKOW 

MODEST MUSORGSKI 

BORYS GODUNOW 
Dramat muzyczny w 4 aktach z prologiem (w 9 obrazach) 

Libretto 

MODESTA MUSORGSKIEGO 

w/g A. Puszkina i N. Karamzina 

Opracowanie polskie 

JOANNY KULMOWEJ. 

PREMIERA 31 STYCZNIA 1960 ROKU 

Kierownictwo Muzyczne JERZY SEMKOW 

Rezyseria 

ALEKSANDER BARDINI 

Choreografia 

LEON WÓJCIKOWSKI 

Dekoracje i kostiumy 

TERESA ROSZKOWSKA 

Przygotowanie chóru 

STANISŁAW NAWROT 

KAZIMIERZ KORD 



Asystenci reżysera: 

JÓZEF GRUBOWSKI 
PIOTR WIDLICKI 

Asystenci scenografa: 

IZABELLA KONARZEWSKA 
ANN A ZAKRZEWSKA 

Przygotowanie solistów: 

BOGDAN RUSKIEWICZ, 
ANNA SKOWROŃSKA, 
ZOFIA URBANY! 

BORYS GODUNOW . . 

KSENIA} d .. B 
FIODOR zieCl o rysa 

NIANIA ..... . 

OSOBY: 

KNIAŹ WASYLIJ IWANOWICZ SZUJSKI 
SZCZEŁKAŁOW, . diak bojarskiej Dumy 
PIMEN, kronikarz mnich 
DYMITR SAMOZWANIEC, diak Gri
gorij . . . . . . . . 
MARYNA MNISZECH, córka woje~ 
wody sandomierskiego 

WARŁAAM} d . . 
MISSAIŁ wę rowni mn•si 

KARCZMARKA 
JURODIWY .. 
NIKITYCZ, strażnik 

ZAUSZNIK BORYSA, bojar 
BOJAR CHRUSZCZOW .. 

ZBIEGLI MNISI . 

JEZUICI 

MITIUCH 

BABA I 
BABA II 
WIESNIAK 
ALIOCHA, towarzysz strażnika 

BOJARZY: 

ORKIESTRA, CHÓR, BALET 

• 
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j 
l 

l 
f 
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Bernard Ładysz 
Anna Malewicz 
Agnieszka Kossakowska 
Fr. Denis-Słoniewska 
Michał Szopskl 
Z~shaw Klimek 
Kazimierz Walter 

Franciszek Arno 

Barbara Miszel 
Edward Pawlak 
Zenon Wójciak 
Bożena Brun-Barańska 

Zdzisław Nikodem 
Aleksander Kiseweter 
Jan Góralski 
Jerzy Orłowski 
Jan Glonek 
Jan Góralski 
Andrzej Kiseweter 
Ryszard Małożewski 

Ewgeni Mikow 
Borys Mularczyk 
Witold Zalewski 
Zdzisław Klimek 
Jerzy Kłodziński 

Robert Młyna:rski 

Józef Wojtan 
Jan Glonek 

Boż a Mat- .Ttlr%(ł/J ka 
Edyta Wasylewska 
Jan Góralski 

* * * 
Jan Glonek 
Władysław Jurek 
Ewgeni Mikow 
Borys Mularczyk 
Feliks Rud 
Władysłav., Skoraczewski 



Kierownik techniczny 

FRANCISZEK PIETRZAK 

Swiatlo sceny 

JERZY MORA WSKI 

Inspicenci 

APOLONIUSZ KOWALSKI 
FRANCISZEK TUTAK 

Sufler 

BERNARD HINEK 

Brygadier maszynistów 

PIOTR TROJANOWSKI 
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