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„Jezioro Łabędzie" 

- arcydzieło Czajkowskiego 
- perła poezji, liryki i kantyle-

ny tanecznej 
- najznakomitszy balet roman

tyczno-klasyczny 
- ut·wór choreog.raficzny, stano

wiący od 60-iu lat obowią
zującą pozycję każdej sceny 
baletowej . 

- balet, realizacja którego jest 
marzeniem każdego baletmi
strza-klasyka 

- balet, w którym wykonanie ról 
Odetty-Odylii pasuje tancerkę 

na ballerinę 
- klęska (1877) i triumf (1895) 

baletu Czajkowskiego 

W jakich waru.nkach powstało „Jezioro Łabędzie''? 
Co skłoniło Czajkowskiego do komponowania mu
zyki baletowej? Do kogo należał pomysł libretta? Co 
było przyczyną klęski prapremiery moskiewskiej w 
roku 1877? 
Rozważmy wszystko szczegółowo. 
Piotr Czajkowski urodzony 7 maja 1840 roku w 

mieście Wotkinsk, od lat najmłodszych zdradzał nie
przeciętne zdolności i namiętne zamiłowanie do mu
zyki. Ale w ówczesnym społeczeństwie rosyjskim, 
w jego kołach szlacheckich, muzyka, jej nauka, trak
towane były jedynie jako rozrywka, przyjemne spę
dzenie czasu i dwunastoletni Pietia oddany został do 
słynnej, ekskluzywnej petersburskiej „Szkoły Pra
wowiedzienia'', kształcącej młodych prawników, a po 
jej ukończeniu otrzymał posadę etatowego urzędnika 
w Ministerstwie Sprawiedliwości. 
Jednakże, kiedy w jesieni· 1861 roku Antoni Ru

binstein zakłada w Petersburgu pierwsze w Rosji 
kursy muzyczne, przemianowane w rok później w 
Konserwatorium, Czajkowski wbrew radom rodziny, 
staje się jednym z pierwszych słuchaczy uczelni. . 

Po ukończeniu studiów w grudniu 1865 roku, Czaj
kowski ostatecznie zrywa z pracą w ministerstwie 
i na zaproszenie Mikołaja Rubinsteina przenosi się 

do Moskwy, zaangażowany na s tanowisko profesora 
harmonii i teorii muzyki do Konserwatorium mo
skiewskiego. 

Fakt ten przesądzi o dalszych losach kompozy
t ora. 

Biegiczew, ówczesny kierownik repertuaru mo
s kiewskich teatrów cesarskich, zaproponował Czaj
kowskiemu skomponowanie baletu. Kaszkin*} we 
„Wspomnieniach" swoich pisze: „Piotr Iljicz chętnie 
się zgodził, ale jako konieczny warunek postawił, by 
akcja odbywała się w czasach •rycerskich i była za
razem fantastyczną ". Biegiczew s am naszkicował pro
gram baletu, Czajkowski zaaprobował go i zgodził 
się za 800 rubli skomponować muzykę do propo
no\vanego tematu''. Ale ze znalezionego później li
stu bra•ta Czajkowskiego Modesta do Laroche'a"*). 
wynika, iż współautorem libretta był również tan
cerz Gelcer . 

Fantastyka treści libretta zawsze urzekała Czaj
kowskiego. Sześć czy siedem scenariuszy baletów, 
którymi zajmował się kompozytor w latach 187C
-1 893 zawsze miały charakter bajki, a Modest opo
wiadał, że w balecie oczarowywała brata właśnie 
strona fantastyczna treści, iż marzył on o „drama
cie fantastycznym". Stąd prawdopodobnie uwielbie
nie kompozytora dla baletu „Giselle''. . 
Jednakże w momencie debiutu Czajkowskiego jako 

kompozytora muzyki baletowej, nawet w postępo
wych kołach muzycznych istniały wątpliwości co do 
słuszności komponowania przez poważnego muzyka
-symfonika muzyki do spektaklu choreograficznego. 
Niemały w tym był i wpływ Wagnera, który pod 
hasłem walki o realizm zwalczał balet. Jaskrawym 
przykładem negatywnego stosunku kompozytorów do 
mmyki baletowej, jest treść listu Sergiusza Tanieje
wa*} pisanego 18 marca 1878 roku do Czajkowskie
go a propos jego IV Symfonii : 

„Scherzo jest nadzwyczajne i brzmi ślicznie. Nie 
lubię w nim tria: podobne jest do tańca baletowego. 
W tej symfonii wadą z którą nigdy się nie pogo
dzę jest to, że każda jej część zawiera coś co przy
pomina muzykę baletową : środek, andante, trio w 
scherzo, rodzaj marsza w finale. Przy słuchaniu 
symfonii mimo woli widzi mi się pani Scbieszczań
ska albo Gillert II**), co psuje mi humor i przeszka
dza rozkoszować się wieloma przepięknymi frag
mentami tej symfonii." 

Z jakąż wiarą w słuszność sprawy brzmi odpowiedź 
Czajkowskiego z 27 marca tegoż roku: „Stanowczo 
nie rozumiem co nazywa Pan „muzyką baletową" 
o rytmie tanecznym? Bo w takim razie nie powinien 
i dlaczego nie może Pan z nią się pogodzić. Czy Pan 
rozumie pod tym określeniem każdą wesołą melodię 

'> Kaszkin Mikołaj (1839-1920) profesor Konserwatorium 
moskiewskiego , sprawozdawca muzyczny. 

'') Laroche German (1845-1906) profesor Konserwatorium 
petersburskieg o , sprawozdawca muzyczny. 

') Taniejew Sergiusz (1856-1915) kompozytor, pianista, od 
roku 1~85 dyrektor konserwato rium moskiewskiego. 

" ) Artyści baletu T eatru Wielkiego w Moskwie. 



Pan godzić się z większością symfonii Beethovena, 
w których melodie takie spotyka Pan na każdym 
kroku. Czy chciał Pan powiedzieć, iż trio w moim 
scherzo napisane jest w stylu Minkusa, Gerbera 
i Fugni? Wydaje mi się, że nie zasługuje ono na to. 
A w ogóle stanowczo nie rozumiem, jak w określe
niu „muzyka baletowa" może się mieścić coś zasłu
gującego na lekceważenie. Przecież muzyka baletowa 
niekoniecznie musi być zła, może być i dobra (choć
by „Silvia" Delibes'a). A jeżeli tak, to chyba wszy
stko jedno czy Sobieszczańska tal'lczy, czy nie". 
Kwestionując porównanie swych kompozycji ze 

„stylem muzyki Minkusa, Gerbera i Pugni" dotyka 
Czajkowski sprawy istotnej i drażliwej. Otóż w dru
giej połowie XIX wieku muzyka baletowa w Rosji 
miała pozycję bardzo skromną . Do teatrów cesarskich 
angażowani byli muzycy w charakterze przysięgłych 
kompozytorów muzyki baletowej. Najpopularniejszy
mi między nimi byli Alojzy Minkus i Cezary Pugni. 
Oczywiście praca tych muzyków, ze względu na 
wielką ilość obstalunków, stawała się często po pro
stu rzemiosłem, a te w wielkim pośpiechu tworzone 
partytury brzmiały na ogół dość miernie. Zresztą 
i ówczesne wymagania były niewielkie: muzyka ba
letowa ograniczała się do roli akompaniamentu, mu
s iała być łatwą, wyraźnie akcentowaną metrycznie, 
o prostych rytmach, przeważnie skoczna i pogodna. 
Składała się często z osobnych „numerów", które na
stępnie baletmistrz dowolnie skracał, przestawiał, za
stępował innymi. Szeroko stosowano te zabiegi wo
bec całości utworu muzycznego i baletmistrz we
dług swego uznania lub na żądanie prima-baleriay 
umieszczał w balecie Drigo taniec z muzyką De
libes'a, albo w balecie Adama efektowny numer z 
baletu Deldeveza. Przekonamy się, że i Czajkowski 
nie uniknął tego losu. 

I oto w to niepodzielne dotąd królestwo kompo
zytorów „przysięgłych" wkracza nowy człowiek -
Piotr Czajkowski. 

„Jezioro Łabędzie" było pierwszym baletem Czaj
kowskiego i pierwszą w ogóle próbą stworzenia sym
fonicznego widowiska choreograficznego, mającego 
głęboko dramatyczną treść. I choć może tworząc 
swą partyturę nie myślał Czajkowski o dokonaniu 
reformy, jednakże zrealizował ją w pełni tak, iż 
właściwie należy mówić nie o reformie lecz o rewo
lucji twórczej, zważywszy poziom i formę muzyki 
baletowej w drugiej połowie XIX wieku. 

Twórczy wkład Czajkowskiego stanowi przede 
wszystkim symfonizacja harmonicznie i instrumental
nie ubogiej dotąd partytury baletowej; w jego uję
ciu muzyka ta stała się obrazowa, emocjonalnie na
sycona, podkreślająca, a właściwie inicjt. ją ca treść 
i klimat akcji, charakter i oblicze postaci dramatu 
choreograficznego. Dramaturgiczna treść baletu wcie
lona jest w muzykę, dyktowana niejako przez nią. 
Muzyka staje się bazą całego spektaklu. Partytury 
baletowe Czajkowskiego dorównują najwartościow
szym utworom symfonicznym, wiążąc się jednocze
śnie w sposób integralny z akcją spektaklu. Nowa-

torstwem je~t. także wprowadzenie do partytury ba
let?~e?, własc1."'~ych talentowi kompozytora, melodyj
nosc1 1 szerok1eJ kantyleny. Bo Czajkowski - sym
fonik w1~!~ ~orzystał z doświadczel'l Czajkowskiego 
aut.ara p1esni, kantaty. Zasady swego symfonizmu 
wciela~ w nowe pomysły, w obrazy wizualne w 
opery 1 balety. Symfonizacja muzyki baletowej z~ini
CJ.owana przez Czajkowskiego dąży do wprowadze
ni_a wokalnych form do rytmiki i struktury epizo
dow bal~towych. Pas de deux i wariacje baletowe 
są. w t~orc~_oś~i Cza~kowskiego jak gdyby odpowie
dnikami .ar11 1 . duetow operowych. Wokalne formy 
wzb?gacaJ~ taniec. Adagia baletowe w kompozycji 
Cza1kowsk1ego stają. się „tańcem-pieśnią", nową mo
wą taneczną bohaterow baletu, mową miłosną, lirycz
ną, dra.matyczną, stają się zasadniczą formą dra
maturgu choreograficznej. 

W roku 1875 (4. V.) odbyła się w moskiewskim 
Teatrze Wielkim premiera opery Czajkowskie"O 
„Opric.znik"*). W tym właśnie czasie rozpoczął CzaJ
kow~ki pracę nad kompozycją muzyki „Jeziora Ła
będziego". 

Po.rwany pracą, komponował Czajkowski muzykę 
„Jez10ra" b~r?za sz?bko. Na rękopisie pierwszego ak
tu po ~rz~c1e1. scenie ręką kompozytora odnotowano: 
„13 pazdz~ernika 1875. Moskwa". W lutym 1876 kom
pozytor pisze do swego brata Anatola: „ ... będę kol'l
czyć balet", a w marcu: „pogrążony jestem w in
strumentacji baletu, muszę niebawem skol'lczyć". Do 
brata Modest~ (24. III.) : „W końcu tego tygodnia ja
dę na cały Wielki Tydziel'l i świeta na wieś do Kosti 
Szyłowskiego. Chcę odejść od tego całego zgiełku, 
z:vykłego podczas świąt w Moskwie i dobrze zająć 
~ię bal~tem, który trzeba koniecznie wykol'lczyć i to 
Jak naJp~ędz~J. Wczoraj w sali szkoły teatralnej od
bywała się p1erw~za próba kilku numerów pierwsze
go akt,u baletu. Zebyś wiedział jak komicznym było 
P'.ltr~ec. na bal~t~istrza, który z miną pełną sku
pienia I natchmema komponował tańce przy dźwię-

18;~ ;r.apremiera op ery odbyła się w Petersburgu 12. IV. 



k<>ch jedynych skrzypeczek. Jednocześnie zazdr?ś.c1ć 
można bvło tancerkom i tancerzom, którzy spełmaJąc 
św ict ~· obowiązek, krygowali się w uśm1ec~ac.h prz~d 
ima;,.inowaną publicznością i rozkoszowali się .moz
liwośc:ia skakania i kręcenia się. Muzyką .m.oJą są 
~- teatrze \VSzyscy zachwyceni." :Na ostatme] stro
nie· rękopi su widzimy notatkę: „Koniec... Glebowo 
10 kwietnia 1876 roku". .. 

Stosunek Czajkowskiego do sztuki choreograf1c7-
i1e j był pełen szacunku. Rozumiał i . podkreślał, ze 
jeśli widz teatru operowego przychodzi przede wszy
. t '·im bv słuchać to publiczność w balecie chce 
~~~rzeć. ·orędując 'za muzyką bale.tową, ~t?rej r:1oż
na i trzeba słuchać, kompozytor me umniej szał zna
czenia wartości choreografii, jej przyznając równo-
rzedną z muzyką rolę spektaklu. . 

Choreografia baletmistrza Rejzingera stała się 
p:·zyczyną klęski, katastrofy artystycznej baletu Cza.i
kows:dego . 

Rejzinger, człowiek niezdolny , przekonany jednak
że o swym taletcie, chciał narzucać swą wolę acz
ko lwiek nieudolność jego była tak wyrażna, że tan
cerki same układały sobie tańce i balet montowan~· 
bvł ogólnymi siłami. Rejzinger nie zrozumiał i nie 
zgłębił całego piękna partytury Czajkowskiego, _uwa~ 
żal ją za „nie dansantną'', ponurą . CzaJkowsk1 zas 
od razu przekonał się, iż Rejzinger jest an.alfabetą 
i rutyniarzem. Konflikty ·- arastały, wymagania kom
pozytora przekraczały możliwości baletmistrza. W~e
d\· to prawdopodobnie Biegiczew, dobrze usposob10-
n·,. do Czajkowskiego, powołał do współpracy tan
c~rza Gelcera . Stał się on pośrednikiem pomiędzy 
kompozytorem, baletmistrzem i zespołem . baletowyi:n 
i nieraz łagodził powstające ostre konflikty. CzaJ
kowski wysoko cenił talent Gelcera i jemu powie
rzd w 1878 roku skomponowanie tańców w operze 
„Eugeniusz Oniegin". . . 

Premiera „Jeziora" odbyła się na scenie Teatru 
·wielkiego w Moskwie 20 lutego 1877 roku w deko
racjach Walca, orkiestrę prowadził Riabo:"". ~alet _nie 
miał powodzenia. O przyczynach klęski piszą .o\y~ 
cześni sprawozdawcy. Oto fragment ze „Wspommen 
Kaszkina: 

,.Przy wystawieniu baletu niekt?re fragmenty m1;1-
zvczne zostały opuszczone jako niewygodne do tan
c~ albo zmienione na wstawki z baletów innych 
ko'mpozytorów. Oprócz tego baletmistrz wymógł dopi
sanie tańca rosyjskiego, którego wykonanie na dwo
rze niemieckiego księcia wcale się nie tłumac.zyl?. 
Postępująca z przedstawienia na przedsta""'.1ei:i-1e 
.wvmiana" muzyki Czajkowskiego na wstawki 1r:
~·:ch kompozytorów sprawia, iż w końcu co naJ-
mniej trzecia ·część muzyki „Jeziora Łabęd7iego" by
ła zamieniona na fragmenty z innych baletów, przy 
czym najmniej wartościowych". . . 

A Laroche mówi: „Nędzniejszego baletu me w1-
<lziałem nigdy. Ani kostiumy, ani dekoracje nie mo
aly zatuszować bezsensu choreografii". Nie naJle
piej wyglądało i wykonanie. Prima-baleriną ówcze-
nego baletu w Moskwie była wysoce utalentowana 

Sobieszczańska, o której pisał znakomity Blasis, iź 
można zaliczyć ją do największych kwiazd choreo
grafii'. Jednakże nie Sobieszczańska tańczyła rolę 
główną na premierze, tylko przeciętna tancerka Kar
pakowa, której mąż posiadał rozległe stosunki. 

Pomimo niepowodzenia baletu jako widowiska sce
nicznego, postępowi muzycy mówili o kompozycji 
Czajkowskiego więcej niż dodatnio, nazywając „Je
zioro" nie zwykłym baletem, ale wydarzeniem art;-·
stycznym. Laroche pisał: „Jezioro" jest najlepszym 
baletem jaki słyszałem. Przy innej redakcji cho
reograficznej, balet - jestem pewien - wzbudzi za
interesowanie, partytura bowiem jest czarująca". 

Pomimo niepowodzenia „Jeziora" w Moskwie, Czaj
lrnwski na prośbę dyrektora Wsiewołożskiego skom
ponował jeszcze dwa balety: „Spiącą Królewnę" (1890) 
i „Dziadka do orzechów" (1892), a powodzenie tych 
dwóch dzieł prżygotowywało, godne jego wartości . 
wznowienie „Jeziora". Niestety Czajkowskiemu nie 
dane było dożyć do tego dnia, zmarł 6. XI. 1893 roku. 

Dyrekcja teatrów cesarskich postanowiła uczcić pa
mięć wielkiego kompozytora. W pracy nad nową 
wersją sceniczną baletu „Jezioro Łabędzie" , przy
wróceniem integralnej redakcji muzycznej, zjedno
czyli się bliscy kompozytorowi ludzie : Modest Czaj
kowski, Laroche, Drigo, Petipa i Iwanow. 

Baletmistrz Marian Petipa (1822-1910) był naj
bliższym współpracownikiem Czajkowskiego, auto
rem choreografii „Spiącej Królewny". Uczeń znako
mitego Vestrisa, zaangażowany został do Petersbur
ga w charakterze pierwszego tancerza w roku 1847. 
Choreografem podówczas był Jules Perrot. Dopiero 
w roku 1857, po wyjeździe Perrot, został Petipa 
baletmistrzem i na stanowisku tym przetrwał 50 lat. 
Skomponował 57 baletów, wznowił 17 i ułożył 34 
divertissiments. Petipa był niezwykle utalentowanym, 
wysoce kulturalnym, śmiałym w swych pomysłach 
i wymaganiach artystą. Czajkowski wysoko cenił ar-;
tystyczny smak Petipa, jego nieomylną muzykalnośc 
i chętnie stosował się do jego wskazówek. Mówiąc 
o swej współpracy z Petipą, Czajkowski . w liście 
swym do Nikołajewa z dnia 2. VI. 1891 pisze: „Po 
ustaleniu libretta, baletmistrz robi szczegółowy pro
jekt scen i tańców, wskazując dokładnie nie tylko 
rytm i charakter muzyki, ale i liczbę taktów." 
· Petipa zbyt wierzył w talent Czajkowskiego, by 

nie rozumieć, że przyczyną klęski baletu „Jezioro 
Łabędzie" była nieudolna choreografia Rejzir:ge~a_, 
w akcji swojej nie związana z muzyką, absolutnie JeJ 
obca. To też po śmierci kompozytora, Petipa złożył 
Wsiewołożskiemu projekt wznowienia baletu i uzy
skał jego aprobatę. Jednakże, nim odbyła się pre
miera „Jeziora Łabędziego" w całości, wystawiono 
na koncertach poświęconych pamięci zmarłego kom
pozytora (17 i 22.Il.1894) drugi akt baletu w choreo
grafii Lwa Iwanowa. Prawdopodobnie Iwanow dawno 
rozważał i studiował partyturę II aktu „Jeziora", może 
jeszcze wtedy, gdy Wsiewołożski projektował wysta
wienie tego aktu w teatrze Krasnego Sioła. Właśnie 
muzyka scen „łabędzich" najwięcej odpowiadała wra-



żliwej, głęboko muzykalnej osobowości baletmis trza. 
W scenach gdzie tak przemożnie wypowiadają się 
uczucia Odetty i Zygfryda, gdzie w muzyce przema
wia wedh.!g określenia Czajkowskiego „miłość, mi
ł o ść i jeszcze raz miłość", umiał Iwanow wyrazić te 
uczucia nie pantomimą, tylko tat'tcem, pięknym ada
gio, wariacjami . Poezja, liryka, śpiewność tańców 
Odetty są rzeczywiście poematem choreograficznym, 
z3pewniającym baletmistrzowi pamięć w historii cho
re ografii. 

Jednakże cały plan wznawianego baletu, jego kon
cepcja i inscenizacja są dziełem Petipa. 

Najbliższym współpracownikiem Petipa był kom
pozy tor i kapelmistrz Riccardo Drigo (1846-1930) 
pier ws zy wykonawca \vszystkich baletowych party
tur Czajkowskiego w cesarskim teatrze Mariańskim 
w P etersburgu. 

Premiera baletu „J ezioro Łabędzie" odbyła się 
w Petersburgu 27 stycznia 1895 roku. Pierws zą wy
konawczynią Odetty - Odylii była włoska prima
ba llerina Pierina Legnani (1863-1923) uczennica zna
komitej Beretta. Była świetną techniczką i olśniła 
P etersburg wykonaniem fouettes. Po Legnani rolę 
Odetty-Odylii tańczyły Matylda Krzesińska, Olga 
Preobrażenska, Wiera Trefiłowa i Tamara Karsawina, 
nie ustępując tancerce włoskiej w technice, a górując 
nad nią wyrazem przeżycia wewnętrznego . Rolę Odet
ty-Odylii w inscenizacji Petipa zawsze tańczyła ta 
sama ballerina. 
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primabalerina Teatru Wielkiego 
i Teatru Muzycznego im. Stanisławs kiego 
i Niemirowicza-Danczenko w Moskwie (1932-1963) 
tańczy główne partie solowe w baletach: 
Don Kichot, Płomień Paryża, 
Fontanna Bakczysaraj u, Jeniec Kaukaski, 
które były jej najwybitniej szymi krea cjami 
pedagog - wykłada taniec klasyczny 
w Państwowym Instytucie Sztuki T eatralnej 
im. Łunaczarskiego w Moskwie 
choreograf - realizuje balety kla :syczne 
i współczesne w Moskwie, 
w wielu Republikach ZSRR, w Berlini e, 
Sztokholmie, Warszawie i Gdańsku 
w tym „Jezioro Łab<; dzie' ' : 

Warszawa - 1960 r. 

Gdańsk - 1961 r . (fragmenty) 

Sztokholm - 1965 r. 

Gda1'lsk - 1968 r . (całość) 



T R E ś c B A L E T u 

Jest taka legenda - wielka i wytrwała miłość mo
że uwolnić Królewnę Odettę i jej towarzyszki zaklęte 
w łabędzie przez Czarnoksiężnika. Jest taka chwila 
w nocy, kiedy łabędzie odzyskują dziewczęcą postać„ 
lecz Czarnoksiężnik czuwa w murach nad jeziorem .. 
bv nikt nie natrafił na ślad zaklętych dziewcząt, by 
niczyja miłość nie zniwec~yła jego mocy. 

Akt I 

W pobliżu jeziora jest pałac królowe.i. Dziś syn 
jej - Książe Zygfryd staje się pełnoletni. Zaproszona 
młodzież zabawia się wesoło. 

Nauczyciel snuje opowieść o zaczarowanym jezio
rze. Urzeczony Książe, pochłonięty myślami o zaklętej 
Królewnie Odetcie, niechętnie powraca do zabawy. 

Przyjaciele zapraszają Księcia na łowy. Jakże· 
chętnie podąża z nimi. Opuszcza zaba\:vę - pragnie 
znaleźć się nad jeziorem. 

Akt II 

Noc. Czarnoksiężnik krąży wokół jeziora - wy
wołuje zaklęte łabędzie. 

Przybywa Książe. Zjawiają się ptaki-dziewczęta. 
Jest to właśnie chwila, gdy wolno im wrócić do 
swoich postaci. 

Książę usiłuje schwytać ptaka-dziewczynę, Kró
lewnę Odettę. Oczarowany wyznaje jej miłość. Przy
sięga, że moc jej zdolna jest złamać zaklęcie. Tańczą 
swój taniec miłości. Piękna i smutna jest Odetta -
wie, że Czarnoksiężnik czuwa. 

Czarnoksiężnik zjawia się - rzuca czar. Posłuszne 
zaklęciom dziewczęta-ptaki muszą powrócić na je
zioro. 

Akt III 

Zbliża się godzina wielkiej próby. 
Jest bal. Dziś Książe na życzenie Matki musi 

dokonać wyboru narzeczonej. 
Czarnoksiężnik knuje · zemstę. Przybywa ze świtą 

na bal - w przebraniu rycerskim. Przyprowadza 
Odylię, swoją córkę, łudząco podobną do Odetty. Jego 
czary mogły zmienić Odylię w Odettę - nie mają 
dość siły, by zmienić jej duszy. Nie biały - lecz 

zarny jest to ptak-dziewczyna. Jest. ii:ina - kusi~ 
·cielska, przewrr•'la. Zachwycony Ks1ąze ulega JeJ 
czarom. Przysit., " jej miłość . Dokonał wyboru 
prowadzi ją do Matki. . 

Czarnoksiężnik triumfu]e . Odylia zwyciężyła 
Odettę. 

Lecz nie. Biały łabędź - nieszczęsna Odetta -
ukazuje się za oknami pałacu. Książę po jm~je ~at'.łlną 
pomyłkę. Zrozpaczony biegnie nad łabędzte 1cz10ro. 

Aki IV 

Płaczą łabędzie. Rozpacza zdradzona Odetta. Trium
fuje Czarnoksiężnik. 

Zjawia się Książe - błaga o przebaczen!e. Nic 
złamał przysięgi. W Ody Iii widział Odettę. JeJ. prz~·
siegał miłość. Zniweczona jest więc moc zaklęcia. 

· Czarnoksiężnik nie godzi się z klę~ką. R~zpocz~na 
walkę. Przegrywa. Przegrywa - bowiem wielka .1es t 
siła miłości. 

Pierwsze wystawienie .Jeziora Łabędziego na scenie moskiewski cg 
Wielkiego Teatru w 1877 roku 
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Alicja Boniuszko 

B A L E T P. O. i F. B. 

Kierownik baletu i choreograf 
JANINA JARZYNÓWNA-SOBCZAK 

Choreograf 
ZYGMUNT KAMIŃSKI 

Korepetytorzy : 
HELENA SAUK 

URSZULA TSCHERTOK 

Pedagodzy: 
PIOTR SCHULZ 

BOGDAN CHOJNACKI 

Inspektor baletu 
.JERZY ZOCHOL 

Konsultant akrobaty ki : 
LESZEK OSMANSKI 

Pierwsi soliści 

Ali ej a Boni uszko 
Zygmunt Jasm an 
Bronisław Kropidłowski 
Janusz Wojciechowski 
Kazimierz Wrzosek 

Soliści: 

Genowefa Brett 
J oanna Górska 
Lilia nna Kowalska-

-Wrzosek 
Beata Kimie-

-Wojciechowska 
Janina Zielińska 
Waldemar Gajewski 
Zygmunt Kamiński 
Bronisław Prądzyń ski 
Henry k śliwa 
P iotr Schulz 

Koryfeje: 

Dagmara Graezer 
Regina Hallen 
Róża Korzeniowska 
Halina Pankow 
Halina Przybył 
Bogusław Chojnacki 
Miłosz Dąbrowski 
Krzysztof Rzeszot 

Zespół baletowy: 

Ewa Ciemniak 
Maria Domagalska 
Anna Gicnca 
Ewa Hirszband 
Regina Katzor 
Krys tyna Kobielska 
Lidia Kulbikowska 
Ba.rbaTa Michalska 
Barbara Poświatowska 

Krys tyna Stemplewska 
Halinc• Sikora 
Barbara. Sta.nuch 
I zabela Tanaś 
Wanda Tillert 
Maria Zemlo 
Danuta Żurawska 
Jan Jakubowski 
Gustaw Klauzner 
Lech Ladowski 
Leonard R ybicki 
J erzy Zochol 



Orkiestra Puńalwowej Opery i Filharmonii Ballycklel 

KIEROWNIK ARTYSTYCZNY i I DYRYGENT-JERZY KATLEWICZ 
DYRYGENT - ZBIGNIEW BRUNA 

DYRYGENT-ASYSTENT - GRZEGORZ Sl:TT 

l SKRZYPCE 
Szmaj Wojciech 

(koncertmistrz) 
Kochański Tadeusz 

(koncertmistrz) 
Bujalski Franciszek 
Kuca! Jerzy 
Peisert Andrzej 
Wytrykowski Zbigniew 
Stein Kazimierz 
Langowska Maria 
Jeziorny Wiesław 
Niemiro Henryk 
ll<Iieńko Michał 
Zielińska Irena 
Huzarski Kazimierz 

li SKRZYPCE 
Kosiorek Stanisław 
Zaremba Zenon 
Sztukowski Sylwester 
Malecki Jerzy 
Butowski Wacław 
Popielska Wanda 
Osterczy Stefan 
Brochocki Bronisław 
Kres Norbert 
Tomczyk Bernard 

AL TOW Kl 
Smilgin Mieczysław 
Wojtkowski Jerzy 
Albrecht Irena 
Mańkowski Kazimierz 
Lejman Krystyna 
Budny Piotr 
Sajek Piotr 

WIOLONCZELE 
Zaborowska Bożena 

Swiłlo Janusz (koncertmistra) 

(koncertmistrz) 
Filar Andrzej 
Pokorniecki Franciszek 
Baryła Karol 
Tomczak Tadeusz 
Miodowski Zdzisław 
Sperski Krzysztof 
Andrzejewski Tadeusz 

KONTRABASY 
Piotrowicz Edwin 
Kucharska Barbara· 
Rosiek Stanisław 
Chamera Adam 
Mazur Adolf 
Pile Antoni 
Piotrowicz Zdzisia w 

HARFA 
Rużkowa Regina 
Winiewicz-Gbiorczyk Halina 
INSPEKTOR ORKIESTRY: 

HENRYK NIEMIRO 

FORTEPIAN 
Kulkowa Urszula 

ORGANY 
Spychala Henryk 

FLETY 
Gągałka Wacław 
Klaman Ryszard 
Kaziński Jarosław 
Kwiecień Mieczysław 

OBOJE 
Gassan Erwin 
Buczkowski Romuald 
Sękowski Stanisław 

ROŻEK ANGIELSKI 
Chrapkowski Henryk 

KLARNETY 
Swiercz Władysław 
Zaręba Jan 
Pietras Andrzej 
Swicrcz Ryszard 

BAS-KLARNET 
Guzowski Kazimierz 

FAGOTY 
Radula Benedykt 
Piłat Maksymilian 
Stracewski Mirosław 

KONTRAFAGOT 
Pawłowski Jerzy 

WALTORNIE 
Suchoples Aleksander 
Filipowicz Kazimierz 
Jakubowicz Marian 
Daniecki Edward 
Klimek Zygmunt 
Tylewski Tomasz 
Brzostek Leon 

TRĄBKI 
Ratajczak Ryszard 
Burdynowski Józef 
Tabaszewski Franci~zek 
Mlrzwa Alicja 
Stachnik Józef 

PUZONY 
Trus Aleksander 
Kasprzycki Alfons 
Tuzinowski Jan 
Grygorowicz Edward 

TUBA 
Tęcza Karol 

PERKUSJA 
Szymański Marian 
Rugienis Bronisław 
Brzeski Witold 
Wiśniewski Wacław 
Jastrzębski Bernard 

KOREKTOR FORTEPIANÓW: 
WŁADYSŁAW OGLĘCKI 

ZESPÓL TECHNICZNY 

Kierownik sceny Janusz Dutkiewicz 

Światła Bronisław Ciba 

Kierownik warsztatów Henryk Wisz 

Kierov.'Tlicy pracowni: 

perukarskiej Halina Wasielewska 

stolarskiej Bronisław Rapicki 

modelarskiej Mieczysław Iwai1ski 

malarskiej Zdzisław Bubella 

krawieckiej damskiej Sabina Ostrowska 

krawieckiej męskiej Kazimierz Skoczeń 

obuwniczej Jerzy Borysewicz 

Rekwizytor Jan Walerzak 
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Od et ta - Odylia 
ALICJA BONIUSZKO - primabalerina 

JOANNA GÓRSKA, BEATA KIMIC-WOJCIECHOW
SKA, LILIANA KOWALSKA-WRZOSEK 

Książę 
ZYGMUNT JASMAN, BRONISŁAW KROPIDŁOW
SKI, JANUSZ WOJCIECHOWSKI, KAZIMIERZ 

WRZOSEK, Jan Jakubowski 

Czarnoksiężnik 
ZYGMUNT JASMAN, JANUSZ WOJCIECHOWSKI, 
KAZIMIERZ WRZOSEK, Miłosz Dąbrowski, Krzysz

tof Rzeszot. 

AKT I 

Księżna 
ANNA BARTOSZYŃSKA 

Róża Korzeniowska, Zofia Poświatowska 

Błazen 

WALDEMAR GAJEWSKI, PIOTR SCHULZ, Bogu
sław Chojnacki, Gustaw Klauzner. 

Nauczyciel 
ZYGMUNT KAMIŃSKI, Lech Ladowski 

Pas de trois 
JOANNA GÓRSKA, BEATA KIMIC-WOJCIECHOW
SKA, LILIANA KOWALSKA-WRZOSEK, Dagmara 

Graezer, Anna Gienca, Wanda Tillert. 
JANUSZ WOJCIECHOWSKI, KAZIMIERZ WRZO
SEK, PIOTR SCHULZ, Miłosz Dąbrowski, Jan Ja

kubowski 

W al c 
GENOWEFA BRETT, HALINA PANKOW, Lidia Kul
bikowska, Izabela Tanaś, Miłosz Dąbrowski, Jan Ja

kubowski, Leonard Rybicki 
oraz zespół baletowy 

Dworzanie-Paziowie 
Zespół baletowy oraz uczniowie Państw. Sredniej 

Szkoły Baletowej. · 

AKT II 

Trzy łabędzie 
JOANNA GÓRSKA, BEATA KIMIC-WOJCIECHOW
SKA, LILIANA KOWALSKA-WRZOSEK, HALINA 
PANKOW, Dagmara Graezer, Anna Gienca, Wanda 

Tillert. 

Cztery łabędzie 
Regina Hallen, Ewa Hirszband, Dagmara Graezer, 
Halina Krygier, Wanda Tillert, Elżbieta Wilewska. 

s A D A 

Łabędzie 
Soliści, Zespół baletowy oraz uczniowie P.S.S.B. 

AKT III 

Księżna 
ANNA BARTOSZYŃSKA 

Róża Korzeniowska , Zofia Poświatowska 

Narzeczone 
JOANNA GÓRSKA, BEATA KIMIC-WOJCIECHOW
SKA, LILIANA KOWALSKA-WRZOSEK, HALINA 
PANKOW, Regina Hallen, Ewa Hirszband, Anna 
Gienca, Dagmara Graezer, Lidia Kulbikowska, Wan-

da Tillert. 

Błazen 
WALDEMAR GAJEWSKI, PIOTR SCHULZ, Bogu

sław Chojnacki, Gustaw Klauzner. 

Taniec neapolitański 
Regina Hallen, Krystyna Stemplewska, Elżbieta Wi
lewska, HENRYK SLIW A, Bogusław Chojnacki, Gu

staw Kląuzner, oraz zespół baletowy 

Czardasz 
Róża Korzeniowska. Lidia Kulbikowska, Maria Do
magalska, Zofia Poświatowska, Halina Sikora, WAL
DEMAR GAJEWSKI, MARCELI ŻEDZIANOWSKI, 

Gustaw Klauzner, Krzysztof Rzeszot. 

Mazurka 
GENOWEFA BRETT, HALINA PANKOW, Lidia Kul
bikowska Izabela Tanaś, Miłosz Dąbrowski, Jan Ja

kubowski, Leonard Rybicki 
oraz Zespół baletowy i uczniowie P.S.S.B. 

Taniec hiszpański 
GENOWEFA BRETT, JANINA ZIELIŃSKA, Zofia 
Poświatowska, WALDEMAR GAJEWSKI, MARCELI 
ŻEDZIANOWSKI, Gustaw K'1auzner, Krzysztof Rze-

szot. 

Swita Czarnoksiężnika 
WALDEMAR GAJEWSKI, BRONISŁAW PRADZYŃ
SKI, MARCELI ŻEDZIANOWSKI, Gustaw Klauzner, 

Lech Ladowski, Krzysztof Rzeszot. 

Dworzanie-Paziowie 
Zespół baletu oraz uczniowie P.S.S.B. 

AKT IV 

Łabędzie 
Soliści, Zespół baletowy oraz uczniowie P.S.S.B. 



PAŃSTWOWA OPERA 
I FILHARMONIA BALTYCKA 

W GDAŃSKU 




