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sp€ktakl sponso1wwany pRZ€Z wlabZ€ miast a poznam,\ 

1€Rwszą msc€nizacJę . BoRysa c;obunowa· zawbz1ęczamy kaRolow1 
URBanow1czow1 - Jako R€ŻYS€ROWI I obtWÓRCy paRtll tytuLOW€J. Bylo to w Roku 
1927 I wówczas t€n najwymtm€JSZY w ÓZl€JaCh IUSZ€Cj0 t€atRU Bas pRZ€ŻywaL ,lilllf szczytową ~01imę. wkRótc€ pot€m zyskal Rywala w zyc;munci€ zal€skim, któRy 
<)z1ęk1 t€J ROLI ZROBIL kaRl€Rę m1ę<)zynaRObową . 

bRuc;a pR€ml€Ra BORysa c;obunowa, w Roku 1950. związana J€St z nazw1sk1€m 
wal€Rlana Bl€RblaJ€Wa. wspamaly byRyC,€nt, m1stRZOWSkl 111t€RpR€tatOR muzyki ROSYJSkl€J' 
111SC€n1ZaCję Sp€ktaklu pOWl€RZyL RÓWm€Ż URBanow1czow1, al€ paRtlę tytulową śp1€wal1, J€SZCZ€ 
wówczas mlobz1 , €bmunb kossowsk1 1 antom maJak, a póżm€J h€nRyk s::ukasz€k. oBsaby pozostalych 
Ról zaw1€RaJą Rówm€ż pommkow€ nazwiska op€Ry polsk1€J : wanba RO€SSL€R-stokowska, Rabz1slaw 
p€t€R , waclaw bom1€nr€ck1, antonma kaw€cka, w1tolb szpmc,1€R„. t€n sp€ktakl - oBok .halki", 
.stRaszn€c;o bwoRu" 1 .Buntu żaków" - zaw1ózl Bl€RblaJ€W bo moskwy, c;bz1€ na pRZ€Lom1€ 1952 11953 
Roku polska sztuka op€Rowa, op€Ra poznańska,J€J wspaniali aRtyśc1 1 L€C,€nbaRny byR€ktOR Byli na 
ustach wszystkich . ówcz€sny Z€Spól nasz€c;o t€atRu p1€Rwszy w bZl€Jach oprny polsk1€J wystąp1L 
za c,Ranrcą . OB€Cn1€, po czt€RbZ1€stu kilku Latach, zb0Byl1śmy się na obwac;ę wpRowabz1ć .BoRysa 
c;obunowa" bo R€p€RtuaRu - boklabnr€ czt€RbZ1€śc1 Lat ob śm1€Rc1 wal€R1ana Bl€RblaJ€wa. 
każbym C,€St€m sc€nrcznym, wszystk11rn BaRwam1 św1at€L 1 b€koRaCJI, bostOJ€ństw€m 1 uRobą 
kostiumów, c;tosam1 pRotac;ornstów, kompaRsów 1 chóRam1, każbą nutą paRtytuRy t€c;o konc,€nraln€c;o 
<)z1€La klanramy się wciąż OB€Cl1€mu w naszych muRach buchow1 wal€R1ana Bl€Rb1aJ€Wa 1 c1€nrom 
nr€zapomnranych aRtystów J€C,O €pok1. 
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Inscenizacja to wymyślenie takiej rzeczywistości scenicznej, w której możliwe jest odegranie opery 
czy dramatu, czy widowiska baletowego. Nie dotyczy to tylko scenografii, ale także konwencji, 
w jakiej rzecz ma być przedstawiona, skrótów w materiale literackim i muzycznym, akcentów inter
pretacyjnych, a przede wszystkim przesłania, które może być zgodne z materiałem wyjściowym, ale 
nie musi. Inscenizator często dokonuje zabiegów interpretacyjnych, które uwspółcześniają dzieło 
lub nadają mu na przykład osobisty wydźwięk, związany ze światopoglądem czy charakterem 
inscenizatora. Narzuca on twórcy scenografii swoją wizję i z a m a w i a u niego takie a nie inne 
dekoracje, takie a nie inne kostiumy, często z bardzo szczegółowymi wskazówkami, jak to czy tamto 
ma zostać wykonane. Scenograf, godząc się realizować sugestie inscenizatora, godzi się jednocześnie 
na fakt, że na afiszu pojawi się słowo i n s c e n i z a c j a, podpisane przez faktycznego autora 
pomysłu całości. Jeśl i inscenizator potem sam reżyseruje swoją koncepcję dzieła, czyli ustala obsadę, 
organizuje tryb prób, narzuca aktorom sposób interpretacji postaci, precyzyjnie ustala przebieg 
przedstawienia, ustala rodzaj oświetlenia, określa tempo każdej sceny w dramacie - a w operze 
tempo połączeń poszczególnych scen - jeśli wszystko to robi sam, to dalej sprawy wyglądają prościej. 
Zdarza się jednak, że kto inny jest inscenizatorem, a kto inny reżyserem. Powstaje wtedy konie
czność dalszego przekazywania swojego pomysłu, swoich sugestii i wykłócanie się o szczegóły, 
albowiem nie tylko diabeł tkwi w szczegółach, ale i anioły sztuki też w nich lokują swoją energię. 
U poirytowanych tymi komplikacjami zjadaczy chleba i sztuki pojawia się pytanie: czy nie można by 
po prostu „po bożemu" wystawić dzieło, tak jak je zapisał onegdaj autor, czy też kompozytor 
z librecistą i obejść się bez tych wszystkich pośredników, interpretatorów, tak kaleczących niekiedy 
klarowną myśl pierwowzoru lub dzielących na czworo prosty włos zacnego przesłania sprzed 
lat? Otóż można i liczne próby tego rodzaju są podejmowane w teatrach całego świata. O dziwo, 
nie one jednak świadczą o żywotności teatru i nie one stanowią jego siłę . Można policzyć na palcach 
jednej ręki autorów dramatu czy opery, których wystaw i ć można „po bożemu", pokazując wszystko 
tak, jak to zostało opisane i zadowolić tym żądną prawdy i wzruszeń publiczność. Takich wy
czerpujących „partytur" scen icznych, jakie zapisane są w tekstach Becketta czy nutach Mozarta jest 
bardzo mało. Większość materiału wyjściowego domaga się interpretacji , wyjaśnień, odniesień do 
współczesności . Taka jest rzeczywistość teatru, który jest sztuką żywą, związaną z nami tu 
i teraz. Jeśli ktoś tego nie widzi i nie rozumie, to zamiast tracić czas na pretensje o sam fakt 
zinterpretowania, niech przedstawi swoją wersję zgodną „po bożemu" z autorem. 

P iszę o tym tonem nie pozbawionym emocji, bo też wiele napotkałem w swojej pracy inscenizatora 

i reżysera zarzutów, wynikających nie tylko z odmiennych poglądów, które zawsze staram się 
szanować, nie tylko ze zwykłego ludzkiego gapiostwa i braku rozumiejącej inteligencji , do czego 
mam stosunek pobłażliwy i braterski, ale również z niepojętej dla mnie złej woli i agresywnej niechęci 
do samego faktu , że w ogóle śm iem coś interpretować i narzucać jakieś moje zdanie, wożąc się na 
plecach jegomości autora, któremu przecież nie mogę do pięt dorastać. Nawet gdyby był to jakiś 
Kopytkowski z Kopytkowa, w którego dziele dostrzegłem pretekst do wyrażania swojego własnego 
„JA". Skąd bierze się pycha inscenizatora, przedstawiającego rzecz inaczej, nie tylko od tego, co 
zapisane w papierach, ale i od tego, co ustalone zostało w teatralnej tradycji? Wsłuchuję się zdumiony 
w to pytanie, bo przecież, 'dlaczego interpretowanie czegoś musi być naznaczone piętnem pychy? 
Czyż interpretacja nie jest jakimś pięknym pomostem pomiędzy sztuką kreatywną, taką jak pisarstwo, 
komponowanie, malowanie i wiele innych dziedzin, a sztuką odtwarzania, jak aktorstwo, śpiewanie, 
granie na instrumentach, dyrygowanie i wreszcie reżyserowanie. Ale gdzież wtedy przebiegać będzie 
granica pomiędzy kreatywnością a odtwórstwem? - spytają co poniektórzy. No właśnie, a po cóż 
wam ta granica? Czy w ogóle istnieje jakaś granica pomiędzy dziedzinami sztuki? Wielki dyrygent 
jest kreatorem, a wtórny kompozytor tylko powtarza recepty swojego profesora. Wielki reżyser tworzy 
wstrząsające przedstawienie z banalnego i wtórnego tekstu , a wielki aktor tworzy kreacje na bazie 
kilku wyświechtanych zdań. Bywa i tak, bywa i odwrotnie. Niby to wszystko oczywiste, a przecież 
wciąż trzeba bronić się przed zarzutem wtrącania swoich „trzech groszy" do skarbnicy sztuki. 

Piszę ten tekst jednak nie po to, by dojść do brutalnego wniosku, że każdy może te swoje trzy 
grosze dorzucić. Cały ten wywód ma tylko przybliżyć czytelnikowi moje rozumienie terminu 
INSCENIZACJA. Teraz mogę już przejść do sedna sprawy i spróbować wyjaśnić, dlaczego poznańska 
inscenizacja „Borysa Godunowa" podobna jest do mojej warszawskiej. Otóż jest to po prostu ta sama 
inscenizacja. Tak jak „Traviata'', „Aida", „Trubadur", „Nabucco", „Manekiny", „Łucja z Lammermoor", 
„Turandot", „Makbet", „Straszny dwór" i „Fidelio", „Król Roger" -wszystkie te inscenizacje powtarzałem 
potem w różnych miastach, reżyserując je na różne sposoby, wzbogacając o różne szczegóły. Do 
głowy mi nie przyszło, że mam za każdym razem przedstawić nową koncepcję. Jakim cudem? 
Dlaczego? - Przecież inscenizacja wynika z konkretnego rozumienia jakiegoś dzieła przez jakiegoś 
człowieka. Rozumiem „Traviatę" w określony sposób i tak to przedstawiam na scenie! 

Pewien krytyk, żyjący między innymi z mojej pracy i pozostający ze mną w szczególnej symbiozie 
ekologicznej, jeździ na moje spektakle, gdziekolwiek je zrobię, i dziwi się, że w Poznaniu widzi to 
samo, co w Warszawie. Dlaczegóż to nie dziwi się dyrygentowi, że tak samo interpretuje symfonię 
Brahmsa w Koszalinie, jak we Wrocławiu. Dlaczegóż to aktor, ten i ów, może przedstawiać tu i tam 
tę samą interpretację Hamleta, mimo że inne postawią mu za plecami dekoracje. Oczywiście, że tak 
samo interpretuję „Borysa Godunowa" w Poznaniu jak i w Warszawie, bo to ten sam „Borys 



Godunow'', a i ja nie stałem się kimś innym. A że jakiś krytyk, trafiwszy znów na moją interpretację 
wynudzi się, to fakt ten nie może mnie przekonać bym odstąpił od swojego rozumienia utworu i na
giął wyobraźnię, by jakoś inaczej ujrzeć świat, w którym ma się to wszystko odbyć. Dla mnie 
najstraszniejszym miejscem do umierania jest szpital. Wyobraziłem sobie kiedyś, że opuszczona przez 
przyjaciół Traviata może umierała w przytułku dla biedaków, prowadzonym przez miłosierne siostry. 
Pokazywałem swoją inscenizację dwa razy w Polsce, raz w Niemczech, raz we Francji, raz w Korei 
Południowej. Wszędzie, gdzie to reżyserowałem, ostatni akt graliśmy w biednym szpitalu. Jednym 
się to podobało, innym nie, ale to była moja propozycja, miała ona sens w całości dzieła i wywoływała 
określone wzruszenia. Gdziekolwiek będę reżyserował „Traviatę", zrobię dokładnie tak samo. Również, 
„Borys Godunow" będzie u mnie wyglądał zawsze podobnie. Nie dlatego, że łatwizną jest kopiowanie 
swoich pomysłów, tylko dlatego, że „pomysł" sam z natury rzeczy nie jest jakimś elementem 
nieodpowiedzialnej gry, lecz stanowi integralną część mojej mentalności. Słucham muzyki, czytam 
literaturę związaną z przedmiotem, karmię swoją wyobraźn ię obrazami z epoki i po wielu zabiegach 
na sobie samym podejmuję jakieś decyzje, dotyczące kształtu przyszłej inscenizacji. Jakże więc mam 
powtórzyć to wszystko i dojść do jakichś innych wyników tylko po to, by było inaczej? Toż inny 
kolega wymyśli inną inscenizację i publika otrzyma wtedy upragnioną przez znudzonego krytyka 
różnorodność. 

Z czego więc składa się inscenizacja „Borysa Godunowa", z którą czytelnik miał właśnie do 
czynienia? Piszę „ miał", bo zwykle czyta się program po przedstawieniu, w domu. Wymien ię tylko 
niektóre jej składniki , bo nie starczyło by tu miejsca na opisanie całości. Przede wszystkim dążyłem 
do stworzenia takiej przestrzeni, która objęłaby swym zasięgiem wszystkie miejsca akcji. Od lat staram 
się o to w swoich inscenizacjach i uważam to za moją pewnego rodzaju obsesję , żeby wymyśleć 

rodzaj przestrzeni na scenie, w której tylko drobne zmiany scenograficzne znaczyć będą różne miejsca 
akcj i. Wiem, że nie jestem w tym oryginalny i że jednym z potężnych czynników rozwoju teatru 
w naszym wieku jest poszukiwanie uniwersalnej przestrzeni , na wzór teatru antycznego. Poniosłem 
na tym polu wiele porażek, ale też czasami udało mi się stworzyć spektakl rozgrywający się sensownie 
w jednej, fantastycznej, nadrealnej przestrzeni, przeistaczającej się na oczach widza w różne miejsca 
akcji. W „Borysie" jest to dość trudne, bo rzecz dzieje się w konkretnych realiach historycznych -
raz w Moskwie, raz w Polsce, raz pod Moskwą. Jeśli więc nie chce się gruntownie zmieniać dekoracji , 
trzeba dokonać pewnego „nac iągnięcia" rzeczywistości . Trudno by mi było wytłumaczyć to nawet 
najbliższym moim scenografom, dlatego też zdecydowałem się w tym jednym wypadku na robienie 
scenografii samemu. Przy wszystkich niuansach tak ryzykownej decyzji mogę operować całością 
przestrzeni, nie natykając się na przeszkody cudzej wyobraźni. Pimen jest od początku świadkiem 
wydarzeń w polu i przy koronacji. Jego cela jest częścią świata Borysa. Chciałem , by obraz „karczmy" 

., 



pojawił się w tym świecie dynamicznie, jak przepływający okręt. W Warszawie było to możliwe dzięki 
nadzwyczajnym urządzeniom scenicznym. W Poznaniu zdecydowałem się na prawdziwą łódź. Kiedyś 

na Wołdze widziałem taką barkę, która była pływającą od wsi do wsi knajpą. Czy wśród ciągnionych 
przez burłaków barek nie mogła się od czasu do czasu pojawiać taka wesoła arka z wesołą 
karczmarką? Przeplatanie się poziomu Kremla z górującą nad nim siedzibą polskiego magnata też 
jest stałym elementem w moim Borysie. Tu, w Poznaniu, dzięki nadzwyczajnej harmonii, jaka cechuje 
moją współpracę z dyrygentem Jose Maria, udało się jeszcze dodatkowo zwaloryzować przechodzenie 
z jednego poziomu w drugi poprzez przestawienie Poloneza na początek sceny „polskiej" , a sceny 
„pod Kramami" na koniec spektaklu. W Warszawie nie udało mi się przekonać do tego dyrektora 
Satanowskiego. Kolejnym ważnym i powtórzonym w Poznaniu zabiegiem jest podział świata Rosji 
na biedny, szary, jednorodny lud i przebogaty aparat władzy. Można mi zarzuc ić szablonowość 

i naiwną dwubiegunowość, ale moim zdaniem to nasze uproszczenie ma cechy współczesne , których 
pozbawiona byłaby zróżnicowana rodzajowość kostiumów. Jak wielu Polaków, boję się Rosji i jestem 
wobec niej nieufny, chociaż znam ją dobrze i podziwiam wiele aspektów jej wspaniałej przeszłości. 
Obrazy Rosj i są więc przesycone moim strachem, ale też i miłością do rzeczy, które tam dostrzegam 
jako piękne i dobre. Dotyczy to szczególnie żarliwej i zbawiennej religijności Rosjan, która i dzisiaj 
jest wielką szansą tego narodu. W tej inscenizacji jest wiele drobiazgów, takich jak „kaczor" uwodzony 
przez karczmarkę , a zabity przypadkowo przez Grigorija, jak mapa Rosji rysowana przez Fiodora na 
podłodze osmaloną szczapą z ogniska, jak przekazanie insygniów władzy Borysowi przez Szujskiego, 
który za sześć lat otrzyma je z powrotem jako prawowity car, jak mnisi habit, w który przebierają 
umierającego Borysa. 

Te i inne „ pomysły" wynikają z mojego odczytania partytury i tekstu libretta i są znakami mojego 
charakteru pisma na scenie. Na pewno nie wszyscy będą tym charakterem usatysfakcjonowani, ale 
zanim zanegują to, co nim wypisuję, podejmą, mam nadzieję, trud odczytania go i odnajdą w tym 
jakieś minimum przyjemności. 

Marek Weiss-Grzesiński 
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Na placu przed soborem kremlowskim spędzony siłą lud skanduje prośby do Borysa 
Godunowa, by zgodził się zostać carem. Ten najzdolniejszy wśród dostojników 
wychowanych i awansowanych przez Iwana Groźnego, wydaje się być najlepszym 
kandydatem na osierocony przez zmarłego cara tron. Jego podejrzane pochodzenie 
skłania go jednak do postawienia warunku, by naród poparł jego roszczenia. Po latach 

sprawowania regencji Borys Godunow otrzymuje wreszcie upragnioną carską koronę. 
Kronikarz klasztorny, mnich Pimen, ślęczy dzień i noc nad księgą, w której spisuje historię Rosji. 
Jego wieloletnia praca dobiega końca . Jeszcze tylko opis zbrodni Borysa Godunowa i będzie można 
odpocząć. Dalej kronikę poprowadzi wychowanek Pimena, mnich Grigorij. Ale ten młody ambitny 
człowiek śni o władzy i wielkim świecie. Nie w smak mu skromne klasztorne życie. Skuszony 
opowieściami swojego mistrza o carach i podróżach, ucieka z klasztoru. 
W pływającej karczmie, jakich wiele kursuje od wsi do wsi wzdłuż brzegu, młoda karczmarka uwodzi 
jednego z klientów. Jej zaloty przerywa przybycie dwóch mnichów-włóczęgów, trudn iących się 
żebraniną i wyłudzaniem pieniędzy od prostaczków. W ich towarzystwie odnajdujemy zbiegłego 
z klasztoru Grigorija, który próbuje dotrzeć przy ich pomocy do litewskiej granicy i stamtąd dalej na 
zachód. Uciążliwe pijackie towarzystwo mnichów zaczyna mu już wyraźnie doskwierać. Na szczęście 
piękna karczmarka, oczarowana młodzieńcem , jest skłonna wskazać mu drogę do granicy. Sprawy 
się komplikują, kiedy do karczmy wkracza prystaw z patrolem, który ma za zadanie kontrolować 
podróżnych, ponieważ z Moskwy nadszedł rozkaz pojmania zbiegłego Grigorija Otriepjewa. Osaczo
ny próbuje przerzucić podejrzenia na jednego z mnichów, ale ten okazuje się sprytniejszy niż się 
wydaje. Przyznaje się, że potrafi przeczytać rozkaz, a umieszczony tam rysopis uciekiniera demaskuje 
Grigorija, który rzuca się do rozpaczliwej ucieczki. 

W komnacie kremlowskiej dzieci Borysa Godunowa Ksenia i Fiodor spędzają czas pod 
okiem doświadczonej Niani. Próbuje ona wszelkimi sposobami rozweselić carównę, 
zrozpaczoną wiadomością o nagłej śmierci królewicza przeznaczonego na jej 
przyszłego męża. Car obserwuje te próby z ukrycia. Kiedy jego obecność wychodzi 
na jaw, sam pociesza Ksenię i współczuje jej w nieszczęściu. Interesuje się też mapą 
Rosji, wyrysowaną przez Fiodora na podłodze komnaty. Z rozmowy z synem 

o państwie i jego przyszłych losach wynika wielki monolog Borysa o władzy i nieszczęściach, jakie 
wraz z nią spadają na człowieka. Cara dręczą wyrzuty sumienia w związku ze śmiercią małego Dymitra 
- syna Iwana Groźnego, który był prawowitym dziedzicem tronu, ale został w klasztorze w Ugliczu 

J I I . i I ' I I J I I . 

zamordowany, prawdopodobnie na rozkaz samego Borysa. 
Rozmowę z synem przerywa pojawienie się zausznika carskiego, który zapowiada wizytę kniazia 
Wasyla Szujskiego, uprzedzając jednocześnie o tajnym zebraniu bojarów w domu Puszkina, na które 
przybył po kryjomu goniec z Krakowa. Szujski brał udział w tym spotkaniu. Dla cara jest to 
wystarczający dowód zdrady. Kniaź nie zdąży nawet otworzyć ust, kiedy usłyszy od Borysa stek 
wyzwisk. Broniąc się przed zarzutami o zdradę, Szujski opowiada, o czym dowiedział się na tajnym 
spotkaniu . Otóż na Litwie pojawił się człowiek, podający się z zmarłego syna Iwana Groźnego 
- Dymitra. Lud popiera jego roszczenia do tronu. Najgorsze jednak jest to, że popiera go również 
szlachta i król polski, a wreszcie sam papież. Borys w popłochu wydaje rozkazy. Przede wszystkim 
jednak upewnia się, czy chłopiec zamordowany w Ugliczu był rzeczywiście Dymitrem. Szujski 
potwierdza to, ale widząc, jak bardzo cała sprawa obciąża sumienie cara i odbiera mu zdrowie, dręczy 
Borysa szczegółową opowieścią o męczeńskiej śmierci chłopca i o znakach, które wskazują na to, 
że zamordowany był miły Bogu i zostanie zaliczony w poczet świętych . Car, w ataku szału wyrzuca 
Szujskiego po czym stacza ciężką walkę z głosem swojego sumienia i wizją zamordowanego dziecka, 
którą chora wyobraźnia nęka go od dłuższego czasu. 
Na dworze wojewody Mniszcha w Sandomierzu zjawia się Dymitr Samozwaniec. Szlachta chce wziąć 
udział w jego wyprawie na Moskwę i wiele sobie po niej obiecuje. Rolę powiązania interesów szlachty 
z dążeniami Dymitra chcą powierzyć Marynie, ambitnej córce wojewody. Wysłannik papieża, jezuita 
Rangoni, instruuje ją, jak ma oczarować, a następnie wykorzystać Dymitra. Celem Rangoniego jest 
szerzenie wiary katolickiej na wschodzie. Nie interesują go skrupuły Maryny, z którymi bez
kompromisowo się rozprawia. Nie waha nawet się oskarżyć wojewodziankę o konszachty z diabłem, 
gdy ta początkowo odmawia mu posłuszeństwa. Złamana w swej dumie Maryna wzywa do siebie 
Dymitra, w którym rozpoznajemy mnicha Grigorija, widzianego ostatni raz w karczmie na litewskiej 
granicy. W dramatycznym duecie, przyszli małżonkowie ustalają zasady partnerstwa, jakie odtąd będą 
ich łączyć. Maryna nie chce słyszeć o żadnych sentymentach, miłości i czułościach. Interesuje ją 
tylko Dymitr-car, Dymitr ambitny, żądny władzy, tak jak ona. Takiemu jest w stanie ulec i oddać rękę. 

Bojarska Duma radzi nad tym, jakie stanowisko zająć wobec szerzącej się na zachodzie 
rebelii Samozwańca. Nie mogą jednak uzgodnić stanowiska i wyraźnie brakuje im 
jakiegoś przywódcy. Taką rolę mógłby wziąć na siebie Wasyl Szujski. Ale jest zbyt 
ostrożny i - dopóki żyje car - nie śmie wystąpić otwarcie przeciwko niemu. Jedynie 
umniejsza na każdym kroku jego autorytet szerząc wieści o domniemanym obłędzie 
cara. 



Ale oto zjaY.tia s ię sam Borys. Udręczony przez swoje sumienie, upiera s i ę, że mały carewicz nie 
został zamordowany, a Szujskiego za kłam liwą przysięgę, że widział martwego Dymitra, trzeba wydać 
na męki . Kniaź ma przygotowaną odpowiedź na te zarzuty. Przyprowadza starego Pimena, który 
opowiada Borysowi re lacj ę jakiegoś pasterza, który będąc niewidomym od dziecka, odzyskał cudem 
wzrok nad grobem małego Dymitra i usłyszał tam jego głos oznajm i ający o tym, że Bóg za li czył go 
w poczet świ ętych i dał mu moc czyn ien ia cudów w jego umęczonej ojczyźn i e. Borys, wstrząśnięty 

opowieśc i ą, dostaje ataku duszności. Czując zb liżającą się śm ierć, każe wezwać syna i przekazuje 
mu władzę z całym błogosławieństwem i dobrymi radami na jakie go w tym momencie stać. Zgodn ie 
z obyczajem, mnisi ub i erają umierającego cara w habit, by szybciej mógł stanąć przed obliczem 
Boga. Fiodor i Ksenia zostają teraz na łasce Szujskiego, dla którego będą jedyną przeszkodą na 
drodze do carskiego tronu, a w i ęc prędzej czy późn i ej będz i e musiał skazać ich na śm i erć. 

Tymczasem, pod Kremami lud czeka na wybawicie la Dymitra, który w powszechnym przekonaniu 
zdejmie z nich ciężary, jakie nałożył Borys Godunow. Pojmawszy jednego z zauszników carskich 
- Chruszczowa zbuntowany tłum, pijany i rozochocony zbliżającą s i ę wo l nością, postanawia bojara 
powies i ć. Przedtem jednak zabawiaj ą s i ę nim i lżą go na różne sposoby, co ratuje nieszczęsnemu 
życie . Jedyna osoba, która mu współczuje to pomyleniec Jurodiwy, który nie zważając na dokuczliwe 
chłopskie dzieci lamentuje wciąż nad jakimś nadciągającym nieszczęśc iem. Zjawiają s i ę starzy 
znajomi Warłaam i M isa i ł, podburzając tłum do jeszcze większego okrucieństwa. Okazją ku temu 
jest pojmanie przez chłopów dwóch misjonarzy-jezuitów, którzy idą przed nadc iągającą arm ią 

Dymitra, by szerzyć wiarę katolicką dobrym słowem, zanim ci, co przyjdą za nimi będą ją szerzyć 

mieczem i ogn iem. Nadciąga wreszcie i sam Dymitr na czele polskich oddzi ałów. Dawni kompani 
z karczmy i Chruszczow uznają w nim prawowitego cara. Porwany płomiennym wezwaniem Dymitra 
tłum rusza za jego oddziałami na Moskwę. Zostaje tylko Jurodiwy ze swoim lamentem nad losem 
biednej Rosji, pogrążaj ącej się w chaosie i samozagładzie. 

Marek Weiss-Grzesiński 

BORYS c;oóunow 
- bnamat muzyczny 

mobesta muso~qskleqo 

I. Rei.leja .ROSJa - €UROpa. 
w cdsach mus0Rqsk1eqo. 

Pllc\bY r1tozor1czne 
są Lata Sl€b€mbz1es1ąte XIX Wl€kU. ROSYJSkl 

kompozytoR mobest muSORCJSkl tWORZY SW€ 
naJWYBlt111€JSZ€ bz1eta. w euRop1e zachobrneJ 

W j:\zę ROZkWltu WkRacza póżny Romantyzm: 
powstają aRcybz1ela. w 1868 Roku BRahms 
kończy mem1eck1e Reqwem, a waqneR wystawia 
w monach1um zloto Renu. w 1872 - rntzsche 
puBLlkUJ€ naROÓZtnY tRaG€Óll, a w 1882 - w Bay
R€Uth OóBywa się pR€ml€Ra paRSl{aLl. 

XIX-Wl€CZna kultURa ROSYJSka PRZ€Z W1€lU mysl1-
Cl€ll tRaktowana J€St Jako WL\ŚCIWI€ bop1€RO 
Roóząca się. naJmlobsza wśRóó kultuR świata , 

Jako yOtuJąca się bo SW€CJO .sR€BRn€qO W1€kU., 
któRy nastanie u pRoqu noweqo stulecia. 
w t€J nOW€J myśli ROSYJSk1€J wyRażn€ J€St 
z J€bn€J stRony J€J uzależrnerne ob 1be1 €URO
p€Jsk1ch, z bRUCJl€J J€bnak ubeRza Rozmaitość 
oRyqmalnych koncepcji ROSYJSk1ch, wyrnka.ią
cych z obm1enneJ ob €UROp€JSkl€J sytuaq1 teJ 
kultuRy. cha1ukteRystyczne Również J€St 
wzaJemne pRZ€rnkarn€ Się f1lozof11 I llt€RatURY 
naJwyB1trn€JSI p1saRZ€ teqo czasu, to zaRazem 
wyB1tni myśl1c1ele . 

p1saRstwo qoqol.a, bost0Jewsk1e40, lwa tolstoJa 

- poza feno-
menalną obkRyw-
czośc1ą, 0Ryqmalnośc1ą 

w Sf€RZ€ foRmy llt€RaCkl€J -
stanowi wyRażny wklab w RO-
syJską myśl f1lozof1czną 1 pRzy tym 
ma wiele bo pow1ebzenia euRop1e. 
l1teRatuRa 06pow1aba niejako na wyz-
wanie boktRyny slow1anof1lsk1€J , Bębąc 
czasem wpRost J€j wyuazem. 
slow1anor1tstwo. wybaje się najBl1ższym 
mus0Rqsk1emu I ŚROÓOWISkU W1€lk1€j piątki 

k1eRunk1€m f1lozof1czno - 1beoloq1cznym, 
weble któReqo upabająC€j euRop1€ Ratunek 
pRZY111€SI€ moskwa - tRZ€CI Rzym. wspóltWÓRCa 
óoktRyny slow1anof1lsk1€j - f1oboR bostojewsk1 
p1sal w óztenntku ptsaRZa: .CZUJ€my, że utRa
c1l1śmy wszystk1€ nasze sity, żyjąc życiem obse
paRowanym ob lubu". 1 bal€j: . nal€ży powRóc1ć 

bo lubu, bo j€CJO pRawby, bo J€CJO nieRoztRwo
nioneJ sity, bo qleBy". 
mną cechą ówcz€sn€j myśli f1lozof1cznej ROSJI 
j€St apokaliptyczność. m1koL\j Bl€Rblaj€W w tek
ście óuchy ROSYJSkt€) R€WOLUC)I pow1aba: .ROS
Janin [ ... ] to apokaliptyk alBo rnh1l1sta, apokalip
tyk na B1equnie pozytywnym, nih1l1sta na B1€CJU-
111e neqatywnym [„. ]. Rosyjskie poszukiwanie 
pRawby życiowej zawsze nosi chaRakteR apoka
liptyczny, alBo nih1l1styczny to qtęBoko naRo
bowa cecha". można sąbz1ć , 1ż owa apokalip
tyczność wynikta z naRastaJąceqo poczucia 
.ROZL\mu, wykoRzenienia. a WR€SZCI€ I wmy 
WOB€C naRobu I J€40 pRZ€SZtOŚCI' ORaz WOB€C 
wspótczesneJ kultuRy". weNuq koncepcji sto-

~tDillttildllttM1lliftlił1łlllfttllbillJttildllttlht1lliDll«1Ilfi1ltmBll1IDli11H,iDl«Hl1l1l•m11t1 
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w1anof1Lsk1eJ 

Ratunkiem m1at syć 
powRót .óo óucha óawneJ 

Rusi pRzy zachowarnu mate
R1alnych os1ąqrnęć cyw1L1zaCJ1 eu

RopeJsk1eJ ". weóluq alekseqo cho
m1akowa - wys1tneqo stow1anof1la -

.powRót taki syt możliwy, alsow1em Luó 
ROSYJSkl pozostat Wl€Rny SW€J hlStORll 

1 WIERZ€ pRawostawneJ ". 
lata os1emóz1es1ąte uważane są w kultuRze 

ROSYJSkl€J za początek ÓROGI ku Oeka0€nCJI 
I mOO€Rmzmow1, początek SPRZECIWU WOBEC 

pozytywizmu. w .marnfeśc1e aRtystycznym· 
meReżkowsk1eqo czytamy: .rnqóy Jeszcze Luóz1e 
tak 111€ CZULI S€RC€m ko111ecznośc1 WlaRy I tak 111€ 
pojmowali umystem JEJ 111emożl1wości". zaRa
zem w sztuce .potRzesna J€St swosoóna myśl, 
oóRzucerne konwencji ". óekaóentyzm ROSYJSkl -
zóarnem J€Rzeqo smaq1 - w poRównarnu z za
choó1110-euRopeJsk1m mrneJ m1at elementów 
.schytkowośc1 , [ ... ) óelektaCJI kultuRowym pRze
sytem, uc1eczk1 w sztuczność, w1ęceJ natomiast 
aktywneqo suntu pRzec1wko ty1ian11 pozy
tyw1styczneJ tRaóyCJI, os Rony autonom11 
LUóZk1€J OSOBOWOŚCI, spOWl€ÓlllCZ€GO L1Ryzmu ". 

11. musoRqskl a wielka piątka 

naRoOzmy ROSYJSkl€J szkoty naRoOoweJ. 
w teJ naózwyczaJ c1ekaweJ, a zaRazem skom
pl1kowaneJ sytuaCJI kultuRy euRopeJsk1€J 
I ROSYJSk1€J lat SZ€ŚĆÓZl€Slątych powstaje po Raz 
PIERWSZY w h1stORll muzyka Rosyjska, któRa 
óz1ęk1 swym waRtośc1om aRtystycznym 1 es-

tetycznym 
wchobz1 bo kanonu 
tRaóyCJI €UROp€JSk1€J. ten 
Wl€lk1 pRzetom w ÓZl€Jach 
ROSJI óokonuJe się bz1ęk1 

tWÓRCZOŚCI kompozytORÓW tzw. 
.Wl€lk1ej piątki" : m. Balak1R€Wa, a. BO
ROÓllU, c. CUI ' m . muSORC,Skl€yO 
1 m. R1msk1eqo-k0Rsakowa - spaókos1eRców 
mlob€J J€SZCZ€ tRabyCJI m. c,Lmkl I a. óaR
qomyżsk1eqo. 

powstata więc rnefoRmalrne qRupa kompo
zytoRska o OkR€ŚLOn€J flZJOnom11 IÓ€0W€J 
I €St€tyczn€j. GRUpa, o któR€J z peRspektywy 
czasu można pow1ebz1eć , 1ż pos1abata 1 spetrnta 
wyRaźne cele aRtystyczne 1 kutuRowe. Byty to: 

1. poznam€ I pRZYSWOJelll€ muzyki €UROP€J
Sk1€J , 
2. stwoRzerne muzyki pRof€SJonalneJ na po
z1om1e €URopejsk1m o wyRaźrne ROSYJSklCh 
k0Rzen1ach. 

kultuRa, h1stoR1a, L1te1iatuRa Rosyjska stanow1ty 
w znacznej m1€RZ€ msp1RaCJę bla teJ RobząceJ 
się muzyki 1 baty J€J pobstawy rneJako stRuk
tuRalne. z óRUCJl€J stRony ROSYJSka muzyka 
Lubowa 1 C€Rk1ewna stata się źRóólem Języka 
óźw1ękowec,o 1 tech111k1 kompozyt0Rsk1€J mto
bych tWÓRCÓW. 
musoRqskl w kRęqu aRtystów 
Lata sześćbz1es1ąte syty Na kompozytORÓW 
• w1elk1eJ piątki" czasem obkRywarna sweqo po
wotarna kompozyt0Rsk1ec,o, czasem rne koń
czących się spotkań w qRorne pRzyJac1ót, 
Rozmów, któRych tematem J€bnak zawsze syta 

wykonywana 
wtaśrne muzyka: syt 

to czas zawiązania się wielu 
pRzyJaźrn, czas ksztattowarna 

się poqląóów estetycznych 
1 1óeatów aRtystycznych ROSYJSkl€J 

szkoty na1ioóow€J. 1óeaty .potężnej 
qRomaók1" [tak1e90 okReślern,\ użyt 

w 1866 Roku w. stasowJ sfoRmutowat 
w 1868 Roku mus0Rqsk1: . tylko wteóy żyć 
sęóz1e ROSYJSka twóRczość muzyczna k1e6y 

nasze skRomne kótko wytRwale. po ko-
leżeńsku, BEZ samouw1eLB1erna [ ... ) popRó

waóz1 s1eme wpRost bo celu popRzez caty 
laB1Rynt 1ieneqack1ch mtRyc,. wytRwale , z wolna 

1 z ostRożna. 111ćm1 aR1aóny Bęóą pRawóa 1 1~ze
telność - w pR..\ktycznym zastosowarnu zaRówno 
óo sztuki , Jak 1 bo muzycznej óz1atalności" . 

lata s1eóemózies1ąte , zóarnem mus0Rc,sk1ec,o, 
stanow1ty JUŻ czas RozeJśc1a się óRóq kompo
zytoRów . piątki": . 1wzluźrnta się żelazna Ręka 

Balak1Rewa - p1sat mus0Rqsk1 - 1 ob Razu poczuli , 
że są zmęczern [ ... ] . potężn,\ qRomaóka pRze
Roóz1ta się w Bezóusznych pRZ€111€Wl€RCÓW. 
BaRóZ1€J OBOJętnych Na istoty życia , Na 
wspótczesneJ twóRczośc1 ob rnch - tych a1~ty
stów - rne znaJÓZl€SZ , Jak sąózę I w kRÓL€StW1€ 
rne131€Sklm ". 

wRaz z naRastaJącym kRytycyzmem woBec 
pRZyJac1ót kompozytoRów pojawia się w my
ślernu mus0Rc,sk1eqo pRzekonarne o pow1ę
kszaJącym się Rozóźw1ęku m1ęózy muzyką 

a l1teRatuRą 1 sztukami plastycznymi. w L1ś

c1e bo stasowa p1sat mus0Rqsk1: .ólaczeqo, 

pOWl€ÓZC1€, 
qóy styszę óyskuSJ€ 
mtoóych aRtystów - ma
l\RZy, llm RZ€ŹBl.\RZY [ ... ] mo-
c,ę poóążać za stRuktuRą ich 
mózc,ów, z,\ ich myślami. celami 
1 Rzaóko styszę o technice [ ... ] . 
ólaczeqo [ .. . ] c,óy stucham Luóz1 z na
szec,o HRactwa muzyczneqo Rzaóko styszę 
żywą myśl. a stale BaRóZ1€J szkolną tawkę -
techrnkę 1 muzyczne stowrnk17" 
moóest muso1~c,sk1 to kompozytoR naJ
wymtrn€jszy, pRzy tym 1uJmlll€J Rozumiany 
pRzez wspótczesnych , ale 1 n,\JBa1i6z1eJ 
wymec,aJący swą sztuk.\ w pRzysztość . 

ROSJanm. o rnezwykle silnym poczuciu w1ęz1 
z wtasnym naRoóem [w1~ęcz nacJon,\llsta] . 
samotrnk, cztow1ek wRażl1wy, zaRazem rneRów
ny typowy bla sweJ epoki, bla swec,o kRaJU. ale 
I wyB1t111e ORyc,malny tWÓRCa, któR€C,O zaRówno 
sfeRa intelektualna, Jak 1 aRtystyczn,\ pos1aóaJą 
wyRaźne piętno talentu. aRtysta wielu 
pa Rabo ks ów , wśRóó któRych nobaJ naJważ
lll€JSZ€ są 1utu1~y 1beoweJ 1 aRtystyczno
estetyczneJ. z J€bneJ stRony - wyznawca 
óoktRyny stow1anof1Lsk1€J - poktaba nabz1eJę 
w LUÓZI€ ROSYJSklm Jako sum1ernu naRobu. 
z bRUC,1€J - poóbaJ€ się atmosfeRze schytko
wośc1 , pesymizmu , óezmtec,RaCJI , JakBy 
upRzeózaJąc postawę bekaóencką z pRzeto
mu wieków. naóe wszystko pRzekonany JEónak 
o kornecznośc1 postępu - twoRzy sztukę no
watoRską, zaRówno poó wzqlęóem techrnk1 
kompozyt0Rsk1€J , Jak 1 estetyczneqo ksztattu 



c)z1€la. BUbU· 
J€ pobstawy muzyki 

XX Wl€kU. 

Ili. 'R€laCJ.l .'ROSJ.l - €U'ROpa" 
w b"Ramac1e muzycznym 

uo12ys qoounow 

tekst b"Ramatu muzyczneqo 
puszkinowska tRa4€b1a BOlłys qoDunow 

[1825] J€St wRaz z lustolł14 państw.a 

lłOSYJSkl€GO m. kaRamzma pobstawowym 
żRóN€m msprnacJ1 Ma mus0Rc;sk1€40. 

al€ksanb€R puszkm okR€śL1l swE c)z1Elo m1an€m 
ROmantycznE(jO, ÓZ1€l0 muSORCjSk1€CjO tRa
ktowan€ Bywa Jako naJznakom1tszy pRzyklac) 
R€al1zmu sztuki ROSYJSk1€J Lat SZ€ŚĆbZl€Slątych 
XIX W1€kU. 
w h1stoRyczneJ tRac;eb11 puszkma z BURZL1wych 
czasów pRzelomu xv1 1 xv11 wieku bommuJ€ 
pROBL€m wlac)zy. po p1€RWSZ€ wlac)zy OSl<\Cj· 
111ęt€J bRO(j<\ ZBRObl11: zaBÓJStWO c)okonane 
pRZ€Z BORysa na OSOBI€ mal€Cj0 caR€WICZa 
bym1tRa. pRawow1t€C,O nast€pcy tRonu po 
1wa111€ c;Rożnym. po bRuc;1e · wlabzy os1ąc;111ęt€J 
pRZ€Z UZURpaCję: µlSZ€RStWO I mtRy(ja Uknu
ta pRZ€Z bym1tRa samozwańca. pobstawowy 
kon~L1kt w c)z1ele puszkma op1€Ra się na 
Rywalizacji BORYS.:\ I óym1tRa. 
istotnym €LEm€ntem aktywnym J€St w tRa4eó11 
Lub - naRób , któRy staJe się poóm1ot€m óz1eJów. 

uo12ys muso"Rqslaeqo. 
mus0Rc;sk1 óokonuJ€ bwóch w1elk1ch pRZ€kla· 
bów tekstu puszkma: bRamatu L1teRack1Ec;o 

na óRamat 
muzyczny ORaz r1-
lozor11 I €St€tyk1 WCZ€S· 
nec;o Romantyzmu ROSYJ · 
sk1ec;o na €St€tykę lat s1ebem
<)z1€s1ątych, czy WRęcz na r1Lozor1ę 
pRZ€lomu w1Eków, antycypując 

elementy ó€kaó€nck1€ 1 mistycyzm 
R€L1Cj1Jny. 
istotą óRamatu muzycznec;o mus0Rc;sk1€-
c;o J€St W€WnętRZn€ zmac;a111€ ZBROÓ111· 
CZ€Cj0 caRa BORYS.:\ , moRb€RCY pRaWOWlt€CjO 
następcy tRonu. Jest to konn1kt m1ębzy 
bw1ema Luózk11rn postawami 1 motywaqam1: 
pożąb,\111€m wtaózy pRowabzącym bo ZBRobni 
zaBóJstw,\, a nakazEm Etycznym .111€ zaBIJaJ·. 
ROZC,Rywa się WE wzRastaJącym poczuciu wmy 
caRa, al€ zaRazem na bRobz€ bo mobl1twy. 
niejako w moN1tw1e. wszystkie kwEst1€ BoRysa 
óZl€J<\C€ się w plaszczyżn1€ świata pRZ€ó· 
staw1on€40 S<\ ZaR.:\Z€m kwestiami W sr€RZ€ 
tRanscenó€ntn€J. 
1stotn€ m1€JSC€ w €tycznym kon~L1kc1€ sta
nowiącym oś bRamatuR41czną opeRy zaJmUJ€ 
typowa ROSYJSka postać z Luóu pRawoslawn€qo 
. JUROÓIWY. J€St on nOSIC1€L€m IÓ€1 Bożych. al€ 
zaRazem nos1c1el€m okRutn€J pRawby. to on 
zóRabza puBL1cz111€ największą taJ€m111cę 

Rząbów BORysa . J€Cj0 ZBRObnię . JUROblWY 111€ 
che€ moM1ć się za CjRZ€SZn€c;o caRa, ale 
oplakUJ€ Los SW€Cj0 kRaJU, moóll Się za SWÓJ 
naRób. naRób t€n J€St u mus0Rc;sk1€40 toż
samy z Lubern pRawoslawnym 1 stwaRza nową 
pRZ€StRZ€fl otwaRtą na moN1twę. Lub w po-

CZUCIU 
zac,Roże111a wzyw<\ 

POf!!OCY BOŻ€J. 
mna postać op€RY - mnich 

p1m€n LIJawnia taJEmnicę ZWl<\Z· 
ków Wl€Lk1cłl ROSYJSk1ch Wi<\ÓCÓW 

z R€L1Cjlq. z C€Rkw1ą. BO(jU mila Byla 
poBożność caRów 1 Ruś za ich czasów 

pRZEżywala ROZkWlt. t€Raz ROZ(j111€W.:\· 
L1śmy Boc;a 1 mamy cam zaBóJcę - opow1aba 

mrnch. 
skonstRuowany pRZ€Z mus0Rc;sk1ec;o tekst 

bRamatu muzycznec;o zostal ukazany pRZ€Z 
c)ztew1ęć OBR.:\ZÓW, wypEl111.:\J<\CYCh CZt€RY 

akty 1 pRoloc; . opRócz mom€ntów typowo 
bRamatycznych pOj.:\Wlaj<\ Się rRa(jmEnty 
typowo ep1ck1€. w pRacy na<) t€kst€m wychoc)z1 
mus0Rc;sk1 wyRaż111€ oó c)z1ela puszkma. 
pRZ€JffiUJ€ więc temat . poóstawowy ZRĄB 
tREŚCIOWy, pRZ€JmUJ€ W1€Lość I RóżnORObność 
wątków, ORaz Wl€LOŚĆ m1€JSC ROZ(jRywania się 
akCJI . o<) caRSklCh palaców. PRZEZ szlachecki 
bwóu óo LuóoW€J kaRczmy: ob kRemlowsk1€J 
C€RkWI PRZEZ plac ffil€JSkl óo Leśn€J polany. 
Równi€ż BL1sk1 puszkmow1 J€St sposóB 
ksztaltowania stRuktuRy calośc1 óz1€la: zasa
óa SZ€R€C,OWania OBR.:\ZÓW, .:\ 111€ BUÓOW.\nla 
konstRUkCJI typu pROC€SUaln€Cj0. WRaz 
z pRZ€JęCl€m o<) puszkma RÓŻnOROónośc1 Ję· 
zyka 1 stylu · mus0Rc;sk1 na poz1om1€ t€kstu 
potęc;uJE znaczni€ €kspR€SJę wypow1ebz1 swych 
postaci. poc;lęB1a SUROWOŚĆ Języka LUbOW€Cj0. 
Język puszkmowsk1 JESt stylizowany, Język mu
s0Rc,sk1ec;o · R€alny, autentyczny ze sktonnośc1ą 

bo wyos-
tRzoneJ €kspR€SJI. 
w tekście bmmatu musoR-
c,s k1 €40 następuj€ zmiana 
istoty konrL1ktu , JEGO pRZ€SU· 
nięc1e z plaszczyzny RywallzacJ1 
ówóch uzuRpatoRów na ptaszczyznę 
konn1ktu postaw €tycznych . m1ębzy 
c)z1€lam1 puszkma 1 mus0Rc,sk1ec;o poó
stawowa okaZUJ€ się Róż111ca pRZ€Slafl 
otm óz1€l. zasabza się ona na znacznym 
WZBO(jaC€111U sr€Ry ffiORalnO -€tycznEJ 
ÓRamatu mUSORCjSkl(jO OR.:\Z n,\ wyRażnym 
OÓ111€Sl€111U wybaRZ€fl Realnych c)o S~ERY 
tRansc€nbentn€J. 

muzyka 'ROSYJSka I polska 
w uo12ys1e qoounow1e muso"Rqslaeqo. 
plłZeZ mlłok nt€Wl€ÓZY WIDZĘ J€Ó11.:\k j.asny 
punkt, ,, punkt t€n to p€ln€ ZfłZ€CZ€111€ SIĘ BY· 

tych, j€SZCZ€ IStl11€jt}CYCh tlł<lÓYCJI OfJ€1łOWych 
p1sal mus0Rc,sk1 w Roku 1868. 
wszystk1€ wlaśc1wośc1 1 tEnbencJ€ , któR€ 
znalazly WYR.:\Z w t€kŚCI€ slownym BOlłYS.:\ (jO· 

Dunow.i mus0Rc,sk1ec;o zostaly spotęc;owane 
1 otRzymaly wlaśc1wy wym1au w muzyc€. 
powstal óRamat muzyczny, óRamat popRZEZ 
muzykę . PROBL€m ROSJ.:\ . polska takż€ ROZ· 
c;Rywa SI€ w muzyce. 

ROSJa 1 polska · to ówa ostRo skontRastowan€ 
światy. kontmst wynika ni€ tylko z os1ektyw
nEJ Różnicy kultuR, al€ także , w bużym stop111u, 
z WIZJI twóRCZ€J kompozytom. 
OBRaZ świata 'ROSYJSk1eqo Bliski J€St lb€alom 
€Stetycznym kompozytoRa. śp1€w postaci 
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ROSYJSklCh, 
RaczeJ Recytatywny, 

związany z mtonacJą mo
wy. Realizuje pobstawowe za

tożenie twóRcy, aBy postaci 
śp1ewaty tak. Jak mówią żywi lubz1e. 

śpiew ten Bywa nacechowany silnie 
emoC]ą. naczelną zasabą staJe się 

myślenie mobalne. zaRazem kompozytoR 
pRzekRacza botychczas znane konwencje 

wokalne, nie waha się pRze() zastosowaniem 
natuRal1stycznych erektów: śp1€W Recy

tatywny BORysa s1ęqa niemal mowy, kRzyku, 
JURob1weqo - ptaczu, matych chtopaczków -
onomatope1cznych erektóW BRZm1eniowych, 

w ROblaJU .tRRR. tRRRRR„ .". z bUGl€J StRony 
śpiew w ŚWl€CI€ ROSYJSklm J€St często mo()L1-
tewny: aRcha1zowany, upRoszczony, spokojny 
wiąże się to z obnies1en1em świata pRze()
staw1oneqo ()o mneqo wym1aRu , bo wym1aRu 
tRanscenbentneqo, a muzycznie z nawiązaniem 
bo bawnych śpiewów Rel1q1Jnych. 1 tu botykamy 
naczeLneJ cechy ROSYJSk1eJ w BO~ys1e qo
<"wnow1e mus0Rqsk1eqo. tWSJa - w1el0Rak1 
BOhateR ZBIOROWY, RóżnoRobne typy Lu()zk1e -
Jest pRze()e wszystkim pRawostawna. wszyscy 
są tu pRZ€pOJ€ni BOJażnią Bożą. ROZGRYWaJą

ce się zbaRzenia są zaRówno obnoszone bo 
OBRZębowośct C€Rk1ewnej [sakRalna PRZ€StRZ€ń 
ceRkw1 , monastyRu, pl.ac po() soBoRem wasyl.a 
Btoc;ostaw1oneqo, niemal mistyczna Rol.a ()zwo
nuJ, Jak 1 ze sweJ istoty pos1abaJą po pRostu 
Rel1q1Jny chaRakteR. wiele postaci ma Rel1c;1Jny 
1wbowób, niektóRe są nos1c1el.am1 1be1 Bożych 

[ pRzecho-
bzące kaleki wno-
szą OBRazowość typu 
apokal1ptyczneqo, JURob1wy 
pRzepow1aba tRaqeb1ę ROSJ 1] . 

psycholoq1czny wątek BORysa ROZ-
qRywa Się W sreRZ€ moN1twy. mo-
N1twa staJe s1e ostatnim stawem 
um1eRaJąceqo wta()cy ROSJI. komentują-
ce zbaRzenia chóRy, czy zamykający opeRę 
ptacz JURob1weqo , nawotuJą wyRażnie 
bo obniesienia zbaRzeń w wym1aR tRan
scenbentny. 
OBRaz świata polsk1eqo oqRaniczony zostat 
bo śRobow1ska szlachty polsk1eJ , skoncen
tRowany wtaśc1w1e na JebneJ postaci - ka
p1iyśneJ , żąbneJ wtabzy, bumneJ polsk1eJ 
szlachcianki. melobyJny śpiew maRyny, czy 
śpiew qośc1 na Balu - w oqólnośc1 muzyka aktu 
polsk1ec;o J€St w JebnoRobny sposóB chaRakte
Rystyczna - cala pRzepoJona katec;oR1ą polsk1eJ 
taneczności. wiąże się to pRze()e wszystkim 
ze stosowaniem tanecznych schematów me
tRoRytm 1 cznych , utRzymanych w typoweJ 
konwencji tonalneJ [kujawiak w moll , mazuR 
w óu~ 1 ich waR1antach - szczeqólnie haR
monicznym , niek1e()y schRomatyzowanychJ. 
naJBaRbz1eJ za()z1w1aJącym pRzyktabem ORy
c;malneJ styL1zacJ1 polskości - notaBene często 
kRytykowanym - Jest polonez szlachecki , tań
czony na bwoRze sanbom1eRsk1m. utRzymany 
w skali L1byJsk1eJ. nastąp1ta tu synteza bwóch 
Różnych, W polskim rotklORZ€ nie spotykających 
się cech: Lubowo-w1eJsk1eqo L1()yzmu z Rytmem 

J 

' 
) ' 

bWORSkle
GO poloneza. taka sty

L1ZaCJa oRaz technika kom
pan owa ni a aktu polsk1ec;o 

pRzez niemal collaqe'owe sze
Rec;owanie RóżnoRobnych mate

R1atowo I stylistycznie rRaqmentÓW -
to pRzyktaby, z JebneJ stRony - pobba

nia OBRazu muzyki polsk1eJ pewneJ 
konwenCJI [taneczności], z bRuc;1eJ m1e

szan1a , a zaRazem pRzetamywania teJ 
konwencJ1. nieoBecny niemal w wątku 

polskim Jest śpiew typu mobl1tewneqo [po-
za mato znaczącymi wstawkami tac1ńsk1m1 

Jezuity] . mus0Rqsk1 w1bz1 Rel1c;1Jność polską 

Jako zaktamaną, nieekumeniczną, polsk1eqo 
Jezuitę pRze()staw1a Jako postać neqatywną 
a maRyna mrnszech posąbzona Jest o konszach
ty z b1aBtem. 
bl.aczec;o ROSJa mus0Rqsk1ec;o tak BaRbzo Jest 
Różna ob Jeqo WIZJI polski? wybaJe się wRęcz , że 

Różnica ta Jest wyostRzona , spotęqowana , 

pRzeRysowana. ponuRa , na swóJ sposóB be
kabencka atmosreRa ROSJI zetknięta Jest tu 
z BeztRoską , Lekką atmosreRą polski. pesymizm 
ROSYJSk1 kontRastuJe z pewnością s1eme, pychą 
polską . psycholoc;1czna autentyczność pRzeżyć 
I UCZUĆ postaci świata ROSYJSkl€GO spotyka Się 

z petną za-
ktamania 1 µtszu , 
WRęcz hlpOkRYZJI postawą 
postaci polskich. qtęBla Re-
L1q1Jnośc1 ROSYJSk1€J - pRawo-
stawneJ - stoi w JaSkRawym kon-
tRaśc1e z nieautentyczną , ptytką 

postawą Rel1c;1Jną katolików polskich, 
pRzy Równoczesnym poczuciu wyższości 
tychże woBec pRawostawnych. chc1atoBy się 
pobJąć byskusJę z kompozytoRem. me cho()z1 
tu Jebnak o RacJę , ale o znalezienie żRóbet 
tak1eJ wtaśrne WIZJI mus0Rc,sk1ec;o. oto, mimo 
cateqo nowatORStWa ()z1el.a W sreRZ€ ŚRObkÓW 
aRtystycznych, owe stow1anor1Lsk1e koRzerne 
bają o SOBIE znać . pRzec1wstaw1enie ROSJ..\ -
polska, to może pRzec1wstaw1enie ROSJ..\ -
euRopa? może teJ zaktamaneJ , rneautentyczneJ 
euRop1e owa czeRp1ąca sity z tubu 1 z pRa
wostaw1a ROSJa ma bać ocalenie? a może pRo
Blem Leży w tym , że Jest tak, Jak p1sat po Latach 
spębzonych na zacho()z1e €URopy r10()0R 
bost0Jewsk1 : .konieczna Jest catkow1ta zmia
na poqtąbu o nas Jako euRopeJczykach 1 pRzy
znanie , że Jesteśmy w tym samym stopniu 
azJatam1 , co euRopeJczykam1 [.„]. ROSJa Leży 
w euRop1e , ale pRzebe wszystkim w aZJI. bo aZJI! 
bo aZJll" 

te~esa malecka 



Bo12ys c;oounow 
pQawOa 

1 pQawOopoOoBJefistwo 

RZOny pRZ€Z 
puszkma z pRoBL€-
m€m1 wspóLCZ€Sn€J ROSJI, 
poc1ąGnąl za soBą korn€czność 
wypRacowarna zup€lrn€ nowych 
śRoDków wyRazu aRtystyczn€GO. 
tot€ż autoR BORys.a qoDunowa śm1a-

L1BR€tto op€RY moD€sta musoRG- to wpRowaDza na sc€nę żywy Język. 
sk1€GO BORYS qoDunow opaRt€ zostalo na BaRDZ1€J zBL1żony Do zm1€nn€J RZ€CZy-

sztuc€ aL€ksan<)Ra puszkma po<) tym sa- w1stośc1, 1 ostat€CZ111€ zRywa z klasy-
mym tytul€m, któRa Byla pRZ€lomem rn€ cystyczną zasaDą tRZ€Ch J€Dnośc1 , OGRa-

tylko w tWÓRCZOŚCI t€GO naJWYBltn1€JSZ€- rnczaJąq wolę tWÓRCY J€St to SZCZ€Gólrn€ 
GO pRzeDstaw1c1€La ROSYJ- .-------------------. w1<)oczne w zmianach cza-

sk1€GO Romantyzmu, L€CZ su I ml€JSCa akCJI - SWOBO-
takż€ w hlStORll ROZWOJU <)rne pRZ€ml€SZCZa Się ona 
teatRU ROSYJSk1€GO. RÓWn1€Ż z pataców I świątyń kR€mlow-
J€J tReść Dotyczyta .pRzeto- sk1ch na plac€ 1 ulice moskwy, 
moweGo" wieku xv11, zwaneGo na<) GRarncę Litewską, <)o poL-
pRzez h1st0Ryków . Bun- ski, na pol€ Bitwy po<) nowo-
towrnczym·, GDYŻ wte<)y po GROD€m s1€w1eRsk1m: czas 
Raz p1€RWSZY GWaltOW111€ f,\BUlaRny OB€JmUJ€ s1e<)m10-
<)aj€ znać o soB1€ pRoces Letni okRes panowania qo<)u-
<)emokRatyzacJI życia spo- nowa okReśLany mianem 
LeczneGo 1 D€sakRaL1zacJ1 .w1elk1€J smuty ", któRy - po 
wla<)zy. J€śl1 w tRa<)ycJI BI- kRótkotRwatym tR1umf1e Dy-
zantyJSk1€J, <)z1e<)z1czoneJ m1tRa samozwańca 1 seR11 walk 
pRZ€Z system wla<)zy aB- BRatoBÓJCZych - OtWORZYL 
solutn€J w ROSJI, JUŻ sam DROGĘ na tRon Dynast11 Roma-
mom€nt koRonaCJI zDeJmowal nowów, pam1JąC€J aż <)o 1917 
z wta<)cy wszystkie GRZechy, tączrne z zaBóJ
stwam1, to tytulowy Bohat€R sztuki zDeRza się 
ze ZGOLa o<)m1enną sytuaCJą . BęDąc caR€m, 
pozostaje też cztow1ek1em. ten nowy Ja
kościowo RoDzaJ pRaw<)y h1stoRyczneJ, koJa-

Roku. 
puszkmowsk1 BORys qoDunow stanowi na 
GRUnCI€ ROSYJSklm naJBaRDZl€J wyRaz1stą po<) 
WZGLęDem aRtystycznym R€aL1zacJę hasta 
h1st0Ryzmu, wysurnęt€GO pRzez Romantyzm 

€UROp€J
Skl. DRamat ni€ wy

maGa pRawDopoDoB1€ń
stwa - tw1€RDz1L J€GO autoR -

musi W1€Rn1€ o<)<)awać Ducha 
epoki. a 111€ poDążać Wl€Rno

po<)<)ańczo śla<)am1 wyDaRzeń h1sto
Rycznych . opis €pok1 GODunowa za

czeRpnąt puszkm ż J€DyneJ wówczas 
h1stoR11 pat1stw.a ROSYJSku:;c,o m1kolaJa 

kaRamzma , naDaJąc J€J suchym R€alcJom 
wym1aR konwenCJI aRtystyczn€J. większość 

L€p1€J o<)-
<)ać .Bl€SOWSkl" cha
Rakt€R epoki. 
Równie znaczącej zm1arn€ aR-
tystyczneJ poDDana zestala 
postać maRyny mniszech , two-
RZ<\C€J wRaz z samozwańcem 111€-
zwykle BaRwny awantuRrnczy W<\t€k 
m1losny sztuki. zc,oDnie z kanonami 
llteRack1m1 SWOJ€J €pok1 1, <)o<)aJmy, 
wlasnym1 upoD0Ba111am1 estetycznymi. 
puszkm czym z polki koB1etę o niezwyklej 

faktów zostata w znaczący ----------------~ URODZI€, chociaż, Jak w1a
<)omo, cóRka poDupa<)a

JąC€GO maGnata polsk1€GO, 
szukająca stawy 1 powo
<)zerna za GRarncą, o<)zna
cz.\la SIĘ pOWl€RZChOW
nośc1ą BaRDZ1€J niż pRZ€
c1ętną. zam1aRy puszkma 
woBec t€J postaci bRamatu 
zDRaDza J€GO koRespon
Denqa z t€GO okResu. po
CZ<\tkowo zam1eRzal napisać 
.tRaG€D1ę B€Z mtRYGI m1-
losn€J • 1 <)Lat€GO w polow1€ 
Roku 1s2s, k1e<)y pRace na<) 
sztuką Byly JUŻ w toku, p1sal 
bo SW€GO pRZYJ.:\Cl€La m1-

sposóB zm1€rnona. a naw€t 
zmyślona pRZ€Z autoRa 
w C€LU wyD0Byc1a €kSpR€SJI 
SC€111CZn€J I pRaw<)y psy
choLOGICZn€J o Dwóch Glów
nych BohateRach DRamatu. 
wspomniana JUŻ scena po
Bytu GRISZkl OtR1€p1€Wa, 
póŻ111€JSZ€GO <)ym1tRa sa
mozwańca, w kaRczm1e na 
GIUnicy L1tewsk1€J 111GDY 
nie m1ala miejsca , 111€ ma 
ża<)n€GO potWl€RDZ€111a 
w ŻRóMach okR€S J€GO 
poBytu w klasztoRZ€ , Jak 
t€ż chaRakt€R J€GO spotkań 
1 Rozmów z maRyną mniszchówną czy B€Z
pośR€Dni u<)z1al w Bitwach . sceny te tak 
funkcJonuJą J€Dnak w stRuktuRZ€ DRamatu, 
aBy - ustaw1aJ<\C w J€Dnym c1ąGu t€matycznym 
kLasztoR , kaRczmę, koB1etę 1 WOJnę - Jak naJ-

kolaja RaJewsk1€GO: .kom€ty rne pos1aDaJą cha
RakteRu, maJą J€Dyrne nam1ętośc1 w mt0Dośc1 : 

oto <)lacZ€GO tak tatwo J€ opisywać" . na tym 
etapie twóRczym maRyna mt€R€sowata <.jo 
J€Dyrn€ Jako typ komety, B€Z związku z sa-



mozwafic€m. 
natomiast w 1s29 noku, 

k1€<)y pnac€ na<) BORysem 
qoóunowem <)0B1€qty kofica. 

nap1sat <)o SWEJ p1ękn€J pnzy
Jac16tk1 katanzyny ontow€J : .zmu

s1t€m <)ym1tna <)o zakochania się 

w manyrn€ , aBy Ban<)z1€J uwypuklić J€J 
rnEzwykty chanakt€R. u kanamzma J€St 

zanysowana tylko pOB1€Ż111€, chociaż , 

oczyw1śc1€, Byta to <)z1wna piękność. pnoszę 
zoBaczyć , Jak zazna wszy wta<)zy cansk1€J, 

pijana 111€z1szczonym maRZ€111€m , o<)<)aJ€ się 
J€<)n€mu totnow1 po <)uuq1m .. . stnach, <)o 
Jak1€qo stopnia polka ... • 
now€ Jakościowo C€chy h1stonyzmu puszk1-
na wiążą się B€ZpośnE<)rno z tytutowym BO
hat€R€m <)uamatu. na Bonys1€ ciążą oskanżErna 
o L1czn€ zaBóJstwa - can€w1cza <)ym1tna , cana 
r1o<)ona 1wanow1cza, canycy IR€ny - Bę<)ących 

R€alnym1 1 pot€nCJalnym1 pn€t€n<)Entam1 <)o 
tRonu. WŚRÓ<) or1aR znalAZt SIĘ takż€ książę 
<)ufisk1, 11aRZ€CZony CÓRkl BORYSA kS€111, któny 
JE<)nAk, zqo<)rn€ z pnaw€m <)z1€<)1cz€111a tnonu 
ROSYJSk1€(jO , 111€ stanow1t żabn€(j0 Za(jROŻ€111a, 
bopókl żyt syn BORysa r1obOR. R€alny BORYS. jak 
zostato bow1€bz1on€, rnqby żabnEqo z tych 
pnzEstępstw 111€ popEtnit. Jak pnzystato na 
.bOBR€qo· cana, chc1at Być spnaw1€bl1wy bla 
sw€c;o Lubu, co 111€ pnzEszkabzato mu qnęmć 
t€n sam Lub ciężką pafiszczyzną. <)om111€
mywan€ ZBROb111€ są tu WSZAkŻ€ ŚCIŚLE po<)
ponząbkowan€ Loc;1c€ walki o tnon, chociaż 
ZaBÓJStwo ks1ęc1a <)ufisk1€(j0 catkOWICI€ LO(jlC€ 

t€J zapnzEcza. 
OBJaś111€111€ t€CiO za
qabkowEqo motywu tna
Ci€b11 można obnaLEżć JUŻ tylko 
w tRAbYCJI m1toLO(jlCZn€J By-
tUJąC€J na bal€k1ch p€nyrEn1ach 
Lubowośc1 , w Bajkach nosyJsk1ch. 
BORYS 111€ zaBlt, 111€ chc1at zamć, WR€SZ-
CI€ - 111€ móqt zaBIĆ naRZ€CZOn€(jO SW€J 
cónk1, LECZ Jako can w1111€n Byt bążyć <)o 
zL1kw1bowa111a pnzysztEc;o z1ęc1a zc,ob111€ 
z R€qutam1 anch€typOW€CiO myśl€rna. tutaJ 
ma uzasab111€111€ wEwnętnzny 111€pokóJ 
I qtęBOk1€ POCZUCI€ winy bnęcząc€ cana BORysa 
ona.z PR€C€b€nSOW€ w SWOJ€J IStOCI€ Zjawisko 
canoBóJstwa, któR€ w kol€ktywn€J św1abomośc1 
ROSYJSk1€J samo staj€ SIĘ R€(jUlą. 
puszkm w Bouyste qoóunowte naślabUJ€ SZ€ks
p1 nows k1 € kuontkt htstouyczne, nabaJąc 1m 
wtasny ksztatt autystyczny. po uaz p1€nwszy 
stoSUJ€ tutaJ na p€tną skalę uluB10Bą zasabę 
symEtnyczn€J Bubowy bz1€la L1t€nack1€qo, pnzy 
czym J€bna część J€St zawsz€ pnz€c1wstawnym 
ObZW1€RCl€bl€111€m bRU(jl€J - qobunow w c;LORll 
1 chwal€ na początku , a w nębzy 1 upabku na 
koficu , samozwa111€c - w nębzy 1 upabku na 
początku, a w c;Lon11 1 chwal€ na koficu. nówrn€ 
h1ston1ozor1cz111€ usytuowany t€mat wtabzy , 
pochobzący rnEwątpl1w1€ ob SZ€ksp1na, znaJC'>UJ€ 
tutaJ w1€loknotn€ lustnzan€ obB1c1a - can 
pnawbz1wy 1 can (:atszywy, can 1 BtazEn, can 
1 0Btąka111€c Boży. C'>z1ęk1 tEmu t€n cEntnalny 
motyw puszkmowsk1€J tnaq€b11 zyskUJ€ na 
Uł11W€RSalnośc1 I €kSpR€SJI bnamatUR(jlCZn€J. 

W BORYSI€ 
qoóunowte wtaC'>zą 

opętam są wszyscy zuch
waty 1 111€ znający l1tośc1 samo

zwa 111 Ec, wspótzawoC'>rnczący 
z BORYS€m, zaBÓJCą 111€1Wnn€(j0 

bZl€Cka, żl1 I pobstęprn BOJaRZ€, pna
c;nący usluc;1wać J€bn€mu 1 C'>nu41Emu. 

knytycy us1towal1 na qwatt <'>oszukiwać się 
pozytywn€J wantOŚCI w lubZI€ , SZCZ€l111€ 
wypEtrnaJącym ostatrną scEnę, LECZ tEn sam 

lub, zwany poqanN1w1€ .czEnrną ·, potnar1 
J€byrn€ śl€po wykonywać nozkazy pochoC'>ząc€ 
Z (jÓRy. .. 

puszkm, Jak pnzystalo na po€tę, unika. w tym 
ukazywanym bnamac1€ lubzk1m B€ZpośR€brnch 
oc€n monalnych. zanówno pnac;rnErn€ Bonysa 
Bycia .C'>oBnym· can€m , Jak t€ż zam1towa111€ 
samozwafica bo nyzyka 1 pnzyc;ób zbaJą się 
wzBubzać J€CiO poC'>z1w w J€C'>nakowym stopniu , 
rnc;by J€bnak 111€ wnika on w poBuC'>k1 monaln€ 
czynów. Bohat€ROWI€ moc;ą się wybawać boBnzy 
LUB żll, (:atszyw1 LUB pnaw<)z1w1, SZCZERZY LUB 
pobstęprn J€byrn€ w momEnc1€ autopR€ZEntaq1. 
naw€t mnich p1m€n, opow1abaJący o bna
matycznych wybanzEniach zachowuj€ .oBo
Jętność" WOB€C pRZ€jawów bOBRa I zta, c;byż 

z J€(jO po-
ZYCJ 1 - B€Zstnonn€qo 
knornkanza - Jak z żabn€J 
mn€J naJL€p1€J w1bać, Ż€ 

opnócz zq1€lku tEc;o świata 

1Stł11€J€ J€SZCZ€ W1€CZnOŚĆ . J€(j0 
m1Lcz€111€ w spnawach lubzk1€J Etyki 
J€St ronmą aSC€Zy, R€ZyqnaCją Z bo
CZ€SnOŚCI , pRZ€JŚCl€m bo życia W1€CZn€-
(jO. stąb tEż nozqnywaJąca się na tl€ kn€m
Lowsk1ch św1ątyfi ostatnia - .rnEma· - scEna, 
(jC'>ZI€ ZC'>JętY pRZ€RaŻ€111€m lub stucha w m1L
CZ€l11U hlOBOW€J WIEŚCI, staj€ się lustnzanym 
obB1c1€m Ekstatyczności stanonusk1€J ikony, 
qbZI€ pochyl€111 w pokt0111€ spRaWl€NIWI 
boznaJą olśrnErna w1Ecznośc1ą. 

<)z1€lo h1stonyczn€ aLEksanC'>na puszkma w mu
zyczn€J 111trnpn€taq1 mobEsta musonqsk1€c;o 
zyskuj€ na t€J wEwnętnzn€J spo1stośc1 , któR€J 
czasami BRakUJ€ JEJ nowatonsk1Emu L1t€
nack1€mu p1€RWOWZOROWI. tRa(j€bll wlaC'>zy 
wynaz1śc1€ towanzyszy tutaJ tna4€b1a uczuć, 
znaJC'>UJąc Banwn€ ob111€s1€111a w motywach 
Lubowych, zanówno nosyJsk1ch, Jak 1 polskich. 
potączon€ z muzyką, czynią Z€ świata luC'>zk1ch 
nam1ętnośc1 W1€lk1€ m1st€RIUm SC€111CZn€, RZ€C 
BY się chc1alo , R€L1c;1Jn€. 

cz est.a w anóuuszko 

na. 1LustRa.CJa.cl1 w t€kśc1€ - l'lym1tR sa.mozwa.r11€c 1 ma.Ryna. mrnszchówna. 



Bo12ys qoounow 
- bz1elo otwa~e1 -

uwaq1 o ORklesmc\CJI UtwORU. 

Oemon Oe tR1patou1l.1€R 

w c;Rubrnu 1só9 , po pRzEszto póttoRaRocznEJ pRacy , mobEst mus0Rc;sk1 ukończyt 
paRtytuRę BORYSa qoóunowa. mimo ŻE bz1Eto spotkato się z na oc;ót życzliwym pRZyJęc1€m 

Z€ stRony J€CjO pRZyJac1ót - kompozytoRów z potężnEJ c;Romabk1 , to J€bnak spEqalna kom1sJa, 
bEcybuJąca o €W€ntualnym wtączEniu nowo powstatych utwoRów scErncznych bo R€p€RtuaRu 

t€atRU maRYJSk1€CjO w p€t€RSBURCjU , 111€mal J€bnoc;tośrn€ zab€cybowata o ObRZUC€1llU t€J 
kompozycji. pEwnym mankamEntEm bz1€la w J€CjO p1€Rwotnym ksztatc1€ Byt rnEwątpl1w1€ BRak 
znacząc€J paRtn kOBl€C€J , co w x1x stulEc1u Byto ZJaw1sk1Em szokuJącym [bop1€RO w naszych czasach , 
JUŻ 111€ wywoluJąc zbz1w1€111a , zaczęty powstawać wymtnE op€Ry, któRych LIBR€tta poZBaw1on€ syty 
Bohat€R€k ptc1 p1ękn€J , Jak np. Billy Buóó BEnJamma BRltt€na] . blatEc;o tEż mus0Rc;sk1 - choć BaRbzo 
rnEchętrnE - po części za namową pRzyJac1ót [zwtaszcza wtab1m1Ra stasowa], po części powobuJąc 
się nEc;atywnym wERbyktEm kom1sJ1 kwat1r1kacyJn€J , pRzEroRmutowat BoRysa w tEn sposóB, ŻE na 
nową W€RSJę op€RY [1872] ztożyto się aż bZl€Wlęć [zamiast SZEŚCIU] OBRazów, któR€ kompozytoR 
ZCjRUpowat w CZt€RY akty popRZ€bzon€ pROLOCjl€m. bo IStlll€JąC€J stRUktURY bobany zestal 
w catośc1 111 akt, zwany .polskim ", ORaZ scEna .pob kRomami" , wykonywana na końcu bz1ela luB 
tEż wczEślll€J - pRZ€b scEną śm1€Rc1 c;obunowa. bokomponowarn€ aktu .potsk1€c;o", w któRym 

p0Jaw1L\ się ważna postać koB1€ca, maRyna mrnszchówna, 111€W1€l€ wszakż€ bopomoc;to 
muSORCjSk1€mU - UtWÓR ObRzucono po Raz bRUCjl. I chociaż JUŻ wkRótC€, za spRawą 

JULII ptatonOW€J - p1€RWSZ€Cj0 sopRanU t€atRU maRyJSkl€CjO - BORYS bOCZ€kal się 
pRapREmlERY [27 stycznia 1874]. a pot€m z rnEmatym powobz€rn€m 

utRzymywat się w R€p€RtuaRZ€ pRZ€Z balszych pięć lat, p€Ryp€tl€ 
utwoRu zw1ązan€ z ostat€cznym J€CjO ksztalt€m BynaJmlllEJ 111€ za
kończyly się . wRęcz pRZ€c1wrn€ - ztośl1wy Demon De tR1patowlleR 

[b€mon 
PRZ€RÓB€k] 

pRZYBl€Ral bop1€RO na 
s1l€* . w1€lk1 pRZyJaC1€l 1 Entuzjasta 

tWÓRCZOŚCI muSORCjSk1€CjO , mikotaj RlmSkl-kORSa-
kow - ZR€sztą w Jak naJL€pSZ€J w1€RZ€ - zacząl bokonywać z czasEm 

wtasnych ORkl€StRaCJI WYBRanych rRaCjmEntóW nOW€J Op€RY [sam mu-
SORCjSkl pobosno zachwycat się , c;by na J€CjO oczach koRsakow mstRumEntowal 

BORysa]. spoRząbzona bużo póżrnEJ [1908] nowa szata bżw1ękowa BORys.:t qoóunowa 
tak bal€C€ obs1Ec;ata ob oRyc;malu - 1 to 111€ tylko w zakR€SI€ mstRumEntaq1 , al€ takż€ 

J:aktuRy, haRmon11 1 mEtRum - ŻE c;byBy mus0Rc;sk1Emu ban€ Byto Ją poznać , stalsy się zap€wn€ 
BaRbZIEJ powśc1ąc;l1wy w sąbach na t€mat pRacy kol€c;1. 

w 1928 Roku wybano w lonbyrnE paRtytuRę BORYSa qoóunowa w JEJ oRyc;malnym , aut0Rsk1m 
ksztalc1€ [w opRacowarnu pawta tamma], co J€bnak w sytuaCJI mocno JUŻ wówczas uc;RuntowanEJ 
tRabyq1 wykonawcZ€J tEc;o bz1€la w k0Rsakowowsk1€J WERSJI [wspaRt€J ponabto niEZRównaną kREacJą 
r1obORa szaljapma W paRtll tytUloW€J], pRaktyCZ111€ ni€W1€l€ W lnSC€111zaCyjnym ŻYCIU UtWORU zm1€nilo 
- nabal św1ęc1 on tR1umry J€byni€ za spRawą opRacowarna z Roku 1908. 

tEn stan RZECZY zbotal częściowo naRuszyć bym1tR szostakow1cz, któRy w latach 1939-40 pobJąl się 

ponownEc;o pRZ€komponowarna op€Ry, pow1€RZaJąc w rnm oRk1€StRZ€ znaczni€ poważrnEJszą , rnż 

J€CjO popRZ€brncy. Rolę . wyBuch wojny spRaw1l, 1ż to znakom1t€ opRacowarnE zapR€Z€ntowano 
puBL1cznośc1 bop1€RO w 1959 Roku, a zat€m kolEJna JUŻ c;EnERaCJa wymtnych śp1€waków zbążyta 
bobatkowo utRwal1ć naRzuconE pRZ€Z R€bakqę R1msk1Ec;o-k0Rsakowa nawyki wykonawczE 

* wyc1snąl on ZREsztą tRwal€ piętno takż€ na chowańszczyime [zinstRumEntowan€J 
pRZ€Z RlmSk1€CjO-kORSakowa] , ).lRmaRkU SOROCZyńsk1m [OpRacowywanym 

W1€lOkROtlll€ PRZEZ C€Z.\Ra CUI, m1kOlaJa CZ€R€pnma I WISS.\RIOna 
SZ€Balina] czy slynnych OBRazkach z wystawy, któR€ zoRk1EstRowal 
111€ tylko mauRIC€ RavEL, al€ 1 l€opolb stokowsk1 , a ostatnio pianista -
wtab1m1R aszkEnaz1. 



u 
Op€RO 

wych Bywal-
ców tUÓZ1€Ż kol€kCJO-

n€RÓW naqRań . rakt, IŻ DZIŚ 111€CO 
częśc1€J powuaca się Do ORyc;malneqo ksztaltu óz1ela. 

zaś najwyższe noty specJaL1stów zyskUJ€ Bliższa mtencJom 
mus0Rc;sk1eqo, a J€ónocześn1e atRakcyJ111€JSZa bla wychowaneqo na 

stRaw1ńsk1m, BaRtóku czy Janaczku wspólczesnec;o sluchacza pRopozyqa 
szostakow1cza , tylko w rneznacznym stoprnu zmrneJsza statystyczną pRzewaqę 

mscemzaCJ1 Dokonywanych w opaRc1u o opuacowanie koRsakowa. Dotyczy to zResztą rne 
tylko teatRów ROSYJSk1ch czy polskich , ale 1 rnem1eck1ch. 

tl2zy W€1lSJ€ 

zaRówno p1rnwotna paRtytuua mus0Rc;sk1ec;o z 1869 Roku,Jak 1 J€J póżnieJsza W€RSJa z c)oc)anym aktem 
.polskim· [1872), pozostaw1aJą u sluchacza wRażenie pewnec;o niec)osytu, RoDzącec;o się pRzec)e 
wszystkim z wyuażn€J nieóoskonalośc1 waRsztatu 0Rk1estRoweqo. ascrtyczne potRaktowanie teqo 
elementu techniki kopozyt0Rsk1€J św1€tnie koResponDuJ€ wpuawóz1e z suRową auuą puszkrnowsk1ec;o 
óRamatu, czasami qRa111czy J€ónak po pRostu z BRak1em mwenCJI. poza tym wyDaJ€ się , że 

mus0Rqsk1emu - symro111kow1 znacz111e BaRDZl€J 0Dpow1aDaly OBRazy kameRalne [np. scena 
w klasztORZ€ czuc)owsk1m], amż€LI ROZBuc)owane sceny ZBIOROW€, t€ DRUCjl€ BOWl€m [np. kOlłOnlC)d 
BO/łysa, scena poó klłomam1J wyóaJą się Być ZByt skRomne, co J€St JaskRawo oc)czuwalne poóczas 
monumentalnie zakROJonych w1óow1sk w óużych teatRach opeRowych. 

zupelnie mne zaqac)nienia wiążą się z rnstRumentaCJą mmsk1ec;o-k0Rsakowa. oBok stawianych 
mu zaRzutów ZBęóneqo .wyqlaózania nieRówności" óz1ela mus0Rc;sk1€qo. tRZ€lk\ wskazać , 

1ż ten wytRawny znawca naJóJWB111€Jszych niuansów z c)z1eózmy 0Rk1estRaCJI [Byl 
Bąóż co BąDż szacownym autoRem poóRęcznika zasaó mstRumentac11, sta

now1ąceqo - rne tylko w ROSJI - puawóz1wy katechizm kilku pokoleń 
kompozytoRsk1chJ óokonal wlaśc1w1e .euRope1zacJ1" [czytaJ: 
skonwencjonal1zowania] BRZml€lllOW€J StRony op€Ry SW€Cj0 pRzy
JaC1€la. oDóaJąc R1msk1€mu spRaw1eóL1wość waRto pRzypomrneć, 

Ż€ 

c)o Cl€-
kawszych J€CjO 

Rozwiązań należy np. puzy-
R1sa111e aktowi .polskiemu· Rożka an-

q1elsk1ec;o: mstuument ten chaRakt€RYZUJ€ kultuuową 
oóRęBność . zachoDniec;o · Dwouu sanDom1eusk1€c;o wzc;Lęóem 

ROSYJSk1ec;o świata wa1~tośc1. postaci p1mena rneoólączrne towaRzyszą klau-
nety 1 µc;oty , stanowiące uoózaJ óżw1ękow€J w1zytówk1 postaci , poóoBrn€ Jak 

mstRum€nty Dęt€ Blaszan€ [maksymalrn€ oBsaózon€ np. w scenie poó klłom,\ml l 

pRzynależą c)o BOhat€Ra ZBIOROW€Cj0 ÓRamatu - LUDU. naJBaRDZl€J rRapującym zaBl€Cjl€m 
ORk1 €StRaCyjnym RlmSkl€CjO J€St - w ŚWl€tl€ najnowszych Bac)ań na<) muzyką XIX W1€ku -

zast osowame tam-tamu. ten stosunkowo eqzotyczny Dla €uuop€Jczyka rnstuument u symrornków 
x1x 1 xx wieku - RyszaRóa stRaussa, c;ustawa mahl€Ra, m1eczyslawa kaRlow1cza, aRnolóa sch6nB€RC,a, 

,\LBana B€RCja 1 rn. - stal się BRZm1€111owym symBolem śm1eRc1. Jakkolwiek u1msk1-k0Rsakow po uaz 
p1€RWSZY pRzywolal CjO JUŻ w DRUCjlm OBRAZI€ puoloc;u [qc)y BORYS poDąża c)o SOBORU usp1€ńSkl€CjO 
na kouonaCJęJ, a zatem pozoRrne w oc)m1€nnym kontekście sytuacyJnym,J€ónak wypow1ac),\n€ pRZ€Z 
pRzyszlec;o caRa slowa .BOL€J€ ma óusza , Jakiś stRach 111€pOJęty zmRoz1l mOJ€ seRce " óość 
J€ónoznaczrne k1eRuJą uwac;ę sluchacza ku nec;atywnym kat€c;oR1om znaczEmowym. po uaz DRuc,1 
t am-tam pojawia się w c)uamac1e mus0Rc;sk1€qo óop1€RO w SC€l11€ pRzeóstaw1aJąC€J ostatrn€ chw1L€ 
BORysa 1 towauzyszy mu Do końca , J€ónoznaczrne wpisując się w nuRt Romantycznej symBoL1k1 
run€Raln€j. 
zup€lrne macZ€J Do pRoBLemu rnstRum€ntaCJI poószec)l szostakow1cz. chociaż rn€zm1€Rlll€ Bliska 

Byla mu muzyka x1x wieku, a zwlaszcza c;ustawa mahl€Ra -J€óyneJ w swoim RoDzaJU summy 
klasyczno-uomantyczn€J symrornk1 - l11€ poDążyl DoBRZ€ mu znaną śc1€żką konw€nCJO

naL1zmu [R1msk1€c,o-k0Rsakowa], poc,uążaJąc się w kl1mac1e .B€ZDRoży " , po któRych 
sląkal się samot111e autoóyc)akta musouc,skl. 111€ sposóB więc znaLEżć 

u szostakow1cza ślac)y póżnoRomantyczneJ symsol1k1 [OBCEJ mu-
s0Rqsk1emu - czy to z wmy BRaków €RuóycyJnych, czy z powoDu 
św1ac)omeqo Z€Rwarna z tuaDyCją €UROp€JSką]' w pRZ€CIW1€ńStWI€ 
óo zawaRt€c;o tu Boqactwa mc)yw1óualnych Rozwiązań, takich 

1mm1m1w111tMUlftliJ11łDl&ltttllDillJttildill1Ul1M 1iJ1IM11~tllITIJfMttMUl1liłlf•l~llll1lljl 



Jak 
choćsy 

kap1taln€ sko
JaRZ€rn€ BRZml€nla C€L€Sty 

Z€ św1at€m ZJaw1sk nac)pRzyRoc)zonych 
[qlówrnE postacią zamoRc)owanEqo c)ym1tRa - caRsk1Eqo 

WYRZUtU sum1€nia], któRym - c)La p0Równa111a - u RlmSk1€CjO
kORSakowa towaRzyszą zazwyczaJ c)ość sztampow€ tREmola mstRumEntów 

smyczkowych con souDmo. 

BORYS w awan(j.lROz1e xx w1eku1 

na zakończ€rn€ wypa()a J€SZCZ€ zastanowić się na() tym , Jak ()z1ś , w św1€tl€ p1ętRzących się 
pROBl€mÓW związanych Z€ SC€rncznym (I ronO(jRar1cznym] Byt€m BOllYStl c,o<)unowa, nal€żalo 

sy postRZEqać aRcy()z1€lo mus0Rqsk1Eqo. czy Bouysow1 możE pRzysluq1wać miano opus p€1l{€ctum 
€t aBsolutum, czy t€ż J€St to RaCZEJ twóR rn€ bo końca ()oskonaly 1 JUŻ na zawsz€ skazany na 

spontamcznE okRzyk1 zachwytu, pRzyslarnanE - po chw1L1 RErlEkSJI - nasuwającymi się zastRZ€Ż€mam1? 
pomocna okazuJę się tu syć rnEocz€k1warn€ kat€CjORla aRtystycznEJ .otwaRtośct" - rnE utożsamiana 
wszak Z Romantyczną roRmą OtWaRtą (Stylistyczny .Romantyzm " W o()rn€Sl€nlU bo mUSORCjSk1€CjO 
J€St pRZ€C1€Ż RÓW111€ wątpliwy„ . ], LECZ z pojęC1€m . ()Z1€la otwaRt€qo " umB€RtO €CO , tak cha
R.:\kt€Rystycznym ()La sztuki naszEqo stul€c1a. można Bow1Em uznać Bo11ysa za ZJaw1sko - rnE tylko 
w zanczErnu mEtaroRycznym, al€ 1 w sEns1€ saR()ZIEJ konkREtnym - Jako utwóR o otwaRt€J stRu-
ktuRZ€, stanowiący swoisty uklon autoRa w stRonę mt€RpR€tatoRa-o()twóRcy. któRy - niczym 
()wuc)Z1€StOWl€CZny wykonaWC.:\J€{)€naSt€CjO klaVl€1lStiiCk BOULEZ.:\ czy 111 sonaty roRt€planOW€J 
stockhausEna, musi samoc)z1€L111€ zabsać o ostatEczny ukla() wszystkich €L€m€ntów 

pow1ERZOn€qo mu ()o R€al1zaq1 ()z1€la. tEatRalna pRaktyka ostatnich ()wu()z1Estu z qóRą 
Lat [spoc;LąbaJąc np. na Jana kREnza. któRy pRaCuJąc nab c,oDunow€m bowoln1€ 

manipulowal OBRazam1 pocho()zącym1 z WERSJI oRyqmalnEJ, koRsakowosklEJ 
1 szostakow1czowsk1€J], mt€RpREtaqę taką z()aJE się wsp1€Rać , o()slarnaJąc 

PRZY OkaZJI zup€ln1€ nowy, choć OCZYWIŚCI€ PRZEZ musORCjSkl€CjO r11€ 
zam1€RZOny, pR€kURSORSkl asp€kt J€Cj0 tWÓRCZOŚCI. 

mallem c,mys 



ffilkOL\J 
121mskl-ko12sakow [1844-1908) 

opll.1Cowat B4Dt też ukoficzyl k1lk.\mśc1e pozost.lw1onych 
pllzez pllzeDwcześnte zm.llllec,o musollc,sk1ec,o Dziel, m. tn . 

ntezmst/lumentow.ln4 apellę .chow.lfiszczyzn.l ·, szkice Do mektóllych 
scen .J.lllm.lllku so/loczyfisk1ec,o ·, p1eśm, chólly 1 utwolly symfontczne, losy 

OllYC,tn.llU p.llltytully, .l t.lkże wl..lsne) OllkleStll.lC)I I pllZellóBek .BOllYS.l c,oDunOW.l . 
op1su1e kOllS.lkOW w swoich p.1m1ętntkach - po ODllZUCentu pllzez komlSJĘ: QepelltU.lllOW4 

petellSBUllSk1ec,o te.ltllU m.lllYJSk1ec,o p1e/lwsze1 we/lS)I Dll.lm.ltU, muSOQC,Skl w spon
t.lntcznym c,eśc1e ze zlośc14 wycof,łl zlożon4 p.llltytullę - Z.lllzuty, poz.l Bll.lk1em zn.lcz4ce1 /loli 

kOBleCej , Dotyczyly mezn.1CZ4cych szczec,ólów I Byly w QZeczyw1stośc1 Ż.llosne. po Z.1St.lnow1entu 
kompozytoll zDecyDOW.ll SIĘ: 1eDt1.lk (jllUntowme pllZeQOBIĆ p.llltytUQĘ: - m.m. DOD.ll .lkt ZWM1Y 

.polsk1m · 1 scenę .poD kllom.lm1·, wlqCZ.lJ<JC Do nteJ ep1zoDJUlloD1wec,o. pll.lCOW.ll z entuZJ.lZmem. chcąc 
J.lk n.1JSZyBc1e1 pllzeDst.l wić nową wellSJĘ: opelly. z1m4 1878/79, TM 1eDnym z koncelltów llOSYJSkrec,o 
t OW.lllZYStw.l muzycznec,o wykon.lno m.m. 1eDn4 ze scen z .BOllYS.l c,oDunow.l •. 

na pRÓB1€ SC€ny z B0/1ys.a muSOR(j_Skl za. 
chowywa.l się <)z1wrn€. zba.Rza.lo się tak z nim 
wte<)y rn€Rza.<)ko , często syl pobp1ty, m1a.l wt€by 
na.pa.by w1€Lkl€J a.~€ktJ.CJI 1 mętrn€ opow1a.ba.l 
JJ.kl€Ś nl€ZROZUm1a.l€ RZ€CZY na. ta.mt€J pRÓBI€ 
puzysluch1wa.l się z wyrnoslq mm4, puzy czym 
c1€szyl się ~uaza.mi pOJ€bynczych msmumentów 
a.Lso na.Jpo<)LeJszym1, rnc rne znaczącymi ~ua.q
menta.m1: na.uaz opuśc1l w za.myśleniu qlowę , 

Rzuc1l rną , m1€Rzw1ąc wlosy, <)umrn€, po czym 
po<)rnósl - co m1a.l JUŻ WCZ€Śn1€J w ZWYCZJ.JU -
Rękę w t€a.tua.Lnym Cj€ŚC1€ , puzy u<)€RZ€rnu p1a.
rnss1mo w tam-tam , towa.uzyszącym bzwonow1 
kośc1€Ln€mu na. końcu sc€ny, skRzyżowa.l Ręc€ 
na. p1€us1 z qlęsok1m , p€lnym uszanowania. 
uklon€m.[„.J 
po śml€RCI mUSORCjSk1€CjO wz1ąlęm po<) op1€kę 
ca.lq J€CiO muzyczn4 spuściznę - Rękopisy , pRo
J€kty, szkice - z za.m1a.R€m upoRząbkowa.rna. 
wzqlębrn€ , osta.t€cZrn€, puzyqotowa.rna. <)o pu-

BL1ka.q1. pobcza.s osta.trn€J chouosy mus0Rq
sk1€qo, woB€C nacisków sta.sowa., z puzyz
wol€111€m kompozytoRa., spuowa.bzono t .1. 
~1L1powa. , wykonawcę J€Cjo t€sta.m€ntu , qbyż 
tylko w t€n sposóB moql1śmy za.s€zp1€czyć się 
pRZ€b €W€ntua.Lnym ObWL€kJ.lll€m I UtRUb
rna.111€m wyba.rna. Z€ stuony kR€wnych zma.u
l€qo. sua.ta. mUSORCjSk1€CjO ~lla.R€ta. StRa.c1L1śmy 

rn€ma.L zup€ln1€ z oczu, rne moql1śmy za.t€m 
w1€bZ1€ć , co móql myśl€ć na. t€mat balsz€qo 
Losu bz1€l mob€sta p1€tRow1cza.. stąb uwa.ża.
L1 ś my za naJL€pSZ€ pow1€RZyć nabzóR na<) 
spuścizną Jak1€muś 111€zamt€R€sowan€mu 
mat€Rlal111€, JJ.klm Byl ~1L1pow , W1€LBIC1€LOWI 
kompozytoua. wkRótc€ po śm1€RC1 musouq
sk1€qo ~1Llpow skontaktowal się z wyba.w
rnctw€m B€SS€L y puzekazal mu pRawa. bo 

/ 

wszystkich bz1el: wybawrnctwo zosow1ąza.lo się 
wy<)ać J€, w ca.lośc1 1 możl1w1e Jak naJSZYBCl€J. 
rne Liczono żabnych honoua.u16w. Ja natomiast 



Rozpoczą

tem wszystkie , we
btuc; m111e nabaJące się , 

ÓZl€la zmaRt€CjO pRZyjaCl€la. 
pRzeqtąbać , R€w1bować czy też 

kończyć 1 oóóawać óo óyspozycJI 
wyóawnictwu nessel. na teJ pRacy ze

szto kolejne póttoRa , czy ówa, Lata.[„ .] 
zimą [luty/maRZ€C 1889] p€t€RSUUR(j 

pRzeżywat ważne muzyczne wyóaRzenie -
w teatRZ€ maRyJSklm pRaSkl pRZ€ÓSlęBIORCa 

teatRalny anc;elo neumann ze swoim nie
m1eck1m zespotem pRzebstaw1t, pob k1e

Runk1em kaRla mucka , p1eRśc1eń mBelunq.i . 
caty muzyczny peteRSBURCi ok<\Zat w1elk1e 

zamteResowa111e. Razem z c;Lazunowem 
pRzysluch1waL1śmy się wszystkim pRóBom , 
pobczas któRych ślebz1Llśmy każóy takt 
paRtytuRy. muck, wyśm1en1ty byRyc;ent , 
R€al1zowat wac;neRa z w1elkm1 pietyzmem : 
nasza ORk1estRa stawata na wysokości zaóania 
a szyBkośc1ą ReakCJI 1 um1eJętnośc1ą pob
poRząbkowania się wpRaw1ata qo w zbum1enie. 
onaJ z c;tazunowem Byliśmy pob oc;Romnym 
WRaŻ€111€m wac;neROWSk1€CjO SPOSOBU tRak
towania 0Rk1estRy 1 natychmiast zaczęliśmy 
pRzyswajać some metoby, Jak1m1 postuc;1wat się 
w sztuce ORk1estRaCj1. moja p1eRwsza pRaca 
z wac;neRowsko zoR1entowanym sposonem 
tRaktowania 0Rk1estRy 1 wzmocnioną na wzóR 
wac;neRa onsabą bętych Blaszanych nyta 
mstRumentaCJa poloneza z BORys.i qoDunowa na 
wykonanie konceRtowe. polonez ten Byl, j€śl1 
chobz1 o część 0Rk1estRową naJstaBszym 

punktem ca-
l€J opeRy. muSORCjSkl 
zmstRumentowat c;o na 
wykonanie polsk1ec;o aktu 
w 1873 p1iaw1e wytącz111e na 
smyczki. wpaót na nieszczęśliwy 
1 nie znajóuJący usp1uw1eN1w1e111a 
pomysl . z1m1towa111a w ten sposón 
vmqt-quatRe v1olons Du ROI [nabwoRnĄ 
ORk1€StRę Luów1ka XIV] . co ma wspóln€Cj0 
naóWORna ORkl€StRa Z czasami µtszyW€CjO 
bym1tRa 1 ówczesną polską , tRuóno boc1ec. 
Byt to J€óen z naJóz1wnieJszych pomyslów 
mus0Rc;sk1ec;o. ówczesne wykonarne poloneza 
a La vmqt-quatRe v1olons Du ROI nie zaóowol1to 
mus0Rc;sk1ec;o , w związku z czym pRzeó 
wykona111em cat€j opeRy w Roku następnym , 

zmstRumentowal c;o ponownie. j€ónak znów nic 
z teqo nie wyszto. tak więc zbecyóowatem się 
pRZ€ROBIĆ t€n 111ewątpLIWI€ p€l€n wyRazu , 
piękny polonez na samoistny utwóR kon
ceRtowy, c;byż BORYS B€Z nl€Cj0 nie BYLBy I tak 
wykonany. zb€cybowatem się na tę w c;Runc1e 
Rzeczy 111ew1elką pRacę , c;byż stanow1ta 
p1€RWSZą pRÓBę na mOj€j ÓROÓZ€ <)o nOW€j 
mstRumentacj1. [„. ] 
w 1904 na SC€ni€ t€atRU maRyjSkl€CjO zaBRZm1at 
BORYS qoDunow w moim opRacowaniu z sza
L1apmem w Roli tytutowej . óyRyqowat fel1ks 
Blumenfelb. początkowo c;Rano opeRę B€Z 
skRótów, wkRótc€ J€bnak, pRzypuszczalni€ ze 
wzc;Lębu na powszechne ni€pokoje polityczne, 
scena .pob kRomaml" zostata wykReślona. 

w 
1 9 3 9 

12oku mos 
k1ewsk1 teatlł aol-

szo1 zamów1C u óym1t12a szos
t.1kow1cza (1906-197;/ now4 mst12umentac1ę 
• • Bo12ys.i qoDunowa ·.po p12awykonanw we12s11 012yqmaLn€] ope12y 

16 luteqo 192s w Lenmq12aDz1e, we12s1a 121msk1eqo-ko12sakowa, mew4tpl1w1e 
efektowna a12zm1emowo, ukazaca się w mnym świetle. ponaDto ukazalo się 

D12uk1em p1e12wsze naukowe op12acowame Dziel wszystkich moóesta muso12qsk1eqo w 
012yqmalne1 we12s11 op12acowane1p12zez12aDz1eck1eqo muzykoloqa pawca lamma - pa12tytu12a 

1 wyc14q {012tep1anowy wyDane na p0Dstaw1e zea12anych wówczas Dostępnych t126Del 
012yqmalneqo .Bo12ysa • poslużyC szostakow1czow1 za matemal wy1śc1owy Dla nowe1 mst12umentac]I. 

osoa1stemu stosunkowi Do tw612czośc1 muso12qsk1eqo Da1e szostakow1cz wy12az 
w swoich pam1ętmkach. 

mus0Rc;sk1eqo 1 mni€ tączą .speCJaln€ stosunki". on Byt óla mnie .akab€m1ą • R€laCjl m1ębzyluózk1ch. 
pol1tyk1 , sztuki. chtonąt€m c;o nie tylko oczami 1 uszami. BO to za mato bla kompozytoRa czy mnec;o 
pRofesJonalneqo twóRcy. mus0Rqsk1 wpRowaóz1L w1€L€ zmian 1 popRawek za Rabą stasowa, R1msk1eqo
k0Rsakowa 1 wielu mnych , a potem Jeszcze koRsakow w1el€ zm1ernl na wtasną Rękę . k0Rsakowowsk1e 
opRacowarne BORYSa qoDunowa obzw1eRCl€bla 1beoloq1ę , myśl 1 aRtyzm ostatnieqo stulecia. ni€ sposóB 
111€ uszanować oqRomu J€CiO pRacy. ja J€bnak chc1atem opRacować tę opeRę macZ€J. chc1atem j€J naóać 
Rozmach symfoniczny, chac1atem , żeny oRk1€StRa ROB1ta coś więcej. nie tylko akompa111owata 
śp1€wakom. R1msk1-k0Rsakow Byt bespotyczny. pRónowal naRzuc1ć paRtytuRZ€ wtasny styl, p1sat 
w iele ob nowa, óobawat też wtasną muzykę. [„ .] 
pewna znakomita osoB1stość , BORYS asaf1ew suq€Rowal, Ż€ 1stni€J.:\ teoRetyczne poóstawy 

rn€kompetenCJI mus0Rqsk1eqo. ten BORYS Byt znany Z€ zóolnośc1 wy1uJbywan1a 
teoRetycznych poóstaw ni€omal wszystk1eqo. tw1eRóz1l, że wszystkie sceny zostaty pRzez 

mus0Rqsk1€qo zoRk1€StRowane wspanial€. oóaRc1e sceny koRonacyjn€J z Blasku Byto 
zam1eRzon€ , BO chc1at pokazać , że Lub Byt pRzec1wny k0Ronacj1 BORysa. 

niepoRabna 0Rk1estRacJa Byta foRmą pRotestu Lubu. co bo aktu pol
sk1eqo, asaf1ew każ€ nam w1eRzyć, że mus0Rqsk1 pRaqnie Zó€mas
kować bekaóentyzm szlachty 1 ólateqo polacy mają tańczyć PRZY 
k1epsk1€J mstRumentaCJI. chc1at ich w ten sposóB ukaRać . wszystko 



t o 
szbuRy. 

qtazunow opo-
w1abal m1 , Ż€ mus0Rqsk1 

OSOBIŚCI€ za.qual mu t€ SC€ny na rout€-
p1arn€ - bzwony 1 koRonaqę. są to sc€ny p€ln€ polotu 

1 €kspR€SJI , wtaśrn€ tak1€, Ja.k1€ mus0Rqsk1 chc1al, Ż€BY syty. syt 
pRZ€C1€Ż w1€lk1€J m1aRy buamatuRq1€m , ob któR€qo c1ąql€ się uczę. [„ .] 

co bo ROLI lamma I pRzyqotowan€J PRZ€Z nl€(j0 autORSk1€J W€RSJI , k1€by <)z1alal 
sam, B€Z asar1€WJ., to CO ROBll m1a.lo W SOBI€ tR€ŚĆ I piękno - można BY RZ€C - sol1bn€, 

Jak pRzystalo na sankt-p€t€RSBURsk1€qo a.kab€m1ka. natomiast, qby tylko wm1€szal się a.sar1€w, 
wkuably się wsz€lk1€qo RobzaJu b1as€lstwa 1 nons€nsy. W€żmy na pRzykla.b tak zwaną pa.RtytuRę 

autORSką BO!łYS.l GODunOW.l , wybaną wspólni€ pRZ€Z asar1€wa I lamma W póżnych latach 
bwubz1€stych. moqę pRzypuszcza.ć z bużą bozą puawbopobs1€flstwa, ż€ motyw€m, któRy k1€Rowal 

asar1€w€m, syty honouama aut0Rsk1€ za BO!łys.i. t€n sam , co zawsz€, kuąż€k poqaRbzan€qo m€talu. 
sknoc1l1 t€ż wspólni€ opuacowarn€ sc€rnczn€; napuawbę syto skanbal1czrn€. pomysl sam w sos1€ 
bOBRY - pRZ€ROBl€nl€ ORyqmaln€(jO BO!łYS.l GODunow.i - pRZ€RObz1l się w ICh wykonaniu w BÓ(j WI€ 
co z pobsubową maRks1stowską. Ż€By wycoµć z om€qu opuacowarn€ R1msk1€qo-k0Rsakowa. oskaRżyl1 
J€ o . śm1€Rt€ln€ qRZEchy 1b€oloq1czn€". qtazunowa, któRy Rzuc1l się BRornć koRsakowa - częściowo 
bla zasaby. a częściowo z pRZ€konarna - asar1€w ossmaRowal w pRas1€. na.zwal qo .R€km€m 
1mp€ma.l1zmu· czy .1mp€R1al1stycznym pasożyt€m" , rn€ pamiętam JUŻ boktabrn€. myślę , ż€ to syta. 
ostatnia kRopla. qtazunow syt czlow1€k1€m Cl€Rpl1wym, al€ t€qo JUŻ syto za w1€l€. wkRótcE pot€m 
WYJ€Chal .na wypoczynEk" na za.chób. 

w W€RSJI R1msk1Eqo-k0Rsa.kowa ORk1€stua często BRzm1 saRwrnEJ rnż w moJ€J. on używa 
JaśntEJszych tonów 1 zsytrno kawalkUJ€ lm1€ mElobyczn€. Ja częścl€J kontRastuJę 

pobstawow€ qRupy oRk1€StROW€ 1 ostRZ€J akcEntuJę buamatycznE wzloty 1 upa.bk1. 
BRZml€n1€ ORkl€StRy u RlmSk1€(jO-kORSakowa. J€St spokOJnl€JSZ€ I BaRbZ1€J 

ZRównowa.żon€. rn€ wybaJ€ m1 się , ŻEBY to obpow1aba.lo a.tmosr€RZ€ 
BO!łys.i GODunow.i. koRsakow powm1€n syt z większą Elastycznością 
bostosować się bo zmian na.stROJÓW sohat€Rów. ponabto wyba.J€ m1 
się. Ż€ latWl€J wybosyć znacz€rn€ chóRów, uwyba.trnaJąc m€lob1ę . 

zna.
cz En 1 € 

w muzyc€ bla 
w1ększośc1 lubz1 BRzm1 

{l€Wrn€ bz1wrn€. zwtaszcza na zachobz1€. 
czy muzyka możE walczyć Z€ Zl€m7 czy moż€ zmusić 

cztow1€ka bo zastanow1€rna. s1ę1 czy moż€ kRzyczEć 1 w t€n sposós 
zwRóc1ć uwaqę czlow1€ka na rnkczEmnośc1 , bo któRych si ę pRzyzwycza1l1 na 

RZECZY. osok któRych pRZ€Chobz1 osoJętrn€1 bla mrn€ t € w sz\stk1€ pytania zaczęty 

s ię ob mus0Rqsk1€qo. 
my muzycy Lus1my poqabać SOBI€ o mus0Rqsk1m , w qRunc1€ RZ€CZY J€St to chysa. bRuq1. po 

życiu uczuciowym czaJkowsk1€qo, ulumony t Emat. w1€l€ J€St spuaw zaqmatwanych 1 rnEJa.snych . 
zaRówno w życiu mus0Rqsk1€qo Jak 1 w JEGO tw6Rczośc1. w1€l € m1 s ię pobosa. w J€GO B1oquar11 , 

a. na.JBa.RbZl€J J€J mRoczność. są cal€ okRESY w JEGO życiu , o któRych rnc rn€ w1Emy. w1€lu JEGO 
pRZYJa.c1ól znamy tylko z nazwisk, a 1 on€ puawbopobosrn€ są popRZ€kRęca.n€. rnEzna.rn lubz1€, 
rnEzna.nE zw1ązk1 - chytRZ€ umknąl b€t€ktywom h1stoR11. sa.Rbzo m1 się t o pobosa. 
musOR(jSkl syt puawbopobOBnl€ najBaRbZl€J JU!łODtwym WŚRÓb ROSYJSklCh - I ni€ tylko ROSYJSklCh -
kompozytoRów. [„.) o 1l€ w1€m , rnqby się rnE osuażal 1 rn€ walczyl pu1>l1czrn€ o SWOJ€ utwoRy. k1 €by 
qo kRytykowano, m1lcza.l, k1wal qlową , rn€oma.l się zqabza.l - bopók1 ni€ wyszEbl za. bRzw1. k1€by JUŻ 
syt za bRzw1a.m1 , za.s1€Ra.l się z powRot Em bo puacy, Jak waflka-wsta.ń ka . Rozum1Em to 1 saRbzo m1 

się t o pobosa.! 
każby, kto m1al ochotę , BEsztal qo 1 kRytykowa.l. JEGO kol€bzy na~rwal1 qo qRubą slota, naw€t 
buRrn€m. satak1R1€w - .stasym na umyśl€", stasow .pustym w śRotiku ", cui t€ż rnE pozostawa.l 
blużny - .rn€ w1€RZę w JEGO bz1€lo ", al€ Jak się czul mus0Rqsk1. moqę sos1€ wyosuaz1ć na. 

pobstaw1€ wtasnych R€akq1„. 
1qn0Rowa.l kRytyków, sluchal w€wnętRZn€qo qlosu. m1al i:uqę. [„ . J syt napuawbę 

cztow1€k1€m mt€l€ktualrn€ otwa.Rtym, na swóJ posós boBRZ€ wyksztalconym , 
czytal książki z bZl€bzmy h1stORll , BIOlo(jll , astRonom111 - OCZYWIŚCI€ 
- znal t1t€uatuRę piękną , zaRówno ROSYJSkąJak 1 oscą. W€N€ asar1€wa 
soRobm J€St optymistą , a. mus0Rqsk1 p€sym1stą. w ROSJI luBt się 
atakować B€ZBRonnEqo kompozytoua 1 oskaRżać qo o naJczaRrn€JSZY 



p€-
sym1zm. 

w1El€ Razy za
mykano m1 w tEn sposóB 

usta, al€ 111€ czuJę się URażony, po111waż 

wszystkich moich uluB1€ńców - qoqola , szczEc:>Rma, 
lEskowa, czEchowa , zoszcz€nkę - tak samo oRzucano Blot€m. 

musoRqSkl qlęBoko BOlal na<) śml€RCI.\ qutmana - moż€ w 4RUnCI€ RZ€CZY 
wt€<)y wtaś111€ znalazl się za BURtą - "111€ ma 1 111€ moż€ Być spokoju , 111€ ma 1 ni€ 

moż€ Być pOCl€Chy - to j€St SlaBOŚć" . [ ... ] 

1lustRaqa 1 - polltRet mooesta muso12GskleGO [1839-1881). namalowany p12Zez m1koLlJa 121epma kRótko 
pRz€<) śm1€Rc14 kompozytoRa, uznany zostal pRZ€Z wszystkich j€qo pRZyJac1ól za rn€pRawc:>opoc:>oB111€ 
uc:>any. wpaRtUJ.\C się w wy111szczoną 1 OBRzm1alą twaRz tRuc:>no uw1€Rzyć op1sow1 BORoc:>ma , 
wspommaJąc€qo w mtoc:>ym mus0Rqsk1m €l€qanck1€40 0~1C€Ra o 111€naqannych ma111€Rach. 111€<)luqo 
tRwala J€40 kaRIERa wojskowa , 111€mal natuRalna kons€kw€ncJa z1 €m1ańsk1€40 pocho<)z€111a. 
autoc:>yc:>akta w c:>z1€<)z1111€ kompozycji , mus0Rqsk1 p0Rzuc1t stużBę 1 pośw1ęc1l się muzyc€, pozBaw1aJąc 
J€<)nak tym samym m1111malnych śRoc:>ków zap€w111ających , c:>otychczas 1 tak nęc:>zną , €qzyst€nqę. 

WRaz z tą <)€CYZJ.\ stop111owo wyostRzaly się C€Chy OSOBOWOŚCI , ktÓR€ ostat€Clnl€ <)opRowa<)z1ty 
qo <)o pRZ€c:>wcz€sn€j śm1€RC1 - nac:>wRażl1wość , sktonność <)o mistycyzmu, a więc 111€ustann€ 

111€pokoj€ c:>ucha , wzmaqając€ się poczuci€ B€Zna<)z1€jnośc1, Cl€Rp1€111€ moRaln€ , ~1zyczn€ 
a pRZ€<)€ wszystkim - oqrnskując€ to wszystko - coRaz w1ększ€ upoc:>0Ba111€ <)o alkoholu. 

pRZyjac1€l€ , pośRó<) Rozmaitych staRań o pomoc pozBaw1on€mu śRoc:>ków <)o życia 
1 s~RustRown€mu mus0Rqsk1€mu. woB€C nasilających się ataków €p1l€pSJ1 111€-

mal Silą um1€śc1l1 qo w p€t€RSBURSk1m szpitalu wojskowym św. m1kota
Ja - na OBRAZI€ w1c:>z1my qo UBRan€qo W€ wspa111atomyśl111€ poc:>a
Rowany pRZ€Z C€ZaRa CUI szla~ROk. n1€Nuqo pÓŹ111€J 42-l€t111 kom
pozytoR zmaRl. 

souys qoOunow w poznamu 

23 maRca 1921 

kl€Rownictwo m u zyczn € zyc,munt WOJCl€ch owsk1 

R€ŻyS€RI .\ kaROl URB.\n OWICZ 

SC€nOC,Ra~1a starnstaw J.\ROCkl 

ChOR€0C,Ra~I.\ m aksym1L1an statk1€WICZ 

9 maJa 1950 

k1€Row111ctwo muzycln € wal €R1an Bl€Rb 1aJ€W 

R€ŻYS€R I.\ kaROl URB.\110WICZ 

sc€noc, 1~ar1a zyc,munt szpm(;1 €R 

Ch OR€0 (jR.:\fla €UC,€111USZ papl1 ńsk1 



1 zastępca byR€ktom nacz€Ln€C;o 
byR€ktOR aRtystyczny 

byR€ktOR muzyczny 

byR€ktOR ChÓRU 
byR€ktOR Bal€tu 

qlówny sc€noc,m~ 
k1€Row111k wokalny 
k1€Row111k L1t€Rack1 

kooRbynaqa pRacy am:ystyczn€J 
pRzyqotowa111€ solistów 

k1€ROWlllk Statystów 
k1€Row111k t€chrnczny 

kl€ROWlllk pRObUkCJI 

J€RZY BOJ3.R 
maR€k W€1SS-(jRZ€SlńSkl 
JOS€ maR1a ~LoR€nc 10 Jt'.m10R 

Jolanta bota-komoRowska 
L1L1ana kowalska 
RyszaRb kaJa 
€wa wbow1cka 
kataRzyna Liszkowska 
maR1a kRystyna Różańska 
kataRzyna kębz 1€Rska. Lucyna klock1€w1cz. kRystyna kUJawa. 
wanba maRZ€C. RaJmunb now1ck1 
JÓZ€~ Z 1 €llńSk l 
jaC€k W€nZ€l 
wanba z1€L111ska 

k1€Row111cy pmcowrn 
qlówny ośw1€tl€111ow1ec maR€k Ryb1an 

SC€na ba.RIUSZ m1chalsk1 
b€komtoRrna konRab now1ck1 

p€RUkaR1113. €Wa 111€bŻW1€bŻ 
qaRb€ROBl3.11€ ewa WOW€R 

R€kWIZytOR1113. wtabystaw h0€bt 
malaRrna mama.n komalka 

pmcowrna kuaw1ecka bamska anna nowak 
pRacowrna kmw1ecka męska Jan ~uRszparnak 

mobystka €UCJ€llla Jębmszczyk 
pRacowrna OBUWlllCZa kaz1m1€RZ m1kOlaJCZak 

ślusaRrna Roman b€Ruck1 
stolaRrna 

msp1qenc1 
su~L€RZY 

ma.Rek kw1atkowsk1 

banuta k,\żm1eRska. Janusz t€m111ck1 
IZ3.B€Lla kop1€C. wab1m ZORm 

w pRoqmm1e wykoRzystano fRaqmenty ks1ążk1 świaóectwo. wspomnum1a óym1tlla szostakow1cza, rnezależna oficyna 
wybawrncza, waRszawa 1987 w tlum. B. bancyq1eR omz pam1ęt111ków m1kotA1a 1Z1msk1ec,o-ko1Zsakowa, cyt. za, moóest 

mussollC,SklJ "BOlllS c,oóunow· - texte, mate1Zial1en kommentall€, hamBuRq 1982 w tlum k. L1szkowsk1€J 

pROJ€kt Oklabkl, lluStRJ.Cj€ 
omz pROJEkt typoqmf1czny tytulu 

opmcowarne qmf1czn€ 1 sklab pRoqmmu 

bRuk 1 opmwa pRoqRamu 

kataRzyna Liszkowska 

STUDIO PROffiOCJI -m1kolaJ BLEJa 

bRukaRrna qmphus-pach 
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