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PIOTR CZAJKOWSKI 
( 1840 - 1893) 

BALET W TWORCZOSCI CZAJKOWSKIEGO 

Z• eby w pełni ocenić rewolucję 
twórczą, której dokonał Piotr 

Czajkowski w komponowaniu mu
zyki baletowej, należy cofnąć się i 
zastanowić jak sprawa ta wygląda
ła w Rosji w drugiej połowie XIX 
wieku. 

Do teatrów cesarskich angażowani 

byli muzycy w charnkterze przy
sięgłych kompozytorów muzyki ba
letowej . Najpopularniejszymi mię
dzi nimi byli Ricardo Pugni i Aloj
zy Minkus. Tym „fila rom'' dawano 
do pomocy pomniej szych kompozy
torów, którzy na afiszu figurowali 
jako ;,i inni". Praca tych muzyków 
ze względu na wielką ilość obsta
lunków stawała się często po prostu 
rzemiosłem; żądano od nich szere
gu osobnych „numerów", które na
stępni e baletmistrz dowolnie skra
cał, przestawiał, zastępował innymi. 
Bardzo szeroko stosowano te zabiegi 
wobec całości utworu muzycznego: 
baletmistrz według swego uznania, 
lub na żądanie primaballeriny u
mieszcza ł np. w balecie Delibes'a 
taniec z muzyką Pugni, lub w muzy
ce Drigo numer z baletu Adama. 
Przekonamy się, że i Czajkowski nie 
uniknął tego losu. 
Naogół ówczesna muzyka baleto
wa ograniczała się do roli akompa
niamentu, przy czym chodziło zaw
sze tylko o podkreślenie metrycznej 
struktury każ<iego tailca. 
I oto w to niepodzielne dotąd kró
lestwo kompozytorów „przysięgłych" 

wkracza nowy człowiek. Stalo się 

to w .sierpniu 1875 roku, kiedy Piotr 
Czajkowski zaczął tworzyć muzykę 

do swego pierwszego baletu Jezioro 
Łabędzie na zamówienie dyrekcji 
Teatru Wielkiego w Moskwie. 

Twórczy wkład Czajkowskiego sta
nowi przede wszystkim symfoniza
cja dotąd harmonicznie i instrumen
talnie ubogiej partytury baletowej; 
w jego ujęciu muzyka ta stała się o
brazowa, emoc:jonalnie nasycona, 
podkreślająca, a nawet inicjująca 
treść i klimat akej i, charakter i ob
licze postaci dramatu choreogra
ficznego. Muzyka baletowa Czaj
kowskiego dorównuje najwartoś

ciowszym utworom symfonicznym, 
w1ąząc się j ednocześnie w sposób 
integralny z akcją spektaklu. Nowa
torstwem jest także wprowadzenie 
do partytury baletowej właściwych 
twórczośc i i talentowi Czajkowsk ie
go melodyjności i szerokiej kanty
leny. ówczesnym kompozytorom, 
dla których muzyka baletowa mu
siała być przede wszystkim „dan
santna" tj. skoczna, metrycznie 
sprecyzo\.vana - romantyczna śpie
wność pa r ty tur choreograficznych 
Czajkowskiego wydała się nie tylko 
mało zrozumiałn , ale wręcz szokują
ca. Zresztą te przeczące złym trady
cjom posunięcia kompozytorskie 
stosował Czajkowski również w 
swych innych utworach - symfo
nicznych, kameralnych, fortepiano
wych, zastępując np. scherzo walcem. 
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Czajkowski nie uznawał gotowych 
formułek i nie l iczy! się z opinią 
krytycznie usposobionych muzyków. 
30 listopada 1878 roku napisał on do 
N. F . von Meck: „ ... Wcale nie je
stem admiratorem nieomylnych mu
zyków-specjalistów. Często są oni 
jednostronni; ich wiedza często pa
raliżuje ich wrażliwość. Zwracając 

całą uwagę na technikę, gubią samą 
istotę muzyki". 

A oto przykład zarzutów stawianych 
Czajkowskiemu z racji wprowadze
nia przez niego tematyki i form ta
necznych do utworów symfonicz
nych. Czynił je nie byle kto: uczeń 
i przyjaciel Czajkowskiego, wyso
kiej klasy muzyk, Sergiusz Tanie
jew. 18 marca 1878 roku pisał on do 
Czajkowskiego o jego IV Symfonii. 
„Scherzo jest nadzwyczajne i brzmi 
ślicznie. Nie lubię w nim tria; po-
0·0bne jest do taz1ca baletowego. 
Jedną z wad tej symfonii, z którą się 
nigdy nie pogodzę, jest to, że każda 
jej część zawiera coś co przypomi
na muzykę baletową: środek andan
te, trio w scherzo rodzaj marsza w 
finale. Przy słuchaniu symfonii mi
mowoli widzi mi się p ani Sobiesz
czańska albo Gillert II,* co psuje mi 
humor i przeszkadza rozkoszować 

się wieloma przepięknymi kagmen
tami tej symfonii". 

Na list ten odpowiedz i ał Czajkow
ski 27 marca tegoż roku: , Stanow
czo nie 'rozumiem co n azywa Pan 
„muzyką baletową" i dlaczego nie 
może Pan z nią się pogodzić. Czy pan 
rozumie pod tym określeniem każdą 

• Artyści baletu Teatru Wielkie go w 
Moskwie. 

wesołą, z tanecznym rytmem melo
dię? Bo w takim razie nie powini'en 
Pan godzić się z większością symfo
nii Beethovena, w których melodie 
takie spotyka Pan na każdym kro
ku. Czy chciał Pan .powiedzieć, iż 

trio w moim scherzo napisane jest w 
stylu Minkusa, Gerbera i Pugni? 
Wydaje mi się, że nie zasługuje ono 
na to. A w ogóle stanowczo nie ro
zu•1iem, jak w określeniu „muzyka 
baletowa" może się mieścić coś za
sługująct>go na lekceważenie. Prze
cież muzyka baletowa nie koniecz
nie musi być zła, może być i dobra 
(choćby SHvia Delibes'a). A jeżeli 
tak, to chyba wszystko jedno czy 
Sobieszczailska tańczy, czy nie". 
z tego powiedzenia „nie rozumiem 
co nazywa Pan muzyką baletową" 

- widzimy, jak bardzo Czajkowski 
przerastał i wyprzedzał swych 
współczesnych . Tworzył swe party
tury dla widowisk choreograficz
nych, kojarzy! ich treść z jakąś wi
zją, ale nie wpływało to bynajmniej 
na obniżenie stawianych sobie wy
maga11, nie obniżało inwencji twór
czej. I właśnie dlatego dziś muzyki 
baletowej Czajkowskiego - czy to 
będzie Jezioro Łabc;dzie, czy Spiąca 
Królewna - słuchać możemy na 
koncertach jak najlepszej muzyki 
symfonicznej . 
Zaczęty w 1875 balet Jezioro Ła
będzie zakończony został przez 
Czajkowskiego w 1876 roku. By! to 
jeden· z najszczęśliwszych okresów 
w twórczości kompozytora, okres 
całkowitej dojrzałości artystycznej, 
napisał wtedy Franceskę da Rimi
ni, powstawały Eugeniusz Oniegin i 
IV Symfonia. Czajkowskiego kusiło, 
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by próbować swych sił w różnych 

rodzajach muzyki. Dlatego, choć ba
let Je2ioro był obstalunkiem, zabrał 
się Czajkowski do pracy z entuzjaz
mem, tworzył gorączkowo, w pośpie
chu, zachwycony romantyczną le
gendą - treścią baletu. 
Zadanie nie było łatwe, a dla kom
pozytora podwójnie nowatorskie, 
Jezioro było bowiem pierwszym je
go baletem i pierwszą w ogóle próbą 
stworzenia symfonicznego widowi
ska choreograficznego, mającego głę
boko dramatyczną treść. I choć mo
że tworząc swą partyturę nie my
ślał Czajkowski o dokonaniu refor
my, jednakże zrealizował ją w pełni, 
właśnie dzięki swemu wielkiemu 
talentowi. 

Zanotujmy, że ten pierwszy balet 
pisał Czajkowski jeszcze nie :mając 
muzyki baletowej Delibes'a, czego 
zresztą później bardzo żałował. U
ważał francuskiego kompozytora za 
p-rawdziwie utalentowanego nowa
tora w zakresie wprowadzenia do 
muzyki baletowej momentów li
ryczno-uczuciowych. Jak wysoko ce
nił Czajkowski Delibes'a sądzić mo
żemy rz. jego listu do N. von Meck 
pisanym 26 listopada 1877 roku: 
„Słyszałem niedawno genialną w 
swoim rodzaju muzykę Delibes'a do 
jego baletu Silvia. Już przedtem po
znałem ją z wyciągu fortepianowe
go, ale we wspaniałym wykonaniu 
orkiestry wiedeńskiej po prostu o
czarowała mnie, szczególnie w czę

ści I. Jezioro Łabędzie jest praw
dziwym paskudztwem w porówna
niu z tym" 

Czajkowski jest oczywiście zbyt 
skromny, bo nie kto inny, tylko 

właśnie on pierwszy nadal nową 
t r e ś ć muzyczną osobom drama
tu choreografic .. nego, powiąz.1ł ak
cj ę w całość, zbliży ł ją do nas w 
swej często głęboko wzruszającej 

prawdzie. 
Autorem libretta baletu był ów

czesny kierownik r epertuaru ka
trów cesarsk"ch W. Biegiczew. 
Współpracował on ze znakomitym 
tancerzem Gelcerem, tóremu póź
niej powierzy Czajkowski skompo
nowanie taóców w operze Eugeniusz 

Oniegin. 
Libretto J eziora skomponowane by
ło pod niewątp liwym wpływem ba
letu a· eUe. Treścią jego jest znane 
w różnych odm ianach pod nie lu
dowe o dziewczynie zamien ionej w 
ptaka przez złego cza rownika. Ten 
świat fanta tyki ze złymi duchami, 
zaklęciami i wyzwoleniami z cza
rów stanowił ulubiony temat spek
takli baletowych . Do t ego z reguły 
dochodziły ceny na jak:imś dworze 
królewskim, gdzie odby\lały się ba
le i zabawy bogate w tańce, nie ma
jące nic wspólnego z akcj ą baletu. 
Albo też różnorodne d ivertissemen ts, 
których uczestn · ami bywali czasem 
wi eśniacy - „pejzan i" z nieuniknio
nym konfliktem pomiędzy mm1, a 
zjawiającym się p r ·nce charmant. 

Czy te niekonsekwencje, te utarte 
wymagani ::imi starych baletowych 
kanonów szablony, przeszkadzały 

Czajkowskiemu ? s ię wrażenie, 

że nic n ie j st w stan i obniżyć po
ziomu jego twórczej in wencji. Co 
najwyźej odczuć można pewną nie
jednolito ść lin ii komp zycyjnej, spo
wodowaną k oni czności;-i wprowa
dzenia k ilku ta i1ców charaktery-
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stycznych. Dość trafnie Igor Gle
bow nazywa muzykę J eziora albu
mem „pieśni bez słów". Zresztą 

Czajkowski głęboko przejął się za
sadniczą treścią baletu: tragiczny 
los Odetty, jej miłość do księcia 
Zygfryda, jego mimowolna zdrada 
i cierpienia Odetty znalazły w mu
zyce Czajkowskiego prawdziwie 
ludzkie tragiczne tony, wizerunki 
muzyczne tych dwojga kochanków 
- to najczystsza poezja. I to jesz
cze wzruszało Czajkowskiego, że 

fantastyczna postać dziewczyny-ła

będzia jest psychologicznie realna: 
przecież to c z ł o w i e k wcielo
ny w ptaka i wyzwolony przez mi
łość. 

Premiera Jeziora odbyła się w 
Moskwie 20 lutego 1877 r. Balet wy
stawiony zos tał przez baletmistrza 
Rejzingera, który zupełnie nie zro
zumiał i nie zgłębił całego • piękna 
partytury Czajkowskiego. Nie cho
dziło mu wcale o wyakcentowanie 
rzeczywistej treści tańca, o ukazanie 
przeżyć i uczuć bohaterów na tle ich 
charakterystyki muzycznej. Rejzin
ger komponował balet podkreślajqc 
utartym zwyczajem głównie cechy 
bajki z jej światem czarowników, 
metamorfoz -- z całym bagażem ele
mentu fantastycznego. O stosunku 
Rejzingera do twórczości Czajkow
skiego sądzić możemy ze wspomnień 
profesora konserwatorium moskiew
skiego, N. K aszkina, który pisze: 
„Przy wystawieniu baletu niektóre 
fragmenty były opuszczone jako nie
wygodne dla tailca, albo zmienione 
na wstawki z baletów innych kom
pozytorów. Oprócz tego baletmistrz 
wymógł dopisanie tar'lca rosyjskie-

go, którego wykonanie na dworze 
niemieckiego księcia wcale się nie 
tłumaczyło. Postępująca z przed3ta
wienie na przedstawienie „wymia
na" muzyki Czajkowskiego na 
wstawki innych kompozytorów spra
wia, iż w kor'lcu co najmniej trzecia 
część 11.uzyki Jeziora była zamie
niona na fragmenty z innych bale
tów, przy czym najmniej wartościo
wych". 

Balet nie mia! powodzenia. N. von 
Meck pisze do Czajkowskiego 
14 stycznia 1880 roku: „ ... wszystko 
jest biedne, ponure. W sensie cho
reograficznym ten balet jest bardzo 
marny". A krytyk muzyczny Laro
che mówi po premierze: „Nędzniej
szego baletu nie widziałem nigdy. 
Ani kostiumy, ani dekoracje nie 
mogły zatuszować bezsensu choreo
grafii". Ale w roku 1878 tenże Laro
che pisze: „Przy innej redakcji cho
reograficznej balet jestem pe
wien - wzbudzi zainteresowanie, 
bo partytura jest czarująca". 
Nic dziwnego, że wszystko to w naj
wyższym stopniu zniechęciło Czaj
kowskiego, który dopiero w roku 
1889, czyli 12 lat po premierze mo
skiewskiej znów wrócił do choreo
grafii i napisał muzykę do swojej 
Spiącej Królewny. 
Czajkowski nie doczekał się wzno
wienia Jeziora, nic stał się świad
kiem jego powodzenia. Na akademii 
ku czci zmarłego kompozytora d·:i.ia 
17 lutego 1894 roku wznowiony zo
stał Il akt baletu, a dopiero 27 stycz
nia 1895 roku odbyła się w Peters
burgu premiera całego spektaklu z 
całkowitą nowq choreografią Ma
riusa Pctipas i Leona Iwanowa. 

Jeśli dotychczas mówiliśmy o Czaj
kowskim, musimy teraz uwagę na
szą skierować na współtwórce; jego 
baletów - Petipas. 
Marius Petipas (1822-1910) był ucz
niem znakomitego Vestris'a. Do Pe
tersburga zastał zaangażowany w 
charakterze pierwszego tancerza w 
1847. Baletmistrzem podówczas był 

Jules Perrot. Dopiero w roku 1857, 
po wyjeździe Perrot, został Petipas 
baletmistrzem i na stanowisku tym 
przetrwał 50 lat. Skomponował 57 
baletów, 17 wzno~vił i ułożył 34 di
vertissements. Petipas był niezwy
kle utalentowanym, wysoce kultu
ralnym, śmiałym w swych pomy
słach i wymaganiach artystq. Dzia
łalnością swojq zakoilczył, jakby u
koror)ował epokę takich klasyków 
jak Philippe Taglioni, Charles Di
d~lo<, Antoine Tetus, Jules Pcrrot, 
Saint-Leon). W Petersburgu współ
pracował Petipas z Cristianem Jo
gansonem i Leonem Iwanowem, jed
nakże ci dwaj baletmistrzowie si
łą niezwykłej ambicji i talentu Pe
tipas pozostawali raczej w cieniu. 
I jeśli do roku 1890 balety Petipas 
były to wielkie, wspaniałe widowi
ska, którym brak jednak było kon
cepcji dramaturgicznej, brak budowy 
akcji opartej o treść muzyczną - o 
tyle rzecz zmieniła się, kiedy Petipas 
zanął współpracować z Czajkow
skim. Wówczas balety jego stały się 
prawdziwymi po'matami. Obserwu
jemy w nich zresztą wpływ Perrot 
w dramatyzacji akcji, wpływ Taglio
ni w stosowaniu clemer;.tów nad
przyrodzonych i wreszcie Saint-Le
on'a w opracowywaniu coraz pięk
niejszych wariacji solowych. 

Czajkowski pisał swoje dwa bale
ty - Śpiq cq Królewnę i Dziadka do 
Orzechów w najśc iślejszym kontak
cie z baletmistrzem. Zachowały się 

francuskie notatki Petipas, będące 

szczegółowymi librettami do tyct1 
baletów. Przytoczę pisane dla kom
pozytora wskazówki Petipas do ak
tu I D ziadka do orzechów. 

Nr 1. Muzyka subtelna. 64 takty. 
Nr 2. Choinka się zapala. Muzyka 
iskrzą c.a się. 8 taktów. 
Nr 3. Wejście dzieci. Muzyka hała
śliwa, racosna. 24 takty. 
Nr 4. Chwila zdziwienia i zachwy
tu. Kilka taktów tremolo. 
Nr 5. Marsz. 64 takty itd. 

Takie szczegółowe wytyczne dawał 
Petipas na żądanie samego Czaj
kowskiego, który całkowicie się do 
nich stosował. Wskazuje to, jak wy
soko cenił kompozytor poziom ar
tystyczny Petip as i znał jego nieo
mylną :muzykalność. Baletmistrz po
zwalał sobie określać nie tylko ilość 
taktr)w, ale nawet charakter muzy
ki! 
Inaczej wyglqdała praca Czajkow
skiego nad partyturą Jeziora. Tak 
przeciętny artysta jak Rejzinger nie 
mógł się stać współpracownikiem 

kompozytora. Gdy więc po śmierci 
Czajkowskiego zabrał się Petipas do 
pracy nad wznowiegiem baletu -
by zadośćuczynić swojej koncepcji 
widcwiska - musiał on poprzesta
wiać kolejność poszczególnych frag
mentów muzycznych. I choć Jezioro 
miało tak niesławny i krótki żywot 
na scenie moskiewskiej, Petipas 
zbyt wierzył w talent Czajkowskie
go, by nie rozumieć, że przyczyną 
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klęski byla choreografia Rejzingera, 
w akcji swojej nie związana z mu
zyką, wyraźnie jej obca. To też Pe
tipas złożył ówczesnemu dyrektoro
wi teatrów cesarskich Wsiewołoż

skiemu projekt wznowienia pierw
szego baletu Czajkowskiego i uzy
skał aprobatę. Z niezwykłą energią 
zabrał się baletmistrz do pracy, przy 
współpracy kapelmistrza i kompo
zytora Drigo - pierwszego wyko
nawcy wszystkich baletowych par
tytur Czajkowskiego w cesarskim 
teatrze Maryjskim w Petersburgu. 
Wielki kult, jaki żywił Drigo dla 
Czajkowskiego, kazał mu w pierw
szym rzędzie skreślić wszystkie do
dane do .partytury Czajkowskiego 
fragmenty muzyczne innych kompo
zytorów. Prawda, nie uni'c.nął i on 
pewnych odchyleń od pierwotnej re
dakcji partytury, dodając do muzyki 
Jeziora kilka drobnych utworów 
Czajkowskiego z op. 72. Akt IV wy
magał - według zdania Petipas -
największych zmian, toteż Drigo zin
strumentował go na nowo, a balet
mistrz zrezygnował z obrazu powo
dzi i śmierci bohaterów. Cały plan 
baletu, jego koncepcja i inscenizacja 
są całkowicie dziełem Petipas. Ale 
korzystał on z współpracy Leona 
Iwanowa, powierzając mu wszystkie 
„łabędzie" sceny drugiego i czwar
tego aktu. Iwanow był bardzo zdol
nym baletmistrzem i skomponowa
ne przez niego adagio i pas de qua
tre II aktu zapewniają mu pamięć 
w historii choreografii. 
Pierwszą wykonawczynią roli Odet
ty-Odylii w Petersburgu byla wło
ska primaballerina Pierina Legnani, 
tyipowa przedstawicielka tańca terre 

d terre, świetna techniczka (ona to 
wykonala w codzie Jeziora 24 fouet
tes, co w tamtych czasach stanowi
ło wyczyn nie lada). Po Legnani ro
lę Odetty-Odylii tańczyły Matylda 
Krzesii1ska, Olga Preobrażeńska, 
Wiera Triefiłowa i Tamara Karsa
wina, nie ustępując tancerce wło
skiej w technice, a znacznie górując 
nad nią wyrazem przeżycia wew
nętrznego. Rolę Odetty-Odylii w 
inscenizacji Petipas zawsze tańczyła 
ta sama ballerina. 

W roku 1932 kierownicy Teatru 
Opery i Baletu w Leningradzie po
stanowili „odczytać na nowo" cho
reografię i libretto całego baletu. 
Pracę tę powierzono znanej tancer
ce i pedagogowi Waganowej, a 
współpracownikami jej byli : kompo
zytor Asafiew, kapelmistrz Dranisz
nikow, reżyser Radlow i scenograf 
Dmitrjew. Zmiany były dość znacz
ne. W części choreograficznej skom
ponowano na nowo akty I i III. Li
bretto przenosiło akcję ze średnio
wiecza do pierwszej polowy XIX 
wieku i zasadniczo zmieniło charak
ter niektórych osób dramatu. Tak 
więc czarownik Rotbart był obszar
nikiem, który za cel sobie postawił 
wydanie swej córki za mąż za mło
dego hrabiego Zygfryda. W finale 
baletu, widząc, że łabędź jest ranny, 
hrabia popełniał samobójstwo. Nowe 
ujęcie postaci kobiecych wymagało 

dwóch odtwórczyń roli Odetty -
Odylii, toteż powierzono je różnym 
ballerinom. 
Radziecki teatr nie przestał szukać 
nowych dróg inscenizowania baletu 
Czajkowskiego. Dowodem tego jest 
wystawienie baletu w Teatrze im. 

- B-

Stanisławskiego przez baletmi
strzów P. Gusiewa i W. Burmejste
ra. Oprócz przywrócenia skreś lonych 

d.) tąd fragmentów muzycznych (pas 
de deux w akcie III, taniec „małych 
l::lbt;dzi" w akcie IV), znów wn ies io
no poprawki do libretta. Dopisano 
mianowicie prolog o nas tępuj;1cej 

treści: mloda księżn iczka zbiera 
kwiaty. Nadlatuje czarownik, okry
waj<;c ją swymi olbrzymimi skrzy
dłami. Za ch\vilę przed oczyma wi
dza przepływa biały łabęd~ z koro
ną na głowie. W inscenizacji Tea tru 
im. Stanisławskiego ta sama ta ncer
ka tańczyła rolę Odelly-Oclylli. 
W Polsce balet Czajkowskiego wy
stawiany był kilkakrotnie, ale spek
takle te nie reprezentowały pozio
mu, który zasługiwalby na szczegó
łowe· omówienie. Natomiast powo
jenna inscenizacja Stanisława Misz
czyka zrealizowana w 1953 roku w 
Poznaniu jest już w naszym reper
tuarze choreograficznym pozycją 
wysokiej klasy. 

Ciekawy to I godny podkreślenia 
fakt, że obecna w rszawska wersja, 
nie je t powtórzeniem spektaklu po
znań :kiego, ale na nowo przemyśla
n::} i opracowaną, na wskr0ś orygi
nalną kompozycją , mimo, że jest 
dzielem tego samego baletmistrza. 

Stanisław Miszczyk rolę Odetty
Odylii powierza dwóm tancerkom. 
Czyni to zresz tą z innych zgoła po
wodów niż np. Waganowa. Misz
czyk wychodzi ze slusznego założe
nia, że zjawienie się w III akcie tej 
samej balleriny w roli okrutnej, 
podstępnej córki czarown ika dezo
rientuje w;dz::i, a co ważniejsze ·
lamie calość poetycznego, wzrusza
ją cego obrazu Odetty. 

\V przedstawieniu warszawskim par
tytura Czajkowskiego nie zawieca 
żadnych nie należących do niej u
tworów. W akcie IV przywrócono 
fragment „małych łabędzi" . 

TACJANNA WYSOCKA 



JEZIORO ŁABĘDZIE 
EROTEIE STRESZCZENIE 

AKT PIERWSZY 

W ogrodzie przed zamkiem udziel
nej księżnej bawi się młodzież, 

która >.ię zebrała z okazji dojścia do 
pełnoletności księcia Zygfryda, syna 
księżnej. Dziewczęta i chłopcy żar
tują, śmieją się i tańczą naprze
mian. Ogólna radość ustaje z chwilą 
nadejścia księżnej, która oznajmia 
Zygfrydowi, że na jutrzejszym balu 
winien wybrać sobie żonę spośród 

dziewcząt zaproszonych na tę uro
czystość. Słowa matki nie znajdują 
jednak oddźwięku w duszy Zygfry
da; żadna ze znanych mu dziewcząt 
nie zdobyła jego serca. 
Po wyjściu księżnej zabawa trwa 
nadal. 
Zapada zmrok. Młodzież rozchodzi 
się. Zygfryd jest smutny; żal mu się 
rozstać z beztroskim życiem w gro
nie przyjadół. Zaczyna marzyć o 
dziewczynie, którą móglby pokochać. 
Lecz gdzie jest ta dziewczyni. ~ To
warzystwo przyjaciół nie interesuje 
dziś Zygfryda. Uwagę jego zwraca 
dopiero widok przelatujących łabę
dzi, który wskazuje mu błazen. 
Biorąc do rąk kusze, książe i jego 
przyjaciele wyruszają na polowanie. 

AKT DRUGI 

W dzikiej okolicy, wśród leśnej 

gęstwiny lśnią wody głębo
kiego jeziora. Na jego brzegu wzno-

szą się ruiny starego zamczyska. 
O północy, kiedy przyroda spoczy
wa w głębokim śnic, przez jezioro 
przepływa sznur białych łabędzi. 

Dopłynąwszy do brzegu, łabędzie 

krążą w powolnym korowodzie. 
Nadchodzi Zygfryd z przyjaciółmi. 
Niezwykle piękny łabędź, oświetlo

ny migotliwym blaskiem księżyca 

zwraca jego uwagę. Zygfryd zmierza 
się, chce strzałą ugodzić łabędzia, 

lecz zatrzymuje się zdumiony, gdyż 
łabędź nagle ,przybiera postać prze
pięknej księżniczki Odetty. 
Dziewczęta-łabędzie otaczają Zyg
fryda. Odetta wyjawia Zygfrydowi 
tajemnicę czaru, ciążącego nad nią 
i jej towarzyszkami. Zły czarodziej 
Rudowłosy zamic:li je w łabędzie i 
tylko nocą w pobliżu tych ruin mo
gą one przybierać znów lud7.ką po
stać. Wzruszony opowiadaniem 0-
detty Zygfryd oświadcza, że gotów 
jest zabić Rudowłosego. Lecz Odet
ta ze smutkiem odpowiada, że w ten 
sposób nie można zniweczyć czaru. 
Tylko wierna miłość młodzieńca, 

który nikomu jeszcze nie przysii;gał 
miłości, może je wyzwolić spod wła
dzy Rudowłosego. 
Rudowłosy zamieszkujący ruiny 
zamczyska podsłuchuje Odettę 

Zygfryda. 
Opanowany nagłym uczuciem miło
ści dla Odelty Zygfryd przysięga 

jej wierność i zaprasza na jutrzej
szy bal, na którym przedstawi ją, 
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jako swoją na rzeczoną. Ale Odetta 
nie może się zj awić wśród ludzi, pó
ki czar nie zosta nie z niej zdjęty. O
strzega ona Zygfryda, że Rudowłosy 
za pomocą intryg i podstępów bę

dzie się starał zmusić Zygfryda do 
złamania przysięgi, a w razie jego 
niewierności - zginie ona i jej przy
jaciółki. 

Budzi się świt. Dziewczęta znów 
przybieraj ą postać łabędzi. Zygfryd 

Zygfryd ulega Odylii i oznajmia 
matce, że postanowił poślubić córkę 
Rudowłosego . Rudowłosy triumfuje, 
książe złamał przysięgę; Odetta i 
jej przyjaciółki muszą zginąć. śmie
jąc się złowieszczo Rudowł:isy po
kazuje Zygfrydowi ukazującą się w 
oddali Odettę i znika razem z Ody
lią. 

Zygfryd pojmuje, że padł ofiarą 

p o d stęp u i zrozpaczony śpieszy nad 
wierz , że silą i niezmiennośc ią swe- jezioro. 
go uczucia wyzwoli Odettę spod 

władzy Rudowłosego . AI{T CZ\V ARTY 
Niezauważony przez księcia ukazuje 
się Rudowłosy ze swą córką Odylią, 

p okazuje jej Zygfryda i wtajemni
cza ją w swój podstępny plan. 

AKT TRZECI 

l X T sali na zamku księżnej zbie
\' \' rają się zaproszeni na bal goś

cie. Wśród rozbrzmiewających fan
far w chodzi sześć dziewcząt, spośród 

których Zygfryd m a wybrać żonę. 
Ale książe nie zwr aca uwagi na n ie, 
marząc o pięknej dziewczynie-łabę

dziu. 
Nowe dźwięki fa nfar agia zają przy 
bycie nowego gościa. Zjawia się u
dowłosy, który przybrał postać ry
cerza i przyprowadził n b al swoją 

có:r;kę O dylię, łudząco podobną do 
Odetty. 
Zygfryd jest przekonany, że Odylia 
jest jego ukochaną - Odettą . Roz
poczyna się intermedium, w którym 
dużą rolę odgr ywa błazen. 
Następują tańce gosc1 zagranicz
nych (hiszpański, węgierski). Ostat
nia tańczy Odyl ia . Rudowłosy roz
kazuje jej oczarować księcia i uzy
skać od niego wyznanie miłości. 

B rze.g lab~dziego jeziora. Noc 
ciemna 1 ponura. 

Zrozpaczona Odetta opowiada swym 
towarzyszkom o zdradzie Zygfryda. 
Dziewczęta-ł abędzie straciły nadzie
ję wyzwolenia. Wbiega Zygfryd. Nie 
zapomniał on swojej przysięgi i nie 
przestał kochać Odetty. Na balu wi
dział w Odylii swoj ą Odettę i dla 
niej przeznaczone było jego wyzna
nie. 
Rudowłosy, widząc swoją przegra
ną, przywołuje przeciw zakochanym 
groźne żywioły. Zaczyna s ię burza, 
błyska się, biją pioruny, wiatr tar
ga gałęzie drzew, jezioro występuje 
z brzegów. Lecz nic nie może poko
nać siły młodej, czystej miłości i 
rozdzielić Odettę i Zygfryda. 
Nie mogąc pokonać zakochanych, 
Rudowłosy burzy zwaliska zamku -
chcąc im odciąć drogę powrotu. 
Wreszcie sam rozpoczyna walkę z 
księciem i ginie z ręki Zygfryda. 
Miłość zwyciężyła . Odetta i Zyg
fryd w otoczeniu przyjaciółek wita
ją pierwsze promienie wschodzące
go słol'ica. 
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STANISŁAW MISZCZYK 



MARIA KRZYSZKOWSI<:A 

ROMAN MACKIEWICZ 

STANISŁAW J.c1IWCK1 
OLGA SA WICK.1 



OLGA GLINKÓWNA IRENil CIEŚLIKńWNA. 

LILIANA WOLSKA SABINA SZATKOWSKA 



... 

MARIQUl'l'A COMPE B ll.RBAR1l WŁODARCzyIC 

BARBARA ANDRZEJ ACZEK /.LF;KSANDRA BORSCH 



KRYSTYNA STANKIEWICZ 
.JilD\VlGA K OSTRZE111Sl{1l 

... 

BARBARA LESNIEWSK.A MARIA SUIWWIAK 



WITOLD BORKOWSKI ZBIGNIEW KILINSKl 

... 

. , 

ZBIGNIEW STRZAŁKOWSKI STEFAN WENTA 



MAREK BRAZIEWICZ 

STAN!Sl~AW SZYMAŃSKI 

„ 

DOGD .<lN LJULDEH. 

TADEUSZ ZLAJWAL 



\VOJC IECll WlES!OŁŁOWSKl 

BOLESŁAW PROCNE R 

„ 

BOGDAN WOLCZYŃSKI 

ZBIGNIEW JUCHNOWSKI 



BALET 

Dyr. Baletu Baletm L'ltn 
prof. STANISLA W MI ZCZYK prof. LEON WÓJCIKOWSKI 

Asystent baletmistrza 
SABINA SZATKOWSKA 

Darbara Andrzejaczck 
Rarb a ra Barska 
J\la rta Bokota 
Witold Borkowski 
Aleksandra Borsch 
Marek Braziewicz 
Krystyna Bukowska 
Bogdan Bulder 
Irena c:.::-ślikówna 

Mariquita °Compc 
Andrzej Czałkowski 
Stanisław Cywióski 
Krystyna Gall 
K azimierz Gqsiorowski 
Barbara GiEratlowska 
Olga Glinkówna 
Zbigniew Juchnowski 
Barbara Kasprowicz 
Zbigniew KiE116ki 
Krystyna Koło<lziejczyk 
Byszarda Kołtuniak 
Krystyna Korda 
Jadwiga Kostrzemska 
Stanisław Kowabki 
Maria Krzyszkowska 
Wiesława Latkowska 
Barbara LeśniewEka 
Franciszc:k Lewandowski 
Irena Ładowska 
Hyszard Majka 
Barbara Malejonek 
Ludwik Malecki 
Anita Mandowska 
Earbara Mazurówna 

Inspektor Bal( tu 
BOLESŁAW PROCNER 

Krystyna M azurówna 
Wanda Mączkówna 
Czesław Mette 
Olga Oleszkiewicz 
Wiesława O lk iewicz 
Barbara Piekarska 
Bolesław Procner 
,Terzy Rytel 
Olga Sawicka 
I1&lina ści.borówna 
Stanisława Selmówna 
Zygmunt Sidło 
Z ·gmu nt Skórzyr1ski 
Kazimierz Skrzypkowo ki 
Henryk Smolarek 
Elżbieta Spratek 
Y ·ys tyna Stankiewicz 
Zbigniew Strzałko \ <ki 
Grzegorz Stl'Zelczyl 
Maria Surow ;.ak 
Hanna Szctjewska 
Sabina Szatkowska 
Danuta Szorcówna 
Stanisław Szymar1oki 
Tadeusz Wacławik 
Stefan Wenta 
Wojciech Wil:~ iołłow sld 

Halina Witkowska 
Barbara Włodarczyk 
Bogusław Wolczyilski 
Liliana Wolska 
Leszek Zgoła 
Tadeu&z Ziarna! 
Henryka Zwierzówna 
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Korepetytor Baletu 
JEilZY SMOCZYŃSKI 

ORKIESTRA 

I S KRZYPCE: 

Mieczy ~.ław H a lik - koncerlm. 
Ai eksander Poleski - - koncertm. 

Czesł aw Lewandow ski 

S abina Kostyra 
J\nton~ Morzykow~ki 

F: yszard L askowski 
Aleksander Syrtowt 

.Józef Stonkus 

Czesław Landy 
Ka zimierz P awlicki 
Franciszek Przystupa 
,Tan Malecki 

Haman Cia rkowski 

współpraca: 
, 

T a deusz Zygadło 
Wiesław Bąkowski 

Wale rian Kozłowski 
Stefan Szubiakiewicz 

II SKRZYPCE: 

Kazimiera Petry 

F eliks Pająk 
Leon'.'.:! Szpiro 
Leon Liskowski 
Tomasz Kokot 
Stanisław .Czajkowski 

Józef Śniadowski 
Mieczysław Duszyr1ski 

Zygmunt Grossman 
Krystyna Huzarska 

Janusz Szok 

ALTÓWKI: 

Józe f Banaś - koncertm. 
Zygmun t Ga rba rski 
J ózef Laskowski 
Antonina Wiśniowska 

K a rol Mika 
J a nusz Wojnicki 
Jan I3i enduga 

współpraca: 

Hubert Pn'.ewski - konctrtm. P. R. 

WI OLONCZEI.E: 

J erzy Węsławski - koncerlm. 
J anusz Klekowski 
Jerzy Ługiewicz 
H. Dobrzyniec-K alinowski 
Lucjan Butkiewicz 
K azim ierz Raczyóski 
Zygmunt Beb rysz 
Sławomir Klemt 

KONTRABASY: 

Aleksander Sawczenko 
Henryk Wołłowicz 

Józef Frcy 
\.'l<:cław S zablir1ski 
.Ta n J asióski 
Stanisław Karp'.i1sk i 
Mari an Płaza 

FLETY: 

Henryk Bartnikowski 
Tadeusz Wołoszyn 
Jan Głowniewski 
L eon Czerniatyóski 
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OBOJE: 

Ludwi k Szyma1'lski 
. Józef Klukowski 
J ózef Tutlewski 
współpraca: 

Karol S !i zow~k i 

KLARNETY: 

.Jerzy Lubiszews.ki 
M aria n Smolis 
Andrzej B urzy1iski 
współpraca: 

Jozef Forem2k;. 

FAGOTY: 

Benedykt Górecki 
Franciszek Krowicki 
Edward Błach 

współpraca : 

Kazimierz Piwko\ ski 

WATJTORNIE : 

Michał Pankowski 
Roman Ma tusznv. ki 
Aleksander Walczak 
Józef Nizi1iski 
Jan Mik8zto 

współpraca: 

Edwin Golnik 
Tadeusz Kici ak 

TRĄ Y : 

Ryszard Kupi ck; . 
J e> n R ydelek 
Władysław Szuksztel 
Stanisław Lenkiewicz 

PUZONY : 

Tadeu z Tuzinowski 
Jan Sienkiewicz 
.~a n B or owsk i 

w pól raca: 

Kazimierz Morawski 

TUBA: 

Sta ni s ław wiGtot'iski 

współpr<ica: 

t<:in isbw Cze rwit'C 

HARFA : 

Teresa zulowicz 
n . '.na ru._1śkowa 

PERKUSJA: 

S[ e fan 111 c'r 

Mich a ł zcrwi1i ski 
i\ n toni Tcnczar 
Jcin F'it ak 

Insp 1 tor Orkiestry: 
.JAN BORKOWSK I 
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PAN'STWOWA OPERA W WARSZAWIE 
Dyrektor: Prof: WALERIAN BIERDIAJEW 

JEZIORO LABĘDZI:E 
balet w 4-ch aktach 

PIOTRA CZAJKOWSKIEGO 

libretto 

W. BIEGICZEW i W. GELCER 

In scenizacj a i choreogr a fi a 

STANISŁAW MISZCZYK 

PREMIERA 
14.IV.1956 r. 

K ier own ictwo muzyczne 

'TADEUSZ WILCZAK 

Kierownik baletu 

STANISŁAW MISZCZYK 

• 
Dekoracje i kostiumy 

STANISŁAW JAROCKI 



ODETTA 

ODYLIA 

KSIĄŻĘ ZYGFRYD 

RUDOWŁOSY 

BŁAZEN 

KSIĘŻNA 

M1JTia Krz-:,·Jzk ow 3k a 
Ol a · 

WU11ls .&or~ 
Zb'ign iew Strza lkowskł 

Zbigniew Ki!i1isk i 
Stefan Went a 

Edmun d Nowak 

OSOBY 

ADAGIO WARIACJE 
(I akt) 

PAS DE QUATRE 
(II akt) 

TANIEC HISZP AN SKI 
(III akt) 

Halina Maculewicz 
Liliana Wolska 

Barbara Andrzejaczek 
Al eksandra Borsch 

Alfreda K _cz 
Krystyna Stankiewicz 
Barbara Bars lm 
Krystyn a Bukowska 
Maria Compe 

TANIEC WĘGIERSKI Pfe1 e1t@r1111tt Pttcltówaa 
(III akt) Halina Maculew icz 

Maria Badmajeff 
lWarta Bokota 
Irena Ładowska 

- Danuta Szercówn a 
MISTRZ CEREMONII Mar B rt12''cwtee 

ŁABĘDZIE 

NARZECZvNE 

KA WALEROWIE 

M i eczyslaw Jank owski 

Barbar a A n drzejaczek 
Barb • ra Bars ka 
Ma rta Bokota 
A licja Boli.kawska 
Aleksandr a Borsch 
Krystuna B ukow ska 
K rystyna Gali 
Barbara G ieraltowsk a 
Barbara K asprowicz 
Ruszarda Kołtuniak 
Kryst1ma Korda 
Jadwiga K ostrzemska 

B arbara Andrzcjaczek 
A licja Dońkow .~ a 
A l eksandra B orsch 

Zb igni ew Cichocki 
Zb igniew Juch no-wski 

W i es1awa Latko-wska 
Barbara Leśniewska 
Barbcira Melejonek 
Aniceta M andowska 
Barbara M azurówna 
Olga oieszkiewicz 
Wieslawa Olk iewicz 
Elżbieta Spratek 
Maria Surowiak 
Dan uta Szorcówna 
Barbara Włodarczyk 
Halina Witkowska 

Jadwiga Kostrzemska 
Barba ra Leśniewska 
Wi eslawa Olkiew i cz 

Ryszard Majka 
Tadeusz Zlamal 

DAMY GOTY.CKIE 

PAJACYKI 

ŚWITA KSIĘZNE.J: 

MŁODE PANNY 

Krystyna GaH 
Ryszarda K oltuniak 
Wies lawa L atkowsk a 
Barba,ra Ma zur6wna 
Wanda lr'I qczkówna 
Ol ga Oles;: iew ic;: 
Kr ysty na Stankiewicz 
Halina Ściborówna 
Maria Surow iak 

Barbara Gierałtowska 
Barbara Malejon ek 
Elżb ieta Spratek 

Barbara K asprowicz 
Elżbie ta Spratek 
H anna Szajewska 

Halina Baurska 

oraz uczniowie Państwowej Sredniej Szkoły Baletowej w Warszawie 

ORKl E ST R A PAŃSTWOWEJ OPERY W WARSZAWI E 

Solo skrzypcow e 
M ieczyslaw Ha lik 
Alek sander Polelłk i 

Dy!'ygent: Tadeu~z Wilczak 

3 olo w iolonc7el w e 
J erzy iVęslawskt 
··~ 

Florentyna Puchówna 
1 K o alkót.. a 

Jadwiga Kostrzemska 
Barbara Leśniewska 

Zbiv · w Ji cl 
Botes!aw ProC1ter 
Krystyna Korda 
Anita iWa n.dow sk a 
llenryka Zwterzówna 

r- e11eła1t Wl'lłeryksk i 
Zbign iew Ci chock i 
Stan islaw K ow alski 
Czesław Mette 
Boles aw P rocner 
Henryk Smolarek 
Zygmunt Skórzyrhk ł 

Ka:imierz Gasiorowskł 
Ryszard M ajk a 
L udwik iHalecki 
L eh Zgola · 
T adeusz Zlam al 
Ta deusz W aclawik 

Han.na Szajewska 
Ha lina Wi tkowska 
Barbara Włodarczyk 

Stanis aw Cywińsk i 
F ranciszek Lewandowski 
Kazimie rz Skrzypkowski 

Maria Badmajef! 



Baletmistrz i pedagog 
Leon Wójcikowski 

Asystent baletmistrza 
Witold Borkowski 

Pomocnik reżysera 
Apoloniusz Kowalski 

Inspektor baletu 
Mieczyslaw Jankowski 

Kierownik techniczny 

Brygad ier maszynistów 

Kierownik pracowni 
elektrotechnicznej 

Kierownik p racowni 
krawieck iej-męskiej 

Kierownik pracowni 
krawieckiej -damskiej 

Kierownik pracowni 
stolarskiej 

Kierownik pracowni 
perukarskiej 

Kierownik pracowni 
modelatorsk iej 

Kierownik pracowni 
tapicerskiej 

Kierownik rekwizytom! 
Kierownik pracowni 

ślusarskiej 

Kierownik pracowni 
&zewskiej 

Korepetytorzy baletu 
Adam Zerynger 
Helena Saukowa 

Asystenci Scenografa 
Izabella Konarzewska 
Anna Zakrzewska 

Organizator pracy 
artystycznej 

Euzebiusz Slawiński 

Inspicjent 
Franciszek Tutak 

E. Kopacz 

P . Tro janowski 

J . Morawski 

J. Rotuski 

P. Papees 

M. Kazubiński 

J. Sobczyński 

s. Kąkol 

B . Sołtysiak 

S. Sulkowski 

J. Chmielewski 

C. Rojek 
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