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Kniaź Igor - wielkie, bogate i patetyczne malowidło muzyczne, popularne i cenio
ne , wykonywane jest w zasadzie bez III-go aktu . Tak dalece, że programy teatralne 
omawiające realizację tego dzieła na własnej scenie nawet nie wspominają , że istnieje 
ów III akt, nazywając akt IV po prostu III-cim. 

Przyczyna, dla której tak się dzieje tkwi w tworzywie muzycznym -w jego niedos
konałości lub wręcz słabości, nie zaś w librettcie. Wynika to z uwarunkowania, jakim 
była konieczność uzupełnienia i opracowania bardzo fragmentarycznych zapisków 
Borodina. Zostało to - jak wiemy- dokonane przez dwóch ł' ego przyjaciół , znako
mitych kompozytorów: Mikołaja Rimskiego-Korsakowa i A eksandra Głazunowa, 
niestety bez możliwości osiągnięcia tego skutku artystycznego, jaki znajdujemy w po
zostałych aktach Kniazia. Charakterystyczne, iż brak prawie zupełnie opracowań i 
analiz dotyczących właśnie tej problematyki. Czasem myślę, że muzykologia rosyjska 
(i radziecka) świadomie unikała tego tematu. 

Aby unaocznić wa~ę i rozległość problemu, wymieńmy kilka spośród najbardziej 
charakterystycznych 1 ważnych przykładów wybranych z muzyki poszczególnych ak
tów opery. 

Zacznijmy od Uwertury: została ona dokończona i zinstrumentowana przez Alek
sandra Głazunowa wyłącznie z pamięci (!), lecz w oparciu o cały szereg fragmentów 
zinstrumentowanych w toku opery przez samego Borodina, względnie Rimskiego
Korsakowa. Chciałbym podkreślić jednak, że mimo to uwertura stanowi znakomity 
wykładnik języka muzycznego Borodina. 

Introdukcja w prologu została zinstrumentowana przez Borodina, ale tylko bardzo 
krótki odcinek do Moderato (Igor: Kniazia, para nam wystupać .. . ), które już opraco
wał Rimski-Korsakow. Następne Moderato (od słów Igora: Para itti nam w puć ... ) 
jest ponownie zinstrumentowane przez Borodina. Początkowy chór I aktu oraz dalsze 
istotne tego aktu fragmenty (np: chór dziewcząt lub znakomita pieśń gęślarzy na cześć 
księcia Halickiego) zostały opracowane przez Korsakowa. Natomiast recytatyw i słyn-



ną pijacką pieśń Halickiego zinstrumentował osobiście Borodin. I znowu należy pod
kreślić fakt, że I akt opery jest absolutnie jednolity muzycznie. Nie czujemy najmniej
szej zmiany jeśli chodzi o język muzyczny (czy instrumentację) w poszczególnych nu
merach. 

W Il akcie cavatina Kończakównej wspaniale oddająca koloryt orientalny poprzez 
swą bogatą melizmatykę , aria chana Konczaka a także najsłynniejszy fragment opery 
- Tańce Połowieckie - są w całości dziełem Borodina . Natomiast np. recytatyw i 
aria księcia Igora będąca z wielu względów (także dramaturgicznych) centralnym 
fragmentem dzieła, została zinstrumentowana przez Rimskiego-Korsakowa, podob
nie jak chór i taniec dziewcząt połowieckich , czy też duet kniaziewicza Włodzimierza i 
Kończakównej. I znowu - podobnie jak w I akcie - uderza nas w tej sekwencji ope
ry niebywała jednolitość stylistyczna materiału muzycznego. 

W akcie III żaden z jego fragmentów nie został ukończony przez Borodina. Miko
łaj Rimski-Korsakow zinstrumentował jedynie marsz połowiecki, który jest zresztą 
najsłabszym punktem dzieła. Wydaje się prymitywny pod względem melodycznym i 
harmonicznym, jest długi i monotonny. Pozostałe elementy Ili-go aktu to już właści
wie nie sensu stricto muzyka Borodina, lecz jedynie opracowania pozostałych po nim 
szkiców i uzupełnienia przetworzone do końca przez Aleksandra Głazunowa . 

Najpiękniejszy fragment IV aktu - .,tacz Jarosławny jest w całości dziełem Boro
dina. Natomiast instrumentacja krótkiej sceny finałowej została przez Borodina jedy
nie rozpoczęta a dokończył ją Rimski-Korsakow. 

Tak więc jak widać, III akt Kniazia /8ora jest w zasadniczym stopniu kompilacją 
muzyczną, opracowaniem dokonanym memal wyłącznie przez Aleksandra Głazuno
wa. Mamy tu powtarzanie znanych już tematów i motywów oraz przetwarzanie ich ; 
niczego istotnie nowego prawie już nie słyszymy. Wracając do realizacji całego dzieła 
stajemy ponownie przed dylematem: czy wykonać III akt w całości czy tylko niektóre 
jego fragmenty, a może całkowicie z niego zrezygnować? 

Za rezygnacją - jak już wspomniałem - przemawiają względy czysto muzyczne, 
jakkolwiek bezpośrednie zestawienie aktów II i IV-go zawiera w sobie poważną lukę 
dramaturgiczną. Można się oczywiście zastanawiać , czy dla widza i słuchacza są w tym 
wypadku rzeczywiście istotne logiczne szczegóły akcji, czy musi on wiedzieć dlaczego 
Igor pojawia się niespodziewanie w Putiwlu, czy nie wystarczy piękna muzyka ostat
niego aktu? 
Włączając ostatecznie do naszego spektaklu końcowy fragment III-go aktu sugero

waliśmy się przesłankami logiki scenicznej. Ponadto ten fragment budzi najmniej 
wątpliwości z punktu widzenia muzycznego. I tak: Nr. 22 - recytatyw oparty na te
matach Borodina, choć wyszedł ostatecznie z pod pióra Głazunowa jest całkowicie w 
klimacie odpowiedniej sceny z II-go aktu. Nr. 23 - Trio, zostało rozpoczęte przez 
Borodina (!). I wreszcie Nr. 24 - Finał, skomponował wprawdzie Głazunow , ale 
fragment chóru chanów (Kończak : Pazwol nam riecz dzierżać), to muzyka samego 
Borodina, a ostatnie takty III aktu nawiązują przecież do znakomitej uwertury. Wie
my więc, że Igor uciekł z niewoli i rozumiemy dlaczego powrócił do Ojczyzny sam -
bez syna Włodzimierza. 

W przeciwieństwie do Borysa Godunowa Musorgskiego - dramatu muzycznego, 
jest Kniaź Igor dziełem symbolicznym, o charakterze wielkie~o malowidła . Poszcze
~ólne jego sceny obrazują różnorodne elementy życia dawnej Rusi, nie zaniedbując 
jednak ogólnego rysunku psychologicznego postaci. Całość przemawia do nas I?ięk
nem wielkiego malarstwa al fresco, gdzie równocześnie każdy szczegół jest z wielką 
miłością dopracowany. Kolejne obrazy muzyczne charakteryzują się zarazem archai
czną surowością jak i delikatnością nastrojów, bogactwem melodycznych , harmonicz
nych i instrumentacyjnych pomysłów- wielką żarliwością wyrazu. 

Robert Satanowski 



Zbigniew Pawlicki 

KOROlJIN 
Są dzieła, które powstają jakby od jed
nego pociągnięcia pióra. Zdawać by się 
mogło, że proces tworzenia jest Wyż
szym Nakazem a Autor tylko medium 
realizujqcym myśl twórczq. Czyż nie ta
kimi sq wszystkie dzieła Mozarta. A 
Haendel ze swoim Mesjaszem, a Czaj
kowski z Eugeniuszem Onieginem? 
Dzieła te są efektem szczególnego napię
cia emocjonalnego, nieomylności twór
czej, która cechowała wielu mistrzów 
nie tylko baroku (Vivaldi), lub twórców 
o szczególnej artystycznej charyźmie 
(Mozart). 
Sq dzieła, które powstawały długo i z 
mozołem, a ich twórcy to jakby stale 
niezadowoleni ze swej pracy malarze, 
raz po raz sięgajqcy po pędzel, lub jak 
rzeźbiarze, z trudem w upartym mate
riale odkrywajqcy i wydobywający pięk
no, formę. Czyż nie takimi dziełami po
zostają wielkie symfonie Beethovena lub 
Brahmsa? 
Są dzieła, które rodzq się bardzo powo
li, a ich postać to jakby wypełniona bar
wnymi kamieniami mozaika. autor ma 
wyraźny obraz całości, tworzy go jed
nak stopniowo dodajqc coraz to nowe 
elementy. Jak reżyser filmu, którego 
praca dopiero na stole montażysty na
biera formy i pełni wyrazu. Do tego ro
dzaju dzieł wypada chyba dołączyć 
Kniazia Igora z tym jednak - używając 
porównania filmowego - że przy owym 
„operowym stole montażowym" zabra
kło AVTORA . 

DOKTOR. PROFESOR 
„Habent sua fata libelli" 
Zadne z dzieł operowych o wielkim 
znaczeniu nie ma tak osobliwej historii. 
Ale też i Autor, jego życie, działalność , 
twórczość - to osobne rozdziały w roz
woju kultury, nauki , życia społecznego 
Rosji XIX wieku. 

Bywali i bywają artyści, których zainte
resowania zdążają w różnych kierun
kach i których działalność i zasługi do
tykają różnych dziedzin. Właśnie „do
tykają"! U autora Kniazia Igora nie 
było to jednak tylko „dotykanie" , lecz 
głębokie „tkwienie" , stałe utwierdzanie 
swojej tożsamości. I chociaż był to 
człowiek „głębokiego usposobienia" to 
przecież i jemu wyrwało się zniecierpli
wione, a będące dowodem rozdrażnie
nia i bezsiły stwierdzenie iż, nie można 
być naraz i Glinkq i uczonym, artystą i 
urzędnikiem, dobroczyńcq i ojcem cu
dzych dzieci, lekarzem i chorym. 
Zapomniał w tym spisie codziennych 
działań jeszcze o kilku innych. Dzisiaj 
dodalibyśmy do tej listy: działacza, a 
przede wszystkim (ale o tym nie tyle za
pomniał , co było to dla wszystkich 
oczywiste) chemika. 
Stając dzisiaj przed jednym z najbar
dziej oryginalnych dzieł nie tylko w ro
syjskiej literaturze operowej, należało
by więc zapytać: kim był jego autor? 
Bo to, że był jedną z najciekawszych 
osobowości rosyjskiego środowiska in
teligenckiego , nie ulega wątpliwości. 
Czy był profesjonalnym dostarczycie
lem repertuaru dla teatrów operowych, 
na wzór wielkich przedstawicieli włos
kiej twórczości tego stulecia (Rossini, 
Donizetti, Bellini , Verdi)? Czy podob
ny był geniuszom niemieckiej sceny 
(Mozart , Weber , Wagner)? Jakże pro
ste wydają się drogi każdego z nich wo
bec meandrów prowadzących do muzy
cznej sławy autora Kniazia Igora! 
Skoro tylko zagłębimy się w szczegóły 
jego biografii nie trudno potrącić o 
struny taniego melodramatu. A prze
cież w tym wszystkim co po nim pozo
stało nie znajdujemy żadnej skargi! 
Jakże to splątane życie! 
OJCIEC - Łukasz Stepanowicz Gie
dianow (ur. 1774 zm. 1843) powołujący 
się na to, iż protoplastą rodu był tatars
ki Kniaź Gerej, który z Ordy P!zybył 



uczciwie ze swymi tatarami na Ruś za 
czasów Iwana Groźnego. Car Michał 
Fedorowicz w 1631 roku kniaziowi Iwa
nowi Stepanowiczowi Giedianowi oka
zuje łaskę: za jego dla nas i całego Mos
kiewskiego Państwa przyjęcia na służ
bę . Babka lub matka Łukasza Stepano
wicza Giedianowa była z kolei wschod
niego pochodzenia być może z książąt 
imertyńskich. Ł.S. Giedianow ożeniony 
na początku XIX w. z Marią Isakową, 
miał córkę Aleksandrę (1804--1834). 
Małżeństwo nie było szczęśliwe. 
MATKA - Awdokia Konstantinowa 
Iwanowa (ur. 1809 zm. 1877) „Żołnier
ska córka" rodem z Nawry - zwana 
Dunią. Najpierw zamieszkała przy tej 
samej ulicy, $dzie mieściła się siedziba 
księcia Gied1anowa, potem w domu 
Księcia. 
SYN - urodzony 31 października 1833 
r. (starego stylu). Ojciec miał wówczas 
59 lat, matka lat 24. Zapisany w metry
ce jako syn kamerdynera księcia Łuka
sza Gied1anowa - Porfiria Borodina, 
pod nazwiskiem: Aleksander Porfirie
wicz Borodin. Tym samym stał się pod
danym swego naturalnego ojca - księ
cia Łukasza Giedianowa! Mimo iż ksią
żę Giedianow dbał bardzo o utrzymanie 
matki i syna (jej ofiarował kamienicę, 
potem sprawił zamążpójście za lekarza 
wojskowego Christiana Kleineckiego, 
syn zaś wychowywał się w otoczeniu ro
dziny Księcia i swoich przyrodnich sio
strzenic i siostrzeńców), to jednak splot 
pewnych zawiłości powodował dodat
kowe komplikacje: 
Aleksander Profiriewicz Borodin swą 
matkę Awdokię Iwanową-Kleinecke 
nazywał stale, oficjalnie i w domu (zre
sztą z ogromną czułością) „ciotunią", 
gdyż nie wolno mu było wypowiedzieć 
słowa „matka"! Sam książę Giedianow 
dopiero specjalnym aktem prawnym 
mógł uwolnić swego naturalnego syna 
Aleksandra Borodina od pańszczyzny! 
Kiedy wspaniale rozwijający się chło
piec rozpoczynał edukację, musiał to 
czynić w formie domowego nauczania, 
gdyż nie mógł znaleźć się w gimnazjum. 
Regulamin szkoły stwierdzał bowiem 
iż: 

Przy wstąpieniu do gimnazjum należy 
dołączyć dwa świadecwa: 

1. metrykę urodzenia i chrztu po
twierdzone przez konsystorza 

2. świadectwo dziedziczonego lub 
osobistego szlachectwa. 

A Aleksander Porfiriewicz Borodin był 
- prawnie! - synem pańszczyźnianego 
chłopa. 
Gdy nadszedł czas studiów (w 1850 r .), 
Aleksander Borodin nie mógł ubiegać 
się o przyjęcie do Uniwersytetu jako 
syn pańszczyźnianego chłopa. Uwolnio
ny wreszcie od pańszczyzny i zapisany 
jako kupiec trzeciej gildii miasta No
wotrzka, mógł natomiast podjąć studia 
w Akademii Medyczno-Chirurgicznej. 
Gdyby zatem Aleksander Borodin miał 
określić swój wyuczony zawód, musiał
by na pierwszym miejscu podać - le
karz, ukończył przecież Akademię Me-

• dyczno-Chirurg1czną i praktykował w 
szpitalu. 
Jednocześnie już w okresie młodzień
czej nauki fascynowały go doświadcze
nia chemiczne. Talent, wiedza i przy
jaźń profesora Mikołaja Zinina sprawi
ły, że Borodin pogłębia zainteresowa
nia tą nauką, która stała się nie tylko 
jego zawodem, ale i pasją . Instytut 
Przyrodniczo-Historyczny przy Akade
mii był miejscem jego kolejnego pola 
działania. Od 1858 r. doktor medycyny, 
przestał się nią praktycznie zajmować. 
CHEMIK. Głównym miejscem pracy 
Aleksandra Borodina jest odtąd labora
torium w Petersburgu, Heidelbergu i w 
Mediolanie gdzie: 
Laboratorium jest doskonale wyposażo 
ne we wszystko potrzebne mi do pracy; 

_ są tu niezbędne materiały, narzędzia, 

Mikołaj Zinin (1812-1880) 

A. Borodin z siostrzenicą swej matki (1856) 

naczynia, nawet gotowe zmontowane 
aparaty - jak pisze do swego kolegi 
Dymitra Mendelejewa. A w sprawoz
daniu odnotowuje: profesorowie pizań
skiego uniwersytetu de Luca i Tassinari 
nie tylko mnie nadzwyczaj gościnnie 
przyjęli, ale z miejsca zaproponowali, 
bym korzystał z ich pracowni ( ... ) Za
brałem się do poważnej pracy nad zwią
zkiem fluorowym. 
Nie nam, muzykom, przed wysłucha
niem OJ?ery Kniaź Igor rozprawiać o 
chemii 1 o wielkim chemiku - Alek
sandrze Borodinie. Nie zapominajmy 
jednak, że laboratorium było jego 
pierwszym domem! 
Byłem w laboratorium przygotowaw
czym i prześmiergłem do szpiku kości 
walerianą .. . zebrałem wszystkie dane 
dotyczące aldehydu walerianowego ... 

Nie nam studiującym jego Kniazia Igo
ra przypominać badania profesora 
Aleksandra Borodina nad oddziaływa
niem sodu na aldehyd walerianowy, czy 
też zastanawiać się nad związkiem mię
dzy reakcją zagęszczenia a obecną pro
dukcją tworzyw sztucznych. Nie zapo
minajmy jednak, że to profesor Akade
mii Aleksander Borodm, wraz z prof. 
Mikołajem Zininem i swymi kolegami, 
reprezentował nie raz rosyjską naukę, 
chemię, na zjazdach międzynarodo
wych. Prelekcje Borodina, który wy
kładał chemię organiczną, cieszyły się 

wielkim powodzeniem wśród studen
tów, wspominał ówczesny młody stu
dent - chemik A. Dobrostawin. I cho
ciaż dzieło muzyczne nie skłania do ro
zważań o analizach chemicznych, to 
właśnie w odniesieniu do pracy Borodi
na nad Kniaziem Igorem musimy stale 
pamiętać, że tworzył go a k ty w n y 
p r a co w n i k n a u k owy! I to - jak 
twierdził jego kolega a autorytet po
wszechnie znany i uznany - Dymitr 
Mendelejew: znakomity chemik, które
mu chemia ma wiele do zawdzięczenia. 
Medycyna, chemia - to nie wszystko. 
Aleksander Borodin to również: Społe
cznik . 
Jest i pozostaje autorem wielu znako
mitych poczynań różnego rodzaju. Po
wołał do życia, stworzył i kierował Me
dycznymi Kursami Kobiecymi przy 
Akademii Medyczno-Chirurgicznej, 
które były dziełem szczególnym i uni-

1 kalnym w ówczesnym, europejskim 
szkolnictwie. Kursy stały się „ukocha
nym dzieckiem" Borodina, a ich zlikwi
dowanie przez administrację ogrom
nym ciosem dla niego, a stratą dla spo
łeczeństwa rosyjskiego. 
Jeden z uczniów i wychowanków -
Aleksander Dianin (któremu szczegól
nie pomógł ofiarowując swój dom i 
opiekę) tak go charakteryzował: 
Był to człowiek z jednej bryły, bez żad
nej pozy. Człowiek, którego zasady aty
czne w sposób żywiołowy wypływały z 
jego bogatej, humanistycznej, czysto ro
syjskiej natury. Humanizm jego był bez
graniczny. Wydawało się, że szuka spo
sobności służenia bliźniemu. 
Ten pobieżny szkic do portretu Alek
sandra Borodina jest - Jak sądzić moż
na - o tyle potrzebny, iż bez niego tru
dno zrozumieć akt twórczy w muzycz
nym działaniu Borodina. Nie lekarza, 
nie chemika, nie uczonego, nie dobro
czyńcy i ojca cudzych dzieci, ale BO
RODINA - KOMPOZYTORA. 

Zbigniew Pawlicki 



Zbigniew Pawlicki 

Przeglądając biografię Aleksandra 
Borodina nie sposób nie zastanowić się 
nad tym jak człowiek, który tyle miał 
zainteresowań, którego droga wiodła 
wyraźnie w stronę nauki , i który nie 
przypuszczał , że muzyka będzie jego 
wielką tęsknotą - stał się dla przysz
łych pokoleń właśnie przede wszystkim 
kompozytorem. Twórczość muzy
czna Borodina w świadomości dwudzie
stowiecznego odbiorcy wartości kultu
ralnych zepchnęła w cień postacie che
mika, lekarza i twórcy tak rewolucyj
nych na owe czasy inicjatyw jak kursy 
medyczne dla kobiet. 

Jednocześnie zdumienie musi budzić 
fakt , że była to droga zwyczajnego 
przedstawiciela środowiska inteligencji 
XIX wieku ku szlachetnej, muzycznej 
rozrywce. Nie było rzetelnych studiów 
muzycznych by zgłębić tajemnice war
sztatu muzyka-zawodowca. Od pierw
szych zainteresowań i pierwszych kro
ków do klawiatury (by grać zasłyszane 
melodie), od dyletanckiego poznania 
instrumentów i nauki gry na flecie a po
tem wiolonczeli, dalsza droga wiodła 
poprzez amatorskie muzykowanie . Na 
dobrą sprawę trudno byłoby wymienić 
nazwisko jego „mistrza". Borodin był 
sam o u k 1 em. Po latach wspomina o 

tym w liście do Gawruszkiewicza, w 
którego domu spotykali się miłośnicy 
muzyki, i gdzie muzyka łączyła się z 
urokami towarzyskiego spotkania: wie
czory te były dobrą i poważną szkołą 
jaką jest zawsze muzyka kameralna. je
dnocześnie list ten podpisał: kiepski 
violonce/lo secundo. 
Także w Heidelbergu - jak pisał 

jego kolega, chemik Sieczenow - Bo
rodin raczył niekiedy gości muzyką, ale 
starannie przy tym ukrywał, że jest po
ważnym muzykiem. 
Było to trzy lata po spotkaniu, które 

stanowiło zapowiedź zmian w życiu Bo
rodina, a co stanowiło nowy akcent w 
historii muzyki rosyjskiej. Oto w 1856 
r. podczas pełnienia dyżuru szpitalnego 
doktor Aleksander Borodin (lat 23) 
spotkał młodego zgrabnego młodziana„ 
który robił wrażenie malowanego ofi
cerka. Zauważało się w nim pewien od
cień fircykowatości. Był bardzo uprzej
my i dobrze wychowany. Cieszył się 
ogromnym powodzeniem u kobiet. 

Kto zna znakomity portret Repina 
nie będzie mógł w tym szkicu notowa
nym przez Borodina poznać 17-letniego 
młodziutkiego oficera Pułku Preobraży
ńskiego - Modesta Musorgskiego. Po 
trzech latach Borodin znów go spotyka. 



Jest to rok heidelberskiego pobytu: 
Musorgski był w cywilu ( ... ) Oświad
czenie Musorgskiego iż też chce się po
święcić całkowicie muzyce (. .. ) wyda
wało się przechwałkami. 

Musorgski zerwał z zawodem oficera. 
Natomiast Borodin pozostał przy che
mii, jakkolwiek muzyka zaznaczała się 
w jego życiu coraz wyraźniej. Wspomi
nając po latach autora Borysa Goduno
wa pisał: Moje trzecie spotkanie z Mu
sorgskim odbyło się u Bałakiriewa. Od 
tego dnia w 1862 roku zaczyna się w ży
ciu muzycznym Borodina nowy roz
dział: Do spotkania ze mną - pisał z 
kolei Bałakiriew - Borodin miał siebie 
tylko za dyletanta i nie przywiązywał 
wagi do swoich przygotowawczych po
czynań kompozytorskich. Wydaje mi 
się, że byłem pierwszym człowiekiem 
upewniającym go, iż istotnym jego po
wołaniem jest kompozycja. 

Borodin znalazł się w kręgu 25 letnie
go Miliusza Bałakiriewa i jego grupki. 
Obok poznanego już oficera Przeobra
żyńskiego Pułku - Modesta Musorg
skiego, obok oficera marynarki - Mi
kołaj a Rimskiego-Korsakowa, inżynie
ra wojskowego Cezara Cui. Z pośród 
nich zatem tylko Bałakiriew był l'rzygo
towany do zawodu muzyka - pianisty, 
dyrygenta, kompozytora. Posiadał 
ogromny czar osobisty. Był młody, miał 
żywe, płomienne oczy i wspaniałą bro
dę. Wywierał taki czar na otoczenie, jak 
nikt inny ( ... )miał w sobie coś z magne
tyzmu i spirytyzmu - wspominał Miko
łaj Rimski-Korsakow. 

Do grupy tej należałoby jeszcze dopi
sać osobę, która odegra ważną rolę w 
powołaniu do życia Kniazia Igora -
Włodzimierza Stasowa. Twierdził on, 
że skoro sam nie urodził się artystą, to 
musi być przynajmniej pożyteczny dla 
innych artystów. Jako wielki znawca hi
storii sztuki, literatury, stał się wyrazi
cielem nowych poczynań i prądów w ro
syjskiej sztuce. On także w jednym ze 
swych artykułów - myśląc o grupie 
skupionych wokół Bałakieriewa mło
dych muzyków Ueszcze dyletantów) -
użył określenia: POTĘZNA GRO
MADKA. 

Te dwa słowa dla jednych były okre
śleniem pejoratywnym, lekceważącym; 
dla innych - sprawdzianem siły mło
dych talentów nie popartych jeszcze 
gruntowną wiedzą. Określenie to stało Żona Borodina - Katarzyna Siergiejewna Protopopowa, zdjęcie z lat 1855- 1858 1 

się z czasem powszechnie używane dla 
prezentacji najbardziej interesującego 
nurtu ówczesnej rosyjskiej muzyki. 
Dążeniem Potężnej Gromadki , tej 

Rosyjskiej Piątki młodych kompozyto
rów, było stworzenie odrębnej, narodo
wej sztuki, nawet kosztem odsuni~cia 
się od tradycji Europy zachodniej . Sci
sły związek z muzyką ludową, która dla 
środowisk kultywujących tradycje Za
chodu była nie do przyjęcia ze względu 
na swą „barbarzyńskość", przez nawią
zanie do rosyjskiej przeszłości history
cznej. 

Nawet do samego Bałakiriewa tak pi
sał Stasow: Pożegna się Pan z zachod
nia-europejską muzyką i zajmie się 
spraw4, dla której przyszedł Pan na 
świat - rosyjską muzyką - nową, wiel
ką, niebywałą, niesłyszaną jeszcze. A 
Borodin? „.ileż zaszło w ciągu tego 
miesiąca pod koniec 1862 r. Aleksander 
Porfiriewicz uległ dosłownie muzyczne
mu przeobrażeniu, · wyrósł o dwie gło
wy, nabrał w wyższym stopniu czegoś 
oryginalnego, borodinowskiego. Efekty 
niedawno zawartej znajomości z Bałaki
riewem okazały się wręcz bajeczne, co 
mnie wprost oszoło"!i~o .- p!sała narze
czona Jeszcze, a pózme1sza żona Alek
sandra - Katarzyna Protopopowa. 

Słowa te skreśliła nie tylko zakocha
na kobieta, ale także świetny muzyk i 
dobra pianistka - jak określił ją Bała
kiriew w liście do Stasowa. Osoba zna
jąca wartość przeobrażeń do niedawna 
zawartego mendelsohnisty. To samo 
zauważył od razu Stasow. W Potężnej 
Gromadce Borodin wraz z Musorgskim 
zasługuje na szczególne uznanie. 
Kształtuje się jego oryginalny talent , 
rozszerza się teka kompozytorska: po
wstaje I Symfonia Es-dur, potem II Sy
mfonia zwana Bohaterska, obraz sym
foniczny W stepach Azji Środkowej , 
kwartety. „ A najważniejsze dzieło cze
ka, jest nim Kniaź Igor . 

W 1869 roku Aleksander Borodin za
pragnął podjąć pracę nad operą . Być 
może działał przykład kolegów z Potęż
nej Gromadki: Pskowiankę komponuje 
Rimski-Korsakow, Borysa Godunowa 
Musorgski, Włodzimierz Stasow tak pi
sał o „poczęciu" dzieła: 

On (Borodin) atakował mnie prośbą 
o temat do opery. Mówił, że bardziej 
niż symfonię pragnąłby napisać operę 
( ... ) Pod wpływem długich z nim roz-



mów podczas muzycznego spotkania u 
L. Szestakowej (siostry Michała Glinki 
- przyp. Z.P.) I9 kwietnia I869 roku, 
tej samej nocy obmyśliłem temat opery 
wzięty z „Słowa o wyprawie Igora". 
Uważałem że zawiera on elementy, któ
re potrzebne są dla talentu i artystycznej 
natury Borodina: szerokie epickie moty
wy, narodowość, różnorodne c~arakte
ry, dramatyzm, Wschód w różnorakich 
przejawach. Rankiem 20 kwietnia sce
nariusz był napisany. Przekazałem 
moją pracę Borodinowi, i tego samego 
dnia on pisał do mnie: „Ten temat przy
padł mi do serca. Ale czy będzie on na 
moje siły? Nie wiem. Gdy boisz się wil
ków nie idź do lasu. Popróbuję" . 

I tak 20 kwietnia 1869 r. zapadł los 
opery Borodina. Dokładny scenariusz 
Stasowa obejmował 3 akty i 12 nume
rów, i nieco odbiega od ostatecznej po
staci dzieła. Jest to zupełnie zrozumia
łe, nawet wtedy gdybysmy nie uwzględ
nili historii powstania opery. 

Już 21 września Borodin donosi o 
skomponowaniu ariosa Jarosławny z 
pierwszego aktu - przygotował go la
tem. Jak później napisał w jednym z li
stów: marzę o ziszczeniu się największe
go szczęścia w moim życiu. A szczęś
ciem jest napisanie rosyjskiej opery epic
kiej. Jednakże tego szczęścia nie dostą
pił. Opery nie dokończył. Bardzo wni
kliwie przygotowywał się do jej tworze
nia. Studiował dzieła·odnoszące się do 
epoki i ówczesnych zdarzeń . Można by 
twierdzić, że warsztat naukowca za
przągł do pracy artystycznej . Nie poz
bawione zasadności są też słowa Mu
sorgskiego: w twórczości dramatycznej 
Borodina tkwią pierwiastki naukowe 
(„ .) Postępowanie bohaterów wynika z 
kolizji faktów, albo przypadków („ .) 
Chociaż utwór to czarujący, słuchacz 
nie może wysnuć z niego żadnego wnio
sku. Bo Kniaź Igor to wielki epicki 
obraz. 

Rozpoczęta praca nad O{'erą szła 
oporme. Brak czasu . Borodm tłuma
czył się: z powodu najrozmaitszych 
naukowych i uczelnianych spraw i za
jęć, rozmaitych komisji, komitetów, po
siedzeń itp, itd. nie pozostaje mi prawie 
czasu na muzykę („.) Gdy jestem tak 
chory że nie wychodzę z domu i nie 
mogę zajmować się „poważnymi" spra
wami, gdy głowa pęka mi z bólu, gdy 
łzawią mi oczy i co parę minut muszę 
sięgać do kieszeni po chustkę - wów-

A. Borodin (1880) 

czas dopiero znajdę czas na muzykę 
(„ .) Dwa razy w tym roku chorowałem 
i dwa razy choroba umożliwiła mi do
kładanie nowych cegiełek do gmachu 
przyszłej opery („ .) Jedyne moje na
dzieje to lato . 

Brzmi to może niestosownie, ale ko
ledzy - muzycy w trosce o Kniazia Igo
ra życzyli Borodinowi nie zdrowia, 
lecz ... choroby. Okresy choroby i letnie 
tygodnie wypoczynku pozwalały na 
twórczość kompozytorską. Nawet za
chęta ze strony wielkiego mecenasa mu
zyki, który dla propagowania twórczoś
ci rosyjskiej założył nawet wydawnict
wo - Mitrofana Bielajewa, nie poskut
kowało. Bielajew zaproponował naby
cie praw do Kniazia Igora i jego wyda
nie za ogromną na owe czasy sumę 3000 
rubli (pięciokrotnie więcej niż płacili za 
operę inni wydawcy!), dodając jeszcze 
500 rubli na tłumaczenie. Borodin z sa
tysfakcją przyjął warunki, lękając się 
wyraźnie trudności: Obawiam się, że ta 
praca mnie porwie; odbiłoby się to w 
sposób ujemny na mojej drugiej działa/-

naści. Kocham moją pracę, moją nau
kę, Akademię i moich uczniów. 
Żeby zmobilizować kompozytora do 

pracy, poszczególne fragmenty opery 
zostają wykonane na koncertach. Ale i 
ich prezentacja nie była łatwa. Wręcz 
humorystycznie brzmi ten fragment Pa
miętników mojego życia muzycznego 
Mikołaja Rimskiego-Korsakowa, który 
mówi o przygotowaniach do wykonania 
słynnych Tańców połowieckich podczas 
koncertu Bezpłatnej Szkoły Muzycznej 
w lutym 1879 roku: 

Ileż było z mojej strony próśb do naj
milszego Borodina, aby zinstrumento
wał niektóre fragmenty na koncerty . 
Wielość zadań profesorskich i z żeński
mi kursami medycznymi stale mieszała 
szyki (. . . ) Prosiłem go: ,,Aleksandrze 
Porfiriewiczu - czy Pan coś napisał?" 
On odpowiada: „Napisałem ' '. No i po
kazuje, że napisał wiele pism - ,,Alek
sandrze Porfiriewiczu, czy Pan przeło
żył (tutaj określenie to odnosi się do zin
strumentowania szkiców - przyp. 
Z.P.) jakieś fragmenty?" - „Przełoży
łem" - odpowiada poważnie. „No 
chwała Bogu. Chociaż to." - „Przeło
żyłem z fortepianu na stół" - powiada 
nadal poważnie i spokojnie. („.) Ukoń
czenia instrumentacji „Tańców Poło
wieckich" i końcowego chóru nie było 
można się doczekać („ .). Utraciwszy 
wszelką nadzieję zaproponowałem po
moc w orkiestracji. I oto przychodzi do 
mnie wieczorem, przynosi swoją zaczę
tą partyturę „ Tańców", a my we trzech 
- on, A. Ladow i ja - podzieliwszy 
części, zaczynamy w pośpiechu instru
mentować. Dla większej szybkości pi
szemy ołówkiem a nie atramentem. Z 
taką robotą siedzimy do późnej nocy. 
Po zakończeniu Borodin pokrywa kart
ki partytury żelatyną (wynalazek Boro
dina-chemika, dla Borodina-kompozy
tora, przyp. Z.P.) żeby ołówek nie starł 
się, a by kartki szybciej wyschły rozwie
szamy je na sznurkach - jak bieliznę. 

Mimo takiej współpracy i zachęty 
Kniaź Igor nie został przez Borodina 
ukończony. Nagły atak serca i śmierć 
podczas domowej zbawy karnawałowej 
27 lutego 1887 roku, przerywa jakże 
pracowite życie naukowca, kompozyto
ra, społecznika. 

Jest w Leningradzie miejsce szczegól
ne. Nekropolia przy klasztorze Alek
sandra Newskiego. Na pomnikach znaj
dujemy nazwiska Największych kultury 

rosyjskiej. Obok siebie spoczęli także 
ci, którzy razem tworzyli kulturę muzy
czną Rosji XIX wieku: Musorgski, Bo
rodin, Czajkowski , Rimski-Korsa
kow . .. Nawet prochy Aleksandra Gła
zunowa , tego który tak ważną rolę 
przejął na siebie w odniesieniu do 
Kniazia Igora S{'rowadzono tutaj z Pa
ryża. Bowiem, 1ak w pamiętniku pisze 
M. Rimski-Korsakow: Po pogrzebie 
Aleksandra Porfiriewicza na cmentarzu 
Newskiego Klasztoru, wraz z Głazuno
wem postanowiliśmy dokończyć, zin
strumentować, uporządkować wszystkie 
pozostałe rękopisy po Nim i przygoto
wać do wydania, na co zdecydował się 
Bielajew. Na pierwszym miejscu był nie
dokończony „Kniaź Igor". Niektóre 
jego fragmenty, jak pierwszy chór, tańce 
połowieckie, płacz Jarosławny, recyta
tyw i pieśni Władymira Halickiego, aria 
Kończaka, aria Kończakówny i kniazia 
Władimira Igoriewicza, a także finało
wy chór - były dokończone i zorkie
strowane przez autora. („ .) Do II i III 
aktu (w obozie Połowców) nie było li
bretta ani scenariusza; były tylko od
dzielne wiersze i szkice, albo ukończo
ne, albo nie powiązane ze sobą frag
menty („.) Najmniej napisanej muzyki 
okazało się w III akcie. Między mną a 
Głazunowem zostało postanowione: on 
dokomponuje wszystkie brakujące frag
menty w III akcie i zapisze z pamięci 
uwerturę wiele razy graną mu przez au
tora, a ja zorkiestruję, dokomponuję i 
dokończę resztę, której nie wykończył i 
nie zinstrumenował Borodin. 

W następnym rozdziale Pamiętnika 
Rimski-Korsakow dodaje: 23 paździer
nika 1890 roku wystawiony wreszcie zo 
stał „Kniaź Igor" (. .. ) W całości opera 
miała powodzenie i zdobywa/a dla sie
bie gorących zwolenników, szczególnie 
wśród młodzieży. 

Opera inspirowana przez Włodzimie
rza Stasowa , opracowana - przy współ
udziale Anatola Ladowa, uporządkowa
na i dokończona przez Aleksandra Gła
zunowa, a nade wszystko przez jednego z 
tych którzy Potężną Gromadkę tworzyli 
- Mikołaja Rimskiego-Korsakowa -
jest i pozostaje jednak dziełem jednego z 
najoryginalniejszych talentów twórczych 
rosyjskiej muzyki - Aleksandra Borodi
na. 

Zbigniew Pawlicki 



Marian J akóbiec 

Fragmenty obszernego wstępu anality
cznego. Poprzedza on pierwsze powo
jenne wydanie Słowa o wyprawie Igora 
w tłumaczeniu J. Tuwima. Ossolineum 
1950 
Pełny tekst analitycznego wstępu zawiera na
stępujące rozdziały: I. Kultura umysłowa 
Rusi Kijowskiej w XI-Xll w; Il. Piśmiennict
wo; III. Słowo o wyprawie Igora - Tło histo
ryczne; IV. Na warsztacie artysty; V . Treść 
ideowa; VI. Zagadnienie tekstu; Vll. Ar
tyzm; VIII . Zagadnienie autorstwa; IX. Od
krycie zabytku na warsztacie naukowym; X . 
Sprawa autentyczności; XI. Słowo o wypra
wie Igora w literaturze rosyjskiej; XX. Wśród 
Polaków. 

Ili - Tło historyczne 

Temat Słowa o wyprawie Igora opar
ty jest na konkretnych historycznych 
faktach, znanych aż z dwu kronik: z la
topisu kijowskiego, który w~zedł _póź
niej do tzw. kodeksu 1pat1ewsk1ego, 

oraz z latopisu suzdalskiego (w kodek
sie ławrentiewskim). vy drugiej poł~
wie XII w. Ruś chyliła się ku upadkow1. 
Niszczyły ją dwie klęski: niesnaski 
udzielnych książąt i cią(;łe najazdy Po
łowców, ludu koczowmczego , dzierżą
cego w swoich rękach stepy, ciągn~ce 
się nadmorskim pasem od dolnego bie
gu Wołgi do Donu , Dniepru i Dunaju. 
Jak bardzo najazdy te były dokuczliwe, 
mówią o tym już słowa Włodzimierza 
Monomacha, wygłoszone na zjeździe 
książąt ruskich na przełomie XI i XII 
w: Jak tylko smerd (chłop) zaczyna 
orać, przyjeżdża Połowczanin, powala 
go strzałą, zabiera mu konia i pojecha
wszy do jego wsi, zabiera mu jego żonę i 
dzieci, i całe mienie. Jeśli - mówił Mo
nomach - nie poniechamy wzajemnych 
waśni i jeśli w dalszym ciągu brat będzie 
zabijał brata, to zginie ruska ziemia i 
wrogowie nasi, Połowcy, zabiorą ruską 
ziemię. Niezgoda wewnętrzna dawała 
się we znaki ludowi ruskiemu tym bar
dziej, że niektórzy książęta używali do 

pomocy wojsk połowieckich. Sprowa
dzali je na terytoria sąsiadów i braci, a 
w nagrodę pozwalali im brać ludność do 
niewoli i grabić kraj. Jedyny radykalny 
środek przeciw koczownikom stanowiły 
wspólne wyprawy książąt organizowane 
przeważnie przez dziedziców tronu ki
JOWSkiego. Celem ich było nie tylko za
pewnienie krajowi bezpieczeństwa, ale 
także ochrona dróg handlowych , jakimi 
ciągnęły ruskie karawany na południe i 
poi ud mowy-wschód. 

Dnia 1 marca 1185 r. wielki książę ki
jowski Światosław Wsiewołodowicz w 
koalicji z kilku innymi ruskimi książęta
mi stoczył z Połowcami zwycięską bi
twę . Latem postanowił ponowić atak 
zmierzający do całkowitej likwidacji 
stepowych najeźdźców . Tymczasem 
dwaj młodzi książęta ziemi siewiers
kiej, Igor Swiatosławowicz z Nowogro
du Siewierskiego i jego brat , Wsiewo
łod z Trubczewa z synem Igora , Wło
dzimierzem z Putywla i bratankiem 
Swiatosławem z Rylska, zazdroszcząc 
sławy wielkiemu księciu kijowskiemu i 
starając się ubiec go w ostatecznej roz
prawie z Połowcami , ruszyli przeciwko 
nim sami . We wtorek 23 kwietnia 1185 
r. , jak podaje latopis kijowski, rozpo
czął Igor pochód. Gdy 1 maja dotarł do 
Dońca, nastąpiło zaćmienie słońca 
(Słońce stało się jak księżyc - jak po
daje kronikarz. Autor latopisu suzdals
kiego pisze bardziej obrazowo: Nastał 
ciemny zmrok, tak że Ludzie widzieli 
gwiazdy ... Słońce stało się jak księżyc, a 
z rogów jego wychodziły kąty promieni. 
Strasznie było człowiekowi widzieć to 
znamię boże) . Przeprawiwszy się przez 
Doniec, podszedł Igor do rzeki Oskoły, 
gdzie oczekiwał dwa dni brata Wsiewo
łoda , nadciągającego z Kurska. Darem
nie straże przednie, wysłane na zwiady , 
przestrzegały przed zgromadzonymi 
masami wojsk połowieckich i doradzały 
im powrót do domów. Jeśli przyjdzie 
nam wrócić do domów bez bOJU, to 
wstad nasz będzie gorszy od śmierci -
mówili książęta. W piątek 26 kwietnia 
zetknęli się z pierwszymi zagonami Po
łowców. Zaczęła się bitwa. Stepowcy 
zostali pokonani. Wojska ruskie prze
konane o zupełnej ich klęsce, zamiast 
gonić wroga, postanowiły zanocować 
na miejscu (wedle latopisu suzdalskiego 
stali na wieżach trzy dni weseląc się). O 
świcie dnia następnego , w sobotę, zor
ganizowane na nowo pułki połowieckie 

rozpoczęły same atak. Wojska ruskie 
zostały rozbite. Igor , ranny w rękę, da
remnie usiłował nawrócić uciekające w 
popłochu najemne wojska pogranicz
nych koczowników. W drodze powrot
nej do swego oddziału został wzięty do 
niewoli. Już stamtąd widział, jak dziel
nie walczy jego brat Wsiewołod. Modlił 
się, aby nie widzieć jego śmierci. I tak w 
dzień świętej niedzieli - pisze kroni
karz - naprowadził na nich Pan Bóg 
swój gniew i zamiast radości dał im 
płacz, i zamiast wesela żal nad rzeką 
Kajałą. Wszyscy ksią.żęta zostali wzięci 
do niewoli . Z ich wojska ocalało wszys
tkiego 15 rycerzy. 

O niefortunnym pochodzie dowie
dział się wielki książę kijowski Swiato
sław podczas rozjazdów dla przygoto
wania letniej wyprawy na Połowców. 
Gorzko westchnąwszy i zalawszy się 
łzami - mówi kronikarz - rzekł: Ach 
mili moi bracia i synowie, i mężowie ru
skiej ziemi! Dałby mi Bóg ukarać po
hańców; lecz powstrzymaliście wy pory
wu swojej młodości i otworzyliście im 
wrota do ruskiej ziemi. Jak z początku 
gniewałem się na Igora, tak teraz żal mi 
go, brata mojego. 
Połowcy rzeczywiście rzucili się na 

Ruś. jeden z ich wodzów, Kończak , 
obległ Perejesław , dzielnie broniony 
przez księcia Włodzimierza Głebowi
cza, zdobył miasto Rimowa, a wedle la
topisu suzdalskiego także ~szys!kie 
miasta aż po rzekę Sułę. Drugi z mch, 
Gza, spalił wsie koło Putywla i część 
umocmeń grodu. 

Tymczasem lg?r pozos.taw~ł w ni~
woli. Połowcy me ogramczalt zbytmo 
jego swobody. Jeździł na polowania ze 
swoją służbą, miał jakieś możliwości 
utrzymywania kontaktów z krajem. Po 
roku, namówiony przez pewnego Poło
wczanina i przy jego pomocy, korzys!a
jąc z tego, że straż była opita do me
przytomności kumysem, uciekł. J_ede
naście dni wędrował do Dońca. Kiero
wał się ku swemu Nowogrodowi Sie
wierskiemu. Z Nowogrodu udał się do 
Czernihowa, a stąd - jak P<?daje lato-
pis - pojechał do Kijowa, do wielkie
go księcia Światosława. I rad mu był 
Swiatosław a także Ruryk, jego swat. 
Pod rokiem 1187 zapisał wreszcie kro
nikarz: Wtedy to wrócił od Połowców 
Włodzimierz z Kończakówną i urządził 
wesele Igor synowi swojemu i ożenił go. 



V - Treść ideowa 

( ... ) Utwór dotyczył zagadnień obro
ny Rusi przed najazdami ludów stepo
wych. Początkowo byli nimi Pieczyngo
wie, a odr. 1061 Połowcy. Walka z tym 
niebezpieczeństwem wymagała dużego 
poświęcenia i stałej gotowości, a nade 
wszystko solidarności wszystkich ksią
żąt ruskich. Tymczasem w miarę pogłę
biania się feudalizmu i rozdrabniania 
państwa na udzielne księstwa, o tę soli
darność było coraz trudniej. Słowo o 
wyprawie Igora było właśnie wezwa
niem do jedności wszystkich książąt \\ 
obliczu niebezpieczeństwa. O zjedno
czenie wołali najwybitniejsi mężowie i 
politycy ruscy tych czasów. Jak podaje 
Powieść lat doczesnych, jeszcze Jaro
sław Mądry czując, że zbliża się czas 
jego śmierci, zebrał swynów swoich i 
rzekł im: Jeśli żyć będziecie w nienawiś
ci, w skłóceniu i sporach, to zginiecie 
sami i zgubicie ziemię ojców i dziadów 
waszych. Z górą czterdzieści lat później 
Włodzimierz Monomach zwołał książąt 
ruskich do Lubecza i powtórzył im w 
związku z najazdem połowieckim to 
samo. Niestety, na zjednoczenie 
księstw w jeden organizm było już za 
późno. trzeba było łączyć się tylko do 
obrony i walki, ale i to przychodziło z 
trudem. Dziewięćdziesiąt lat później 
autor Słowa musiał przyznać, że testa
ment Jarosława i Włodzimierza Mono
macha nie został wypełniony, że kraj w 
dalszym ciągu wyniszczają bratobójcze 
wojny lub egoizm poszczególnych ksią
żąt. Opisując klęskę Igora poeta gromi 
władców ruskich za ich samolubstwo i 
przywołuje ich do zjednoczenia. („.) 

VI - Zagadnienie tekstu 

Chronologiczne dane , zawarte w Sło
wie, pozwalają na przypuszczenie, że 
zostało ono napisane tuż po niefortun
nej wyprawie Igora na Połowców, nie 
później niż jesienią 1187 lub wczesne} 
wiosną 1188. Termin ten nie trudno 
określić . Autor pieśni wspomina bo
wiem jako żywych książąt Włodzimie
rza Glebowa Perejasławskiego, o któ
rym wiemy z kronik, że zmarł 18 kwiet
nia 1188 r., oraz księcia halickiego Ja
rosława, zmarłego 1października1187. 

Z drugiej strony znany mu jest fakt po
wrotu z niewoli połowieckiej Włodzi
mierza Igorowicza, jaki nastąpił 25 
września 1187 r. Być może, że mektóre 
ustępy utworu zostały dołączone póź
niej. Niestety , ów pierwotny teskst Sło
wa przepadł bez śladu, tak Jak wiele in
nych zabytków piśmiennictwa starorus
kiego. Badania filologiczne tekstu, ja
kim się posługujemy, wykazały, że to 
odpis, sporządzony prawdopodobnie 
dopiero w XVI w., i to nie z oryginału. 
lecz z jakiegoś odpisu wcześniejszego. 
Nie ~iadomo zreszią, z liu ogniw skia
dał się te_n łańcuszek kopii, sporządza
nych w ciągu 300 lat, poprzedzających 
znaną nam redakcję utworu. Należy 
przypuści~~ że poszczególni przepisywa
cze wnos1h do tekstu zarówno właści
wości swego języka, jak też. być może, 
dopuszczali się pewnych skrótów i prze
inaczeń.( ... ) 

VII-Artyzm 

Wracamy jeszcze do zagadnienia ro
dzaju literackiego Słowa o wyprawie 
Igora. Czym był jego oryginał? Upoe
ty.zo~aną artystyczną kroniką czy opo
w1eśc1ą poetycką? Rapsodem rycerskim 
czy pieśnią ludową? Utworem l?rozą czy 
wierszem? Na te pytania daje odpo
wiedź szczegółowa analiza stylu, języ
ka, budowy utworu. Dziś, po licznych 
na ten temat dyskusjach, nie ulega wąt
pliwości, że Słowo było eposem bohate
rskim, podobnie jak Iliada i Odyseja, 
jak wiele pieśni właściwych kulturze li
terackiej średniowiecza, jak skandyna
wskie sagi, Pieśń o Rolandzie, Nibelun
gi itd. Wskazują na to następujące ce
chy utworu : temat, dotyczący doniosłe
go wydarzenia w życiu całego narodu i 
jego bohaterów, uroczysty, podniosły 
ton, barwny język, patetyczność , rycer
skość, dygresje liryczne, bezpośredni 
stosunek do słuchacza względme czytel
nika.( .. . ) 

Marian Jakóbiec 



SŁOWO O WYPRAWIE IGORA 

(fragmenty) 

Nie zdałożby się, bracia mili, 
Starodawnymi zacząć słowy 
Smutną opowieść o mozołach 
Onej wyprawie Igorowej? 
Przyst01 zasię pieśń tę począć 
Nie jako Bojan zwykł przesławny, 
Lecz wedle podań tego wieku. 
Bo on, ów wieszczy gęślarz dawny, 
Gdy komu pieśń zamierzył śpiewać, 
Myślą rozpływał się po drzewie, 
Po ziemi ganiał wilkiem szarym, 
Szybował orłem siwym w niebie; 
Bo on (od niegoż wieść ta właśnie), 
Kiedy wspominał dawne waśnie, 
Sokołów - mówi - dziesięcioro 
Poigrać puszczał na łabędzie: 
Którego pierwej sokół dopadł, 
Ten łabędź pierwszy dumę gędzie. 
Lecz nie sokoły bystre w walce 
Spadały na łabędzie stado: 
Na żywe struny wieszcze palce 
Ów Bojan starowieczny składał 
I struny same $ędły sławę: 
Chrobremu księciu Mścisławowi, 
Który przed pułki czerkieskiemi 
Rededię ubił w bitwie krwawej, 
Jarosławowi drzewiejszemu, 
Urodziwemu Romanowi, 
Synowi Światosławowemu ... 
Niech-że więc, bracia, pieśń opowie 
Nie stare dzieje Włodzimierza, 
Ale ku nowym niechaj zmierza. 
Pocznijmy sprawy Igorowe. 
Napełnił Igor duszę męstwem, 
Pogonił myślą za zwycięstwem, 
Wyostrzył serce swe w krzepkości, 
Z pułkami ruszył w bój mężnemi 
Z rodzimej ziemi, ruskiej ziemi 
Do wrażych połowieckich włości. 
( ... ) 
Wstąpił wtedy Igor w złote strzemię, 
Szczerym polem jedzie przez ruską ziemię, 
Słońce mrokiem zastąpiło mu drogę, 
Burza ciągnie, noc jęczy na trwogę, 
Świstem leśna zwierzyna gada, 
Ptaki zgania w trzepoczące stada. 
Zawył Dziw nad drzewami wrzaskiem, 
Każe słuchać ziemi nienaskiej: 
Słychać Dziwa w Korsuniu, Surożu, 
Skrzeczy Dziw Posulu, Pomorzu, 

A i Wołdze szerokiej świszcze, 
A i tobie, Tumutorokańskie bożyszcze! 
Już Połowcy niebitą ścieżą 
Ku Wielkiemu Donowi bieżą . 
Krzyczą wozy ich o północy, 
Rzekłbyś - łabędzie spłoszone .. . 
Spieszno księciu stanąć nad Donem. 
( ... ) 
Noc się długo waży. Zorze się kolebią. 
Mgła pokryła pola. Ścichł słowiczy szczebiot. 
Wrom skrzek się budzi na uśpionej ziemi, 
A Rusowie dzielni szczyty czerwonemi 
Zagrodzili pole niby murem krwawym , 
Sobie chwały patrząc, a kniaziowi sławy . 
W piątek rano podeptali połowieckie pułki wraże, 
Rozsypali się strzałami, za pohańcem pędząc polem, 
I uwieźli hoże branki, krasawice Połowczanki, 
Z nimi złoto i jedwabie, aksamity i sobole. 
( ... ) 
Bieży Kończak, tropy kładzie 
Przez obszary, 
Gza pomyka ku Donowi 
Wilkiem szarym. 
Nazajutrz - ledwo błysnął brzask, 
Już zorzę wieści krwawy blask, 
Od morza czarne chmury mkną , 
Chcą zakryć cztery jasne słońca. 
Błyskania sine w chmurach drżą, 
O, runie tu potężny grom 
I deszczem strzał uderzy Don. 
Tu się dopiero dzidom, mieczom 
O połowieckie kruszyć szłomy, 
Tu się pokrwawią, tu posieczą, 
Poszczerbią szable-niepołomy. 
Tutaj, u Donu, krwią i żalem 
Kajała-rzeka się rozpluska. 
Już cię nie widać, ziemio nasza, 
Jużeś za górą, ziemio ruska! 
Wiatry, wnuki Strzyboga, strzałami od morza wieją 
Na wojsko Igorowe. Ziemia dudni i tętni. 
Kurzawą ścielą się pola, a rzeki płyną mętnie, 
Łopocąc, chorągwie się chwieją: 
- Idą Połowcy od morza, idą pohańcy od Donu, 
Ławą na mojów walą, od tej i tamtej strony, 
Krzykiem zagrodził pole czarci pomiot przeklęty, 
A Ruś puklerzami grodzi z chrobrymi na czele orlęty. 
( ... ) 
„Wietrze! Wietrze! Czemu wiejesz tak groźnie? 
Wichrze! Wichrze! Bezlitosny panie! 
Strzały miotasz ze skrzydeł wysokich 
W mego łydy miłego zastępy. 
Małoż tobie, że mkniesz pod obłoki 
I kołyszesz na morzu okręty? 



Spójrz, rozwiała się łkaniem-płakaniem 
Radość moja po trawie, po rośnej ... " 
Na Putywlu murach przed zaraniem 
Jarosławna zawodzi żałośnie: 
„Dnieprze mój, Sławuto! Na swej wodzie , 
Co przebiła połowieckie skały , 
Hołubiłeś Światosława łodzie, 
Gdy Kobiaka hordy umykały, 
Ty mi męża przyhołub na łodzi, 
Bym na morze łez nie słała za nim". 
( ... ) 
Zawrzało nocą morze. Idą nawałnice. 
Bóg księciu pokazuje drogę na stolicę , 
Z jasyru do ojczyzny, na złoty tron ojca. 
Zgasły zorze wieczorne. W mrok zapadł krąg słońca. 
Igor śpi. Igor czuwa, w myślach pole mierzy 
Od Donu, od Wielkiego, do Małego Dońca. 
Owłur konia przyłapał i świsnął za rzeką, 
Zrozumiał kniaź: „Nie zginę. Pomoc niedaleko". 
I zadudniła ziemia, zaszumiały łozy, 
Zaskrzypjały, ruszyły połowieckie wozy. 
( ... ) 
Jasne słońce na niebie świeci: 
Książę Igor już na ziemi swojej. 
Na Dunaju śpiewają dziewoje, 
Do Kijowa płynie pieśń przez morze. 
Przez Boryczew jedzie książę na pokłon 
Pirogoszcze j Bogarodzicy. 
Radość krajom, grodom i stolicy. 

Sławiono pieśnią starych kniaziów, teraz na młodych kolej. Igor Światosła
wowicz, jary tur Wsiewołod, Włodzimierz-Igorowicz - niech żyją! Wasze 
zdrowie, kniaziowie i drużyno , za chrześcijan z pogańskimi pułkami walczą
cy! Kniaziom sława a drużynie cześć! 

przełożył na język polski 
JULIAN TUWIM 



KNIA! l~OR 
TREŚĆ OPERY 
Akcja rozgrywa się w 1185 r. 

Obraz I 
Igor Światosławowicz - kniaź Nowogrodu Siewierskiego i pan na Putywlu - przygo
towuje wyprawę przeciwko Połowcom. Ten wojowniczy lud stepowy, nękający usta
wicznymi napadami księstwa ruskie „ stanowi od dawna śmiertelne zagrożenie dla Rusi 
Kijowskiej. Zgromadzony w cerkwi lud pozdrawia kniazia Igora i jego rycerzy. Nies
podziewane zaćmienie słońca zakłóca uroczystą ceremonię pożegnania; lud przyjmu
je to jako złą wróżbę dla całej wyprawy. Także i bojarzy, lękający się siły Połowców 
namawiają kniazia, by pozostał. Igor jest niewzruszony , żegna swą żonę Jarosławnę i 
poleca ją opiece jej brata, kniazia Halickiego. Odjeżdża wraz z rycerzami i wojowni
kami, zabierając ze sobą także syna z pierwszego małżeństwa - Włodzimierza. Lud 
wznosi modły o powodzenie wyprawy kniazia Igora. Po odjeździe rycerskiej drużyny 
pozostają tylko dwaj dezerterzy - wędrowni grajkowie Skuła i Jeroszka, których do 
ucieczki z drużyny kniazia skłonił strach przed Połowcami i upodobanie do wygodne
go życia. 

Obraz II 
Kniaź Halicki, władający na Putywlu pod nieobecność jego szwagra kniazia Igora, 
ucztuje z pijaną kompanią. Ma nadzieję, że Igor nie powróci z niebezpiecznej wypra
wy, co pozwoli pozostać mu już na zawsze władcą Putywla. Wśród pijanej czeladzi 
Halickiego uwijają się Skuła i Jeroszka, zachwyceni swym protektorem , pod którego 
opieką mogą do woli jeść i pić. Oni także mają nadzieję, że Igor nie powróci nigdy z 
wyprawy. Gwałtowny charakter kniazia Halickiego, jego skłonność do nadużywania 
wma i nadmierne upodobanie do kobiet nie wróżą poddanym rządów sprawiedliwych. 
Zabawę przerywa wejście dziewcząt , mieszkanek Putywla; przybyły one błagać o li
tość dla jednej ze swych towarzyszek, uprowadzonej poprzedniej nocy siłą do łożnicy 
kniazia Halickiego. Kniaź wypędza je brutalnie. 

Obraz III 
Księżna Jarosławna wspomina szczęśliwe lata, spędzone u boku kniazia Igora. Niepo
koi się o los męża, długo nie powracającego z wyprawy. Przybywają dziewczęta, by z 
kolei u księżny szukać pomocy dla swej porwanej towarzyszki. Za chwilę przybywa 
także kniaź Halicki, zuchwały i pewny swej władzy. Wobec siostry zachowuje się w 
sposób butny, tak iż ta zmuszona jest przywołać go do opamiętania. Rozkazuje także, 
by uwolnił uprowadzoną dziewczynę. 
Przed księżną staje delegacja bojarów, niosąca tragiczne wieści: kniaź Igor po klęsce 
swych wojsk dostał się wraz z synem do niewoli. Zastępy Połowców nacierają na Pu
tywle. Jarosławna opanowuje swój ból i rozkazuje przygotować się do obrony grodu. 



Obraz IV 
Kniaź Igor, jego syn Włodzimierz i wielu rycerzy przebywają w niewoli u chana Koń
czaka, władcy Połowców. 
Dziewczęta połowieckie śpiewają tęskną pieśń i tańczą, pragnąc rozweselić swą panią, 
córkę chana. Kończakówna wydaje się ich nie słuchać, zatopiona w swych marze
niach . Niecierpliwie oczekuje nadejścia nocy, by spotkać się z ukochanym. Jest nim 
Włodzimierz, syn Igora. 

1 Z ciężkiej pracy powracają ruscy jeńcy, dziewczęta połowieckie dają im jeść i pić. Za
pada wieczór. Pod osłoną ciemności Kończakówna spotyka się z Włodzimierzem, we 
wspaniałym duecie młodzi wyznają sobie miłość. Kończakówna pewna jest, że ojciec 
nie będzie stawał na drodze jej szczęścia. Włodzimierz jednak sądzi, iż Igor nigdy nie 
przystanie na małżeństwo syna z córką odwiecznego wroga. Tymczasem kniaź Igor 
poddaje się niewesołym myślom. Dręczy go upokarzająca sytuacja w jakiej znalazł się 
1ako jeniec chana, niepokoi myśl o żonie 1 oi;>uszczonym księstwie, ciąży odpowiedzia
lność za nieudaną wyprawę , klęskę drużyny 1 śmierć wielu wojowników. Jeden z Poło
wców - Owłur, nawrócony potajemnie na chrześcijaństwo - pragnie dopomóc knia
ziowi w ucieczce. Kniaź jest Jednak zbyt dumny, a także zbyt rozdarty wewnętrznie by 
na to przystać . Odrzuca także zapewnienia o przyjaźni i propozycje sojuszu politycz
nego, jakie wysuwa chan Kończak, odczuwający wobec jeńca pewien rodzaj szacunku 
czy podziwu. Kończak kusi Igora bogactwami, pozwala także, by wybrał gn sobie naj
piękniejszą niewolnicę z jego świty. Na jego skinienie niewolnice z dalekich krain le
żących gdzieś za Morzem Kaspijskim rozpoczynają taniec. Dołączają do nich także 
wojownicy połowieccy . Wszystkich ogarnia szał tańca. 
Kniaź Igor, korzystając z sprzyjających okoliczności, postanawia zbiec. Jego syn Wło
dzimierz nie zgadza się towarzyszyć ojcu, gdyż nie potrafi rozstać się z Kończakówną. 
Igor decyduje się zatem na samotną ucieczkę, mając za towarzysza tylko Owłura. 
Kończakówna w desperacji podnosi na nogi obóz Połowców. Nie udaje się im zatrzy
mać kniazia I~ora , w ich rękach pozostaje jednak Włodzimierz. Połowcy chcą go za
bić, by zemścić się za ucieczkę kniazia Igora. życie ratuje mu chan Kończak, który 
zgadza się na związek swej córki z młodym kniaziem. Kończak jest jednak bez litości 
dla swych wojowników, którzy mieli strzec kniazia Igora i nie zdołali go upilnować. 
Skazuje ich na śmierć. 

Obraz V 
W Putywlu w pobliżu murów obronnych miasta Jarosławna lamentuje nad swym lo
sem , opłakując też swego uwięzionego męża. Wzywa wiatr, słońce i wodę by pozwoli
ły kniaziowi powrócić do niej i do swego ludu. W oddali spostrzega dwóch jeźdźców, 
pędzących ku Putywłowi, i w jednym z nich poznaje Igora. Za chwilę małżonkowie 
padają sobie w ramiona. 
Przybycie kniazia spostrzegają dwaj dezerterzy- Skuła i Jeroszka. Przerażeni grożą
cymi im konsekwencjami wpadają na szelmowski a skuteczny pomysł. To oni zawia
domią mieszkańców Putywła o powrocie kniazia. Na dźwięk dzwonu zbiega się lud, 
by święcić powrót umiłowanego kniazia. Wszyscy mają nadzieję, że uda im się ostate
cznie odeprzeć wrogie siły Połowców. 
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