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Akt I 
CAREWICZ 
Bory Godur ow wydaje rozkaz zabicia dziecka carewicza, prawowitego następc tronu ordercy wykonują zada
nie Lud , który zosta1e wpuszczony do palacu widzi, 1e następca tronu został zamordo any. Godunow rvykorzystuie 
przerazeme ludzi 1 man1pulu1ąc nimi rozpoczyna ostatni etap walki o władzę. Straznicy 1 pOllCJanci wymuszają na 
zgromadzonych modlitwy w 1ntenc11 wstąpienia Borysa na tron Szczetkalow oglasza, ze Godunow wcią7 rne pod1ąl 
ostateczne] d cyz11 Prośby ludu stają s ię coraz bardziej natarczywe w końcu po1aw1a1ą się nawet „bozy ludzie" któ· 
rzy ro zą Boga by ochroni! ich kraj Borys klada kwiaty na m1eis u kaźrn dziecka, całkowicie prze1mu1e kontrolę nad 

sytuaqą, ohcjalnie zgadza się obJąć wladzę . 

KORONACJA 
Przy cJźw1ękach dzwonu ukazu1e się Borys Wyglasza przernów1e111e inauguru1ące 1ego anowame pe ne 1rraC]onalne
go lęku ., Czuię c 1 ęzar w duszy a 1ś strach. lęk, niepokój w sercu, przeczucia. 

SPISEK 
P1men pr ekazu1e grupie mlodych fanatyków t orzących ugrupowanie narodo o-relig11ne wlasną w1z1ę dzieió Rosji 
Dla oparcia swoich argumentów po azu1e zbiorovvy grób ofiar Godunowa Jeden z młodych Grigon1 . opowiada 
swóJ koszmar 1uz trzeci raz śni mu się. ze wspina się na wiezę po stromych schodach, pogląda w dól na Moskwę 
i spada z w1elk1e1 vvysokośc1 P1men snu1e historię swoiego zyc1a. a Grigori j wypytu1e go o śmierć carewicza Dymitra 
w Ugliczu. „On bylby twoun r ·wie n1k1om panowałby I " . mówi P1men. Slowa te wywiera1ą w1elk1e wrazenie na Grigon1u. 
który staie się tybrańcem P1mena i 1ego fanatycznym wyznawcą Jak gotowy na wszystko terrorysta przystępuje do 

realizacji zadania obalenia Godunowa i zdo ycia tronu Narodzi! się Samozwaniec 

SAMOZWANIEC 
w poblizu litewskie) granicy w uczęszczanym przez wo1sko 1 pol1CJę burdelu po1aw1a się Gngor11 w towarzystwie prze
branych za duchownych Warlama i M1sa1 la Towarzyszom Gngonia szybko udziela się rozwiązła atmosfera m1e1sca. 
Grigori1 nie iorze udz1alu w 1abawie. trzyma się z boku skupiony na real1zaqi zadania Chce dotrzeć na Litwę, a stam
tąd do Moskwy Do burdelu wkrac1ają pohqanci Poszukują 1b1ega klóry - jak twi erdzą - stanowi niebezpieczeństwo 
dla państwa Pol iCJa 1est brutalna, b11e Warlama Grigori1 czyta list gończy zmieniając Jego treść i opis poszukiwanego 
Sugeru1e, ze 1est 111m Warlarn W ońcu pobity Warlam ma sam przeczytać l1s Kiedy policja zdaJe się 1uz panować 
nad sytuaqą clo akcJ1 wkracza1ą mlodz1 bo1ówkarze zwolennicy P1rnena. Pohqa ,:osta1e ozgrom1ona Gngon1 , taie 

s ię przywódcą. 
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Akt li 
KRYM 
Gdzieś nad morzem. w prywatnej rez denq1 Godunowa Ksenia, iego córka, opłakuje śmierć swego męza . Jest też 
i Fiodor, ynek Borysa i\/kracza Car Zirytowany ciągłym lamentem córki. krzyczy na nią, by się uspokoiła Rodzina 
Godunowa znajdu1e się w starne głębokiego rozpadu Borys szuka pocieszenia w rozmowie z Fiodorem - to jego 
ostatnia nadzie1a. ostatni sens zycia. Sprawy nie ma1ą się do rze. Car wie. że iest znienawid10ny przez poddanych 
1 ze rnc me zdola przek nać ich do mego 

BU NT 
Rozwazania Borysa przerywa kniaź Szujski. Ze zJośhwą satysfakC]ą donosi. ze na Litwie pojawi! się Samozwaniec. St_ · 
sząc 1m1ę Dymitr . Borys traci równowagę . Każe umocnić l1tewsk1e granice Prosi. by Szujski przysiąg ze carewicz me 
zyje Ten szczególowo opisu1e z rodnię Zaskoczony i rzerazony Godunow odprawia kniazia Wtedy ukazuje mu się 
duch zamordowan go dziecka_ Sy uaC)a zaczyna gwallownie wymykać się Borysowi spod kontroli 

UPADEK 
W studiu telewizyinym trwaj , przygotowania do programu z udziałem Borysa Godunowa, w którym ma się dokon ć 
publiczny sąd nad władcą Zgromadzeni rozmaw1a1ą o anatemie rzuconej na Grigon1a i zblrzających się do Moskwy 
oddz1alach Samozwańca W studiu pojaw1a1ą się glówni bohaterowie widowiska: Godunow, Szu1sk1 1 Szczelkalow 
Zosta1e wprowadzony N1kolka - jurod1wy. kalekie dziecko, które rozpoczyna dziwne how Chór zalobnych kob1el 
w kostiumach stytrzow nych n rosyjski stróJ udowy przedsta 1a scenę, w którei glodujący lud domaga s ię chleba. 
Borys pyta jurod1 ego dlaczego rozpacza. Ten rzuca mu y., twarz oskarżenie. ze to on rozk zal zabić carewicza, 
i nazywa go Carem-Herodem Jurod1wy ieszcz zagładę raju 1esiony uroczystej procesj i Lud ma swojego ko
le1nego bohatera. 

Rozpoczyna się narada nad spo obem walki z Sarnozwan em Wkrótce przybywa Szu1sk1. O ow1ada o dziwnym za
chowaniu i uro1eniach Borysa Nikt nie daje mu wiary, ale nagle pojawia się on sarn krzyczy „Precz precz dziecko! . 
potwierdzaiąc szystko, co zostało pow1edz1ane Swjski prosi, by Borys vvysluchal starca . który chce wyjawić ie l ką 

taiemnicę Wchodzi P1men. Mówi Carowi, ze 1 Uglrczu zdarzył się cud ślepiec odzyska! wzrok na grobie carewi
cza Dymitra To ostat111 etap walki z Godunowem. ostateczna komprom1taC)a. Borys zosta10 nagle zasztyletowany 
przed telewizyjnymi kamerami przez czlonków bojówek P1mena Czując nadchodzącą śmierć. wzywa swego syna 
B11ą dzwony, Borys wskazu1e na Fiodora "To wasz car" ytuacra zaczyna tracić obiektywny charakter, poiaw1a1 s1 
przedśmiertne w1z1e kona1ącego Godunowa_ Frod r - ostatnia nadz1eia 1 jedyny cel zycia Godunowa - także zostaje 
zamordowany Up dek Bo sa 1est ostateczny, 1ego ród nie odegra juz żadnej roll w d11e1ach ROSJI • 
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Act 1 
TSAREVICH 
Boris Godunov orders the assassination of a child , the tsarevich , nghlful heir to the throne. The murderers do his 

bidding. The crowd who have been let inio the palace can see thai the heir to the throne has been murdered. Godu

nov exploits the people's terror and manipulates them , beginning the final stage of his light for power. Guards and 

policemen force the gathered crowd to pray for Boris 's ascension to the throne. Shchelkalov announces thai Godunov 

stili hasn't reached a final decision. The people's prayers become more and more fervent. finally even "men of Goci " 

appear who plead thai God protect their country. Boris lays flowers where the child was slain. takes complete control 

of the situation. officially agrees to take power. 

CORONATION 
The coronat1on. Bons appears to the sound of bells. He delrvers a speech inaugurating his reign . filled with an irrational 

tear· "I feel a burden in my sou l. A sense of rear, dread . anxiety in my heart, foreboding " 

PLOT 
Pimen unfolds his vision of Russian history to a group of young fanatics who form a national-religious group. To sup

port his arguments , he shows them the mass grave of Godunov's victims. One of the young men. Grigory, re lates 

his nigl1tmare he dream! for the th1rd time tl1at he climbed some steep stairs to the top of a high tower, looked down 

on Moscow, and fel l from a great height. Pimen recounts the story of his life, and Grigory asks him about the death 

of tsarevich Dmitry in Uglich. "He would have been your age. he would have been the rulerl ''. Pimen says. These 

words make a huge impression on Grigory, who becomes Pimen 's favourite and his fanatical supporter. As a terronst 

prepared to do anything. he sets about his task to overthrow Godunov and seize the throne. A Pretender is bom. 

PRETENDER 
Close to the Lrthuan ian border, Grigory with Varlaam and Mi sa1 I, who are dressed as monks, arrive at a brothel fre

quented by soldiers and police. Grigory's companions quickly succumb to the debauched atmosphere of the place. 

Grigory doesn't take part in the merriment , he remains aloof, focused on his task. He wants to getto Lithuania and 

from there to Moscow. Policemen enter the brothe l. They are looking for a fug1t1ve who they claim poses a threat to 

the state. The policemen are brutal, beating up Varlaam. Grigory reads out the warrant. changing what it says and the 

description of the fug itive . He suggests Varlaam is their man. In the end . the battered Varlaam is to read the warrant 

himself. When the police finally seem to be in control , young hit-squad members who are supporters of Pimen appear 

on the scene. The police get a thrashing. Grigory becomes a leader. 

Act 2 
CRIME 
Somewhere close to the sea, at Godunov's private residence. His daughter Kseniya is grieving over the death of her 

husband. Fyodor, Boris 's son, is also there. The Tsar enters. lrritated by his daughter's constant wailing , he shouts at 

her to be quiet. The Godunov family is suffering a serious breakdown. Boris seeks consolation in a conversation with 

Fyodor - he is his last hope, his last purpose in life. Things aren't going well The Tsar knows his subjects hate him and 

thai nothing can change their minds. 

REBELLION 
Boris's reflections are interrupted by Prince Shuysky He reports with malicious satisfaction that a Pretender has appe

ared in Lithuania . Hearing Dmitry's name, Boris goes to pieces He orders the border with Lithuania to be secured. He 

asks Shuysky to swear the tsarevich is dead . The man describes the murder in detail. Taken aback and terrified , Go

dunov dismisses the prince. Then the ghost of the murdered child appears. The situation is rapidly getting out of hand. 

DOWN FALL 
In a television studio. work is under way on a programme with Boris Godunov in wt1ich a public trial of the ruler will 

be held. The people present talk about the anathema on Grigory and the Pretender's forces approaching Moscow. 

The focal figures of the show arrive Godunov, Shuysky, and Shchelkalov. Nikolka the yurodivy appears, a crippled 

child, and starts the strange show A chorus of mournful women in costumes modelled on Russian folk dress present 

a scene in which the starving people demand bread. Boris asks the yurodivy why he is so sad. The boy accuses him 

to his face !hat he ordered the killing of the tsarevich, and calls him Tsar Herod. Carried in a solemn procession, the 

yurodivy foretells the country's destruction. The people have a new hero. 

A meeting is in progress on how to deal with the Pretender. Soon Shuysky arrives. He tells everyone about Boris 's 

strange behaviour and his hallucinations. Nobody believes him, but suddenly the man himself appears, screaming 

''Away, away, childl", confirming everything that 's been said . Shuysky asks Boris to listen to an old man who wants to 

reveal a great secret. Pimen enters. He tells the Tsar that a miracle has taken place in Uglich: a blind man regained his 

sight on tsarevich Dmitry's grave. This is the final stage of the light against Godunov, the final humiliation. Suddenly 

Boris rs stabbed to death before the TV cameras by members of Pimen 's hrt-squad. Feeling death approachrng, he 

calls for his son. The bells are ringing , Boris points to Fyodor "This is your tsar" The situation starts to lose its ob

jectivity, the dying Godunov's last visions appear. Fyodor - Godunov's last hope and his only purpose in life - is also 

murdered. Boris's downfal l is frnal , his family will never play any maJor part 1n Russia's history. • 





Tomasz Baranowski 

Borys Godunow, 
czyli wielka próba 
KÓŁKO DYLETANTÓW 
Jednym z najbardziej przełomowych momentów w h1stori1 muzyki romantyzmu by o niewąt !iwie powstanie tzw. szkół 

narodowych. Około połowy XIX stulecia ua tywniły s ię na 111espotykaną wcześniej skalę srodowis a artyst czne kra

jó v położonych na peryferiach starego Zachodu. takich jak Czechy, Polska, Rosia. kra je skandynawskie i Hiszpania. 

Na arenę ś v1atowego życ ia muzycznego wkroczyło wówczas z impetem wielu nowych twórcó , których sukces po

l egał na tym, że potrafili oni po pierwsze zadziwić Europę. objawia1ąc mistrzowski warsztat kompozytorski, po wtóre 

natomiast co ważn iejsze - zachwycić Ją ięknem własnego , oryginalnego stylu , zakorzenionego w rodzimej tradyCJi 

narodowej 1 ludowej 

Szczególnie radykalne zmiany prowadzące do uksztaltowania się nurtu narodowego miały miejsce w Rosji lam 

bo iem nie ist ni ała właściwie rodzima i profesjonalna zarazem twó rczość muzyczna. Od czasów Piotra Wielkiego 

Petersburg i Moskwa zdominowane były przez ,cudzoziemszczyznę " na dworze rosyjskim rozbrzmiewala niemal 

wyłącznie muzyka !oska i francuska v ko aniu zagraniczn eh art stów, utrzymywano włoski teatr operowy, 

a petersburska pu liczność oklask1wala p ybyłych z daleka wirtuozów Włocha Muz1 Clementiego czy Irlandczyka 

Johna Fielda. 

Za zatozyc1ela rosyjskiej szkoły narodowej uwaza s ię Michaiła G l inkę- pierwszego kompozytora rosyjskiego operujące

go jęz kiem muzycznym na miarę norm techn1czno-kompozytorsk1ch swoich czasów. którego Iwan Susanin (Życie za 
cara) z roku 1836 zyskał miano pierwszej opery narodo ej Dziedzictwo Glinki , a ta kże Aleksandra Dargom żsk i ego -

jego przy1aciela i z razem bezpośredniego kont nualora na drodze do odno ien ia muzyki rosyjskiej w duchu narodo

wym - podjęło w krótkim czasie pięciu młodych kompozytorów, którzy przeszli do historii jako tzw Potężna Gromadka 

(Mogucza1a Kuczka), znan tez pod nazwą Wielkiej Piątki . Przywódcą grupy byl M1li1 B łak1riew, znakomity pianista 

i improwizator. samodzielnie zg lęb1 a1ący mkana sztuki muzyczne1 i pel niący zarazem rolę nauczyciela pozost łych 

1e1 członków. Wszyscy zaczynali karierę jako amatorzy uprawiający całk iem inne zawody Cezar Cui byl 1nzynierem. 

Aleksander Borodin lekarzem 1 chemikiem, Mikołaj Rimski-Korsaka oficerem marynarki. wreszcie odesl Musorgski 

urzędni kiem państwowym. Orędowni kiem . kółk dyletantów" - 1ak ich czasem naz ano - ostał Wladimir Stasow, 

wpływowy krytyk 1 publicysta muzyczny który później napisal biografie wszystkich tych kompozytorów 

I d ea ły artystyczne Potężnej Grom dki ksztaltowaly się w ogniu sporów i polemik prowadzonych (głównie przeL 

Stasowa) z konserwatywnym ś rodowiskiem skupionym wokól zalozonego w roku 1859 w Peters urgu Rosyjskiego 

Towarzystwa Muzycznego lnstytuqa ta, kierowana przez Antona Rubinstei na. wykszta łconego w Berlinie kompozyto

ra 1 pianist ę . sercem będącego germanofilem. a talentem . epigonem stylu Mendelssohna, Schumanna 1 Chopina, 

w istocie była rosy1ska tylko z nazwy. Na organizo an eh przez Towarzyst o koncertach występowa l i glówn1e muz cy 

zza granicy. a dom1nowal repertuar niemiecki Ponadto, w założonym przez Ru 1nste1na trz lata późrne1 konserwa

torium państ owym, wykładali niemal wyłącznie rofesorow1e z Niemiec. Mozna postawić tezę. że ów silny anlago

rnzm. 1ak1 wytworzył się pomiędzy decydo anie akademicką i kosmopohtycz ą formacją a grupą zbuntowanych 

i pragnących zmian młodych twórców petersburskich. stal się pierwszą przyczyną niezwy le dynamicznego rozwoju 

szkoty rosy1sk1ej 
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U podstaw programu kompozytorow Potęznej Gromadki legły dwa zasadrncze cele· o pierwsze oznanie 1 przyswo-

1enie dziedzictwa muz k1 europejskiej. po drugie zaś stworzenie własne i muzyki profes1onalnej o wyraznie narodowych 

korzeniach . czerpiące1 1nspira jęz ros 1skie1 kultury, l1istorii i literatury a takze z folkloru 1 śpiewów cerkie n eh Zalo

zenia te i mplikował określon dobór gatunków muzycznych. opery. pieśni oraz form instrumentalnych o charakterze 

programowym 11lustracy1nym. To właśnie w tego rodza1u utworach nie zaś w czyste1 muzyce instrumentalnej , rosy1sk1 

duch narodowy mógl ostać wyrazony w całej pe łni - zarówno w treści , jak tez w formie czyli 1ęzyku muzycznym. 

Nawiązywanie do folkloru 1 tradyc11 narodowe1 w duzym stopniu zdeterm1nowalo takLe styl 11a1w1ększego ompozyto a 

rosy1skiego doby romantyzmu, Piotra Czajko s iego kt · ry reprezentował jednak zdecydowanie odmienną postawę 

artystyczną O ile bo iem kompozytorzy Potężnej Gromadki dąż li do uwypuklenia odrębności mu ki ros jsk1ej, 

o tyle Cz jkowsk1emu zależało przede wszystkim na doby 1u jej z 1zołaCJI 1 c eniu nurt ogólnoeurope1ski. 

W porównarnu z „kuczkistami' był zatem twórca Eugeniusza O 1egina w wykorz st niu rodz1me1 materii znacmie 

mnie1 radykalny 1 konsekwentny. 

NIEZATARTE ŚLADY 
Droga od pierwszych szkiców Borysa Godunowa , dato, anych na paidziern1k 1868 roku do premiery dziel a. która od

byla się 8 lutego (według kalendarza 1ullańsk1ego 27 stycznia) 1874 roku w Teatrze Mary1skim w Petersburgu, okazała 

się dla Musorgskiego na1w1ększym 1 na1trudnie1szym wyzwaniem w caleJ 1ego karierze kompozytorsk1e1 Byl to czas 

„wielk1e1 próby" - zm1erzen1a się z jednej strony z tematem uwiecznionym 1uz wszak przez samego Puszkina z drug1e1 

zaś ze „skrzeczącą pospolitością' nieprzychylnych artyście petersburskich .. po.<'.al się Boż autorytetów w dziedzinie 

sztuki operowej. Należ zatem wyrózrnć dwa etapy owei drogi • pierwszy - od Borysa Puszkina o Borysa Musorgskiego 

i drugi - od partytury do 1eJ, skorygo anej pod nac1sk1em ze mątrz . znaczrne zm1enione1 1 ro7szerzonej ers1i (J k 

się późnie1 okaze. byna1mniej nie ostatniej) 

Tragedia Puszkma po tym samym tytułem , powstała na zeslaniu roku 1825 które1 t reśc i . 1es1 niechlubny epizo 

z dziejów car kiej Ros1i z Polską w tle , wywarla na kompozytorze bard10 silne wrazerne Bliski musia ł mu yć - jako 

rosy1skiemu patriocie {zeby nie powiedz i e ć naCJonal1ście) - 1uz sam temat przesycony wręcz wątkami dramatycznymi 

krzyzu1ącym1 się na różn eh płaszczyznach . a także nowatorskie, 1ak na owe czasy, 1ego u1ęc1e literackie. Dzieło Pusz

kina to bowiem wstrząsająca opo i eś ć o dramacie władzy uw1klane1 rozliczne konflikty ewnętrzny między carem 

Borysem a 1ego wtasnym sumieniem, polityczny m1ędLy Boryse a spiskującymi bojarami. wreszcie tez osobisty -

między Borysem a Dymitrem Samo?Wańcem Ta ostatnia postać stanowi pr LY tym niejako alter ego tyt ulowego boha

tera. podązając jego śladem uosabia narzędzie zem ty 1 fatum ciązące na Borysie - zabó1cy pra owitego care icza. 

aspekcie formy n watorstwo tragedii Puszkin polega natomiast na zniesieniu właściwej dramatowi lasycznemu 

zasady trzech jedności mie1sca czasu i akqi Treść utworu rozciąga się n siedem lal. obejmując ca y okres pano-

wania Borysa 1 rozg a się 1lk różn ich mie1scach. od Moskwy po Sandomierz. 

Libretto Borysa Godunowa nie stanowi jednak. 1ak to zwykle bywa prosteJ adaptacji literackiego pierwowzoru. Musorg

ski poddał puszkinowski tekst daleko i dącej rew1z1i. tak pod względem jego t reści, 1ak tez adekwatnośc i do wymogów 

dramatu muzycznego Zafascynowany hi storyczną treścią dramatu z zapałem oddal s ię studiowaniu drugiego tomu 

r ilstori1 państwa rosy1sk1ego N ikołaja Karamz1na, reinterpretując pr?eslanie poety w duchu fllozof11 swoich czasów. 

Przesuną! akcenty ideowe, k ładąc nacisk na 1ndyw1dualny dramat Borysa 1 tym samym usuwa 1ąc w cień w .tk1 pol1-

tyczno-h1storyczne (min pominął fragment utworu, którego akqa dzieje się w Polsce) . poza tym wiele wer ów poet 

zastąpił tekstem własnego autorstwa. kierując s ię kryterium zgodności sto a i muzyki. Z 24 scen składających s ię na 

dramat Puszkina kompozytor wykorzystał Jedynie 14 Poza ł m wyetim1no at v1ele postaci o drugorzędnym znacze

niu, w zamian wprowadzaiąc kitka nowych, w tym przede wszystkim 1ezu1tę Rangoniego. Dodał tez własną, finałową 

scenę od Kromam1 W rezultacie tych zabiegów powstał kongenialny, 1ak się wyda1e przekład dramalu literackiego 

na rządzący się własnymi prawami 1akkolw1ek z tworzywa literac iego zrodzony dramat muzyczny. O tym. z 1ak 

w1elk1m prze1ęc iem lworzyl Musorgski swo1e najw iększe d11eło świadczyć może 1ego następu1ące wyznanie poczyrno

ne Jednym z listów do Slasowa „Zylem Borysem Borysie i mózgu moim czas w Borysie przeżyty znaczy się 

drogimi. niezatartymi śladami" 

Pierwsza, obejmu1ąca cztery części 1 siedem obrazów ersja Borysa Godunowa (stanowiąca podstawę nirne1sze1 

1nscernzaCJ1) . ukoriczona w grudniu 186 roku 111e okazała się Jednak zdaniem ówczesnych decydentów peters ur

sk1ego zyc1a muzycznego godna pu l1czne1 premiery. Działająca przy Teatrze Mary1sk1m komisja repertuaro a po-

taw1ła Musorgskiemu zereg zarzutow z których na11stotnie1szy dotyczyf braku p1erwszoplanowe1 roh kob1ece1 (nihil 
no 11, chciałoby się rzec; wszak już od przesławneJ szkoły neapohtańsk1e j to przec1ez ob1ety boskie acz kapryśne 
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primadonny - rządziły światem operowym) Kompozytor z pokorą m1ósl lę niespraw1edl 1wą krytykę , poświęcając d a 

lata na st orzenie no ej ersji opery. Wprowadził liczne zmi n . z których na1większą byto dokomponowanie ca lego 

aktu zwanego polskim Pojawi la się w nim wymagana przez rzeczoną komisję błyskotliwa rola kobieca w postaci pięk

nej i dumnej Maryny Mniszchówny - córki wo1ewody sandomierskiego, pr?)'szłe1 ukocl1ane1 Dymitra Samozwańca 

I Io jednak nie wystarczyło . aby przekonać kom1s1ę do umieszczenia dzieła na afiszu. Dopiero wstaw1ennictwo ce

nione1 podówczas primadonny Ju ł11 Płalonowe1, uzalezniające1 swó1 dalszy kontrakt od wystawienia Borysa sprawiło . 

ze opera ukazała się na scenie zysku1ąc owacyjne przy1ęc1e publiczności 

LUDOWY DRAMAT MUZYCZNY 
W perspektywie tradycy1ne1 klasyfikacji gatunkowej Borys Godunow l ączy w sobie cechy póżnoromantycznego drama

tu muzycznego 1 francuskiej grand opera. czyli powstale1 w pierwszej polowie XIX stulecia wielkiej opery historycznej. 

Z pierwszym w1ąze dzieło przede wszystkim sama jego konstrukcja, w której to dramatyczna tresć a nie poszczegól

ne „numery muzyczne, decyduje o podz1 le na akty i sceny (obrazy), z drugą natomiast tematyka historyczna 1 duzy 

ud ia ł scen zbiorowych W istocie. Musorgski w mistrzowski sposób przyswoi! obydwa wzorce gatunkowe; natchnął 

1e jednak 1ndyw1dualnym stylem, tworząc w efekcie lllpelnie nowy typ wypowiedzi muzyczno-dramatyczne1 . 

„Ludowy dramat muzyczny" - określenie które kompozytor umieścił na karcie tytulowe1 partytury w pełni oddaje 

specyfikę tego arcydz1ela. będącego dramatem niosącym przesłanie uniwersalne, ogólnoludzkie , lecz wyrastającym 

jednoczesnie z kultury 1 tradyqi o wyrażnie zaznaczone1 odrębności Elementy narodowe i ludowe są tu tundamental

nym tworzywem artystyczne1 calosci . przernka1ąc ró nym stopniu dramatyczną i muzyczną warst ę opery 

Na1bardziej uderzającym i nowatorskim ro7W1ązaniem dramaturgicznym Borysa Godunowa jest występowanie w nim 

dwo1akiego rodza1u bohaterów - obok pierwszoplanowych personae dramatis pojawia się bohater zbiorowy czyli lud 

1 cały naród rosy1ski (Jak również polska szlachta w drugiej wers1i opery). Dramat jednostkowy przenosi się tym samym 

w przestrzeń powszechną. wspólnotową. to wszak cała Rosia staje się ostateczną ofiarą mclyw1dualnych konf l1k

tow dwoch głównych postaci opętanych ządzą władzy zabójcy Borysa i uzurpatora Dymitra. Lud rosy1sk1, bardzo 

często obecny i aktywny na scenie. przema 1a Jednym g łosem jakże licznych. monumenta lnych partiach chóral

nych Chór u Musorgskiego znacznie wykraC?aJą poza d1iewiętnastowieczne konwencie wykorzystania tego aparatu 

wykonawczego w operze - me tylko komentują przebieg wydarzeń ale tez w nich aklywnie uczestniczą . decydu1ąc 

o zwrotach akc11 

Z ludu wywodzi się poza tym wielu indywidualnych bohaterów opery, którym kompozytor powierzył często kluczowe 

funkcje z punktu widzenia rozwoju akqi dramatycznej . Na pierwszym planie pojawia się tu taiemrncza postać Ju

rodiwego (uosab1a1ącego sumienie narodu). który Jako Jedyny zdob a się na u1awrnenie zbrodni Borysa masom 

zebranym na placu przed cerkwią Wasyla Błogosławionego . Podobnie wa7ną rolę tym razem w zawiązaniu akcp 

· odgrywa mnich P1men. sp1su1ący w Czudowskim l\ lasztorze swą mroczną 1 1ak się okaze - brzemienną w skutki 

kronikę dz1e1ów Ros11 Byna1mnie1 nie epizodyczne znaczenie mają wreszcie partie pozostałych bohaterów o rodowo

dzie ludowym mnichów Warlama 1 Misaila oraz karczmarki z malej mieściny przy granicy litewsk1ą 

Topos narodowy wyraZ.a się w dziele Musorgskiego przede ws?ystk1m w per pektyw1e sakralne1 Rel1g11nośc prawo

sławna. głęboka i aulentyczna, mierzona pełną bojaźni boze1 wiarą ludu ros 1sk1ego, jak też narastającymi wyrzutami 

sumienia tytuło 1ego bohatera, określa w sposób zasadniczy poczucie narodowej tożsamości Stąd tez tak wiele 

w operze scen o charakterze obrzędowym 1 modlitewnym z których 7a najwspanialszą uważana 1est dluga modlitwa 

cara Borysa przed śmiercią - wypływające ze skrajnej rozpaczy błaganie Bo~ia o przebaczenie. Bez cienia przesady 

mozna uznać narodowe przesłanie Borysa Godunowa za wielką apologię rosy1sk1ego prawoslawia. uka anego tez 

w ostre1 opozyCj1 do polskiego katolicyzmu (widoczne jest zwłaszcza w drugiej wers11 opery. te1 z tzw aktem polskim) 

Konfhkt rosyjsko-polski zostal tu zarysowany rne lylko w sferze politycznej C71J obyczajOwei lecz t a kże w wymiarze 

postaw religijnych. Podczas gdy lud rosyiski modli się, polska szlachta tańczy (m in słynnego poloneza na sando

m1ersk1m dworze), polski Jezuita Rangom tez modli się 7 r?adka Uest tu tylko kilka nieznaczących lac 1ńsk1ch wstawek) 

za to skutecznie intryguje, sprawiając wra7enie postaci nader antypatyczne1. wreszcie wo1ewod71anka Maryna posą

dzona jest o konszachty z diabłem Musorgski , któremu bliska była rosyjska koncepqa słowianofilstwa. sportretowal 

zatem polską rehgi1nośc jako pow1er?chowną. zakłamaną 1 nieekumeniczną 

Muzyka Borysa Godunowa jest zarazem bardzo rosy1ska 1 na wskroś oryginalna - przemawia przez nią kompozytor, 

który na kanwie wzorców narodowych 1 ludowych wypracował swój własny niezwykle nowatorski styl, czyniąc go 

prekursorem niektórych awangardowych tendencji w europe1sk1e1 twórczości przełomu XIX i XX stulecia 1ąże s i ę 

ona przy tym ściśle z lresc1ą dramatu, uwydatnia1ąc czy wręcz potęgu1ąc przesłanie tekslu słownego Zgodnie z wy-
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magami dramatu muzycmego dom1nu1e tu recytatywny niekiedy przecl1odzący w anoso, typ wypowiedzi wokalnej; 

nie 1ele 1est natomiast trad cy1nych aru . Partie solo e często odrębrna1ą się 1ako rozbudowane monologi o bardzo 

dużym zróż111cowaniu środkó ekspres11 - mnie1 lub bardziej śpiewne melodie nierzadko przerywane są przez k1'Z)'k, 

płacz czy efekty onomatopeiczne. Charakterystyczne dla melodyki Musorgskiego jest przy tym ksztaltowanie fraz 

w nawiązaniu do naturalnej 1ntonaCJ1 mowy rosy1skieJ W partiach chóralnych głównym punktem odniesienia 1est dla 

kompozytora ieśń ludo a. a także śpiewy cerkiewne. Musorgski rzadko 1ednak stosuje cytaty autentycznych melodii 

ludowych, z reguły tworzy własne o cechach wyraznie ludowych i archaicznych l ndyw1dualnosć 1ęzyka muzycznego 

widoczna 1es ponadto przede wszystkim w sferze harmoniki pelne1 zwrotów modaln eh, a zarazem nasyconej 

chromatyką. L po wykorzystanie calego materiału 12-dżwiękowego (w scenie haluc nacji Bo sa z drugiego aktu) 

Liczne „chropowatości" harmonicme, 1ak1e wyszły spod pióra kompozytora n ieliczącego się zupełnie z akadem1ck1m1 

normami skodyf1kowanym1 w dz1ew1ętnastow1ecznych podręcznikach harmonu, w macznym stopniu zadecydowały 

o dalszych losach 1ego dz1e!a 

OPERA PO OPERZE 
Borys Godunow Musorgskiego zyskał JUŻ. po śmierci kompozytora status dość szczególny, wręcz wyjątkowy w historii 

muzyki - rozpoznano w nrm wprawd11e arcydzieło. ale. stworzone ręką dyletanta" Sprawiło to, ze opera doczekała 

się az trzech następnych wers11 (po dwoch autorskich). które w znauący sposób wplynęły na 1ej recepcję na scenach 

operowych X wieku 

Pierwszym kompozytorem, który „poprawił " partyturę twórc Obrazkow z wystawy byl 1ego mlodszy o pięć: lat kolega 

z Potężnej Gromadki , M1kota1 R1msk1-Korsakow Pozostawil dwie nowe wersie opery, które pisal „w dobret ierze", 

z przekonaniem o ponadczasowe1 wartości Borysa Musorgskiego. „Ubóstwiam to dzieło - wyznał niegdyś i jedno

cześnie nienawidzę . Ubóstwiam 1e za 1ego oryginalnośc , śmiałość . piękno, n1enaw1dLę za jego niewyko1iczenie, har

moniczne chropowatości 1La1ego wys1ępu1ące mie1scami niedorzecznośc i muzyczne." A pracował nad nim długo, 

prawie pięć lat (1892-96) . dokonując nowej ork1estraq1 obydwu autorsk1c l1 wersji i przestaw1a1ąc kole1ność ostatnich 

scen (w jego u1ęc1u opera kończył s ię śmiercią cara Borysa) . Po raz wtóry partytura opery znałazla się na pulp icie 

Rimskiego-Korsakowa ostalnich latach 1ego ż.ycia , roku 1906 na prośbę Sergiusza D1ag1lewa dokomponowal 

on dwa fragmenty do paryskie] premiery dzieła (1907) . Tę ostateczną wersję Rimskiego-Korsakow spopularyzował 

w świecie slawny rosyjski bas Fiodor Szalapin na1wyb1tnie1szy boda1 odtwórca roli Borysa 

Ostatnią. piątą 1uż wersję opery Musorgskiego stwo LY Dymitr Szostakowicz w roku 1939 Ue1 prawykonanie mialo 

miejsce do 1ero 20 lal póżrne1 w Leningradzie). Zmiany polegaly wyłącznie na nowe1 1nstrumentacj1 kompozytor 

nie „poprawil " tekstu mu71Jcznego w żadnym calu. Wzbogac1I natomiast 1ego szatę orkiestrową. dodając rn. 1n takie 

inslrumenty 1ak klarnet basowy kontrafagot ksylofon i czelestę. a także powiększa1ąc obsadę instrumentów dętych 

w sły11ne1 scenie KoronaCJi 

Owo .życie po życiu opery Musorgskiego sprawiło iż w bogatej dwudziestowiecznej ecepqi ob1aw1ala się ona jako 

swoiste dzieło otwarte" Poszczególne 1nscenizacie stanow1ly bowiem często kompilaqe róznych wersp p1e1wowzo-

1u; na1częściej wszakze sięgano po .. poprawioną 1 uzupełnioną partyturę R1msk1ego-Korsakowa. W ninie1szym przed

stawieniu powracamy do żrodła. czyli do pierwsze1 kreacji Musorgskiego, w które1 kompoz tor przemawia własnym 

glosem - Jako wielki spadkobierca rosy1sk1e1 tradyq1 narodowej, a Larazem współtwórca po Nszechnego dz1edz1ctwa 

ku ltury muzycznej • 

To masz Baranowski muzy olog 1 pianista absolwen Uniwersytetu 

Warszawskiego 1 Akadem11 Muzyczne1 1m F Chopina. Jest autorem ks1ążk1 

Estetyka ekspres1onizmu w muzyce XX wieku nominowane1 w roku 2007 

do Nagrody 1rn Jana Długosza . Opubhkowal ponadto o 30 a1tykuló na

ukowych w zakresie problematyki eslet. k1 muzvczne1 oraz h1storn muzyki XIX 

i XX neku. Wyklada w lnstyluc1e vluz. kolog11 Urn Jersvtetu Warszawskiego. 
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Piotr Gruszczyński 

Borys Godunow, 
1 Mimo ze Borys Godunow 1est postacią historyczną, 1ako bohater literacki stal się osobą ponadczasową Sw1et

• me zarysowany zarówno w dramacie Pus7k1na, 1ak 1 l1bretc1e operowym konflikt wladzy. czy wręcz historyczny 
mechanizm wladzy, czynią z niego bohatera na miarę szekspirowskich tytanó iemy, że tego ro 1a1u bohatera 1e 
pozostają zawsze spoiczesni i czasem Narto prawdz1ć, 1ak · rzmią dzisiaj, co oznaczają ich wybory i dylematy 

2 Godunow jest sztuką o Ros1i 1 1e1 prawoslawne1 duszy Ale 1est tez operą o uniwersalnych tematach nieodlącz

• me zwt<Fanych z wlad1ą: 1ej zdobywaniem. sprawowaniem 1 oddawaniem Oto wspólczesna power game 

W grze. która w 1stoc1e 1est bezwzględną walką rne liczą się zadne sentymenty czy zobowiązania. Każdy chce 1 rnus1 
wyrwać swqe. N1ezalezn1e od tego, czy zna1du1e się na samym dole. c na szcz cie po szechnej piramidy d11oba
nia. A r tym sz st 1m musi t eż lunkcjono Nać u lo 1ek z calą s oją wspólcLesną zlożonosc1ą 

3 Borys Godunow - zarówno historycznie 1ak 1 operowo 1es1 bohaterem bardzo 111e1ed11oznacznym Zamor
, dow nie carewicza Dymitra. tóre niewątpliwie zdominowało 1e~o zyc1e i panowanie. niekoniecznie bylo 1ego 

dz1elem Nt ma zadnych dowodów na to. ze zabił, czy kazał zabić. Ale nie ma tez dowodów 1ego niewinnosci. 
W operze przyzna1e się do zabó1stwa. Biorąc 1ednak pod uwagę okot1czności w 1ak1ch to ma m1e1sc i wielokrotne 
próby zmian wers11 zdarzeń , rne 1estesmy niczego pewni Uznaimy jednak, ze Godunow iest za ó1cą care ie a, 
1ak chciał twórca opery. ZatJił, bądź wydal rozkaz zabicia dziecka. I, w swoim przekonaniu, zrobił to dla dobra kra1u 
To było d11alanie sciśle polityczne 1 ardzo skuteczne Borys 1tc1yl ze będzie znakomitym wladcą Hi tona z resztą rne 
ocerna go na1gorzej. M1a1 jednak pecha. Rosję za jego wladarna trapi ły cięzkie susze, które spa odowa ły głód . co 
z kolet podkopało potęgę cara Godunowa Bez zględn ie walcząc o władzę chcial ocalić kra1 od chao u walki o tron. 
Tyle ze 1esh zrobi 1ę 1eden takt krok. jedno „mate" zabó1stwo - skuteczne polltyczn1e, ale dwuznaczne moralnie - za 
nim nieuchronrne i dą następne. (Znamy sw1et111e tę historię z Makbeta , a struktura li retta Borysa Goduno• a opartego 
na dramacie Puszkina przypomina bardzo teksty Szekspira których historia jest rodzajem wielkiego mechaniLmu 
dom1nu1ącego n d decyz1am1 bohaterów) Ale przec1ez - powlóm11y - walki 1 mordy dynastyczne są dziala111am1 

pohtycznym1 o pot N1erdzone1. wy1ątko o wysok1e1 skuteczności. Godunow rne ma zresLtą wyboru . Jego postępo
wa111e musi być drastyczne, dztala ow1em w kręgu bardzo groźnych i wyspeqalizowanych politycznych graczy oraz 
w cynicznym społecze1istwie . które iest w starne zaakceptować wiele ograrnczeń wolnosci w imię wspólnego bezp1e
czenstwa 1 zaspokojenia potrzeb pos1ada111a (Co jest zres tą cechą wspólną ws ystk1ch dz1s1ejsz eh społeczeństw') 

4 Postaciami wśród których funkcionuje Godunow są przede wszystkim Szu1sk1 1 Pimen S1ujsk1 przypomina po
• lityka, który kontrolu1e ws?Ystk1e zdarzerna dotyczące Godunowa. Od eh tit wyboru na cara az po 1ego śmierć 

Reprezentu1e machiawelliczny styl wladzy. Jest cynikiem. P1men 7 kolei uosabia 1ejako caly mro zny, rosy1sk1 (choć 
me tylko) nac10 alizm. Jest bez wątp1erna czlow1ek1em 1de1 posu111ęte1 z do fanatyzmu . Potrafi wykorzystać swó1 cha
ryLmatyczny charakter by zbudować silną 1 groźną orga111zaC)ę ojó karską Z rnej wyrosnie zresztą Samoz antec 

idealne narzędzie zarówno dla Pimena jak i Szu1sk1ego. N1esamowit że w operze Godunow jedynie slyszy o nim 
od Szujskiego i P1mena, 1 łatwo popada w calkowitą zalezność od dwóch manipulatorów 

5- Samozwaniec 1est być może młodym buntownikiem poszuku1ącym celu w zyciu 1 autorytetu Bez reszty brrne 
, w spójną 1z1ę wielkiej Rusi (mocnego, autorytarnego państwa) , którą proponu1e P1men Angazu1e srę w dz1ala 

111e faszyzu 1ącej organizaci1 i wstaje 1e1 ikoną Z tei same1 grupy wywodLt się Warłam 1 M1sa1I. którz mają Samozwań · 

cow1 ulatwtć prze ostanie się na itwę, by stam ąd rozpocząć akcję Ci nie są jednak aż tak ideo o zdeterm1no ani 
co potwornie 11ylu1e Samo ańca który o a ia się , że przez ich 111esol1dnosć nie wykona rndania Ale on sam, mimo 
swe1 desperackie) sit , te7 1est 1edynie pionkiem w power game , którą nie wiadomo kto naprawdę steru1e. 1 w czyim 

interesie 1est na rozgrywana. 
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czyli Power Game 
6 Chór. ten rzekomo niewinn i czysty chór. reprezentu1e spólczesną ulicę . Am biedn .. ani bogatą P rzeciętną 

, ale za to niebywale roszczeniową, tudz1. którym za sze , niezalezn1e od tego ile mają, wyda1e się , ze są b1edn1 

Wciąz zbyt biedni 

7 asza eczywistość ma cł1arakter medialny Innymi slowy, liczy się w nie1 tylko to. co 1stnie1e w telew1zj1. I te
• lewiz1a iest wielką s i l ą kreu 1ącą świat. Sko1ar Lona L polityką , sta1e się narzędziem niezwykłe1 manipul CJI, daje 

niepra dopodobne rnozl1 vośc1 n duż ć wlącznie z transm1to aniem (bo 1uż me tylko pokazywarnem) śm1erc 1 Pa
miętamy rozstrzelanego Ceau§escu, czy powieszonego Husa1na Teatr polit czn rozgrywa się w tele izj1. Co więcej , 

polityka bardzo potrzebu1e teatru. Nikogo nie dz1 1ą 1uż więc oprawione odpo ed111mi czo ówkami trans is1e z wo1ny 
Z tego o odu idealnym mie1sce . w tórym rozegra się dramat cara Godunowa Jest telew1zy1ne studio. 

8 grze o władzę wina i niewinność znaczą co innego rnz w życiu . Tu liczy si ę przede wszystkim sku teczność 

, Wśród bohaterów Borysa Godunowa nawet cllór. trakto any 1ak 1etk1 bohater b1orov-1y. n1e 1est rne inny 
szyscy mają s oje interesy i u a1nie o se u1ą zm1en1a1ące się fronty które 1m sprzyjafą ądż nie. ina Godu 10 a 

1est W7ględn , zwlaszcza. ze otaczają go ludzie bezwzględni. Pierwsze zabójstwo daje mu autoryte udz1 lę k , Lapo
wiada twardego 1 gotowego na wsLystko wl dcę tórego wszyscy potrzebują Z czasem 1ednak Godunow okazu1e 
się zbyt m1ękk1, trzeba s ię go więc pozbyć . Spektakl m tylko dwie CLęsci pierwsza rnówt o Objęc i u . druga o utracie 
wladzy. Pokazuje cara 1ako mieszkańca swoiste1 celi śmie rci. kt órą jest pałac królewski, gabinet wladcy. Kiedy się 
raz do niego wejdzie. awsze wychodLt s i ę stamtąd trupem. W na11eps1 m wypadku trupem politycznym A pe ~nie 
na dodatek Goduno pije Uzalez111en1e 1est nieuchronną konsek enc 1ą zb t wielu mocnych wrażeń. jakie byly ie o 
udzialem w Y.tyniku zaan azowania wynisLczającą 1 kscytującą power game. 

9 Spektakl rozpoczyna się od morderstwa, ktore dokonu e się na . ouach Borysa Godunowa. Ginie dziecko 
, Wyjątkowa ofiara, bud7ąca na1wyzsze emocje. Je o krew zostanie wszystkim pokazana, by wzbudzić strach 

1 przekonanie. 1e w pańs t ie potrzebny jest mocny władca , który zaprowadzi porządek . Zaczyna srę ost tni etap 
kariery Goduno 1a. Opera skonstruo ana jest tak, że jej pierwsza część pokazu1e dojście do 1tadLy Borysa , a druga 
- jego upadek. Same rządy wlaściwie nie są istotne. Liczą się tylko dwa królewskie widowiska intronizacja i detroni

zaqa - najefektowniejs1e momenty panowania. 

1 O Power game to wielkie show Mimo ze nas zabija, uwielbiamy go oglądać 1 w nim uczestni zyć Uczestrn

• czymy w nim wszyscy, codz1en 111e. • 
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Barbara Skarga 

Między 
'' 

'' • 
I '' musz '' 

[ ) Gdy dziś mam coś powiedzieć o przemocy. to naprawdę nie wiem, czy mogę takiemu zadaniu sprostać. Pisa

no bowiem o niej w najrozmaitszych kontekstach . Zastanawiano się nad jej przyczynami , a raczej żródlami, przede 

wszystkim z jednej strony b1olog1cznymi , z drug ie) - spolecznymi . Stwierdzano, że agresia 1est naszą cechą gatunko

wą. z które1 ply111e wszelkie zlo . ale takze możliwosć cywi lizacyjnego rozwoju. Stwierdzano równiez, ż.e przemoc rodz i 

się z naturalnego pragnienia dominac ji nawet w na1mnie1sze1 spolecznej grupie. dominacj i z jedne1 strony gwaran

tu1ące) większe bezpiec enstwo, wyrażając w tej formie wlaścivvy człowiekowi lęk przed obcą s iłą , a z drugiej strony 

da1ące1 poczucie wlasne1 tożsamosc 1. Szukano tez żródel przemocy w na1g lębszych pokladach psychiki ludzkie) i J9J 

śc 1 slym związku z seksualnoscią. Biologowie. socjologowie. psychoanalitycy poswięcil i fenomenowi przemocy nie

j edną księgę . Jest tych koncepqi tak 1ele, że nie sposób ich wyliczyć. [. ] 

Zwróćmy wpierw uwagę n samo slowo. Spotykamy je u Brucknera tylko w jednym mie1scu. a mianowicie pośród 

przykladów ilustru1ących funkqe przedrostka „prze-" .,Prze" potęgu1e , mówimy zatem przezacny. przenajsw1Qts y, 

przemoc i tym podobne. Nie mialo więc to slowo n iegdyś tak wyrażnego negatywnego znaczenia, jakie posiada dziś. 

l/Vszak jego rdzeniem 1est „moc" „ Mogę" , „mozność " , , moz l iwość" · szystkie te s łowa maią pozytywne konotacje. 

Sama zresztą „przemoc" oznaczała niegdyś tylko potęgę , przemożną moc, silę. [ . ] „Moc" to w1 lk1e sio o. Na temat 

iego znaczenia napisano takze JUZ setki stron . Mogłabym tu cytować Kanta 1 Schopenh uera, zwlaszcza Schopen

hauera, dla którego mocą jest wola . ta najglębsza zasada bytu . rvtoglabym się odn iesć do Schellinga i Hegla, pamię

tając także o Nietzschem. „Wal "1 „moc" to słowa, które zrodziły wiele podstawowyc/1 problemów filozofir. występuiąc 

niejednokrotnie łącznie . s bowiem sc i śle ze sobą związane . Skoro bowiem mogę coś uczynić , to oznacza. że tej 

materi i, w tym dzialan1u jestem wolny. ze nrc m1 nie stoi na przeszkodzie. J ed nakże „moc 1 „wola" nie są s nonimami, 

choć tak często uzywa się ich zamiennie. Gdy mam olę zrobienia czegoś. to jeszcze nie oznacza że uczy111 ć to 

mogę . To „mogę" moze b ć ogra 1czone. [ .. . ] 

Wydaje s ię rzecz nie 1qtpliwą , ze każdy z n s pragnie coraz więcej mocy. Jak pisal niegdys Hobbes, moc to „nie

zvvyk a s1la" 1 .wzrasta w miarę , Jak się rozszerza" Gdy mówię: mogę , otwiera się przede mną nowa przestrzen. Mogę 

poznać , mogę pomyśleć , mogę uczynić , mogę zdobyć. rozszerza s ię t1oryzont mo1ego istnrem . znika1ą riery, 

a jednocześnie 'Szystk1e te stwierdzenia natychmiast dodaJą mocy memu Ja. Czu1ę się panem, władcą. Wiem że to. 
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co dl innych 1est nie do zrealizowani stanie się realnością. jezel1 moją moc polączę z wolą, a więc jezel1 tylko ze

chcę ( . ) Inni nie mogą, a ja mogę 1 w tym słowie iest poczucie triumfu , cale moje Ja wzmacrna się sobie. upewnia 

w swe1 tozsamości Co więcej , sw1adomosć te1 wladzy napawa m111e rozkoszą Dobrze Io rozum1al Nietzsche. I Nietz

sche by pewien ze .. mogę" oznacza wolnosć mojel 011 [ . .. ] „ Mogę · więc czyni ze mnie pótbo a istotę n1esamow1tą 

[ ) To „mogę", zdaniem Heideggera. najtrudnie1sze jest. gdy kieruje się ku sobie. gdy pragnie przemozenia siebie 

lecz nie sensie moralnym. Przemóc pow1111en czlo 1ek to, co nastręcza mu 1ego lasne istnienie. a co bywa ielk1 ej 

mocy. Przemóc musi swó1 lęk s 01ą si bosć , t)rak zdecydo arna, zatopienie się s 1ec1e 1 t k dalej By yć. by 

spelnić swe „mogę , cztow1ek zada1e więc gwałt ró mez so 1e. lecz p17ede wszystkim inny 1, natu e otoczeniu. 

1 to zadawanie gwaltu nie 1est 1ednym z wielu zachowan czlowieka, lecz praktyk . codzienną. podstawową Czlow1ek 

jest gwaltowny. doda1e Heidegger, a to oznacza. ze nie cofa się przed gwaltem 1 uzywa przemocy wobec tego, co 

„mes 01sk1e" co mu grozi co ma silę co nieu1arzm1one. I tak przemoc wkraC?a na coraz to nowe drogi , oskramia 

morza. 1atry, srystkie sil przyrody a co ięcej ukazuie to , co niewidoczne ku czemu vvyb1ega myśl, a co ot iera 

przed nim nowe nieznane jeszcze horyzonty ,.Mogę" ma więc silę kreatywną Taki iest przede wszystkim sens tego 

„mogę· 

Przemoc zatem me moze być okreslana 1ako to co niesprawiedliwe, ponad miarę , vvykorzystywane dla celów niskich 

1 nikczemnych. choć tnk się 1ą ocenia na ogól w socjologiczne1 i polityczneJ literaturze 1 tak zresztą na1częsc1ej ię prze

jawia. Ma ona rózne o hcza . Jest za s7e czyms naturaln m niekied na et pozyt 1n m Przemoc mas e żródlo 

w samym 1stnien1u czlo"' ieka, jest 1ntegrainic zwiąwna z 1ego byciem Dlatego tez 1est czyms nie do okonania Bez 

względu a takie lub inne 1e1 rze1awy wspaniale czy mnieJ lu ba rdz1e1 okrutne. a te ostatnie za sze udzą przeraze

nie i lęk . t prze oc jest w as. Zatem by a takze niegdyś u podstaw tego porządkL , któ ym s ię c lu 1my, ale klórego 

zaprowadzenie latwe me by o 1 nieraz musiało s ię uciec do gwałtu 

Gdy m się o rzemocy tych kategoriach - rzyznaie. trochę N ietzscheańskich 1 trochę He1de gcro skich, a roz

wijanych i komenlm·vanych dzisiaj / najrozmaitszych wariantach uderza mnie Jedno z czym rudna m1 się z odz1ć 
1 co vvyda1e się w te1 koncepCJI naduzyc1em Znika lu rózrnca między mocą 1 przemocą , a razem z 111ą zaciera s ię 

w1eloz acznosć tych fenomenów [ . . ] Heidegger owska 1nterprelaCJa , daje się je nostronna Aby zatem mówrć 

o przemocy, musimy wziąć pod uwagę coś 1eszcze. nie tylko moc 1e1 dz1alania Należy rzwzeć się re laCJI , która się 

zaw1ązu1e akcie przemocy między przemożnym a ofiarą Musimy uwzględnić także reakc1ę uciskanej ofiary, me 1est 

ona bowiem tu obofętna . me mo1em_ tez zapominać o konsek enCjach tego rodza1u dLialania. 

Kiedy więc próbuję odróznić tę naturalną moc od przemocy, szukam wyznacznika lej ostatniej , dost rzegam, że za

pewne jednym z tych vvyznaczn1ków jesl sw1adomość oporu, a moze nawet więcej . prag111enie oporu. Gdy w poczuciu 

swoich mozhwości. dązeniu do dom1naCJI zwracamy s ię ku innemu by przelamać ten opór, rny tego oporu się spo

dziewamy 1 1ednocześ111e jakoś co chcemy, albowiem on nas podnieca. Gdyby nie on, nie czulibyśmy wlasne1 mocy. 

A zatem ten inny nie iest dla nas. 1ak rzecz któr ą można ma111pulo ać do oli . Przemoc oczekuje sprzeciwu Sądzę . 

ze tu tkwi istota teJ s7czególnej relacji między przemoż m ofiarą Ofiara nie podda1e się lat o. je I ona takim bytem, 

który jest uchwytny a jednocześnie wymyka się L rąk . 

Gdy takt 1erdzę, ogarnia m111e niepokóJ VVszakze ażda moc pokonuje jakiś opór Dla określenia przemocy trzeb 

zatem czegoś 1ęcej . I u od olam się o slów Levinasa. który p1sa': .Przemoc me mierza do tego . by innym czlowre

k1em dysponować tak, 1ak dysponuie się rzeczą ale lezy 1uż na granicy zabó1stwa 1 vvymsla z bezgranicznej negac1i " 

Chodzi zatem o neg Cję . neg cję innego bytu a to znaczy ze s ię mu nie przyzna1e prawa do wtasne1 oli , a na Net 

do istnienia. Niekiedy raza się ona w gtę ok1ej pogardzie dl ofiary I ta poga d degraduje. Ofierze od 1era się 

godność Ofiara staf się mcz m Ona to czuje 1 boli ją to zvvykle bardz1e1 anizeli wszel iego rodza1u fizyczne znęca-

111e. Odmówiono 1e1 bowiem nie tylko wolności . leu takze czlow1eczeństwa. Jakie skutki nie tylko dl · 1ndyw1duum. ale 

także całej polecznośc1 przynosi przemoc tego rodzaju. zwłaszcza gdy trwa przez dluzszy czas. 1emy z Jasnych 

ponurych doświadczeń . Od iera ona owol1 chęć oporu, obezwladnia. umemozl1wia podjęcie najpcostsz j i111c1atyvvy, 

czyni wreszcie z wolnych istot ludzkich memal me Nolmków poslusmych. biernych, gotovvych pe l nić kazde wyzna

czone 1m za arne. 

Przemoc ma jednak to do siebie , że nigdy nie 1est w svvych 1ntenqach 1 sposobach 1ednomaczna Bywa bowiem 

i lak. ze na dnie glębok1e1 pogardy kryje się śwr domość wartości ofiary a nawet uczucie cichego podziwu. uznania 
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dla nieJ. lecz tyrn większą satysfakcję odczuwa się z 1e1 pokonania. odebra 1a 1e1 woli. u1arzm1enia m1ewolenia, ocie
pl nia, wtrącenia przepaść moralną niekiedy takze fizyczną Wladza na motłochem do którego nie czuje s ię ani 
szacun u ani uznania rne kusi Nie chodzi o walkę l w1atrakam1. lecz o wydarcie korony Oto szlachetn bohaterski 
naród tezy u mych stóp. oto wódz dotąd rnepokonany błaga mrne o lilośc oto ten pows echnie szanowany ob atel 
za moią sprawą zostal unurzany w biocie. Co za satyslakcja, ce za rozkos [. ) Mogę się więc zgodzić z Heideg
gerem. ze przemoc iest związana z samym istnieniem czlow1eka. Ulegamy je1 pokusie. gdyz da1e satysfakcję da1e 
przemozne poczucie siły i wladania Nasz świat jest jel pelen 1 rne myślę. byśmy mogił 1ę 1e1 pozbyć gdyż odradza 
się w coraz to nowych formach Przemoc odz1 się w as [ ] A jednak kto wie , czy rne potęz111e1szą 1 strasznie1szą 

jest yrarna powszechności 1 bezosobowego porządku, który 1est 111eludzk1, choć nie brutalny" Jak pisal Levinas Tę 

przemoc rodzą wyalienowane bezosobowe siły. s1ly których potęgę . o paradoksie. sami budowaliśmy przez wiele 
wieków cyw1lizacy1nego ro1wo1u Cala otaczająca nas rzeczywistość utkana iest z sil przed którymi ugina się nasza 
wola i który 11 moc wdziera się nasze bycie to ycie budując ale niekiedy powodu1ąc jego głęboką destrukCJę 
Toteż Lyjemy tym napięciu między konstrukcją, nieustannym ulepszaniem wz ogacaniem nowymi kształtami wła

dzy, polityki , pracy 1echrnk1 tycznych zasad 1 wyobrazeń estetycznych a uleganiem ich mocy przyn szącej nieraz 
degradaCJę 1 t.niszczenie. Historia dostarcza nam wiedzy o łych najrozmaitszych wydarzeniach nasycon eh przemo
cą Z wlasnych dośw1adczen znamy dobrze pr1em c polityczną , które. rod1i bezduszność i be?względność wladzy 
państwowej, znamy przemo piekielną panst N totalitarnych i tak dalej. ( . ) 

C1lo Niek stworzył sobie świat w którym o czym dobrze wie 1ego wlasna wola niewiele znaczy· wie, ze musi „Mu zę 
t coś innego niż mogę· choć odsyla takze do jak1e1ś mocy ale mocy mi obcej. odb1erające1 wolność . mocy, która 
zmusza do takich lub innych czynów, a co w1ęce1 - do takiego a nie innego myślenia . Gd_ mówię „muszę" to tym 
samym stwierdzam, że cLemuś się poddaję , ze co ma nade mną wladzę. Innymi sio ze ulegam rzymusow1 
A to słowo . przymus . czy1 me wskazu1e na fenomen bliski przemocy? WsLakże przymus niszczy mo1e ,mogę·· 

a więc zniewala. ogranie a. odbiera oię. musza do czegoś, c1ego nie chcemy, od uego chcielibyśmy się nieraz 
wyzwolić Jaka zatem różnica 1achodzi między przemocą a przymusem. s oro wlaśnie przemoc przymusza na do 
czegoś, a przymus tak często ucieka się do przemocy? 

Rodzi się tu mnóst vo pytań tym bardz1e1 wazk1ch . ze od dawna goto i iesteśmy za Durkheimem uznać przymus za 
podstawowy fakt spoleczny. Nie ma spoleczenst a bez przymusu Co jest jego istotą czy rest on sw01ście spolec1-
ny. czy racze1. 1ak tego do rvodzil Bergson. pelni funkc1e czysto b1olog1czne będąc reakCJą na wszystko to . co moze 
1achwiać istnieniem spolecznośc1 a więc stanowiąc czynnik autore ulaCYJflY analogiczny do tych. 1ak1e spotykamy 
w cale1 przyrodzie - teg nie otraf1my ro1strzygnąć Faktem 1est. ze spoleczność się broni 1 zuka środków dys
cypliny, aby podporządkować sobie wszystkie zagraza1ące J8j s1ly W półCLesna soqolog1a i polityka nie odbiegają 
lak daleko od tych starych koncepqr, a za1mu1ąc się r11eustanrne ?ródlarni i przebiegiem najrozmaitszych konfliktów 

przyjmu1ą społeczne obligacje. to je t przymus 1ak nieuchronną konieczność By zaś nie pr zemieniał s ię w prze
moc. szuka1ą ratunku w jak ichś formach porozumienia, lokalnej ugody. partnerstwa, nawet pr Ly1aznt lub w 10Lsądnym 
spolecznym pragmatyzmie. Przyznaję , że len, tak modny za s rawą Rorty 'ego pragmatyzm. któremu nadaje się tez 
zabarwienie etyczne zgala mnie nie przekonu1e a nawet dostrzegam w nim rne ez 1eczeńs1wa. które mogą po aż

nie zachwiać zarówno zyc1em 1ednostk1. 1ak 1 spoleczności . Kazdy bowiem cza i kazde mie1sce dyktu1ą inne poglądy 
na to. co przydatne Zresztą przydatne dla kogo? Dla dane1 wladzy? Dla dane1 grupy spolecznei? Dla tego lul1 innego 
indywiduum? Musielibyśmy się zgodzić ze oboz radzieckie b, I niezmiernie przydatne, przydatne byly lakze krema
toria. Glosząc pragmatyczne pode1ście nie da się uniknąć podobnych konsekwenc11 

Jak więc pogodzić przymus gwarantujący spoleczny lad z tym ludzkim .rnog •", które ragn1e wolnosc1? Nie jest latwo 
znależć kompromis między .muszę 1 „mogę · Zbyt wiele czynników wchodzi tu w grę i 10 akich, na które nasz wpl N 

jesl znikomy Wszystko dokola do czegoś nas przymusza. eh t nieraz nie zdajemy sobie ? tego sprawy. Ulegamy 
opiniom i modom. technrcmym urządzeniom i spolecznym instytucjom. acisk na nasze z chowanie się sposoby 
odczuwania 1 myślenia wywiera prasa, telewizja a przecle szystkim sam język , k órego uzywamy w spoleczne1 ko
rnunikaq1 U zymy s ię go od dziecięc eh lat operujemy nim z większą lub mnie1szą łatwośc i ą 1 nie zdajemy so 1e 
sprawy. że to on nagina nasze myśii. wdraza as rv te a nie inne przekonania obcina to. co się rodzi gdzieś w glębi 
naszego indywidualnego rozum1e111a świata niszczy oryginalną wrazliwośc Wc1ąz 1ednak nie tracimy nadziei, ze ud 
s ię nam znaleźc; upragniony komrirom1s 1akąś formę spolecznego zyc1a nową. rozumną. cho· doś iadczen1e uczy, 
że wszystkie pro1ekty w momentach reahzaCJI przynos1ly nowe klęski [ . ] 
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Próbu1emy więc raCJonalnie organizować wladzę 1 ustanawiać prawa wiedząc zresztą, ze nie wystarczają one dla 
normalnego stabilnego funkcjonowania spoleczer'lstwa „Czy jest do pomyślenia spoleczeństwo 1sal Kolakows i -
w którym prawo, p17ez szerzenie strachu , byloby redynym regulatorem stosunków spolecznych i z którego ulotnilyby 

się przekonania ludzi co do dobra i z a?" 

Strach st nowi krucl1ą podstawę spolecznego ladu Prawo bo iem. 1 iest to konstataCJa trywialna po 1nno być regu
latorem zgodnym ze spolecznym poczuciem spra 1edhwości Ma być tej spraw1edltwośc1 wyrazem 1 gwarantem Gdy 
nim nie 1est. gdy nie zoslalo 1aakceptowane. gdy jego t reści nie uznaremy. gdy nie wyrazamy na nie zgody, 1ego s1la 
odczuwana jest 1a o niczym nieuzasadniona przemoc. To co legalne. me 1est jeszcze uprawnione ani też moralne. 

r 1 

Toteż k1ed mówię „ muszę·, to jednocześnie pytam, cz za sze „muszę" i gdzie jest granica mej podieglości 
W jakich mie1scach mego życ ia, w jakich sprawach muszę się liczyć tym co llum1 moją wolę? To, co llum1, bywa co 
prawda na ogól racjonalnie wyjaśniane jako konieczność spoleczna tóra się rodzi na podstawie wolt ogólu. ustaw 
legalne1 wtadzy lub tradyCJi Niemniej moze budzić w nas opór. Możemy się nie zgadzać z panu1ącym1 ocenami po
litycznymi i spolecznymi Zresztą JUŻ Arystoteles nas uczy!. ze nalezy być nader ostroznym w wypadku czynów od 
woli niezależnych Te ostatnie bowiem często wymykają się jednoznacznej etyczne1 ocenie. Kazdy jednak powinien 
wiedzi eć . ze „są wreszcie może niektóre czyny, do których popelnienia nie należy dać się zmusić, lecz raczer umrzeć 
śród na1strasznie1szych mąk ; śmiechu bowiem warte wydają się powody które .zmus1Jy" Eurypidesowego Alkme

ona do zabicia matki " 

[ .) Nie zapom1na1my jedn . ze na dnie jest zawsze nasze mogę" Kiedy więc zaczynamy mówić o przemocy. 
obecnej niemal w kazdym kręgu naszego zyc1a, wydaje się . ze 1esteśmy wobec nie1 bezsilni I tak zapewne 1est, choć 
to nie znaczy, y nie pode1mo ać prób jej ujarzmienia, a przyna1mnie1 zlagodzenia. Tylko ze próby ujarzmienia tez 
bywają formą przemocy Nie jestem politykiem ani mora l istką, by kreślić ewentualne wizje lepszego świata I przyznam 
s ię, ze tym róznym dziś proponowanym nie wierzę. Taki bowiem jest nasz św iat Tak 1est. ze to ludzkie „mogę" . ż ród lo 

zarówno przemocy, 1ak i untu przeciwko nie1. jest fundamentem calego naszego istnienia. Budzi konflikty, n1enaw1śc1, 
straszne akty uzurpaq1 i cierpienia. ale należy takze pamiętać . ie gdyby nie Io „mogę . istnienie nasze zamarloby 
w apatyczne1 nieruchomości , a spolecznosć w martwe1 stagnaCJi Widocznie przemoc jest, niestety wpisana w nasze 
istnienie. Cóż, Io ona pobudzam sienie i dz1alanie, to ona intensyfikuje zyc1e, ale też przynosi cierpienie. • 

Barbara Skarga (1919-2009) hlozof, etyk. h1sloryk !ilozot11, 1elka 
humanistka protesor Poisk1e1 Akademi i Nauk. Podczas li ojn swia
lowe1 Jączn1czka Armii Kra1owej przez 11 lat w1ężniarka 1adz1eckich 
lagrów. Redaktor naczelna pisma ,Etyka odznaczona Orderem Orla 
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Okazało się, że można wprawdzie każdego zabić , że ma się pełną 
władzę nad ludźmi , ale i tak nie kontroluje się procesów realnych. 
Totalna władza jest bowiem przeciwieństwem realnej kontroli. 

W swojej ostatniej książce .,Antropologii władzy" pisze Pan i, że władza polityczna znajduje si ę w kryzysie. 
Dlaczego? 

Zmiana sposobu 1stnien1a świata 1 naszego w nim dz1alania powodu1e. ze trzeba zrew1do• ać nim nie tylko pojecie 

porządku - to. co wczoraj było cha sem, dz1s1a1 staje się normą te także zmienia się rozumienie władzy Do niedaw

na uwazano. ze 1est to struktura s1ec1ow;:i, któreJ nie da się uporządkować h1erarch1cznie , ale ze wladza wc1ąz 1stnieJe 

Potem coraz częściej podkreślano rozproszenie władzy, że nie ma JUL centrów czyli ośrodków, które są w stanie 

bezwarunkowo wpłynąć na zachowania innych Nie ma podmiotów powodujących, ze nawet wbrew własne1 woli zy 

interesom inni zaczynaią dzialać w sposób prze1 te podmioty zalozony Potem wydawało się że władza 1stnie1e 1ako 

penetraCJa - tak zresztą w tradyq1 chińskiej się o tym mówi - to znaczy. ze mamy władzę o tyle, o ile możemy wymusić 

na innych zeby wz1ęh nasz punkt widzenia pod uwagę Później zaczęto mówić o władzy spektaklu Larezerwowanej 

dla słabych kra1ów. Władza spektaklu polega na tym ze potrafimy na moment narzucić swo1ą 1nterpretacj nałado
waną emoqam1, częstokroć apelując do poprawności politycznej silniejszych W ten sposób mozemy na moment 

spowodować pewną reonentacię działali. Tak bylo z Polską, która narzuc1la , sol1darnościo ą" mterpretaqę poma-
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rariczowe1 rewoluCJi ", co nie oddawalo złozonośc1 tego wydarzenia. ale na moment stało się dom1nu1ącym obrazem. 

W te1 chw1l1 - pod wpływem kryzysu coraz częście1 mówi się o zaniku władzy. Ja wymyslam po1ęcie „władzy nieduall

styczne1 N1eduahstycznej w tym sensie, że podzial między rządzącymi a rządzonymi 7anik . W tej hw1li ladza być 

może polega na tym, ze to my ją kreu1erny, my wymyślamy że jest jakiś ośrodek, który monitoruje jest ktoś, kto potrafi 

określić warunki brzegowe potrafi zareagować 1 przeonentować działania innych Przy1mu1ąc to zalozenie tworzymy 

taki kruchy porządek O azu1e się bowiem, ze źródle porząc.lku tkwi w nas samych. Jest to 1e nak upokarza1ące . bo 

w 1ak1mś sensie mamy poczucie. ze to my jesteśmy krea1oram1. my tworzymy demony wladzy. a z drug1e1 strony mu-

uny się 1m podporządkować . oo alternatywą 1est rozpad chaos. strach. 

Kiedy dostrzeżono te przemiany? 

Dopiero w naszym wieku, gdy przemyślano sku k1 padku komunizmu który spowodowal zanik dyscypllnu1ące1 

struktury dwóch b1e unów Dostr?ezono ze władzy 1uz wprawdzie nie ma. ale my wcale nie sta1emy się dz1ęk1 temu 

bardziej wolni Po drugie zac1ynamy się bać bo grozi nam nieskuteczność Zanik wladzy nie oznacza, ze znika1ą 

1nstytuc1e. ze nie ma się rawa pode1mowania decyz1i. tylko brak pewności . czy osiągn ie się zalozone cele A przecież 

władzę pozna1e się po rezultatach dz1alali. Nie chodzi o eklaracje, ale o zdolność realizowania tego, co chcemy Nie 

tantary nie symbole. ale skutek jesl oznaką władzy. Dlatego poszuku1e się jakiejkolwiek formy oparcia dla władzy 

To przypomina trochę dyskusję o potrzebie odnalezienie fundamentu dla moralności„ 

Bo 1nacze1 wszystko 1est podatne na manipulacię Jurgen Ha ermas pisał o tym, ze me wierząc (a więc nie ma1ąc 

mozilwośc1 ufundowania wartości w Absolucie) . trzeba załozyc ze ą normy, którymi nie mozna manipulować . W lej 

eh 'ltli z aksjologii przeszło to do władzy Także władza nie posiada 1uz aści ie żadnych obiektywnych ś iadect N 

kontralt nad makroprocesami Są one tak skomphkowane, że przekroczyły granice sterowania obecnych formach 

instytucjonalnych przekroczyły struktury polityczne. W tym momencie trzeba załozyć , ze gdzieś jednak 1est ośrodek, 

kłóry wie, bo bez tego mika dyscyplina O spoleczeństwie obywatelskim zwykło się pisać 1ako o broniącym się przed 

palistwern szukaj _cym autonomu Te az, przy te1 slabnące1 władzy spoleczeristwo obywatelskie zmienia się w spo

leczer'lstwo dyscypltnu1ące Wzmacnia ono od dołu infrastrukturę władzy, probu1e zastępować państwo w róznych 

zadaniach - poc7ąw 1y od be1p1eczeństwa i wresme (to już chyba na1bardZJej desperacki krok) próbu1ące wskazać 

ośrodki w1adzy. wiedząc .le jest to llkCJa. Ciekawe. jaki będzie następny krok. bo nagle okazało się ze eL doświad

czenia władzy, spoleczeristwo zaczyna się bać samo s1eb1e 

W mediach jednakże nie jest to pokazywane. Istnieje tam takie przekonanie - być może nawet jest ono wpaja

ne - że politycy realnie coś znaczą , że podejmują decyzje, które wpływają na nasz los. 

Media są na pewno zę ·etą tego pro1ektowania władzy o dolu. Tego dyscyplinowania poprzez utrzymywanie 

przekonaniu, że zdolność kontroli monilorowania. osiągania 1alozonych celów istnieje, że to nie jest tylko spektakl. 

Z drugieJ strony 1ednak, do pewnego stopnia, media są częścią tego procesu o którym mówię Unaocznia1ą pustkę 

wladzy Mam wrazenie ze politycy pode1mu 1ą decyz1e tylko po to, .leby pokazać. ze ma się 1eszcze ta ą zdolność . ale 

gdy chodzi o rezultaty 1uz tylko się dryfu1e. Obecny kryzys 1est takim wielki globalnym testem . iektóre kraje p róbu1ą 

go potraktować 1ako szansę na odnowienie wladzy. Wykorzystują fakt, ze kryzys oznacza strach obmzenie asp1raqi 

1 pre 11 na palistwo zeby dostarczalo dobr i uslug Równocześnie 1est to próba st orzenia lakich ęzlów w1adz 

między państwem i iznesem Chiny próbują przy tej pomocy dokonać skoku systemo ego Stany Zjednoczone zaś 

tech alogicznego Zadekretowały na1w1ęksLy budżet woiskowy od czasu li wo iny s N1atowe1 Przechodz rówmez do 

czegoś . co nazywam cywilnym państwem garnizonowym. gdz1 aparat wy onawc..:y specialne agendy - otrzymują 

teoretyczni potęzną władzę . Ti będzie test czy rzeczywiście uda się wykorzystać kryzys. zeby stawić c ola wyzw -
niom energetycznym czy kłtmatycznym. Angazu1e się przy tym meslychane środki Jezelt się to me uda, to rzeczywiśc ie 

hipoteza ze władza zanika, potw1erdz1 się 

Podstawowym problemem nie jesl zatem w1adza nad innymi , ale ladza nad samym sobą Być może inna jest tu 

sama demokraqa Rozbudowywanie wymiaru horyzontalnego ·- czyli wladz lub 1nstytuqi , które nawza1em się ogra

niczają - spowodowalo że wymiar h1erarch1czny koncentraqa wladzy zniknęły Jest to bltsk1e pesymistycznej azja

tyc~1ei koncepcji władzy W kulturze ch1ńsk1e1 mówi się o nie1 dwo1ako Po pierwsze 1est to wspomniana penetrac1a 

(ma władzę o tyle o ile potrafię wprowadl1ć swói interes do myślenia nnych, choćby w minimalnym za' resie), po 

drugie - sądzi się, ze 1stnie1ą pewne p ocesy poza kontrolą 1 1edyne. co mozna zrob1c . to wyczuć, w jakim stadium 

dany proces ię znajduje Nie zna go odwró ie al można zmienić kontekst Najlepiej 1ednak me dzia łać, żeby 

przypadkiem nie wejsc w ko izję z tymi potężniejszymi od nas procesami naturalnymi 
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Czy ten sposób myślen i a można przenieść do cywilizacji euro-atlantyckiej? 

Oczywiście caly szereg porad jakie potęLne 1nstytuCje finansowe udz1elafy rządowi Stanów Zjednoczonych w czasie 

kryzysu sprowadza\ się wfaśc1w1e do tego , zeby nie dac się ponieść fali kryLysu . Lep1e1 nie działać . bo prze7 panikę 

tylko poglęb1amy Lapaść . To. co moLemy zrobić, to przygotowac s ię do te1 fazy. które1 jeszcLe nie ma, wLmoc ić 

kole1ne stadium. kiedy nadeidz1e Sama zaś kontrola nad tym, co dz1e1e się obecnie, iest ograniczona 

Czy te objawy zanikania władzy nie występowały jeszcze wcześniej, przed koncern zimniej wojny? 

O szem, ale Limn ojna utrz mywala ten sztafaż . Być moze JUZ wtedy wfa za była \fuzią ale obie strony miały inte

res w jej podtrzymywaniu . Po1aw1a1ą się również glosy, ze do kryzysu wladzy przyczynila się formula 1ntegraC\I. wymy

ślona przez ojców zalozyc1eli . Chodzi o likwidowanie wlasnych przewag na rynku, ze y uniknąć przyszłych konfliktó 1. 

Doprowad11lo to do zduszenia wlasnej energ11 . a w to mie1sce nie powstalo nic innego. Europa ciąż jest potężnym 

kontynentem w sensie potencialu. ale nie ma iuz władz nRd samą sobą Leby to korzystać 

Czyżby zatem totalitaryzm był ostatnią formą realnej władzy? 

Nie. lotaltt rna formula władzy nie daie pelneJ kontroli. Konsta aCja tego była moim zdaniem pierwszym ost rzezeniem 

dla aparatu komunistycznego aby kontrolować, musi i stnieć iak1ś obszar niezależny. Jako standard. z którym można 

wlasne dz1alanie zestawiać. Okazało się . ze mozna wprawdzie każdego zabić , ze m się pełną władzę nad ludżm1 , 

ale i lak nie kontrolu1e się procesów realnych Dlatego szyslkie kolejny reformy były pró ami detotal1zaCj1 - opusz

czania 1akichś małych . niezałeznych przestrzeni . trochę nie7.ależnych od wf dzy. chociaz poddanych kontroli. To ałna 

władza 1est bowiem przec1w1eristwem realne) kontroli Dzisie1szy zanik władzy 1 to upokarzające sztaltowanie 1e1 od 

dolu iesl krokiem kolejnym. ale wyraża podobny problem Być może rozwiązaniem yloby przeiście do postpol1tyki. 

1 którei administrują JUZ nie politycy, tylko biurokraci. 

Ch1ń ka ścieżka - chyb najbardziej efektywna w tej chwili polega na wykorzystaniu zacofania 1 kryzysu do tego , 

by prLeprowadzić reformy, uruchomić zamrozony potenCjaJ. Prz pomina to posunięcie Mao Zedonga który swo1ą 

władzę ugrunt wal dz1ęk1 zaangażowaniu w wojnę kore ńską Chodz1\o nie tylko o presję Stalina, ale równieL o prze

kształcenie struktury pozbawione1 wlad1y To 1esl typowo maoistyczny s osób myślenia . Zresztą kiedy Mao Zedong 

zdobywal Pekin, w 1ego waterze w klasztorze nad Pekinem - przeksztalconym obecnie w muLeum - znaidowaly 

s ię tylko wiersze taoistyczne. Z den M rks czy enin Pokazu1e to. jak wazne są zaso y cywilizacyjne. kulturowe. 

Wszystko właściwie zaczyna się w glow1e. To . 1ak działamy. 1ak coś nazywamy, taką przyjmu1emy perspektywę i co 

1est realnością wlad1y 

Jaka byłaby ta tradycja władzy w Rosji? 

Myślę , 7e bylaby to formula autokreacji , władza autokratyczna pojmowan po p lalo1isku Istnieje idea wladzy, a ten . 

kto Ją realizuje 1est tylko medium 1 moze wsLystko. oprócz ograniczenia samego s1eb1e Stąd bra ły się międ y innymi 

problemy z wprowadzeniem konstytuCj1 

Mówi Pani cały czas o realnych procesach , nad którymi politycy utracili kontrolę. A co z polityką w sensie ar

tystotelesowskim - jako dyskusji o wartościach , o kondycji państwa i jego obywateli. Czy ten obszar znajduje 

się poza władzą? 

Tak, co nie oznacza. Le lego typu dyskus1a nie jest wc1ąz istotna. Zwlaszcza w św1ec1e wielu systemów wartości . które 

wchodzą ze sobą w konflikt lnteresuiąca iest tu sprawa Romana Polańskiego . która ukazu1e pęknięcie między elitami 

- rówrneL tymi ol1łycznym1 - a pozostałą CLęśc1ą spoleczeństwa. I to zarówno w Polsce 1ak 1 we Franqi , pomi -no 

calej róLnicy dośw1adczeri historycznych. Okazalo s ię ze równość 111obec prawa iest w społeczeńslwie jedną z pod

stawowych warto c1 . podczas. gdy elity my$lą przede wszyslkim w wymiarze hierarch1cLnym. To 1est wfaśn1e moment 

relleksp. to jest wstrząs Zmodyflkowal on sposób mówienia lit politycznych, tóre muszą flcLyć się z wyborcami 

Nagle okazało się , ze społeczeristwo nie 1est tylko bierną masą wrzucaiącą kartki . masą , tórą mozna marnp 1lować. 

W sprawach podstawowych norm spoleczeństwo ma swo1e zdanie. Okazało s ię . ze ta presia 1est być moze ważniej

szym od artk1 wyborcze1 narzędziem wplywu (a o to chodz1lo Ary toi \esowi) W ten sposób odtwarza się syt aqa 

wspólnoty która yta 1uz na grarncy rozpadu Mozemy na nowo dyskutować. C?ym my, jako konkretna spólnota. 

róznimy się od 1nneJ 

26 

A zatem nie można mówić o kresie buntu mas? 

yda a\o się. ze kryzys ko1icz sytuacię , której wynoszeni do wlad1y politycy, 1eby móc się rzy nie) utrzymać 

musz . poslugi ać się mową, sposobem myślenia mas Sądzi łam ze masy mogą funkCjonować aport nistycznie ze 

potrafi . bardzo wiele usprawiedliwić w zaleznośc1 od kontekstu Okazało s ię 1edna , ze Jeśli elity wykroczą przeciwko 

pewnemu kanonowi którego istnieni masy przeciez nie akcentowaly. to iednak zostaną przywołane do porządku 

Okazalo się , ze ludzie powaznie trak tuią ów fundament et czny. Być moze pewne procesy intelektualne - powiązane 

z sekularyzacją przechodziły tylko prze elity, które zabierały głos , a poleczerist o zazvv'yczaj milczało Aie istnie1ą 

sytuacje, których spoleczeris o dzięk i nowym mediom 'Ychodz1 na scenę i mó 1 „nie" 

Czy przedostanie się pewnych idei do szerszych kręgów jest tylko kwestią czasu , czy też procesy myślowe el it 

i społeczeristwa są wobec siebie równoległe? 

Myślę. ze to są procesy równolegle. Wielu polityków to tacy nieudani 1ntelektuał1śc1 którzy wciąz wierzą dyktat 

1ak1chs idei Ich rozumowania częstokroć są alJstrakcy1ne . nie uwzględniające realnych procesów B ć moze dlatego 

nie udaje 1m się naruszyć owego kanonu artośc1 oże yć 1 tak. ze iest to pewien fundament, niezbędny do funk

c1onowania społeczeństwa. B dania wykazują , ze w społecznościach zw1erzęc eh 1slrne1e poczucie sprawiedliwości , 

jesl oczywiście selekcja naturalna, a interes wspólnoty znajduJe się ponad indywidualnym, ale istnieje również altruizm 

wobec słabszych i starszych oso n1 ków Być moze te wartośc i są zakodowane w amej b1olog11, w same1 zwierzęcej 

ondycji. Być moze trzeba zatozyć pewne wartości jako podstawę istnienia społeczeństwa. 1ako konieczne minimum. 

Zalozyć, że ludzie operuiący na co dzień w sierze działania. a nie 1de1. mają lepsze wyczucie tego, co n iezbędne do 

funkcjonowania s oleczeństwa 

Jak zatem zachować się w sytuacji braku władzy? Czy ten kryzys będzie już normą? 

Być moze powinn iśmy zrrnernć naszą koncepqę porząd u. uznać . ze to . co dzisiaj 1est chaosem, w istocie 1est J akąś 

form porządku. Nauczyć się brać odpowiedzialność za siebie. tworzyć luznie1sze struktury władzy, pozostawić w1ę -

szy obszar samoregufac11. Być może w ten sposó urnkrnemy teJ upokarza 1 ąceJ sytu CJi odbudowywania hierarchicz

nego wymia ru wladzy Potr LObne 1est społeczeństwo, które pode1mu1e większe ryzyko, nie chowa s ię pod parasolem 

• ladzy. 

W ten sposób, trzeba by również zaakceptować nieuchronność konfliktów„. 

I zwrócić uw gę na ich poątywną st ronę . Spór moze być równiez traktowany jako sposób na zdobycie wiedzy o św1e

c1e. Konf!1kly nie są tylko po to zeby je rozwiązać. Pokazują takLe, 1z istnieią rózne aspekty danej sprawy. Są sytuaqą 

wyrnka1ącą z natury rzeczy. Wartości wchodzą ze sobą w konflikt i nie mus1m udaw c ze lak nie jest. Nie musimy 

równie.i'. wybierać pom iędzy nimi. Pamiętając o m1rnmałnych standardacl1. można tworzyć dov olne kombinacje war

tości . można 1e kontekstuahzować 

A czy prawo nie przymusza do rozwiązywania sytuacji konfliktowych? 

Okazu1e si ę, z nie. Nie trzeba 1ednoznacznie rozstrzygać. wystarczy doprecywwać standardy minimalne. Mozna 

też wprowadzi sprawiedliwość serii. Mamy dwie wartości , obie są równoprawne . Gdy niższa instanqa Pr?YChyla s ię 

do jednej z nich, .ryzsz decyduje, że następne\ rozprawie w odobne1 sytuacji. należy przychylić się do drugiej 

wart ości . Tym samym nie realiLUJe się iuz sprawiedliwości indywidualną Poza tym 1uz teraz w niektórych krajach 

łegal1zu1e się szariat dla o ywatell pochodzeni 1sl msk1ego. W ten sposób ta sama osoba teoretycznie a wybór 

pomiędzy dwoma systemami praw Ta alternatywność i nieuchronny onlhkt są traktowane jako wyraz 1łozonośc1 

współc esnego świata Po prostu trzeba się tego nauczyć 1 być czu1nym zeby ktoś inny nie dokonal za mnie wyboru 

ponize1 moich standardów. • 

Jadwiga Staniszkis - socjolog , politolog , profesor Uniwersytetu 

Warszaws 1ego 1 cz łonek Polskie! Akadem11 Nauk publicystka. 

Za1mu je się soc1o log1ą pohtyk1, soc 1 olog1ą e anomiczną i soqo

logią orgamzaci1 . a takze problemami transformaq1 polityczne). 

gospodarczej i spo łeczne \ w Polsce oraz Europie $rodko11 e1 

i Wschodnie) , teorią realnego soqahzmu 1 postkomunizmu oraz 

globaliniqi Laureatka Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskie! 
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Jurij Afanasjew 

Kamienna Rosja, 
martwy lud 
AMORFICZNA MASA 
[ .J Naród rosyjski nigdy nie uznawał państw za rzecz wlasną" 1 naturalną reakqą na przymus państwovvy byly jego 

sprytne urnki. vvybiegi , próby obejścia prawa. Okazuiąc pozór posłuchu , demonstru1ąc po' orę wobec władzy, naród 
w kieszeni zawsLe mial dla rnei figę. Takie zewnętrzne oznaki po ory 1 posłuszeństwa interpretowane byly (i nadal tak 

się je interpretuje) jako navvyk cierp1erna 1ednakze podobne navvyk1 mozna zawsze traktować jako poparcie ze strony 
narodu cJla rządzących 

Mamy obecrne do czynienia z czymś w rodzaju powszechnego poparcia dla Putin 1 jego prezydenta. Z uporem 

1 na złość wszystkim odradzający się na nasze1 z1em1 fenomen „jedności narodu i wladzy" oznacza jedynie, ze am 
o narodzie ani o wladzy we wspólcze nym, raqonalnym znaczeniu tych pojęć nie może tu być movvy. 

O braku leg1tymaq1 nasze1 władzy w tym sensie juz wspom1na1em. a naród nasz nadal nie zostal narodem - podmio
tem h1stori1 pozostając narodem-masą tlumem historii. Dopiero przez ostatnie 18-20 lal amorficzna. zatomizowana 

rosy1sko-sow1ecka masa zaczęła się formować w struktury niestety me na obywatelskich lecz na klanovvych, mafiJ
nych zasadach 

Wedlug Jednych op1n11 takie staw1an1e spravvy 1est obrażhwe , wedlug innych vvyrazanie tego rodzaju zdania o wlasnym 

narodzie 1uL samo w sobie 1est szC?ytem głupoty, „nie da się dotrLeć do niego. zyw1ąc 1ak1e co do mego przekona
nie" Przy1muję to i dlatego piszę o otw1era1ące1 się wokól prózni 
Naród nasz przez wiele ieków rzec1erp1al tyle. ile wedlug jeszcze Karamz1na „nie sposób przecierpieć bez upodle

rna" Stąd jego vvyb1egi, spryt, podwójna moralność Ale wtedy przec1ez, pod koniec Ili w rne mógl Karamz1n ie
dz1eć , ze prawdziwą mękę wrat z 1e1 deprawu1ącymi konsekwencjami moralnymi naród rosy)Sk1 ma jeszcze przed so ą 
I owszem, od czasu do czasu powstawaliśmy przeciw wladzy. przeciw c1erp1ernu nie do zniesienia 1 raz na sto lat urzą

dzaliśmy sobie dL1k1e „święto wolności z Razinem. Pugaczowem czy Leninem a potem znów na długo zapadaliśmy 
z figą w k1eszern w naszą bydlęcą egzystenqę która siata się naszym navvyk1em. 
Jedni radośnie , 1nrn zaś cyniczrne uznawali te okresowe poruszenia za pr7ebu zerne. Lecz naród nasz tak s 01ch 

1erp1eniach jak svvych szalonych buntach w svvym zdziczałym gniewie pozosta al i pozostaje narodem-masą. 
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!lumem godn m wspólczucia i Lalu. acz niek1ed strasznym i ohydnym Dlatego tez otrzec do niego przy 1ego stanie 
stalej nieś i domości . a LaraLem statej gotowości do buntu mogli lylko tacy ludzie jak Lenin - tahn . póżniei tacy 1ak 

Jelc n - Putin a w d j .cej się przewidzieć przyszłości nievvykluczone ze dotrą 1 tacy 1ak Żynnowsk1 L1monow 
Wreszcie, gdy próbu1emy się wmyślić we współczesny dyskurs naszej tworcze1 - 1 nie tylko twórczej 1nteligenqi. pró

bu1emy zrozumiec 1arówno 1e1 glos. jak 1 postawę obywatełs ą. na 1e poczucie prózni nie tylko opasuie nas ciasnym 
p1erśc1eniern. lecz wręcz robi wrazen1e z mknięte1 r c1ąglej przestrzeni kulistej Mówiąc krotko i węzlowato dz1sia1 nasi 

1ntelektuahśc1 (pomi ja1ąc kilka naprawdę vvviątkovvych p stac1 które da się policzyć na palcach jednej ręk i ) stoją po 
stronie wtadz ros jSkich nie zaś popu! q i Rosji . Myślę tez. że gló nie za tą i śnie przyczyną nasza populacja wciąż 

pozosta1e populaC)ą . nie zaś narodem 

Byc może poczucie różni wywalane stanem obecnej nasze1 1nteligenc)' ieszcze się ardztej nasila. gdyz naklada się 
na nią wieko~ a tradyC)a A nie jest to przypadkowe z1aw1sko Dla poczucia prózn1. w tym rówrnez opartego na tradyq1. 

1stnie1ą przyczyny które da1e się bez trudu wskazać . 

ROSJA OŚWIECONA 
Mówię tu o trad c. jn m stos nku 1nteligenc1i rosy1sk1e1 do wladzy, w te1 pos1ac1. w jakiej uksztaltowata s ię a tradyqa 
jeszcze przed rokiem 1917 ywodzi się ona ze wspólistrnerna w Jednej Rosji 1 wza1emnego kontestowarna się dwoch 
kultur. 

Te dwie kultury tak ię rózrnly od względem soqalnym i duchovvym. ze juz w VIII w mówily w róznych 1ęzykach 

1 vvyrastal między nimi mur calkow1tego wza1emnego niezrozumienia W tej sytuacji intelektu liści rosy1scy (i inte
ligencja rosyjska) przeL caly okres s eh dz1e1ó lączaiąc , to nasz karb najwyzszy [Aleksandra Puszkina) , 

w stosunku do którego okreś lenie „liberalny" jest calk1em na miej cu - nie dosc, ze byli budowniczymi władzy rosy1-

skieJ. to jeszcze z reguly opow1adah się po 1e1 strorne, nie zas po tronie mirodów Rosji . 81or ,c pod uwagę że • ład1a 
ta, w budowaniu której brah udz1 I. po ostawala w 1stoc1e swe1 samo ladna czy tez samo ladno-despotyczna może

m 1rozum1eć dlact:ego rzy analizie nasz eh oiczystych tradycji zag drnerne Oświecona Rosia a władza rosy1ska 
jest niemal nieo ecne całej naszej h1stor1ografu 

A gdy dodamy Jeszcze. czym 1 jak się tłumaczy ogólny rys h1stofłl Ros11 . wtedy tradyqa 1nteligenc11 rosy1sk1e1. o której 
tu mowa. jeszcze wrę SLym stopniu sta1e się oczywista 1 aktualna Od cLasu gdy Moskwa w XV w vvybrala drogę 
budowania prawosławnego imperium priorytetem kra1u na następne 500 lat stała się 1ewnętr7na eksp nsia teryto

rialna. nie zaś porządkowanie pr7estrzeni wewnętrznej . A poniewaz 1mpenum dźwigano od zawsze. opierając się na 
ubogie1 gospodarce. kierunek ogólnego rozwo1u ustalił się 1ako ruch od wolności ku zniewoleniu - z ludności należało 

vvyc isnąć tyle ile tytko s ię da. 

Kierunek ten nie zmiernl się aż po dziś dzień 1 la jego niezmienność 1 t1walość pozostająca swoistym acz przygnia
tając m arodovvym zadaniem. zadecydowaia o wszystkich podstawovvych cechach specyf1k1 rosy1sk1ei, w te1 liczbie 
1 o priorytecie państwa oraz zniewolernu osoby ludzk1e1 

Próbując inaczej określić wc1ąz ten sam problem tradycw ..inteltgenqa po stronie wlad można teL: po iedz1eć , ze jest 
to tradyqa rozszczepienia dusz rosyjskiej między wolnością a imperium między olną rosy1ską wolą a rosy1ską władzą 
W sposób jeszcze bardziej dobitn ;ypow1edz1al się na ten temat naSL makom1ty historyk, filozof 1 publicysta Georgi) 

F1edotow Stwierd1il że po Pusz inie „ świadomości rosy1skie1 nastąpiło ostateczne roze1scie się po1ęć 1mpenum 
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1 olności ci którzy budo 1alt lub wspierali imperium, 7walczali wolność. c1 . ktorzy waluyh o wolność. burzyli im
perium Tego samobójczego roz tamu · ducha 1 mocy - me wytrzymała paristwowość mona chu C1ęzk1 upadek ROSJI 
1mpenalne1 to glównie konsekwenqa tego tk\ 1ącego w 1e1organ1zm1e1 ?Zera1ącego Ją raka" 
Dla F1edotowa Puszkin byt . piewcą 1mpenum 1 wolności taki tez tylul mia! artykuł Larnieszczon w zbiorze ,,Imperium 
1 wolność" który pozwohlem sobie zacylować . Wedtug F1edot0Na „Puszkin budownrc7)' Imperium Rosyjskiego nre 
rnogl pom1n ć w wych rozwa7aniach spra olności rosy1skiej. choćby nawet te1 na1dzikszej" Lecz „upragniona 
przezeń syn teza cesarstwa 1 olnośc1 nie urzeczywrstn la s ię ani 1ego twórczości. ani tyn bardz1e1 w zyc1u rosyjskim" 
spomina1ąc o inach · grzechach Puszkina wobec wolności Fredotow wymienia m 1n satyslakqę oety z o odu 

zarnkrnęc1 pisma Polewoia. a takze obronę cenzury v skierowanych przeciw Rad1szczewow1 Myślach podroznych 
Ewoluq1 poglądów Puszkina w stronę konserwatyzmu towarzyszy! 1ego asyrnetryC?ny stosunek d wolności i impe
rium F1edo1ow podkreśla . ze wtedy gdy po1ę 1e wolnosc1 zrnrenra u Puszkina ą treść, iernai imperium po.wstaie 
r11ezm1enny to wartosc stata 1eg twórczości On~ tlumacz 1 silę, i porządek. 1 ustró1 paristwowy. 1 dwie ntypolsk1e 
ody. i zło rogi podLi dla 7dobywcó Kaukazu wszystko to co wywolY'-valo protesty Piotra W1az1emsk1eg 1 Alek· 
sandra Turgieniewa. które znalazły swó1 wyraz N gniewnych siewach tego pierwszego Puszkin s larnrl krwią swo1e 

iersze. Poez1a nie 1est wspólniczką katów moze 1 są oni potrzebni polityce ale wtedy niech sąd h1storn rozstrzygnie. 
uspra 1edltw1 je czy tez nie uspraw1edltw1. 1ednak hymny poety nigdy nie powinny wyslaw1ac rzell'' 
Ola Puszkina Jednak istotna tresć cesarstwa tkwi w i ąz w tym samym ogolnym schemacie losu r syjsk1ego, o którym 
1uz byla mowa; w przec1wstaw1eniu „ państwo jednostka - naród' Eugeniusz w Jeźdźcu miedzianym nie iest osobą 
ludzką tylko nreszcLęsn ofiarą , kimś L liumu kim · skazanym na śmierć między dwom osto1am1 zyc1a rosyjskiego 
pod kopytami korna imperium albo w falach wzburzoneg zyw1olu ludowego. 

Dylemat ten Puszkin rozstrzygną! dokonu1ąc wlasnego wyboru Pozostal orędownikiem wolności ale zarazem rzecz · 
nikiem imperium, gdyz zrozurn1al p lonność zarówno własnego jak 1 wspólnego wysrlku 
Wszystko, com czyni/, szlo na marne, 
Nadzrefe wszystkie i starania 
Pascie się dobre ludy sobie! 
Bo cóż wam po wolności? Ntc! 
Ntc po honorze staclom owiec' 
Czas je zarzynac albo strzyc! 

Zeb do korica zdać sobie sprawę z takiego a nie innego wyboru Puszkina, lrzeba pamiętać ze dokonywał go 
w p1erwsze1 polewie XIX w a wiele rozmyślań 1ego 1 odc uć dotyczących zaró no 1mpenum. Jak 1 wolności . wywodzi 
się z wieku XVIII Wolna demokratycma mysi tedy do iero rodzlla się wraz z Czciada1ewem, B1ehn kim, Hercenem, 
Puszkina zaś otaczala konserwatywna 1 wroga wolnośc i Rosia To ona tworzyła lę polityczną i ducl1ową atmosferę 
w które1 zaró no oddycha!, 1ak i dusił się Puszkin. 
Oddycha!. g yz znalazl się w zasięgu podstawowego 1 silnego nurtu m_ śli rosy1skiej te od Karamz1na do Pogod1-
na, lego glębokrego, organrc7nie uksztaltowanego narodowo-konserwatywnego prądu Byl to nurt owiany ogólnym 
cJuchem romantyzmu "'Yrosly na poszukiwaniach 1 znaleziskach słownika Dala. na pieśniach K1re)ewsk1ego. na ba
śniach ludowych samego Puszkina Dusrt się zaś dlatego. ze choć pozostawal slugą 1rnpenum 1 1ego piewcą. to do 
korica byl przez rne prześladowany za sprawą WOJego n1eu1arzm1onego ducha wolności 
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Przywo1alem na pomoc Georgqa F1edotowa. zeby z 1ego uozialem zlow1eka ktory przezyl rei olucie i 01ny światowe 
XX w na przykł dz1e Puszkina, 1ako jednego ze szczylowycł1 osiągnięc ducha 1 myśli rosy1sk1e powróc, ; do dnia 
dzisiejszego L lym sam rr. rrobiemern : impenum woinosć-1ednostka A lakże z pytaniem. v jaki sposób rozstrzy
ga się obecnie to zagadnienie w urnysiach ludzk1cl11 w praktyce codz1enne1 tych. którzy - zdawałoby srę - za sprawą 
swego zawodu powołam są do tego by uosabiać sobą rozum 1 duct1a Ros11 okreś lać JeJ pf7)1szlosc w XXI JUZ wieku 
[ ) zada1ąc to pytanie chcąc nie chcąc staczamy się w próznię w tym sensie ze myśli nasze wyiątkowo rzadko 
zna1du1ą odzew wśrod ludzr. wielu z nrch bowiem ta wladza 1uz znrszczyta Jesll dz1s spróbu1emy okresltć dom1nu1ąc 
1 slyszalny glos osw1eco e1 int lektu In JR SJt, 1e1 o a ę społeczną musimy uznać ze postawa ta . posta va nasze1 
myślące klas pełni się zgadza z postawą obecnie ą zącyc Pisarze uczeni ludzie teatru i filmu, dziennikarze 

z prasy codzier ne1 czy innych środków •n formac1i profesorowie uniwersytelow, h1era1chow1e Cerkwi prawoslawneJ nie 
tylko znoszą naszą władzę w rnrlC?eniu z zac1śnię1ym1 zębami lec1 takze uspraw1edltw1a1ą Ją udz1ela1ą 1e1 poparcia 
próbuJąc znależć teoretyczne uzasadnienia dla 1e1 poczynari podbudo ać ie lradvcią historyczną wlasną inter reta
qą wartości moralnych. [ ) 

KOLEINA ROSYJSKA 
! ] W tym samym mnre1 1ęce1 sensie pisze się o ukladzie rosy1sk1m (SOCJOiog Andrie1 Fursow. pohtoloq Jun1 
P1wowarow) rosyJsk1e1 (prawoslawnej) cyw11izaci1 (Arnold Toynbee oraz przedstawiciele slow1anoftlow. kręgów 
euraz1atyck1ch" w latach 20 XX w '-' spólczesnych twór ów od g1eby 1 palnotów ). ztancy rosy1sk1e1 rnezmien

nosc1 etc Podobne okreslerna uspr wredhwione są Jedynie pod varunkiem .Le czytelnik jesl swrarJom lkwi ące1 w nrch 

umowności, obce1 doLnaniom ludzkim mechaniczności . fatalistycznej deterrn1naq1 - 1 nie odczytu1e rch doslowrne. 
Przy uzyciu podobnych terminów ma się na myśli oś w rodza1u .. ar hetypu' „struktury", „systemu' innymi siewy 
01ęc1e sklada1ące srę z wielu elementów. a zarazem utrwalone w czasie i niepodlegające przem11aniu ( kategoriach 

nau. owych "l"fraża się to za pomocą lerminu a longue duree ) 
Po drugi& należaloby choćby pokrótce przedstawić treść zawartą w tych po1ęc1ach Powiedzieć o tym co w 1stoc1e 
lworzy tę .koleinę" tę powlarzalność niezmienność w1e low1ekową struktura lną stab1 lnosć - ową stale 7m1enia1ącą się 
stałą Choć .. pokrólce' to 1est racze1 niewykonalne spróbuię 1ednak w kilku siewach wskazać na mektore na1bardz1e1 
chyba istotne Jel skladnrkr a są lo : sarno m1e1sce Rosi w św1ec1e (dziś określa się 1e 1ako geopo11tycznP) i 1e1 rozmiary 
terytorialne: gęstośc za udrnenia 1 ski d lniczny dynamika lu no ·crowa i wreszcie · c. arakter' lad7y rosy1sk1ej 
To co wyrniernlem jedna . to ob1eK Y"' ne. materialne .. namacalne instytuCJonalne elementy 1 którycl1 sklada się 
pojęcie „koleiny Są zadane 1ako pewna oczywistość jako matena nieorganiczna niezdolna do zadnego pow1elan1a 
żadne1 reprodukcji . 
Równie wazne lub nawet waznre1sze są clla koleiny· 1eJ skladnik1 za11czane do sfery duchową prawosla ~re . mes1a
n1zm ekspansJonrz zwyczaie ludll 1 ich w1atopoglądy. Wszys kie te elemenly. splatajac srę 1 oddz1alu1ą wza1em
nre a takze zrn1enra1ąc się (rnekredy nre do poznania) te sklad111k1 materialne 1 duchowe obiektywne i ub1ekt vne 
lorowaly wlasn1e ro YI ką koleinę w którą ponoć \.vracarny 
Po trzecie co do „po Nrotu na ściezk r swoje do te11e rosyjskiej 1 sowi ckiej koleiny Mówiąc o „powrocie' zakladamy 
ie k1lkakrolnie luli przyna1mnre1c11oć1eden raz wydostaltsmy się z ego m1e1sca dok órego wracamy Przy zwyklych 
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powrolach tak własnie bywa. Ale mowa tu nre o z rvyk ych powrotach lecz o powrotach a la russe. V ygląd, na to że 
w Rosji da srę „Ja by" wrócrć . W istocie laś „powrócić znaczy po naszemu nre więcej nrz znalei:ć się tam, skąd , 1ak 
się prz jrzeć ani glo ie bylo odchodzić 
Ruchów ro rolnych (cofnięć) zarówno w nasze1. jak 1 każdej innej historu ylo nreprzehczone mnóst vo, od reform do 
kontrreform. od okresu przemian do zasto1ów , od , zlodowacenia" do „odwi lży " Ale wszystkie te ruch tym samym 
podąlaly tropem. w tym samym szly kierunku. W 1stoc1e swe1 to wc 1ąz ten sam pól tysiąca lat 1uz trwający ruch, który 
Czaada1ew 1 B1erdia1ew, dla odróznienia od ruchu postępowego. określali 1ako blą zenie w kole dz1e1ów Kilkakrotnie 
zdarzylo s ię ruz ze Rosia w historycznym swoim rozwo1u malazla się na skrzyżowaniu 1akby dwóch dróg o przeciw
nych kierunkach co - zda aloby srę -- po7\ oli jej ze1ść z udeptanego gościńca . 

laśc i Nre od takiego skrży7owani rozpoczęła się hrstorra Rosji jako z1ednoczonego państwa Aleksander Zimin po
kazal to w obrazie „W1też na rozdrozu ' który. 1ak srę zdawalo. otrzyma! możliwość wyruszenia od dz1elnicowe1 Rus ku 
bardz1e1 wolne1 Ros11 Ale w1tez1owi" zabraklo sit y wydostać srę z tego 1arzma (przemoc wladz r poddanslwo ludu), 
któr JUL wtedy urarzmlio wspólnotę Totez , w1też ruszyl swo1ą drogą - drogą rosyrskrego samowładztwa . do którego 
niebawem clo lączyla pariszc7yzna Ze splotu tych dwu podstawowych komponentów powstala w koncu ,koleina 
rosyjska ", czyli zniewolenie r l 

ZŁOTA ORDA 
Charakter 1 rodzai wladzy rosy1s 1e1 to istotny 1 systemowy kladnik „koleiny rosy1skre)" . tak samo 1ak nieustaiąca 

wojna, · towarzysz ,cą 1e1 powszednią m11ttaryzacj ą , i 1ak prawoslaw1e W cz sach obecnych a 1edne1 strome swei 
wrzytów r nasi rzą zący mogliby napi ac „przymus". na odwrotnej zas. „okupacja", gdyż traktują ludność własnego 

kraju jak obcą - tak 1akby byli jego okupantami. Na ustanowienie 1 utw1erdzen1e si ę takie1 w!adzy na Rusi, a następnie 

równrez w Rosji. wplynę!o . t rwaiące setki - a moze i tysiące - lat wspól1slnienie na rozleglych przestrzenia h naszei 
01czyzny dwóch sąsiadujących ze sobą kultur· „lasu 1 „stepu", szczep ·w os iadłych i koczowników. rolników 1 wojó , 
a takz fenomen, który wprsal 1ę w nasze dzieje od nazwą Zlotej Or ly 
W wyniku zderzenia tych d u tak zróżnicowanych kultur, po licznych wojnach i wzajemnych Lapozyczeniach, Nalkach, 
spiskach, zdradach, najazdach 1 podbojach , po kon urencyjnych Lrnaganrach. na1p1erw w księstwie mosk1ewsk1m, 
a potem 1 w Ros11 zwyc1ęzyl ten wariant wlad1y, który reprezentowali koczownicy - wo1ow1e r hodowcy Ten rodzai 
wladży, który określić nalezaloby 1ako złoto-ordyński . tak głęboko tkwi w naszych dz1eiach. ze 1est po prostu nasz 
[. 1 zawsze właściwa mu iest monopodmrotow ść (a zatem samowładztwo) , zastąpienie dialogu monol giem, bez
wzg lędny dyktat zamiast perlraktaq1. nr uznawanie kompromisu. odrzucanie mozlrwośc1 urnowy i ugody Jako sposo 
bu na wspólistn1enie i wresLcre manicheizm - calko 1t brak tego co B1erd1aje nazywa! „ kulturą środka · 

O rozejściu s i ę Europ i Ros1i v d1 óch cyw11izacy1nych kierunk eh 1ako o zjawisku h1storycmym w 1ęzyku naukr zaczę

to mówić w XI w Dopuszczaiąc pewną umowność . rnozna powiedzieć ze począt ków lego p ocesu naleLaloby srę 
dopa trywać przestrzeni 1eszc7e przedrosy1sk1ej. a konsekwenCje 1ego - w postaci d óch róznych prądów dynamiki 
spoteczne1 - dostrzegalne są 1uz w c,:asach gdy w przestrzeni tej zosta ły sąs iadami Ruś Li tewska r Ruś Moskiewska 
Ich współistn ien ie 1 rywalizacja zakolicżyly s ię pod wplywam1 Ordy 1 przy 1e1 udziale zwycięstwem oskwy i w iego 
skutku - utworzeniem ROSJI 
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Pragnąc w sposób na1krótszy określ ić podstawową ró7nicę rnrędży tymi dwom prądami . mozemy powiedzieć, 
ze w 1ednym przypadku chodzr o narodziny, a następnie krystalrzowan1e się sprawy wolności 1ednostk1 w drugim 
za: - o powstanie społeczeństwa , w którym przestrzeli ,:arówno za lązku 1ak 1 konslytuowan1a się osoby ludzk1e1 

nieuchronnie się kurczy. 
Mamy do czynienia w pierwszym przypadku z angielską agna Charta Libertatum 1 Habeas Corpu Acl , w drugim 
z Wie lką Jasą Dżyngi s-chana. W pierwszym prżypadku chodzi o prymat jednostk.i 1 spoleczenstwa, w drugim - panst
wa i 1ego instytuq i ynika1ące stą przecrwstawrenia cyw11tzacyjne można •.•1y l 1czać / nreskonczoność demokraqa 
przeciw autorytaryzmow1. zgoda przeciw sile. dialog przeciw dyktat o M , umowa przeciw Je1 lamanru. ró molegle związk i 

we wspólnocie przeciw p1onow1 wla ży. 

Magna Charta datowana jest na ok 1215 rok (a zatem podpisana została 20 lat przed na1ćlldem Batu-chana na Ruś) 
Praw 1ednostk1 brom w n1e1 rzed panslwem cale spectrum wolnośc1. Wolnośc przed bezprawnym aresztowaniem 
~ karą , przed zniewagą rabunkiem 1 gwałtem ze strony przedstaw1c1eli wladz za ewnta t reść konslylucyjn eh zap1só1 
- wynik rekowych zmagań z monarchią Gwarancje te znalazły swój raz symbolu takim jak H beas Corpus 
Wielką Jasę Dżyngis-chan oglosil w roku 1206 Zestaw praw usta lających lad i porządek w Ordzie skladal się głównie 

z wyhczanra kar grozących za popelnrenie c1ęzk 1ch pr7estępstw („Jasa" w dosłownym przekladz1e z mongolskiego 

znaczy ,.zakaz") . 
Jeśli do tego wsżystk1ego dodamy zwycza1owy - 1 lak u nas popularny - rodzai nawyków myślowych 1 stereotypów, 
rodzai dynam1k1 społecznej . który zmusza człowieka 1 ukształtowane historycznie wspólnoty glównie do powielania 
juz wcześnie) sformulow nych 1 rerdzen, kieruje ich spojrzenia ku idealom przeszłości . k p no aniu przeszłości 

nad dniem dzrsieJSżym 1 przyszłym (z równo N kulturze, 1ak i N stosunkach spolecznych) jeśli eżm1em ' od uwagę 
równiez rnne właśc1wośc1 archetypiczne kultury rosy1skre1 . to ca łkiem mozl1 e. że dzisie1szy nawrót kra1u do jego ro
syjskiej i sowieckiej przeszłości uzyska pewne kulturowe, a nie tylko 1awn1e koniunkluralne, uwarunkowane interesami 

putinowsk1eJ władzy pragmatyczne wytłumaczenie [. . ] 
,, , 

„Powiesz pe nie. ze żyć takich warunkach me sposób. To chyba nre upelnie Jak, ze »nie sposó "• ale że wst ręt na 

le "sposoby" bierze, to pe ne" 
Póltora stulecia m1nęlo od czasów w których napisa ł to M1cha11 Saltykow-Szczedrin. A Rosia n dal drepcze w m1e1scu 
Wiadomo. ze ruch znaczy zycie Brak ruchu to śmierć . Dz rś slawelne .. Bóg, Car 1 Ojczyzna", ucieleśnione w Putinie, 
wyrazać ma zgodę na to. by uznać ogólnorosy1ską g imnastykę poranną (.,wstawanie z k lęczek'' w łoskoc ie werbli 
r fanfar) za ruch właśnie , Cżyli za życie. I w wartości te wsżyscy wierzą Z figą w kiesz ni. I z gotowością ich wdeptanr 

ich z1em1ę , kredy runą. 
Tyle ze jak runiemy, to 1uz wszyscy razem 
A tak naprawdę godząc się nadal na pozory rozwoiu. da1emy tym samym gwa ancję nade · bl 1s iego końca tego 
kulturowo-historycznego fenomenu. który wc1ąz 1eszcze nazywamy Ros1ą 

Przel. Andrzej Mandal1an 
(śródty t uły pochodzą od redakqi) 

Jurii Afanasiew (ur 1934) - profesor histor11 czlone Rosy1sk1e1 Akadem11 auk. zalozyc1el 
Rosy1skrego Panst •1owego Uniwersytetu Humamslycznego. W okresie p1erestro1k1 ideolog 
opozyq1 1 transformacji demokr t czne1 • Ros1i. zahczany do grona bitnych reprezentantó 
postępowej rosyjsk1e1 myśl nau ·o .ej i społecznej roku 2002 otrzymal francus r Order Leg11 
Honoro NeJ. roku 2003 Krzyż Ofrcerski Orderu Zasługi Rzeczpospolite i Polskiej 

35 





Rzeczywistość 
Du1isk1 soq olog Henrng Bech ukul celne ojęc1e „telemiasta" (telecity) , sygnalizuiąc przeięc ie przez ekran telew1zy1ny. 

umieszczony we ątrz pry. atnego mieszkania , funkcji 1ak1e elnil teren mie1sk1 na zewnątrz domu To waśnie ekran 

stal się głównym ia1częśc1e1 1 na1chętrne1 uczęszczanym, wyb1eg1em ponowoc esnego spacerowicza. Rozszerzyło 

to niezmiernie obszar wędrówek: największy nawet .,deptak zakupów" me dorówna chłonnością ekrano !\li tele izyjne

mu Usadzony wygodnie w rotel 1 zbro1ny jed me w przyrząd do zdalnego regule ania moze tele N1dz przenosić się 

w mgnieniu oka z pollnezy1skie1 wioski do nowoczesnego biurowca na Wall Street , z dworu średniowiecznego ks 1ęc1a 

do nęt rza szybu1ącej w kosmosie rakiety. Odległość w czasie i przestrzeni nie jest JUZ przeszkodą Skala doznać 

dostępnych za pośrednictwem ekranu zapiera dech rozmiarem i szyb ością zm1a 1y obrazów Zycie twarzą w twarz 

z kranem iest nieustającą przygodą - to. co było niegdyś zdar?ernem odświętnym. stało s ię codziennością 
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a telewizyjna inscenizacja 
Ale tez t przygody, z chwilą gdy staly się cl1tebem codziennym, mieniły charakter Dociera1ą one do rozpartego w fotelu 

pacerow1cza stanie g towym. L p1ęte na ostatni guzik - upa owan JUZ w me z gó1y calą fantazję niez ędną dla ich 

wykoncypowania Nad ich przygotowaniem trudził się sztab speCJ listów ich reatizaqę włożono . óry pieniędzy 

- g z1ez domorosłej obraźni 1 eh lu niczym zaso om w1 L konkuro ać? Nie tylko widz zresztą przeg a 

w konkurencji ~ ątk1i ob1azy 1aw1 s i ę na ekranie polero ane. cyzelowane dopracowane do ostatniego szcze

gólu - doskonale w stopniu, na jaki nieuporządkowana . balagan1arska rzeczywis tość ,, s iąć s ię nie potrafi 1 nie us1lu1e 

To , co po1a 1a się na ekranie. 1est by uzyć okreś len ia Jea a Baudrillarda - bardz1e1 rzeczywiste niz rz czyvvistość " 

Narzuca się ono widzowi L w1ęksLą rnz rzeczyvv1stość sama mocą oczyvv1stośc 1 1 perswaz1i 

Role się teraz od racaj , to, co n rodzilo s ię Jako reprezentacj rzeczywistośc i stato się standardem i mi rą dla 

rzeczyw1stośc1 1aką rzekomo nadal reprezen1u1e Malo która rze zyw1stość potrafi tym standardom sprostać - a więc 

tym gorzej dla rne1 . . Rzeczyvv1stość " (cokolwiek to slowo mogłoby w nowych arunkach maczyć) u u a się na plan 

dalszy chowa cieniu pr?edsta 1e1i o sobie, traci samoistne kontury wtapia we wlasną reprezemację Nic nie 1est 

tak na rawdę rzeczywiste. zanim me zostało utrwalone na taśmie wideo A y upewnić się co do realności zdarzer) 

rodzinnych 1 przezyć intymnych. oglądamy 1e. zapisane na taśmie , na ekranie telewizora . Nie jest już jasne, co 1est 

rzeczywistośc ią a co jej obrazem ; co jest „ naprawdę · , co „na niby" Ale 1 jasność nie zdaje s ię tak. j k dawniej 

potrzebna me ty lko me potrzebow I Jej przeciez. ale 1 nie chciał 111egdys1e1sz spacerowicz, wybierał si ę on na swe 

eskapady. aby przed nią uciec (wybyć na chwilę ze świata, w takim j asność ta była wymogiem) , a teraz „wszyscy 

jesteśmy spacerowiczami", i 1esleśmy nimi na co dz1e · 1 wszędzie. 

Zmaganie s ię rzeczyvv1stości z kunsztem telewizy1nej inscenizacji mato ma szans na pow zenie. To teraz rze

czywistość sam jawi ię na kszt lt 1 odo 1eństwo ś iata, jaki na co dzień wylani się z tele izy1nego przerobu. 

A świat ten owtórzmy, jest ś 1 tem sp c ro 1cza (czy też raczej skrojonym, przez ekspertów, na 1ego miarę} . A więc 

w tym świecie ukladają s ię w rzędzie. a nie w szeregu, obok s1e 1e. a nie jeden za drugim. zaskle ione w so ie epizody 

- monady doświadczenia , ez przeszłości i bez dalszego ciągu po1aw1a1ące się me wiadomo skąd i znikające 

w lamusie (zawsze tymczasowe!) rneparrnęc1 . me odcisnąwszy śladu na tym co zostało w polu widzenia Są to epizo

dy wzajem wymienne, zastępowalne - a żaden z nich nie zdaje się „ bardz1e1nieodwoła lny " 1 „mn1e1 do napraw1e111 · 

od drugiego. Jak wy l)fać: między nimi? Jak 1e porównać? Uszeregować? Odrózrnć „doniosłe" od „blahycl1 ? Jeśli kry

teria po temu istnieją coraz trudnie j doszukać się ich w epizodach s mych Jest więc świat z epizodów złożony rajem 

dla spacerowicza. gigantyczny po1emrnk po brzegi wypelrnony blyskotkami -· brać 1 p ze 1e ać chwytać co bardziet 

błyszczy, co wzrok przyku~ a. co pr y1emnie obejrzeć . do ucha przylozyć , w ręku pop1eśc1 ć . W ra1u spacerowicza 

rzeczy wolne są od c1ęzaru wlasnego. ł lko zadowolenie. jakie umie sic; 1. nich wykrzesać. nada1e im wagę . • 

Zygmunt Bauman (ur 1925) - 1eden z najbardz1e1cenionych1 znanych na ś 1e
cie socjologów 1 f1Jozotów 'spóll órca ' oncepcji „postmodernizmu „ Do roku 
19 8 profesor socjologii na Urn wers lecie Warsza ~sk 1m , •1 latachl 971-1990 
kierował Katedrą Socjologii uni ersytetu 1 Leeds. Laureat nagrody Theodora 
W Adorna, a łakze Europe1s ie1 Nagrody AMALFI w dz1ertz1nie socjologu 1 n uk 
spolecmyc 

39 



Z PIOTR EM TYMOCHOWICZEM rozmawia MICHAŁ NOWAK 

Kreowanie bog 
, 
ow 

Treści jako takiej w moim świecie - świecie wizerunku - w ogóle nie 
ma. Zresztą, w pewnych dziedzinach życia, większość ludzi uznaje 
formę za treść. 

W jednym z wywiadów mówił Pan, że Pana wejśc i e do poli tyki było swego rodzaju eksperymentem . Co było 

przedmiotem tego eksperymentu? Jakie są jego wyniki? 

Rzeczywiście byl to dlug1 eksperyment ale poprzedzony wieloletnimi badani r 1 ulicznymi. dotyczącymi ludzkich za

chowań Wszystko sluzyto metodologu - eh 1alern wybrać najskut cznie1szą metodę marketingu Do tego potrzebne 

m1 byty skra1n warunki w których szystk1e slabsze me· ody muszą poiec Mozna wmówić ludziom, 7e powinni ku 

pować pus e butelki ale jes 1eden parametr który zaburza eksperyment - czas zyc1a produktu który 1est zbyt krótki. 

Szukalem więc dziedziny w której dowolnie dlugo miałby mozl1wośc sprzedawania pustych butelek gdzie ludzie 

nie zauwazyliby tego że ma1ą do -zynienia z pustymi butelkami właśnie I stąd marketing polityczny M1alem nawd 

przygotowanego czlow1eka ze szpitala psychiatrycznego, czlow1eka bez h1storn którego zamierza em wykreować na 

prezydenta Polski. Przypadek zrządzi! , ze potkal rn Andrze1a Leppera 1 aniechalem tego eksperymentu 

Sugeruje Pan, że wszyscy politycy to takie puste butelk i? 

Nie tego nie sugeruję Mówię tylko, że marketing polityczny musi stosować kra1ne metody, gdyz nie ma zbyt wielu 

wartościowych rzeczy do zaoferowania Daleki 1estem od generailzac1i. myślę jednak. ze zdecydowana większość 

polityków 1est tego lypu produktem To moze sięgać nawet 95~ó. 

Wróćmy do tego człowieka ze szpitala psychiatrycznego. Jaki byt jego poten cjał , jakie cechy charakteru pre

dysponowały go do bycia prezydentem? 

Tabula rasa Zero cech charakteru. Wystarczyło, że byl ulegly wobec kreatora wizerunku - w tym wypadku wobec 

mnie Ten człowiek byl gotów nauczyć się mówić 1 gestykulować tak. 1ak bym sobie tego zyczyl lnwen 1a twor za 

polityków tylko przeszkadza w tym. 1eby byli skuteczn To oczyw1śc1e jest , ytuaqa skra1na, 1dealem byloby kreować 

ludzi którzy są wartośc1ow1 Tragedia polega Jednak na tym ze takie osoby odczuwają na1mrne1szą potrzebę używa

nia soqotechnik. To zresz!ą me dotyczy tylko Polski Soqotechnik najbardziej potrzebuią ci którzy mają na1mnie1 do 

aoferowarna Moim zdaniem większość społeczeństwa bierze pod uwagę wylącznie oddz1afywarne soqotechniczne. 

Poprze sposób w 1ak1 mówi i gestykulu1e dany polt yk domn1emywane są 1ego 1ntenqe. 

A zatem idealny kandydat to mistrz socjotechniki? 

Wazne 1est tez um1e1ętność samopobudzan1a emoqonaln go . .. nakręcania się" Istnieje wiele mitów na temat cha

ryzmy. ze 1est to 1ak1ś boski dar To bzdura. Kazdy moze się nauczyć 1achowan typowych dla charyzmatyka Kiedyś 

ucz tniczylem w spotkaniu z bratem Rogerem zaloącielem wspólnoty Taize Widzialem w 1ak1 sposób ks1ęza 

przygotowują wiernych On sam wszedł. pow1edz1al, że się cieszy z tego spotkania I 1eszcze kilka ogólnych zdań. po 

czym się po7egnal Pytalem wtedy zgromadzonych czy ich zdaniem bylo to cl1aryzmatyczne wystąpienie Proszę 

sobie wyobrazić ze na 48 pytanych osób wszystkie odpowiedz1aly. ze są wręcz oniemiałe z wrazenia Charyzmatyk 

to ktoś. kto potrafi wywierać wpływ sam na s1eb1e. klo ulega wpływowi wla nych zdań i w ten sposob oddzialuje na 

innych. Wazna iest równie1 techntka prezentowania 1nformaqt w interesujący sposob Dobry wydaje się następuiący 

schemat początek 1est taki, ,akbyśmy zdradz I. ta1emnicę potem 1est sukcesywny wuost dramaturgii prowadzący 

do punktu kulminacyjnego. następnie krótka pauza - i od początku A zatem każdy czlow1ek 1est potenqalnym cha· 
ryzmatykiem 
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W przypadku brata Rogera nie chodziło chyba jednak o charyzmatyczne techniki czy zdolności. Ludzie, któ

rych Pan przepytywał chcieli dostrzec w nim ch a ryzmę . Brak tego typu odczucia mógłby świadczyć o j akiejś 

ułomności. Być może Pana respondenci nie byli po prostu wobec Pana szczerzy. 

Ma Pan rac1ę . ale wówczas nie byliby rów111ez s1czerzy wobe amych s1eb1e . Z pewnością ludzie nte chcą być gorsi. 

ie chcą wylączac się z grona obdarowanych Moze wyd wać się to absurdalne, ale to doskonale pole do socjotech

niC?nego zagospodarowania 

z tego, co Pan mówi wylania się behawioralny obraz człowieka . Jakby ludzie byli urządzeniami , które po naci

śn ięc i u odpowiedniego guzika będą w odpowiedni sposób reagować. 

Kreatorzy w1ze unków mogliby mieć problem gdyby wiedza na temat wywierania w lywu yla p leczenstw1e 

po szechna Tymczasem okola 80~o dorosl eh oby-.• ateli Poiski to wtórni analfabeci. J ożna 1m wmó 1ć napra dę 

wszystko To tak jak z tarczą antyrakietową Ludzie 1 o razają ią so ie nie jako zlowrogą vyrzutrnę rakiet dalekiego 

zasięgu tylko jako jakiś rodzaj tarczy I że antyrakieta to nie 1est wcale rakieta szystko dz1ęk1 odpowiedniemu sfor

mulowaniu, logotypowi Wystarc?.y dobre haslo 

Jakie trzeba poczyni ć zabiegi, żeby dana strategia okazała się skuteczna? Prowadzi się jakieś badania, sonda

że na temat wyobrażeń społecznych , czy też wystarczy przeczytać tabloidy, żeby dowiedzieć się , czego chce 

wi ększość? 

Istotnie 1est pewna warstwa popultstyczno-ludowa do której poznania wystarczy przeg lądanie tabloidów One zresz

tą mogą zastąpić pośrednio w1 le badań Tyle tylko. ze to tez opiera się na sondazach, które wykonu1ą 1a nas bru

kowce. Poniewaz utrzymu1ą 1ę one z wplywów ze sprzedazy. nie mogą sobie pozwol ić na chybione akqe. Dlatego 

przed pod1ęciem Jakichś dzia lań bada1ą wiele rzeczv To iest ta najnizsza " arstwa ale są tez inne - kreatywne które 

maga1ą oddzielnych badań zwłaszcza wówczas, gdy zamierzamy wprowadzić coś nowego Tutaj nie ma geniuszy. 

Owszem. ożna mieć lepsze lub gorsze wyczucie ale nic nie zastąpi rzetelnyc badań na temat gustów kręgu ludzi, 

do k órych 1ę chce trafie. Mozna wykreować czlow1eka który wcal nie 1est idealny. który nie speln1 szeregu wyma

gań pod warunkiem. ze ma cos co to kompensu1e Tym czymś moze być nowy sposób komun1kowan1a się zespole

czeństwem Moglaby to być na przykład bezpośredniość . szczerość to 1udz1e zawsze lubią. o się zawsze podoba. 
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Czy za pomocą socjotechniki można wprowadzać jakieś nowe rozwiązania, zmieniać stereotypy, czy tylko się 

do nich odwoływać i w ten sposób je utwierdzać? 

Mo1na ale lrzeba Ldecydować się na pewne ryLyko. Nie trzeba ludzi m mówić ty lko to co chcieliby usłyszeć. Oczy

w1śc1e. rzeczy nowe Lawsze budzą poczucie Lagrozenia. Zeby się temu pr1eciwsta Nić potrze a nie tyle prostych 

s ow co pros ei argurnentaq Gdyby dany ohtyk potraf il prostych -10 vach uzasadnić dlaczego coś iest azne 

1 dlaczego wazne akural teraz, mógłby zm ieniać nastawienia ludLi 

Z pewnością istotna jest również rola mediów, zwłaszcza telewizji i tego filtru , który ona stanowi. Trzeba nie 

tylko umieć argumentować , ale również dobrze wypaść na ekranie, maksymalnie wykorzystać bardzo krótki 

czas przeznaczony na wypowiedź . 

Oczyw1śc1e. ze media są wazne, ale ieśli mamy dobry pomysł. jeśli mamy dobrą strategię 11erania pływu, to moz

na równieL 1rzeć wp yw na media. W pewnym sensie media są bierne odtwórcze Pokazą przec1ez wszystko. co 

1awladnęlo umyslami ludzi. wszystko w co angażuie się wiele osób. Są bezradne bo nie mogą nie pokazać kogoś, 

kto La1nteresowal rzesze lu zi Tym bardzieJ teraL kiedy mamy Internet. który w pewnym sensie odebrał władzę tra

dycy1nym mediom elektronicznym M1es1karnec . zapad łe) dziury" moze wykorzystac media tak 1ak sobie zyczy, pod 

warunkiem Jednak. ze padnie na dobry pomyst 1 przekona do niego odpowiednią liczbę osób. tedy media będą 

mus1aly go pokazać. To trochę jak z Andrzeiem Lepperem - media ignorował go do momentu gdy zablokował drogi 

Polem. chcąc nie chcąc , musiały go pokazywać. 

Ale jest też tak, że media sugerują pewne oceny, pewien sposób opowiadania o polityce, o tym, co istotne. 

Sprowadzają zarazem wszystko do jednego poziomu. W gruncie rzeczy nie ma dużej różnicy pomiędzy dys

kusją polityków, a reklamą proszku do prania. 

W latach 90 udz1ehlem wywiadu w którym pow1eclZ1a łem . ze poli tyk 1est produktem - jak płyn do ptukania protezy 

zębowe) Pamiętam w1elk1e oburzeni . Teraz wydaje się . ze dla szystkich jest to oczywiste. Kazda fo ma marketin

gu poi! ycznego iest formą klas cznego marketingu. Może s ię to wydawać przeraża1ące Podo nie 1ak flirt mediów 

z wołną oglądalność c1ęstokroć pompuje się za pomocą scen przemocy W ten sam sposób ukazu1e się traged ię 

kopalni - mimo żałobnego tonu zawsze sluzy to z 1edne1 strony oglądalna · ci , z drug1e1 - rozrywce. 1dz i domo

ści upodobnia się ten sposób do w1elb1ciela horrorów - wygodnie zasiada w fotelu 1 N glęb 1 duszy cieszy s ię , ze to 

nie on w tym uczestniczy. 

Czy zgodz.iłby się Pan na nazwanie kreatorów wizerunków współczesnymi sofistami - tymi , którzy pouczają 

polityków Jak się zaprezentować , bez wpływu na prezentowane przez nich idee? 

Treśc i jako takiej moim świecie - świecie wizerunku w ogóle nie ma. Zresztą w pewnych d11edz1nach zycia więk

szość ludzi uznaje formę za treść WeL.rny przyklad naukowca dokonu1ącego rewoluqi. Nie iele osób jest w stanie 

Lrozumiec jego teorię, a mimo to po 1ak1mś czasie większa· ć uznaie go za osobę wybitną Można mówić o autoryte

cie 1a uwazam, ze potrahl on z udawać swóJ wizerunek „odkrywcy" Podo nie jest z pohtykam1 którzy 1aw1ą nam się 

jako inteligentni na1częśc1e1 iest to tylko um1e1ętność zbudowania wizerunku_ szystko zależy od odpowiedniego 

wizerunku niczego więcej. 

A co z obywatelami - to tylko bierna masa? Czy socjotechniki nie prowadzą do tego, że ludzie zamiast aktyw

nie uczestniczyć w życiu publicznym popadają w apatię , typową dla tych, którzy są sterowani? 

To tak 1ak w wois u gdzie zoln1erz 11e liczy się 1ako 1ednostka yborca iest a1ny tylko\' edy gdy dokonu1e wy oru 

Trudno tu zresztą winić pofltykow r cze1 s stem. którym dziala1ą. brak odpowiedz1a l nośc1 przed vvyborcami. Nie

stety. bardzo żle to wpływa na psychikę polityków - ędąc wyb1eranym1 czuią się wybranymi. To typowy mechanizm 

psych1 zn - gdy dana społeczność wybierze 1akąś osobę po pierwsze automatycznie zacznie 1ą wywyzszać a po 

drugie o a oso a poc1uje się wywy7szona. poczuie się władcą który 1uz me me mu ·1 robić 

Czy to polityczne show nie jest na rę kę kreatorom wizerunków? 

Tak, 1eśh w1ązą swoią przyszłość z tym zawod m 
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Co jest najważniejsze w budowaniu wizerunku? 
Przede ws?Ystk1m syndrom lustra Ludzie głosu1ą na podobnych do 1ebie Na tych . którzy w um1e1ętny sposób 

potrafią wypow1edz1eć ich wlasne poglądy Proszę zauwazyć że gra polityczna nie 1est grą o to . zeby zmienić rzeczy

w1stosc Jest plebiscytem. wyla111a1ącym osoby które będą pełnić wtadzę 1 k1óre zapewnią pracę s~ 01m zna1ornyrn 

Czyli glosuje się na pewien utrwalony system , a nie na polityków. Nie ma znaczenia jaka opcja polityczna wy

gra wybory, bo i tak nie będz i e zmian. 
Zgadza się Polnyką k1e1u1e w te1 chwili markehn politycmy. a nie idee. To, co w1dz1my na ekranach to ~zysty piJar" 

polityczny 

A zatem wybory są irracjonalne? 
Oczywiście. Takle 1 w tym sensie, że nie mamy pływu na to jacy będą m1nistrow1e Ważna iest tez ludzka potrzeba 

Olimpu Kim są ,.celebryci' i politycy w rolach cetebrytów' , gdy - iaK giganci patrzą na nas z wielkich bilbordów? To 

jest rodzai kreowania bogów. Tak to po1mują 1 rządzący. 1 rządzeni 

Piotr Tymochowicz (ur 1963) doradc medialny. specialista 
ds izerunku 1 marketingu politycznego konsultant y, zakresie 
prowadzenia negoC)acjł autor i propagator metod teorii ~ywiera
ma wpl)'I u Byly doradca m in Mariana Krza lews 1ego 1 Michała 

Kam11iskiego twórca w zerunku Andrze1a Leppera. Współpracował 
ze S!amslawem Tym11isk1m. kandydatem na prezydenta Polski 
Bohater filmu dokumentalnego Marcela Lomi kiego Jak to się robi 

którym pokazano mechanizm tworzenia postaci med1alne1 
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Libretto Modest Musorgski 
na podstawie dramatu Aleksandra Puszkina 

Wers ja z 1869 roku 

OSOBY 
Car Borys Godunow bas-bar)rton 
Fiodor. jego syn mezzosopran 
Ksenia, jego córka sopran 
Niania sopran 
Kn i aź Wasilij Szujski tenor 
Pimen, mnich bas 
Grigorij tenor 
Karczmarka mezzosopran 
Warłam bas 
Misail tenor 
Andrzej Szczełkalow bas 
Jurodiwy te nor 
Nikitycz, oficer policji bas 
Mitjucha tenor 
Bojar baryton 
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AKT I 
CAREWICZ 

Nlf<ITYCZ. OFICER POLICJI 
Co 1est? 
Co tak sterczycie? 
No juz na kolana 
Szybc1e11 
Juz' 
Bydlol 

TŁUM 

I komu nas zostawisz. 
Nasz 01cze1 Ach komu nas 
Zostawis1 karm1c1elu' 
Myśmy twoi 
N1epoc1eszone sieroty 
Wysluchaj naszych próśb 
Błagamy 1e Izami , 
Gorzk1m1 Izami. zmiłuj s1ę 1 

Zm1łu1 1ę1 Zm1łu1 się' 
Parne nasz. ojcze' 
01cze nasz' Tyś nasz karmicieli 
Panie. zm1łu1 się' 
Ty, M1t1uch, ei M1t1uch, 
A czego m s ię tak dr?emy? 

M ITłUCHA 
No1 A skąd ja mam w1edz1eć? 

TŁUM 
Cara chcemy na Rusi stanowić' 

01. slabo' 
Całkiem ochryplam1 
Kochanierika. sąsiadko . 

Pr7yrnes1esz m1 wody? 
O, jaka damulka' 
Wrzeszczała na1glośrne1. 
Mogla sobie przyszykować' 
No. baby, koni c tego gadarna' 
Nie poucza1 nas' 
Cicho' 
Jeszcze się pohqant przyczep111 

MITIUCHA 
Ej, wy. w1edżmy. 

Spokój! 

TLUM 
Az ly draniu 
Parszywy I 
Ha ha. ha ha ha. ha, ha1 

1e spodo alo się prze7Wisko. 
W1dac zabolalo go 
Nie podchodzi mu nie pasu1e. 
No. 1ak s ię bydlak przyczepił' 
Ale lachudra' 
Ha. ha, ha ha, ha. ha ha' 
Boże przebacz. 
Cham1dlo' 
OJ. baby. dobra rada 
ldzc1e 1uz lep1e1, 
Bo z tego będą same problemy' 
Cha ha. 11a ha, ha, ha ha' 
Lepiej uciekać przed klopotam1, 
Dobra radal 

1edżmy zbierają się juz do drogi 
Ha ha, ha. ha. ha ha. ha' 
Ho. ho ho. ho ho. ho. ho' 

NIKITYCZ. OFICER POUCJI 
No co jest? Coście zamilkli? 
Gardel warn szkoda? 
Ja wam tu zarazi 
Co dawno nie dostaliście palą 
Po plecach? 
Ja was wyć 1c1ę no 1uz1 

TLUM 
Nie wściekaj się, N1k1tycz. 
Nie wśc1ekaJ' 
Chwilę odpoczniemy. 
I dalej będziemy wrzeszczeć 
Nawet 111e da odsapnąć, bydlak 

NIKITYCZ OFICER POLICJI 
No 1uz! 
Tylko gardel nie zatować! 

TŁUM 

Dobra' 

NIKITYCZ OFICER POLICJI 
No' 

TŁUM 

I komu nas zostawisz 
Nasz 01czel Ach, czemuś nas 
Opuścił panie' 
My sieroty, prosimy cię , 

Błagamy ze Izami. gorzk1m1 lzamr 
Zmiłuj się. zm1luj się' 
Panie nasz 1 01cze 
01cze nasz' Oicze naszl 
Karmicielu' 
Karm1c1elul 
A a-a-a-a-a-a' 

NIKITYCZ OFICER POLICJI 
Cicho' 
Wstawać' 
Mówi sekretarz Dumy Bo1arskie1 

SZCZELKALOW 
Ludzie' 
Bojar 1est nieubłagany' 
Mimo p1óśb 
Dumy Bo1arsk1e1 1 Patriarchy 
Nawet nie chce slyszeć 
O carskim tronie 
Smutek na Rusi . 
Czarna rozpacz. 

ra osia ni' 
Jęczy ziemia pogrązona w 
bezprawiu . 
Do Pana biegni1cie co sil 
N1ec~1a1 zesle 
Zasmuconei Rusi ucieszenie 
I oś ieci niebieskim ś iatlem 
Borysa udręczonego duchal 

DZIADY WĘDROWNE 
Chwata Ci. Boze 
Wszechmogący, na Licmi. 
Chwata Twoim silom nieb1esk1m 
I wszystkim świętym 
Chwala na Rus11 
Chwala Bogu Wszechmogącemu 

chwala' 

TŁUM 

· więc1 ludzie' 

DZIADY WĘDROWNE 
Aniol Bozy światu rzeki. 
Wzn1e ·cie się .ćlowrog1e chmury, 
Plyńc1e po niebiosach 
Zaściela1c1e ruską ziemię! 

Płyńcie nad ruską z1em1ę1 
Plyric1e nad ruską z1em1ę1 
Zdepczcie złego smoka 
Z dwunastoma 
Skrzydłami i trąbami , 
Tego smoka - smutę ruską 
Anarchię 

Ogloście rawoslawnym 
Że nade1dz1e zbawienie. 
Obleczcie się w ornaty r11ebiesk1e 
znoście ikony Orędo niczki nas1ej. 

I z Doriską . 

I z lodz1m1erską 

ldżc1e do cara dzień Ofiaro a111a 
Pańskiego' 
Zaśp1ewa1cie chwalę chwalę 

Sił niebieskich' 
Chwata to ie Stwórcy na 11em1' 
Chwala OJCU nieb1esk1emu1 

KORONACJA 

SZUJSKI 
Niech żyje car 
Borys Godunow 

TŁUM 
Zyt nam 1 panu1. 
Carze nasz 01cze ! 

SZUJSKI 
Stawcie go! 

TLUM 
Jak na niebie sloricu 
Jasnemu, chwała, chwala' 
Tak carowi Borysowi 
f\ a Rusi eh ala eh ala' 
Zyt nam 1 panuj 
ŻYJ nam 1 panu ii 
Carze nas1 rcze• 
Carze nasz 01cze1 
Zyj nam 1 panu11 
Carze nas7 ojcze• 
ZyJ nam 1 panuł' 
R duj się ludu' 
Raduj się . wese się ludu' 
Prawosławny ludu I 
Prawosl;:iwny ludu' 
Czc11 cara Borysa i slaw. 

CZTEREJ BOJARZY 
Niech zy1e car 
Borys Godunow' 

TLUM 
Niech zy1e ' 
Jak na Rusi 
Carowi Borysa 1 eh ala 
Chwala carowi. eh 1ała' 
Chwalal Chwalal Chwala' Chwalal 
Chwala! Chwalal Chwala' Chwalal 

BORYS 
Czu1ę cięzar duszy 
Jakiś strach. lęk 
N1epoko1 w sercu 
Nęka1ą prLeczuci 
Boze, 
OJCZe wszechmogący' 
Zejrzyj z niebios na Izy 
Twoich wiernych sług 1 zesh1 
M1 btogoslaw1erist o 
Na czeka1ący mnie !rud wladzy 
Bym 1ak Ty był prawy 
I szlachetny , 
I ku chwale wiódł ÓJ naród . 
Teraz złóżmy hołd pochowanym tu 
Wladcom RUSI 
I zwolu1c1e ludzi na ucztę . 

Wszystkich , od bo1arów 
Do ślepego zebraka 
Kazdy moze przy1ść. wszyscy są 
Mo1m1 gośćmi! 

TŁUM 
Chwała' Chwała' ChwaJal 
Zy1 nam i panuj. 
Carze nasz 1cze. 
Dlug1ch lat car w1 Borysa vil 
Jak słońcu 
Na niebie chwala' 
Chwal al 
Jak na Rusi 

Carowi B rysowi cł1wata! 
Cł1wata 1 wieczne wladanie 1 

Chwała eh vala chwała eh ala 1 
Chwala1 Chwała ' 

SPISEK 

PIMEN 
Jeszcze j dn<J ostatrna powieśc 
I koriczę kronikę 
Kończę pracę powierzoną 

M1 przez Boga 
Nie przypadkowo Bóg pozwoli! m1 
B ć św1adk1em tylu zdarzen 
Kiedyś 1ak1 ś pracowity mnich 
Odna1dzie moie ofiarne 
Bez1m1enne dzieło 
Zapali iak 1a 
Lampkę 

Zdmuchnie 7 kartek 
Pyl wieków 
Przepisze historyczne przekazy 
Żeby potomkowie prawoslawnych 
Poznali losy nasze1 z1em1 
Na stare łata 1akbym żyl od nowa 
Przeszlość znow przeplywa ml 
przed Oczyma jak morskie fale 
Długo pl nęty wydal'?eń bylo wiele. 
Teraz fale są spoko1ne 1 milczące' 
,Jednak nadchodzi dzień 
Lampa się dopala 
Jeszcze 1edna ostatnia histona. 

MNISI 
Boże wszechn ocny. prawy 
Us y z głos ernych Twoich slug . 
Rozmodlonych 1 
Od nieczystych duchów 
Ustrzeż swój 
Wier y lud' 

GRIGORIJ 
Ciągłe ten sam sen 1 
Juz tr?eci raL Len sam sen' 
Przeklęty natrętny sen . 
A stary s1edz1 1 pisze. 
I widać że nie spal całą noc. 
Lubię patrzeć na niego, 
Kiedy cały się zatapia 
W przeszlośc1 , spoko1ny, 
Ma1eslatyczny 1 swo1ą kronikę .. 

PIMEN 
Obudz1leś się? 

GRIGORIJ 
Poblogoslaw mnie Ojcze. 

PIMEN 
Niech cię Bóg biogoslaw1 
Teraz 1 zawsze. 1 na w1ek1 w1ekow 

MNISI 
801e. mó1 Boze 
CzemL s mnie opuścili 
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GRIGORIJ 
P1saleś, 

a et się nie kladleś_ 
A mi spokóJ ducha mą ą 
Szatańskie ma1ak1 
D1abel kusi 
Sni o m1 się: kręte schod 
Prowadzily na wiezę, 
Z jeJ wysokości w1dz1alem Moskwę 
W dole na placu 
Ludzie roili się jak w mrowisku 
I śmiejąc się 
Wytykali mnie palc<'lmi 
CLUlem styd, 1 strach 
I spada1ąc głową w dól, 
Bud1ilem się 

PIMEN 
Mloda krew się burzy 
Umartwiaj się modlitwą 
I postem, a two1e sny 
Będą 1asne i krzepiące . 
Do dziś. kiedy nie hcący 
Zasnę 

Nie odma i jąc modlili 
Wieczornej 
Też mam niespoko1ne 
I grzeszne sn _ 
Śnią m1 się Io dz1k1e uczty 
To zno u watki, bitwy, 
Szalone 1aba ty mlod cli lat. 

GRIGORIJ 
Jak radośnie uplynęla L oj 
MłodoSćl 
W<ilczy leś pod Kazaniem 
Z Szu1sk1m odpierałeś wojska Lit 
Widz1aleś d ór 1 bogaci o I ana' 
A 1a od dzieck poniewieram się 
Po klasztornych celacl1, 
Biedny mnich, 
Czemu ja nie mogę alcz ć. 
Albo ucztować przy carskim stole _ 

PIMEN 
Nie nar7eka1 synu . ześ 
Tak c1eśnie porzucił 
Grzesmy świat. 
Uw1er7 mi z oddali 
Nęcą nas prz jemności 
I podstępna miłość kobiet . 
Pomyśl syn· 
O potwnych arac -
Klo 1est ponad nimt? I co: 
Często . często 

Zamieniali swoje carskie 
Berło 1 purpurę 
I wspania lą koronę 

Na mnisie skromne szaty 
I N klas7torze oczyszczali duszę 
Tutaj w tej celi klas7tornej. 
Zyt kiedyś K1nłl 
Znękany cierpieniami 
Po omy cz1ow1ek 
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Tuta) wid7talem cara _ 
Takt zam s łony spokojny siedz1al 
Przed nami Grozny. 
I c1cł10 snul opowieśc, 
A w 1ego sur wych oczach 
Drzała l7a skruchy . 
I laka! car 

GRIGORIJ 
Juz dawno chcialem cię 
Oicze zapytać 
Ile lat mial zabiły Carew1C7? 

PIMEN 
On bylby twoim rówieśn k1em 
Panowałby I 

Ale Bóg wybral inny los 
S oią kronikę zakoticzę 
Potworną zbr dnią Borysa 
Bracie Gngon1u' 
Umiesz pisać 1 c7Y1ać 
Masz wykształcenie . 

Przekazu1ę c1 mo1e dzielo_ 
Nie mędrku1 tylko opisuj. 
Wszystko czego będziesz 
ś i dkiem. 
Wo1nę 1 pokój. 
Rządy wladców, 
Pr roct 
I znaki na 111ebie . 
A na mnie 1uż c1 s. czas 
Odpocząć. 
Dzwonią na 1utrzn1ę _ 
Pobłogoslaw Panie swo1e 
W1ern sługi! 

Gnsza oda1 m1 kosturt 

MNISI 
BoLe zm1łu1 się nad nami' 
Ó)CZe Wszechmogący, 
Zm1luJ się nad nami! 
Ojcze Przedwieczny 
Boże wiekuisty 
Zm1tu1 1 ę nad nami I 

GRIGORIJ 
Borys. Borys1 

ts1yscy pr7e tobą drzą 

Nikt nie sm1e 
Nawet wspomnieć o losie 
Nieszczęsnego dziecka 
A 1ednocześnie pustelnik 
W ciemnej celt klas7torne1 
Pisze na ciebie 
Okrutny donos 
I nie unikniesz już 
Sądu ludzkiego. 
Jak nie unikniesz 
Sądu Bożego 

SAMOZWANIEC 

KARCZMARKA 
Co podać? 

MISAIL 
A co jest 

WARLAM 
Nie ma wina? 

KARCZMARKA 
Jak me ma! 
Juz przynoszę 

WARLAM 
Coś się tak zasmucil. 
Gnsza? 
li 1uz gra111ca litewska 
Tak chc1ales się tula1 dostać_ 

GRIGORIJ 
Póki nie będę na Litwm, 

1e mogę być spokojny 

WAR LAM 
A coś się uczepi! lej L1tvvy? 
Na ten przyklad my. Misa1ł. 
I ja grzeszny 
Jakesmy uciekli z klasztoru, 
To niczym się 11e prze1mu1emy 
Czy Ruś czy Litwa 
Grzech to cz modlitwa, 
Wszystko Jedno nam. 
Byle by! pelny dzban_ 
No 1 iest' 

KARCZMARKA 
Macie kochani . p11 c1 na zdrowie 

MłSAlt , WARLA 
Dz1ęku1en y, 
Bóg zapiać' 

WAR LAM 
Jak Io bylo w Kazaniu 
Grożny uczt wal, 
Baw1I się 
I Tatarów bil okrutnie, 
Zeby 1m się odech iało 

Na1eżdzać Ruś . 
Car podchodzil 
Pod Kaza11· 
Podkopy robił 
Pod rzeką Kazanką 
A Tatarzy 
Przechadza1ą si1.:; po mieście, 
Na cara Iwana 
Spogląda1ą 
Żli Tatarzy 
Grozny zasrnucil się. 
Zwiesi! glowę 
Na pray.,iyrn ramieniu . 
I zac1ąl car 
Kanonierów 7WOlywać 
Kanonierów p dpalaczy, 
Podpalaczy 
Zadym1la się świeca woskowa, 
A młody kanonier podchodzi! 

Do becze 
I beczka z prochem 
Zawirowała 01! 
Potoczyla się podkopami 
I wybuchła _ 

Zl1 Tatarzy wyli, 1ęuel1 1 
Krzyczeli 1ak potępieńcy 
Poleglo ich 
Mnóstwo, 
Poleglo 1ch ze czterdzieści 
Trzy tysiąc 
Tak to bylo 
W Kaza111u HeJ' 
A ty czego do nas 
Nie dolączasz 

GRIGORIJ 
Nie chcę . 

MłSAlt.. 
Kto nie hce, niech nie piJe. 

WARLAM 
le kto p11any ten wrnebowziętyi 

Wyp11my za karczmarkę! 
Wiedz 1edno jak piję 
To tr7ezwych biję 
Co innego pqatistwo, 
Co innego zarozun 1alstwo, 
Chcesz zyć 1ak my -
Nie ma sprawy1 
N1e?1 
To 1azda stądl 

GRIGORIJ 
PiJ 1 za1m11 się obą 
Warłaam1 

WAR LAM 
Sobą 1 

A co ja m m się sobą za1rno ac? 
E1t 
Jed1ie, jedzie pan 
I pogania sam. 
Czapka sterczy mu 
Jaki grożny on. 
A ubranie ma ubabrane. 

GRIGORLJ 
Słucha1' 
Dokąd prowad11 ta droga? 

KARCZMARKA 
Na Litwę kochany. 

GRIGORIJ 
A d leko ta Lit Na? 

KAR ZMARKA 
Nic_ rnóJ drogi , 111edaleko, 
Do wieczora spokoin1e 
1. oi.na by dotrzeć 
Gdy y me strazrncy 

GRIGORIJ 
Co? .Jacy straznicy? 

KARCZMARKA 
Ktoś uciekl / Moskwy, 
Ma1ą rozkaz wszystkich 
Zatrzymywać I przeszukiwać 

GRIGORIJ 
No. n1eżle! 

WARLAM 
wali! się pan, 

Lezy tam sarn, 
Wstać i1e moze pan 

GRIGORIJ 
A kogo szuka1ą? 

KARCZMARKA 
A 111e wiem ztodz1ej , 
Albo 1akiś morderca 
Tak czy siak me da się rze 1ść 
Przez tych przeklętych strazników 

GRIGORIJ 
Tak .. 

KARCZMARKA 
A kogo oni złar1ą? 
Da1 spokó . nikogo ni złap1ą 1 

Jakby nie było 1nne1 drogi 
Niż la glówna. 
O choćby stąd 
Skręcasz w lewo, · c1ezką 
I 1dzies1 do kapliczki. 
TeJ nad strumieniem: 
A stamtąd w stronę Chtoprna 

alej na Za1cewo 
A tam 1uz kazdy d11eciak 
Zaprowadz; cię na l itwę 
Z tycr1 slrnzników 
Tyle pozy ku 
Ze prześladu1ą przechodniów 
I obdz1era 1ą nas biednych 
Z ostatnich groszy 

WAR LAM 
Przyjechal pan, 
Do drzwi stuk stuk i 
I 1 cate1 s1ly stuk stuk . stuk1 

KARCZMARKA 
A kogo tam niesie? 
Idą cJarmoz1adyl 
Znowu patrol! 

WARLAM 
Jedzie dale pan jedzie 1edz1e 
I pogania .. . 

POLICJANT 
Kim iest -_ ie? 

Ml AIL WARLAM 
Ski omni sta1cy 
Uczciwi mnisi 
Chodzimy po wsiach. 
Zbieramy 1almuznę . 

POLICJANT 
A ty coś za ieden° 

MISAIL WARt.AM 
asz towarzysz 

GRIGORIJ 
Tute1szy z przedmieścia 
Odprowadzałem tych 
Dwócł1 do granicy 
! \lracam z po rotem. 

POLICJANT 
Chłopaczek chyba goły 
Nic z niego me sc1ągr11ernv . 
Może ze starych oś będzie 

Hm' No jak tam. 
C1ym się za1muiemy 1ak ?yJemv? 

WARtAM 
011 Lle synku. 71el 
Ludzie stali s ię skąpi 

Lubią p1en1ądze chowa1<1 pieniądze. 
Malo odda1ą Bogu. 
Przyjdzie jeszcze k ra 
Na grzeszny lud 
Chodzi czlow1ek. chodzi 
Pro 1 pr 1. 

A ledwo trzy kop1e1kr wybłaga 
Co robić? 
Z za u czlow1ek przepije to co ma_ 
01 zbl,za się 
Nasz korneci 

KARCZMARKA 
Parne Boże zm1lu1 się nad nam11 

WAR LAM 
A co ty „ię tak 
We mnie wgapiasz? 

POLICJANT 
Ato. 
Alochar Masz rrzy sobie nakaz? 
Dawa; qo1 
Wrcłz1s/ '- Moskwy 
Nawrat nie1aki 
Gnszka Otnep1ew 

'iesz cos o tym? 

WARLAM 
Nie . 

PRYSTAW 
No car knzał lego heretyka 
Zlapa ·. 1 pow1es1c 
SI szałes o tym? 
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WARŁA 

Nie. 

POLICJANT 
Umiesz czyt ć? 

WARŁAM 

Nie synku 
Nie dala Bo 1a rozumu 

POLICJANT 
asz naka?' 

WAR ŁAM 
A na co mrne on? 

POLICJANT 
Bo ly jesteś GnsLka 
Heretyk 1 ztod ie1' 

WAR ŁAM 
No 1eszcze co1 

Coś ty, Bóg z tobą' 

KARCZMARKA 
Boze. nawet sta1emu 
Nie dadzą spoko1ui 

POLICJANT 
Ej1 Kto tu w mimę kształcony? 

GRIGORIJ 
Ja. 

POLICJANl 
QI 
No to czytaj 
Tylko głośno czytaj! 

GRIGORIJ 
Niegodny klasztoru 
Czudowskiego mnich Gngonj. 
Z rodu Otriep1e Ó'łl, 
Za d1abel kim podszeptem 
Gorszył świętych zakonrnków, 
Namawiał ich do złego · 
Do bezprawia 
Zbiegi ów Gnszka. 
W stronę grarnc lite skiej 
I car nakaLuje go złapać 

POLICJANT 
I powiesić' 

GRIGORIJ 
Tu 111c 111e ma o wieszarnu. 

POLICJA T 
Kłamiesz' 

Nie wszy tko musi być napisane. 
Czyta1 złapać 1 powiesić" 

GRIGORIJ 
I powiesić . 
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A lat ma. 
Ten Griszk 
P1ęćdz1es1ąt. 
Broda siwa, brzuch wielki, 
Nos czerwony. 

POLICJANT 
Brać goi Br ć , chłopaki ! 

AR ŁAM 
OCO\f\f'./I 

Dranie' 
Coście się czep11t? 
Jaki ze mnie GrisLka? 
OJ nie. bracie. 
Lżesz 1ak pies! 
ChociaL po sylabach. 
Choc1az słabo składam , 
Ale ztozę! 

ZloLę , skoro rzecz 
Dochod11 do t . CL a 1 
.A Ja . lat . a lal ma . 
Dwadzieścia 1 ·· 
No 1 jakie pięćdziesiąt? 
W1dzisz1 
"Wzrost 
Sredni. włos 
Rude. na nosie. 
Na nosie pieprzyk. 
l'Ja czole . drugi. 
Jedna ręka .. ręka .. 
krótsza ·· 
A CZ>f Io przypadkiem nie . 

MISAIL , WARŁAM , POLICJANT 
Lapać . lapać, łapać goi 

WAR ŁAM 
Lapać! 

POLICJANT 
Lapaćl 

MISAIL 
Lapac: go! 

AKT li 
KRYM 

KSENIA 
Gdzie łesteś mój ·ochan., 
Piękny królewiczu. 
Nie przy mrne, 
Narzeczone1 
A w c1emne1 mogile. 
Wobceł 
Obce1 ziemi. .. 

FIODOR 
Wołga, 1e1 do lyw Oka 
Ktażma (a tu Władimir 
Nad K lażmą) . a tam Karna 
SLeksna Matoga, 

Też dopt rvy otg1 
Miasta Twer. Ja ros ław. 

Ughcz. Kostroma Ntżn .. 
A tu Astrachan .. 
A tam uiśc1e Wolg1 
Boże j kie rzeslrzenie' 
Ile wys 

f<SENIA 
Gdzie 1esteś mój ukochany 
Ach, co mi po1ostalo. 
Gorzkie łzy 
I tęsk1ota 
Za tobą mój m11y 
Narzeczony, 
Wyśrnony króle iczu 

FIODOR 
MorLc Kasp1jsk1e, 
UJśc 1 Wołgi . 
Szero ość Wotg1 
Przy ujściu siedem wiorst 
Jet długość od .iródla 
Dwa tysiące wiorst. 
A chyba 1 v1ęcej 

N IAŃKA 
Dosyć tego cnrewno1 
Dosyć płaczu i zamartwiania sic; 

KSENIA 
Smutno rn1' 
Tak mi smutno. 

NIANKA 
No . . coś ty dziec1nko1 
Dziewczęce Izy są jak ro a -
Słoneczko wzetdLie. 
I rosę \f\f'./SUSZ 
Świa t się na n11r1 111e ko1i czy' 
Znajdziemy ci urodziwego, 
Miłego Narzeczonego . 
Zapornrnsz Królewicz Iwana .. 

KSENIA 
Nie, 111e1 
Ja mu będę 1erna po grób 
Gdzie jestes mój ukochan . 
Wyśrnony królewiczu, 
Gdzie jesteś lwanuszka, gdLie?. 

BORYS 
Co Ksernu, co 
Mo1a kochana; 1eszcze La mąz 111e 
yszłaś . JUZ do. ą ZOSI łaś . 

Wciąż płaczesz 
Nad martwym narzeczonym 
Los m1 111e poz olil 
Być sprawcą 

Waszego szczęścia 
Moze roLgniewałem niebiosa' 
Ale ty 1 esteś r11ew1nna 

ięc c1emu cierpisz 
Id? córeczko 

Do sie ie, 
Porozmawiaj 
Z prz jac1ólkam1, 
yrzuć z gło\f\f'./ 

Ciężkie myśl i 

Id.i:: . dziecko 
A co ro i mó1 syn? 
Co to? 

FIODOR 
Mapa ziemi Mosk1ewskie1 
Nasze carst o 
W1dz1sz to oskwa, 
To Nowogród, a to Kazań .. 
Tu Astrachań a tu morze. 
Morze Kasp11sk1e. 
A tu permskie gęste las 
To Syberia 

BORYS 
Dobrze. ynu. 
Jak z lotu ptaka. 
Możesz zobacz ć całe carstwo· 
Granice. 1zek1 , miast~ . 

Ucz się Fiodorze' 
Kied ś. moze 
Całkiem niedługo 

szystko Io dostanie się 
Pod twoi', w1adzę. 
Ucz się . ynu! 

Posiadam naiwyzszą wtadLę . 

Juz szósty rok 
Panuję spokojnie 
Ale r11e odna1duję szc ęścia 
W rno1e1 umęczone1 dusz 1 

De remrne wrózb1ci 
Zapow1a a1ą dtugie drn 
Dili niezachw1 nej władzy 
Ani zyc1e. ani wla za, 
Ani uluda stawy, 
Czy krz ki tlumu 
Nie cieszą mnie! 
Mialern nadz1e1ę 
Odnależć szczęście rodzinie 
Szykowałem dla Kseni 
Wesele . 
Dla mojej carewny. 
MoJej córeczki. 
Ale śmierć . jak burza 
Zabiera narzecz nego . 
Ciężka 1est kaząca ręka 
Groźnego sędzi 

Okrutny wyrok 
Dla przestępczej dusz 
Wokół tylko 
Mrok. ciemność ' 
Gdyby zajaśniał choć je en 
Promień poc1echyl 
Serce petne zg ot . 
Duch prZ>fb1t 
Smutkiem 
Jakiś niezrozumiał lęk . 
Coś się lanie .. 

yś la lem ze zagluszę 
Cierpienia duszy 
Gorliwą modli! vą 
Do święty h pańskich .. 
V potędze 1 blasku 

Bezgrarncznej władz , 
Car Rusi pros1I 
O Izy pocieszenia . 
I nagle d nos. bojarski bunt , 
Intrygi lJl\f\f'./ 1 ta1ne knowania . 
Glód śmierć . t rzęs1er11e ziemi 
I zniszczenia 
Jak dziki zwierz. 
Grasuje lud zadzumiony, 
JęC?y glodna 
Biedna Ruś . 
I okrutnym nieszczęśc i u , 

Zeslanym przez Boga 
Za nasz cię1ki grzech 
W doświadczeniu , 

1ną za wsLelkie zło 
Obarczaj . mnie, 
Na placach przekhna1ą 
Imię Bo sa1 

Sen ucieka, 
I w mroku nocy 
Dziecko zakrwawione staje . 
Oe y mu ploną 

Zacisnąwszy rączki , 
Blaga o litość 
Ale nie bylo il tośc11 

Straszna ran L1e1e1 
Słychać jego 
Przedśm1e11ny krzyk .. 
O Boze. mó1 Boze' 

NIANKI 
A. kys11 

BORYS 
Co to? 

NIAŃKI 
A kysz. kysz' 
OteJI 

BORYS 
Sprawdż , co tam się dzieje! 

NIA .KI 
Kysz kyszl Ajl 

BORYS 
Co to z wrzask?1 

NIAr' KI 
Kysz kysL' KysL1 
Ot. marny lost 

BORYS 
CLego chcesz? 

IA Kl 
Kys1, kys1! 

BORYS 
Czemu m1lc1ysz? 

0?1 

BOJAR 
Panie I 
Ks 1ązę . 

Wasyl S1u1ski 
Do ie ie 

BORYS 
SLu1ski? Proś 
Poczekaj! Powiedz 1e cieszy mnie 
Jego wizyta i czekam na rozmowę 

BOJAR 
Wieczorem slugus Puszkina 
P zyszedł z onosem na 
Szujskiego. Mścisla skiego 
I cal ą resztę, na Puszkina leL. 
ocą odbyta ię u nich ta1na narad 

Prz b I goniec 
Z Krakowa i przyw1ózl . 

BORYS 
Pochwycić go· cal 

M1el7I mnie zbun owany 
Ród Puszkinów! 
A Szujskiemu nie wolno 
Wierzyć nieszczery. 
Ale waleczny 1 oblu ny 

SZUJSKI 
Parne, 1ta1 

BORYS 
Co masz. ks1c.zę , 

Do pow1edze111 ? 

SZUJSKI 
Mam dla c1eb1e 
Wazn wiadomości. 

BORYS 
P zypadkiem nie le które 
Tajemny go111ec przyw1ózl 
Z Krakow Puszk1now1 

SZUJSKI 
Nie spodz1ewalem się , 

Ze 1esL o tym 

BORYS 
ieważne. ks iążę . 

Opowiadaj 

SZUJSKI 
Ale n1ezręCLnic m1 
Pr L carewic7u 

BORYS 
87dura1 Szu1ski 
Care 1cz moze wiedz1ec, 
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Co wie ksiązę Szu1sk1 
Mówi 

SZUJSKI 
Panie na Litwie pojawi! się 
Samozwaniec. 

BORYS 
Co? 
Jaki znowu samozwaniec? 

ZU SKI 
Kroi, szlachta i papiez go pop1era1ą 

BORYS 
Ale czym mo7e mi zagrozić? 

SZUJS I 
l pe nosc1ą panie 
Silna 1est two1a władza 
Ty łaskawości,. troską 
I szczoctro · cią ziednales 
Serca poddanych 
Ale sam wiesz 
Bem1y 'lny motłoch 
Jest zdradz1eck1, niepokorny 
Przesądny z latwośc1ą zdradzi 
Dla plonnych nad1ie1, błahym 
Podszeptom będzie osluszny 
A wobec pra d . obo1ętn . 
Tylko bajkami się karmi. 
Podoba mu się bezwstydna odwaga. 
Więc Jeśli . . ten 
Zuch ały wlóczęga ... 
Przekroczy granicę litewską 
To przyc1ągr11e do niego tłumy 
Zmartwychwstale 1m1ę Dym1tra1 

BORYS 
Dymitra I 
Synu jd11 

FIODOR 
Pozwól mi tutaj zostać . 

BORYS 
Nie wolno. synu, wyjd;'" 
Wy1dż 1 

Trzeba natychmiast zaczać dz1alać . 
Niech Ruś się odgr dzi 
Od L lwy straznicam1 
Zeby nawet Jedna dusza 

1e pr:zeb1la się przez granice. 
Zeby zając nie przyb1egl 
Do nas 1 Pol ki. 
Żeby kruk nre rzyfruną1 
Z Krakowa Leć 1uz1 
Albo nie' Po zekaJ .. 
Poczeka1 Szu1sk1 
Prawda 
Zabawna wiadomość? 
CLy ly kiedyś slyszałeś .. 
Zeby martwe dz1e i 

ychodz1ly z grobu 
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Przesłuchiwać carów 
Carów . prawo 1tych. 
Po /Olanych 
Nybranych przez naród 
Koronowanych przez wrelk1ego 
Patriarchę 

Ha ha. ha. ha. ha ha . 
,o? 

Co . Zaba 1ne? 
No to czemu się nie śm1e1esz? 

SZUJSKI 
Ja? Panie 

BORYS 
SluchaJ Szu1ski • 
Ja tego dzieciaka 
Jak len dz1ec1ak 
Zginął 

Pojechałeś przepro adz1ć śledztwo 
Zaklinam cię la krzyz 
I Boga· powiedz m1 calą prawdę 
Jak c1 sumienie podpo iada 
Rozpoznaleś w zabitym 
Dymitra? 

SZUJSKI 
Pr s1ęg<Jm 

BORYS 
ie SzujsKi nie pr?ysięgaj. 

Powiedz. o byl carewicz? 

SZUJSKI 
On' 

BORYS 
Szu1skil 
Obiecuję laskę 

Za minione klamstwa 
Daremrne cię nie ukarzę 
Ale jeśli teraz kombinujesz 
Pl7ys1ęgam na glowę synal 
Tak cię ukarzę 
Tak ukarzę. że sam 
Car Iwan Grożny 
Z przerażenia 1adrży w grobie! 

SZUJSKI 
Nie kary się boję 
Tylko two1e1 r11elask1. 
Przeciez nie mogę cię 
Zwodzić 

Trzy dm w Ugl1czu. w soborze 
Ogląda lem trupa dziecka 
Wokól niego lezalo 
Trzynaście c1al 1 widać JU7 bylo 
Oznaki rozkładu 
Ale !warz carewicza 
Była cz sta 1asna. spoko1na 
Ziała gtęboka rana 
Ale rysy twarzy 

ogóle się nie 1mienily 
Wydawało się . 1e 

Spokojnie śpi w swo1e1 kolysce, 
Ze zlożonymi raczkami 
A w prawe1 mocno śc1ska l 

Zab wkę. bąC?ka . 

BORYS 
W starczy wyjdż1 
Uf c1ęzko: 
Muszę de chnąć .. 
Czulem Jak cała kre 
Napłynę! m1 do twarzy 
I z lrudem odpływala 
Jak c1ęzko karze 
Okrutne sum1erne1 
Jeśli masz 1edno piętno . 
Jedno jedyne p!7ypadkowe prętno 
Dusza się wypala, 
Do ser a 
Sączy się Jad 
I jest lak c1ęzko 
W usza h Jak młot uderza1ą 
Wyrzuty 1 przekleństwa . 

I dusi coś 
I w glow1c się kręci.. 
W oc1ach dziecko 
Zakrwawione I 
O tam tam . co to? 
ram w kącie 
Kołysze się rośnie 

Przybhza się drzy i 1ęc1y . 
Precz, prec1 „ nie ia . 
Nie ja jestem twoim opraw ą. 

Prec1 precz. dziecko, nie 1a 
Naród 
Wola narodu. 
Prec1 dziecko' . 
Bozel Przecie1 nie chcesz 
Smierc1 grzesznika 
Zlttu1 się nad 1brodniczą 
Duszą cara Bo sa ! 

BUNT 

TLUM 
Co, ko1iczyla się msza? 
Tak. Ale g przeklinali 
A kogo? 

o. Gnszkę. 
Griszkę Otnep1ewa 
No! 

MITIUCHA 
1 szedl diakon 

W1elk1e grube chlopisko 
I Jak nie ryknie 
Gnszk 0 1.Jiep1ew anatema' 

TLUM 
Cos 1y1 
Po co zmyślasz? 
Zwariował? 

MITIUCHA 
apra dę 1 

TLU 
Naprawdę' 
Jednak przesadzi!. 
Griszka Otriepiew. 
Mówi , anatema' 
Ha ha, ha ha . a niech was i 
Carewicz ma to gdz1es. 
Ze Gr1szkę przekli na1ą 
Jaki z niego Griszkal 
Wiadomo. 

Ml Tl UCHA 
A za carewicza odmów1h 

1eC7ne odpoczywanie. 

TŁUM 
No no Co godzina to nowin 1 
Za zywego? 
Ale bezbożnicy! 
Za żywego carewicza 1 

No dajże spokój' 
On 1eszcze pokaze Borysowi! 
Ponoć doszedl 
Juz pod Kromy 
Idzie z wojskami na Moskwę . 

Rozbi1a wo1ska Bory a 
Ze wszystkich stron. 
Z cięsk i marsz pro dzi go 
Na 01cowsk1 prawosławny 
Tron carski 
Na pomoc nam, 
Na śmierć Borysowi 
I borysowym zczeniakom1 
No co wy, no co wy' 
Ciszej dranie' 
Jakbyście lochy 
I katownie zapomnieli! 

CHŁOPCY 
Trrr. trrr. trrr, trrr. 
Zelazny kołpak, 
Zelazny kalpo.kl 
Trrr. trrr, trrr. lrrr, 
Zelazny kolpak 
Żelazny kolpakl 
Ululululu lulułu 
lulululululululu 
Trrrr-rrrrrrrr! 

JURODIWY 
Ks1ęzyc s 1ec1, 
Kotek placze 
Jurod1wy w tawaj .. 
Bogu się pok lornć, 

Cl1rystusa pozdrowić . 
Chrystus Bóg nasz . 
Będzie pogoda 
Będzie ks1ęzyc 

Będzie po .goda. 
. księżyc . 

CHLOPCY 
1taj witaj, 

Jurod1wy lwanyczl 

Wstali pr7ywitaJ się. 
Pokłoń się nam w pas. 
Czapkę-kolpak 1rzuć1 

Clęzki kołpak zr1uć' 
Dzyń. dzyń. dzy1'l. 
Dzyn, d1yli clzyfi 
Jak brzęczy! 

JURODI 
A ja mam kop1e1kę. 

CHLOPCY 
Zartuieszl 
Uważaj. nie nabierzesz nasi 

JURO DIWY 
P trzciel 

CHLOPCY 
Fiuui 

JURO DIWY 
A-a -a! 
Uk z dzili 1urod1wego1 
A-al Zabrali kop1e1kę1 
A-a' A-a' 

TŁUM 
01cze dobrodzieju. 
Da1 1atmużnę 
W 11n1ę Chrystusa' 
0 1cze nasz. parne, 
W unię Chrystusa1 
Car, car idzie. 
Carze. nasz panie, 
Daj j lmużnę. 
W 1m1ę Chrystusa1 
Oicze do rodZJ8JU. 
Da1 nam 1a lmużnę 
W 1m1ę Chrystusa' 
Oicze nasz panie. 

imię Chrystusa I 
01cze nasz. 
DaJ nam chleba, chlebal 
Da1 glodn ml 
Da1 glodnym chleba! 
Chleba. chleba' 
Da1 nam h eba 
OJCZe w im ię Chrystusa' 

JURO DIWY 
A-a-a-a 
Borys ' Borys1 
Sk zywdz1h 1urod1wego1 
A-a-a' 

BORYS 
Czemu płaczesz? 

JURO DIWY 
hlopcy zabrali mi kop1e1kę 

Kaz ich zarznąć 
Jak zarżnąles 
Malego carewicza. 

SZUJSKI 
Milcz glup11 
Zabierzcie tego durnia' 

BORYS 
Zostawcie goi 
M ·dl się za mnie, 
Święty gtupczel 

JURO DIWY 
Nie. Borys1 

ie olno Bo s. me olno! 
Nie wolno modlić się 
Za cara Heroda' „ 

Matka B za nre pozwala 
Płyńcie plyńc1e 

Gorzkie Izy, 
Placz. placz duszo 
Prawosła na 

lkrótce przy1dz1e wróg , 
I nade1dz1e mrok. 
N1eprze1rzane 
Ciem ośc i . 

Biada, biada Rusi . 
Placz płacz 

Ludu 
Głodny ludu' 

UPADEK 

SZCZELKAŁO / 
Dosto1r11 bo1arzy1 
Jego wysokość 
Car Bory Goduno 
Z błogostaw1eństwa wielkiego 
Najświętszego oica 1 
Patriarch Wszecł1rus i , 

Kazał wam obw1eśc1ć 
Zloczyfica, złodziei. lóczęga 
Po poilty. lotr 1 
Buntownik. powslal 
Przeciwko nam z ciżbą 
Glodnych na1em111ków 
Mianuiąc się 1m1en1em 
Zmarlego care icza 
Oglasza się carem 
Prawowitym, 
W towarzystwie wyklętych 

Boiarów 1 wszelkie1 
Litewskiej swolocz . 
Umyślił obalić 

Tron Borysa 1 wa 
Do tego usilnie nama ia 
O czym rozeslal 
Nikczemne dekrety 
Z uwagi na to, łogosławiąc was 
Proszę . prawd1iwy sąd 
Nad nim przeprowadżcie 

BOJARlY 
Cóż? 

Bo1arzy trzeba gloso ać 
Wy pierwsi macie glos. 
Mysmy g 1u1 dawno ądzll1. 
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Zapisuj to . SzC?ełkałow 
Złoczyricę k1mkolw1ek by był 
Stracić .. 
Cł1 iła . boiarzy t 
Na1p1erw mus1c1e go mieć . 

A potem mozec1e str c1ć 

Dobra 
No. nie całkiem d bra 
Zaraz nie przerywajcie t 
Złoczyncę , 1mkolw1ek by b ł 

Po1mać 1 wziąć na po1ządne tortury 
A dale1 stracić 1 trup 
Pow1es1ć , niech go rozdziobią 

Głodne krukit 
Trupa jego spalić 
Publicznie na placu 
I trzykrotnie przekląć 

Ten proch obm1er Lły. 

I rozs iać ten przeklęty proch 
Na cztery wiatry. za rogatkami 
Zeby w zelki siad 
Po tym włóczędze-samozwańcu 
Zag1n .I na wieki 
I wszystkich iego 
Zwolenników stracić . 

A trupy Ich do 
P ęg1erzy przywiązać . 
Dekrety o tym rozesłać 

Wszędzie . 

Po wioskach. miastach 1 
Przedmiesc1ach, po całej Rusi 
Czytać w soborach 1 cerkwiach. 
Na płacach 1 wiecach 
I Boga łagać 

a kolanach 
Niech się zmitu1e nad 
Cierpiącą Rusią. 

Sz oda. Le Szu1sk1ego nie ma. 
Cl1oc1aż buntownik, 
Ale chyba nie mo7na lekcewazyć, 
Jego zdania 

SZUJSKI 
Nybaczc1e. bo1arzy 

BOJARlY 
Ech o wilku mowa' 

SZUJSKI 
Trochę się spóżni lem . 
Nie wczas 
Przyszedłem 

Ouzo trudnych spraw, 
\J1e 1est łatwo , naprawdę' 

BOJARlY 
Wstyd11lbyś się Szu1sk1 , 

t 01m • ieku bunt 
Haniebny odnosić' 
Ludzi na placach męC?yć. 
I wmawiać. że carewicz żyje . 

SZUJSKI 
Bo1arzy. spokornie ' 

54 

Bó1c1e się Boga' 
Cz ja mógł ym w czasie 
W1elk1ego smutku. 
Nos1ąc w sercu ból 
Cate1 Rusi. 
C7Y ja ym móg ł bunt 
Podnosić? 
To wszystko ohydne potwarLe, 
Sami nieprzy1ac1ele 
I za co nie lubią' 
Teraz. z miłośc i do was 
Z cale1 duszy, boj rzy, 
Cl1cę as po i dom1ć . 

1edawno. /\{chodząc od cara 
Bolejąc z ca łego serc 
Nad stanem jego duc11a 
Przypadkiem za1rzalem . 
Pr Lez uch lone drzwi 
Bo1arzy. co ja Lobaczytem ' 
Był blady, zimny 
Pot go oble al, 
Miał drgawki, 
Mamrotał beL sensu 
Jakieś dziwaczne sto rva. 
Błyskał gniewnie oczyma, 
Czyms ta1emniczym się 
Zadręual, car c1erp1al 
Męczył s ię 

Nagle posiniał , 

Wb1I wzrok w kąt. 
I potwornie jęcząc 
I wymawiając La klęcia. 

BOJARZY 
t.żes11 l<lamiesz Szujski ! 

SZUJSKI 
Nawoływał za itego carewicza .. 

BOJARZY 
Co? 

ZUJSK/ 
Jego widmo bezsilnie odgania! 
Szeptal ,precz, preu 

BORYS 
Precz reczl 

SZUJSKI 
Precz dziecko' 

BORYS 
PrecL, pre z! 

SZCZEt.KAlOW 
C1szejl Car. car 

BOJARZV 
Bozel 

BORYS 
Precz dziecko' 

BOJARZY 
O. Bozel 
Boze Liftuj się nad nami. 

BORYS 
Preu. recz . 
Kto rnó 1. morderca? 
Nie ma mordercy ' 
Zyje zyje chłop zyna . 
A Szujskiego 
Za falszyvve osknrzenia 
Poćwiartować! 

SZUJSKI 
1ech Bó ma cię w swo1e1 opiece' 

BORYS 
Co? 
Wezwałem was. bojarzy. 
Liczę na waszą mądrośc. 

w godzinę nieszczęść 
I cięzk1ch dos 1a cLeri jestescie 
Dla mnie wsparciem bo1arzy 

SZUJSKI 
Wiei 1 paniet 
Pozwól mi , n iemądremu 

Pokornemu sludze, 
Po 1 edz1eć stawo. 
Tutaj, przy paradne1 bramie 
Sk omny starzec czeka 
Na 1godę, by móg ł stanąć 

Przed tobą. 
Ten rawy i s lachetny człowiek , 

Człowiek bez ska?y moralne/, 
Chce wyjaw1c wielką ta1emnicę . 

BORYS 
Dobrzet Wezwij go' 
Może opow1esć starca 
U śmierzy tajemny niepokój 
Mo1e1 udręczonej dus1y 

PI MEN 
Pokorny mnich, 
Któremu obce są 
Ziemskie roskt, 
Osm1eta się 
Prosić o głos 

BORY 
Opowiadaj , star 1e. 
Co wiesz . nic nie L1krywa1 

PIM N 
Mo1a opowieść będzie 
Prosta i krótka, 
Szczera opow1esć 
O cudo •me1 opatrzności 
BozeJI . 
Kiedyś . wieczorem 
Prz szedl do mnie pastuch, 
Juz sędziwy starzec. 

I po 1er7 t mi 
N1e7WJ'k ą ta 1emnicę 
„JeszC?e ęd .c d1ieck1em 
- powiedz1al -
Ośleplem: od te1 pory 
Nie znalem ani dni ani nocy, 
Az. do pózne1 starośc i . 
Daremnie lec1ylem się 
Ziotam1 1 t jemnym 

amawianiem. 
Daremnie o mywałem 
Powieki wodą 
Ze świętych zródel. . 
Daremnie' 
I tak rzywyklem 
Do swego mroku, ze nawet 

snach nie id.:'.iatem 
Realnych ksLtaltów 
I snilem tylko dżw1ęk1 
K i edyś , glębok 1 m śnie 

Nagle uslyszalem 
Jak dziecięcy głos mnie rzy a. 
Tak wyraźnie wo! 
„Wstari dz1 dku, wstań! 
l dż do Ugltcza. 
Wejdź do soboru Przemienienia. 
Tam pomódl s ię 
Nad moją mog 1tką 

Wiedz dziad u· 
Jestem D mitr. carewicz 
Bóg prz ją ł mnie 
Do zastępów swych arnotów, 
I leraz jestem wielkim swiętyrn 

Opiekunem Rusi. „" 

P ze udz1 em się . pomyśla łem . 
z iąlem ze sobą wnuka 

I rus ylem w daleką drogę . 

I 1ak tylko pochylllem się 
Nad mog1lką. 

Tak dobrze się zro bi ło 
I Izy m1 poc1ekly, 
Oblicie cicho pociekły, 

Zobaczyłem boiy świat. 
I nuka 1 rnog 1 lkę . " 

BORYS 
Ojt OusLnol DusLnot Sw1at1a1 
Szybko carewicza! 
Och, cięzko m1 1 
WeZWiJCie sw1ętego męża ! 
Zostawcie nasi Ode1dicie wsLyscy l 
Zegnaj. mó1 s nu, umieram .. 
Teraz ty prze1m1esL wladzę. 
Nie pyta1. w jaki s osób 
Zdeb Iem tron. 

1e powinieneś I go w1edz1eć 
Ty będziesz prawo 1tym wiacie 
Jako mó1 nastę ca. 
Jako mój syn pierwo odn . 
Synu mó1t Dz1eckot 
Przejmu1esz koronę 
W sądny dz1eri. 
Silny 1est I samozwaniec! 

PrLybral on potworne im ię 

OtaCLa cię bunt bo1arów. 
Zdrada wojska . 
Glód 1 śmierć .. 
Sluct1a1 Fiodorze: nie wierz 

fa łsz e oskarżenia 

Zdradzieckich bojarów, 
Czu1nie obserw u1 ich pota1emne 
Konszachty Litwą , 

Zdradę karL beL litosc1. 
Tęp 1 • beL z.milo ania; 
Uwazn1e nastuchuJ gtosu ludu, 
To zczery głos: 
StóJ na straż iary 
Nasze1 prawe1 wiary, 
C1c11 świętych 

I blogosła ionych Pańskich 
Zachowaj swoją czystość 
W niej Fiodorze 
Tkwi two1a sila i moc , 
Siła rozumu, 
Ratunek. 
Otaczaj opieką , 

Swo1ą s1ostr , care nę, synu mó1. 
Ty 1eden zost niesz 
Jej obrońcą naszej 
Kseni, słoneczka naszego 
Boze' O Boże ' 
Spójrz proszę, 
Na ł zy g -zesznego 01ca. 
Nie o siebie się modlę, nie o s1eb1e, 
mó1 Boże 1 

Z wysokości swych 
N iedostępnych ześllJ 
laskę 

Na dL1ec1 moje niewinne . 
Dobre . czyste .. 
Moc nie 1eskiel 
Straże króla przedwiecznego ... 
Ochrońcie swymi 
Niebieskimi sk rzyd łami d1iec1 moie 
P17ed nies1częsc1am1 i ziem. 
Przed pokusami .. 
D1won1 
Pogrzebowy dzwoni 

CHÓRZYŚC I 
PłaC7. płacz ludu, 
Nie ma w nim 1 uż rycia , 
Usta jego nieme, 
Juz nie odpowiedzą 

BORYS 
Po rzebowy 1ęk, 
Pokuta . . s i ęta pokuta 
C r 1dz1e do klasztoru 

CHÓRZYŚCI 
P aC?c1e Alleluja' 

FIODOR 
Carze. uspokóJ się' 
Bógpomo·e .. 

BORYS 
Nie! Nie synu. 
Wybiła moja godzina 

CHÓRZYŚC I 
idzę dziecinę um1era1ącą 

I zanoszę się od łaczu : 

Miota s i ę . wyrywa 
I pomocy wzywa. 
Nie ma dla niej wybawienia . 

BORYS 
Bozet Boze! C1ęz o m1! 
C JU · grzech nie zmażę ' 

O, zla smierci! 
Jak okrutnie dręczysz ' 
Poczeka1c1e . 
Jeszcze jestem car m1 

Jeszcze jestem carem. 
Boze! Śm ierc i 
Wybacz mt! 
To, to wasz car „ 
car .. wybaczcie .. 
WybacL 

CHÓR 
Nie zyje! 

Przektad . 
Agnieszka Lubomira Piotrowska 

Tekst libretta nie za 1era d1daskallów 
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KERl-LYNN WILSON 
Dyrygentka kanady1ska Urodziła się w Winnipeg w Kanadzie. Początkowo stud1owa1a grę na flecie, fortop1 ni 1 krzypcach 

W s ynnej Ju1lliard School r Mu 1c uąskala dyplomy magister k10 w dz1edz1nie dyrygentury oraz gry na !lecie Jako flecistka 

s tudiowała dodatkow po(J kierunkiem stynnego Juliusa Bakera 1 zadebiuto Nata w Carnegie Recital Hall / ieku 21 lat. Olr 

mala stypendium 1rn Bruno Waltera . Dyrygentury uczyła s i ę pod kier ink1ern Otto-Wernera Muellera Za pulpitem deb1utowala 

1 kanadyjską Nahonal Arts Center Orchestrn ma1ąc ?3 lata Jeszcze podczas studiów byla asystentką maestro Claudia 

Abbado (podczas festiwalu w Sa l1burg ~J ) i sta7ystką w d11edz1nie dyrygentury w Tanglewood Music Center Pracowala takze 

Jako drugi dyrygent w 1espole Dallas Symphony w larac • 1994-98 Sw61 czas Lawodowy dz1el1 m1 d1y pracę L ork1estram1 

symfonicznymi 1 przedstawienia f row . W ostatnich sezonach wys ępowala z na1bard11ej prest1zowym1 ork1e !rami sw1ata 

Los Angeles Ph1lharm nic Orchestra. Montreal S mphony Orchestra , Toronto Sym hony Orchestra Si. Paul Cl amber Orche

stra, Houston Symphony Orchest ra. Ge andhausorchester w Lipsku Orkiestrą Teatru Maryjskiego w Petersburgu, Orkiestrą 

Sym fon iczną Akw1Lgranu, Orkiestrą Symfoniczną Oviedo Orkiestrą Teatra Real w Madrycie 1 Bawarską Orkies trą Państwową 

W swym dorobku operowym na1bardz1e1 ceni sobie takie reahzaqe, 1ak Tosca Madame Butterfly Pucciniego. Travrata Verdiego 

w w1edens1<1e1 Staatsoper Cyganeria Pucciniego, Trav1ata Madame Butterfly 1 nowa 1nscenizaqa ŁuCJt z Lammermooru Doni-

1ett1ego z Anną Netrebko w part11 tytutowe1 w Teatrze Mary1sk1m, Turandot, M dame Butterfly, Tosca 1 Cygane"a Pucciniego na 

Festiwalu 1m Pucc1n1eg w Torre del Lago Cyrulik sewtl kt we FI r ncji. Otello Verdiego i Tosca w N1 ei Alda Verdiego w Rly· 

m1e. Lucja / Lammermooru w Turynie, Cyganeria . Anna Bolena Donizett iego Bilbao. Tosc,a, Madame Butterfly i Łucja' Arena 

d1 Verona Madame Butterlly w Lipsku R1goletro Verdiego w Parmie Don Pasquale w P<ilermo. C ganena 1 Tosca 1 Teatrze 

Bolszo1 rosca w Operze w Oslo. La Rondine Pucciniego w s Angeles Opera Tra 1ata w Bawarskiej Operze Paristwowe1 

w Monachium. Cyganefla w Operze lzraelsk1e1 w Tel A 1w1e. Falstaff Verdiego w Jullhard Opera Napo/ m1/osny Dornzett1ego 

w Operze w Ban Turandol w Washington Nallonat Opera 1 Dz1ewC/yna 7 ?achodu Pucciniego w L'Opera de Montreal Dla 

irrny Dorian Records wspolrne z wenezuelską Orkiestrą Symfonicmą 1m Simona Bolivara naqrala CD zatytułowaną Danzon 

zaw1era1ą ą utwory pochodzą ez Ameryki lac1ńsk1e1 (lot 8 . Lacombe) 
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MARIUSZ TRELIŃSKI 
Rezyser operowy. filmowy i teatralny Dyrektor artyst c1 y Ope Narodowe1 w e1onie 2005/06 1 ponownie od 2008 roku . Jest 

absolwentem wydziału rezyseri1 łódzkiej PWSFTViT Deb1utowal filmem telewizyjnym Zad w1elk1ego wieloryba Nakręc1 1 pó.inie1 

Po1egnanie 1esieni (1990) edlug pow1eśc1 N1tkacego (premiera na festiwalu w Wenec1i. N;:igroda 1m. Andue1a Munka oraz 

Nagrod M1n1stra Kultury 1 Sztuki 1a narlepsq de iut). Lagodną (1 995) n mot ach opowiadani F10 ora Dosto1ewsk1ego 

oraz Egoistów (2001). Był dyrek orom artystycznym Studia 1m. Karol Irzykowskiego (1990- 2) W Oper10 Narodowo1 de 1u 

towal w 19 5 roku kameralną inscenizacją Wyrywacza serc Elżbiety Sikory edlug roq Bo 1sa V1ana (Festiwal ,. arszawska 

Jesień C nlrum Pompidou w Paryzu) . W maju 1 9 roku odbyła się na nasze1 scenie premiera jego glośneJ inscenizacji 

Madame Butterf/'f Pu ciniego w sce ogr fi1 onsa Kudhćk1 (odtąd st lego współpracownika reżysera) . Wielkim sukcesem 

bylo przeniesienie tej produkcji do repertuaru Washington Opera (2001 . wznowienie 200 ) na 7 rosLenie dyr .ktora tego 

teatru, słynnego tenora Plac1da Domingo Kolejne wars1awsk1e 1nscenizacie operowe Mariusza Trelińskiego to · Król Roger 

Szymano skiego (2000) Otello Verdiego (2001), Oniegm Czajkowskiego (2002) 1 Don Giovanni Mo1arta (2002 oraz w Los An

geles Opera 2003) W 200 1 roku artysta został laureatem N grod 1m Karola Szymanowskiego za re1ysenę Kro/a Rogera ora1 

olrzymal Paszport „Pohtyk1 Pożniej rezyserowal takle Damę pikową C1c 1kowsk1ego w bed1ris 1e1 Staatsoper unter den Unden 

pod dyrekqą Daniela Bar nbo1rna i z Pl,cidem Domingo "'roli Hermana (2003) ora1 w Operze Narodowej (2004) operę 

Grordana Andrea Chemer (fealr 1elk1 Poznaniu 1 Washin ton Opera 2004. Opera arodowa 2005) i La Boheme Pucciniego 

(Opera arodo va ?006 i 1ash1ngton Opera 2007) W 2005 roku 1ego inscenizacja Mad me Butterfl miała premierę w Teatrze 

Maryjskim S nkt Petersburgu. a w 2008 roku na scenie lsraeh Opera w Tel A i ie 2006 roku Manus1 Trehńsk1 otrzyma! 

resh/ową nagrodę 1m Konrada Sw1narsk1ego, puyznan . pucz miesięcznik Teah m rezysenę ope1 Andrea Chenier 1 La 

Boherne w Operze Narodowe1 W 2007 roku stworz. i nową. calkiem inną inscenizaqę Króla Rogera dla Opery Wroclawskiej . 

a następnie powtórą 1ą pod dyrekqą Valery'ego Gergieva v Teatrze Maryjskim Sanki Petersburgu 1az na Fesli alu 

Teatralnym w Edynburgu 2008 roku aealizov al Borys Godunowa Musorgskiego w w1lenskim Teatue Op ry 1 Baletu oraz 

( 1 koprodukc11 z O rą Narado ą) Orfeusza 1 Eu dykę Glucka w Slowack1m Teatr te arodowym Bratyslawic N osną 2009 

roku Teatrze Maryjskim od yla się premiera wóch 1ednoaktowek. A/eko Rachmaninowa i Jolanta C1a1kowskrego ;aprezen 

towanych pożniej na Festiwalu N Baden-Baden Szefem muzycznym rem1ery byl Valery Gerg1ev W ma1u 2009 roku w nasze1 

Operze Narodowe1 odbyla się wars1awska premiera 1nscenizacj1 Orte11s?a 1 Eurydyki Glucka (fot J Poremba) 
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BORIS KUDLICKA 
Absolwent Akademu Sz uk MU?YC71lyCh w Bratyslawie, odbywal staz w Akad m1i Sztuk Pięknych w Groningen W 1995 roku 

rozpocząl współpracę 7 Teatrom Wielkim - Oporą Narado ą w Warszawie Od 19. 6 roku sarnod1ielnie reahzu1e scenogra

fię do sp kl kh Stale wspólpracuje z kilkoma re · serami Z Marius7em Trelińskim od 1999 roku Boris Kudhćka zreahzo al 

spólnie d an ście spektakli operowych M dame Butterfly. Król Roger. Otello. Don Gio anm , Omeg1n Dama pikowa. Andre· 

Chemer, La Boheme , OrfeusL 1 Eurydyka. Borys Godunow. Jolant . Aleko - glównre dl Opery Na odowe1 w Warszawie. a akże 

1nn eh scen o erowych (m in w Berlinie. Moskwie, Sankt Petersburgu, as1yngtonie . Los Angeles . Tel Awiwie , Bratyslawie), 

tóre rezentowane byly takz podczas festlwah operowych. Ed1nburgh International Festival. Hong Kon Festlval 1 w Tokio. 

z Oalem Ouisu1g1em zreahzowal Podróz do Reims Ross1niogo 1 Gwalr na Lukrecji Brittena dla opery we Frankfurcie oraz Medeę 
dla opery v Ensch de becnie wspólpracują nad Jasiem 1 Malgosi . Humperdincka dl opery Bernie Spektaklem Sm1erc 

w WeneCJi rozpoc1ąl spólpracę z Keithem arnerem. następnie ws ólt 0 11 li Leara o ydwa przedstawienia dla opery 

we Frankfurcie Obecnie pracuj nad Simonem Boccanegrą V rd1 go dla Opery w Strasburgu Zainteresowani Lawodowe 

Bonsa Kudllćki nie kończą się na oper7 Pro1ektowal on równiez dekoracje do filmów, spektakli teatralnych, koncertów Ra.Lem 

z Andrze1em Kreut1 Ma1ewsk1m stwor1yll olski pawilon na Expo 2000 w Hanower1e W ?006 roku 1ostal odznaczony me· 

dalem Zasluzony KulrurLe „Glona Artis'. przyznawanym przez poi kiego Ministra Kultury i Dz1edt1ctw Narodowego W 2007 

roku idobyl zloty medal na Praskim Quadriennale 2007, w 2008 r ku otrz. mal nom1naCJę na Generalnego Komis rz Praskie

go Quadnennale 2011 Obec111e p acu1e n d s ektaklami I oper IV Berlinie msza ie. alencji. Bernie 1 Lo zi 2009 ro u 

zostal nagrodzon na Sio acti z na1leps1 . scenografię do opery Orfeusz 1 Eurydyka (fot J. Ma1urek) 
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MAGDALENA MUSIAŁ 
Scenograf 1 pr jektantka kast Jmów. A soi 

entka Wyzszei S1koty Muzyc1neJ 1 Sztuk 
Plastycznych w Grazu (Austria) ara Aka
demii Sztuk Pięknych w Hamburgu. Jest 
autorką scenograf 1 kosti mów do licznych 
przedstawień dramatycznych 1 operowych 
w Polsce i za granicą. Zaproiektov la sce
nograf ę do Snu nocy /ecn1e1 Szekspira w ra
mach Festiwaiu St. ryjska Jesień. Nory 
Ibsena w Schauspel Le1wig. Romeo 1 Juin 
Szekspir w Theaterhaus Bremen u/Io , 
Molnara w Theaterhaus Jena Noc spiewa 
swoje pi senki ,Jona Fosse·a w Schausp1el 
Le1p11g Elektry Ho mannslhala w The ter 

agdeburg . Historii rodzinnych B111any Srbł-

1anov1ć w Deutsches Thea er Berll11. Sino
brodego Dei Loher Schiller Thea1er Benrn, 
Siii/en Lolly Van den Berg dla Toneelhu1s 
Antw rpen/ ' phiensaelf' Ber in (koproduk
qa) Medei Gr· lparLora w Nauonalth ater 
Weimar orw Windstill Marii Klip w Go•
k1 Thealer Berlin W Polsce zreal 7 11ala 
scenograf1cm1e następujące pektakle 
laryzyku1 wszystko w rezyser11 GrzegorLa 
Jarzyny, Walęsa Historia wesola a ogrom 
rne przez to smutna Dem1rsklogo. Fedra 
Racine'a, Operetka Gombrowicz~ 7 Micha 
tern Zadarą Tanu/fe Mohera 1 M1kola1em 
Grabowskim. Transatlantyk Gombrowicza 

Osmy dz1en tygodnia laski 1 Arminem 
Petra em dla Teatr tarego w 'rakowe 
Pijacy Bohomol(;Cl w rezysern Barbary Wy
sockie1. ięd7Y nami dob11e 1est v. reqseru 
GrzegorLa J'1rzyny dla Schau uhn Berlin. 
TR Warszawa (koprodukC)a) Od 2007 roku 
wspó1pracu1c 1 Mariuszem Trelińskim. jest 
autork kost1umó do takich iego spekta
kli. 1a~ Borys Goclunow dla Narad wego 
Tea ru Opery 1 Balell : WilniĘ. Oneusz 
1 EurydyAa dla Slowack1ego Teatru Naro
dowego w Brat si wie 1 Opery arodowe1 
orw Neko 1 Jolanta dłćl Tealru Maryi kiego 
w Sankt Pelersburgc. (fol M Kotyga) 
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TOMASZ WYGODA 
Tancerz aktor, pedagog. choreograf. Stu 
d1ował lanie . współczesny ( I 993-95) 
1 h1stonę na Uniwersytecie w Kielcach 
(1993· 9) W 2001 roku trzymał dyplom 
z zakres tańca wspótczesnego Tance 
Śląskiego Teatru Tańca " Bytomiu (1997-
200 ) Debiutował w Zapiskach z ce 1ki 
Gua-va w horeograf11 Jacka Luminsk1ego 
Występowal m 1n spektaklach Lum1ń
sk1ego i Drzewieckiego (Polska) Henr1et
ty Horr (Niemcy) Jonalhana Hoilandera 
(USA) i Paula Ciaydena (Wielka Brytnn1a) 
S1ypendysta DanceWeb w Wiedniu (2002) 
\lys tęp wal w USA W1elk1e1 Br tan11 

N1emcLech Franq1 Kanad11e 1 Wloszecl1 
Z 7€' polem W M Phisical Theatre spól
tworzyl spekla I Made 111 Polska museum 
ot 1magmati n (Calgary ?0041 Z Tcalrem 
Bre1on Cafie 7 WaisL.awy st.vorzyl spektakl 
Siam out oraz TancLąc Sarę Kane. Wspól 
pracu1e 1 Tea1rem Starym w Krakov„1e. 
gdzi b:erzc udL1al • spektaklach Krys1iana 
Lupy (Laracustra Factory 2) Pawia M1śkie

wi za (Niewinna) M1chata Zadary (Fedra) 
Występuje te1 u Krzys1tofa Warl1kowsk1ego 
I Lyszr.zeni Tealr spólczesny we Wro
c1awru Teatr Polski w Poznaniu. TR War 
zawa) 1 Agnieszk, Olsten (unc1 Samsara 

Disco Teatr Polski wo Wroclaw1u) Autor 
chOreograh o spektakli Michale Zada
ry M1kol<i1a Grabowskiego i Jana Peszka. 
Wspólprac al le.i: 1 Moniką P ,c1k1e-...,1c1 
Wiktorem Rub nem Mai I zewską. 

W Tealrze Ma jsk1m w Pe1ersburgu pra
cował rucr sceniczny do P1ers 1erna Nt 
belungów ;ignera w reiysern ;dery ego 
Gerg eva· George Tsyp1na Alex;indra Ze· 
d1na L Mar uszem Trelinsk1m pracowal 
rry srxktaklach oper J•· La Botieme 

Pucciniego /Oper as1yng1onie). Borys 
Godunow Musorgskiego rrealr Orery 1 Ba 
letu w Wilnie) Któl Roger Si"{r anowsk1ego 
Neho Rachmaninowa 1 Jolanca C1a 1 ow 
skiego ( Tealr M<iryJSk. w PelersburguJ 
Orfeusz 1 EurydYka Gtuc a (Opera w Bra
tystaw e. li a•r Wielki Opera Ncir0dowa1 
(lot A Georg ew) 

BOGDAN GOLA 
Chórmistr7 dy1Vgent 1 pe agog. Oebiuto· 
11ai w Operze S1ąsk1e1 .v Bytomiu (1977· 
82) Potem kierowa! chórami F1łharmon11 
1m Jozefa Elsnera w Oµolu Zespołu Pie
śni 1 Tanca .. Śląsk Akademii MuL cmci 
w Katow1cac ora7 Chórem Teatru Wiei· 
kiego w Warszawie. Jesl tv rcą Zespoi 1 
Muąk1 Dawne1 All A.ntlco (1976-86) sr -
C)a1 zujacego się wykonawslw e fT" .izyk 
dawCJel a takze Chóru Pohfon1cL11ego ·acn 
Concen us zi tającego "\ latacr 1993-
98 rrzy Wars1awsk1m Towar1)1stw;e Mu
qC?nym Z tym zespol'rr' zreahLowal . kl 
nagra11 arch1walnyc i dla TVP2 pl Br1m1e-
nie acrum polsk muzyka sakralna 
Kierowany przez mego w latach 1 84-95 
1 ponownie od t998 rokl Chór Opery Na
rodowei Ldobyt sobie uwale umanie kry1yk1 
i publicLnosci v krajL. i za grar 1cą . Dz1ęk1 

W7bogacernu repertuaru chóru o liczne 
d1:ela oratoryine 1 s mfonicme ?espot. 
odnosi znaC?ące sur<c sy nie 1ylko na 
sc nie o. rowej. lecz także na eslradach 
koncertO\ h POI om ar1ystyc7'ly choru 
dokument111ą liczne nagra111a fonograficzne 
1 lei v1zy1n zreah owane przez W'{IWOr 
nie [Ml Polskie NagraPia CD ACCO D. 

hwann acti ln1ernat1ona1. Studio Berlin 
Classic CPO. a tak/e TVP lDF 3SAT ARTE 
1 Polskie Radio Bogdan Gola 1 f'JÓlpracuje 
regutainie 7 zespolllmi chóralnyir 1 l1'har
monicznyrrn w kra1u W swoich programach 
kan erl vych dyrygu1e w elk1m1 dl elam1 
or~tory1nym1, a laKl częslo s1qga sra 
re i tapo~r ane partytury muryK1 JX>ISk1e 
Rownolegle / ·racą ;irtystycmą pr wadzi 
d71a1a1nosc pedagog1cmą którą ro1poctąl 
w 1979 ku w Akadem11 Muzycz e1 im 
Karola Szyman •.'Skiego w Katow1cact1. 
Od 1986 r0ku 1est pracown11<1e auko
wym Akadem 1 Murycmej, checrne Uni
w rsy elu Muzycmego Fryderyka Cho ina 

Warszawie W ia1,1ch 1998-2004 byl 
prod1 ekanem Wyd11alu EdukDc 1 u1yct 
nej obecnie k:cru1e Katcctr< Dyrygmlury 
Ct ralne . W 2001 roku o rzymal ty ut na
ukowy profesora s1luk muzycznych est 
m. t.al rn Srebrnego Medalu Zaslutor.y 
Kultur Le Glona Artis 

PIOTR GRU SZCZYŃSKI 
Dramaturg kryt k tealralny zw1ązany na 
s ale 7 o vym Tea1rem Kflysztola Warh
kowsk1eqo Autor ks1ązek 01cobó1cy ora1 

z ksplf i uwrpator rozmowy z WarllkO'ti 
sk1m Z Manuszem Treflńsk1m wsrót 
prac wat przy -0 alizac11 Bory·sa Godunowa 
w w1le11sk1m Narodowym Tea r1e Opery 
1 Baletu. Ońeusza 1 Eurydyki w Operze aro
dowe1 oraz Aleko 1 Jolanty v Teatrze Mary1-
sk1rn w Sankt Peiersburgu. (fot archiwum) 

MARC HEINZ 
Reżyser swiatet. Ro1począl km1 rę 1 1998 
roku jako szef oświetlenia w Toneelgroep 
Amsterdam . W 1993 rok 1os1al rneza
lemym rezyserem swiatet Wykonywa' pro-
1ekly m 1n . dla Royal flem1sh Thea re 
(Bruksela) Royal Dulci 1 healre (Anlwer
p1al NTG (Gent) The National Tl1eatre 
(Haga). Hel Pate1s (Ant verp1a) Ro Theater 
(Rotterdam) H llancl Fest1'.af t1ener Fes -
woc e Fest1val al Old Music (Utrecht) 
Opera Aho11 The Nalional Tour Opera S 'O· 

1e pr ce reahz wa w perach w Ro terda· 
m Antwerp Pary1u Amsterdamie 
Koloni, Hanowerz Wie rllll , Mannheim 
Berlir1e Hamburgu Dusseldnr!ie Sankt 
Petersburgu, Edynburgu. W1l111 . Utr chc1 
Arnhe1m 1 Bratyslaw1 Na1w1ększy111 spek
taklem operowym do któreg przygo1owal 
rezyserię światel była Alda G JSeppe er
d ego wystawiona na Stade de France 
w Paryzu I 85 1ys1ęc widzów Miał tez 
swOJ udział w prest towych produkC)ach 
telew1zy1nych kabaretact1, wydarlen1ach 
specjalnych i spektaklach musicalowych. 
np Fame Anatevka . Oliver' Blond Brotll
ers. Grease. Footloose . Kopciuszek 1 Rem
brandt racowa ł L tak1m1 •et. serami. 1ak 
Gerardjan Rijnders . Herbert Wenicke. Wit 
fned M1riks. P .trica Ionesco Bemard Bro
ca " er Caswell Alize Zandwl(k. Guy 
Cass1er Mariusz Trel ńsk• Johan Simens 
1 Man;n 1c el (fol. archiwum arlys y) 

ARJEN KLERKX 
Reżyser świ< tel. autor i realiLalor pro1ekt · v 
v1cteo Ukończył s1ud1a w takres1 charak
tery1;iq1 w Antwerpii oraL technik leatral 

ych w yzsze1 S?kole Sz uk Pięknych 
w Amsterctamie. W 199! roku ro1poc14I 
racę 1akc samod7 ~lny technik w Ro The 

ater SpeC)ałi1owal się tam w wykorzysty
warnu pro1ekc1 ideo podczas przedsta
wieri teatralnych a szC7egolrne w spekta
klach Guy a Cass1ers . Oe espe tabriel<.. 
The Woman Who Walked Inio Doors Proust 
1 t1m 4 Hersenscf11mmen oraz Bezonken 
rood Jego pr iekt id o do re lizacp MIJn 
Av·onturen doo1 V Swhwr 1 LOstal w 2005 
roku norr ino 11an do Nagrod I OOO-W tt 
Caly Cykl Prous1a otrzyma! w 2005 ro u 
N grodę Proscenium 1 11/)'Qr I erkpre1s 
Sp1elze1teuropa podczas Berhr'lsk1ego 
Festspiele c flamllnd?kie1 operze De 
Munt/L..1 Monnrne artysta wspólpracowal 
nad rrz gola vaniem Holt>ndra tulacza 
111cześrne1 zas zreal'?owat pro1ekty video 
do m ir Pembrandt (ie musical. House 
of clie Sleeping Beaut1es om1 C1ske de 
1ar de Musical ( tage-Entertainmenl) 
W s1e pniu 2007 roku zw1ązal się 1 grupą 

art. slow skup1on eh wokół GLJYa Cnss1ers 
N 2008 roku zostat nom1nowaly do John 
KraaiJk mµ Musical A ard 1a najleps1e 
dekorac!e. W ostatnim czasie wspólnie 
L Gu 'em assiers nealizowat m 1r Trip
uek van de machc· Melisco or ever Wolfs
kers or& Arropa 1 roneelhuis Ant •1erpen 
(lot R Beus er) 
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NIKOLAI PUTILIN 
(Borys Godunow) 

Barylon W swoim repertuarze ma ponad 60 kreac11 operowych W I 9v2 roku 70Slal 
zaproszony prLez makom1tego dyrygenta Vatery'ego Gergieva do espolu Teatru tvlary1-
sk1ego i od!ąd nale7~ do w1od .c eh artysto / te1 sceny Jego epertuar wzbogac1I się 
wówczas o szereg partu v operach wloskich francuskich 1 rnemieckich. Obok występów 
w teatrze petersburskim, bral t kże udz1aJ w iego licznych tournee Lagranicznych Deb1u
to1<1 al z nim na scerne Metropolitan Opera (Botys Godunow Musorgskiego i Dama pikowa 
Cza1kowskiego). śpiewa! w Royal Albert Hall (Legenda o niewidzialnym grodzie Ki/fezu 
Rimskiego-Korsakowa) . podczas Fest1vaJ ol v1erida (Don Carlos Verdiego) w J porni 
(Dama pikowa Czajkowskiego 1 Ognisty aniot Prokotiewa) Wyslępowal w Niemczech, 
Francji, Hiszpa 11 Wloszech, Holandn. Belgii , F1nland11, Czechach, Bulg ni. Korei, Izraelu 
Luksemburgu i na Węgrzech Do swoich sukcesow Lałicza lakze debiut w med1olanskie1 
La Scali (La Gioconda Ponchiellego), a la<-ze Salome Richarda Straussa (Accademia 

Santa Cec1lra) oraz gosc1nne występy podczas Fesl1walu w S lzburgu (Parsifal agne a), w Opera Bast1lle, Oeulsche Oper Berlin 
1 Maggio Musicale F1orent1no (l'vda Verdiego) Bral ud11al w nagra111ach audio 1 video spektakli Teatru Mary1skiego. Dama pikow, Jolan
fa 1 Mazepa Cza1kowsk1ego, Sadko Rimskiego-Korsakowa Moc pReznaczenia erd1ego, Kniaz Igor Borodina. Borys Godunow (produk
qa Philips Classics i Ph1lips/NHK), Parsifal, Oµow1eśc1 o ntew1dz1afnym grodzie KJ11ezu 1 dziewicy Fiewronii . z nas m Lespolem art sta 
śpiewał podczas wyslępow gościnnych Opery Narodowej w ramacl1 Palos Aphrod1te Fesllval na Cyprze w 2004 roku. a na scenie 
Teatru Wielkiego Ladeb1ut tal t ytułową partią w Nabuccu Verdiego w 2005 roku (lol archiwum artystv) 

ALEXEI TANOVITSKI 
(Borys Godunow) 

Bas W Jatach 1999-2005 s1ud1owal w Konserwatorium im. Rimskiego-Korsakowa 
w Sankt Petersburgu Ukonczyl lakze studia podyplomowe w B1aloruskie1 Narodo ej 
MuzycmeJ Akademii Mińsku . Juz podczas studiów dostal się do Akademii dla Młodych 
Spiewakó" przy Teatrze Maryjskim 1 zostal solistą tego teatru. Jest finalistą 1 laureatem 
wielu międzynarodowych konkursów m.in. Konkursu 1m Eleny Obrazcowe1 ( 1999 1 ?005) 
China Vacat Competit1on (2005), Sh1LUoka Vocal Compellłion (2005) Zoslal wyróżniony 
agrodą New Talent Eflneneg1ldo Zegny (2005) Gosc1I na scenach BudapeSLtu Bilbao. 

Helsinek. Waszyngtonu Baden-Baden, Londynu Seulu. ParyLa, Tokio. Madrytu Walen
CJI, Zagrzebia Los Angeles. Berlina, Cagliari i in. W si oim repertuarLe m<? ponad 
40 partii operowych dz1elach Wolfganga Arnad usa Mozarta. Gaetano Donizettiego, 
Jacquesa Offenbacha. Gioach1no Rossiniego, Giacomo Pucciniego. Giuseppe Verdie
go, Richarda Wagnera, Modesta Musorgskiego, P101ra CLafkowsk1ego, ~ 1chaiła Glinki, 

Aleksandra Borodina, M1kolaja Rimskiego-Korsakowa Sergieja Prokofiewa i Dym1lra S?Oslako ic7a z upodobaniem wykonu1e lakze 
pieśni kompozytorów rosyjskich (Glinka, Borodin , Rimski-Korsakow, Musorgski Czajkowski, Rachma111now Dargomyzski) francuskich 
(Massenel Poulenc) , niemieckich i austnackrch (Beethoven Brahms. Schubert) oraz ludowe pieśni rosyjskie . (fot archiwum artysty) 

LENKA MACIKOVA 
(Ksenia) 

So ran W 2003 roku ukończyla studia wokalne vv Państwowym Konse a 011um w Bra-
sławie otrzymuiąc ty1ul na11eps1ego absolwenta. Obecnie stud1u1e na Uniwersvtecie 

SL!uk1 w Bratysławie na Wydziale Muzyki 1 t nca Jest laureatką Kon~ursu 1m Mikulasa 
Schneider-Trnavsk." go w Trnawie (dwukrotnie), konkursu Slowacklego Konserwato-
11um oraz Konkursu im Antonina D oraka w Karlowych Warach. w 2006 roku została 
laureatką konkursów w Como 1 w Treviso (Wiochy) Je1 repertuar obe1mu1e m in. parlle 
Serp1ny (La serva padrona Pergolesiego). t::urydyk1 i Amora (Ońeusz 1 Eurydyka Glucka), 
Zerhn (Don Gio an111 Mo1arta), Pam1ny 1 Papagony (Czarodz1e1sk1 flet Mo1arta) . Zuzan
ny i Barbarmy (Wesele Figara Mozarta), Despiny (Cosi Ian /U/te Moiarta) Nannetty (Fal
staff erdiego). Boginki Leśnej (Rusa/ka Dvoraka). Esmeraldy (Sp1zedana narzeu on 
Smetany), Mihk1 (Marlin a slnko Freso) Lisiczki (Przygody Lis1C?ki Chyt1uski Janaćka) . Do 
swoich największych sukcesów Lałicza występ z Peterem Ovorskym w Narodowe1 Ope 

rze w Pradze, recital w Amiens wykona111e partii Pam1ny w koncertmvym wykonaniu Czarodziejskiego fleru z Fiiharmonią w Brnie oiaz 
recitale w Sarn1ew1e, Bośrn 1 Hercegowinie oraz w Brukseli. Partią Zerllny w Don Giovannim Mozarta Ladeb1utowala we Wloszech 
(Teatro Gr nde d1 Brescia, Teatra Soc1ale di Como, Teatra Frasch1rn Pavia, Tealro A. Ponch1elłi Cremona) oraz w Opera de Massy 
(Francia) Obecnie wspolpracu1e głównie z Teatrem Narodowym w PradLe. W Operze Narodowej zadeb1utowala w 2009 roku tako 
Amor w Orfeuszu 1 Eurydyce Glucka (lot archiwum artystki) 
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ANNA LUBAŃSKA 
(Niania Kseni) 

eLLosopran Ukończy1a z wyrózrneniem Akademię Muzycmą 1m Fryderyka Chopina 
w Warszawie w klasie Kryst , ny Szoslek-Radkowej (1994) Już poctC?as slud10 wiele 
koncertowala w kra1u 1 La granicą (Franqa, Niemcy, Monako. Szwa1caria) Jest laureatką 
Międz, narodowego Konkursu Wokalnego im Ady Sari w Nowym Sączu a t akże kon
kursów w Pary LU ( 1994) 1 Brukseli ( 'onkurs Królowe1 Elzb1ety 1996) W 19 3 roku zwią
Lata s ię na sta!e z warsz wskim Teatrem Wielkim, gdzie śpiewała min. Jadwigę 
w Strasznym dwo1Le Moniusz .i Mercedes w Ca1men Bizeta, Florę w Tra iac1e Verdiego. 
Suzuki w Madame Burterfly Pucciniego EtXJli w Don Carlosie Verdiego, Emilię w Otellu 
Verdiego i Madelon w Andrei Cherner Giordana. W 2006 rok wystąplla w koncertowym 
wykonaniu Romea i Julii Berlioza pod dyrekcją Marca Minkowskiego Wspolpracowala 
z WarsLawską Operą Kameralną wykonując pa1 t 1ę Marceliny w Weselu Figara Mozarta 
oraz z Państwową Operą Sląską w B tomiu, Operą w Krakowie (Polin w Damie piko

we/) 1 w Poznaniu (Eboli w Don Carlosie). Śp1ewala na estradach hlha1rnon1c,rnych Warszawy, a takLe B1alegostoku Krakowa Kato ic , 
Lu!Jłlna Opola i S1c1ec1n Gościła na Fesliwalu , Wratisla i Cantans ·· Artystka wykonuje t akże repertuar kameralny i oratory1no
kanta1o'w W ostatnich latach wvstepowala na naszej scerne 1ako Olga w Oniegm1e Czai owsf-1ego M tka Ubu w Ubu Rex Penderec
kiego, A~neris w Aid11e erd 1~g~. Margret WoZ?eckv Berga Beria w Cyruliku sew1fsk1m Rossiniego, La Voix de la Tombe 
w Opow1esc1ach Hoffmanna Offenbacha. Ciotki Pelagia w Magicznym Dorem1ku Ptaszyr'1sk1e1. Marla w Fausc1e Gounoda 1 Rosahe 
w Prz. się{}ze Tansmana (fot archiwum rtyst"1) 

KATARZYNA SUSKA 
(Niania Kseni) 

Menosopr n. Urodzona w Częstochowie w 1986 roku ukończyla Wydz1al F1lologicz y 
UrnwersY1etu Jagiellońskiego, a rok póżn1ej uzyska.la dyplom L wyroz111ernem w krakow
skiej At.;ademii Mu7'/cme1 w klasie śpte u. N 1 qs6 roku zadebiutO\' ała na scenie opero
we1 (Meg Page w Falstaffie Verdiego) na Festiwalu Flandryjs 1rn 1 zdobyta I nagrodę 01az 
nagrodę za wykonanie u oru wspólC?esnego 1 speCJalną nag1odę Moza1I ką na 
11 Konkursie Sztuki Wokałne1 1m Ady San w Nowym Sączu W rnss mku byla f1nal 1stką 

Konkursu Pa arotłlego w Filadelfii, a następrne jako stypendystka rządu " oskiego stu
diowała u Aidy F1lev1 w Mediolanie. W tym samym roku zdobyla Złotą Maskę krytyki te
atralno-mu- •cmej za rolę Carmen na scenie Opery Śląskiej w Bytomiu Wykonu1e 
repertuar 01atoryfno-kantatowy w kra1u 1 za granicą wspólpracu1ąc z wybitnymi dyrygen
tami te1 klasy co Helmuth R1lhng, Ka11mierz Kord, Antoni 11 Krzysztof Penderec. i, Jerzy 
Maksymiuk oraz biorąc udział w prest1zowych festiwalach Wratislavia Cantans . War

szawska Jesień 1 Festiwal w Walenc11 I Operze Narodowe1 śpiewała rn 1n w Carmen Bizeta (Frasqu1la) Kawalerze srebrnej róży 
Richarda Straussa (Oktawian) , Fauscie Gounoda (Siebel} . Cyruliku sew1/s/11m Rossiniego (Rozyna) Madame Bu terfly Pucc1rnego (Su
zuki), Tankredzie Ross1rnego (Isaura) Strasznym dworze Moniuszki (Jadwiga) Otellu erd1ego (Emrlia). Onieginie Czajkowskiego 
(Olga) , Opow1esciach Hoffmanna {Vo1x de Tombe) . Zabobonie Kurpinsk1ego (Dorota) 1 Fausc1e Gounoda (Marta) (fol W Plew1nski) 

AUDRIUS RUBEZIUS 
( Ksiązę Wasilij Szu1sk1) 

Tenor Solista Litewskiego Narodowego Teatru Opery 1 Baletu Wspolpracu1e tez L najlep
szym1 ork1estram1 11 ewskrm1 wykonując repertuar oratory1no-kantatowy. Kanerę muzycz
ną ro7począt w Klajpedz1e, gdzie jako eh/opiec śp1ewai w chórze G1ntarel1s. Juz jako 
dziecko uczy! się gry na fortepianie spiewu 1 dyrygentury w dz.iec1ęce1 szkole muLyczne1 
S1ud1owal w KlaJpedzie w Konserwatorium 1m Stmkusa na Wydziale Teorn Muzyki 1 Kom
pozyCJ1 Tam lez pobierał pierwsze w pelrn profes1onalne lekcie śpiewu Po ukońcLeniu 
konserwatonum uczy! się u słynnego litewskiego tenora Virg1h1usa Nore1k1 W lym okresie 
brał udz1al w licznych kon ursach sp1ewaczych W 1995 roku zadebiuto Nal na scenie 
Litewskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu 1ako Max w Wolnym strzelcu Karla ani 
Webera. Następnie wykona! partię Belmont ' Uprowadzemu z sera1u Mozarta 1 Al freda 
w Traviac1e Verdiego. Wtączyl teL do swojego repertuaru role Fausta w Fauście Gounoda, 
Don Otta ia w Don Giovannrm 1 Ferranda w Cost fan /U/te Mozarta Naiabotha w Salome 

Richarda Straussa. Barona cyganskiego w operetce Johanna Straussa. Ponga Turan ot Pucciniego Argma w Tankredzie Rossm1ego, 
Hoffmana w Opowieściach Hoffmana Offenbacha Edga1a w LuCJ1 L Lame1mooru Don1zett1ego, Hermana 1 C1e alinskiego w Damie 
pikowej Czajkowskiego. Zygmunta w Walk1111 Wagnera t emoflna w El!ks1rze m1Josnym Dornzett1ego. Wallera w Litwinach Ponch1ellego, 
Don Josego w Carmen Bizeta Śpiewał takLe poLa granicami Litwy, na wielu scenach Europy 1 Ameryki Pólnocne1 Koncert val Rosji 
1 Japon11 pod balulą tak znakon11tych oyrygentow 1ak MScisław Ros1ropowic1 1 Kr.ys1tof Penderecki. (fot archiwum artysty) 
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PAWEŁ WUNDER 
(Ks1ązę Was1h1 Slu1sk1) 

Tenor. UrOd71I się w Kazachstanie Naukę śpiewu rozpoczyna! w S,:kole Muzycznej 1m. 
Piotra CLaJkowsk1ego w Ałma-Ac ie . W 1987 roku rozpoc,:ąl studia na Wydziale Wokalnym 
KonserNalorrum Im Mrkola1a R1msk1ego-Korsakowa w Sankt Petersburgu klore ukonczyl 
w 1992 roku. Debiutowa! 1eszcze jako student W latacl11991 2001 zvv1ązany byt z Operą 
Wroctawską. Operą Krakowską Operą Narodowa w Ostrawie Wspólpracu1e tei regu
larnie'- 1nnyrn1 teatrami muzycm mi w Polsce Występowal w Belgu C7echach Danii 
Franc,1 Hotand''· N1emc1ech na Węgrzech W bogatym repertuarze artysty znalazly się 
takie partie 1ak Don Jose w Carmen B11eta Lensk1 w Eugeniuszu Onieginie Herman 
w Damie pikowe1 Cm1kowsk1ego, Can10 w Pa1acach Leoncavalla role tytulowe w O~ 
w1esc1ach Hoitmanna Offenbacha i Ubu Rex Pendereckiego P1nkerlon w Madame But
terfly Cavaradoss1 w Tosce 1 Kalał w Turandot Pucciniego Bachus w Anadme na Naxos 
Herod w Salome R1cl1arda Slraussa Radames w Aldzie. R1ccaruo w Balu maskov•tym 

Mannco w Trubadurze 1 lsrnaele w Nabucco Verdiego Loge w Zlocie Renu Wagnera 1 Ma~ w Wolnym strzelcu Weoera w 2007 roku wy
stąpi I w partu Herooa w Salome Straussa na scenie Opery w Wilnie (reż David AtdPn) a 2008 roku lę o:;amą postać kreował w Operze 
w Tet Awrwie W 2009 roku odbyt tournee koncertowe po Ros11 W Oper1e Narooowe1 wyl\onal partię tytułowa w operze Ubu Rex Pende
reckiego (2003) Heroda w Salome Slraussa (2004). Hemlana w Damie 1kowe1 Cza1kowskiego (2004). Hauptmanna w Wozzecku Berga 
12006) Monoslatosa w Czarrxfziejsk1m /lecie Mozarta (2005) W 2007 roku wysląprl w poczwó nei roll Andresa. Cochernl!e 'a. Frantza 
1 P11ich1naccra w Opow1eśc1ach Hoffmanna Offenbacha Występuje też z powod1eniem w reriertuarze ora10ry1nym (fot archiwum) 

ADAM KRUSZEWSKI 
(SzC?elkalow) 

Baryton Ukonc:?Yf Akademię MuzycLną w Warszawie ( 1985) Laureat Mrędqnarooowego 
Konkursu Wokalnego w s-Hertogenbosch (Holandra 1987) Konkursu 1m Kiepury w Kry· 
nicv ( 1988) oraz rn1ędzynarooowych konkursów wokalnych w Rio de Janeiro (Brazyha 
1989) 1 w Nantes (Franqa 1989) Po slud1ach związał s ię z Warszawską Operą Kameralną, 
gd11e spiewal główne partie barytonowe w operach Dornzelt1ego. Mozarta i Rossiniego. 
W seLonre 1990/91 był soli stą Wrener Kammeroper, śpiewa1ąc w operach Domrnthego 
i Mozarta W 1ępov·1a l 7 BBC Sco11tsh Symphony Orchestra w Glasgow Koncertowa! 
w State Thealre w Pretorii (RPA) wspólpracowal 7 Operą Narodową w Pr<1dze 1992 
roku wystąpił w Zabrzu obok Pl cida Domingo Od 1993 roku wspólpracu1e 7 Operą Na
rooową. gdzie: wykreował role: Figara w Cyruliku sewilskim 1 Don Alvaro w Podróży do 
Reims Rossiniego. Rodnga w Don Carlosie rotę łytulowq w MaJ<.bec1e 1 Anckarstroma 
w Balu maskmvym Verdiego Rambalda w L1J Rondme i Scarpię w Tosce Puccnrego Adama 

w Ra1u utraconym Penderecl<rego. Don Giovanniego w operze Mozarta oraz Mehstofelesa w Potępieniu Fausta Berlioza Oslatnio wystę
powal w Madame Butteńly Pucc1111ego (Sharpłess) Traviac1e Verdiego (Germonl). Strasznym dworze Mornus1k1 (M1ecznrk} partu fytutow 

1 
w Klólu Rogerze S?Ymanowskiego, 1ako Amonasro w Aid?ie Ver rego Wędr •!lee w Curtew RNer Bnllena. Kaznodz1e1a w CzarodZJB/Sk1m 
flecie Mozarta, Lord Enrico Ashton w Lucp z L1Jmme1moorv DornLellicgo Walenty w Fauście Gounoda 1 Mriron Pakula w Ve1oum nobile 
Mmus1k1. W 2004 roku jego kreacja Jagona w Otellu Verdiego została wyrómona Nagrod<J 1m Hiolsk10g w 2007 roku nagrał dla 
Polskiego Radra pnrtrę Falstaffa w operze Verdrego poo !)atutą lukas1a Borowicza W 2008 r wystąpll w parli 1y1ulowe1 w Królu Roge12e 
Szymanowskrego.,., Annandale-on-Hudson (Baird Sumrner Fesl1va1 USA) . (lot J. Multarqński) 

ANDRZEJ OGÓRKIEWICZ 
(SzcLelkatow) 

Bary1on Absolwent po1nańsk1e1 Akadem11 Muzycmei (1971) w klasie prof Starnslawa 
Romar1sk1ego. Um1e1ętnosc1 wol<alne doskonalrt we Wloszech Sol1s1a Teatru IN1elk1cgo 
w Poznarnu Dz1alalnośc pedagog1cmą rozpaczą! w PSM li st w PoLnamu w 1990 roku . 
gd?1e do 1999 roku prowaciz1t klasę sprewu solow090 Od 1994 roku pracu1e 1ako peda
gog śpiewu solowega w Akaderni1 Muzycznei w Poznaniu Był prodziekanem Wvdzialu 
Wokalnego w lalach 2005·2008 W 2002 roku otrLymal odLnaczenie Zasluzoneg~ Dzia
lacza Kultur Ma w reperluafle okolo 90 par111 operowych począwszy od Telemanna 
az po Penderecl\iego Wys ępowa w operach Mozarta (Figaro Hrnhia Almavrva Papa 
geno). Ross1nrego (Bartolo Dilnd1rn) . Pucciniego (Prng Sharplessl Johanna Straus
sa-syna !Homonay. Blrnti Frosch) Pendereckiego !Ebo w Czarne1 masce Manoury 
w D1ab!acn z Loudun). Doruze111ego (tytułowy Don Pasquatel Wagneia 1.K. nqsor) orai 
Morn 1sLk1. Musorgskiego Borodina 1 1n. W 1993 roku otr?ymal nagrodę publ1cmośc1 

dla naipopularnreiszego aktora sp1ewaka Wys1ępowa1 w N emcLech. Francp Holano11 Luksemburgu Belgrr, F1nland11 1 H1szpan11 
(lol archrwum Teatru W1etkr .go ,, Pom<1n1u) 
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RAFAŁ SIWEK 
(Pi men) 

Bas Debiutował w Warszawsl\ie1 Oper?e K<Jmeratnej w part11 Sarastra (Czarod11ejski flet 
Mo1arta '.'001) Na 1e1 scenie wykonu1e lakze part re Basiha (Cyrulik sewilski Rossiniego) 
Seneki (KoronaCJa Poppei Monteverdiego) i Komandora (Don Giovanni Mazana) Rok 
później 1adebrutowal na scerne Opery Narodowe1 1ako Gremin w Onieginie C1ajk 
skiego. Od 2005 roku jest stale obecny mi scenach w1oskich jako Colłine (Cyganena 
Pucciniego) " A1ena d1 Verona hrabia Rudolf (Lu atyczka Bell1111ego) w Tealro Verdi 
w Triesc1e. Król Marek (Trrstan ! Izolda Wagnera) w Operze Rzymskiej, Orov1st (Norma 
Bellrrnego) w Tea ro Comunale w Bolonii, Ferrando (Trubadur Verdiego) Timur (Turandot 
Pucciniego) na Feslrwalu Pucciniego w Torre det Lago, Coll1ne (Cyganefli Pucciniego) 
w Teatra Magg10 Musicale F10 en11no oraz teatrach Palermo, Cagliari. Bari, Modeny, 
Piacenzy i Mantui. Szczególnie często wykonuie muzykę Giuseppe Verd iego. kreol' at 
postac F1lrpa li w Don Carlosie w Teatra Regro w Turyrne pod batutą Semyona Bych1'ova 

oraz w Tel Awiwie z tsrael Ph1lharmonic Orchestra prow11dzoną pr2ez Zubina Mehtę, Sil ew Ernanim w Tealro Massimo w Katanii, 
Ramf1sa w Aldzie w Sao Paulo poo k1erunk1em Lonna Maazela Zachariasza w Naouccu w Oper.ze N aro owe1 Wurma w Lwzie M1//e1 
w Walencji pcxt batutą Lonna Maazela i w Te !ro Reg10 w Parmie, Padre Guardiano w Mocy przeznaczenia w lodzi . Wspólpracu1e 
z nawybitnie1szym1dyrygen1arn11 scenami operowymi Europy Concertgebouw w Amsterdamie. Thea11e du Chateleł w Pary,:u, Operą 
Król . shą w Brukseli Operą w Lille Luksemburgu Sa onhnna Feshval i in Nagrał Reque1m Verdiego pod batutą ub1na Mehly rJ la 
TDK (2005) oraz pod kierunkiem Lonna Maa7ela dla Med1c1 Art (2007) Edgara Pucc1111ego u boku Plac1da Domingo dla Deutsche 
Grammophon (2005) Lui7ę Miller dla Decca (2007) oraz Normę dla Hardy Classic (2008). (fot. J. Multarzyńsk i ) 

PAWEŁ !ZDEBSKI 
(P1men) 

Bas UkońC?yl Konserwatorium Nowej Angh• w Bostorne ( 1988) Później uczyl się w Studiu 
Operowym w Zurychu . gdzie przygotowal szeroki repertuar operowy r p1esniarsk1 Lau
reat Międl\ naro owego Konkursu V< okalnego Pavarottiego w Modenie ( 1995) Począt

kowo sp1ewa1 partre w Weselu Figara. Czamdz1e1sk1m flecie 1 Don Giovannim Mozarta 
W 1989 roku zadeb1utowal w nowo1orskrm Lmcoln Cenie: w Zag/adz1e domu Usherów 
Glassa Rok pom1e1 dostał angaL w Zurychu gdzie V'/YStąpil w Trubadurze 1 Balu ma
skoWlfm erd1ego Eugemus.::u Onregm1e CLa1kowsk1ego 1 Czarodz1ejsk1m flecie Mozarta 
W 1991 roku zoslat sohstą Stadllheater w Koblenqi. WLbogac1ł tam swój reperluar o partie 
Mef1s1olelesa w Fauście Gounoda Kecala w Sprzedane/ naIZeczonej Smetany, Gnem1na 
w Eugeniuszu On1egm1e Czajkowskiego Elwa w Kserksesie Haendla, Banka w Makbecie 
Verdiego. Falstaffa w eso/ych kumoszkach z W1ndson1 Nrcola1a 1 Truffaldina w Anadme 
na Naxos Ryszarda Straussa . Występowal gosc1n111e w bostońskie j Lyric Opera. W 1996 

roku 7Wtąza l się 1e Staalslheater w Me1111ngen Uczestnicryt w fesl1 alach Tangtewood 1 Bergen Występował na scf'nach Pragi. Nancy 
i Oubtrna. a w naszym teatr?e V'/YSląpil po raz pierws1y w 1999 roku jako Hunding N Walkirii Wagnera Rok pózniej kreował rolę F1lrpa 
w Don Carlosie Verdiego, partię Ramfisa w Aidzie erdrego (2005) i Doktora w Wo77ecku Berga (2006) W 2008 roku wysląpil jako Gur
nemanz i Tlturel Parsifalu Wagnera, W)'Sławionym w Walenq1 pr1c1 Wernera Her70ga pod batutą Lonna Maa1cla a w 2009 roku tako 
Hagen w l m1em;;hu bogów (Fura dels Baus na Magg10 Musicale F1orenllno) pod batutą Zub1n<J Mehty W tym samym 10 LJ 1'/llą l ud71al 
w produkq1 P1ersciema Nibelunga z ud1ialem PlaciCla Domingo jako Zygmunta ponownre poci batutą ehty (fot archrwum) 

SERGEI SKOROKHODOV 
(Gr:gnn1) 

Tenor. Urodzi! s ię w Pelersburgu W l<Jtach 1980-90 uc1yl się w S1kole Chóralnej 1m 
M1cha1la Gl1nk1 W 1998 roku wstąpi! do petersburskiego Konserwato11um Im Mikołaja 

Rimskiego-Korsakowa ,Jest laureatem M·ęrl?ynarodowego Konkur<;U Eleny Obra1co
wej (Sankt Petersburg 2003) . Od 1 99 roku solista Akvdem1i Mtooych Sp1ewakow prz. 
Teair1e Maryjskim W tym samym roku debiulowal w Una tragedia liorent1na Alex<:indra 
Zemhnsk. 'ego W ?004 1 2005 roku brał udz1at w kursach mislr.owsk1ch prowadzonych 
przez Renatę Scotta w Accademia rJ1 Sania Cecilia w Rzymie . Od 2007 roku jest soh· 
stą Teatru Mary1sk1ego w Petersburgu Na le1 scerne wykonu1e parlre Ba1ana w Rus/anie 
1 Ludmile Glinki Samozwańca w Borysie Godunowie Musorgskiego. Lenskiego w fu. 
geniuszu 0111eg1nie CLaJkOwsk1ego Iwana w Nosie Szostakowicza Edgara w Luqr 
t. LIJmermooru Don1t.eltrego Makdufa w Makbecie 1 Posłańca w Aidzie Verdrego R1nuccia 
w Grannrm Scl11cch1m Pucciniego Erika w /-!olendrze tu/act.u 1 Lohengflna w Lohengnr11e 

agnera (wykonanie koncertowe) Pasterza w Królu Rogerze Szymanowskiego. w swym repertuarze koncertowym ma wiele arii z ro
s isk1ch 1 wloskrch oper Wraz: zespołem Teauu Mary1sk1ego występowal w Holand11 (Concertgebouw, Amste1dam), Francir (Opera Na
lional. Pary?) Wielkiej Brytanrr (Barl)1can Hall 1 Col1seum. Londyn) Szwecp (Royal Opera Sztokholm) Fmland11 (M1kkeli Music Festival) , 
Izraelu (Red Sea Fesltval E1lat} . Waszyngtonie (Kennedy Center) 1 Madrycie (fot archiwum artysty) 
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MATEUSZ ZAJDEL 
(Gngori1 Misail) 

Tenor Ukończy! Pańs~Nową SL'. olę Mu<'.ycmą li si rm. Fryderyka Chopina w Warsza 
wre w klasie prot Romana Węgrzyna , a następnie Akademię Muzyczną im Frycie , -
ka Chopina w Warszawie w klasie prof, Jerzego Knet1ga, Poduas studiów bral udzral 

uczelnian eh projeHach ar1ystycznych pr'-'Y współpracy z Teatrem Wielkim - Operą 
Narodową r Wars1awska Operą Kameralną MR w s vorm repertuarze mrn Jl mondo 
della Luna Haydna, Króla pasterzy Kolberga Czarodziejski //er Mo1arta Bum 7aliów 
Szefrgowskiego. Od piątego roku studiów ściśle wspólpracuje z Warszawską Operą 
Kameratną Ma na sworm koncie występy w takich spektaklach Opery Kameralne1 
1ak: Mitridate, re di Ponta ! Zaide Moz rta Un giorno di regno Verdiego, Cyrulik sewilski 
Parsietla Jenufa Janaćka . Wykonu1e rówrnez muzykę oratory1ną uczes nruąc w festi
walach i koncertach •1 kraju 1 La granic . 1 2009 roku wystąpił w Operze Narodowei 
w partu l1verot1a w LuAreq1 Borg11 Domzetttego (lot arch1w11m) 

KAROL KOZŁOWSKI 
(Misail) 

Tenor W 2007 roku ukończy! z wyrózrneniem Akademię Muzyczną w Gdansku w kla
sie Stanislawa D niela Kotlińskiego Jest rowrnP? absolwentem Wydz1alu Ależby ASP 
w War zaw1e W 2005 oku otrzyma! li nagrodę na 1ędzynarodowym Konkursie o
kalnym Hanclea Darclee w Brada (Rumur11a) Ng profesjonalne1 scenie śp1e al 1uz Jako 
student (Don Curz10 w Weselu Figara ozarta w Operze Baltyckie1 2003) ramach Se
zonu , Nova Polska we Fr;:incji w 2004 roku, "'YStąpd w wersalskim Theatra Montans1er 
jako Oebalus w Apollu 1 H1acync1e Mozarta Sp1ewal ot.JOk Sylwii Geszty na lestiwalu Mu
sica Mallorca na Ma1orce oraz podC?as Bergedońer Musiktage w Hamburgu-Bergedo f 

spólprac al z or ·iestrą Sinienia Varsov1a, Pols ką Filharmonią Kamera lną - Sopot 
Orkiest rą Symfoniuną PFB "Gdańsku 1 Or kiest rą Kameralną Hanse;it1ca W 2006 roku 
ponownie wys ąpi l na deskach Opery Ballyck1e1 jako Mozan w operze Rims iego-Kor
sakol'ia Mozart 1 Salieri W repertuarze posiada m in rolę ytu·ową w Kserksesie Haendla 

oraz panre. Uriela w Stworzeniu świata Ha dna Nemonna w Napo1u m1Josnym Donrze t1ego. Damazego w Strasznym dworze Mon1usz
k1 parhę tenorową w Missa pro pace Kilara Ze szcLególnym upOdobaniem wykonu1e niemieckie pieśnr romantyczne Od pażdzrernrka 
2007 roku 1est solrsta Opery roc!awsk1e1, w której zadebiu owal Jako Alfred J Zemście nietoperza Johanna Straussa Wykonuie tu 
równieL partie ' Tamrna w Czarodz1e1skim flecie Mozart . Alma ivy w Cyruliku sewilskim Ross1nrego, Cassra w 01ellv Verliiego r Archa
rnola w Raju ucraconym Pendereckiego, Operze Narodowei zadebiutował w partn Vi tellozzo w Lukrecji Borgii Donizettiego (2009) 
(fot L Głowala) 

ANATOLIKOTSCHERGA 
(Wartam) 

Bas Stud1owal w Konserwatorium 1m Piotra Cza1kowskiego w K1JOw1e. Został jednym 
L g ló nych solistów Opery Kiiowskie1 1 tam doskonahl SWÓJ repenuar, który obecnie obe1-
muje wszystkie wielkie partie basowA Ostatnio wystąpi ! m 1n_ w TMatre du Capitole de 
Toulouse w nowe1 1nsceni?aq1 Don Carlosa Verdiego (Wielki lnk zytor) pod dyrekqą 
Mau iz10 Benrnrego we W7nowieniu R1goletta Verdiego (Sparafucile) , Bawarsk1e1 Operze 
Państwowej w Monachium w Opera Naltonal de Lyon w nowe) 1nscenizaq1 MaLepy C7aj
owsk1ego (Kouube1) pod dyrekqą Kir>, Ila Petrenko V\ brukselskim Theatre Royal de la 

Monn;:iie <'.aśprewal partię P1mena w nowei wersji Borysa Godunowa Musorgskiego pod 
dyrekcją Kazushi Ono Występowal także w inscenizaqach Borysa Godunowa (Warlam) 
w Gran Teatre de Uceu w Barcelonie, Rigoletta (Sparafuc1łe) w Bayensche Staatsoper 
Munchen oraz Chowanszczyzny Musorgskiego (Dosil1ej) '"" Operze Frankfurc 1e1. Z Mah
ler Chamber Orchestra pod batutą Daniela Ha1d1nga wysląpd w XIV Symfonii Szostakowi

cza w Ferrarze, Kolonii Dortmundzie, Frankfurcie r Brukseli Śpiewał w Jolancie Czajko skiego w I ederl ndse Opern w Amsterdamie, 
w Don Carlosie Verdiego w Teatra Massimo w Palermo, ,, 71otym koguc1Au Rrmskre '.l-Korsakowa w Theatra du Cap1tole w Tuluzie oraz 
w Falsta/11e Verdiego v. Bayensche Staatsoper w Monachium. WystępowaJ podc7as Salillurger Festsprele S Jzbr irger Oslertestsp1ete 
Bregenzer Festsprele ora1 na taKich scenach. jak Wiener Staatsoper Bayensche Staatsoper Deutsche Staatsoper Berhn, Deutsche 
Oper Berlin La Scala Teatra la Fenrce, Teatra Regro Opera Nahonal de Paris, Opera de Monlpellier Theatre de la Monnare San Fran
cisco Opera 1 wielu innych. Śp1ewa l pod batuta Claudia Abbado, lad1m1ra Ashkenazy'ego Riccarda Charlfy, Myung-Whun Chunga, 
Christopha von Dohnany1 Lorina Maazela Zubina Mehty Mścisława Rostropow1czil i Hugh Woma . {fol arch urn artysty) 
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PIOTR NOWACKI 
(l/•arlam) 

Bas. Solista Opery Narodowej Absolwent lód1kie1 Akademii Muzyczne1 (1985) Laureat 
konkursów wokalnych w Warszawie, Kurlow1e, Bytomiu i Krynicy WKrotce potem za
debiutował w Teatr~ alla Scala Mt>diolanie. Zadebiutowal l;oim tytuto. ą rolą w oper7e 
R1msk1eqo-Korsakowa Ba/ka o carze Safianie (1987) . W t 989 roku 1ostat laureatem Kon
kur~u 1m Luciano Pavarottiego w F1ładell11 co zao ocowalo zapros1eniem do wyko
nania rolt urma w ope e Lwza Miller Verdiego, Występowal rown1e1 w Waszyngtonre 
i na Festiwalu im Pablo Casalsa Puerto Rico. Po ,owrocie ze Sianów ZjednoC?onych 
w 1990 roku wieloKrotnrc sp1ewal na scenre K1óle; krego Teatru de la Monna•e w Bruk
seli . w stępował min. 1 Borysie GocJunow1e Musorgskiego (Pimen) I Dm1trim Dvoiaka 
(Hrob) w Oper?e Monach11sk1e1 w PowrOCJe Ulissesa do ojczyzny Monteverdiego, Tosce 
Pucciniego i Kawalerze srebrne/ roży Richarda Straussa Oper?e FIHmand1k1e1 w An
twerpu, a także w Lombardaykach Verdiego w Bolon111 Wiesbaden By równrez goscrem 

międ narodo ich tesl!w, li Ed nburgu i Granad7ie Sp1e al miqd inn mi Klingsorn w Pars1/alv Wagnera , Skolubę Straszn m 
dworze Monius1k1, Waltona w Purytanach Beltinrego w Teatro la Fenice (1995) w Weneq1 gdzre Laproszony zostal równlei do udlratu 
w Mazepie C1ajkowsk1ego. Na deskach Opery Narodowej występuje 1 ko Sparalucille' R1goletcie erdrego, Archiereios w Królu Roge
rze Srymanowskiego, Zbrgnrew w Sffasmym dworze Moniuszki Lodovrco w Otellu Ve1d1ego, Masetto w Don G1ovann1m Mo,carta Bran
der w Potępieniu Fausta Berho?a Cesare Angelotli 'N Tosce Puccimego i Surin w Damie piko 1eJ CLa1kovvskiego . (fot. J. Multarąnskr) 

ANNA BERNACKA 
(Karczmarka) 

MeZLosopran W 2004 roku otrzymała dyplom z wyró?r11ernem wrock1wsk1ej Akadem11 
MuLycz ej 1m Karola Lipińskiego w klasie spiewu prof. E . C1ermak. Od 2004 roku iest 
studentką klasy śpie u solowego prot Carol Rrchardson-Sm1th w Hochschule lur Musrk 
und Theater Hanowerze . W latach 2004 i 2006 byla stypendystka Minrstrn Kultury 
1 Dz1edz1ctwa Narodowego. Finalistka XX XVlll Mię zynarodowego Konkursu Wokalne
go im Antonina O oraka v. Karlovych Varach (2003) i li Ogólnopolskiego Konkursu 
Wokalnego rm Hahny Halskie1 we Wrocławiu (2003) Laureatka I nagrody Konkursu 
Wokalnego im SI. Moniuszki 1 Bralymstoku (1999) W latach 2003-05 uczestnicL la 
w kursach wokalnych p rof Teresy Zyfls-Garv w Radziejowicach oraz w ursach prof, 
Helen ' t.azarskie1 w Po7nanru 1 Dusm1kach Zdro1u Odbyta mrstrzm ski kurs vokalnv 
u prof Rys arda Kmc?)lkowskrego we Wroclawru . Na scenre Opery Wroclawsk1e1 wy

stępowala w Napo/u milosnym Donizettiego (Giannetta) i Zemście nietoperza Johanna 
Straussa (Ksiązę Orlolsky) W Oldenburg1sches Staatstheater Oper spiewala w Dialogach Karmelitanek Poulenca (Mere ivlarre de 
l lncarnation) Anadnie na Naxos Rich<1rda Straussa (Dryada) , a na scenre Staatsoper Hannover w Kom1111arCL, ku Bntten (Mar1rn) 
Parliq Karczmarki w Borysie Godunowie debrutu1e w Oper1e Narodową (fot archi CJUm Opery Wrociawsk1e1) 

IRINA ZHYTYNSKA 
(Karc7marka) 

Mez7osopran . Urodzona w 1983 roku w Iwano-Frankowsku na Ukrainie W 2002 roku 
11końC?y la tam Liceum Mu?Yczne klasie skrzypiec Absolwentka Nydzralu Wokalnego 
Akademii M~1?Ycme1 rm Protra C1ajkowskiego w K11owie gdzie w 2007 roku uzyska 
la dyplom z wyró7nrenrem Jest laureatką welu konkursów międzynarodowych rn ,111. 
Narodowego Konkursu Nol' e Imiona Ukrarny (2003), Międz narodowego Konkursu Art 
ot the 21st Century (2004) oraz Międzynarodowego Konkursu Mlodych Śpiewaków rm . 
A Solovyanenk1 (2006) . Rok później 7Ddebiutowala partrą Olgi w Eugeniuszu Omeginie 
CLaJkOwsk1ego na scenie Opery ~ ::irodowe1 w K1pw1e. Je1 debiutem na polskre1 scenie 
byla partia Maddaleny w R1golettc1e Verdiego w Operzę Wroclawsk1e1 pod batutą Ewy 
Michnik. Od 2007 roku jesl solistką Opery Wroclawsk1e1 . gdzie występuje m •n . w Car
men Bizeta (Carmen) Samsonie I Da11/r Saint Saensa (Dahla) Rtgole/lo Verdiego (Mad
datena) Ra1u ucraconym Pendereckiego (Śmierć) Nabuccu Verdiego (Fenena) , Otellu 

Verdiego (Emilia). Ponadto ma w repertuarze partrę Rozyn w La vera consianza Haydna, Wiedzmy 1 Dydony w f>;dorne i Eneaszu 
Purcella Cherubina w Weselu Figara Mo7ar1a Srebla w Fauście Gounoda Olgr Eugenius.zu Onieginie Ciatkowskrego, Lubasq 
w Carskie/ narzeczone/ Rrmskiego- Korsakowa , AgalJr Tichonownej w Ożenku Musorgskiego . Panią l<arczmarkr w Borysie Godunowie 
deb1utu1e na scenie Opery Narodową (fot archiwum Ope roclawsk1e1) 
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SZYMON KOBYLIŃSKI 
( 1t1ucha) 

Bas. Stu ent Akad .mu Muzycme1 1 tanislawa oniusLki w Gdansk klasie śp1e·~ J 

pr I. Floriana Skulskiego. ypenclysta M1nisterslwa Edukaqt arodowe1 Prezydent 
Miast Gdanska S· oie um1e1ętn sc1 wokalne ksztalc11 na kursach mistrw\ skich pro-

adLon h przeL rol Claudio Dosdenego. Paula Esswooda 1 Renato Brusona Br I 
udL1al w sw1atowe1 premierze opery Kasserna Comedy of a dumb wile (jako Master 
Jean Maugier) w stąpil operach: Wolfganga A. MoLarta Czarodz1e1sk1 flet {Sar stro) . 
Don G10·.1anm {li Commendatore) Olto 1colaia Wesole kumoszki z Windsoru (dr Ca1us) 
Giuseppe Verdiego Rigoletto (Monterone) W 200 roku wys ąp1 J na deskach Opery Bal 
tyck1e1 w Eugeniuszu Oniegm1e Pio ra Cza1kowsk1ego pod b tutą Jose Maria Florenc1 

reżyserii M rka eissa Uczestn•cLyl tez w wielu koncertach oratory1n kantatowych, 
wykonu1ąc m ir Jana Sebast1 n Bacha Magm/i t D-d11r Pasję vg ś1v. Jana Pas1ę 
wg sw. Mateusza, Wotrg nga A Mozart Mszę C-dw Koronacy1ną Antonio Sat.er1ego 

Wielką Mszę C-dur. Brat udz1al w Helsk1rr Festiwalu uzyk1 Kameralnej Fe t1walu uzyk1 Dawn I im. Johann Gottlie Goldberga 
w Gdansku t Fe:;t1walu Muzyki Sakralnej w Gdyni Rolą M1t1uch / debiutu1e Oper le arcxiowe1. (fo . archiwum artysty) 

SZYMON KOMASA 
tMiltucha) 

Bas-baryton Ur dZll się w PoLnarnu W wieku 6 lal rozpoc ąt naukę w Państwowe1 
Pod tawow 1 Sz ole Mu CLne1 I slopn1a 1m Stanisława Monius1k1 w Warsza w klasie 

otonczeli którą kontynuował w Zespole zkól Muzycznych li stopnia 1m. Karota SLy-
manov kiego . arszaw1e. Równocześnie ro1poc1ąt aukę sp1ewu oto v go w klasie 
pro! Ewy lzyk k1ej. W roku 200 d1ą t studia na Wydzi le okatno Aktors rm Aka-
demii Muzyczne1 1m Grazyny 1 Kreistuta Bacewiczów v l odz1 w lasie prof Wtodz1m1e17a 
Zal skiego W 2007 roku wystąpi! u boku wybitnej polskiej śpiewaczki Matgo1laty W;i
lewsk1ej v.i tudru Polskiego Radia 1m. Witolda Lutoslawsk1ego w Wars1aw1e. W 2008 
1 2009 roku uczestn1czyl w wars1 tala h wokalnych podczas Sommerak demie Mo
zarteum 1· Salz urgu. W 2008 roku ldobyl li nagrodę w Konku si W Kręgu uzyk1 
Slow1ańsk1e1 w Katowicach oraz l nagrodę i 117)' nagrod pozaregulaminowe na M1ę
dzynarodo m Konkursie 1m Haliny Slornowsk1e1 w Dusznikach Zdro1u. Rok pó1ni j 

otrLymal I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie i Halr y Halskiej we Wroclawiu raL Ili nagrodę 1 trzy nagrod pecjalne n 
1ędLynar dowym Konkursi SLtuki Wokalnej tm Ad Sar- ,. Nowy SąclU . Zadebiutował w lodzk1m Teatrze W1elk1m w partu Stooka 

' ope17e Rossiniego \I\ eksel matzensk1 (2008) sp1ewa Pappagena w Czarodziej kim /lecie Mozaita (2009) oraz w widow sku ba1e-
1owym do muzyki M1ecryslawa Karlowiua Stanisla:. 1 Arma Osw1ec1mow1e na desknch Teatru W1etk1ego w Poznaniu w 2009 r ku 
ukonczyl 7 wyróLr1eniem Akademię MuLyCmą w l odzi . Jest pod stalą opieką wokalną prof. Helen Lazarsk1e1 (lot archiwum art sty) 

ROBERT DYMOWSKI 
(Ntkit z pohc1ant) 

Bas-barytor Deb1utowa1 w 975 roku w MtodL1eżo m Chórze Centralnego Zespo
łu Art st cznego ZHP od d rekqą Wladyslawa Skoraczewsk1ego. dz1ala1ącym prLy 
Teatrze W1elk1m Po ukonczent w 1978 roku liceum rozpoczął pracę 1am $p1ewak 

Operetce arszaws 1e1. W latach 1982 85 uczy się śpiewu w klasie rol F. Rud m
sk1ego w Państwowe1 Szko e uzy zne· im J zera Elsnera v: arszaw1e Jest finalistą 
pr7eglądów 1 konkursów wokalnych w Kudowie. Kryrncy-Zdro1u 1 Wrocławiu . W 1991 
roku zostal zaangazowany jako solista w Te trze W1elk1m 1 Warsza re gdzie zade
b1utowal partią Banca w Makbecie Verdiego Na stolecme1 scenie w 1ego repertuarze 
znala1ly się główne partre basowe i baryt nowe min w takich oper< eh 1ak· Cyruhk 
sewilski Ross1n1ego Salome Richarda Straussa Don Giovanni Mozarta, Fau t Gounoda 
Carme Bizeta Wspó pracował 1 Teatrami Operowymi e Wrocławiu Lodz· Bydgos1-
CLy Teatrem MuLycznym w Gdyni oraz r 1em1eck1m Badisches Stadtslheater w Karls 

ruhe. nasLym teatrze zaśpiewa! teL m tn Mac1e1a w Strasznym dworze Moniuszki f2001) . Montana w Ole/I Verdiego (2001). 
Za1eck1eg w Omegm1e Cza1kowsk1ego (200?). W konał takie partie K • 1c1olapa 1 Ekonoma • Zabobonie czyli Krakowiakach i gó
ralach Kurrinskiego (2007) S .siada Sp1Ledawcy M1rns1ra v dz1ec1ęcej operze agiczny Doremik Ptas nskie (2008) Brandnera 
w Fauście Gounoda (2008) oraz Bart tomi ·a w Verbum nobile Moniuszki •2009). (fol arch11o1 m artysty 
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M I ECZYSŁAW MILUN 
( 1k1tyc1. policjant) 

Bas w latach 1 70- 76 stud1owal n- Nydl1ale Wokalno-Aktorskim A ademu Muzycme1 
we Wrocławiu . Od 1975 d t986 roku był s Ir tą Państwowe1 Opery Wrocla tu, 
gdzie zaóeb1uto val partią Skolu y w traszn. m d<Aorze Mon1uszk1 Od 1986 roku zwią
zany 1est L Teatrem W1elk1m w Warszawie (Z pr Lerwą w latact1 1988-1990. gdy byt solistą 
Bad1sches Staatslheater w Karlsruhe) W1elokrotnt występował za granicą, wykonu-
1ąc m.tn partie Konczaka w Ks1ęci Igorze Bor dina (Staal oper Wien 1993), Osmina 
w Uprowadzeniu z sera1u ozarla (Staatslheater Karlsruhe. sezon I 89/90) Bolkori
skiego w wo1nie i poko1u Prokohewa (Staatstheat r Karlsruhe 1990) Rocco w F1dełlu 
Beelhovena (Teatr Bolszo1 1 2) partię solową I Sym/01111 Beethovena (Filharmonia 
w Bonn. Beri inio l unchu Londynie, 1993) . Wo anda w Mistrzu i algorzacie rtransmis1a 
przez tetewiz1ę 3SAT t 9 2) oraz Mustafy we W/os ce w Alg1er.:e Ross1rneg (l..JnL. 1999) 
w Operze arod i 1aśp1ewal partię Sko!uby w Strasznym dworze MoniusLki (200 1) 

Lodov1ca w Otellu Verdiego (200 t) Ar efa w Peleasie 1 Mel1zandz1e Debl ssy·ego (2002) Narumowa w Da1 ue p1kowe1 CLaJkO kiego 
(2004) Benoit w Cyganem Pucciniego (2006) Sierżanta oraz Don Basilta w Cyruliku sewilskim Rossiniego (2007) . Wystąpił takLe jako 

1echodmuch w Zabobo 1 Kur u1sk1e o (2007) 1 Maestro Bemol w Mag1cmym Dorem1ku Ptasrynsk1e1 (2008) W latach 1980-90 byt 
wykłada vcą Ak dem1i M zyczne1 Wrocławiu Art sta posiad równie? w swym repertuarze szere utworów oratoryjno· kantato 

wych i koncertowych (Jo archiwum artysty) 

TOMASZ PILUCHOWSKI 
(Bo1ar) 

Baryton Absol vent Akademii Muzycz ej im. Fryderyka Chopin w Warszawie (2007). 
Laureat Gesangswettbewerb w Berlinie (Deutsche Oper) 1 Xll Ko 1kursu Sztuki Wo at
nej im. Ady San N m Sączu ( agroda Specjalna D r ktora TW N Poznaniu) . Ma 
w reper uarze partie w operach 1 operetkach Pergolesiego li geloso schermto ( 111asac
co). Donizettiego Don Pasquale (Malatesta), Johanna Straussa Zemst nietoperza (Fa!
ke), Mornus1k1 Verbum nobile (Stanista v) 1 Loterya (Bibulk1ew1cz). Elsnera Echo w lesie 
(Lubin). Kurpińskiego Zamek na Czorszwnie (Nikita) Bocka/Ste1na Skrzypek na dachu 
(Perczyk, otel) Występu1e rówrne1 w repertuarze or. tory1no kantatowym. m.1n w Re 
quiem Faurego, Messe Solenne/le de Sainre Cecile Gounoda Ein Deutsches Requiem 
Brahmsa Mszy koronac 1ne1 C-dur KV 31 7 Mozarta 1 Litan11 Ostrobramsk1e1 Mornusz 1, 
a takle kameralnym 1 pieśniars kim Posiada • repertual7e komplet ie: ni Kart ·c1a. 
które w1elokrotn1e wykonywa z okazfl Roku 1eczystawa Karłowicza. w 100-lecie smie

ct kompozy1ora (2009). Bierze udział koncert eh i festiwalach N Polsce. min Ftlharmonu arodowej w Warsza •ie Studio 
Kon ertowym Polskiego Radia 1m. Witolda Lutosławskiego. Fe 11walu Moniuszkowskim w udow1e-Zdro1u Festiwalu Mus1ca Sacra 

arszawie oraL za gr nicą m.in v sto "(Tallin) . Niemczech (Lubeka Sl ttgart). U ra1rne (L · ) i Austni iedner urop tage. 
2009) $p1ewał na galach perowych w Warszawie, w Kammeroper Schloss Rhe1nsberg w 1emcLech a we wr1eśniu ?009 ro u 
t17YKrotme stąp1 t Gali Aut dem Bal/ be1m Prinzen Orlowski\• redniu (Theresi numsaal. Rampenlicht Thealer) Dokona ł nagran 

dla P lsk1ego Radia 1 Telewiz1i Polsk1e1 (fol. a chi m artysty) 

TOMASZ GARBARCZYK 
(Bojar) 

Tenor UrodZll się w Koszalinie latach I 999-2002 ludio Nat na ' dziale o tno-Ak
torsk1m Akadem1 MuLycLnet w Pol anru W 2005 ro u ukonczyl Hochschul fur Musi-< 
Cart Mana von eber Dre · n·e ., klasie śpi solo go prof Kart-Heinza Koch 
Uczestnik międzynarodowych konkursow: 1m Stan1s!awa Mon uszk w Warsza, e 1m 
Francisco inas Barcelonie or z Konkursu okalnego im Karol Kurp1nsk1ego '· e 
łosza ow1ca h (nagroda speqatna) W 2001 roku ucze tnrC7yl w Musik Festspiete 

• Erl (Austria) gdLie vspólprac al z maestro Gustavem Kuhnem Za oc valo to 
dalszą współpracą artysty L Kammeroper Schloss Rhe1nsberg or 7. Branderburgtsches 
Staatsorchester Frankfurt. Od 2003 roku artysta '1YStępu1e w kratu i za granicą m.in jako 
Don O!tavio w Don G1ovan111m . Tarnino w Czarodz1e1sk1m fi cie czarta t Ferrando w Cosi 
fan tutte Mozarta, Leński w Eugeniuszu Onieginie Czajko skiego oraz Don Basitio i Don 
Curz10 w Weselu Figara Mozarta. Ma takze w swym dorobku takie partie tenorowe, 1ak. 

emorino 1 Napoju milosn m Donizettiego R1nuccio Giannim Schicchim Puccin!ego Aifredo w Traviac1e er tego ldam nie 1 Afi.)a
ce w /domeneo Mozarta Wykonu ie tez dz·eta kompozytoravv współczesnych JanusLa Stokłosy S1egfneda vor E1nema Albana Berga 
Benj min Brittena Han Zehma Olaf Kri.igera 1 kompozyqe kratne M1ssa brews O-dur Requiem d-moll i Msza koronacyjna Mo
Lafla Petite Messe solonnellt: Rossiniego. S/\Norzenie swiata Hayoria Stabat Mater Dvora'-8 Od 2005 roku 1est so11stą Wars1a k1e1 
Opery meralnei. gdzie zadebiut vat rolą Don 0 11 ta w Don G10 nnim Mo1arta. (fot rchM m art ty) 
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Jako lid r w branży r klamy zewnętrzne] starcimy s1 lączyć 

wielkie mozl1wośc1 ze sziachetny 1i celarrn Regularni inspiru1erny 

i realizujemy programy z zakresu Spoleczne1 Odpowiedz1alno 

śc1 B1mesu. Dz" ku1emy za przyznane nam wyrózrnenia i zapew

niamy. ze będziemy wspierać polską u/turę. 

• Mecenas Kultury 2006 

• Tytuł Business Superbrand 2007 

• Sponsor Roku Arts & Business 2007 
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FUNDACJA 
W programie wykorzystano: 

Barbara Skarga, Między „mogę „ i „ muszę ", w: Czlowiek to nie jest piękne zwierzę , 

Wydawnictwo Znak, Kraków 2007. s. 73-92 

Jurij Afanasjew, Karmenna Rosja, martwy lud, prze!. Andrzej lvlandalian, 

.. Nowaja Gazieta" 5-11 .12.2008/"Gazeta Wyborcza" 26.01 .2009 

Zygmunt Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesne/, 

[cyt. za] Bauman o popkulturze. Wypisy, wybór: Mateusz Halawa i Paulina Wróbel, 

Wydawnictwa Akademickie 1 Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 235-237 

Juan Eduardo Cirlot. Dziecko, [w:] tenże , Slownik symboli, prze!. Ireneusz Kania. 

Wydawnictwo Znak. Kraków 2000, s. 121-122 

Cytaty w eseju Barbary Skargi pochodzą z: 

Thomas Hobbes. Lewiatan, prze!. Czeslaw Znamierowski, Warszawa 1954, s. 71 

Emmanuel Levinas, Ca/ość i nieskończoność , prze!. Malgorzata Kowalska . Warszawa 1998, s. 269, 293 

Leszek Kołakowski, Moje sluszne poglądy na wszystko, Kraków 1999, s. 179 

Arystoteles. Etyka 11ikomacl1ejska, prze!. Daniela Gromska, ks. 3, [w:] tenże . Dziefa wszystkre , t. 5, Warszawa 2005) 

Ponadto wykorzystano fragmenty następujących utworów: 

Wergiliusz, Ekloga IV. [w] tenże, Bukoliki i georgiki, prze!. Zofia Abramowiczówna, 

Wydawnictwo Zakladu Narodowego im. Ossoliliskich. Wrocław 1953 (s 8) 

Księga Rodzaju 22 , 9-1 O, [w] Biblia Tysiąclecia, 

Wydawnictwo Pal lottinum. Poznali-Warszawa 1989 (s 16) 

Juliusz Slowacki. Godzina myśli, [w:] tenże , Dziela, t. 2, 

Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossoliliskich. Wrocław 1949 (s . 18) 

Fryderyk Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, prze!. Wacław Berent, 

Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznali 2005 (s. 28) 

Zygmunt Krasiliski , Nie-Boska komedia , 

Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , Wrocław 1999 (s 36) 

a także: 

obraz Pawła Susida Czasem aż boję się koledzy, że na obrazy z telewizorem nie wygramy, akryl na płótnie 41 x41 cm (s . 38) 

i rysunek Janusza Kapusty;orbis (s . 41) 

Zdjęc i a 

Mimmo Jodice/CORBIS (s . 9) ; 

Hulton-Deutsch Collection/CORBIS (s . 17); 

NG Collection/Forum (s 23) ; 

Michael Ochs Archives/Corbis (s. 29); 

Serge i Karpukhin/REUTERS/Forum, Marina Lystseva/ITAR-TASS/' Forum , Denis Sinyakov/REUTERS/Forum (s. 30) ; 

Stoyan Nenov/REUTERS/Forum . Konstantin Chernichkin/REUTERS/Forum. RIA Novosti/REU TER S/Forum (s . 31), 

Dmitry Astakhov/ITAR-TASS/Forum, Alexander Natruskin/REUTERS/Forum, Stoyan Nenov/REUTERS/Forum (s. 32); 

Nikolay Doychinov/REUTERS/Forum , Ruslan Krivobo RIA Novosti/TOPFOTO/Forum. David Mdzinarishvil i/REUTERS/Forum (s. 33) ; 

Denis Sinyakov/REUTERS/Forum, Alexey Kudenko/RIA Novisti/TOPFOTO/Forum, Pavel Lisitsyn/RIA Novisti OPFOTO/Forum (s 34); 

Ł u ka sz Król/FORUM (s 37) ; 

John Springer Collec tion/CORBIS (s. 45) 



Patroni medialni premiery 

I ~ 1 J I I l'ltl:1 G wP.PL 

Sponsor i kona ca plakaló '1 afi szó ' 

Tealr Wielkiego - Opery Narodowej 

Parrom medialni Teatru ielkiego - Opery Nara owej 

THE WARSAW 

i!lllclJW ams ;t> 
I i H 5111 . li 1 

Opracowanie p ogramu Piotr Matwiejczuk (Polskie Radio) 

Kierownik D11alu Literackiego Marcin Fedisz 

Wspolpraca redakcyina Katarzyna Budzyńska , Katarzyna Gardzina. Izabela Jankowska 
ForoedyCja Marcin Kędryna 

Projekt grahcLn I realizaC)a Adam Żebrowski / Jacek Wąsik 
Plakat na ok adce I fotografia Adam Żebrowski I Łukasz Murgrabia 

Druk Spot Color 

Wydawca Teatr Wie lki - Opera Narodowa, Wars awa 2009 

Cena: 15 zt 




