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„.zamiast słowa wstępnego 

Bydgoski Teatr Opery i Operetki - jego powstanie i roz
wój, to jeszcze jedno chlubne świadectwo świetnych i wciąż 
żywych tradycji śpiewaczych i muzycznych oraz głębokich prze
mian, jakie w ciągu minionego trzydziestolecia Polski Ludowej 
zaszły na Ziemi Bydgoskiej. 

Jeszcze nigdy w historii kultury Pomorza nie było placówki 
wokalno-muzycznej, która objęłaby tak szerokie masy ludności 
nie tylko na sali miejscowego teatru, lecz róv.rnież w salach 
teatrów miast wojewódzkich jak i poza nimi. 

Wśród najszer<.;:~ycr, warstw społeczeństwa pragnienil~ este
tycznych wrażeń i pęd do kultury stały się zjav;iskier.1 po
wszechnym, które sięga głęboko w społeczny i polityczny nurt 
życia i rozwoju naszego narodu, w którym teatr Operowy i Ope
retki w Bydgoszczy bierze z każdym rokiem coraz bardziej 
twórczy aktywny udział. Na przestrzeni lat 1956-1974 Opera 
i Operetka wystawiła: 

Wyszczególnienie 
Operetki 

balety ogółem opery i musicale 

liczba premier 33 14 6 56 
liczba przedstawień 1.102 1.347 215 2.764 
ilość widzów 708.258 781.459 107.721 1.597.438 

Dorobek bydgoskiej Opery i Operetki byłby znacznie po
ważniejszy tak pod względem ilości przedstawień jak i ilości 
widzów, co jednak uwarunkowane jest posiadaniem własnej 
sceny i widowni. 

Doceniając potrzeby dynamicznego i harmonijnego rozwoju 
kultury socjalistycznej jako funkcji wychowawczych i kształ
ceniowych w naszym społeczeństwie - władze centralne i te
renowe zaakceptowały budowę nowego teatru Opery i Operetki 
z lokalizacją przy ul. Czerwonej Armii w Bydgoszczy z przewi
dywanym oddaniem go do użytku na grudzień 1979 r. 

Prezentowana dzisiaj Opera Borodina „Kniaź Igor" jest am
bitną pozycją wielkiego repertuaru operowego. Ocenę jej. arty
stycznej wartości pozostawiamy Szanownej Publiczności... 

mgr Tadeusz Kłobuck.i 
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ALEKSANDER BORODIN 

1833-1887 

A.lakfla.ndar d3 or od.in - ja90 c.za.fl'ł 

i „](nia.ź .!J 90111 

Petersburg drugiej połowy ubiegłego stulecia stal się _ tere
nem rozkwitu stylu narodowego w muzyce rosyjskiej. Nowe 
założenia są realizowane przez grupę złożoną z pięciu kompo
zytorów (Mili Bałakiriew, Modest Musorgski, Cezar Cui, Miko
łaj Rimski-Korsakow i Aleksander Borodin), których rosyjski 
krytyk muzyczny, a później oficjalny teoretyk szkoły narodo
wej, Włodzimierz Stasow nazywa „Potężną gromadką". 

Politycznym podłożem ideologii muzycznej „piątki" był 
przede wszystkim ruch „narodowolców'', tj. tendencja do „zej
ścia w lud" , poznanie jego życia i niesienia mu oświaty. Innym 
czynnikiem współdziałającym w kształtowaniu się nowego prą
du było powszechne wówczas słowianofilstwo akcentujące w ra
mach kultury wszystko, co „słowiańskie'', głównie własną ro
syjską tradycją i jej wartości estetyczne. Ważnym momentem, 
który decyduje o charakterze twórczości „Moguczoj kuczki" 
jest fakt, że zmienia się, rośnie i pogłębia rola muzyki w spo
łeczeństwie rosyjskim. Muzyka przestaje być rozrywką ograni
czonej grupy społecznej, a staje się współczynnikiem społecz
nej rzeczywistości, zbliża się w swych treściach do jej najbar
dziej palących i aktualnych zagadnień. 

To ideologiczno-estetyczne podłoże stawia przed „Potężną 
gromadką" naczelne zadanie stworzenia narodowego stylu 
w muzyce rosyjskiej. Postulaty realizowali kompozytorzy przez 
nawiązanie do twórczości Michała Glinki („Rusłan i Ludmiła") 
i Aleksandra Dargomyżskiego („Rusałka") oraz przez połączenie 
zdobyczy neoromantyków zachodnia-europejskich z bogatym 
rodzimym folklorem. Środkiem prowadzącym do krystalizacji 
stylu narodowego był zwrot do rosyjskich pieśni ludowych 
z ich charakterystycznymi cechami tonalnymi, rozwijanie tych 
założeń tonalnych, zwłaszcza w ramach harmoniki, oraz bez
pośredni kontakt z ludem i zapisywanie melodii wprost w tere
nie. W zakresie tematyki kompozytorzy sięgali do historii swego 
narodu, jego legend, a także nie obca była im aktualna proble-
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matyka rosyjskiej rzeczywistości. Owocem tych artystycznych 
założeń są m. in. takie opery i utwory programowe jak „Borys 
Godunów" i „Chowańszczyzna" Musorgskiego, „Sadko" Rim
skiego-Korsakowa, poemat symfoniczny „Ruś" Bałakiriewa 
i „Kniaź Igor" Borodina. 

Twórca „Kniazia Igora" urodził się 11.XI.1833 r. w Peters
burgu jako nieprawy syn księcia Gedeonowa. Aleksander Bo
rodin wychowuje się w domu swojej matki, zamożnej miesz
czanki, i od dziecka uczy się gry na fortepianie, wiolonczeli 
i flecie. Wcześnie, bo już w trzynastym roku życia zaczyna kom
ponować. Dwa pierwsze jego utwory to „Trio" na dwoje skrzy
piec i wiolonczelę oraz „Koncerty" na flet z fortepianem. Ale 
Borodin przejawia również inne zainteresowania: wstępuje do 
Akademii Medycznej, kończy wydział chemii medycznej i za
czyna pracować jako lekarz w szpitalu wojskowym. Przez ca
ły czas nauki kontynuuje studia kompozytorskie. W roku 1859 
wyjeżdża na trzy lata za granicę w celu pogłębienia studiów 
i tam też żywo interesuje się muzyką. Po powrocie do Rosji, 
w r. 1862 obejmuje katedrę profesora chemii w Akademii Me
dycznej . . 

Równoczesne zainteresowanie neoromantykami Zachodu 
oraz muzyką Glinki powoduje najpierw zbliżenie się Borodina 
do „kółka Bałakiriewa", później przyłączenie się do niego. 
W tym czasie krystalizuje się program tej grupy; „Potężna 
gromadka" zaczyna brać czynny udział w życiu muzycznym 
Rosji. Borodin wkracza teraz w okres swej dojrzałej twórczo
ści muzycznej, nie porzucając jednak zajęć w Akademii, w któ
rej pozostaje do końca życia. Na terenie Akademii przejawia 
się jego postępowa działalność społeczna: walczy o prawo do 
studiów medycznych dla kobiet i bierze czynny udział w orga
nizacji kursów higieny dla dziewcząt. Walczy o swobodę myśli 
naukowej, o postępowe metody nauczania, itp. Działalność ta 
jest wyrazem ogólnej atmosfery naukowej tego okresu i wy
razem dążenia sfer postępowych do pogłębiania oświaty. 

Wstąpienie do „kółka Bałakiriewa" sprzyja dojrzewaniu 
światopoglądu muzycznego Borodina. Następuje teraz okres 
wzmożonej działalności kompozytorskiej: serie pieśni do wła
snych tekstów, II symfonia oraz opera „Kniaź Igor" powstają 
w czasie najwyższego rozkwitu działalności „gromadki". Ini
cjatorem tematu „Kniazia Igora" stal się Włodzimierz Stasow, 
który podsunął Borodinowi staroruski poemat „Słowo o pułku 
Igo.ra". 

Kompozytor pragnął stworzyć nowy gatunek „opery epic
kiej ", podobny do tego, który stworzył Glinka w swoim „Ru
słanie i Ludmile". Ten sam epicki charakter ma „II symfonia" 
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Borodina, nad którą pracował równolegle z operą. W latach 
siedemdziesiątych następuje zwolnienie tempa pracy kompo
zytorskiej; przyczyną jest poważna choroba serca twórcy „Knia
zia" i pogłębiający się rozkład „Potężnej gromadki". Słabnie 
rozmach twórczości Borodina i zamiast potężnych, epickich 
obrazów dominować zaczyna liryzm. Wyrazem tej przemiany 
staje się piękny programowy obraz symfoniczny „W stepach 
Azji środkowej". Ostatni okres twórczości Borodina, od r. 1880, 
ogranicza się do form muzyki kameralnej. Z tego okresu po
chodzą takie utwory jak „Kwartet smyczkowy A-dur", „Kwar
tet D-dur oraz „Maleńka suita" i parafrazy na fortepian. 

Gorącym wielbicielem muzyki Borodina był Liszt, który 
przyczynił się do rozsławienia jej na Zachodzie. Rośnie więc 
sława Borodina i poza granicami Rosji. Spotkania z Lisztem 
dostarczyły Borodinowi tematu do ciekawej broszurki: „Liszt 
u siebie w domu, w Weimarze", wydanej w 1883 roku. 

Borodin umiera nagle na anewryzm serca 27.II.1887 roku. 
Zinstrumentowania bądź uzupełnienia niedokończonych dzieł 
podejmuje się Mikołaj Rimski-Korsakow wraz ze swym ucz
niem Aleksandrem Głazunowem. Kompozytorska spuścizna po 
Borodinie byla zresztą niezbyt bogata, gdyż kompozytor był 
zmuszony tworzyć jedynie na marginesie swej pracy naukowej. 
Ale styl jego dzieł był oryginalny, organicznie związany z ide
ologią „Potężnej gromadki" i z ogólną ideologią lat sześćdzie
siątych. 

Jedyna opera Borodina - Kniaź Igor" należy do gatunku 
wielkiej opery historycznej i realizuje wyobrażenia kompozy
tora o „rosyjskiej dawności". Jej podstawową ideą jest boha
terska obrona ojczyzny. Osnową literacką libretta był najstar
szy zabytek poetycki Rusi „Słowo o pułku Igora", z którego 
Borodin wybrał jeden konflikt: moment walki, niewoli i po
wrotu kniazia Igora z wyprawy na Połowców. Opera składa 
się z kilku następujących po sobie zamkniętych scen, z których 
każda stanowi całość dla siebie. Borodinowi obce są koncepcje 
dramatyzmu Musorgskiego: nie nieskończona melodia, nie re
cytatyw, ale szeroka, wyrazista kantylena, zamknięta w jasno 
określonych formach arii, chórów, ustępów instrumentalnych 
stanowi ideał Borodina. Wspólny moment łączący „Kniazia 
Igora" z dramaturgią operową Musorgskiego to przesunięcie 
akcentu na chóry i sceny masowe, ale dla Borodina chóry są 
jednolitym statycznym masywem, zwartym głosem ludu (np. 
w prologu „Słońcu jasnemu chwała" czy w drugim obrazie 
chór bojarów „Nam, księżno, nie pierwszyzna"). Obrazom ro
syjskiego życia przeciwstawia kompozytor sceny orientalne -
w obozie Połowców. Borodin stosuje tu wszelkie środki ilu-
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stracji muzycznej Wschodu, jakie dla tego celu wypracowała 
„Potężna gromadka". 

„Tańce połowieckie", elegijna aria Jarosławny „Niemało cza
su od tej chwili", aria Igora „Dajcie mi swobodę'', sce:iy ro
dzajowe, jak pijacka pieśń Halickiego, scena .muzykantow lu
dowych grających na gudokach, chóry w cerkiewnym s~ylu -
to najpiękniejsze i najciekawsze partie opery stworzone] przez 
rosyjskiego lekarza, społecznika i radcę stanu. 

Premiera opery w petersbuTskim Teatr~e Maryjskim ~5 paź
dziernika stal się wielkim pośmiertnym triumfem Borodina. 

wg materiałów opracowała 

Maria Pieczka 

„Wietrze! Wietrze! Czemu wie jesz tak groźn·i.e? 

Wichrze! Wichrze! Bezlitosny panie! 

Strzaly miotasz ze skrzydel wysokich 

W mego męża milego zastępy. 

Maloż tobie, że mkniesz pod obl.oki 

I kolyszesz na morzu okręty? 

Spójrz, rozwiala się łkaniem - plakaniem 

Radość moja po trawie, po rośnej„." 

fragm. „Słowa o wyprawie Igora" 

ttum. Julian Tuwim 
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Sta.roru~ki f2'fJO~ 

" Wif 'fJTtZ.Wif2 !J 9ora.11 

i zac;acl.nif2nif2 a.utor~twa. 

Epizod z historii Rusi Kijowskiej XII wieku opisany w ano
nimowym dziele staroruskiej literatury - „Słowie o wyprawie 
Igora" zawsze cieszył się szczególną popularnością. Tekst ten 
był nie tylko źródłem do libretta opery „Kniaź Igor" Borodina, 
ale również stal się osnową do oratorium Prigożina i poetycką 
kanwą baletu Borysa Tiszczenki pt. „Jaroslawna". 

Czymże jest właściwie ten utwór, który posiada tak ogrom 
ne walory poetyckie i kim był jego autor? 

Badania historyczno-literackie ustaliły, że „Słowo o wypra
wie Igora" nie jest tworem kolektywnym, lecz zostało napisane 
przez jednego człowieka i to artystę nieprzeciętnej miary. Nie 
zachowała się jednak o nim żadna historyczna wzmianka, nie 
znamy ani jego imienia, ani nazwiska, ani żadnego innego jego 
dzieła . Źródłem naszych domysłów o autorze jest tylko samo 
„Słowo". Pisarz ten, sądząc z treści utworu musiał być czło
wiekiem świeckim, rycerzem, członkiem drużyny wojennej i to 
najprawdopodobniej wielkiego księcia Światosława, gdyż jego 
otacza aureolą najwyższego autorytetu politycznego dla całej 
Rusi. W swym utworze wraz ze Światosławem gani Igora za 
jego nierozważne przedsięwzięcie, które ściągnęło na ruską 
ziemię aż tyle nieszczęść. Niemniej jest pełen podziwu dla mę
stwa wojowników Igora, budzi dla nich u czytelnika sympatię, 
smuci się ich osobistą klęską i cieszy się szczęśliwym powro
tem przywódcy. 

Autor „Słowa" jak wskazuje jego tekst był też człowiekiem 
ogromnej wiedzy historycznej. Orientował się w calej gmatwa
ninie dynastycznej tych czasów, kreślił po mistrzowsku syl
wetki ludzi, świetnie orientował się w geografii ziem ruskich. 
Ta precyzja i dokładność materiału faktograficznego jaki podał, 
zdumiewa do dziś nie tylko literatów, ale też historyków. 
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. , L.osy „~łowa o wyprawie Igora" w literaturze rosyjskiej 
i swiatoweJ są tak bogate i ciekawe jak sam utwór. W pierw
szych wiekach po napisaniu był on niewątpliwie znany i cenio
ny. Świadczą o tym wpływy, jakie wywarł na inne zabytki sta
roruskiego piśmiennictwa. „Słowo" przepisywano wielokrotnie. 
Mimo zaciętej akcji cerkwi, jaka aż do początku XVIII wieku 
tępiła wszystkie świeckie zabytki piśmiennictwa, utwór ten nie 
tylk~ się utrzymał, ale wywierał również wpływ na pisarzy 
cerkiewnych. Z czasem jednak eksterminacja polityka cerkwi 
w stosunku do tego świeckiego arcydzieła doprowadziła do te
go, że zapomniano o nim zupelnie i wytrzebiono jego odpisy. 
Jedyny egzemplarz przechowywany był w niepozornym klocku 
bibliotecznym w klasztorze Spaso-Staroslawskim na północnym 
wschodzie od Moskwy. W 1795 roku wpadł on w ręce amatora 
starożytności i znanego rosyjskiego zbieracza, hrabiego Alekse
go Musina-Puszkina, który objeżdżał klasztory i wybierał naj
cenmeJsze zabytki. Prawdopodobnie nie od razu zainteresował 
się zabytkiem, skoro pierwszą wiadomość o odkrytym arcydzie
le staroruskiej literatury podał dopiero w dwa lata później, 
w roku 1797 na lamach wydawanego w Petersburgu francuskie
go pisma „Spectateur du Nord" znany pisarz i historyk Miko
łaj Karamzin. Równocześnie oddał Musin-Puszkin tekst „Sło
wa" do naukowego opracowania. Przedsięwzięcie nie było łatwe 
ze względu na brak wypracowanych metod historycznych i ling
wistycznych, a tekst oszpecony przez przepisywaczy nastręczał 
wiele trudności. Ostatecznie przełożony na współczesny język 
rosyjski wyszedł on pod długim tytułem „Pieśń bohaterska 
o wyprawie na Polowców Igora Światosławowicza, udzielnego 
księcia Nowogrodu Siewierskiego". 

Rękopis i nakład książki stanowił w dalszym ciągu własność 
hrabiego Musina-Puszkina i przechowywany był w jego pry
watnym domu w Moskwie. W roku 1812 dom ten spłonął, 
a w nim sporo autografów i starodruków. Wśród nich padł 
ofiarą płomieni ów jedyny rękopiśmienny oryginał „Słowa". 
Taka sytuacja spowodowała wiele kontrowersji i trudności przy 
komentowaniu tekstu i - nawet spory co do jego autentycz
ności. Zaczęły pojawiać się glosy, że utwór ten nie jest orygi
nalny a stanowi zręczny falsyfikat, podobnie jak „Pieśni Osja
na" Macphersona i „Rękopis królodworski" Hanki czy wiele 
innych podobnych wytworów wczesnego romantyzmu, który 
w pogoni za tradycją poetycką średniowiecza nie wahał się 
przed misterną produkcją jej rzekomych zabytków. 

Niezwykłość „Słowa", nieznana ówczesnym uczonym mor
fologia, leksyka i składnia były tak niespotykane dla badaczy 
przyzwyczajonych do tradycji starocerkiewszczyzny, że musia
ły budzić zastrzeżenia co do oryginalności utworu. Jednak ucze-
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ni broniąc słusznej i naukowo uzasadnionej tezy o autentycz
ności tego zabytku, bronią tym samym sprawy dawności i ory
ginalności kultury narodów słowiańskich. 

Streszczenie akcji 

Prolog 

Rok 1185. Ruś Kijowska nękana jest ustawicznymi najazdami 
i grabieżami przez stepowe plemiona połowieckie. Chcąc zadać 
ostateczny cios Połowcom, kniaź na Putywlu - Igor Swiato
slawowicz przygotowuje kolejną wyprawę. Nie słucha błagań 
żony i bojarów, którzy doradzają zwłokę. Lud zgromadzony 
przed cerkwią pozdrawia wyruszającego na wojnę Igora. Nagle, 
w środku dnia następuje zaćmienie słońca i wszystkich ogar
nia przeczucie nieszczęścia. Kniaź nie wierzy w złą wróżbę i w 
słowach pełnych żaru dodaje otuchy swym bojownikom. Zleca 
księciu Włodzimierzowi Halickiemu opiekę nad swą małżonką 
Jarosławną - i razem z synem rusza na czele wojsk. 

Akt I 

Odsłona pierwsza 

Akcja przenosi się na dwór Włodzimierza Halickiego, który jest 
znanym hulaką i zawadiaką. Na dworze dzień i noc upływa 
na hulankach. Na jednej z nich rozochocona winem kompania 
wesoło komentuje fakt uprowadzenia młodej dziewczyny przez 
kniazia. Skula i Jeroszka, którzy nie wyruszyli na wyprawę 
z Igorem wodzą rej wśród pijanej czeladzi. Kniaź halicki liczy 
na porażkę Igora w wojnie z Polowcami. Marzy o chwili, gdy 
zostanie panem na Putywlu i będzie miał nieograniczoną wła
dzę. Brutalnie wypędza dziewczęta, które przyszły błagać 
o litość nad uwięzioną towarzyszką. Coraz bardziej pijana gro
mada widzi już we Włodzimierzu przyszłego władcę Putywla. 

Odsłona druga 

Księż?~ Jaroslawna jest sama i tęsknie marzy o mm10nym 
szczęscw u boku ukochanego małżonka - Igora, po którym 
wszelki ślad zaginął. Jej smutne myśli przerywają dziewczęta, 
które nie zdziaławszy nic u Włodzimierza szukają ratunku dla 
swej towarzyszki u Jaroslawnej. A oto zjawia się i sam Halicki. 
Zachowanie jego jest zuchwałe i bezczelne, księżna poskramia 
jednak jego pychę i zmusza do wypuszczenia na wolność dziew
czyny. Lecz jeszcze cięższa próba czeka .Jarosławnę. W kom-
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nacie pojawiają się bojarzy z wiadomością, iż wojska Igora zo
stały rozbite, a on sam z synem Włodzimierzem dostał się do 
niewoli okrutnego chana Kończaka. Hordy Polowców zagrażają 
Putywlowi. Księżna rozkazuje przygotować miasto do obrony 

Akt II 

Obóz Połowców. Przed namiotem siedzą połowieckie dziewczy
ny i śpiewają stepowe pieśni. Zbliża się do nich córka chana 
Kończaka i w urzekających słowach wyznaje, że pokochała 
młodego wojownika, który znajduje się w niewoli u jej ojca. 
Powoli zapada mrok. Pod osłoną nocy młodzi spotykają się 
i w miłosnym duecie wyznają swe uczucia. Nadchodzi straż 
i kochankowie muszą się znowu rozstać. Na placu pojawia się 
Igor. Dręczy go ból i tęsknota za ojczyzną i ukochaną żoną, 
gnębi poczucie winy za poniesioną klęskę i śmierć swych wo
jowników. Odrzuca jednak propozycję Owlura, nawróconego 
na chrześcijaństwo Polowca, który ofiarowuje mu pomoc 
w ucieczce. Kniaż jednak nie chce z niej skorzystać by nie zła
mać słowa danego Kończakowi. Chan dumny jest, że ruski 
wódz znajduje się u niego w niewoli. Podziwia jego męstwo 
i godność i dlatego chce go traktować nie jako niewolnika lecz 
jako gościa. Ofiarowuje mu wspaniale dary, które Igor odrzu
ca, w końcu, by rozweselić kniazia zaprasza· go na barwne, 
egzotyczne widowisko. Słynne „Tańce połowieckie" zamykają 
drugi akt opery. 

Akt III 

Na dworze w Putywlu samotna Jaroslawna żali się nad losem 
Rusi i opłakuje stratę męża. Nagle w oddali spostrzega dwóch 
jeźdźców. W jednym z nich rozpoznaje swego małżonka -
kniazia Igora. Powitanie stęsknionych małżonków jest pełne 
radości i uniesienia. Z powrotu księcia nie cieszy się książę 
halicki oraz Skuła i J eroszka. Ci ostatni bojąc się katowskiego 
powroza ratują swe życie obwieszczając całemu grodowi szczę
śliwy powrót kniazia. I istotnie - pamięć o ich przewinieniach 
ginie w ogólnej radości, z jaką bojarzy i lud witają kniazia 
Igora. 
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Zofia Śmigielska 
inspicjent 

Elżbieta Gackowska 
korepetytor solistów 

Maurycy Leszczyck.i 
z-ca dyrektora 

Lidia Zielińska 
inspicjent 

Halina Kubiczek 
korepetytor chóru 

Aleksandra Raczyńska 
suf ler 

Irena Lehr-Szm idt 
korepetytor solistów 



• 
<Rozmowa. za 5ła.womiram Zardziekim 

reżyserem „Kniazia Igora" 

- Jest Pan z zawodu śpiewakiem. Niezapomniane były 
pańskie kreacje w „Bolesławie Śmiałym", „Otellu" i „Fra 
Diavolo" w Operze Bytomskiej. Od kiedy i dlaczego zro
dziły się zainteresowania reżyserskie? I następna sprawa. 
Jako reżyser jest Pan związany z bydgoską Operą już 
jedenaście lat. Reżyserował Pan tu „Traviatę", „Operę 
żebraczą", „Kopciuszka", „Fra Diavolo", „Rigoletto", 
„Aidę'', „Straszny dwór" i „Trubadura". Co tłumaczy ten 
sentyment do Bydgoszczy i bydgoskiego zespołu operowe
go? 

Jestem zaskoczony wiadomościami Pani o mnie. Muszę jednak 
sprostować pewne drobiazgi. Otóż z zawodu jestem reżyserem 
a śpiew traktowałem zawsze jako hobby. Poza tym z bydgoską 
Operą, a co z tego wynika z reżyserią jestem związany nie 
jedenaście a dwadzieścia osiem lat. Tak, to prawda! Dwadzie
ścia osiem lat temu z inicjatywy bydgoskiego działacza Związ
ku Młodzieży Polskiej, nie żyjącego już Janka Boberskiego, 
powstała w Bydgoszczy pierwsza polska Opera Młodzieżowa. 
Jako student drugiego roku poznańskiej Państwowej Wyższej 
Szkoły Operowej pełniłem tu funkcję asystenta reżysera. Na 
scenie, na której obecnie wystawiam „Kniazia Igora" stawiali 
pierwsze kroki artyści , którzy stanowili potem czołówkę pol
skich teatrów operowych. Wymienię chociażby Eugenię Gwieź
dzińską, Janinę Rozelównę, Jana Kusiewicza, Mieczysława Po
slusznego i Stefana Kosińskiego . Ten ostatni obecnie pomaga 
mi jako asystent przy „Kniaziu". Potem wyszli z tego teatru 
artyści tej rangi co Barbara Zagórzanka, Bożena Betley, czy 
Henryk Kłosiński reprezentujący naszą sztukę wokalną na ca
łym świecie. Bydgoska Opera, tak jak swego czasu Opera Slą
ska była i jest kopalnią talentów. I jak tu nie czuć sentymentu 
do takiego teatru? 
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- Pana realizacja „Chowańszczyzny" Musorgskiego, któ
rą wystawił Pan z okazji 50-lecia Opery Poznańskiej zo
stała uznana za jedno z największych osiągnięć insceniza
cyjnych 25-lecia. Czy opera rosyjska budzi Pana szcze-· 
gólne zainteresowania? 

Tak. Opera rosyjska interesuje mnie szczególnie. Jej muzyka 
inspiruje mnie i wydaje mi się, że szczególnie odczuwam na
stroje, które ona niesie. Co prawda na 55 mych inscenizacji 
w teatrach operowych miałem tylko trzy razy okazję obcowa
nia z twórczością rosyjską, w każdym jednak wypadku kontakt 
z tą muzyką dał mi dużo satysfakcji. 

- Jaką przyjął Pan koncepcję realizacji „Kniazia Igora". 
Czy przychyla się Pan do bohaterskiej, pełnej optymizmu 
interpretacji opery z przesunięciem akcentów na widowi
skowość, czy usiłował Pan rozwiązać pytania natury hi
storycznej przesuwając punkt ciężkości na przeżycia i roz
pacz ludu doświadczającego na sobie tragicznych następstw 
książęcych waśni i połowieckiego najazdu. 

Reżyseria opery nie jest sprawą prostą i różni się wg mnie od 
zadań, które stoją przed reżyserem w teatrze dramatycznym. 
O ile w dramacie reżyser może być niekiedy twórcą spektaklu 
- wyznaczać jego rytm, tempo, proponować nastrój, to w ope
rze do reżysera należy przeniesienie na scenę atmosfery, którą 
zawiera partytura, a elementem twórczym jest trafna koDrdyna
cj a wszystkich efektów dźwiękowych i wizualnych. Oczywiście 
dotyczy to dziel dobrych, a do takich należy „Kniaź Igor" . Jeżeli 
opera ta zawiera pewne niedostatki, to dotyczą one tylko li
bretta, które zawiera szereg nie powiązanych ze sobą w sensie 
dramatycznym scen i nie doprowadza do konkretnego rozwiąza
nia konfliktu. Starałem się więc znaleźć głównego bohatera 
tego konfliktu, który poprzez swoje działanie nadałby sens tym 
wydarzeniom i w rezultacie doprowadził do jakiegoś moralitetu. 
Wbrew przyjętym zwyczajom zadanie to powierzyłem Jaro
sławnie - kobiecie, która dzięki swej szlachetności, prawości 
i męstwu potrafiła znieść wszystkie przeciwności losu, obronić 
oblężony Putywl i utrzymać władzę w swych rękach aż do po
wrotu Igora. Trudno mi powiedzieć w trakcie prób, czy myśl 
ta będzie czytelna dla widza. 

- Realizacja opery Borodina wymaga wielkiego rozma
chu, przede wszystkim wielkiej ilości wykonawców, któ
rymi nie dysponuje nasza opera. W jaki sposób usiłuje 
Pan pokonać trudności inscenizacyjne na scenie nie przy
stosowanej do wystawiania oper? Proszę też o parę słów 
na temat stylistyki scenografii i kostiumów. 



_Nie podjąłbym się realizacji tego dzieła, gdybym nie był prze
konany, że opera bydgoska posiada zespól, który potrafi spro
stać nalożonym zadaniom. Poza tym wyznaję zasadę, że nie 
ilość a jakość daje pożądane rezultaty w sztuce. Opera bydgo
ska posiada jeden z najlepszych chórów operowych w Polsce, 
a to jest atut wielki, gdyż chór w „Kniaziu Igorze" odgrywa 
rolę zasadniczą . Wspólnie z dyrekcją, myśleliśmy o powiększe
niu zespołu poprzez zaangażowanie chóru dodatkowego. Dosz
liśmy jednak do wniosku, że mogłoby to dać efekt niepożąda
ny, gdyż zgranie wszystkich członków chóru trwa całe lata. 
Uważam, że strona muzyczna w operze odgrywa pierwszą rolę, 
natomia'St niedostatki wizualne można pokryć przez doangażo
wanie statystów, co zresztą bardzo często stosuje się przy reali
zacji dzieł tego typu . 

Dekoracje zaproponowane przez naszego wybitnego polskie
go scenografa Andrzeja Sadowskiego oparte są na starorosyj
skim malarstwie dwunastowiecznym, co poza wielkimi walo
rami artystycznymi, jako scenografia paldamentowa, a nie ar
chitektoniczna, umożliwia nam wykonanie tego dzieła na sce
nie o tak małych gabarytach. Jeżeli dodamy do tego piękno 
i wielki smak z jakim Anna Rodziewicz zaprojektowała kostiu
my, to myślę, że scenografia ta powinna dać bydgoskiej pub
liczności dużo satysfąkcji. 

„Słońce jasne, po trzykroć jarzące, 

Słonko wszystkim łaskawe i rade! 

Czemu prażysz plomiennym garącem 

Rozmawiała: Maria Pieczka 

W chrabre pulki, w mego męża~ ladę? 

Skwar na wyschłej pali się cięciwie, 

Smutek zamknąl im strzaly w kołczanie!" 

„Słowo o wyprawie Igora" 

tlum. Julian Tuwim 

Teresa Czarnecka 

Anna Kowalska 

. & 

Barbara Nitecka 

Janina Guttnerówna Helena KobusińsRa 

Magdalena Krzyńska Krystyna Malewicka 

Barbara Pabiasz Barbara Paprocka 



Igor -

Jarosławna ~ 

Włodzimierz -

Włodzimierz Halicki -

Kończak -

Kończakówna 

Reżyseria 
SŁAWO MIR ŻERDZICKI 

Kostiumy 
ANNA RODZIEWICZ 

Dekoracje 
ANDRZEJ SADOWSKI 

Asystent reżysera 
STEF AN KOSIŃSKI 

Sufler 
ALEKSANDRA RACZYN3KA 

Aleksander Borodin 

'Opera w 3 aktach 

Tekst polski: Wacław Sniady, Piotr Widlicki 

OBS DA 

Aleksander Giemski 
Maciej Wójcicki 

Janina Guttnerówna 
Helena Kobusińska 
Barbara Nitecka 
Kazimiera Rymarczyk 
Henryk Herdzin 
Marek Michałowski 
Piotr Trella 
Aleksander Gramziński 
Jerzy Sobczyński 
Piotr Stępowski 
Ferdynand Kotowski 
Janusz Pu rol 

J Skula 

Jeroszka -

Owlur -

Dziewczyna -
połowiecka 

Niania -

Janusz Purol 
Eugeniusz Wodzyński 

Zdzisław Bany 
Janusz Barczyński 

Leonard Korsak 
Jerzy Łodziński 
Kazimierz Przyłubski 

Magdalena Krzyńska 
Czesława Parysek 
Irena Świderska 

Teresa Czarnecka 
Anna Kowalska 
Barbara Paprocka 

Krystyna Malewicka 
Barbara Pabiasz 
Wacława Rann oraz bojarzy, lud, wojownicy ruscy i połowieccy 

Kierownictwo muzyczne 
STANISŁ,~ W RENZ 

Przygotowanie chóru 
CZESŁAW Kf CZMAREK 

Dyryguje: 
ANDRZEJ GALANTOWICZ 

BOGDAN HOFFMANN 
STANISŁAW RENZ 

Choreografia 
KRYSTYNA GRUSZKÓWNA 

Asystent choreografa 
KAZIMIERZ PRZYBYLSKI 

Przygotowanie solistów 
IRENA LEHR-SZMIDT 

ELŻBIETA GACKOWSKA 

Inspicjenci 
ZOFIA SMIGIELSKA 

LIDIA ZIELIŃSKA 
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ALEKSANDRA BORODINA 

1833 - 11 listopada urodził się .. w Petersburgu natural
ny syn gruzińskiego księcia Luki Gedeonowa 
i mieszczanki Eudoksfi Antonówny - Aleksan
der, uznany zgodnie z ówczesnymi zwyczajami 
za syna pańszczyźnianego sługi księcia - Bo
rodina. 

1840 Po śmierci księcia Gedeonowa maly Aleksander 
przechodzi pod opiekę matki. 

1842 - Aleksander Borodin rozpoczyna systematyczną 
naukę muzyki. W tym okresie powstają pierw
sze próby kompozycji. 

1847 · Powstają dwie kompozycje zagm10ne w manu
skryptach: Koncert na flet i Trio smyczkowe. 

1850-1856 Borodin studiuje medycynę 
demii Medycznej. 

chemię na Aka-

1858 - Uzyskuje stopień doktora. Zbliża się do grupy 
uczonych rosyjskich, poznaje m. in. Mendele
jewa. 

1859-1862 Kompozytor odbywa podróż do Włoch i Szwaj
carii . W roku 1860 uczestniczy w obradach 
międzynarodowego Kongresu Chemicznego 
Chemicznego w Karlsruhe. 

1862 
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Spotyka Bałakiriewa i kompozytorów przyszłej 
„wielkiej piątki". Pod wpływem Bałakiriewa 
Borodin zaczyna poważnie zajmować się kom
pozycją . 

Elżbieta Powąska Wacława Rann Kazimiera Rymarczyk 

Irena świderska Czesława Parysek Zdzisław Bany 

Aleksander Giemski Aleksander Gramziński Henryk Herdzin 



1863 - Borodin bierze ślub z Katarzyną Protopopową, 
młodą pianistką rosyjską, którą poznał w Hei
delbergu. Rozpoczyna· pracę nad I symfonią, 
którą ukończy cztery lata później. 

1864 - Borodin obejmuje stanowisko profesora Akade
mii Medycznej w Petersburgu. 

1866-1867 

1869 

Kompozytor pracuje nad pieśniami 
II symfonii. 

szkicami 

Prawykonanie I Symfonii pod dyrekcją Bała
kiriewa. Borodin rozpoczyna pracę nad „Knia
ziem Igorem". 

1872 - Kompozytor organizuje kursy medyczne dla ko
biet. 

1874 - Otrzymuje zaszczytne stanowisko kierownika 
laboratorium chemicznego Akademii. 

1877 Prawykonanie II Symfonii. Borodin w czasie 
podróży za granicą nawiązuje serdeczną zna
jomość z Lisztem. 

1879 Okres pracy nad „Kniaziem Igorem". 

1880 - Borodin kończy poemat symfoniczny „W ste
pach Azji Środkowej" . Wykonanie I Symfonii 
w Baden-Baden zapoczątkowało serię sukce-
sów kompozycji Borodina za granicą. ' 

1866 - Kompozytor rozpoczyna pracę nad III Symfonią 
z której zostały dwie pierwsze części. 

1887 - 27 lutego Borodin umiera w Petersburgu. 

1890 - Prapremiera w Petersburgu opery „Kniaź Igor", 
którą po śmierci Borodina dokończyli jego przy
jaciele - Rimski-Korsakow i Głazunow. 

Ferdynand Kotowski Leonard Korsak Jarzy Lodziński 

Marek Michałowski K azimierz Przyłubski J anusz Furol 

J erzy Sobczyński P iotr S tępows l~i P:otr Trel1::t 



Eugeniusz Wodzyński M aciej Wójcick i 

Janina Mod zelewska J olanta Na w rotek Anna Rutkowska 

K azimierz P rzybylski Henryk Adamski H en ryk Kańciak 

Ryszard Polus Zbigniew Skrzeczko 

Nina G~zyńska 
pedagog baletu 

Włodzimierz Ta rasow 

Partie solowe baletu w akcie II 

Taniec dziewcząt 
Zofia Kempińska, Elżbieta Korybalska, ANNA RUTKOWSKA, 
Helena Tobolska 
Tańce połowieckie 
Niewolnica I 
Niewolnica II 

ANNA RUTKOWSKA 
Ewa Lewandowska, Maria Skałecka, He
lena Tobolska 

Wódz I KAZIMIERZ PRZYBYLSKI, HENRYK 
ADAMSKI 

Wódz II HENRYK ADAMSKI, RYSZARD POLUS, 

·wojownicy I 
ZBIGNIEW SKRZECZKO 
Piotr Jacek, WI.ODZIMIERZ TARASOW 
Stanisław Krawiec 

.oraz koryfeje i zespół baletowy 

( 
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Ewa Lewandov1·ska Helena Tobolska 
Halina Ekwińska Zofia Kempińska Barbara Kosińska 

Piotr J ac2!c Tadeusz Kolanowski Stanisław Krawiec 
Elżbieta Korybalska Krys tyna Kwapiszewska Jolanta Dutkiew'.cz 

Mirosław Olczykowski Regina Borowska Elwira Derdzińska Danuta Wolnikowska Beata Sobieraj Ewa Stec 



Roman Bossy 

Jan ślezień 

Lech Fronczak Marek Kuciński 

Hanna Skórska 
korepetytor baletu 

Kierownik - KRYSTYNA GRUSZKÓWNA 

Soliści 

Jolanta Nawrotek 
Janina Modzelewska 
Anna Rutkowska 
Kazimierz Przybylski (I tancerz) 
Henryk Adamski 
Henryk Kańciak 
Ryszard Polus 
Zbigniew Skrzeczko 
Włodzimierz Tarasow 

Koryfeje 

Ewa Lewandowska 
Maria Henke 
Helena Tobolska 
Piotr Jacek 
Tadeusz Kolanowski 
Stanisław Krawiec 
Mirosław Olczykowski 

Zespół baletowy 

Regina Borowska 
Elwira Derdzińska 
Halina Ekwińska 
Zofia Kempińska 
Barbara Kosińska 
Elżbieta Korybalska 
Krystyna Kwapiszewska 
Jolanta Dutkiewicz 
Danuta Wolnikowska 
Beata Sobieraj 
Ewa Stec - adeptka baletu 
Roman Bossy 
Lech Fronczak · 
Henryk Kuciński 
Jan Slizień 

Pedagog - Nina Górzyńska 
Korepetytor - Hanna Skórska 

Inspektor - Tadeusz Kolanowski 
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e.kór 
Kierownik - Antoni Rybka 

Soprany 

Krystyna Błaszczak 
Krystyna Ciabaszewska 
Maria Galant 
Krystyna Kaczmarek 
Zofia Korybalska 
Joanna Kramska 
Stefania Leszczyńska 
Gabriela Poźniak 
Krystyna Snarska 
Barbara Synowicz 
Krystyna Węgrzyn 

Alty 

Renata Aszkiełowicz 
Krystyna Fabijanowska 
Maja Herdzin 
Kazimiera Kotowska 
Felicja Kucharek 
Maria Kwiecińska 
Wiesława Michniewicz . 
Urszula Plata 
Ada Płaczek 
Hanna Przybylska 
Elżbieta Skrobiszewska 
Danuta Słowińska 
Gabriela Strzelecka 
Wanda Zubka 

Tenory 

Janusz Barczyński 
Marek Biczkowski 
Marek Bieniaszewski 
Kazimierz Bojakowski 
Witold Bronicki 
Roman Kaniewski 
Jerzy Kokosiński 
Konrad Michałek 
Andrzej N o bis 
Eugeniusz Olszewski 
Ryszard Piekarski 
Bogumił Rogowski 
Hieronim Stefański 
Zygmunt Witucki 
Józef W ollschli:iger 

Basy 
Jerzy Azjan 
Józef Czapiewski 
Bogdan Dymarkowski 
Józef Frankowski 
Krzysztof Harmaciński 
Zdzisław Jeżak 

Henryk Kiełpiński 
Janusz Kujawski 
Alojzy Kurek 
Krzysztof Oskwarek 
Jan Raczyński 
Kazimierz Różycki 
Edward Stasiński 
Andrzej Wojtalewicz 

Dyrygent: Czesław Kac~n:-arek 
Inspektor chóru żeńskiego: FehcJ~ Kucharek. 
Inspektor chóru męskieg~: Bogur:i1l Rogowski 

Korepetytor: Halma Kubiczek 
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SKRZYPCE I 
Jerzy Dołżyński 
(koncertmistrz) 
Bohdan Giergiel 
(koncertmistrz) 
Seweryna Górna 
Eugeniusz Herman 
Irena Kamińska 
Bogdan Kramski 
Elżbieta Malek 
Wojciech Nawrotek 
Franciszek Rumiński 
Krystyna Bączkiewicz 

SKRZYPCE II 

Jan Dondalski 
Antoni Durski 
.Olgierd Goszka 
Jan Gątkiewicz 
Józef Herman 
Willi Myga 
Bolesław Wasielewski 

ALTOWKI 

Roman Gomułka 
Zdzisław Jąkała 
Bożena Prószyńska 
Franciszek Rumiński 
Ludwik Sieradzki 
Krystyna Kulczyk · 

WIOLONCZELE 

Zenon Pawłowski 
Bożena Cerkaska 
Sylwia Kreja 
Edyta Olczykowska 
Andrzej Łęcki 

KONTRABASY 

Orkia~tra 

HARFA 
Barbara Markiewicz 
Tadeusz Spławiński 

FLETY 
Ewa Makula 
Roman Mielcarek 
Halina Olszewska 

OBOJE 
Anna Krukiewicz 
Kazimierz Lisfoski 

KLARNETY 
Ryszard Brzeziński 
J anusz Malinowski 

FAGOTY 
Kazimierz Hilla 
Stanisława Szostak 
Henryk Wruck 

WALTORNIE 
Jerzy Katafiasz 
Tadeusz Klaput 
Zygfryd Poreski 
Henryk Talaśka 
Włodzimierz Cywiński 

TRĄBKI 
J erzy Bogdziewicz 
Bolesław Chróściński 
Henryk Drążek 
Kazimierz Szymczak 

PUZONY 
Stanisław Błażejak 
Benedykt Marszałek 
Edward Piórek 

TUBA 
Kazimierz Nurkiewicz 

PERKUSJA 
Violetta Dobrzyńska 

Kazimierz Andrzejczak Władysław Młynarz 
Stanisław Oleksiak Władysław Mazuga 
Jerzy Rosiak Zdzisław Włodarczyk 

Inspektor orkiestry : Ryszard Brzeziński 
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Opery i Operetki w Bydgoszczy 

OPERY 

Gioacchino Rossini: Cyrulik Sewilski 
Halka Stanisław Moniuszko 

W. A. Mozart: Czarodziejski flet 
Rycerskość wieśniacza 
Pajace 

Pietro Mascagni : 
Ruggiero Leoncavallo 
Stanisław Moniuszko 
Giuseppe Verdi: 

Straszny dwór 
Trubadur 

Georges Bizet: 

Piotr Czajkowski: 

Franz Lehar: 
Franz Lehar: 
Franz Lehar: 

Poławiacze pereł 

BALET 

Jezioro łabędzie 

OPERETKI 

Kraina uśmiechu 
Wesoła wdówka 
Hrabia Luxemburg 

MUSICAL 

Stanisław Renz: Skrzydlaty kochanek 

W PRZYGOTOWANIU 

musical Mariana Lidy i Jana Majdrowicza 

, ,N aj piękniej sza'' 

oraz balet Bogdana Pawłowskiego 

„Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków" 

ALFRED OLSZEWSKI 
kierownik techniczny 

KIEROWNICY PRACOWNI ; 

Brygadier sceny - Henryk Galiński , stolarnia - Marian Grund
kowski, pracownia krawiecka męska - Michał W era,· pracow
nia krawiecka damska - Benedykta Wera, modystka - Urszu
la Kowalska, światło - Sylwester Kowalczewski, pracownia 
szewska - Stanisław Berka, pracownia plastyczno-malarska -
Władysław Gacki 

Redakcja programu: Maria Pieczka 

Projekt okładki : Zbigniew Kaja 

Zdjęcia do programu wykonała : Grażyna Wyszomirska 

Wydawca: Opera i Operetka w Bydgoszczy 

Biuro Obsługi Widzów 

Kierownik: Stanisława Ziółkowska 

Bydgoszcz, Al. 1 Maja 20 tel. 259-50 

kod 85-006 
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