


Ten spektakl nie powstałby bez ogromnego zaangażowania, wiedzy i wsparcia wielu osób. 
Szczególnie serdecznie pragniemy podziękować pani Grażynie Barszczewskiej, która dała 

bezpośredni impuls do naszej pracy. Jej idea, aby stworzyć spektakl oparty o utwory rosyjskich 
bardów, stała się zaczynem dla całego przedsięwzięcia. 

Cennym źródłem informacji w czasie pracy nad spektaklem okazała się książka „Dwanaścioro 
niepokornych. Portrety nowych rosyjskich dysydentów" autorstwa Walerija Paniuszkina, do której 

pośrednio nawiązuje tytuł przedstawienia . Pomocne okazały się również „W rajskiej dolinie 
wśród zielska" Jacka Hugo-Badera, jego „Biała gorączka", „Dzieci z Putino" Any Uzelac, oraz 

„Encyklopedia duszy rosyjskiej" Wiktora Jerofiejewa. Chociaż nie traktują one stricte o rosyjskich 
opozycjonistach, odkrywają przed czytelnikiem prawdziwe oblicza dzisiejszej Rosji, tak dalekie 

nieraz od wyobrażeń i stereotypów „obowiązujących" w naszym kraju ... 
W życiorysach naszych bohaterów, ich emocjach i słowach chcieliśmy zawrzeć także cząstkę 

nas samych - naszych fascynacji Rosją i doświadczeń z licznych podróży na Wschód. 
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MICHAŁ SIECZKOWSKI 
Aktor, reżyser Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie (2001) oraz praskiej Akademii Teatralnej DAMU (2003) 
Był asystentem przy spektaklu .Dybuk" w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. Pracował również jako asystent 
reżysera z Krystianem Lupą w warszawskich teatrach Rozmaitości i Dramatycznym oraz z Andrzejem Sewerynem 
przy spektaklu .Dowód" w Teatrze Polonia. Jako reżyser zadebiutował w 2005 roku spektaklem .Sallinger· B.M. 
Koltesa, który reprezentował Polskę na Festiwalu Debiutów Reżyserskich PREMIERES w Strasburgu. Reżyserował 
także widowiska plenerowe min w ramach obchodów dwudziestolecia pierwszych demokratycznych wyborów 
.Wyłącz system" oraz obchodów 65 rocznicy Powstania Warszawskiego pt .Czego szukać, jak jest". Jego ostatni 
spektakl według tekstów Herve Guiberta nosi tytuł ~Przyjacielowi , który nie uratował mi życia" i grany był na 
scenie M25 oraz w Och-Teatrze. 
Obecnie Michał Sieczkowski jest Sekretarzem Generalnym Teatru Polskiego. 

foto. Bartosz Warzecha 
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GRAŻYNA BARSZCZEWSKA 

NINA ANTONOWNA CZAJKOWSKA 
Urodzona w 1947 roku w Leningradzie (dziś Petersburg). 
Pochodzi z inteligenckiej rodziny. Oboje rodzice byli cenionymi lekarzami. W 1948 roku, tuż po 
urodzeniu Niny, rodzina przeniosła się do Moskwy. Ojciec - ceniony chirurg - został mianowany 
szefem kliniki jednego ze stołecznych szpitali. Życie w Moskwie - w porównaniu z warunkami 
panującymi w Leningradzie - wydawało się luksusem W 1952 ojciec Niny został oskarżony 
o spisek na życie Stalina w czasie tzw. .spisku lekarzy kremlowskich" i zesłany do łagru . Matka 
Niny wraz z córką uciekła z Moskwy i wyjechała na wieś do dalekiej rodziny. 
Śmierć Stalina, wiosną 1953 roku, dała nadzieję na nowe życie . W 1956 roku ojciec został 
wypuszczony z łagru i rodzina mogła powrócić do Moskwy. Niestety stan zdrowia ojca pogarszał 
się z roku na rok i wkrótce po rehabilitacji w 1960 roku, ojciec Niny zmarł. 
Po ukończeniu szkoły średniej Nina chciała studiować medycynę lecz mimo rehabilitacji ojca 
wiele drzwi było przed nią zamkniętych. W 1966 udało się jej wreszcie dostać na wydział historii. 

W 1978 urodził się jej syn - Andriej . Jako dziecko, a potem nastolatek towarzyszył matce podczas spotkań z działaczami 
opozycji, intelektualistami i artystami Zaraz po maturze w 1995 roku został wcielony do armii i wysłany do Czeczenii. 
Rozpoczęła się tzw. I wojna czeczeńska - armia wysyłała na front świeżo wcielonych żołnierzy, często bez przeszkolenia. 
Andriej po kilku tygodniach zaginął - nikt nie był w stanie powiedzieć czy żyje i czy nie trafił do czeczeńskiej niewoli. 
Wiadomość o zaginięciu syna stała się punktem zwrotnym w życiu Niny 
Pojechała do sąsiadującej z Czeczenią Inguszetii, gdzie spędziła ponad dwa miesiące szukając syna. Poznała tam kobiety 
z Komitetu Matek Zołnierzy Rosji. 
Dzięki uporowi i determinacji Ninie udało się odnaleźć syna, przejść przez pozycje czeczeńskie i porozmawiać z nim -
był w niewoli, ale żywy. Kiedy po kilku dniach odjeżdżała do Moskwy była przekonana, że niedługo znowu zobaczy syna 
Nie spotkali się już nigdy. Kilka dni po wyjeździe Niny Rosjanie przypuścili szturm na czeczeńskie pozycje. Andriej zginął... 
Nina załamała się . Zamknęła się w sobie, nie chciała niczyjej pomocy. Niemal rok po śmierci syna zobaczyła w telewizji 
reportaż o młodej kobiecie, Jelizawiecie, która czekała na powrót do domu młodego męża-żołnierza. Mężczyzna 

przypominał z wyglądu Andrieja. Dla Niny był to symboliczny koniec żałoby Postanowiła spotkać się z Jelizawietą 
Zaczęła jej pomagać, przystąpiła do Komitetu Matek Żołnierzy Rosji. Zrozumiała, że choć sama straciła syna, może pomóc 
innym kobietom - nie tylko matkom, ale też żonom, córkom, narzeczonym - całym rodzinom czekającym na powrót 
ukochanych mężczyzn. Obecnie Nina mieszka samotnie w niewielkim mieszkaniu na obrzeżach stolicy 
Ciągle działa aktywnie w Komitecie. Wraz z innymi kobietami walczy o zniesienie obowiązkowego poboru do wojska 
i wprowadzenie armii zawodowej. To właśnie w Komitecie poznała Michaiła Gołubiewa. 

EWA MAKOMASKA 

NATALIA WIKTOROWNA ROSTOW 
Urodzona w 1970 roku w Irkucku, jako córka Iwana Stiepanowicza Kondraszowa, dygnitarza 
partyjnego. 
Studiowała na wydziale Filologii i Dziennikarstwa, gdzie została przyjęta dzięki protekcji ojca 
i sowitej łapówce dla dziekana wydziału. Natalii nie przeszkadzało .wsparcie" ze strony ojca 
- choć oczywiście nie chwaliła się tym otwarcie. 
Po ukończeniu studiów w 1992 roku rozpoczęła pracę w założonej rok wcześniej , lokalnej stacji 
telewizyjnej AIST w Irkucku. Praca w stacji stała się zarzewiem konfliktu z ojcem - Iwan nie 
mógł zrozumieć, jak córka może pracować w niezależnej telewizji i wyznawać inne niż jego 
poglądy polityczne. 
W czasie pracy w AIST Natalia została zauważona przez ludzi odpowiedzialnych za szukanie 
pracowników do nowopowstającego kanału NTV Pomyślnie przeszła przesłuchania próbne 
lecz przeszkodą w podjęciu pracy stało się ... jej nazwisko, kojarzone z ojcem Natalia stanęła 

przed dylematem: albo wymarzona praca, albo .wierność" rodzinie. Zdecydowała się zmienić nazwisko na panieńskie 
nazwisko matki .Rostow· i pod nim zadebiutowała w telewizji NTV 
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Natalia początkowo zajmowata się newsami i dziennikarstwem śledczym. okazało się jednak. że taki rodzaj pracy jej nie 
odpowiada. Nie umiała .gonić" za sensacją. Najbardziej lubiła obserwować zwykłych ludzi i rozmawiać z nimi. Tak właśnie 
narodził się talk-show .Moja Rosja·. 
Emitowany początkowo raz w tygodniu szybko stał się hitem. Kierownictwo stacji zaproponowało zmianę formuły -
codzienny program na żywo. Natalia była nastawiona sceptycznie. ale w końcu zgodziła się , po zapewnieniu że będzie 
miała wolną rękę w dobrze tematów i gości. 
Przełomem dla stacji - i pośrednio dla Natalii - była sprawa Riazania. We wrześniu 1999 doszło w Rosji do serii eksplozji. 
O zamachy oskarżono Czeczenów - sprawa ta stała się bezpośrednią przyczyną li wojny czeczeriskiej . Jeden z zamachów 
planowany był w Riazaniu. gdzie jednak nie doszło do tragedii - jeden z mieszkańców dostrzegł bowiem w porę mężczyzn 
podkładających ładunki wybuchowe. Okazało się wówczas. że są oni pracownikami ... FSB. która prawdopodobnie stała za 
wszystkimi zamachami. aby zyskać pretekst do interwencji w Czeczenii. 
24 marca 2000 roku. kiedy na dwa dni przed wyborami prezydenckimi stacja wyemitowała materiał o wypadkach 
w Riazaniu. nad NTV zaczęły się zbierać czarne chmury. Coraz głośniej mówiono o możliwości zamknięcia stacji 
Stopniowo udziały w NTV zaczął przejmować GAZPROM, który ostatecznie. w wyniku niejasnych zabiegów 
i w atmosferze nagonki na założyciela stacji, w 2006 roku uzyskał 100 % akcji. 
Aby utrzymać na antenie swój talk-show oraz zapewnić mu wysoką oglądalność, Natalia zaczęła sięgać po tematy 
z pogranicza sensacji, szybko jednak zdobyła zaufanie nowych władz stacji i wróciła do spraw ważnych społecznie. 

Wiedziała, że stąpa po bardzo cienkim lodzie. że w każdej chwili władze stacji mogą przestać przymykać oczy na fakt. 
że pod pozorem opowiadania o ludzkich losach krytykuje władzę . Zaproszenie do studia telewizyjnego "niepokornych" 
iest dla niej swoistym ukoronowaniem jej starań o wprowadzanie tylnymi drzwiami do telewizji tematów trudnych 
i niewygodnych dla władzy. 

MARTA KURZAK 

MARIA {MASZA) IWANOWNA BUDNIKOW 
Urodzona w 1984 roku w Biesłanie . Rodzice nie byli zamożni. ojciec pił i Masza bywała 
jedynym wsparciem dla matki. Jako najstarsza córka. często musiała opiekować się młodszym 
rodzeństwem. Zawsze była pilną uczennicą. .pierwsza w klasie·. zaangażowana i oddana 
każdej sprawie, czasem uważana za przemądrzałą i kujonicę . Jako pierwsza z wielodzietnej 
(pięcioro dzieci - trzech synów i dwie córki) rodziny zrobiła maturę i rozpoczęła studia. 
Na egzaminy do Moskwy pojechała w tajemnicy przed rodziną. Aby zdobyć pieniądze na 
podróż (prawie dwa dni pociągiem) i utrzymanie pracowała przez rok odkładając każdy grosz. 
Masza została przyjęta na uniwersytet Było jedną z niewielu studentów przyjętych na bezpłatne 
studia bez łapówki. 
W czasie studiów zetknęła się z Młodą Gwardią Jednej Rosji - młodzieżówką partii Jedna Rosja. 

Po raz pierwszy zakochała się. naprawdę i z wzajemnością - jej wybrankiem był przewodniczący lokalnego koła Młodej 
Gwardii Iwan Jurewicz Antonow - inteligenty i przystojny, urodzony lider. który oczarował Ją swoim zaangażowaniem 
i pasją. Maszę pochłonęło nowe życie w Moskwie - mieście które ją oszołomiło. Do domu przyjeżdżała rzadko. coraz 
bardziej niechętnie. 

Pod koniec 3 roku studiów okazało się , że matka ciężko zachorowała i ktoś musi zająć się rodziną. Masza nie chciała 
wracać, ale przyjechała do Biesłanu . 

1 września odprowadziła do szkoły dwójkę najmłodszego rodzeństwa i wróciła do domu, aby przygotować obiad dla 
wszystkich. Kilkanaście minut później rozpoczął się atak na szkołę. 
Na początku akcji Masza była po stronie milicji, sił specjalnych oraz rządu. Obserwując z bliska tragedię, widząc ofiary 
bezmyślnych działań władz. zaczęta jednak wątpić w słuszność swoich poglądów. 
Drugiego dnia zobaczyła jak władza manipuluje mediami - w radiu i telewizji podawano. że w szkole jest kilkadziesięcioro 
dzieci. a ona wiedziała. że w rzeczywistości byto ich kilkaset Kamery skrzętnie omijały grupę kobiet. które trzymały 
transparenty z informacją. o tym ile tak naprawdę dzieci jest w szkole. Dziennikarze tłumaczyli, że nie pokazują tych 
kobiet bo ... trudno zweryfikować ich dane. a media przecież powinny dbać o prawdziwość przekazu. 
Masza poczuta się oszukana. Oto władza. której ufała i która jej imponowała okazała się cyniczna i kłamliwa . 

To rozczarowanie było punktem zwrotnym w jej życiu Masza zaczęła protestować głośno przeciwko medialnemu 
wypaczeniu sprawy. udzieliła kilku wywiadów niezależnym mediom. Wtedy po raz pierwszy milicja postanowiła .pogrozić 
je( palcem. Funkcjonariusze przyszli do domu i przeprowadzili bezpardonowe przesłuchanie jej schorowanej matki. 
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Masza była wściekła. ale zrozumiała. że władza stara się ją zastraszyć . Dlatego nie cofnęła się przed dalszym 
zaangażowaniem i kiedy tylko pojawiła się ku temu okazja. przyłączyła się do komitetu .Matki Biesłanu· i wraz z nimi 
manifestowała na szosie federalne] .Kaukaz· przeciw prezydentowi Północnej Osetii, żądając jego dymisji. 
Matka Maszy zmarła w niecały rok po tragedii. Masza usiłowała kontynuować studia. ale Jej moskiewskie przyjaźnie 
zaczęły się kruszyć. Po tym co przeżyła nie mogła tak jak do tej pory działać w Młodej Gwardii. Jej związek z Iwanem 
rozpadł się . 

Zmieniła uczelnię i kierunek studiów na pedagogikę. Zaczęła poważnie angażować się w działania opozycyjne. Chodzi 
na .marsze niepokornych" 
Pracuje teraz w jednym z barów McDonald's. sprząta w stołecznych domach. dodatkowo też daje korepetycje. Przede 
wszystkim jednak pracuje charytatywnie z .bezprizornymi" - bezdomnymi dziećmi w Moskwie. 

PIOTR BAJTLIK 

MAKSIM {MAKS) STANISŁAWOWICZ PAWŁOW 
Urodził się w 1980 w Moskwie. Rodzice. znani moskiewscy prawnicy, mieli nadzieję, że syn 
pójdzie w ich ślady, on jednak postanowił inaczej. Po zdaniu matury w 1997 roku. rozpoczął 
studia na Moskiewskiej Akademii Medycznej im. I. M. Sieczenowa. 
Rodzice byli postępowymi komunistami. zaś po przełomie 1991 roku zaczęli wspierać najpierw 
Jelcyna. potem Putina i jego partię Jedna Rosja. Okres przemian po 1991 roku okazał się dla 
nich żyłą złota - tworzono nowe prawa. obalano stare. Maksim oczywiście korzystał z dobrej 
passy rodziców - zagraniczne wyjazdy, drogie ubrania. najnowsze gadżety. Nie był przy tym 
typowym .złotym młodzieńcem· - uczył się dobrze. nie wywyższał się ponad innych. Rodzice 
wpoili mu bowiem zasadę (którą zresztą sami stosowali z powodzeniem), iż lepiej zbytnio nie 
manifestować bogactwa i pozycji w myśl zasady .tisze jediesz. dalsze budiesz·. 
Maksim nie interesował się polityką. Dzięki pieniądzom rodziców niczego mu nie brakowało. 

Pytany przez rówieśników o preferencjEl polityczne. zawsze wzruszał ramionami 
i powtarzał nieodmiennie 1ak mantrę : .tisze jediesz. dalsze budiesz ·. 

W czasie studenckich praktyk w jednym ze stołecznych szpitali poznał Sonię Wiktorowną Kodyszew - również studentkę . 

Zakochali się i po krótkim czasie zamieszkali razem. Ich związek był niemal idealny. Mieli te same hobby (sztuka nowoczesna 
i muzyka klasyczna), mieli podobny gust kulinarny, czytali takie same książki (literatura faktu i ... poezja). Dzieliły ich dwie 
rzeczy pieniądze i polityka. 
Sonia nie pochodziła z bogatej rodziny i o ile fakt ten nie miał znaczenia dla Maksima. był niezwykle ważny dla 
jego rodziców. Skłonni byli jednak przymknąć oczy na średni status Soni. Prawdziwym problemem było dla nich jej 
zaangażowanie w działalność opozycyjną. 

Maksim i Sonia rozstali się po 3 latach. Punktem zwrotnym był rok 2002 i zamach terrorystyczny na teatr na 
Dubrowce. Maksim odbywał staż w jednym ze stołecznych szpitali. Krótko po akqi wojsk specjalnych zaczęto przywozić 
do niego nieprzytomnych cywilów, podtrutych tajemniczym gazem. użytym w czasie szturmu na teatr. Maksim bezradnie 
obserwował śmierć kolejnych pacjentów. Władze rosyjskie nie chciały ujawnić nazwy użytego w akqi gazu. pozbawiając 
lekarzy możliwości uratowania wielu zakładników. Maksim zobaczył wówczas na własne oczy, że dla władz nie liczy się 
dobro pojedyńczych ludzi, lecz zmitologizowany w Rosji interes państwa . 

Kilka tygodni póżnieJ spotkał przypadkiem Sonię, pojawił się cień dawnego uczucia. Maksim zaczął chodzić na wiece 
opozycji - może po to żeby być blisko Soni. a może dlatego że od czasu Dubrowki coś w nim pękło. Z odnowienia 
związku nic nie wyszło. ale czynnie zaangażował się w organizację .marszów niepokornych.· 
Zmiana poglądów Maksima wpłynęła na jego relacje z rodzicami. Ojciec obawiał się, że nowe sympatie polityczne 
Maksima wpłyną na interesy. jakie prowadzi z moskiewskim establishmentem. 
Maks utracił finansowe wsparcie rodziców. Nadal pracuje jako lekarz. pomagając często rannym w starciach z milicją 
w czasie antyrządowych manifestacji. 
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WOJCIECH CZERWIŃSKI 

MICHAIŁ (MISZA) ANDRIEJEWICZ GOŁUBIEW 
Urodzony w 1981 w Śnieżnogorsku (wówczas Murmańsk-60) w rodzinie wojskowych Jego 
ojcem jest Piotr Aleksandrowicz Golubev. generał marynarki wojennej 
Michaił od dzieciństwa wychowywany byt w duchu wojskowego drylu. Każdy dzień byt 
dokładnie zaplanowany - prawie jak w armii. Michaił nie sprzeciwiał się temu. Był dumny 
z ojca. chciał być taki jak on Po raz pierwszy przeciwstawił się jego woli dopiero po zdaniu 
matury. w wieku 17 lat Ojciec chciał. aby rozpoczął studia w Akademii Morskiej im Andrieja 
Grieczko (obecnie im Nikołaja Kuzniecowa). Michaił nie chciał o tym słyszeć . Chciał czekać na 
powołanie do armii - niezależnie od tego. gdzie miałby trafić . Tłumaczył. że nie chce żadnych 
specjalnych względów wynikających z pozycji ojca. 
General Golubev sp i erat się o to z synem. ale w głębi duszy byt z niego dumny. Dzięki zakulisowym 
staraniom Ojca Michaił został skierowany do marynarki wojennej i trafił do garnizonu 
w Widiajewie. gdzie stacjonowała chluba rosyjskiej floty. okręt K-141 Kursk. zwodowany w 1994 
roku. Michaił - ku swojemu wielkiemu rozczarowaniu - skierowany został na służbę nie na 

Kursku. lecz na okręcie wsparcia. Choć byt rozżalony. zaciskał zęby i wierzył. że kiedyś zasłuży na powołanie do załogi 
Kurska. 
Jeszcze w dzieciństwie Michaił poznał swojego najlepszego przyjaciela Olega. który w odróżnieniu od Michaiła. pochodził 
z bardzo biednej rodziny 
Razem bawili się. ćwiczyli, rywalizowali i marzyli o karierze w armii. I razem trafili do tej samej jednostki. Ale to Oleg dostał 
się na Kursk 
Zaraz po rozpoczęciu służby Michaił spotkał się ze zjawiskiem .didowszcziny· (fali) milczał jednak. pamiętając o tym. co 
zostało mu wpojone w dzieciństwie . Kiedy .dziadkowie" zaczęli znęcać się nad Michaiłem. ten walczył z nimi zaciekle. 
Wtedy właśnie z pomocą przyszedł mu Oleg. 
Między Michaiłem i Olegiem rosła głęboka więż. która dla obu byta czymś więcej niż przyjażnią. co odkryli z przerażeniem 
i długo wypierali .. . 
W czasie służby Michaił widział korupcję. która jak rak toczyła rosyjską armię. widział też jak załogi rozkradają własne okręty. 
aby zdobyć pieniądze na przeżycie . Nie powiedział jednak o tym nikomu Po pierwsze - bat się , iż wyjdzie na kapusia. 
a to według jego ojca. byto niegodne prawdziwego mężczyzny Po drugie - wychowany byt w przekonaniu. że armia 
to świętość a wszystko. co się w niej dzieje. ma swój cel i sens. Po trzecie wreszcie - Michaił wiedział. że w niektórych 
.przekrętach" uczestniczy Oleg. Nie chciał zatem powiedzieć niczego. co mogłoby zaszkodzić jego przyjacielowi... 
Punktem zwrotnym był 12 sierpnia 2000 roku i katastrofa okrętu podwodnego Kursk podczas manewrów rosyjskiej floty 
na morzu Barentsa. Oleg. tak jak reszta 118-osobowej załogi. zginął. 
W początkowej fazie śledztwa wojskowi prokuratorzy zastanawiali się czy nie obciążyć winą marynarzy - załoga miała 

stać się swoistym kozłem ofiarnym Uznano jednak. że oskarżanie wojskowych może zaszkodzić całej armii - obawiano 
się. że dziennikarze zaczną .węszyć". zaś społeczeństwo uzna. że ktoś żle wyszkolił żołnierzy. co ugodzi w i tak już 
nadszarpnięty autorytet armii. 
Dla Michaiła byt to wstrząs. Narastający latami wewnętrzny bunt przeciw sytuacji w armii znalazł teraz ujście . Michaił 

oskarżył o katastrofę dowództwo floty Opowiedział mediom o nadużyciach do jakich dochodziło w armii. a także 
o fatalnym systemie kształcenia i zjawisku fali w wojsku. której sam doświadczył. 
Po tym wszystkim ojciec Michaiła zerwał z nim kontakty. uznając go za umarłego. Nie mógt wybaczyć synowi. że zdradził 
sekrety armii. z których on - generał - także czerpał zyski. Zachowanie Michaiła zmusiło ojca do przejścia na wcześniejszą 
emeryturę w atmosferze skandalu. 
Michaił zaczął pracować dla fundacji .Otwarta Rosja" założonej przez Chodorkowskiego. Na jego polecenie pomagał 
w sprawach wychowawczych w finansowanej przez businessmana szkole z internatem. pracował również przy projekcie 
.Nowa cywilizacja·. który miał uczyć dzieci w różnych częściach kraju zasad demokracji i praworządności 
Kolejna zmiana w życiu Michaiła nastąpiła w 2003 roku. kiedy aresztowano i skazano Chodorkowskiego. Michaił stracił 
pracę . Dzięki pomocy dawnych kolegów z wojska pracuje obecnie jako ochroniarz i organizuje dla chętnych obozy 
survivalowe. Czasami - na prośbę organizacji pozarządowych - towarzyszy niektórym działaczom opozycyjnym 
w czasie ich podroży po Rosji. jako swego rodzaju ochrona osobista. Nie wypowiada się publicznie na temat swojego 
życia osobistego. 

Wszelkie podobieństwo postaci i zdarzeń do osób i wydarzeń realnych jest przypadkowe. 

niepokomi.ru 

Astolphe de Custine 
List z Rosji, 12 lipca 1839 
fragment 

Despotyzm to mieszanina niecierpliwości i lenistwa; gdyby rząd byt bardziej pobłażliwy, 

a lud - bardziej przedsiębiorczy, uzyskano by te same wyniki znacznie mniejszym kosztem. lecz 
cóż wtedy stałoby się z tyranią 7 Okazałoby się. że jest zbyteczna. Tyrania to urojona choroba ludów: 
tyran przebrany za lekarza wytłumaczył im. że zdrowie nie jest stanem naturalnym człowieka 
cywilizowanego i że im zagrożenie chorobą jest większe, tym lekarstwo powinno być mocniejsze, 
i w ten właśnie sposób pod pozorem leczenia choroby sam ją podtrzymuje. 

Jeżeli zarzucisz mi. że pomieszałem tu despotyzm z tyranią, odpowiem, że uczyniłem 
to z całym rozmysłem Despotyzm i tyrania są tak blisko spokrewnione, że niemal nigdy nie 
pomijają sposobności, aby potajemnie się ze sobą łączyć na zgubę ludzi. Tyrania pod rządami 
despotycznymi może trwać dlatego, że kryje się za ich maską 

Piotr Wielki, ustanawiając to. co nazywa się tu czynem. czyli stosując w catej administracji 
cesarstwa zasadę hierarchii wojskowej, przemienił swój naród w jakiś putk niemych i sam ogłosił 
się jego pułkownikiem z prawem przekazywania tego stopnia swoim następcom 

Wystaw sobie ambicje, współzawodnictwa i wszelkie namiętności, jakie rodzi wojna. 
podczas pokoju I Jeżeli zdołasz sobie wyobrazić brak wszystkiego. co stanowi o szczęściu domowym 
i społecznym. jeśli przygotujesz się. że zamiast uczuć rodzinnych wszędzie tu znajdziesz jakiś 
podskórny niepokój, zrodzony z nieustannie wrzącej, lecz utajonej ambicji, spełnienie jej bowiem 
wymaga, aby dobrze się z nią maskować, jeżeli wreszcie zdołasz sobie wyobrazić niemal zupełny 
triumf woli jednego człowieka nad wolą Boga - wówczas zrozumiesz, czym jest Rosja. 
Władza w Rosji to dyscyplina obozu wojskowego wyniesiona do godności prawa obowiązującego 
wszystkich obywateli. to stan oblężenia. który stał się zwykłym stanem społeczeństwa. 

Markiz Astolphe-Louis-Leonor de Custine (1790 - 1857). francuski pisarz i podróżnik. autor m in 
opisu Hiszpanii czasów Ferdynanda VII i zbioru listów Rosja w 1839 roku. w którym dał jeden 
z bardziej wnikliwych opisów Rosji za panowania Mikołaja I. 
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Adam Mickiewicz 
Droga do Rosji 
z Ustępu Dziadów cz. III, 1832 rok 
fragment 

Po śniegu. coraz ku dzikszej krainie 
Leci kibitka jako wiatr w pustynie; 
I oczy moje jako dwa sokoły 
Nad oceanem nieprzejrzanym krążą, 
Porwane burzą, do lądu nie zdążą, 
A widzą obce pod sobą żywioły, 
Nie mają kędy spocząć, skrzydła zwinąć, 
W dół patrzą, czując, że tam muszą zginąć . 

Oko nie spotka ni miasta, ni góry, 
Żadnych pomników ludzi ni natury; 
Ziemia tak pusta, tak niezaludniona, 
Jak gdyby wczora wieczorem stworzona. 
A przecież nieraz mamut z tych ziem wstaje, 
Żeglarz przybyły z falami potopu, 
I mową obcą moskiewskiemu chłopu 
Głosi. że dawno stworzone te kraje 
I w czasach wielkiej Noego żeglugi 
Ląd ten handlował z azyjskimi smugi -
A przecież nieraz książka ukradziona 
Lub gwałtem wzięta. przybywszy z zachodu 
Mówi. że ziemia ta niezaludniona 
Już niejednego jest matką narodu. 
Lecz nurt potopu szedł przez te płaszczyzny. 
Nie zostawiwszy dróg swojego rycia. 
I hordy ludów wyszły z tej ojczyzny. 
Nie zostawiwszy śladów swego życia; 
( ) 

Kraina pusta, biała i otwarta 
Jak zgotowana do pisania karta -
Czyż na niej pisać będzie palec Boski. 
I ludzi dobrych używszy za głoski, 

Czyliż tu skreśli prawdę świętej wiary, 
że miłość rządzi plemieniem człowieczem. 
Ze trofeami świata są: ofiary? 
Czyli też Boga nieprzyjaciel stary 
Przyjdzie i w księdze tej wyryje mieczem. 
Że ród człowieczy ma być w więzy kuty, 
Że trofeami ludzkości są: knuty? 

I 

Aleksander W. Lipatow 
Rosja dzisiejsza: czas przeszły dokonany. 
fragmenty 

Próby zrozumienia Rosji dzisiejszej drogą analizy jej .dzisiejszości" tworzą obrazy, które są podobne zdjęciom 
fotograficznym Adekwatnie oddając naturę nie wyjaśniają one jej ukrytej istoty i samych przyczyn sprawczych jej 
powstania w historii i trwania w czasie. 

Norwidowskie .przeszłość to jest dziś. tylko cokolwiek dalej" jak ulał pasuje zarówno do charakterystyki obecnej 
sytuacji politycznej w Rosji, jak do jej historycznej istoty, trwania w czasie i wytrwałości w kulturze politycznej, a stąd 
w systemie sprawowania władzy Państwowość moskiewska, która zapoczątkowała powstanie Rosji, wybijając się na 
niepodległość, przejęła skuteczne i historycznie sprawdzone wzorce swojej zdobywczyni - Złotej Ordy Absolutne 
jedynowładztwo, ślepe i bezwarunkowe podporządkowanie się osobie panującej, niewolnicza służalczość i sztywna 
hierarchia bazująca na absolutnym posłuszeństwie - to wszystko tworzyło bezwzględny system centralizaqi, który 
zdobywał i trzymał w twardych obręczach wielkie przestrzenie, podbijał i utrzymywał w karbach ogromną. etnicznie 
i kulturowo zróżnicowaną populaqę. Poprzednia kultura polityczna Rusi - model kijowski (książę - drużyna - wiec) 
i nowogrodzki model republiki - zostały zniweczone. 

Sięgając początków moskiewskich. system władzy rosyjskiej stworzył wielowiekową tradycję politycznego 
myślenia i samej mentalności. gdzie wartość naczelną stanowiło mocarstwo. zaś obowiązkiem naczelnym jednostki było 
absolutne podporządkowanie się woli władcy. System rządów nieposiadający sprzężenia zwrotnego z własnym narodem, 
wykluczający dialog ze społeczeństwem permanentnie prowadził do buntów i powstań ludowych Po reformach 
Piotra I rozpoczął się proces kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. Jego pierwszym głosem były pisma 
A Radiszczewa i N. Nowikowa za rządów Katarzyny IL zaś pierwszym czynem - powstanie dekabrystów z 1825 roku. 
Owo rozdwojenie Rosji (społeczeństwo upaństwowione - społeczeństwo obywatelskie) ostatecznie doprowadziło do 
wymuszonych przez rewolucję 1905 roku zmian. a następnie po rewolucji lutowej 1917 roku - do zniesienia monarchii 
i proklamowania republiki. Tworzenie nowoczesnego państwa demokratycznego przerwał przewrót bolszewicki. 

Po okresie dyktatury wojennej, kiedy pierzchły mrzonki o rewolucji światowej , bolszewicy zaczęli tworzyć 
własną państwowość. przejmując sprawdzone w historii Rosji wzorce sytemu władzy Miejsce cara - pomazańca Bożego 

- zajął nieomylny wódz. zaś funkcję .pasa transmisyjnego· w systemie funkcjonowania władzy totalitarnej przejęła partia 
i jej .zbrojne ramię" - służby specjalne. Nowe słownictwo nowej ideologii ukrywało starą tradycję i stare idee imperialne. 
( .. ) ów stworzony przez bolszewicki totalitaryzm fenomen usamodzielnił się w okresie poststalinowskim 

Początkiem końca Imperium sowieckiego był kryzys ekonomiczno-gospodarczy oraz wcześniej już powstały 
i ciągle pogłębiający się proces obumierania ideologii, pełniącej rolę i funkcję religii świeckiej . ( ) Nigdy niepodbita 
z zewnątrz Rosja kolejny raz wykańczała się od środka. Ale to nie oznaczało bynajmniej wykończenia się nowej klasy 
rządzącej . 

ZSRR przestał istnieć nie wskutek rewolucji. którą gwoli ideologicznym potrzebom pozyskania ogółu ludności 
pozorowało stronnictwo Jelcyna i w barwy której dekorowało swoje zwycięstwo. ZSRR został rozwiązany wskutek 
zmowy narodowościowych elit partyjnych 

Państwo stworzone przez bolszewików zostało rozparcelowane poprzez. również przez nich stworzoną, nową 
klasę . Przeistaczając swoje władanie polityką w jednoczesne władanie kapitałem. ta klasa sprywatyzowała poszczególne 
republiki radzieckie i ich dobra publiczne. tworząc tam swoją władzę korporacyjną Jest to fenomen. który nie ma 
precedensu w historii i stąd do niego nie przylegają żadne historycznie powstałe określenia polityczno-systemowe. ( .) 

Po zdobyciu władzy Jelcyn, jako doświadczony gracz polityczny, zaprawiony w intrygach partyjnych i zahartowany 
w partyjnym stylu rządzenia zaczął, nierzadko w sposób wprost arogancki. pozbywać się przedstawicieli niezależnie 
myślącej inteligenqi na wszystkich szczeblach administracji. ( ) Ostatecznie skończyła się epoka państwa propagandy, 
a zaczęła się epoka państwa klasy, która tę propagandę uprawiała, a zaczęła skwapliwie zbierać jej owoce. ( .. ) 

.Lepsze jutro· miało nastąpić wraz z realizacją zapowiedzianej przez Putina. tuż po objęciu władzy. koncepcji 
.pionu władzy ·. Jako przyczynę wszystkich problemów uznano . słabość państwa· Nowa ekipa nie zastanawiając się nad 
zagadnieniem - co w obecnych warunkach cywilizacyjnych jest państwem sprawnym i skutecznym - zwróciła się ku 
rosyjskiej przeszłości państwa .silnego·. nie wyciągając lekcji ze skutków tej .siły ". która doprowadzał Rosję do kolejnych 
niemocy i ostatecznych zapaści. Wraz z tym ślepym nawrotem do przeszłości do słownika polityki i propagandy znowu 
weszło i uzyskało rozpowszechnienie pojęcie .Imperium·. Od czasów radzieckich mające konotację wyłącznie negatywną, 
teraz staje się wyrazem patriotyzmu, dumy narodowej, synonimem ojczyzny silnej, zbrojnej. gotowej wpływać na wrogie 
otoczenie, dyktować światu swoje warunki i stawiać mu skuteczny opór.( ... ) 

Według ostatnich badań opinii publicznej 90% obywateli popiera rząd i prezydenta, zaś następne 10% wyraża 
gotowość ich poparcia Pozostałe 144 miliony nie były objęte badaniem 

Ta niby niepoważna puenta nawiązuje do poważnego fenomenu życia umysłowego i nastrojów społecznych 
W czasach radzieckich za anegdoty polityczne karano lagrami według paragrafu 58 (przestępstwo polityczne) . Wobec 
tego i wbrew temu żywioł ten kwitł, żeby zniknąć wraz ze zniesieniem cenzury po zapaści ZSRR Teraz znów zaczyna się 
odradzać, co samo przez się stanowi signum temporis. W specyficznych warunkach. które stwarza władza rosyjska, jest 
to nie tylko przejaw zawadiactwa. desperackiego chojractwa i owej sławionej przez Zachód . szerokości duszy rosyjskiej", 
lecz również - zdrowia psychicznego nacji, która - używając polskiego zwrotu idiomatycznego - ciągle nie daje się 
zwariować. 

Aleksander Władimirowicz Lipatow - pierwszy Rosjanin. który w Polsce uzyskał tytuł magistra polonistyki 
(Uniwersytet Warszawski. 1962) i doktora habilitowanego (Uniwersytet Wrocławsk i , 1990) Pracownik naukowy Instytutu 
Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, profesor Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego. który 
powstał z inicjatywy niezależnie myślących naukowców po 1991. W 1993 r. na tejże uczelni założył polonistykę. Członek 
prezydium Międzynarodowego Komitetu Studiów Polonistycznych Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi 
Rzeczypospolitej Polskiej (1999). Od wielu lat wykładowca w Instytucie Politologii UMK w Toruniu. 
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Władimir Władimirowicz otwiera lodówkę. a tam trzęsie się 

galaretka z nóżek - Przestań. ja po majonez - uspokaja ją 

przywódca. 

Aktualny szef rządu z aktualną głową państwa wędkują pod 
Kremlem nad brzegiem rzeki Moskwy Dmitrij Miedwiediew 
złapał złotą rybkę. Ta mówi - Wypuść mnie. spełnię każde twoje 
życzenie. - $wietniel - ucieszył się Miedwiediew A na to Putin 
groźnie - Nawet nie próbuj o tym myślećl 

Na porodówce. którą mieli odwiedzić Putin i Miedwiediew. 
piętnaście minut przed przybyciem gości urodziły się bliźnięta . 

Personel natychmiast nadał im imiona Władimir i Dmitrij 
Wspaniale. ale dziewczynki z takimi imionami nie będą miały 
łatwego życia 

Astolphe de Custine 
Ust z Rosji, 12 lipca 1839 
fragment 

A jednak tak ogromny zakres władzy nie wystarczył carowi Piotrowi; człowiek ów nie 
zadowolił się tym. że jest rozumem swojego ludu i zapragnął być jego sumieniem; ośmielił się 
sięgnąć po rządy nad przeznaczeniem Rosjan w wieczności. podobnie jak kierował nimi na tym 
świecie. Owa władza. ścigająca człowieka aż po grób, wydaje mi się czymś potwornym Władca. który 
nie cofnął się przed taką odpowiedzialnością i mimo drugich. pozornych czy też prawdziwych wahań. 
wziął ostatecznie na siebie winę przywłaszczenia sobie tak ogromnej władzy. owym zamachem na 
szczególne prawa kapłana i na wolność religijną człowieka wyrządził światu więcej zła. niż za sprawą 
wszystkich swoich talentów wojskowych i administracyjnych dał Rosji dobra. (. .. ) Obdarzony umysłem 
władczym jak najokrutniejsi tyrani wszystkich wieków i krajów. tak wynalazczy w swoim rzemiośle. że 
mógłby współzawodniczyć z najwybitniejszymi mechanikami swoich czasów. świadomie budzący 
grozę swoim panowaniem. (. . ) bezlitosny za życia. zapragnął niby jakiś święty, narzucić swoją wolę 
potomności i nie ograniczając się do ciemiężenia za życia swoich poddanych. chciał jeszcze po 
śmierci być panem ich umysłów; wydawanie krytycznego sądu o tym człowieku. jego bezstronna 
ocena. dziś jeszcze uważane jest w tym kraju za świętokradztwo. które może ściągnąć przykrości 
nawet na przebywającego w Rosji cudzoziemca. Narażam się na to niebezpieczeństwo niemal 
nieustannie. ze wszystkich bowiem rodzajów niewoli najnieznośniejsze wydaje mi się jarzmo z góry 
uzgodnionego podziwu. 

Władza w Rosji, choć tak nieograniczona. nade wszystko obawia się potępienia lub choćby 
szczerej oceny jej działania. Ciemiężca najbardziej ze wszystkich lęka się prawdy, a jedynie strach oraz 
tajemnica chronią go przed śmiesznością. i to właśnie sprawia. że nie można tu mówić o nikim ani 
o niczym(.) 

Do kogo więc odwoła się kiedyś lud. gdy milczą panowie? Do jakiego wybuchu gniewu 
przeciw samowładztwu prowadzi wyrzeczenie się przez tchórzliwą arystokrację jej przywództwa? 
Co robi szlachta rosyjska? Wielbi cesarza i bierze na siebie wspóludział w nadużyciach najwyższej 
władzy. aby nadal ciemiężyć lud i chłostać go tak długo. jak dlugo bóg, któremu służy. pozostawi jej 
w tym wolną rękę i bat (trzeba tu dodać. że to ona właśnie stworzyła owego boga). Czy Opatrzność 
taką właśnie rolę wyznaczyła jej w strukturze tego ogromnego państwa? Zajmuje w niej wszystkie 
miejsca zaszczytne. Czy czymś sobie na nie zaslużyła? Ogromna i wciąż wzrastająca władza cesarska 
jest doprawdy karą za słabość możnych. W dziejach Rosji nikt poza cesarzem nie spełnia swoich 
obowiązków: szlachta. duchowieństwo. wszystkie warstwy owej społeczności zawiodły w tej mierze. 

Jan Józef Lipski 
Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy 
fragment 

W naszym stosunku do Rosjan przeważa - również obok nienawiści i lęku z koszmarnych snów o czołgach 
sowieckich strzelających do zbuntowanych Polaków - lekceważenie i poczucie wyższości. Skąd się ono wzięto. diabli 
wiedzą. ale Polacy na ogół są przekonani o niższości kultury rosyjskiej w porównaniu z polską Ale mieć poczucie 
wyższości kulturalnej wobec narodu, który wydał Dostojewskiego i Tołstoja. nie licząc co najmniej dwóch dziesiątków 
pisarzy. którzy mogliby być chlubą każdej literatury europejskiej. wobec narodu Rublowa. Mendelejewa i Strawińskiego 
- to chyba duże nieporozumienie. Jest to naród. który stworzył wielkie malarstwo cerkiewne już wówczas. gdy my 
mieliśmy literaturę narodową jeszcze ubożuchną. a malarstwo w powijakach. Żaden z polskich pisarzy nie wywarł takiego 
wpływu na literaturę Zachodu - tego Zachodu. do którego chcemy należeć - jak Dostojewski. Tołstoj, Turgieniew. 
Czechow( .. ) Jest coś groteskowego i żałosnego zarazem w megalomańskim uczuciu wyższości wielu Polaków wobec 
Rosjan 

Gdy mowa o Rosjanach. my Polacy. nie chcemy też pamiętać. że co prawda ZSRR jest dziedzicem i kontynuatorem 
dążeń i stylu caratu i w związku z tym nacjonalizm sowiecki odgrywał ogromną rolę w ekspansji sowieckiej, ale zarazem 
sowietyzm. usilując zniszczyć tożsamość narodową Polaków. Litwinów. Łotyszy. Ukraińców. Gruzinów. Ormian i innych 
nacji, z wielką mocą niszczył też tożsamość narodową. tradycję i kulturę Rosian. Sowietyzm był groźny i zabójczy dla 
wszystkich. również i dla nich. 

Jan Józef Lipski - polski publicysta. krytyk i historyk llteratury. Działacz opozyCJi demokratycznej w okresie PRL Kawaler Orderu Orła 
Białego. Współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej KOR Członek zarządu Regionu NSZZ 
.Solidarność" Mazowsze. Senator I kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego 
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Anna Politkowska 
Rosja Putina 
fragmenty 

Na jakim zatem etapie znajdujemy się obecnie? My, którzy żyliśmy w ZSRR gdzie większość z nas miała stabilną 
pracę i płacę, na której mogliśmy polegać; którzyśmy pokładali bezgraniczne i niezachwiane zaufanie w to. co przyniesie 
dzień jutrzejszy Którzy wiedzieliśmy, że są lekarze. potrafiący nas wyleczyć ze wszelkich niedomagań i nauczyciele, 
którzy nas wszystkiego nauczą I którzyśmy zarazem wiedzieli. że za to wszystko nie zapłacimy ani kopiejki I A teraz - jaką 

to egzystencję wiedziemy, próbując wiązać koniec z końcem? Jakie nowe role przydzielono nam do odegrania? 
Zmiany, jakie dokonały się począwszy od końca epoki radzieckie]. są trojakiego rodzaju. Po pierwsze - przeszliśmy 

pewną rewoluqę osobową. równolegle do rewolucji społecznej, podczas upadku ZSRR i za panowania Borysa Jelcyna. 
Wszystko wtedy momentalnie zniknęło: radziecka ideologia, tania kiełbasa. pieniądze, no i pewność, że tam na Kremlu, 
jest ten Wielki Tatuś. który nawet jeśli jest despotą, to przynajmniej za nas odpowiada. 

Druga zmiana przyszła w roku 1988 i dotyczyła niewywiązania się ze zobowiązań pieniężnych. Wielu z nas 
udało się zarobić trochę pieniędzy w okresie po roku 1991. kiedy skutecznie wprowadzono gospodarkę rynkową. pojawiły 
się też oznaki formowania się klasy średniej. Po prawdzie - w wydaniu rosyjskim, nie taka, jaką można spotkać na 
Zachodzie. lecz była to mimo wszystko klasa średnia, zdolna popierać demokrację i wolny rynek. Wszystko to zniknęło 
z dnia na dzień. Wielu ludzi tak bardzo zmęczyła codzienna walka o przetrwanie, że nie potrafili już stawić czoła nowemu 
wyzwaniu i zwyczajnie zniknęli gdzieś bez śladu. 

Zmiana trzecia przyszła za czasów Putina. w chwili, gdy wchodziliśmy w nowy etap rosyjskiego kapitalizmu, 
z oczywistymi cechami neosowieckimi. Gospodarka w epoce naszego trzeciego prezydenta stanowi dziwaczną hybrydę 
wolnego rynku, ideologicznej dogmatyki i rozmaitych innych rupieci. Jest to model. który zaprzęga sowiecką ideologię 
w słuzbę prywatnemu kapitałowi. (.)Ludzi biednych. właściwie pozbawionych środków do życia jest mnóstwo. Ponadto 
na nowo zakwita stare zjawisko nomenklatura - ta elita rządząca. wielka biurokratyczna klasa, która funkcjonowała 
w sowieckim ustroju. System gospodarczy mógł się zmienić. lecz członkowie tej elity dostosowali się do niego. ( . ) 

W wyniku wszystkich tych procesów putinowska staro-nowa nomenklatura podniosła korupcję na wyżyny. 
o jakich nikomu się nie śniło czy to za komuny, czy za Jelcyna. 

Na miejscu będzie tutaj mała dygresja - mniej dotycząca samego Putina - raczej nas. Rosjan Putin ma 
popleczników i pomagierów. ludzi żywotnie zainteresowanych jego powtórnym wstąpieniem na tron, obecnie skupionych 
w prezydenckiej kancelarii. To ta właśnie instytucja naprawdę rządzi dzisiaj kraiem - a nie rząd, który wprowadza w życie 
decyzje prezydenta. i nie parlament. który mechanicznie zatwierdza każdą ustawę. której uchwalenia życzy sobie Putin 
Jego ludzie z dużą uwagą śledzą reakcje społeczeństwa. To my jesteśmy odpowiedzialni za politykę , którą prowadzi Putin 
- przede wszystkim i w największym stopniu my - nie on To, że nasza reakcja na niego i jego cyniczne manipulowanie 
Rosją ograniczyła się do kuchennych plotek, umożliwiło mu dokonanie wszystkiego tego. co działo się w ciągu ostatnich 
lat Społeczeństwo okazało bezbrzeżną apatię i to właśnie umożliwiło Putinowi wykorzystanie naszej pobłażliwości. Na 
jego działania i przemowy reagowaliśmy nawet nie letargicznie. lecz po prostu lękliwie. Skoro czekiści utrwalili już swoją 
władzę, myśmy im pozwolili widzieć nasz strach, tylko wzmagaiąc tym sposobem ich pragnienie traktowania nas 1ak 
bydło. KGB czuje respekt tylko przed siłą Słabych pożera Kto jak kto. ale nasz naród powinien o tym wiedzieć. 

Zastanawiam się nad tym. dlaczego poświęcam Putinowi tyle czasu. Co powoduje. że go aż tak nie znoszę? 
Nie jestem jednym z jego politycznych przeciwników czy konkurentów: jestem po prostu kobietą, która mieszka w Rosji. 
Mówiąc bardzo wprost - jestem czterdziestopięcioletnią moskwianką. która obserwowała Związek Radziecki w jego 
najbardziej haniebnej postaci - w latach 70-tych i 80-tych XX wieku. ( ) Breżniew był odrażającą figurą. Andropow 

>>> 
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- krwawą. choć zachowywał przynajmniej jakieś demokratyczne pozory Czernienko był niemową. a do Gorbaczowa 
Rosjanie odczuwali niechęć . Za Jelcyna raz i drugi zdarzało nam się uczynić znak krzyża na myśl. ku czemu nas wiodą 
jego poczynania. A oto ich apoteoza - ( .) Putin będzie dumnie kroczyć po czerwonym dywanie kremlowskiej sali 
tronowej ( .. ) On zachowuje się jak Stalin! Też jest równocześnie .przyjacielem wszystkich dzieci" i .pierwszym hodowcą 
świń w kraju". .najlepszym górnikiem", .towarzyszem wszystkich sportowców" i .czołowym twórcą filmowym·.( .. ) 

Dlaczego tak nie znoszę Putina? Dlaczego tak bardzo nie znoszę Putina? Nie znoszę go za tę jego rzeczowość 
gorszą od zbrodni; za jego cynizm. za jego rasizm. za kłamstwa, za gaz. którego użył przy oblężeniu teatru na Dubrowce; 
za rzeż niewiniątek, która trwała przez całą jego pierwszą prezydencką kadencję. (. ) Putinowi udało się skupić w swym 
ręku ogromną władzę, którą wykorzystał z katastrofalnym skutkiem Nie znoszę go gdyż on nie lubi ludzi. On nami 
pogardza. Widzi w nas środek realizacji swoich własnych celów, do osiągnięcia i utrzymania osobistej siły - i nic poza 
tym W związku z tym jest przekonany, że może z nami uczynić. co mu się żywnie podoba, że może z nami grać 
w sposób, który mu będzie pasował. My jesteśmy nikim, gdy tymczasem ten, któremu zrządzenie przypadku umożliwiło 
wdrapanie się na szczyt państwowego gmachu, jest dzisiaj Carem i Bogiem 

Mieliśmy już niegdyś w Rosji przywódców o takich zapatrywaniach. Prowadziło to do tragedii. rozlewów krwi 
na wielką skalę, do wojen domowych. A ja nie chcę, żeby to się kiedykolwiek powtórzyło. Właśnie dlatego tak serdecznie 
nie znoszę tego typowego sowieckiego czekisty, co to na Kremlu dumnie kroczy po czerwonym dywanie ku rosyjskiemu 
tronowi. 

Anna Shepanowna Politkowska - niezależna rosyjska dziennikarka, obrończyni praw człowieka, znana ze swego 
krytycznego stosunku do administracji Putina i wojny w Czeczenii. 7 października 2006 roku. w dniu 54 urodzin 
Władimira Putina, znaleziono ją zastrzeloną w windzie jej mieszkania w centrum Moskwy przy ulicy Leśnej 8/12. Na 
miejscu niewykryci do dziś sprawcy porzucili pistolet i łuski. Wcześniej kilkakrotnie grożono jej śmiercią 

Astolphe de Custine 
List z Rosji, 23 lipca 1839 
fragment 

Wierzę niezmiennie, że ludźmi można i należy rządzić bez kłamstwa . Kłamstwo. 

które w życiu osobistym uchodzi za nikczemność, w życiu publicznym jest zbrodnią Wszelki 
rząd, który kłamie, to spiskowiec bardziej niebezpieczny niż zbrodniarz. któremu ten rząd na 
podstawie legalnego wyroku ścina głowę, a zbrodnia, czyli kłamstwo. choć dopuszczał się 
go niejeden wielki umysł zepsuty stuleciem pięknoduchów, jest najpotworniejszym błędem. 

nawet geniusz bowiem wyrzekając się prawdy, sam się poniża, a zatem dziwnym obrotem 
rzeczy ( . ) ten kto kłamie, stoi niżej od okłamanego. 

Zniszczenie wolności przy jednoczesnym głoszeniu zasad wolnościowych oznacza 
zbrodnię, społeczność bowiem istnieje dzięki prawdzie. 
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Adam Mickiewicz 
Do przyjaciół Moskali 
z Ustępu Dziadów cz. III, 1832 rok 
fragment 

Wy - czy mnie wspominacie I ja, ilekroć marzę 
O mych przyjaciół śmierciach, wygnaniach, więzieniach. 
I o was myślę: wasze cudzoziemskie twarze 
Mają obywatelstwa prawo w mych marzeniach. 

Gdzież wy teraz7 Szlachetna szyja Rylejewa. 
Którąm jak bratnią ściskał, carskimi wyroki 
Wisi do hańbiącego przywiązana drzewa; 
Klątwa ludom. co swoje mordują proroki. 

Ta ręka. którą do mnie Bestużew wyciągnął, 
Wieszcz i żołnierz. ta ręka od pióra i broni 
Oderwana. i car Ją do taczki zaprzągnął; 
Dziś w minach ryje, skuta obok polskiej dłoni . 

Innych może dotknęła sroższa niebios kara; 
Może kto z was urzędem. orderem zhańbiony, 
Duszę wolną na wieki przedał w łaskę cara 
I dziś na progach jego wybija pokłony 

Może płatnym Językiem tryumf iego sławi 
I cieszy się ze swoich przyjaciół męczeństwa, 
Może w ojczyźnie mojej moją krwią się krwawi 
I przed carem. jak z zasług, chlubi się z przeklęstwa. 

Jeśli do was, z daleka, od wolnych narodów, 
Aż na północ zalecą te pieśni żałosne 
I odezwą się z góry nad krainą lodów -
Niech wam zwiastują wolność, jak żurawie wiosnę. 

Anna Achmatowa 
właściwie Anna Gorienko (1889 1966) - jedna z najwybitniejszych rosyjskich poetek, nazywana .duszą rosyjskiego 
Srebrnego Wieku" Jej twórczość to zarówno refleksyjne. subtelne liryki, Jak i poematy w rodzaju Requiem - utworu 
0 terrorze stalinowskim Władze radzieckie często manifestowały swoją niechęć wobec Jej osoby i twórczości. latami 
zakazywano publikowania jej poezji, w 1946 roku stała się ofiarą polityczno-ideowej nagonki ze strony partii. która 
doprowadziła do całkowitego zakazu publikacji i wystąpień publicznych. Po śmierci Stalina stopniowo powracała do 
życia publicznego i świadomości społeczeństwa ZSRR. 

Bułat Szałwowicz Okudżawa 
(1924 - 1997) - bard, poeta, prozaik, kompozytor ballad, pieśni lirycznych i satyrycznych, dramaturg. Syn Ormianki i Gruzina. 
Największą sławę zdobył jako poeta i pieśniarz. Początkowo jego wiersze krążyły tylko w drugim obiegu, po politycznej 
odwilży artysta miał możliwość ofiqalnego wykonywania swoich utworów. W poezji Okudżawy dominuie klimat zadumy 
i refleksji nad ludzkim losem Częstym motywem jest wojna. jednak bywa zazwyczaj tłem dla egzystencjalnych rozważań, 
najważniejszym tematem jest dramat jednostki zmagającej się z życiem Nie mogąc mówić wprost o bieżących sprawach, 
pisał powieści historyczne. których bohaterami byli romantyczni buntownicy sprzeciwiający się tyranii. 

Włodzimierz Siemionowicz Wysocki 
(1938 - 1980) - aktor, pieśniarz, poeta rosyjski. Jako aktor zyskał sławę rolami w Teatrze na Tagance oraz kilkoma 
kreacjami filmowymi. Dla większości był jednak przede wszystkim pieśniarzem $piewał niskim. ochrypłym barytonem. 
przy akompaniamencie gitary (później również z orkiestrą) pieśni trudne, wymagające kunsztu aktorskiego i ekspresji. 
Pierwotnie tworząc pod wpływem twórczości Okudżawy, dość szybko znalazł własną drogę wyrazu. Enfant terrible 
radzieckiej sceny muzycznej, nigdy nie zyskał uznania w oczach władz radzieckich. Jego śmierć poruszyła całą Rosję. 
a pogrzeb w wyludnionej z powodu igrzysk olimpijskich Moskwie zgromadził tłumy. Do dziś jego grób jest miejscem 
pielgrzymek wielbicieli jego charyzmy i talentu. 

DDT 
rosyjski zespół rockowy, który powstał na początku lat osiemdziesiątych, w Ufie. Członkowie zespołu, z liderem Jurim 
Szewczukiem - autorem większości tekstów, od ponad dwudziestu pięciu lat krytycznie analizują różne aspekty życia w 
Rosji. Przed upadkiem ZSSR działali na granicy legalności - inwigilowani przez KGB i dyskryminowani w mediach zeszli 
do podziemia. Jak inni artyści opozycyjni przetrwali dzięki własnemu uporowi i wsparciu fanów. Kiedy w roku 1991 
upadł ZSRR wyszli z ukrycia i zdobyli ogromną popularność nie tylko w Rosji. Ich amerykański koncert transmitowany 
był przez MTV Dziś DDT jest bardzo popularnym, jeśli nie najpopularniejszym zespołem rockowym w Rosji. Ich muzyka 
łączy w sobie wpływy zachodniego rocka, rosyjskiego folku i muzyki klasycznej . Teksty nadal mają wydźwięk społeczno 
- polityczny. 
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