


•••sztuka nie jest celem, 
lecz środkiem 

porozumienia się z ludźmi ... 
Jeśliby zakazali 

wszystkiego, co napisałem, 
nie przestanę 

drążyć swego kamienia 
- do upadłego ... 
Chciałbym, żeby 
moi bohaterowie 

odzwali się na scenie 
jak żywi ludzie ... 

Muzyka moja musi być 
artystycznym odpowiednikiem 

ludzkiej mowy 
w jej najbardziej nawet 

nieuchwytnych odcieniach ... 
Wczoraj, 

gdy siedziałem na balkonie 
pod dachem z listowia, 

ucieszyła mnie 
żartobliwa piosenka 
przechodzących, 

świątecznie ustrojonych wieśniaków. 
Piosenkę śpiewano 

przy wtórze harmonii ... 
Wszystko, 

co rosyjskie, 
wydaje mi się bliskie ... 

Modest 11usor2ski 
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Bohdan Pociej 

f AłlATYK ł1UlYCZftEJ 
PRAWDY 

(O Modeście 
Musorgskim, 

1839 1882) 

I Najlepsze i najbardziej wstrząsające 
karty muzyki Modesta Musorgskiego 

I owiane są tchnieniem śmierci, prze
sycone jej obecnością . - Myślę tu przede 
wszystkim o Pieśniach i iańcach śmierci, 
o scenie śmierci Borysa Godunowa, o sce
nie całopalenia z Chowańszczyzny. -
Śmierć i brat śmierci - tragizm - są, 
począwszy od Schuberta, częstymi gość
mi w muzyce kompozytorów XIX stule
cia. Sytuacja tragiczna, sytuacja skrajna, 
sytuacja ostateczna - znajduje się nie 
rzadko u samego podłoża kształtowania 

muzyki, jest wprost modelem, wzorcem 
dla formy muzycznej w jej wewnętrznych 
perypetiach, w jej napięciach i konflik
tach. Wszyscy wielcy twórcy muzyczni 
epoki romantyzmu - aż po Mahlera 
i Ryszarda Straussa i dalej jeszcze: aż po 
Arnolda Schonberga i Albana Berga -
ulegają przemożnej sugestii spraw osta
tecznych, poddają sic; - w mniejszym lub 
większym stopniu - złowieszczemu uro
kowi tajemnicy zaświatów . Z ich dzieł 

- z dzieł Schuberta, Berlioza, Verdiego, 
Brahmsa, Wagnera - z określonych 

miejsc w tych dziełach, emanuje tedy owa 
szczególna ekspresja grozy i smutku, stra
chu i żalu, którą nazwać wypada ekspre
sją śmierci. 

Dwóch wszakże jest mistrzów najwięk

szych wizji i efektu śmierci w muzyce. 
To Ryszard W ag n e r Modest 

M u s o r g s k i właśnie . Z tym, że ze 
skrajnie odmiennymi rodzajami wizji ma
my tu do czynienia, a łączy je tylko wspól
ny przedmiot. U Wagnera - (a myślę 
tu głównie o Z m ie r z chu bogów) 
wstrząsający patos śmierci sięga wymia
rów kosmicznych, jest to wizja gigantycz
na, nadludzka w swej druzgocącej pot~
dze. 
U Musorgskiego śmierć ma siłę żywiołu 

(przypomnijmy sobie ową Śmierć jako 
Polnego Marszałka, przypomnijmy pija
nego chłopa którego śmierć porywa do 
upiornego trepaka w czasie zamieci śnież
nej ... ); wizja śmierci ma wyrazistość ludo
wych wierzeń, a w dramatach przydana 
jej zostaje oprawa cerkiewnej liturgii. 
I równocześnie ta wizja śmierci jest ludz
ka, arcyludzka: jest w niej strach, trwoga, 
rozdarcie, skrucha, samotność, opuszcze
nie„. Scena śmierci Borysa Godunowa 
jest na miarę dramatów Shakespeare'a. 
Tłem tej sceny są chóry cerkiewne i dzwon 
odmierzający ostatnie chwile władcy. N a 
t}'ll'I tle toczy się przedśmierny monolog; 
urywane słowa, frazy wydłużające sic; w 
śpiew pełen patetycznego bólu, wreszcie 



wygasanie mowy. Genialny, jedyny 
w swoim rodzaju obraz muzyczny śmier
telnego udręczenią władzą, ciężarem wła
dzy, jej fatalną, przytłaczającą siłą. Umie
rający władca - konający niewolnik włas
nego panowania. Władca tragiczny. Za
pewne, nie Wdy władca umierający jest 
postacią tragiczną, wszak tragizm, według 
znanej definicji, wiąże się z zagładą, uni
cestwieniem wartości; śmierć okrutnego 
tyrana nie jest tragiczna, jest nawet fak
tem radosnym; oznaczać może wyzwole
nie. Lecz Borys Godunow nie jest tyra
nem, a przynajmniej nic tylko tyranem 
(nie może być utożsamiony np. z Iwanem 
Groźnym); choć nie jest również "do
brym carem" (tacy bowiem zdarzają się 
tylko w ludowych baśniach); władza 

zresztą nigdy nic jest „całkiem zła" ani 
"całkiem dobra", władza zawsze jest am

. biwalentna. Borys jest władcą o pewnych 
dobrych intencjach, usiłującyąi zrealizo
wać - również - pewne wartości; jest 
władcą skomplikowanym i przez to samo 
choćby - tragicznym. Ów tragizm kul
minuje w scenic śmierci Borysa. W sce
nic tej widziałbym zarazem ośrodek, oś, 
centrum całej twórczości Musorgskiego, 
twórczości, mimo tylu akcentów pogod
nych, w gruncie rzeczy posępnej, owianej, 
jak żadna inna twórczość muzyczna, 
tchnieniem śmierci. 
W scenie śmierci cara Borysa muzyka nas 
jakby zamyka, otacza; jest coś bezwyjścio
wego w tej scenie - zrobionej tak prosty
mi środkami - coś z nieubłaganego fata
lizmu śmierci. Jest tutaj coś metafizycz
nego, coś religijnego, i coś realistycznego, 
przeraźliwie realnego zarazem. Taką sce
nę mógł. stworzyć artysta, który o ś~rci 
nic tylko wiedział i nie tylko myślał, który 
śmierć nic tylko sobie wyobrażał. Taką 
scenę mógł stworzyć tylko ktoś, kto śmierć 
czuł niemal namacalnie, czuł niejako w 
sobie, nosił ją we własnym wnętrzu. Myś
lę, iż jest to widzenie i wyobrażenie śmier
ci głęboko, rdzennie rosyjskie (a równo-

i:ześnic jakże bliskie ono Shakespeare'aj 
przypomina się samobójstwo Kiryłowa 

z Bies6w Dostojewskiego, Śmierć Iwana 
Ilicza Tołstoja; przypomina się słynny 

obraz Riepina przedstawiający cara I wana 
z zamordowanym synem ... 
Ze wszystkich śmierci operowych ta jest 
może najbardziej powama, najbardziej na 
serio, najbardziej dostojna. Ale też i ze 
zgoła nie operowym dramatem mamy tu
taj do czynienia. 
Czymże jest to dzido, w którym ześrod
kowało się wszystko, co najlepsze z twór
czości Modesta Musorgskiego? 
Najkrócej: muzycznym dramatem wła
dzy. A ów dramat - w historii teatru 
operowego - jest równic samotny, jak 
samotny był jego twórca i jak samotny 
jest jego bohater (ukończona w ostatnich 
latach życia Chowańszczyzna - mimo 
licznych miejsc wspaniałych - nic do
równuje jednak Borysowi pod względem 
siły dramatyzmu). Podobnie samotnymi 
dzidami będą Peleas i Melizanda 
Debussy'cgo i Wozzeck Albana Berga; 
jednakże osamotnienie Borysa jest 
jeszcze silniejsze i właściwie jedyne w 
swoim rodzaju. Dzido to mianowicie 
przeciwstawia się całemu teatrowi opero
wemu wicku XIX, a w szczególnośći dwom 
największym potęgom, tytanom w dzie
jach opery: Verdiemu i Wagnerowi. Borys 
Godunow - którego ostateczna redakcja 
partytury ukończona została w r. 1872 
- pojawia się tutaj jako swego rodzaju 
„trzecia siła". Naturalnie, trudno przeciw
stawiać jeden samotny szczyt górski roz
ległym, potężnym masywom. N ie mniej, 
wartości, _które wnosi swoim dzidem 
MttSorgski, są tak odrębne, tak oryginalne 
iż uprawniają nas do mówienia o współ
partnerstwie i równorzędności. . 
Właśnie odrębność. Wraz z Bory
sem wkraczamy bowiem w świat i n n y, 
jakże różny od tego, do którego przyzwy
czaiła nas tradycja teatru muzycznego 
(opery) Zachodu (podobnego wrażenia 

doznaje, być może, praktykujący katolik 
czy luteranin, skoro znajdzie się po raz 
pierwszy na nabożeństwie cerkiewnym). 
Pod względem muzycznym Borys 
Godunow przedstawia się jako zespolenie 
dialogów i pieśni chóralnych (ludowych 
i cerkiewnych) pieśni - arii i recytaty
wów solowych; prostych (ludowych) me
lodii i wyrafinowanych, a często wpro t 
niezwykłych (paradoksalnych) harmonii. 
Ty chyba właśnie przede wszystkim ów 
język harmoniczny - śmiały i świeży, 
przełamują<..-y, jak gdyby lekceważący 

późnoromantyczne gęstości, nawarstwie
nia, komplikacje tak zafrapował 

w swoim czasie Francuzów, a zwłaszcza 
Debussy'ego. -Wszak wpływ muzyki Mu
sorgskiego na kształtowanie się nowej 
muzyki francuskiej był przemożny, wprost 
magiczny, i porównany być może jedynie 
do wpływu Dostojewskiego na nową fran
cuską literaturę, na Prousta zwłaszcza. 

A przecież ów język harmoniczny, tak bo
gaty w, nie zamierzone zapewne, odkrycia, 
jest, w założeniu kompozytora, jedynie 
środkiem, podłożem dla pełnego przeja
wienia się historycznego dramatu. Drama
tu ludowego i narodowego. Rosyjskością 
przeniknięty jest każdy najmniejszy ele
ment dzieła Musorgskiego. Tradycja naro
dowa wydaje się emanować z każdej frazy, 
każdego motywu i każdego współbrzmie
nia tej muzyki. Mimo, iż Musorgski po
sługuje s ię tu zasadniczo składnią muzycz
ną, nie różniącą się - przynajmniej 
w swym rdzeniu - od muzycznego języ
ka całej ówczesnej Europy. Będąc jednak
że z wykształcenia Europejczykiem i w ja
kimś sensie spadkobiercą kultury Zacho
du, jest Musorgski - jako twórca, jako 
indywidualność - kimś, kto się tej za
chodniej kulturze przeciwstawia. Podob
nie jak inni wielcy twórcy rosyjscy; po
dobnie jak Dostojewski i Tołstoj; podob
nie jak Riepin. 

2 Modest Musorgski jest niewątpli
wie najsilniejszą indywidualnością 

I w całej muzyce rosyjskiej XIX wie
ku. N aj silniejszą i najbardziej odrębną. 

Jedyną. I to nie tylko w historii muzyki 
rosyjskiej. W historii muzyki powszechnej 
trudno by znaleźć zjawisko analogiczne. 
Był związany z współczesnym sobie śro
dowiskiem muzycznym Ro~ji. Należał do 
t.zw. „Potężnej Gromadki" kompozyto
rów „noworosyjskich"; był uczniem 
i przyjacielem Bałakirewa, przyjaźni! się 

z Dargomyżskim. Jakże jednak blednie 
dzisiaj muzyka tych wszystkich, starszych 

młodszych kompozytorów (łącznie 

z Rimskij-Korsakowem), jakże gładka 

i banalna wydaje s ię ona w porównaniu 
z szorstką i posępną wspaniałością sztuki 
Musorgskiego! Jedynie Piotr Czajkowski 
- stojący zresztą na przeciwległym bie
gunie estetyki twórczej - może ię rów
nać, pod względem samej sily talentu, 
z Musorgskim. 
Muzyka ta - której trzon Stanowi pieśń, 
śpiew - w swym zespoleniu, zrośnięciu 
nieomal słowa i dźwięku, sprawia często 
wrażenie jak gdyby wyoranej z ziemi, 
z gleby; i równocześnie wydobytej wprost 
z ludzkiego serca. Jest w niej sól ziemi 
i czuje się w niej tętno krwi. J cdyny to 
może przypadek muzyki tak mocno wko
rzenionej w glebę, w podłoże, tak głębo
ko i tak bezpośrednio - wyrażającej. Ten 
brak dystansu do tematu (czy do „treści") 
u twórcy o nieco mniejszym talencie koń
czył by się prawdopodobnie kata · rrofą: 
ześlizgnięciem w trywialnie ilustracyjny 
naturalizm. Musorgskiego - podnosi 
i uskrzydla „ barbarzyńska" siła jego ge
niuszu. 
Zapewne, w ztuce tej sublimują się rów
nież i przetwarzają rozmaite perypetie ży
ciowe twórcy. A życie Musorgskiego- jak
że krótkie: żył niespełna 43 lata! - wy
pada chyba nazwać tragicznym, mimo, iż 

nie ma w nim gigantycznych wstrząsów 
i rozdzierających katastrof. Jest za to -



po względnie dostatnim i ustabilizowa
nym okresie wczesnej młodości (Musorg
ski był wychowankiem szkoły oficerskiej) 
- pogłębiająca sic; codzienna bieda, alko
holizm, samomość, postępująca choroba, 
i przebijająca sic; przez to wszystko upar
ta, acz bynajmniej nie systematyczna, pra
ca twórcza. Głęboko tragiczne jest nato
miast przedwczesne spalenie się twórczej 
osobowości; unicestwienie na długo jesz
cze prawdopodobnie przed wypełnieniem. 
Lecz życie czysto osobiste u natur takich, 
jak Musorgski, stanowić może w nader 
ograniczonym tylko zakresie pożywkę, 

materiał dla ich sztuki (pod rym wzglę
dem Musorgski stanowi przeciwieństwo 

Wagnera). 
Materiał (remat, „ creść") jesc - przede 
wszystkim i głównie - na zewnącrz, do
okoła , w człowieku, innym człowieku 

(„w tym drugim"), w świecie, Do tego 
„na zewnątrz" winien się tedy zwrócić 
cwórca całą swoją współczującą naturą. 

Winien wniknąć możliwie najgłębiej w 
ludzką, arcyludzką rzeczywiscość, kcóra 
go oracza; winien się do niej dostroić, 

zespolić się z nią najściślej - aby tym 
wierniej, tym sugestywniej ją wyrazić. 

To jesc właśnie ów, wielokrotnie podkreś
lany, re a 1 i z m w estetyce twórczej 
Musorgskiego. Jego podłożem zaś jesc 
realizm poznawczy wobec rzeczywiscości: 
pełna akceptacja samoistnego istnienia 
świaca . Sam Musorgski określa swoją 

„estetykę" w ten sposób - cytuję za 
monografią Henryka Swolkien.ia (Kraków, 
1970): „Artystyczne odtwarzanie same
go piękna w jego materialnym znaczeniu 
to wielka dziecinada, niemowlęce sca
dium sztuki. Najsubtelniejsze cechy natu
ry człowieka i ludzkich mas, nacrętne 

grzebanie w tych mało znanych dziedzi
nach i zdobywanie ich - 0(0 prawdziwe 
powołanie artysty! Człowiek jest zwierzę
ciem społecznym i nie może być inny: za
równo w masach ludzkich, jak i w każ
dym człowieku, zawsze są bardzo subtel-

ne, nieuchwytne cechy przez nikogo nie 
tknięte. Dostrzegać i badać je, czytając, 

obserwując, domyślając się, całym wnę

crzem uczyć i karmić nimi ludzkość jak 
zdrowym, dotąd jej nieznanym pokar
mem. Toż co dopiero zadanie!" 
Przyjęcie takiej postawy, wynikającej 

z najgłębszego przekonania, wypływającej 
z samego rdzenia życiowego i twórczego 
temperamentu - okazało się wręcz bło

gosławione dla muzyki samej. Wraz 
z owym realizmem otwierały się bowiem 
potc;żne, życiodajne źródła energii kształ
tującej muzyczną materię . Otwarta 
i współczująca postawa wobec ludzkiego 
świata równoznaczna była z pełną wol
nością tworzenia. Świat, akceptowany 
przez twórcę, wyzwalał muzykę. Muzyka 
nasycała się sytuacjami z zewnątrz: for
mami ruchu, objawami uczuć - czułoś

cią, rozigraniem, sarkazmem, ironią, kpi
ną, humorem; smutkiem, grozą, tragiz
mem, bólem ... Zapewne, to przejmowa
nie w siebie różnorodnych uczuć nie było 
w swej istocie dla muzyki czymś nowym 
- czyniła to naprzykład intensywnie już 
w początkach stulecia; tym razem jednak 
dokonywało się to jakoś inaczej. I przy
dawało samej muzyce nowych barw 
i kształtów, blasku i świeżości. Przydawa
ło ponadto czegoś z gruntu nowego -
czegoś, co jest charakterystyczne właści
wie tylko dla sztuki Musorgskiego - mia
nowicie szczególnie sugestywnego wraże
nia prawdziwości, prawdy. 

Bohdan Pociej 



Próżno wieszczbiarze mi przepowiadają 

Dni długie, dni niezakłóconej władzy -
Mnie władza ani życie nie weselą, 

Przeczuwam piorun z niebios i nieszczęście . 

Nie d_la mnie spokój. Naród swój pragnąłem 

W potędze i w dostatkach ułagodzić, 

Szczodrością zdobyć jego miłość -
Lecz usiłowań próżnych poniechałem, 
Czerń nienawidzi bowiem żywej władzy . 

Oni umieją kochać tylko martwych. 
Szaleńcy z nas, gdy próżny poklask tłumu 
Lub wściekły wrzask zatrważa serce nasze. 
Nasyłał Bóg na ziemię naszą głód, 

Zaszlochał lud ginący wśród katuszy 
Ja im śpichlerze otworzyłem, złoto 

Im rozsypałem, pracę im znalazłem: 
A oni mnie w szaleństwie przeklinali. 
Pożarów ogień domy ich spopielił, 

Wybudowałem im domostwa nowe: 
A oni mnie o pożar ten winili! 
To czerni sąd: żądajmyż jej miłości! 

( ... ) Kto umrze jam morderca wszystkich tajny: 
Ja przyspieszyłem Teodora zgon, 
Jam otruł własną siostrę swą, carycę, 

Cnotliwą mniszkę ... Wszystko, wszystko ja! 
Ach, czuje duch mój, nic nie zdoła nas 
Ukoić śród strapień tego świata, 

Nic, nic ... sumienie chyba tylko jedno -
Tak, ono, czyste, odniesie zwycięstwo 
N ad ludzką złością, nad potwarzą czarną. 
Lecz jeśli na nim choćby jedna plamka, 
Choć jedna plamka znajdzie się przypadkiem, 
O, wówczas biada: mór, zarazy tchnienie 
Duszę przepali, w serce wsączy jad, 
Jak młotkiem puka w uszy wyrzutami 
I wszystko mierzi, w głowie aż się mąci 

I krwawe widma migotają w oczach ... 
I uciec radbym ... dokądże? Okropność! 

Tak, nędzny, kto sumienie ma nieczyste. 

Aleksander Puszkin - BORYS GODUNOW 
monolog Borysa (fragment) 
przekład: Seweryna Pollaka 



Paweł Jasienica 

CAR Z CIJŁASftEJ ŁASKI 

Droga na szczyr orwarła się przed ambir
nymi ludźmi nagle i ro w sposób, krórego 
nie można było ani przewidzieć, ani spro
wokować. Chwilę decydującą pokazuje 
znany obraz Ilii Riepina. Widać na nim 
srarca o obłąkanych z przerażenia oczach, 
rrzymającego w objęciach skrwawione 
zwłoki młodego mężczyzny. 19 lisropada 
1582 roku Iwan Groźny w nagłym pory
wie furii własnoręcznie zabił syna, I wana 
Iwanowicza, nasrępcę tronu. Uderzył go 
posochem, laską monarszą okurą jak 
oszczep. Znalazł się podobno człowiek, 
króry pośpie zył carewiczowi z rarunkiem 
i chcąc go zasłonić sam odniósł jedną czy 
kilka ran. Nazywał się Borys Godunow, 
był wiernym sługą Groźnego, przemyśl

nie budującym własną karierę. Odruch 
miłosierdzia nie zwichnął jej jakoś. 

W kilka dni po rragedii na Kremlu car 
sprawdził rylko osobiście powód, dla króre
go Godunow przesrał się pokazywać u dwo
ru. Przekonawszy się, że nie może jeszcze 
chodzić, poprzesral na ukaraniu donosi
ciela. Kazał go rak samo pokaleczyć i na
łożyć mu identyczne oparruoki. Chirurgia 
ówczesna nie zaliczała się do rzeczy lekko 
strawnych, a I wan jak widać, i po zamor
dowaniu syna nie przesrał być sobą. 

Wspomnianą karę wymierzył własnemu 

reściowi. 

Nauka dzisiejsza przyjmuje, że car ów 
żenił się sześć razy (aczkolwiek niewzru
szone kanony cerkwi zezwalają najwyżej 
na trzy śluby). Mikołaj Kosromarow sra-

nowczo rwierdził w ubiegłym sruleciu, 
- że osiem, oraz że zamyślał o dziewią
rym sradle - z księżniczką angielską. 

W każdym bądź razie miał ośmioro dzie
ci. Kryzys dynasryczny na Kremlu był 

po prosru nieobliczalnym wyrokiem losu. 
Po nagłym zgodnie nasrępcy tronu zasra
ło na świecie dwu jego braci, rodzony 
i przyrodni. Dwudziestoletni Teodor -
ren sam do którego poprzednio, podczas 
dwóch kolejnych elekcji wzdychała 

szlachra polska, chcąc go ujrzeć na Wa
welu - zyskał u rodaków miano „Fiodora 
Bezumnego". Interesował się przede 
wszystkim piękną lirurgią prawosławia, 

nic innego go nie kusiło, a zdrowia był 
bardzo słabego. Drugi z książąt, Dymirr 
- owoc osramiego ożenku rodzica - li
czył sobie dokładnie miesiąc życia . 

18 marca 1584 roku zmarł Iwan Groźny. 
Doskonale świadom nieudolności Teodo
ra zawczasu wyznaczył pięcioosobowe ko
legium, mające sprawować rządy. W skład 
jego wchodziło czterech wielkich arysro
kratów, oraz jeden człowiek mizernego 
stanu - Borys Godunow. Należał on do 
nie zaszczyconej żadnym tyrułem rodziny 
szlachry kosrromskiej, wiodącej się po
dobno z Tatarów. 

Był rosłym, dobrze zbudowanym brune
rem w sile wieku, liczył rrzydzieści trzy 
lara. Posiadał znaczne wykszrałcenie . 

Spojrzenie jego oczu nie każdy mógł wy
trLYmać. 



O 1.dolno,;.::1ach ,;wiadcz~ 1.dobyczc. \X' 1d
kie K;ię:,two Mo:,kiewskie nigdy dotych

cza' nic widziało tak zawrotnej kariery. 
Hudował ją Borys z zimnym wyrachowa
niem, płynął na tej fali, która :,amemu 
panującemu przyniosła przydomek Groź
nego. Ożenił się z córką Maluty Skurato
wa, człowieka równic 'tra.,zncgo jak i :,am 
car, ,zefa w ponury spo:,ób wsławionej 

„opryczny", służby bczpieczeń,twa. 

SioHrę, Irenę, wydal 1.a Teodora Iwano
wicza. Od marca 1584 roku był więc 

'zwagrem carskim. 
Roczne dochody potentata ocenił Kmto
marow na bajeczną nieprawdopodobną 

sum.; dziewięćdzic:,ięciu czterech ty:,ięcy 

rubli ówcze:,nych! Należały doń wpływy 
z całych miast i prowincji, a także po
darki opłacone przez wszy; tkie lażnic 

moskiewskie. 
Ll·dwic zamknął oczy Iwan Groźny, a już 
znaleźli >ię pod kluczem krewni jego ostat
niej żony, Marii Nagoj, marki Dymitra. 
\X'krótce porem mały carewicz wraz z ro
dzicirlką, jej familią i dworem powędro
wał na O!>iedleni(' do Uglicza nad Wołgą. 
Miał tam wzra:,tać 1.aopatrzony we w:,zy:,t
ko, pod czułą opieką, bezpieczny od 
intryg dworski~h. To w teorii. W prakty
ce chodziło o oczyszczenie pola z kandy
datów na współzawodników . Jedna 
z kr<'wniaczek zmarłego cara, chytrze wy
wabiona z Rygi :,pod opieki kardynała 

Jerzego Radziwiłła, po> zła na dożywocie 
do klasztoru. Wciągnął ją w pułapkę pe
wu~n kupiec angielski, nazwi:,kil·m 
Hor,ey. 
Uglicz leży niezbyt daleko od Moskwy, 
jakie~ dwie.;cie kilometrów na północ. Nic 
wiadomo, ile cza:,u wędrowali honorowi 
1.e:,łańcy. Wy,tarczyło go jednak na naro
dziny pierw:,1.ej z serii pogłosek, które 
w niedalekiej przy:,zlości miały odegrać 

ro!.; olbrzymią. Opowiadano w najwięk
'zcj tajemnicy, że drżąca o życie :,ynka 
wdowa podmieniła dziecko po drodze. 
Dymitra oddano rzekomo komu.; nic1.na-

nemu na wychowanie, do Cglicza poje
chał jakiś inny chłopczyk, przystrojony 
w ,zatki carewic-1.a. 
Kolegium niedługo rządziło wspólnie. 
J t·dcn z jego członków do:, tal paraliżu 

i umarł, trzech pozostałych wykończył 

kolejno Godunow. Bogdan Bielski po
szedł na wygnanie, I wan Mścisław,ki do 
kla:,ztoru. Pod przymusem powc;drowal 

do Białozierska, by 'tracić tam życie, wy
wodzący ,ię z ksiąŻ<jt 'uzdabkich I wan 
Szuj,ki, bohater niedawnej obrony Psko
wa przed polsko-litewską armią Stefana I. 
Hory:, Godunow zo,tal jnłynowładcą 

Moskwy. Zatopiony w dewocji car Teodor 
ni<' wiedział, co :,ii; na ,;wiecil· dzieje. 

Do u'zu jego docierać mogły tylko 'ta
rannie przt'filtrowam· wie,; ci. N ie którzy 
z przybywających na Kreml petentów po
zwalali :,obie na rLeczy niebywal<' i nie
słychane. Słysząc obietnicę przedłożenia 

ich pró~b władcy, kornie zwracali 'ię do 
widkorządcy: a po co nam car? co ty 
postanowisz, Borysie fiodorowiczu, to 

niechaj się stanie ... 
Pań!>two wcale nie straciło na rządach 

Godunowa, o którym mówią historycy, że 
jako polityk szedł w ślady Iwana Groźne
go. Wolno zaryzykować całkiem nie nau
kową tezę i w postępowaniu Borysa do
patrzeć się wc-/.esnej zapowiedzi tego, co 
na ogromną skalę zrealizował później 

Piotr \X'iclki. Pokój ze S1.wccją, zawarty 
w roku ł 595, dal MO!>kwie dostęp do mo
r1.a w Karelii .. ,Wielki bojarąn" 1.akladal 
szkoły i bardzo troszczył :,ię o nic, spro
wadzał z zagranicy uczonych, artystów, 
biegłych rzemie~lników. Dbał o zachowa
nie pokoju od zachodu, w czym mu wal
nie dopomógł los, kiedy w grudniu 1586 
roku zabrał ze ,;wiaLa gotującego się do 
widkiej wyprawy Stefana I. Wiecznie 
niespokojnych Tatarów bijał. Jedn /. ich 
wypadów złamał w poblii:u Moskwy, za 
co przypadły mu w nagrodc; trzy miasta 
w dożywotnie władanie, futro z ramion 
Teodora, łańcuch złoty oraz rvruł .. ~ługi 



carskiego", który więcej znaczył od naj
wyższych bojarskich. 
Na doraźnych zwycięstwach w polu wiel
korządca nie poprzestawał. Trwale zabez
pieczał "państwo, nakazując wznosić grody 
na południowych, ciągle niebezpiecznych 
okrainach. Powstało ich wtedy wiele 
a wśród innych także Carycyn i Samara, 
w Syberii zaś, której intensywną koloni
zację popierał, Tomsk. 
W arcyważnej dziedzinie cerkiewnej udo
stojnił Moskwę, jak nikt przed nim. Ze
słał do klasztoru dotychczasowego metro
politę i wyniósł w górę własnego zaufań
ca, Hioba, któremu nadal niebywałą do
tychczas godność patriarchy. Zrównał go 
zatem z prawosławnymi władykami Caro
grodu-Konstantynopola-Stambułu oraz 
Jerozolimy. 
Za zdobycze państwowe Borysa całkiem 
niejednakowo płaciły rozmaite stany, kla
sy i warstwy narodu. Wielkie bojarstwo 
zwalczane było ze względów politycz
nych, jak za dni Iwana, na chłopów spa
dały główne ciężary. Pańszczyzna została 

ogromnie wzmocniona, zabroniono wieś
niakom zmiany panów, to znaczy rusza
nia się z miejsca, wyznaczono pięcioletni 
okres poszukiwania w całym kraju zbieg
łych poddanych. Godunow wyraźnie fa
woryzował tę warstwę, z której sam po
chodził - średnią szlachtę. Żle s·ę za je
go czasów wiodło tym co stali niżej od 
niego lub wyżej. 

W 1589 roku wielki bojarzyn doczekał 
się syna. Wolno przypuszczać, że naro
dziny spadkobiercy przyspieszyły pewne 
decyzje. Już przedtem wspiął się Godu
now na takie wyżyny, z których nie ma 
drogi w dół. Można z nich tylko spaść 
w nicość ... jeśli nie pod noże lub na pal, 
bo był dopiero wiek XVI. Epoka owa 
znała jednak względnie pewny sposób za
bezpieczenia pozycji na szczycie. Raz na 
nim stanąwszy należało jeszcze zasiąść ... 
na tronie. Koronacja w poważnym stop
niu zapewniała przywilej dożywotni i dzi_e-

dziczny. Nie zabezpieczała całkowicie, ale 
lepszego od niej utrwalacza dotychczas 
nie wymyślono. 
Walka o wl?dzę wchodziła w stadium 
najwyższe. W jej kołowrót wplątane zo
stały losy milionów, całych państw i na
rodów. Inaczej być nie mogło. Gra się 

toczyła o osobiste dobro tych, co posiedli 
moc rozkazywania ludziom. 
15 maja 1591 roku przestał żyć mieszka
jący w Ugliczu carewiecz Dymitr. Na 
pewno da się powiedzieć tylko tyle, że 

zginął od noża w biały dzień. Wysiana 
na miejsce komisja śledcza, której prze
wodniczącym był Wasyl Szujski, stwier
dziła, że chłopiec sam się śmiertelnie zra
nił podczas ataku padaczki. Kiedy jednak 
później Szujski został carem - Dymitra 
oficjalnie uznano za ofiarę skrytobójstwa 
i ogłoszono świętym. 
Ludność U glicza ukamienowała tych 
wszystkich, których doraźnie uznała za 
morderców. Jeśli więc Godunow nakazał 
zbrodnię, nie stało takiego, co mógłby mu 
złożyć sprawozdanie. 
Spontaniczny odruch nie uszedł Uglicza
nom płazem. Głównych winowajców sa
mosądu stracono, innym powyrywano ję
zyki, cała ludność miasta - bez różnicy 
płci i wieku - poszła na Syberię. Wy
wieziono tam również dzwon, który nad 
świeżym trupem Dymitra bił na trwogę. 
Świadków w ogóle zabrakło, tym łatwiej 
więc szerzyć się mogla pogłoska o ocale
niu carewicza. Zamach - szeptano -
odbył się w nocy; ostrzeżony przez leka
rza - Niemca Dymitr położył do włas
nego łóżka innego chłopca, a sam ukrył 
się za piecem, poczem uszedł. Trudno 
uwierzyć, że dziewięcioletnie dziecko tyle 
zmyślności i zimnej krwi wykazało. 

Car Teodor zapłakał tylko na wiadomość 
o zgodnie brata. W siedem lat później 
- w styczniu 1598 roku - zmarł. Wy
gasła na nim dynastia Rurykowiczów, pa
nująca na Rusi od niepamiętnych czasów, 
a w Moskwie od samych jej początków. 

Władza została w ręku Borysa Goduno
wa, a w lutym przypadł mu tron. 
Pierwsze dwa lata rządów nowego cara 
upłynęły wśród łask i uśmiechów. Nawet 
chłopi doznali ulg, dobrodziejstwa sypały 
się obficie. Borys zjednywał sobie podda
nych. Zaczął to zresztą robić dość wcześ
nie. Kiedy niedługo po zgodnie Dymitra 
pożar zniszczył Moskwę, większość do
mów odbudowali podobno mieszczanie za 
pieniądze Godunowa. Byli tacy, co szep
tali, że to on sam kazał podpalić miasto, 
aby zyskać okazję do zabłyśnięcia miło
sierdziem i odwrócić uwagę ludzką od 
Uglicza. 
Zmiana gwałtowna nastąpiła mniej więcej 
w roku 1600. Powrócił terror, dobrze zna
ny z czasów Iwana Groźnego i opryczny. 
Rozszalała się w przerażonym państwie 
orgia donosicielstwa, tortury wyduszały 
zeznania o knowaniach przeciwko carowi. 
Nie pytano jednak dręczonych o to, czego 
Borys najbardziej pragnął się dowiedzieć, 
a co stanowiło największą tajemnicę sta
nu. Masowe represje samoczynnie napro
wadzić miały na trop ukrywającego się 

rzekomo Dymitra. 
Logika tych wydarzeń jest dość wyraźna. 
Zamordowany carewicz miałby podów
czas około osiemnastu lat. Jakiś rówieśnik 
mógł więc już z powodzeniem grać jego 
rolę, posłuszny cudzej reżyserii. Bojar
stwo było Borysowi śmiertelnie wrogie. 
Wielkie, wywodzące się od dawnych ksią
żąt udzielnych rody nie chciały się pogo
dzić z rządami parweniusza. 
Został wtedy rozłączony z rodzicami i ze
słany na daleką północ kilkuletni Michał, 
syn Teodora Romanow. W niezbyt odle
głej przyszłości miał on wstąpić na tron 
i stać się założycielem nowej ostatniej 
w dziejach Rosji dynastii. 
Powracający ucisk pańszczyźniany oraz 
straszny głód wzburzyły wieś. W paź

dzierniku 1603 roku z trudem udało się 
wojskom carskim rozbić powstańców, 

którymi dowodził niejaki Chłopka. Ogla-

szano go oczywiście za zwykłego zbója, 
ale to postaci rzeczy nie zmieniało: po
wstańcy szli na samą stolicę, gotowi wziąć 
w ręce sprawy państwa. 
W kilka miesięcy później z różnych stron 
jednocześnie napłynęły wieści, że gdzieś 
wśród Kozaków ukrywa się cudownie oca
lały z Uglicza carewicz Dymitr. Borys 
wezwał na Kreml dostojników, powtórzył 
im te doniesienia i oświadczył: „To w.asze 
dzieło, zdrajcy. Bojarskie i książęce!" 
Osobnik podający się za Dymitra wystąpił 
za granicą, na Ukrainie należącej wtedy 
do Polski. Pojawił się najpierw w Brahi
niu, na dworze księcia Adama Wiśnio
wieckiego, prawosławnego Rusina, potem 
uzyskał poparcie jego teścia, wojewody 
sandomierskiego Jerzego Mniszcha oso
bistości, która zrobiła karierę na rajfur
skich usługach przy Zygmuncie Auguście. 
Główną partię rozegrał jednak Samozwa
niec w Krakowie. W tajemnicy przyjął 

tam katolicyzm i uzyskał protekcję jezui
tów. Tędy wiodła najlepsza droga do łask 
króla Zygmunta III, który cel swego pa
nowania upatrywał w nawracaniu rozmai
tych ki-ajów, i w związku z tym obcią
żał politykę polską zadaniami nie mają
cymi nic a nic wspólnego z dobrem pań
stwa. 
Poparcie udzielone zostało Samozwańco
wi wbrew wyraźnie wyrażonej woli olbrzy
miej większości sejmików, sejmu samego 
i najwybitniejszych ludzi w Polsce. Naj
ostrzej wystąpiła szlachta ziem warszaw
skiej i poznańskiej, żądając wprost kary 
na wpychających kraj w awanturę. 

„Lżedymitrowi" pomogli prywatnie Wiś
niowieccy i Mniszchowie, lecz niesposób, 
niestety, wątpić o życzliwej dlań postawie 
króla. 
Nigdy się nie dojdzie, kim właściwie był. 
Na pewno człowiekiem bardzo zdolnym, 
aferzystą na rzadko spotykaną miarę. 

Godunow oficjalnie podawał go za syna 
bojarskiego Grzegorza Otriepiewa, zbie
głego z klasztoru mnicha, a wers ię tę 



głosiło również wiciu Polaków. Na taj
nych naradach w Warszawie poseł carski 
zwał jednak Samozwańca już tylko „zło
dziejem, arianinem, odszczepieńcem i sy
nem szewca". Polakiem, nieprawym sy
nem Stefana Batorego, ani prawdziwym 
Dymitrem nie był on na pewno. 
Na czele prywatnych rot magnackich oraz 
polskich, litewskich i kozackich poszuki
waczy łupów oraz szczęścia, odnosił po
czątkowo „Dyrnitraszka" znaczne sukce
sy. W styczniu 1605 roku los sic; odwró-

ci!. Siły carskie zniosły niemal doszczęt
nie jego wojsko w bitwie pod Dobryni
czami. Borysowi przywieziono na Kreml 
własną kopic; Samozwańca, który stra
ciwszy w starciu konia omal nie zginął. 
Nie c.caliło to cara. Bojarstwo marzyło 
o zrzuceniu go z tronu, wygłodzony lud 
ani myślał bronić autora praw o pań

szczyźnie. Mnóstwo było takich, co nara
zie szczerze uwierzyli, że powraca prawo
wity dziedzic. Wkrótce ·po klc;sce Samo
zwaniec znów urósł w sile;. 

23 kwietnia ponury zazwyczaj Godunow 
od rana wykazywał ożywienie i dobry hu
mor. Zjadł obiad z apetytem, poczem 
wspiął sic; na wykusz Kremla, skąd można 
było ogarnąć okiem Plac Czerwony. Stała 
już na nim wtedy słynna cerkiew Wasiliia 
Blażennego, wzniesiona przez Groźnego 
na pamiątkc; zdobycia Kazania, oprócz 
niej widniały rozsiane po placu niewiel
kie kapliczki. Istniało również Lobnoje 
Miesto, na którym w kilkanaście micsic;
cy później porzucone być miały zmasa-

krowane zwłoki „Lżedymitra". 
Wielu twierdziło, że patrząc z góry na 
stolicę car sam zażył truciznę. Inni -
wśród nich Stanisław Żółkiewski - sta
nowczo dowodzili, że go otruto. Nie bra
kuje również wersji o nagłym ataku apo
pleksji. Borys skończył tak szybko, że led
wie był czas zgodnie z tradycją oblec go 
w habit i wyświęcić na mnicha. 
Zostawił tron szesnastoletniemu synowi, 
noszącemu imic; Teodora, któremu poma
gać miała w rządach matka, córka Skura-



towa. W dwa miesiące później, kiedy Sa
mozwaniec zbliżył się do Moskwy, oby
dwoje zostali uduszeni. Przed przybyciem 
nowego władcy (którego sprzyjający mu 
z pozoru bojarowie zwali wprost „wo
rem", „zdrajcą" i „rozstrigą") gruntownie 
oczyszczono Kreml. Wyrzucono z Sobo
ru Archangielskiego zwłoki Godunowa 
i zakopano je tam, gdzie stal ongi jego 
prywatny dom. Obok pochowano świeże 
trupy żony i syna. Córce Borysa, pięk

nej Kseni, oszczędzono życie. Poszła do 

klasztoru, lecz przedfem musiała podob
no umilać życie Samozwańcowi, który nie 
był zbytnio wierny przyrzeczonej sobie 
polskiej wojewodziance, Marynie Mnisz
chównie. 
Koronacja nie zabezpieczyła jednak rodo
wi Godunowów miejsca na szczycie. 
W walce o władzę nie ma ś rodków nie
zawodnych. 

Paweł Jasienica. (1965) 



Umieram, 
Uściśnij mnie, moi synu, żegnaj: teraz 
Ty zaczniesz panowanie... Boże, Boże! 

Za parę chwil przed Tobą stanę - duszy 
Oczyścić skruchą czasu mi nie starczy. 
Lecz czuję - droższy jesteś mi, mój synu, 
Niźli zbawienie duszy ... Niech tak będzie! 

się poddanym i umierać 
Poddanym w mroku by mi należało; 

Ale najwyższą władzę osiągnąłem -
Czymże? Nie pytaj. Dosyć: tyś nie winien 
Panować teraz zaczniesz wedle prawa, 
A ja za wszystko sam odpowiem Bogu. 

A.lelulJlłder Pu.skin - BORYS GODUNOW 
•cena imierci Boryaa ifr"ll"'ent) 
prHkład: Seweryna Pollaka 



'' ymże sposobem i tej wojny moskiewskiej, zaciąg, tak 
obfite krwie rozlania i tak wiele złych rzeczy które się 
stały i jeszcze im nie koniec z pana Jerzego Mniszcha, 
wojewody sandomirskiego, poszedł. Który dla ambicji 
i chciwości swojej Moskwicina Hrycka, syna Otrepiejowe-••• go, który per imposturam zwał się carewiczem moskiew

skim Dymitrem Iwanowiczem, podjął się forytować, prowadzić na państwo moskiewskie 
przez pochlebstwa i obleśności, którymi samymi valebat. Za pomocą powinnego swego 
księdza Bernata Maciejowskiego, biskupa krakowskiego, i kardynała, który natenczas 
wielką miał powagę u króla jegomości, do tego rzeczy przywiódł, że non obscure tej 
sprawie król jegomość faworyzował, jakoby przez szpary na to patrząc, przeciwko zda
niu wielu przednich senatorów, którym się to bardzo nie podobało. Doszło do tego 
dowodnie, wiedział i sam pan wojewoda sandomirski, że ten szalbierz nie jest Dymitr. 
Przecie jednak zaślepiony chciwością i pychą, upornie popierał tego przedsięwzięcia. 
Działo się to roku 1604 sub exitu autumni. Zaciągnął niemały orszak ludzi, część 
datkiem, a nawięcej obietnicami i nadziejami, bawiąc ich czas niemały kolo Lwowa, 
z wielkim skwierkiem i uciskiem ludzi ubogich. Poszedł potem na Kijów do siewie:skiej 
ziemie. 
Moskiewskiej zaś ziemie taki natenczas był status. Borys Fedorowicz Hodunow rebus 
potiebatur. Człowiek ten nie z carskiego plemienia i nie z przedniej familii, które mają 
w państwie tym precedencje swe i pilno ich przestrzegają. Jednakże niepodło się był 
urodził, bo i siostrę jego z osobliwości też jej wielkiej za żonę wziął był sobie Fedor, 
syn cara Iwana, co Borysowi niemały przystęp uczyniło do państwa. Ale nade wszystko 
dowcip jego, który był in omni actione humanarum rerum wielki, przedziwny. Ten 
i cara Iwana z świata zgładził przenająwszy doktora jego Anglika, który cara Iwana 
kurował; bo też na tym rzecz była, by go był nie poprzedził, że sam i z wielą innych 
przednich ludzi miał gardło dać; jako to nie nowina była carowi Iwanowi ludzie tracić, 
gdyż od początku świata tyrana okrutnika podobnego sobie car I wan nie miał. Gdy car 
Fedor na państwo po ojcu usiadł, człowiek był ingenio miti, modlitwami i nabożeń
stwem sic; bawił, do sprawowania tak wielkiego państwa ek.speriencjej i zmysłu nie 
miał. Borys przez siostrę swojc;, a żonc; jego, koniuszym i namiestnikiem włodzimiers
kim, a potem prawicielem wszystkiej ziemie, to jest gubernatorem ostał ... 
A iż mu miał być na przeszkodzie carewicz Dymitr, którego był car Iwan spłodził 
z Marfy Nagiej (ten chował sic; w Uhleczu·, dziecię w dziewięci lat), przez wielką 
a chytrą niecnotę postarał się Borys, że go zgubił . 
.... Borys przed carem Fedorem powiedział i tak głos rozpuścił, że go kaduk popadł 
i nożem, który w ręku miał, sam sic; zarzezał. Wielkie jednak kłótnie powstały były o to 
zabicie Dymitra. Tamże zaraz w Uhleczu onych dwóch synów bojarskich i trzeciego 
kuratora, który przy Dymitrze był, pospólstwo zabiło i na Moskwie tumult był wielki, 

lecz Borys rozumem swym, potencją i pieniędzmi carskimi uspokoił to i uciszył 

wszystko. 
A już gdy tak wszystkie rzeczy te, których potrzebował do osiedzenia państwa, sobie 
sposobił, i samego cara Fedora, szwagra swego, otruł i rzekomo nie chcąc, specie 
recusantis jakoby przymuszony prośbami ludzkimi, na carstwie usiadł. Wiedziało wielu 
ich, ile z ludzi przednich, te jego fortele i niecnoty, ale potencji jego nie mogli sic; 
sprzeciwić. Jeśli sic; gdzie kto ozwał, tracił, gubił. 

.... Wiele inszych ludzi zacnych pogubił, potracił, rozmaite przyczny na nich wymyśla
jąc, a zatem dla tego tyraństwa u wielu ludzi był w nienawiści, a przez starość i zdrowie 
złe (bo był hydropicus) w kontempcie. 
Isto statu rerum przyjechał pan wojewoda sandomirsk.i z Hryckiem, jako go Moskwa 
zowie, Rostrychą. I skoro się z nim na granicy pojawił, zaraz czerń, pospólstwo mos
kiewskie zaczęło przystawać wedle przychylności do krwie panów swych przyrodzo
nych. Temu też Hryckowi dostawało zmysłu i wymowy przy śmiałości, umiał ich 
traktować, udając sic; za tego, czym nie był. Jc;ły sic; rzeczy po moskiewskim państwie 
mieszać. 

.... Wojsko też ono, które zostało z Galiczynem, jeśli sua sponte, jeśli (jak sława jest) za 
poduszczeniem Galiczynowym, zbuntowało się. Atoli zaraz Galiczyn z Bosmanem je
chali do Putywla do szalbierza, oddając posłuszeństwo imieniem owego wszystkiego 
wojska. Szalbierz posłał zaraz do Moskwy i tam przez sprawę niejakiego Tatyszczewa 
Fedor syn Borysów i z matką swą poddanym został, a szalbierz panem obwołany. 
Z Putywla aż do Moskwy cum summa veneratione prowadzony, tam przyjęty, korono
wany i wszystkie państwo moskiewskie posłuszeństwo mu oddało. 
.. .. Były legacje do króla jegomości i od Borysa o ten najazd pana wojewody sando
mirskiego z tym szalbierzem Hryckim, i od szalbierza gdy już na stolicy usiadł .. .. 
W Krakowie króla jegomości zastawszy, sprawował ten Bezobrazow legację publice od 
szalbierza, zwyczajem zwykłym, który się zachowuje między królmi ... Tajemnie zaś 
rozkazał do pana kanclerza litewskiego, żeby sam z nim lnógł mówić. Semotis arbitris 
otworzył sic; z tym zleceniem, które miał od Szujskich i od Galiczynów prywatne, któ
rzy uskarżali się żałobliwie królowi jegomości, że na nich wsadził człeka tak podłego, 
lekkiego, uskarżając się dalej na tyraństwo, na wszeteczeństwo, na zbytki jego i że ten 
człowiek z żadnej miary nie jest godzien miejsca tego. 
... Toczyła się tragedia: wesele w Krakowie z pompą, droga do Moskwy na kotczych, 
na karetach z okrutnym orszakiem panów szlachty polskich i białych głów. Wesele sic; 
odprawiło, a zaraz w kilka dni szalbierza zabito i naszym się dostało, i wstydowi 
białogłowskiemu nie przepuszczono." 

Hetmalf Startilław i611tift»alłi 
Początek i propu wojrty moaltiewaltiej (1611 r.) 



'' K 
niat Dymitr Iwanowicz cod2ień więcej a więcej się 
zblital, a siły jego widocznie rosły, dla wielkiej liczby 
ludu wyćwiczonego i zaciężnego żołnierza z Polski mu 
nadcszlcgo, jako też i kozackiego narodu, więc z jawnego 

• • 
dopuszczenia bożego to powszechne mniemanie i prze~ 

I na nic głębokie się rozeszło, że on był istotnym dziedzicem 
korony i prawym następą, czemu okrom pospólstwa i wiciu bojarów chętne ucho 
dawało . 
... Konice końcem, obóz cały powstał.i wraz z więltsz' ~cili Niemców przechylił się 
na stronę kniazia Dymitra, który cod2icń więcej się zbliż.al do stolicy państwa, a po 
drodze cały naród mu się poddawał, tak że już 20 czerwca odprawił wjazd do stolicy 
Moskwy . 
.. . Ten Dymitr, nic długo baw~c, na własne ~danie był koronowany dnia 21 rzeczone
go mics~ca, cboc carowie moskicwcy zawsze zwykli byli odltładał ten obrzęd do ~te
go września, który to dzień nowy rok u nich rozpoczyna. Ale zdaje się, że ltoniccznośł 
dla nag1'cych powodów obchód tej uroczystości przyspieszyć mu ltazała. 

. . . On sam bardzo przystojnie wielkość swoję udawał; był wzrostu śrzcdnicgo, cery 
śniadej, pochopny do gniewu, ale łatwo się uspokajał; złamał laskę nicjcdnę i wydał 
wyrok śmierci na marszałków i innych urzędników, ilekroć by kęs odeszli od powinnoś
ci; lubił konno jeździć i c~to polował; prędki w dccyzyi, rychło uprz,tal wszelkie 



sprawy, które do niego odniesiono, i dawał rozkazy doskonale pomyślane, nawet 
i w rzeczach błahych. Był wielce przedsiębiorczy, na dziwy mężny i miał to przekona
nie, że cala ziemia moskiewska nie wystarcza mu do zdobycia sławy, tak że myślą sięgał 
po inne kraje i państwa. W początku był wielce ludzki i łatwy przystęp dawał do 
siebie, choć każdemu, ale odkąd się poznał na zdradnych sztuczkach moskiewskich. 
otoczył się przezornie gwar<lyją z Inflantczyków złożoną, później takież i z Niemców 
i innych cudzoziemców, pod trzema dowództwami, Francuzem, Anglikiem i Szkotem. 
„„ Kiedy pokój trwałości zaczął nabywać, wyprawił Atanazego Iwanowicza Własiewa 
z poselstwem do Polski, aby żądał od wojewody sandomirskiego córki w małżeństwo. 
i narzeczoną do kraju przywiódł. Poseł przybywszy do Krakowa sprawił orędzie zc 
skutkiem pomyślnym; zrękowiny obchodzono prawie po kró!ewslfo, i rzeczona pani 
siedziała u wyższego końca stołu króla polskiego przed królem i nuncyuszem papiezkim; 
taż uczciwość oddana i posłowi, jako temu który dzierżył miejsce cara moskiewskiego. 

„. Dnia 2 maja nowa carowa odbyła wspaniały wjazd na zamek, w kole,ic ca!k1c111 
złoconej, zbudowanej dla niej umyślnie; taż pani narzeczona była otoczona orszakiem 
mnogim panów i rycerstwa. Ztąd księżna była zaprowadzona do kla,ztoru, w którym 
przebywały panie i panny, wdowy i córki dostojników tej ziemi, i gdzie była także stara 
carowa, aby tam mieszkała aż do dnia w którym ślub miał być wyprawiony. Zatem 
kiedy wstęp do tego klasztoru był odprawiony dnia piątkowego, następnej śrzody go 
opuściła, gdzie znów ją odprowadzono do zamku, na pokoje bardzo bogato zawieszone. 
a galeria, przez którą trzeba było przechodzić, była cala okryta czerwonym suknem kar
mazynowem, zaś makaty w rzeczonych pokojach zawieszone były po większej części 
z złotogłowu. Dnia następnego wieczorem ślub był wydany przez patryarchę w kościek 
:-.!. Panny, gdzie ją także koronowano; cały kościół był zawieszony czerwonemi i bialemi 
oponami, złotem i srebrem haftowanemi, a posadzka podobnież była pokryta. Korona. 
berło, jabłko i miecz niesiono przed carem moskiewskim, również korona, którą miano 
włożyć carowej na głowc;, była niesiona na wezgłowiu z czerwonego aksamitu. ObrząJ 
ten trwał około dwóch godzin, a tak oboje wyszli razem z kościoła trzymając się nawza
jem za rękę, w koronach na głowic; trąby, kotły i wszelakiego rodzaju naczynia muzycz
ne wielki hala' sprawiały, a dwór cały cieszył się i weselił. Ale ku końcowi nic było 
wielkiego przysposobienia, bo jak ~ię zdaje, szczyt tryumfu w węźle małżeńskim był 
zadziergniony. 
„. Tymczasem młoda carowa spędzała czas wesoło śrzód panien swoich na muzyce. 
tańcach i maszkarach w zamiarze, aby następnej niedzieli przyjść kuligiem do cara, gd) 
11.;dzie bankietowa! z panami, i niektóre krotochwile wyprawić, ale wszystko to 'ie; 
przerwało, bo Moskale już knuli wykonanie zamiaru od dawna założonego. A była 
,obota dzień 17 maja podług starego kalendarza, około 7 godziny z rana wedle naszej 
rachuby, zaś ten spisek na życie cara był ułożony jeszcze przed przybyciem do kraju 
wojewody z swą córką i wiele rychłej już było postanowione zająć wszystkich Po!akó\\ 
1.gromadzonvch i broń ich, a tymże samym ~rzodkicm chcieli zarazem wszystkie skarby 

odzyskać które z kraju były wysłane dla córki rzeczonego wojewody. Tak więc trwoga 
się rozpoczęła. 

„„ Rozruch ten był tak nagły, że niektórzy Moskale noszący się z polska w zgiełku byli 
zabici; natychmiast oblężono gospody i mieszkania polskiego rycerstwa, tak, że już nikt 
ujść nie mógł, ani z bronią pomóc drugiemu. Tysiącami biegli do zamku, gdzie im 
łucznicy księcia, którzy wszyscy byli Moskale, oporu nie stawiali będąc z nimi w pore>
zumieniu. 

„„ Teraz motłoch biegi z równym pośpiechem przez pokoje aż do własnego mieszkania 
cara, który słysząc tę wrzawę z łóżka wyskoczył, rzucił na się sarafan i pytał coby to 
było, na co jeden dworzanin Moskal odpowiedział że nie wie, i że to trwoga z powodu 
jakiego pożaru. N ie, podły zdrajco, który nim jesteś, odrzekł car, to nie trwoga na 
pożar, ale pewnie to będzie co innego, bo wszystkie dzwony na mieście i w zamku biją 
na gwałt. Ha, czy wy myślicie, że macie sprawę z drugim Borysem? I tak miał się w po
gotowiu, rękawy od koszuli wysoko zakasał, zawołał aby dwa ostre tasaki, które zwykle 
przed nim niesiono, przed nim położono, ale ten który je miał w schowaniu, nie mógł 
ich znaleźć; a gdy widział że tłum nieprzyjazny tłoczy się naprzód, aby się rzucić na 
niego, rozkazał halabardnikom, którzy byli przed bramą, aby go nie wydali w ręce 
bojarów, drzwi zamknął własną ręką i cofnął się do pokojów wewnętrznych, aż do 
komnaty w której zwykł był się kąpać, lecz natychmiast ścigany od nieprzyjaciół, wy
skoczył z okna i spadł ze strasznej wysokości na bruk; Jeden z halabardników nazwis
kiem Farstenberg zbiegł zaraz po schodach i znalazł go jeszcze przy życiu, ale cala pierś 
była wstrącona, tak że nieustannie krew z siebie wyrzucał, a głowa również była zbita 
i skrwawiona. Rzeczony halabardnik z pomocą innych wniósł go znowu do jego komna
ty, gdzie cokolwiek go orzeźwiono wodą i lekami w'zmacniającemi, tak że znów nieco 
przyszedł do siebie, a wtedy bojarowie mieli z nim długą rozmowę i pytali go o sprawy 
niektóre, ale nigdy tego dokładnie dowiedzieć się nie było można, coby zaszło pomię
dzy niemi. Zaś aby rzeczony halabardnik niczego nie rozgłosił z tych rzeczy, o których 
się rozmówiono, niezwłocznie go zabili, a potem pożegawszy i posiekawszy dobili 
księcia i wywlekli ciało jego i zrzucili z góry z powrozem u niektórych członków 
uwiązanym, i tak pokaleczonego wlekli na rynek, jak psa lub podle ścierwo i wystawili 
odarre i nagie ciało na widok publiczny na rusztowaniu z desek zbirem, aż do czwartego 
dnia. 

„„ Tymczasem motłoch nie przestawał plądrować po zamku i po gospodach Polaków, 
wie lu z nich mordując, domy ich łupiąc i tak ich odzierając, że im ani koszuli nie zosta
wił. Muzycy bronili się dość długo i pięciu albo sześciu z nich życie uniosło, ale reszta, 
około dwudziesu osób, została rozsiekana." 

„Wiadomość o krwawej a straznej rzezi w mieście Moskwie i okrop11y 
a żałosny koniec Dymitra, Wielkiego Ksi,c:ia i Cara Moskiewskiego, prze:: 
Holendra naonczas w Moskwie bawiącego, w języku angielskim napuana 
i wydana w Londynie roku 1607". 
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Dymitra musiał on pozbyć się koniecznie. Wszystkie tak mądrze i konsekwentnie 
stawiane kroki chybiały celu, skoroby tylko Dymitr przeżył Fiedora. Bo wiedział 

Godunow, że między synem Iwana Groźnego a koniuchem tatarskim naród ani na 
chwilę wyboru by nie dopuszczał, że samo imię tradycyjnie zgniotłoby śmiałka, któryby 
się targnął na insygnia Monomacha, gdyby żył jeszcze choćby i najdalszy potomek jego. 
Wiedział on również, jaki los jego i ulubioną rodzinę (syna Fiedora i córkę Ksenię) 
oczekiwał, gdyby Dymitr choć na chwile; na Kremlu osiadł - w najlepszym razie 
zsyłka, jeżeli nie kaźń lub znęcanie sic; nad żywymi. Więc dzień i noc musiał o tern 
myśleć, aby Dymitra w taki sposób zgładzić, żeby samemu nie zdradz-ić się, ujść nawet 
wszelkiego podejrzenia zabójstwa . 
.. . Rzecz była trudna; o jawnym gwałcie nie można było i myśleć - Ugliczanie stali 
murem nad swoim książęciem - a od „przypadków" strzegł baczny nadzór matki. 
Miał wprawdzie Borys w osobie wdowy Wasylisy Wolochowej, dozorczyni Dymitra, 
powolne sobie narzędzie, wraz z jej synem Osipem; lecz gdy z każdym rokiem 
wzrastały trudności, zmienił na koniec Borys, aby przyspieszyć rozwiązanie trapiącej 
niepewności, zarząd uglicki i wysłał tam zaufanych swoich, dyaka (pisarza) Michała 
Bitiagowskiego z synem Danielem i Nikitą Kaczalowym, wszyscy krewni Wołocho
wych. Wnet też nastąpiła katastrofa. U ośmioletniego carewicza powtórzył sic; we środę 
12 maja (1591 r.) napad epileptyczny czy histeryczny ... W piątek polepszyło mu się, 
carowa-wdowa wzięła go ze sobą do cerkwi do „o biedni", a potem pozwoliła mu na 
przechadzki po podwórzu, to samo było i w sobotę 15 maja. 
... Znajdowała się na podwórzu cała assystencya żeńska Dymitra, pokojowa W olochowa, 
„pościelnica" Kolobowa i „kormilica" (mamka) Tuczkowa, a bawił się carewicz z 
przydanymi mu towarzyszami, chłopiętami Kolobowym, Tuczkowym, Krasińskim 

i Kozłowskim. Bawili sic; chłopcy „swajkami" (narzędzie ostre, szydło niby albo nożyk; 
rzucano nim przez linę do dołku w ziemi lub do pierścienia), gdy nagle carewicza 
kurcze porwały i rzuciły o ziemię na nożyk, trzymany w ręce. Przebił nim sobie Dymitr 
szyje; i tarzając się dłuższy czas w kurczach, dokonał życia. 

Pobiegł Kolobow, najstarszy, na górę, aby nieszczęście oznajmić; matkę nieszczęśliwą 
porwał na widok trupa syna szał wściekłości; uchwyciła polano i biła nim Wolochowę 
po głowie, aż do rozbicia jej. Wrzask przeniósł się na ulicę, zbiegł się tłum 

z rohatynami i mieczami, aby bronić carewicza, zaczęto w soborze spaskim dzwonić na 
gwałt. Na wielki szum ten wybiegł i dyak Bitiagowski, myśląc, że to pożar wybuchł; na 
ulicy dowiedział się, że carewicza „nie stało" ... próbował on wprawdzie uśmierzyć 
rozujszony tłum, lecz miarkując niebezpieczeństwo, uszedł do domku na podwórcu 
i zamknął się. Tłum drzwi wyłamał i zabił dyaka Bitiagowskiego i Tretiakowa, rzucił się 

potem na dom dyka, ;o:amordował tu syna jego i Kaczałowa, a wywlókł żonę i córki 
i Osipa Wolochowa; Osipa tego dobito w cerkwi u nóg carowej. Ofiar padło razem 
czternaście .... Je!rzcze tego samego dnia pchnął ktoś gońca do Moskwy; tu założono 
natychmiast komisyę, która·zaraz w środę (19 maja) wieczór w Ugliczu śledztwo roz
poczc;la. 
... Na komisyę mógł się Borys spuścić, składali ją; oddana kreatura jego, okolniczy 
Klesznin, krewny po żonie (córce najstraszniejszego zbira Iwana Groźnego, Skuraty 
Malutowa), dyak Wyłuzgin, posłuszny „naczalstwu", w assystencyi duchownej figuro
wał krutycki metroplita Gelazy, poplecznik Godunowa, jak cale duchowieństwo z pa
tryarchą Hiobem na czele; podejrzenie o stronniczność miał usuwać przewodniczący 
komisyi, z roku rywalizujących z Godunowem ksiąi.ąt suzdalskich, Wasyl Szujski ..... 
Dla Wasyla sytuacya była jasna: Dymitra wskrzesić nie można, więc należy Nagich, 
jako już niepotrzebnych, rzucić, a zaskarbić łaskę i ufność wszeshwładnego a podejrzli
wego szwagra carskiego, który świeżo straszną katastrofę na Szujskich sprowadził ... 
Przede wszystkim nadano śledztwu osobliwszą cechę; ustanowiono ją w M0ikwie, 
program wykonano w U gliczu, a sformułował go najwyraźniej sam patryarcha przed 
synodem, gdy im dyak Wasyl Szczełkalow (wtedy jeszcze poplecznik Godunowa), akt 
śledczy odczytał: śmierć Dymitra to tylko zbieg nieszczęsnych okoliczności, to dopusz
czenie Boże, które nam bez badania i szemrania przyjąć należy; zabójstwo zaś Bitia
gowskiego i towarzyszy to gwałt, niesłychany nigdy dotąd w ruskiej ziemi (!), to 
straszna „izmiena", zdrada państwa i nie ma tak srogiej kary na świecie, której by 
Nadzy i Ugliczanie nie zasłużyli za ten straszny bunt. 
. ... Katastrofa zaskoczyła Nagich widocznie całkiem niespodziewanie, .. .. lecz gdy 
komisya nadjeżdżała, wracało nie tylko zastanowienie, ale natychmiast wszyscy widocz
nie stchórzyli; jedyny Michał Nagi zachował jeszcze tyle odwagi, że bryznął komisyi 
w oczy wyrzutem, godzącym ostatecznie w Borysa, iż to Kaczalow z innymi „zariezali" 
carewiecza. Jeszcze więcej zmiękli Grzegorz i Andrzej Nadzy ... najniżej upadła 

strwożona Maria, ona już tylko łaski błagała; o mordzie syna nic nie wiedziała. 

.... Z takim elaboratem wróciła komisy a do Moskwy; świątobliwy car i Borys przedło
żyli sprawę „najświętszemu synodowi", lecz przez usta patryarsze uchyW się synod od 
dalszego współudziału, zostawiając świeckiemu urzędowi ukaranie winnych, tj. Nagich 
i U gliczan. Koniec sprawy wiadomy: U gliczan pościnano, innym wyrwano języki i wy
słano ich na Sybir, rozesłano Nagich, a zamknięto Maryę, potem już Marfc;, w klaszto
rze." 

dr Al~lr•ander BrilclrNtr 
Trag~dya mo1kift»•ka, Szlrice lti•toryczne 

(1900 r.) 
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Modest Musorgski 
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Ewa Obniska 

BORYS 
GODUftO(l)

(l)ERSJE 
DZIEŁA 

Przez całe lato 1868 ·roku Modest 
Musorgski pracował nad panyturą opery 
według „Ożenku" Gogola. We wrześniu 
powrócił do Petersburga i przerwał, być 
może za namową przyjaciół, pra~ nad 
twym utworem. Wtedy to właśnie, hist<r 
ryk literatury Władimir Nikolskij pod
sunął mu nowy, frapujący temat „Borysa 
Godunowa" Puszkina. Libretto powstało 
jako rezultat fascynacji dziełem wielkiego 
poety, a także poważnych studiów, podję
tych przez kompozytora za radą serdecz
nego przyjaciela, Stasowa, nad historią 
Rosji przełomu XVI i XVII wieku. Pierw
sza wersja opery ukończona została w 
grudniu 1869 r. i obejmowała 4 obszerne 
części składające się z 7 obrazów. Ogra
niczył się w niej kompozytor głównie do 
wątku, ukazującego osobisty dramat cara 
Borysa, wątek Dymitra Samozwańca, jest 
tu zaledwie zasygnalizowany, nie zostają 
z niego jednakże wysnute żadne konsek
wencje dramaturgiczne. Ta wersja opery 
została odrzucona w 1871 roku przez k<r 
misję działającą przy Teatrze Marijskim 
w Petersburgu, oceniającą przedstawione 
teatrowi do realizacji, nowe dzieła. Z nie
którymi uwagami komisji zgadzali się tak
że przyjaciele Musorgskiego, tak iż musiał 
on potraktować je poważnie - w rezulta
cie podjął ponownie pra~ nad panyturą 
„Borysa", tworząc nową wersję, ukończ<r 
ną 22 lipca 1872. „Ludowy dramat muzy
czny" - bo tak nazwał dzieło obecnie 
jego autor, liczył w tej nowej redakcji 
4 akty i 9 obrazów. Kompozytor usunął 
scenę spotkania Borysa z Nawiedzonym 
przed cerkwią Wasyla Błogosławionego 
(obraz I części IV pierwotnej wersji), 
dorzucił natomiast do sceny w karczmie 
piosenkę Karczmarki o kaczorze, w istot
ny sposób przerobił i wzbogacił scenę 
w apartamentach cara, dodając piosenkę 
carewicza Fiodora i arioso Borysa. 
Najbardziej doniosłą zmianą jest jed
nak powstanie „aktu polskiego", roz
grywającego się na sandomierskim dw<r 
rze wojewody Mniszcha. Akt ten stanowi 
owo brakujące w pierwszej wersji ogni
wo, bez którego dramaturgia całości jest 
nie wystarczająco jasna i logiczna, tu !»
wiem śledzimy powstawanie mitu Sam<r 
zwańca, odkrywamy sprężyny kierujące 
nim, zanim dokona triumfalnego poch<r 
du przez ziemie rosyjskie, witany począt
kowo z entuzjazmem przez lud i bojarów. 
Ten brakujący w pierwotnej wersji akt 
wnosił też - co nie było bez znaczenia 
- element żądany przez komisję ocen 

Teatru Marijskiego: wątek miłosny i k<r 
biecą heroinę, którą jest wojewodzianka 
Maryna Mniszech. Znakomitym pomy
słem było także dopisanie w nowej wersji 
sceny buntu ludowego w lesie pod Kr<r 
mami, scena ta umieszczona została przez 
kompozytora za radą Nikolskiego na koń
cu dramatu: przerażające słowa Nawie
dzonego o doli ruskiego ludu w tej sytua
cji stają się moralnym wydźwiękiem całe
go dzieła. Ta wersja „Borysa", odrzucona 
ponownie w 1872 r. przez Komisję dzia
łającą przy Teatrze Marijskim, została 
jednak wystawiona dzięki inicjatywie pri
madonny tegoż teatru, Julii Fiodorowny 
Płatonowej, 27 stycznia 1874 r. Po 26 
przedstawieniach dzieło zeszło z af15za, 
w XIX wieku wystawione zostało w ory
ginalnej, kompozytorskiej wersji jeszcze 
tylko w Teatrze „Bolszoj" w Moskwie 
(1888-90) z licznymi skrótami. Musorg
ski zmarł w 1881 r. i wówczas powstała 
wśród jego przyjaciół idea wydania dzieł 
wszystkich kompozytora, redakcji podjął 
się Mikołaj Rimski-Korsakow. Trudno 
było o indywidualności bardziej różne: 
Korsakow chłodny, pedantyczny, 
i uporządkowany, Musorgski (by przyt<r 
czyć opinię właśnie Korsakowa) „tak uta
lentowany, oryginalny, pełen wszystkiego 
co nowe i witalne, ujawniający jednak 
absurdalną, niespójną harmonikę, brzyd
kie prowadzenie głosów, czasami silnie 
nielogiczne modulacje, czasem ich przy
gnębiający brak, niezadowalające potrak
towanie rzeczy orkiestrowych" . Korsa
kow uważał, iż wydanie dzieł Musorgskie
go bez ich uprzedniej obróbki mija się 
z celem, mogło by mieć jedynie znaczenie 
biograficzn<rhistoryczne, podczas gdy je
go ambicją było wydanie panytur zdat
nych od razu do wykonania. 
Wszystkie wydane przez Korsakowa 
utwory Musorgskiego są w mniejszym 
łub większym stopniu zmienione, prze
tworzone. Już w 1888 r. Korsakow prze
robił poloneza z „aktu polskiego" Borysa 
Godunowa, w 1891-2 scenę koronacji, 
w 1896 wreszcie ukończył pełną własną 
wersję dzieła, dokonując zmian i skrótów, 
a także dopisując pewne nowe, całkiem 
oryginalne fragmenty. Ta wersja wysta
wiona została prywatnie w Wielkiej Sali 
Petersburskiego Konserwatorium przez 
Operową Kompanię Mamontowa, z udzia
łem F. Szalapina. W dwa lata później 
wersje tę ujrzała Moskwa, zaś w 1901 r. 
dzieło wystawił Teatr Cesarski w Mosk
wie, znów ze znakomitym Szalapinem 



podwójny 
przypadek ogłuszenia. 
Przedstawienie 
ogłuszyło dźwiękiem 

dzwonów cerkiewnych 
i trąb na scenie, a także 

. i wywoływaniami kompozytora 
nowatora. Z racji tej muzycznej 
nowinki nasi recenzenci 
muzyczni znaleźli się jakby 
w ślepym zaułku. Absolutnie 
nie wiedzą, czy mają chwalić, 

czy potępiać operę. 

W następstwie tego to chwalą, 
to besztają. Wszyscy na ogół 
mówią, że opera efektowna, 
lecz pełna dysharmonii - chaos 
chaos i jeszcze raz chaos! łJłJ 

„Gazeta Petersburska" Jl .Ol J874 

te dzieło 
i jednocześnie 
nienawidzę go. 
Ubóstwiam za jego 
oryginalność, śmiałość, 

piękno; nienawidzę za jego 
niewykończenie, harmoniczne 
chropowatości i za jego 
występujące miejscami 
niedorzeczności muzyczne. łJ łJ 

Mikołaj Rimski-Korsakow 

w roli tytułowej. Wyciąg fortepianowy 
tej wersji wydal drukiem Bessel, jednak 
już w latach 1906-8 Korsakow przygo
tował nową redakcje; swojej wersji, przy
wracając pewne zbyt drastycznie usunięte 
fragmenty dzieła. Ta właśnie wersja jako 
ostateczna stanowiła impuls dla paryskiej 
premiery dramatu ( 19 maja 1908), będą
cej dziełem Diagilewa, partie; Borysa kreo
wał znów wielki Szalapin. Premiera ta sta
ła sic; początkiem światowej kariery dra
matu Musorgskiego; dzieło obecnie znane 
jest na wszystkich kontynentach, grywa
ne w najświetniejszych teatrach, mało kto 
jednak zna jego wersje; auto~19, na. ogół 
bowiem korzysta się z wersJI Rimskiego
-Korsakowa. Wersja ta wzbudzała jednak 
od początku pewne zastrzeżenia zaró~no 
w Rosji jak i na zachodzie Europy, z kilku 
istotnych powodów. Pierwszym z nich by
ła odmienna koncepcja dramaturgiczna, 
więcej nawet - odmienne zrozumienie 
najgłębiej pojętej idei dramatu. Widoczne 
to jest szczególnie w dwóch momentach: 
pierwszy z nich to odmienne potraktow_a
nie duetu miłosnego Maryna - Dymitr 
w „akcie polskiem". Musorgski demaskuje 
całą hipokryzje; tej sceny jej pustą retorykę 
obramowując ją dwiema istotnymi scena
mi, ujawniającymi prawdziwe zamysły 
Maryny i jezuity Rangoniego; u Korsako
wa natomiast duet ów w swym zakończe
niu nabiera niemal cech apoteozy. Daleko 
bardziej drastyciną wymowę ma przesu
nięcie sceny śmierci Borysa na _koniec 
dzieła, podczas gdy scena w lesie pod 
Kromami w tej wersji ją poprzedza: znue
nia to w istotny sposób zamysł Musorg
skiego, który miał początkowo(w pierwot
nej wersji „Borysa" z 1868 r.) taką sarną 
wizję wydarzeń, by odejść od niej w dru
giej swej autorskiej wersji na i:zecz za
mknięcia dzieła sceną o wymowie daleko 
szerszej, ponadindywidualnej, parabolą 
losów całego narodu. Rimski-Korsakow 
dokonał w partyturze także licznych ko
rekt i zmian harmonicznych, a nawet me
trycznych, porządkując i uładzając to, 
co w niej rozwichrzone, szokujące, umyśl
nie szorstkie: „Wydaje mi sic; - skarżył 
sic; jeszcze za życia Musorgskiego Korsa
kow - że on widzi we mnie tylko zapóź
nionego profesora - scholastyka, zdolne
go jedynie do przyłapy~ania go n~ rów
noległych kwinta.eh". N 1e o?.Yło sic; ~ez 
takich poprawek 1 w „Borysie ; natomiast 
pozostaje jeszcze jedna strona wers11 Kor
sakowa - orkiestracja - domena w któ
rej hył on bezsprtecznie mistrzem. Wszys-

cy gorący wielbiciele muzyki Musorgskie
go i jego „Borysa" zgadzają sic;, że strona 
orkiestrowa pozostawia w tym dziele pe
wien niedosyt, być może po prostu kom
pozytor nie zrealizował w pełni swoich 
zamysłów. Wymaga ona uzupełnień czy 
retuszy - Korsakow dokonał natomiast 
daleko idących przeróbek, tworząc całość 
błyskotliwą, o wspaniałych efektach kolo
rystyki instrumentalnej, wielobarwną, 
niebywale efektowną. Jego wersja - bar
dzo popularna na świecie, znana jest przez 
wszystkich solistów i dyrygentów. Od po
czątku istnieli jednak, zarówno w Rosji, 
jak i poza jej granicami, gdzie przewodził 
im M.D. Calvocoressi, przeciwnicy prze
róbki Korsakowa, zaprzysięgli wielbiciele 
oryginału. W 1928 r. podjęta została 
w ZSRR inicjatywa wydania dzieł wszyst
kich kompozytora w oparciu o jego ma
nuskrypty, jej głównym edytorem został 
Paul Lamm. Jako pierwsza pozycja tej 
monumentalnej serii ukazał się „Borys 
Godunow". Na fali zainteresowania ory
ginalnymi rękopisami Musorgskiego wy
stawiono w Leningradzie (16.02.1928) 
i Londynie (30.09.1935, Sadler's Wells) 
pierwszą autorską wersje; „Borysa" 
z 1869 r. Obok tego istnieje długa prak
tyka wystawiania wersji Korsakowa z pew
nymi modyfikacjami, przywracającymi 
pewne fragmenty oryginału: i tak po
cząwszy od 1926 r. w ZSRR wprowa
dzono (po raz pierwszy w Teatrze im. 
Kirowa w Leningradzie) scenc; spotkania 
cara Borysa z Nawiedzonym przed cerk
wią Wasyla Błogosławionego w instru
mentacji M. Ipolitowa-Iwanowa. 
W 1939 r. na zamówienie Teatru „Bolszoj" 
w Moskwie Dymitr Szostakowicz podjął 
sic; ponownego opracowania partytury 
„Borysa"; również Szostakowicz poszedł 
po linii większej wierności oryginałowi, 
choć w brzmieniu orkiestry trudno nie do
patr.leć sic; pewnych cech brzmienia 
„szostakowiczowskiego", znanego choćby 
z symfonii kompozytora. Wersja Szosta
kowicza, ukończona w 1941 r. została wy
stawiona dopiero 4 listopada 1959 r. w 
Leningradzie w Teatrze Opery i Baletu 
im. Kirowa. 
„Borys Godunow" należy do najczęściej 
nagrywanych dziel Musorgskiego, utrwa
lona na płytach jest przede wszystkim 
szeroko spopularyzowana wersja Rim
skiego-Korsakowa, Jej nagrania dokonali 
dyrygenci tej miary co Nikołaj Golowa
now, Herbert von Karajan, Andre C luy
rens, Issay Dobrowen, w partii Borysa 

„„ u wielbiam 

uważam go. 
za największego 
rosyjskiego 
kompozytora. 

Musorgskiego 

Wniknąć jak najgłębiej 

w pierwotną twórczą koncepcję 
genialnego kompozytora, odkryć 
ją i przekazać słuchaczowi -
takie było moje zdanie. 
Przecież Musorgski dużo zmieniał 
i przerabiał pod wpływem rad 
W. Stasowa, N. Rimskiego-Korsakowa 
i innych. Wiele zmienił 
w operze sam Korsakow. 
Redakcja „Borysa Godunowa" 
dokonana przez Mikołaja 
Rimskiego-Korsakowa odzwierciedla 
ideologię, poglądy i rzemiosło 
zeszłego wieku. Do jego ogromnej 
pracy nie podobna się 

ustosunkować inaczej jak tylko 
z głębokim szacunkiem. Ale ja 
chciałem przeredagować operę 
na innej płaszczyźnie, 

odzwierciedlić w niej o ile to 
możliwe, rysy radzieckiej epoki. 
U siłowałem osiągnąć większy 
rozwój symfoniczny opery, 
powierzyć orkiestrze większą 
rolę niż towarzyszenie śpiewakom. 
Rimski-Korsakow był despotyczny, 
usiłował podporządkować 

partyturę Musorgskiego własnej 
manierze twórczej, wiele 
przekomponował, coś niecoś 

dopisał. Ja natomiast jedynie 
zmieniałem poszczególne takty 
i tylko niewiele 
przekomponowałem („.) łJłJ 

Dymitr S:zostakowic:z 



Musorgskiego 
posyłam 

z całego 

serca do 

uzykc; 

diabla. 'Jest to ordynarna 
i nikczemna parodia muzyki. 
Mimo swych wszystkich 
szkaradzicfotw przemawia on 
jednak nowym językiem. 

Nie je~t to język piękny, 

lecz je~ t nic zużyty. 

Piott· Czajkowski 

jest jedyny 
i pozostanie 
nim zawsze 
- dzięki swej 
sztuce nie uznającej 

skostniałych reguł. Nigdy 
wrażliwość bardziej 
wyrafinowana nic wyraziła się 

środkami tak prostymi. 

<:laude /)eh11ssy 

1.a' " ) ' tąp1li m. in . Akk.,ander Pirugo" , 
Bory~ Chri~tow , George London, Nicolai 
lliaurow, Iwan Pictrow. bcnieje też jed
nu nagranie, dokonam: według oryginal
nej \\W>ji „Bory:,a" , wydanej w 1928 r. 
pr1.c1. Paula Lamma - nagrania tego do
konał Jc-r1.v Sc·mkow /, \X'idką Orkie,trą 
Symfo111ai1ą PR i TV ora1. Chórami 
< : hłopi<;cym foilharmonii Krakowskiej 
1 Chón:m PR i TV w Krakowie, partię 
Bory'" kreował liń:,ki ba.' Marni Talvcla. 
.\\alo lllana wcr,ja Karola Rathau'a 
(kompu1. vtora pohkicgo pochodzenia, 
1mttrlq~o w Nowym Jorku ) doczekała ,;ę 
taki.l' jl·dncj edycji płytowej, jc»t ona 
utrnakrnc·m żywej lran,mi~ji 'pektaklu 
1 J\ktropolitan Opc:ra w Nowym Jorku, 
poprowad1.oncgo prze;. Dymirri Mitro
p<Julo,a, W partii tytulowej W)"'>l<jpił (;cor
gc l .ondon. 

Ewa Ubniska 



BORYS GODUftOCIJ 
Prolog 
ODSŁONA I 

TREŚĆ OPERY 

Pod murami Nowodzicwiczcgo klasztoru w Moskwie zebrał sic; wzburzony lud. Tu, po 
śmierci cara Fiodora, który umarł bezpotomnie, zamknę! sic; bojar Borys Godunow. 
Zapadło postanowienie, że to on obejmie władzę, Borys jednak wciąż zwleka z wyraże
niem zgody, aby uniknąć podejrzeń o podstc;pne zagarnic;cic tronu. Lud błaga Borysa, 
by zgodził sic; ·przyjąć koronę; ukazuje sic; diak carskiej Dumy, Szczcłkałow, i ogłasza, 
że Borys nie _daje sic; uprosić. Uroczysty śpiew kalek-ślepców kończy scenę . 

ODSŁONA Il 
Kremlowskie dzwony oznajmiają, iż Borys Godunow zgodził sic; przyjąć koronę carów 
Rusi . Uroczysty pochód poprzedza wyjście Borysa z Uspienskiego Soboru, lud głosi 
sławę nowego cara. Borys jest jednak posępny i zatroskany: „zgryzota, lc;k i niepojęte 
drżenie złowieszczym przeczuciem dręczą serce moje" . 
Obraz I 
Noc. Cela w Czudowskim klasztorze. Przy nikłym świetle lampki oliwnej mnich
-mędrzec Pimen pisze kronikę Rusi. Nieoczekiwanie budzi sic; młody diak Grigorij, 
dzielący cele; z Pimenem, i opowiada straszny sen, który prześladuje go ostatnio co 
noc. Wypytuje Pimena o tragiczne wydarzenia, których podczas swego długiego życia 
był świadkiem. Sędziwy mędrzec opowiada mu o zagadkowej śmierci małego carewicza 
Dymitra, ostatniego spadkobiercy cara Iwana Groźnego. U Grigorija rodzi sic; myśl, by 
ogłosić sic; Dymitrem i rozpocząć walkę z Borysem: „I już nie minie ciebie sąd czło
wieczy, tak jak i Boży sąd". 
Obraz U 
Karczma na litewskiej granicy. Do wesołej karczmarki zabłądziło trzech zbiegłych 
mnichów - Warłaam, Misaił i Grigorij, który pragnie jaknajszybciej przedostać sic; 
na Litwę. Warłaam, podpiwszy sobie, śpiewa rozhukaną pieśń o zdobyciu Kazania, 
Grigorij wypytuje karczmarkę o drogę na Litwę. Wchodzą strażnicy, szukający -
zgodnie z carskim rozkazem - zbiegłego mnicha Grigorija Otrepiewa. Grigorij, jedyny 
znający pismo wśród gości karczmarki, usiłuje skierować podejrzenie na Warłaama; 
kiedy to mu sic; nie udaje, wyskakuje przez okno i ucieka. 

Obraz m 
Carskie pokoje na Kremlu. Córka Borysa, Ksenia, opłakuje śmierć narzeczonego, 
duńskiego księcia. Niania stara sic; ją rozweselić pisenką o komarze, także carwiecz 
Fiodor śpiewa inną, żartobliwą piosenkę. Wchodzi Borys, pociesza Ksenie;, i wraz 
z Fiodorem pochyla sic; nad mapą Rosji, by ogarnąć jednym spojrzeniem cały kraj . 
Jednak troski nic opuszczają go, nie raduje ni korona ni berło, odbiegł go sen, wszystko 
czego dotknie car, któremu wróżono długie, szczęśliwe panowanie, rozsypuje sic; 
w proch. Ruś prześladują klc;ski, głodny lud przeklina imic; Borysa.· Przybywa kniaź 
Wasyl Szujski, znienawidzony przez Borysa, który wie o wszystkich jego intrygach. 
Szujski oznajmia Borysowi o pojawieniu sic; na Litwie samozwańca, który przyjął imię 
Dymitra carewicza. Są za nim król polski, szlachta, i sam papież. Borys zaklina . 
Szujskiego, by powiedział, czy istotnie chłopiec, zabity niegdyś w Ugliczu był Dymi
trem, jedynym spadkobiercą Iwana Groźnego? Szujski rozkoszując sic; udręką cara, 
opowiada z drastycznymi szczegółami o dokonanym przed laty zabójstwie małego 
Dymitra. Borys odprawia Szujskiego, nie przestaje go dręczyć jednak widmo dziecka, 
które niegdyś zginc;lo z jego rozkazu. 
Obraz IV 
Pokój w zamku wojewody sandomierskiego Jerzego Mniszcha. Maryna, jego córka 
rozmawia z jezuitą Rangonim. Rangoni, orientując sic;, że Dymitr Samozwaniec zako
chany jest w Marynie, nakłania ją, by przyczyniła sic; do zniszczenia prawosławnej 
„herezji" i przyniosła ludowi Rosji katolicyzm. Ra<;izi jej wyzbyć sic; próżnych uprze
dzeń dziewczęcej skromności, i wszelkimi dostępnymi jej sposobami starać sic; usidlić 
Dymitra. 
Park zamkowy w Sandomierzu. Dymitr Samozwaniec, z dala od tłumu gości, przy 
fontannie, marzy o Marynie. Szlachta przechodzi mimo w świetnym polonezie, słychać 
głosy komentujące rychłą już wyprawę na Moskwę. Dymitr Samozwaniec, stojący na 
uboczu, zazdrosny jest o powodzenie Maryny. Wreszcie następuje upragnione spotka
nie, Dymitr wyznaje Marynie swe gorące uczucie, dumna wojewodzianka nic tego 
jednak pragnie. Zamiast wzdychać, Dymitr - jeśli chce ją zdobyć - powinien ruszyć 
jak najprędzej na Moskwę. Chłodne, wyrachowane słowa Maryny gniewają Dymitra -
gdy bc;dzie już carem, śmiać sic; bc;dzie z hardej szlachcianki. Maryna zmienia natych
miast con, i kusi Samozwańca obietnicami gorącej miłości. 

Obraz V 
Leśna polana pod Kromami. Zbrojna rebelia ludowa. Tłum szydzi z pojma
nego bojara Chruszczowa, carskiego wojewody. Potem głosi chwałę cara prawego, 
który ocalał dzięki Bożemu cudowi z rąk morderców Borysowych. 
Lud z niecierpliwością czeka na Dymitra Samozwańca, głosząc śmierć Borysowi. 
Wojska Dymitra poprzedzają jezuici, ich łacińskie śpiewy gniewają lud, wreszcie 
pojawia sic; sam carewicz, witany kornie a zarazem entuzjastycznie przez lud. Dymitr 
uwalnia pojmanego bojara Chruszczowa i wzywa lud, by ruszył z nim na Moskwę. Na 
scenie pozostaje sam Nawiedzony Nikołka, wpół obłąkany żebrak, śpiewa: „Płyńcie, łzy 
gorące, płacz duszo prawosławna. Biada, ginie Ruś! Płacz, ludu mój, głodny ludu, 
płacz!" 



<*m Vl 
Granowitaja Pałata w M01liew1kim ltremlu. Obraduje Duma bojarska. Samozwa
niec ZOltajc przez bojarów skazany .acznic na śmierć. Trzeba go pojmać jak najprę
dzej i strllcić. Nadchodzi kniaf Szujtti, który przynosi przerażajitee wieści od Borysa 
- car, dr1'cy na całym ciele, odpędzał jakieś natrętne widziadło. Zanim Szujski zdołał 
skończyć swoj11 opowidć, pojawia się Borys, istotnie znajduj11cy się w tragicznym 
stanic, cierpi4cy najwyrafnicj rta przywidzenia. Opanowuje się z trudem, i wtedy 
Szsjtki •prowadza Pimena, ~eso. 1ędziwcgo mnicha. Pimen opowiada o cudach, 
których miejscem stili s~ U1Licz, to zamordowany mlilły carewicz Dymitr dokazuje tych 
cuMw, j&o że przyjęty zoeull w poczet aniołów . Borys zaczyna się dusić, wzywa syna 
F~n, i jemu zostawia tron Rusi. Pogrzebowy dzwon kremlowskich Soborów 
oznajmia śmierć Borysa. 
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Kilka uwag na temat przestrzeni scenicznej 
w „Borysie Godunowie" 

Perfidny pomysł eksploatowany przez stulecia - lud spędzony na plac błaga Borysa , 

by zechciał zostać carem. Godunow jest od lat faktycznym zarządcą państwa. Jednak 

po to. by zająć nominalnie najważniejsze miejsce, jest mu potrzebna akceptacja narodu. 

Oto wzruszająca skłonność do zalegalizowania przemocy. Pragnienie każdego tyrana, 

by lud pokochał go mimo wszystko i dał wyraz swojej tęsknocie do twardej ojcow· 

skiej ręki. Godna uwagi cecha kodeksu władzy absolutnej. co swoje sumienie oczysz· 

cza i rozgrzesza sakramentalnym stwierdzeniem „wola narodu". które to hasło Borys 

rzuca w jednostronnym sporze z widmem zamordowanego dziecka. Cóż to jest „wola 

narodu"? Jakże to naród ją ogłasza? Ze znanych sposobów żaden nie jest doskonały 

w swojej wiarygodności. Godunow jako polityk inteligenty i nad podziw wyprzedzający 

swą epokę zdawał sobie z tej niedoskonałości sprawę i nie powinien by mieć żadnych 

złudzeń co do prawomocności swojego wyniesienia na tron. A jednak w chwili ostate

cznej, w chwili strachu przed najwyższym sądem reprezentowanym przez zjawę ośmie

la się użyć tego argumentu . „Wola narodu" - krzyczy. a jednocześnie gotów jest zabi ć 

po raz wtóry . Taka to już łatwość kojarzenia tego hasła z gotowością użycia siły. Tak 

więc i ta Wola musi objawić się w kontekście widocznej przemocy - uzbrojonych stra

żników gotowych wymusić pożądany jej kształt . Scenie takiej potrzeba przestrzeni 

uniwersalnej. nie obciążonej dekoracjami . Musorgski chce, by działo się to przed klasz

torem takim to a takim. Wierzył , że można na scenie odtworzyć konkretne miejsce 

i czas historyczny . Po nim żyło wielu , którzy ogromny wysiłek włożyli w odtworzenie 

mnóstwa precyzyjnych szczegółów, by to co na scenie, było jak w życiu . Działając w 

najlepszej wierze niszczyli to, co stanowi siłę teatru - jego sztuczność. umowność. 

metaforyczność - tę zdolność do skrótowego ujmowania zajwisk w przestrzeni. doty · 

czącą również czasu na scenie. Wiadomo. że koronacja Borysa odbyła się gdzie indziej 

i kiedy indziej. ale onożna również uzasadnić potrzebę połączenia obu scen w jedną 

całość. Z odpowiedniego dystansu ważniejsze jest to. że druga była konsekwencją 

pierwszej . Ten tłum otumaniony i prowadzony czujną ręką sam na swoich barkach wy· 

dźwignął miejsce dla cara. Udekorował to miejsce jak umiał na miarę swoich wyobra

żeń o przepychu i świetności najwyższego centr'Jm. I jeśli ludowi ma się ukazać wład · 

ca nie narzucony przez bezdyskusyjne prawo. lecz wybrany spośród włelu podobnych 

mu i równych , to może lepiej, by ukazał się w oprawie godnej ze skalą tego ludu. jako 

ktoś bliski, kogo można nieomal dotknąć ręką . Sama struktura rytuału staje się waż

niejsza niż jego konkretny historyczny wizerunek. jakże wątpi I iwy w wersji scenicznej 

ze swoim i tekturowymi ścianami i paierowymi kopułami cerkwi. Lichość tej mater i i 

wydaje się nie do pogodzenia z obra7em zapisanym w muzyce. Ona ma tutaj głos decy· 

dujący. A jest w niej potrzeba ogromnej przestrzeni , największej na jaką teatr może się 

zdobyć . Wielki pole pod c iemnym niebem jako dom koczującego tłumu . To jest ta 



przestrzeń. o której nie można zapomnieć w żadnej ze scen, bieda, głód i przemoc są 

stałą substancją wypełniającą tę przestrzeń po brzegi. W tym wszystkim lamentujący 

tłum. który w każdej chwili od wiernopoddańczych hołdów mois przejść do ślepego 

okrutnego buntu i dzikiej radości niszczenia. Wśród tych ludzi jeden kapiący od złota, 

którego zbrodniczą duszą miotają wyrzuty sumienia i strach przed nieuchronną karą. 

W gruncie rzeczy bezdomny i koczujący jak oni wszyscy, bo pod jego dachem nie ma 

szczęś::ia i spokoju, a ci, którzy go otaczają najbliżej, czyhają na jego upadek. Gdzieś 

w podziemiach tego nieludzkiego świata bije jednak źródło nieprzekupnej prawdy. 

Stary mnich spisuje historię państwa strzegąc twardef' litery prawa. by zło nazwane 

zostało złem. Wierzy, że zawsze przychodzi taka chwila, kiedy to, co ukryte staje się 

jawnym i że jego obowiązkiem jest dać świadectwo prawdzie, która wydobyta kiedyś 

z podziemi ukaże wszystkim rzeczywiste oblicze zjawisk i ludzi. Ale na razie z podzie

mi wyrywa się na świat prowokator wcjennej awantury, mnich - niewolnik zaprawio

ny w kłamstwie, który, zwiódłwszy wszystkich po drodze wyzwala u sandomierskiego 

magnata ciemne pragnienia i wciąga najbliższych w orbitę swego przeklętego losu. Mu

zyka łączy dobro i zło, splata wątki i w jedną całośćkumuluje odległe od siebie wyda

rzenia. Byłoby cenne w związku z tym przezwyciężenie konstrukcji samego dramatu 

zbudowanego z wielu odrębnych scen, narzucającej oddzielne ilustracje dla każego 

obrazu i opuszczanie kurtyny po każdym z nich dla technicznej zmiany architektury. 

Jedna monumentalna przestrzeń obdarzona wewnętrzną dynamiką powinna w ideale 

zapewnić ciągłość metaforycznej_ rzeczywistości, w której to wszystko się odbywa. 

Nawet epizod sandomierski trzeba by tek umieścić, żeby jego odrębność nie narusza

ła w zasadniczy sposób organicznej całości. Jeśli świat Pimena mieści się pod powierz

chnią borysowego pola, to siedziba Mniszchów da się pomyśleć jako miejsce w górnych 

sferach sceny. I tak wszystkie obrazy chciałoby się łączyć i unaoczniać kolejne ich na

stępstwa. W ten sposób owa magiczna przestrzeń urosnąć może do rangi głównego 

przedmiotu opowieści wraz ze wszystkim, co w niej zostało zawarte. A podmiotem 

oby zawsze pozostała w teatrze operowym muzy ka. 

Marek Grzesiński 


