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Rodzino znanego petersburskiego prawnika, Sergieja Emiljonowi· 
czo Termena żyła w zgodzie z dewizq „Ni mniej, ni więcei", wyrytq na 
rodzinnym herbie. Termenowie szczycili się swoim pochodzeniem - ich 
ród wywodził się z Francji i znany był już w XIV wieku. Mimo przyzwo
itych dochodów, zajmowali skromne, jak na stołecznq elitę, mieszkanie 
na ulicy Mikołajewskiej, a urodzony w roku 1896 pierworodny syn Lew, 
pierwsze lato życia spędził dzieląc pokój z babką. Za to rodzice nie ża
łowali środków na rozwój jego zdolności: w mieszkaniu zainstalowano 
laboratorium fizyczne i domowe obserwatorium, chłopiec pobierał lek
cje gry na wiolonczeli. W roku 1914 ukończył gimnazjum ze srebrnym 
medalem i zapisał się do konserwatorium oraz no wydział fizyczno-ma
tematyczny uniwersytetu. 

Nauki przerwała wojna. W roku 1916 powołano go do wojska i skie
rowano na oficerski kurs elektrotechniczny. Szczęśliwie ominął go wy
jazd na front i rewolucja zastało go młodszym oficerem rezerwy bata
lionu elektrotechnicznego, który obsługiwal potężnq carską radiosta
cję pod Piotrogrodem. Został wcielony do Armii Czerwonej, która prze
jęla carskq radiostację, a następnie przeniesiony do wojskowego ra
diolo borotorium w Moskwie. Aresztowano go w roku 1919 z niewyja
śnionych powodów. Nie udolo się ustalić, co zaszło w śledztwie, ole je
go sprawy nie przekazano do trybunału rewolucyjnego i w roku 1920 
został zwolniony z aresztu. 

Być może ten epizod plus „piętno" arystokratycznego pochodze
nia nie pozwoliły mu na wznowienie przerwanych wojną studiów, ale 
na szczęście prof. Abram Joffe z piotrogrodzkiego Instytutu Rentge
nologii poszukiwał kwalifikowanych specjalistów elektrotechników. 
Pierwsze proce, jakie wykonał Teremin na zlecenie profesora, ujaw
niły talent wynalazczy młodego naukowca i zdecydowały o jego dal
szych losach. 

W roku 1921 Teremin przedstawił skonstruowany przez siebie ete
rofon - pierwszy w świecie elektroniczny system ochrony. Urządzenie 
spełniało jeszcze jedną funkcję - okazało się bezdotykowym instru
mentem muzycznym. Autora niebywałego wynalazku wydelegowano na 
VIII Wszechrosyjski Zjazd Elektrotechników. Prasa pisało dużo o wiel
kim sukcesie radzieckiej myśli technicznej. Wynalazkiem zaintereso
wał się sam Lenin. Teremin dostąpił zaszczytu zademonstrowania urzą
dzenia wodzowi proletariatu na Kremlu. Pod koniec audiencji Włodzi
mierz Iljicz dał mu dwie rady: żeby zapisał się do partii oraz przedsta
wił eterofon (nazwany od imienia wynalazcy „tereminvoxem") jak naj
szerszemu ogółowi narodu. I tak, jeidżqc po kraju, odbył Teremin 180 
lekcji-koncertów, ale do partii nie wstąpił. 

W roku 1927 został wydelegowany na Zachód, do Frankfurtu na 
otwarcie wystawy muzycznej. Potem przyszły występy w całej Europie: 
Paryska Opera, londyński Albert Hall... Wielki tryumf, burze oklasków. 
I wyjazd do Stanów Zjednoczonych, koncerty w Carnegie Hall i Metro
politan Opera. Teremin nawiązał znajomości z wybitnymi przedstawi
cielami epoki: kompozytorami - Gershwinem, Ravelem, pisarzami -
Hauptmannem, G. B. Showem. Sam Charlie Chaplin kupił tereminvox, 
żeby użyć go w kinie, Albert Einstein odwiedzał go w studio, gdzie 
wspólnie grali jazzowe kawałki Gershwina. Lew Teremin, obywatel Ro
sji Sowieckiej - w białym fraku, z muszką - stal się ozdobą wytwornych 
salonów Ameryki. Dochody z koncertów i patentów uzyskanych na kil
ka innych wynalazków - pozwoliły mu żyć no wysokiej stopie, ale po
ziomu milionera nie zdołał osiqgnąć. Wielki Krach na giełdzie w roku 
1929 sprawił, że zainteresowanie tereminvoxem spadło z czasem pra
wie do zera i zamiast dochodów pojawiły się długi. 

Nie wiadomo kto zdecydował o powrocie Teremina do Rosji - on 
sam, czy jego faktyczni sowieccy mocodawcy. Jedno z wersji głosi, że 
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wywieźli go z Nowego Jorku czekiści i umieścili jako nielegalnego pa
sażera na statku „Stary Bolszewik". 

Był rok 1938, resort bezpieczeństwo w ZS 1RR objqł wł·aśnie lawren
tij Beria. Po dziesięciu latach nieobecności, oiczyzna przywitała Teremii
na niezbyt przyjaźnie: starzy znajomi unikali go jak zadżumionego, nikt 
nie chciał pomóc w załatwieniu wizy dla żony Lavinii. W 1939 został 
aresztowany. W śledztwie niczego mu wprawdzie nie udowodniono. ale 
i tak wyrok zapadł - 8 la.t obozu na Kołymie. Na szczęśde nie siedział 
tam długo. W.krótce na rozkaz Berii zaczęto wybierać wśród zeków spe
cjalistów do pracy w więziennych biurach konstrukcyjnych. Przeniesio· 
no go więc do Moskwy, najpierw do obozu dla naukowców. do tzw. sza. 
raszki, pod kierownictwo Tupolewa, potem do szaraszki specjalizującej 
się w radiotechnice. Wśród wielu opracowanych przez Teremina urzq
dzeń, najbardziej spektakularny był niewqtpliwie bezprzewodowy mi
krofon do podsłuchu (pluskwa), umieszczony w naściennej płaskorzeź
bie przedstawiajqcej herb USA. !Pikanterii sprawie dodaje fakt, że owo 
panneau zostało wręczone w darze ambasadorowi Stanów Zjednoczo· 
nych przez piolilierów, którzy gościli dyplomatę w słynnym miasteczku 
Artek. Ambasador umieścił herb w swoim gabinecie i w ten sposób 
przez kilka lat Kreml, znał wszystkie sekrety amerykańskiej dyplomacji. 
W końcu amerykańscy specjaliści odkryli podsłuch, ole Tereminowi 
udało się opracować już nowe urzqdzenie podsłuchowe. Otrzymało 
kryptonim „Burza" i pozwalało z odległości 300-500 metrów rejestro
wać drgania szyby okiennej, za kłórq prowodwne był.y rozmowy. i prze
kształcać te drgania na dźwięki. Za ten wynalazek Teremin otrzymał 
nagrodę stalinowską I stopnia, wolność i mieszkanie w prestiżowym 
domu czekistów na Leninowsk 1im Prospekcie. 

W 1947 r. Teremin ożenił się po raz trzeci i laktvcznie staf s.ię bigo
mistq, ponieważ jego zwiqzek z drugq żonq. Laviniq Williams, choć nie 
uznany przez prawodawstwo sowieckie. nie został nigdy rozwiązany. 
Nowa żona, Mario Guszczino. młodsza od niego o 25 lat, urodziła mu 
wkrótce dwie córki, bHźniaczki - łłe·lenę t Natalię. Choć formalnie uwol-

ni.ony, procował dolej dla KGB do czasu, kiedy w elektronice nastąpił 
przełom - pojawiły się tranzystory, a w modę weszło zajmowanie się -
według Teremino - pseudonaukq. czyli UFO, lewitacją. ekstrasensorykq. 
Odszedł wtedy z KGB, ole nie był jeszcze go1ów przejść na emeryturę, 
zatrudnił się więc w Instytucie Akustyki, a 1PD jego zamknięciu w r. 
i 965. przeszedł do pracy w laboratorium Moskiewsk.iego Konserwato
rium. Kiedy w latach 70-ych i ono uległo likwidacji. objqł katedrę oku· 
styki na· wydziale fizyki uniwersytetu. Wciqż był pełen energii. Czerpał 
jq ponoć z cukru, którego zjadał do 1 kg dziennie. Jako wynalazcę za
interesował go teraz problem długowieczności - opracował system 
oczyszczania i odmładzania krwi i przedstawił go w KC. Ale jego pro· 
jekt nikogo w Komitecie nie zainteresował. „Tam powiedzieli - jak 
wstrząśnięty opowiadał - naszym zmartwieniem jest wykarmić ludzi, 
a nie przedłui~ać im życie." Nieoczekiwanie dla wszystkich. w roku 
1991. w wieku 9 5 lot, Lew Terem in, idqc za drugq donq mu niegdyś ra
dq Lenina, zapisał się do 'KPZR. 

Zmarł dwa lata później. jesienią 1993 roku. Marzył. żeby pochowa
no go· wiecznej zmarzlinie i ożywiono, kiedy nauka upora się z nieśmier
telnością. 

Pochowano go j,ednok na cmentarzu w Kuncewie. 

No podstawie moteriołów zgromadzonych przez THERMEN·CENTR, Centrum Muzyki Elektroaku· 
stycznej w Moskwie. zamieszczonych no http://lheremin.ru 
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„ ... muzyka plus elektryczność równa się dźwięk XX wieku." 
Joseph Schilli"ger 

Urodzony w Rosji Joseph Schillinger miał diuży wkład w historię 
i rozwój tereminvoxu, a także najważniejszych opracowań na jego te
mat. Kiedyś profesor muzykologii z Piotrogrodu, w latach 20-tych prze
prowadził się do Nowego Jorku, gdzie rozpoczqf współpracę z Lwem Te
reminem, pomagając mu w napisaniu instrukcji obsługi tereminvoxui 
oraz opracowaniu kilku nowych modeli instrumentu. Napisał też dla Te
remino Pierwszą Aerotonicznq Suitę Powietrzną. 

Na sympozjum kompozytorów zorganizowanym w Nowym Jorku pod 
koniec lat 30-tych, Joseph Schillinger uraczył swoich słuchaczy prawy
konaniem swojej najnowszej kompozycji na keyboard. Rozwinięta linia 
melodyczna przywodziln no myśl... kogo? - Mozarta - powiedział jeden 
ze słuchaczy po zakończeniu utworu. - Bacha - powiedział inny. Jesz
cze inni kompozytorzy, obecni na koncercie, usłyszeli w utworze Schil
lingera echa muzyki Debussy'ego, Beethovena i Brahmsa, ale żaden 
z nich nawet nie zbliżył się do odkrycia prawdy. Schillinger stworzył 
swój utwór z naniesienia dziennych fluktuacji cen na giełdzie zbożowej 
w Chicago i giełdzie tusz wieprzowych w Kansas no wykres liniowy, 
a następnie przypisał kożdemu kwadratowi wykresu odpowiednią war
tość muzycznq. 

- Wykorzystałem do tego celu notowonia giełdowe ze stron finan
sowych gazet - powiedział - równie dobrze mogłem uiyć numerów te
lefonów lub linii dachów drapaczy chmur Manhattanu. 

Pokaz ten nie był spry1tnq sztuczką. Matematykę juko podstawę 
swojej muzyki Schillinger uczynił dziełem życia i chociaż w dniach naj
większej słowy, w latach 20-tych i 30-tych niek1tórzy uważali go za szar
latana, jego osiągnięcia i reputacjo kompozytora, dyrygenta i nauczy-

ciela były imponujące. Utwory Schillingera, takie, jak Symfonia Północ
norosyjska (1931) oraz ludtie i prorok (1 ·931 ), skomponowane zgodnie 
ze ścisłymi zasadami matematycznymi, były często wykonywane przez 
wielkie orkiestry amerykańskie i europejskie, a jego wpływ no muzy
ków amerykańskich, m. in. George'a Gershwina, Oscara Levanta, Glen
na Millera, Benny Goodmana i Tommy'ego Dorsey'a był kolosalny. Ger
shwin, kt·óry mini zajęcia ze Schilingerem trzy razy w tygodniu przez 
4 i pół roku, pod jego troskliwym okiem skomponował Porgy and Bess. 
Mówi się również, że Glenn Miller skomponował Moonlight Serenade ja
ko ćwiczenie w permutacji nut dla Schillingero. 

Schillinger nie uważał, że patrzenie na muzykę pod kqtem zimnych 
zasad matematycznych jest cyniczne. Tok, jak udowodnił, że możliwe 
jest komponowanie muzyki według wzorów matematycznych, tok rów
nież wykazał, ie największe utwory Bacha i Beethovena można rozry
sować w formie wykresu i przedstawić zgodność ich przebiegu z wzo
rami mot·ematycznymi. 

„ --=---

Julius Goldberg 
Niewiele wiadomo kim był na prawdę przyjaciel, wspólnik i mena

dżer lwa Teremina - Jul ius Goldberg. Albert Glinsky, w trakcie poszuki· 
woń materiałów do swojej książki zotytułownnej Teremin, muzyka ete
ru i szpiegostwo ubolewał, ie nie udało mu się uzyskać zbyt wielu in
formacji nu temat Goldberga, a nawet nie zdołał odszukać jego oficjal
nego amerykańskiego aktu zgonu, pomimo, że Goldberg mieszkał z io
nq .i rodziną w stanie Nowy Jork. 

Wiadomo na pewno, że urodził się jako „Yuri Mikhailovich Gold
berg" w 1888 r. w Petersburgu, w Rosji. Na politechnice niemieckiej 
odebrał wykształcenie jako inżynier mechanik. W Niemczech zmienił 
imię i odtqd znany był jako Julius Goldberg. W połowie lat 20-tych po
znał i zaprzyjaźnił się z Lwem Tereminem i w 1grudniu 1927 r. przybył 
z nim do Nowego Jorku. 

Po w,prowadzeniu tereminvoxu no rynek, Goldberg zajql się jego 
promocją. Nie wiemy, jak dobrze potrafił no nim grać, ale byt członkiem 
zespołu składajqc·ego się z dziesięciu tereministów, o wiosną 1930 r. 
występował no scenie Carnegie Hall. 

Wiadomości na temat życia Goldberga po roku 1938, w którym Lew 
Teremin opuścił Amerykę i wrócił do Rosji, sq, w najlepszych wypadku, 
skąpe, powierzchowne i niepewne. Wiadomo, że się ożenił i jeszcze dwa 
razy zmieniał nazwisko na „George Goreff" i „George Gorham". 



Z prehistorii 
muzyki elektronicznej 
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1899 r. - dźwi9Jr z drutu . 
Po raz pierwszy w historii współczesnei cywilizacji· do tworzenia fal akustycznych przyczynia się prąd elektryczny. Zródłem tego nowego zjawiska są wpro
wadzane w tym czasie do użytku elektryczne lampy uliczne. Zagadka zostaje zbadana przez fizyka Wilama Dudella: dźwięk powstaie na zwojach i konden
satorze prymitywnei lampy lukowej. W. Dudell rozwija tę koncepeję i tok powstaje pierwszy „instrument" muzyczny: dzięki wbudowanej kilawiaturze moż
na na nim grać proste imelod.yjki. Przero'biona lampa uliczna nie stanowiło żadnei konkurencji dla instrumentów akustycznych, lecz to dopiero początek ... 

l 919 r. - Tlaeremin 
Rosyjski naukowiec Lew Teremin konstruuje coś bardzo oryginalnego - nawet w porównaniu z dzisiejszymi1 urządzeniami - i nazywa je theremin. Przypo
mina to antenę sprzężoną z generatorem częstotliwości akustycznych. Maszyno wytwarza wokół siebie pole elektryczne. Gdy w jego obrębie muzyk poru
szy np. ręką, zmiany polo są przetwarzane na dźwięk. Wbrew pozorom to dziwne urządzenie było szeroko wykorzystywane przez muzyków, a dźwięk tok 
powstały może poszczycić się charakterystycznym brzmieniem. 

l 930 r. - pierwszy magnetofon 
Dźwięk był zapisywany dzięki zastosowaniu różnych sposobów namagnesowaniu nośnika (lak ;ak w współczesnych magnetofonach}. Dość nieporęczne by
ło ówczesne medium zapisu - drut elektryczny. Możliwość elektrycznego zopi·su dźwięku otwiera nowy rozdział w his,torii muzyki. 

1934 r. - organy eJekłl'yczne 
Laurens Hammond opracował pierwsze organy .elektryczne. Istotą wynalazku bylo naśladowanie brzmienia akustycmych organów kościelnych. Po porów
naniu liozmiorów pierwowzoru i elektrycznego następcy zalety stojq się oczywiste. 

1962 r. - do gry wkracza Robert Moog 
Legendarny konstruktor Robert. Moog buduje syntezator modularny. Wykorzystuje (jeszcze wtedy świeżą) koncepcję generatora akustycznego o częstotli
wości sterowanej napięciem prądu. Maszyna składa się z wielu modułów realizujących rożne funkcje {generator brrmienia, 1iltr, wzmocnienie,, modulacjo), 
połqczonych kablami elektrycznymi. Dzięki otwartej, modularnej budowie możliwe było konstruowanie (za pomocą łączenia modułów kablami) dość zróż
n~cowanych brzmień. 

l 970 r. - minimoog 
Wymyś1lony przez Roberto Mooga syntezator podręczny był pierwszym, masowo produkowanym i (co ważniejsze) kupowanym syntezatorem. Kluczem do 
sukcesu Minimooga było porzucenie uniwersalne.i (i trudnej w obsłudze} koncepcji syntezatora modularnego, którego miejsce zajęły podstawowe moduły 
połączone na stałe w jednej obudowie z klawiaiurą. !Pierwszym z polskich muzyków uiywujqcym sy.ntezatoro Mooga by.ł Czesław Niemen. 

Wg.: Rodosłow Tereszczuk, Kariera samplero, PC Audio, 15. li. 2001 



„Wszyscy" wiedzą, że Ameryka jest krajem kultury masowej, ale 
nie kaidy tak myśli o Związku Sowieckim. Na pewno nie komuni
styczni przywódcy, z których jeden pogardliwie zauważył, że naród 
amerykański nie potrzebuje obawiać się miłującego pokój sowiet· 
kiego państwa, bo nie ma ono najmniejszej chęci pozbawiać Amery
kanów ich coca-coli i komiksów. Pozostaje jednak faktem, ie ZSRR 
jest jeszcze bardziej krojem !kultury masowej niż USA. Trudniej to 
tylko rozpoznać, ponieważ ich kultura masowo jest w s w o j e i 
f o r m i e dokładnym przeciwieństwem naszej, służąc propagan
dzie i pedagogii raczej niż rozrywce. Niemniej posiada zasadnicze 
cechy kultury masowej i te różnią jq od kultury ludowej czy kultury 
wyższej: wyrabianiem jej dla masowego spożycia zajmują się tech
nicy zatrudnieni przez klasę panującą, nie jest ona wyrazem dążeń 
ani indywidualnego artysty, ani samych zwykłych lodzi. Podobnie 
jak nasza, raczej eksploatuje niż zaspokaja kulturalne potrzeby 
mas, choć cele sq raczej polityczne niż handlowe. 

Dwight MacDonald, Teoria kultury masowej (1953) w: Kultura masowa, wy
bór, przekład Czesław Miłosz, Wyd. Literackie, Kraków 2002 

Kultura masowa jest narzucona odgórnie. Fabrykują jq technicy 
wynajęci przez ludzi biznesu. Jej odbiorcy są biernymi konsumenta
mi, udział ich ogranicza się do wyboru pomiędzy kupnem albo od
mowq kupno. Władcy kiczu, krotko mówiqc, eksploatują .kulturalne 
potrzeby mas, aby zebroć zysk i (albo) utrzymać rzqdy ·swojej klasy 
- w krajach 'komunistycznych działa tylko ten drugi motyw. (To nie 
to sumo z o s p o k a j o ć potrzeby, juk to robila poezja 1Burn
so, i e k s p I o a t o w o ć je, jak to robi Hollywood). Sz1u
ko ludowa była własnq instytucjq ludu, prywatnym ogródkiem od
dzielonym murami od wielkiego formalnego parku wyższej kultury 
ponów. Natomiast kultura masowo rozwala mur, udostępniając ma
som skoionq formę wyższej kultury i staje się narzędziem politycz
nej dominacji. 

Dwight M'cDonold, opus cit. 
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TEATR WSPÓŁCZESNY 
Warszawo ul. Mokotowska 13 

Dyrektor Teatru 
MACIEJ ENGLERT 

Zastępco Dyrektora 
SŁAWOMIR SZVLSKI 

Kierownik techniczny 
PIOTR SAMOJLIK 

PRACOWNIE: 
malarska - KATARZYNA WIERZEJSKA-BOJCZUK 

perukarska - GRAŻVNA ŚVflERŻEWSKA 
tapicerska - LESZEK PRUSNIEWSKI 
ślusarsko - JERZY MOŚCICKI 
brygadier - BENEDYKT DANIEL 

rekwizytor - ROBERT KOWALCZY<K 
glówny elektryk - WlODZl.~·11ERZ SOKOŁOWSKI 

akustyk - PAWEl ZOŁEK 
modelator - JUSTYNA NOWICKA, 

- MONIKA ŻOUK 

Redakcjo progromu JADWIGA ADAMOWICZ 
Opracowanie graficzne MAGDA HUECKEL 

Projekt okładki JOANNA KUROWSKA 
Redakcja techniczna LESZEK TOMALA 

Przedsprzedaż biletow prowadzi kuso Teatru ul. Mokotowska 13. tel. 022 825 59 79 
W dni powszednie ,od 11.00 do rozpoczęciu spektaklu, w poniedziałki ad 11.DO do 17 .00, w niedziele i święta czynna od 13.00 do rozpoczęcia spektaklv. 

Aulomutvczna informacja o repertuarze: tel.022 825 09 43, fax 022 825 52 17; 
Przedsprzedaż biletow prowadzą rownież Kusv Teatralne EVENTIM (dawniej ZASP) 

www.eventim.pl, tel.022 621 94 54, 022 353 93 93 
Internetowa sprzedaż biletów www.tlclletonll111.pl 

Przedsprzedaż biletów ri>wnież w punktach sprzedaży Ticket Online 
Lista punktów dostępna na stronie. 

e-mail: teatr@wspolaesny.pl 
strona: www.Wspolczesny.pl 

Teatr jest członkiem Związku Pracodawców 11Unia Polskich Teatrów" 




