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TACJANNA WYSOCKA 

Balet w twórczości Czajkowskiego 
Żeby w pełni ocenić rewolucję twórczą, której dokonał Piotr 

Czajkowski w komponowaniu mu zyki baletowej, należy cofnąć ;ię 

i zastanowić jak sprawa ta wyglą d a ła w Ro sj i w drugi ej połowie 
XIX wieku. 

Do teatrów cesarskich angażowani byli m uzycy w charakterze 
przysięgłych kompozytorów m uzyki baletowej. Najpopularniejszy
mi między nimi byli Ricardo Pug ni i Alojzy i\ll inkus. Tym ,,fila
rom" dawano do pomocy pom nie j,zyc h kompozy!orow, k tórzy na 
afiszu figurowali jako „i inni". Praca tych muzy ków ze względu 
na wielką ilość obstalunków stawała się często po pro.stu rzemio
słem; żądano od nich szeregu osobny ch „numerów'', które następ-· 

nie baletmistrz dowolnie skracał, przestRwiał , zastępował innymi. 
Bardzo szeroko stc-sowano te za biegi wobec całości utworu mu
zycznego; b aletmistr z według wego uznania , lub na żą danie 

pr.imabaleriny umieszcza ł np. w balecie Delibes'a taniec z muZYką 
Pugni, lub w mu zyce Drigo numer z b aletu Adama. P rzekonamy 
się, że i Czajko\ sk i nie uniknąl tE:go losu . 

Na ogół ówczesna muzyka baletowa og r anicza h s i ę do roli 
akompaniamentu, przy czym chodziło zaw sze tylko o podkreślenie 
metrycznej struktury każdego t ańca. 

I oto w to niepodzielne dotąd królestwo kompozytorów „przy
~ ięgłych" wkracza nowy człowiek. Stało się to w sierpniu 1875 ro
ku, kiedy Piotr C1.ajkowski zaczął tworzyć muzykę do swe~o 
pierwszego baletu Jezioro Łabędzie na zamówienie dyrekcji Tea
tru Wielkiego w Moskwie. 

Twórczy wkład Czajkowskiego stanowi przede w;,;zystkim sym
fonizacja dotąd harmonicznie i instrumentalnie ubogieJ partytu
ry bctle!l.owej, w jego ujęciu muzyka ta stała się obrazowa, emo
cjonalnie nasycona, podkreślająca, a nawet inicjująca treść i kli
mat akcji, charakter i oblicze postaci dramatu choreograficznego. 
Muzyka baletowa Czajkcwskiego dorównuje najwartościowszym 

utworom symfonicznym, wiążąc się jednocześnie w sposób inte
gralny z akcją spektaklu. Nowatorstwem jest także wprowadzenie 
do partytury baletowej właściwych twórczości i talentowi Cza;·
kowskiego melodyjności i szerokiej kantyleny . ówczesnym kom
pozytorom, dla których muzyka baietow J. musiała być przedP 
wszystkim „dam:antna", tj. skoczna, metrycznie sprecyzowana -· 
romantyczna śpiewność partytur choreograficznych Czajkowskie
go wydała się nie tylko mało zrozumiała, ale wręcz szokująca _ 
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Zresztą te przeczące złym tradycjom posunięcia kompozytorskie 
stosował Czajkowski również w swych innych utworach - sym
fonicznych, kamera lnych, fortepianowych, zastępuj <1c np. scher
zo walcem.. Czajkowski n ie uzn awał gotowych formułek i nie li
czył się z opinią kr ytycznie usposabianych muzy ków. 30 listopada 
1878 roku nap i ał on do N. F . von Meck: „ ... Wcale nie jestem 
a dmirator em nieomylnych m uzyków-specjalist ów . Często sa oni 
jednostronni ; ich wiedz a często paraliżuje ich wrażliwość . Zwra 
cając całą uwagę na technikę, gubią samą istotę muzyki". 

A oto przykład zarzutów sta wianych Czajkowskiemu z racji 
wprowadzenia przez niego tematyk i i form tanecznych do utwo
rów symfonicz nych. Czynił je nic byle k to : uczeń i przyjaciel 
Czajkowskiego, wysokiej klasy muzyk Sergiusz Taniej e\~· . 

18 marca 1878 roku pisał on do Cza jkowsk iego o Jego IV Symfonii. 
„Scherzo jest n· dzwyczaj ne i brzmi śl icznie. Nie lubię w nim tria; 
podobne jest do tańca b aletowego. J edmi z w ad tej symfonii 
z którą się nigdy nie pogodzę, jest to, że każda jej część zawie ra 
coś co przypomina muzykę bale tową : środek andante, trio 
w scherzo , rodwj marsza w finale. Przy słuchaniu symfonii m l
mowoli w idzi m i s ię pa ni Sobieszczańska albo Gillert II*, co 
psuje m i humor i przeszkadza rozkoszować się wieloma przepięk-
nymi fragmentami tej symfonii" . · 

Na list ten odpowiedz iał Cza jko vski 27 m arca tegoż roku: „Sta
nowczo nie rozumi·~m co nazywa P an „muzyką bal etową" i dlacze
go nie może Pan z nią s ię pQgodzić Czy P an rozumie Pod tym 
określeniem każdą wesołą, z tanecznym rytmem meladię? Bo w ta
kim razie nie powinien Pan godzić się z większością symfonii 
Beethovena, w których melodie takie spotyk a Pan na każdym kro
ku .. Czy chciał Pan powiedz.i e ć , iż t rio w moim scherzo napisane 
jest w stylu Minkusa, Gerber a i Pugni? Wydaje mi s ię, że nie za
sługuje ono na to. A w ogóle stanowczo nie rozumiem, jak w okre
śleniu .,muzyka baletowa" może s ię mie ścić coś zasługującego l1a 
lekceważenie. Przecież muzyka baletowa nic koniecznie musi być 
zła, może być dobra (choćby Silvia Delibes'a). A jeżeli tak, to 
chyba wszystko jedno czy Sobieszczai'lska t a11czy, czy nie". 

Z tego powiedzenia „nic rozumiem co n azywa Pan muzyką ba
letową" - w idzimy, jak b a rdzo Cza jkowski przerastał i wyprze
dzał swych vspółczes nych. Tworzył swe partytury dla widowisk 
choreograficznych, kojarzył ich treść z jakąś wizją , ale nie wpły

wało to byna jmniej na obniżenie stawianych sobie wymagań, nie 
obniżało inwencji twórczej . I właśnie dlatego dziś muzyki bale
towej Czajkowskiego - czy to będzie Jezioro Łabędzie, czy Spiq-

• Artysta baletu Teatru Wielkiego w Moskwie. 
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ca. Królewn a - słuchać możemy na koncertach jak na jlepszej 
m uzyki symfonicznej . 

Zaczęty w 1875 balet Jezioro Łabędzie zakończony został przez 
Czajkowskiego w 1876 roku. Był to jeden z najszczęśliwszych 

okresów w twórczośc i kompozytora , okres całkowitej dojrzałości 

a rtystycznej , napisał wtedy Franceskę da Rimini, powstawały 

Eugeniusz Onegin i IV Symfonia. CzajkowskiEgo kusiło , by pró
bować swych sił w różnych rodzajach rr.uzyki. Dlatego, choć balet 
Jezioro był obstalunkiem, zabrał się Czajkowski do pracy z en tu -
zjazmem, tworzył gorączkowo, w pośpiechu. zachwycony roman-
yczną legendą - treścią baletu. 

Zadanie nie było łatwe , a dla kompozytora podwójnie nowator
skie, Jezioro było bowiem pierwszym jego baletem i pierwszą 

w ogóle próbą stworzenia symfonicznego widowiska chorco,sraficz
nego, mającego głęboko dramatyczną treść. I choć może tworząc 
swą partyturę nie myślał Czajkowski o dokonaniu r eformy, jed
nakże zrealizował ją w pełni , właśnie dzięki swemu wielkiem u 
t alentowi. 

Zanotujmy, że ten pierwszy balet pisał Czajkowski jeszcze n ie 
znaj ąc muzyki baletowej Delibes'a , czego zresztą później bardzo 
.żałował. Uważał francuskiego kompozytora za prawdziw ie utalen
towanego nowatora w zakresie wprowadzenia do muzyki baleto
wej momentów liryczno-uczuciowych. Jak w ysoko cenił Czaj
k owski Dc]ibes'a s ądzić możemy z jego listu do N. von Meck pi
sanym 26 lis topada 187? roku: „Słyszałem nie dawno genialną 

" swoim rodzaju muzykę Delibes'a do jego baletu Silvia. Już 

przedtem poznałem ją z wyciągu fortepianowego , <:.le we wspa
niałym wykonaniu orkiestry wiedeńskiej po prostu oczarowała 

mnie , szczególnie w części I. Jezioro Łabędzie jest prawdziwym 
paskudztwem w porównaniu z tym". 

Czajkowski jest oczywiście zbyt skromny, bo nie kto inny, tyl
ko właśnie on pierwszy nadał nową t re ś ć muzyczną osobom 
dramatu choreograficznego, powiązał akcję w całość, zbliżył ją 

do nas w swej często głęboko wzruszającej prawdzie. 
Autorem libretta baletu był ówczesny kierownik repertuaru 

teatrów cesarskich W. Biegiczew. Współpracował on ze znakomi
t ym tancerzem Gelcerem, któremu później powierzy Czajkowski 
skomponowanie tańców w operze Eugeniusz Onegin. 

Libretto Jeziora skomponowane było pod niewątpliwym wpły
wem baletu Gi se!le. Treścią jego jest znane w różnych odmianach 
podanie ludowe o dziewczynie zamienionej w ptaka przez złego 
czarownika. Ten świat fantastyki ze złymi duchami, zaklęciami 
i wyzwoleniami z czarów stanowił ulubiony temat spektakli ba
letowych. Do tego z reguły dochodziły sceny na jakimś dworz':' 
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królewskim, gdzie odbywały się bale i zabawy bogate w ta1icc. 
nie mające nic wspólnego z akcją baletu. Albo też różnorodne d\-
1Jertissements, Których uczestnikami bywali c:i.asem wieśniacy -
„pejzani" z nieuniknionym konfliktem pcmiędzy nimi, a zjawiajq
cym się prince charmant. 

Czy te niekonsekwencje, te utarte wymaganiami starych bale 
towych kanonów szablony, przeszkadzały Czajkowskiemu? Ma si11 
wrażenie, że nic nie jest w stanie obniżyć poziomu jego twórczej 
inwencji. Co najwyżej odczuć można pewną niejednolitość linii 
kompozycyjnej, spowodowaną koniecznością wprowadzenia kiiku 
tańcóv,· charakterystycznych Dość trafnie Igor Glebow nazywa 
muzykę Jeziora albumem „pieśni bez słów". Zresztą Czajkowski 
głęboko przejął się zasadniczą treścią baletu: tragiczny los Odetty, 
jej miłość do księcia Zygfryda. jego mimowolna zdrada i cie rpie
nia Odetty znalazł y w muzyce Czajkowskiego prawdziwie ludzkie 
tragiczne tony, wiz:erunki muzyczne tych dwojga kochanków -
to najczystsza poezja . I to jeszc:le wzruszało Czajkowskiego, l:e 
fa ntastyczna postać dziewczyny-łabędzia jest psychologicznie 
realna: przecież to człowiek wcielony w ptaka i wyzwolony 
przez miłość. 

Premiera Jeziora odbyła się w Moskwie 20 lutego 1877 r. Baiec 
wystawiony został przez baletmistrza Rejzingera, który zupełni e> 

nie zrozumiał i nie zgłębił całego piękna partytury Czajkowski·~ 

go. Nie chodziło mu wcale o wyakc:mtow ::i.nie r leczy wistej tre:;;c:i 
tańca, o ukazanie przeżyć i uczuć bohaterów na tle ich charakt':! 
rystyki muzycznej. Rejzinger kompon°'.vał 1Jalet podkreśl ając utar
tym zwyczaj em głównie cechy baJki z jej światem czarowników. 
metamorfoz - z calym bagażem elementu fanta$tycznego . O sto 
sunku Rejzinge~a do twórczości Czajkowskiego sądzić możemy ze 
wspomniel'1 profesora konserwatorium moskiewskiego, N. Kaszki-· 
na, który pisze: „Przy wystawieniu baletu niektóre fragmenty 
były opuszczone jako niewygodne dla tańca, albo zmienione n.1 
wstawki z baletów innych kompozytorów. Oprócz tego baletmi~trz 
wymógł dopisanie tańca rosyjskiego, którego wykonanie na dv'lo
rze niemieckiego księcia wcale się nie tłumaczyło. Postępująca 
z przedstawienia na przedstawienie „wymiana" muzyki Czajkow
~kiego na wstawki innych kompozytorów sprawia, iż w końcu co 
najmniej trzecia część muzyki Jeziora była zamieniona na fra
gmenty z innych baletów, przy czym najmniej wartościowych". 

Balet nie miał powodzenia. N. von Meck pisze do Czajkowskiego 
14 stycznia 1880 roku: „„.wszystko jest bi2dne, ponure. W sensie 
choreograficznym t<::n balet jest bardzo marny". Ą krytyk muzyc~
ny Laroche mówi po premierze: „Nędzniejszego baletu nie wi~ 
działem nigdy. Ani kostiumy, ani dekoracje nie mogły zatuszowac 

bezsensu ch:ire•)gnfii ". Ale w roku 1878 tcnźe Laroche pis~c: 

„Przy innej reda kcji choreograficrncj balet - jeskm pewien - 
wzbudzi za interesowanie, bo partytura jest czarująca". 

Nic dziwnego, że wszystko to w najwyższym stopniu zniechęcilo 
Czajkowskiego, który dopiero w roku 1889, czyli 12 lat po premie 
rze moskiewskiej znów wrócił do choreografii i napisał muzykę 
do swojej Spi.qcej Królewny. 

Czajko\.vski nie doczekał się wznowienia Jeziora, nie stał się 

świadkiem jego powodzenia. Na akademii ku czci zmarłego kom
pozytora dnia 17 lutego 1894 roku wznowiony i.ostał II akt baletu, 
Cl dopiero 27 stycznia 1895 roku odbyła się w Petersburgu premie
ra całego spektaklu z całkowitą nową choreografią Mariusa Pc
tipa:; i Leona Iwanowa. 

Jeśl i dotychcz v.s mówiliśmy o Czajkowskim, musimy teraz uw;-. 
gc: naszą skierować na wEpółtwórtę jego baletów - Petipas. 

Marius Petipas (1822-1910) był uczniem znakomitego Vestris 'a . 
Do Petersburga został z1angażowany w charakterze pierwszego 
tancerza w 1847. Baletmistrzem podówczas był Jules Perrot. Do
piero w roku 1857, po wyjeździe Perrot, został Petipas baletmi
~trzem i na stanowisku tym przetrwał 50 lat. Skomponował 57 b ;1-
letów, 17 wznowił i ułożył 34 divertissemc7tts. Petipas był ni8-
zwykle u talentowan ym , w ysoce kulturalnym, śmiałym w swych 
pomysłach i wymaganiach artystą Działalnością swoją zakończy], 

jakby ukoronował epokę takich klasyków jak Philippe Taglioni, 
Charles Didelot, Antoine Tetus, Jules Perrot, Saint-Leon. W P c> 
tersburgu współpracował Petipas z Cristianem Jogansonem i Leo
nem Iwanowem, j e dnakże ci dwaj baletmistrze siłą niezwykłe! 

ambicji i talentu Petipas pozostawali raczej w cieniu. 

I jeśli do roku 1890 balety Petipas były to wielkie, wspaniał e 

widowiska, którym brak jednak było koncepcji dramaturgicznej. 
brak budowy akcji opartej o treść muzyczm1 - o tyle necz zmic' 
niła się, kiedy Petipas zaczął współpracować z Czajkowskim. 

Wówczas balety ~ego stały się prawdziwymi poematami. Obser
wujemy w nich zresztą wpływ Perrot w dramatyzacji akcji, 
wpływ Taglioni w stosowaniu elementów nadprzyrodzonych 
i wreszcie Saint-Leon'a w opracowywaniu coraz piękniej szych 

wariacji solowych. 

Czajkowski pis ał swoje dwa balety - $piqcą Królewnę i Dziac' 

ka d.o Orzechów w najściślejszym kontakcie z baletmistrzem 
Zachowały się francus ki.~ notatki P 2tipas , będące o;zczegółowymi 

librettami do tych baletów Przy toczq pisane dl a kompozytora 
wskazówki P etipas do aktu I Dzi cidka clo Orzechów. 
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Nr L Muz.,ka su:Jtelna. 64 takty. 
Nr 2. Choinka się zapala. Muzyka iskrząca się. 8 taktów. 
Nr 3. Wejście dzieci. l\Tuzyka hałaśliwa, radosna. 24 tak ty. 
N,· 4. Chwila zd~iwienici i zachwytu. Kiika taktów tremolo. 
Nr 5. Marsz. (j4 1.akty itd. 

Tc.kic szczegółowe wytyczne dawał Petipas na żądanie samego 
Czajko\vskiego, który całkowicie się do nich stosował. Wskazuje 
to, jak wysoko cenił kompozytor poziom artystyczny Petipas 
i znał jego nieomylną muzykalność. Baletmistrz pozwalał sobie 
określać nie tylko ilość taktów, ale nawet charakter muzyki! 

Inaczej wyglądała praca Czajkowskiego nad partyturą Jezioru. 
Tak przeciętny artysta jak Rejzinger nie mógł się stać współprn
cownikicm kompozytora. Gdy więc po śmierci Czajkowskiego za
brał się Pctipas do pracy nad wznowieniem baletu - by zadoś.'.:

uczynić swojej ko;1cepcji widowiska - musiał on poprzcstaw1a6 
kolejność poszczcglónych fragme ntów muzycznych. ! choć .Jezioro 
miało tak niesławny i krótki żywot na scenie moskiewskiej, Peti
pas zbyt wierzył \\' talent Czajkowskiego, by nie rozumieć, ;'.e 
przyczyną klęski była choreografia Rejzingera, w akcji swojej nie 
związana z muzy!.;:ą, wyrażnie jej obca. Toteż Petipas złoż:·i 

ówczesnemu dyrektorowi teatrów cesarskich Wsiewołożskiemu pro
jekt wznowic'! nia pierwszego baletu Czajkowskiego i uzyskał apro
batę Z niezwykłą energią zabrał się baletmiótrz do pracy, przy 
współpracy kapcln1istrza i kompozytora Drigo - picrwszeg.'.1 
wykonawcy wszystkich baletowych partytur Czajkowskiego w ce
sarskim t eatrze Maryj skim w P etersburgu. \Vielki kult, jaki !.y 

wił Drigo dla Cza jkov;sk;ego, kaz ał mu w pierwszym rzędzie skn•
ślić wszystkie dodane do purtytury CzajkowEkiego fragment y mu
zyczne innych kompozytorów. Prawdu, nie un '.knął i on pewnyc~1 
odchyleń od pierwotnej redakcji partytury, dodając do muzyki 
Jez iora kilka drobnych utworów Czajkowskiego z op. 72. Akt IV 
wymagał - według zdaniu Petipas - największych zmian, tokż 

Drigo zinstrumentował go na nowo, a baletmistrz zrezygnował 

z obrazu powodzi i śmierci bohaterów. Cały pla n baletu, jego kon
cepcja i inscenizacja są całkowicie dziełem Petipas. Ale korzyst2ł 
on z współp,racy Leona Iwainowa, po..vi e rz1ją c mu ws zystk ie „ła
będzie" sceny d:'."ugiego i czwartego aktu. Iwanow był bardzo zdol
nym baletmistrzem i ckomponowanc przez niego adagio i pas dr? 

quatre II aktu zapewniają mu pamięć w historii choreografii. 
Pierwszą wykonawczynią roli Odetty-Odylii w P ete rsburgu by

ła włoska primaballerina Pierina Legnani, typowa przedstawicie!
ka taóca terre a terre, świetna techniczka (ona to wykonała 

w codzie Jeziora 24 fouettes, co w tamtych czasach stanowiło wy-

IO 

czyn nie lada) Po Legn · 1 0 , . . · ani ro ę detty-Odylii tańczyły: Matylda 
h.rz~smsk~, Olga Preobrażeńska, Wiera Triefiłowa i Tamara Kar-· 
sawma, me ustępując tancerce włoskiej w technice a z · 
gó · d · , naczme 

r~J.~c n~ mą. wy.~azem przeżycia wewnętrznego. Rolę Odetty-
Odylll w ms_cem~aCJI Petipas zawsze tańczyła ta sama ballerina. 

W roku. ~9<12 lnerownicy Teatru Opery i Baletu w Leningradzi0 
postanowili „odczy~ać na nowo" choreografię i libretto całego b <o. 
let~. Pracę ~ę powierzono znanej tancerce i pedagogowi Wagano
W~J, a wsp~pr~cownikami jej byli: kompozytor Asafiew, kap2 1-
mrstrz Dran~~znrkow, reżyser Radłow i scenogrz.f Dmitrjcw. Zmia
ny były dosc znaczne . \V części choreograficznej skomponowano 
r~a n?wo ak~y I i III. Libretto przenosiło rikcję ze średniowiecza 
a~ pi~rwszeJ ~ołowy XIX wieku i zasadniczo zmieniło charakter 
n~e~torych _ osob dramatu. Tak więc czarnwnik Rotbard był obszar
nikiem, ktory za cel sobie postawił wyd<lnie swej córki za mąż za 
młodego hrabiego Zygfryda. W finale ba!ctu, widząc, że łabędź 
J~st ranny, hrabia popełniał samobójstwo. Nowe ujęcie postaci ko·· 
b1ecych wymagało dwóch odtwórczyó roli Odettv-Odvlii tot<'? 
powierzono je różnym ballerinom. · . ' · -

Radziecki teatr nie przestał szukać nowych dróg inscenizowania 
baletu Czajkowskiego. Dowodem tego jest wystawienie bale1u 
w Teatrze im. Stanisławskiego przez baletmistrzów P. Gusie·na 
i W. Burmcjstera. Oprócz przywrócenia skreślonych dotąd fra
gmentów muzycznych (pas cle deux w akcie III, t a niec „małych 
łabędzi" w akcie IV), znów wniesiono poprawki do libretta . Dopi-
5ano mianowicie prolog o następującej treści : młoda księżniczkn 
zbicia kwiaty. ~adlatujc czarownik, okrywając .ią swymi olbrzy. 
mimi skrzydłami. Za chwilę prze d oczyma widza przepływa biały 
ł abc;:dź z koroną na głowie. W inscenizacji Teatru im. Sta n!:oław
s kiego ta sama tancerka tańczyła ro~ę Odetty-Odylii. 

W Polsce balet Czajkowskiego wystawiany był kilkakrotnie; 
w okresie powojennym wzna wiany był w 1953 roku w Poznaniu 
i w roku 1956 w Warsza wie , przyczym obydwie inscenizacje były 
dziełem choreografa Stanisława Miszczyka. 

Obecnie Opera Warszawska wznawia „.Jezioro Łabędzie" w e
dług znakomitej in;,cenizacji Lwa Iwanowa i Włodzimierza Bur
mejstera. Opracowania i wystawienia baletu na naszej scenie do
konali artyści radzieccy: baletmistrz Natalia Konus i balctmistrz
repetytor zasłużony artysta USRR Aleksander Sobol, przy udzia!P. 
asystentów: Witolda Borkowskiego i Zbigniewa Strzałkowskiego. 

W przedstawieniu warszawskim partytura Czajkowskiego nie 
zawiera żadnych nie należących do niej utworów. 

TACJANNA WYSOCKA 

li 



THESC BALETU 

PROLOG 

... Podnosi się kurtyna. Na brzegu j2ziora, w miejscu gdzie przc,
bywa czarownik Zły Duch, księżniczka Odetta zrywa kwiaty. Na 
mrocznej porośniętej mchem skale widnieje biały kwiat. Gdy 
Odetta schyla się ty zerwać go - ~kala porusza się, olbrzymie 
skmydła przesłaniają niebo. Jest to Zły Duch. Porywa Odettę 

i przy użyciu czarów, przemienia ją w białego łabqdzia. 

AKT I 

W pobliżu jeziora stoi stary zamek, v.; którym mieszka udzi2~
na księżna z młodym, sentymentalnym i romantycznym synem 
Zygfrydem. Pewnego dnia, podczas zabawy w gronie swoich 
najbliższych przyjaciół, książę spostrzega przelatujące stado bia
łych łab~dzi. Tknięty dziwnym przeczuc ie.n kieruje się za nimi 
w stronę jeziora. 
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MARIA KRZYSZKOWSKA - ODETTA 
HENRYK GIERO - ZYGFRYD 

AKT II 

Po przyjściu nad jezioro, w srebrnym blasku ks iężyca, widzi 
zaklęte przez Złego Ducha w białe łabędzie - młode, porwane 
przez niego, dziewczyny . Wśród nich jest Odetta. J<.>j uroda robi 
na księciu olbrzymie wrażenie. Książę zakochuj e s ię w niej od 
pierwszego wejrzenia. Odctta cd vnaj emnia uczucie i powierza 
księciu taj emnicę złych czarów. Tylko te n , kto pokocha ją, przy
sięgnie wierność i ~łowa dotrzyma, może uratować Odcttę i zdjąć 
czary z zaklętych dzic\vczą t. Ksi<1żę przysięga przez cale życic 

kochać Odettę i uwolnić diewczęta cd przemocy czarownik'l. 
Lecz czarownik knuje zemstę i zamierza zmusić księcia do zła

m ania przysięg i. 

SABINA SZATKOWSKA - KSH;ŻNA 



OLGA SAWICKA - ODETTA 

ł , 

ł 
ł 

LIDIA KOWCZ - ODETTA 



AKT III 

Wnętrze stare;o zc:mki:. t:dziclne j księżne j - m atki Zygfryd'!. 
Korzystając ze świątecznego dnia i p r zy b ycia lkznych gości, 

księżna pragnie namówić syna do wyboru narzeczonej . Książę, 

wierny danemu siowu , odmaw ia . W tym czasie przybywa na za
m ek czarownik w przebran iu r ycerza. Przyprowadza ze sob .1 
przewrotną Od) liq, która do zludzenia przypom ina Cdettę. Ksi'.)
żę d aje się zwieść podobic 1i s t w u i wybiera Odyiię na swoją n a 
rzeczoną. Czarownik triumfuje. Książę nie dotrzymał słowa i nie 
wyzwoli Odetty . \V tym mon;cncic \.V dali ul;azuje sic; żałobn:1 

sylwetka Odetty. Zrozumiał książę, że zos t<J oszukany. Nieszcz:i
śliwy biegnir~ w stronę jezior a. 

AKT IV 

Na brzegu jeziora stoją smutne dziewczęta-łabędz ie . Rozw ia ly 
się nadzieje n a wyzwole nie z pęt złego czarownika . Zygfryd zł a 

mał przysięgę. Nie przestał jednak kochać Odetty, zaklina i pr•1-
si ją o prze baczenie. Tymczasem Zły Duch chce o:::-~atecznic ro::
prawić się z. księciem. Przywołuje wszystkie złe siły przyrody. 
Rozszalała się straszliwa burza. Wody jeziora występują z brze
gów. Książę zaczyna tonąć w nurtach jeziora. \Vidząc to Odett,1, 
rzuca się na pomoc i ratuje go od niechybnej śmierci. 

Ginie czarownik. Przestają działać czary. Odetta -dziewczyni-1 
zrywaj ąca icwiaty, wchodzi z ukochanym księciem na s kai!?, 
którą do niedaw na jeszcze władał zły duch. Wyłaniające :; jr~ 

z mroku słoi'lce o.świetLl zakoch Pnych swoim wspaniałym b'lc1 -
~ kiem. 

l B 

NATALIA KONUS 



STANISŁAW .JAROCKI 

ALEKSANDER SOBOL 

WITOLD BORKOWSKI 

ZBIG NIEW STRZAŁKOWSKI 

ARNOLD REZLER 



MARIQUITA COMPE IRENA CIESLIKÓWNA 

STANISŁAW SZYM ,\ŃSKI 

WOJCIECH WIESIOŁŁOWSKI 

BARBARA GIERAŁTOWSKA BARBARA WŁODARCZYK 



ZBJGN:EW JUCHNOWSK l 

WACŁAW GAWORCZYK 

ZYGMl lNT SIDŁO 

A NDRZEJ LUDWICKI 



BĄLET 

p. o. Kierownik Baletu 
ZBIGNIEW STRZAŁKOWSKI 

PEDAGODZY BALETU : 
Ra issa Kuźniecowa 

KOREPETYTORZY 
Edward Błachnio 

Barbara Andrzejaczek 
Barbara Barska 
Halina Baurska 
Marta Bokota 
Aleksandra Borsch 
K rystyna Bukowska 
I r ena Cieślikówna 

Mariquita Compe 
Bożena Gadzińska 

Barbara Gierałtowska 
Olga Glinkówna 
Ryszarda Gozdowska 
Elżbieta Jaroń 

Barbara Kasprowicz 
Alfreda Kleszczówna 
Bożena Kociołkowsk a 

Krystyna Korda 
Hanna Korkozowicz 
Jadwiga Kostrzemsk'I 
Oksana Kowalówna 
Lidia Kowcz 
Maria Krzyszkowska 
Wiesława Latkowska 
Barbara Leśniewska 
I rena Ładowska 
Halina Maculewicz 
Barbara Ma zurówna 
Wanda Mączkówna 

Irena Mrówczyńska 

Teresa Nikodem 
Olga Oleszkiewicz 
Wiesława Olkiewicz 
Barbara Piekarska 
A ]jcj::i Podkowińsk;i 

Edwa rd Sobiszewski 

BALETU: 
Jer z. Smoczyński 

Florentyna Puchówna 
Olga Sawicka 
Stanisława Selmówna 
Elżbieta Spratek 
Krystyna Stankiewicz 
Maria Surowi<.Jk 
Hanna Szajewska 
Sabina Szatkowska 
Danuta Szorcówna 
Alina Tomaszewska 
Jolanta Wilkońska 
Halina Witkowska 
Barbara Włodarczyk 
Hanna Wopińska 
Krystyna Zgórska 
Henryka Zwierzówna 
Mieczysław Bagiński 

Witold Borkowski 
Marek Braziewicz 
Stanisław Cywiński 

.Jerzy Dan 
Jan Dąbrowski 
Jan Domański 
Benon Dymecki 
Stanisław Dziuk 
Marian Florkowski 
Wacław Gaworczyk 
Eenryk Giero 
Zbigniew Juchnowski 
Bogdan Kamiński 
Zbigniew Kiliński 
Stanisław Kowa lski 
Jeremi Kunicki 
FranciszPk Lewandowski 
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Andrzej Ludwicki 
Feliks Malinowski 
Ludwik Małecki 
Ryszard Majka 
Czesław Mette 
Zdzisław Panoszewsk i 
Bolesław Procner 
Henryk Rutkowski 
Zygmunt Sidło 

Kazimierz Skrzypkowski 

Janusz Smoliński 

Zbigniew Strzałkowski 

Grzegorz Strzelczyk 

Stanisław Szymański 

Wojciech Wiesiołłowski 
Jerzy Wlazło 
Bogusław Wołczyński 

INSPEKTORZY BALETU: 

Barbara Kasprowicz L udwik Il< leck i 

ORKIESTRA 

1 SKRZYPCE: 

Edmund Sieja koncertm. 

Janusz Kucharski - koncertm. 
Mieczysław Halik - koncertm. 
Czesław Lewandowski 
Anna Szponko 
Krystyna Huzarska 
Gwidon Bela 
Zbigniew Schmidtchen 
Antoni Morzykowski 
Franciszek Filipczak 
Sabina Kostyra 
Sławomir Jankowski 
Czesława Małowiecka 

Waldemar Turalski 
Leon Liskowski 
Krzysztof Szamowski 
Jerzy Sadowski 
Wiesław Bąkowski 

II SKRZYPCE: 

Kazimiera P etr y 
Feliks Pająk 
Leonid Spiro 
Tomasz Kokot 
Stanis ław Czajkowski 
Zygmunt Marciuch 
Roman Ciarkowski 
Mieczysław Duszyński 

Aleksander Sy rtoft 
Czesław Landy 
Józef Stonkus 

ALTÓ\VKI : 

J ózef Banaś 
Zygmunt Garbarski 
Antonina Wifoiowska 
Karol Mika 
.Jarosław Lawrance 
.Józef Laskowski 

.Janusz Wojnicki 
Jerzy Róziewicz 
Hubert Pniewski 
Ksawery Stanicki 

WIOLONICZELE: 

Jerzy Węsławski - koncertm . 
Marian Raczak - koncertm . 
Janusz Klekowski 
Jerzy Ług iewicz 

Zygmunt Kulas 
Sławomir Klemt 
Zygmunt Bebrysz 
Tadeusz Zawa da 

KONTRABASY: 

Zdzisław Marczyński 

Henryk Wołłowicz 
Józef Frey 
Marian Płaza 
.Jan Jasiński 
Stanisław Karpińskj 

Boddan Boczkowski 

FLETY: 

Tadeusz Wołoszyn 
Henryk Bartnikowski 
Andrzej Wojakowski 
Monika Wieczyńska 
Zdzisław Bieńkowski 

OBOJE: 

Ludwik Szymański 
Marian Szwarczyński 
Jerzy Kwaśniak 
Mieczysław Mazurek 

ROŻEK ANGIELSKI : 

Józef Klukowski 



KLARNETY: 

Jerzy Lubiszewski 
Zdzisław Błaszkiewicz 
Marian Smolis 
Roman Chruszcz 

BAS-KLARNET : 

ndrzej Burzyński 

FAGOTY: 

Romuald Arndt 
Ryszard Paciork iewic-.i: 
Benedykt Górecki 
Janusz Wiśniewski 

Fra nciszek Krowicki 

K O TRA-FAGOT : 

Edward Błach 

WA LTORNIE : 

Michał Pankowski 
Roman Matuszewski 
- leks der Walczak 
J·ózef Niziński 

J a n M ikszto 
T adeusz Kielak 
Józef Szyport 
Zdzisław Górny 

TRĄBKI: 

Rysza rd Kupieck i 
Jan Rydelek 
.Józef Semik 
Władysław Szuk sztel 
Stanisław L enk iewicz 

P UZONY : 

Tadeusz Tuzinowski 
!a rian - Szymański 

Jan Borkow ski 
Henryk Snarski 
Michał P r aworski 

TUBA: 

Sta nisław Czerwiec 

H ARFA : 

Iva Slehtowa 
Teresa Szułowicz 
Regina Rużkowa 

PERK SJA: 

tt!fan Bi nder 
Barba ra Rutkowska 
Rysza rd Gu bała 
Antoni T enczar 
Barbar a Załoga 

Inspektor Orkiestry 
J n Ryd el k 

Kierownik techniczny 
FRANCISZEK PIETRZAK 

Bryga dier m aszy nistow 
PIOTR TRO.J A NOWSKI 

Swi atła sceny: 
.JERZY IVIORA WSKI 

Kierownik r ekwizytorni 
STANISŁAW SUŁKOWSKI 

Kierow n ik gar derób 
ALOJZY SKWARSKI 

Kier . pracow ni m a larskiej 
K ONSTA TY PĘKALSKI 

Kier . pracow ni s tolarskiej 
FELIKS ZI ELI . SKI 

K ier . pracow i modelatorskiej 
STEFAN KĄKOL 

K ier. p racow n i krawieckiej damskiej 
TERESA MTSIEREWICZ 

Kier . pracowni k rawieckiej męskiej 
.TAN ROTUSKI 

Kier. pracowni szewskiej 
CYRYL ROJEK 

K ier. p racow ni perukarskiej 
IG NACY SOBCZ-ŃSKI 

Kier . pracowni mod n iarskiej 
IRENA P IOTROWSKA 

Kier. p racowni tapicer skiej 
BOLESŁAW SOŁTYSIAK 

Kier. pra cowni ślusarsk i ej 

;JÓZEF CHMIELEWSKI 

Kier. pracowni kwiaciarskiej 
MARIA STRZELECKA 

Kier. pracowni farbia rskiej 
inż. WIESŁAW KALIN OWSKI 



Asystenci Scenografa: 
IZABELLA KONARZEWSKA 

ANNA ZAKRZEWSKA 

Inspicjent: 
FH.ANCISZEK TUT AK 

Ze zbiorów 
Działu Dokumentacji 

ZG ZAtiP 
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PIOTR CZAJKOWSKI 

„JEZIORO ł„ABĘDZIE" 

BALET W 4 AKTACH 

OBSADA: 

ODETTA-ODYLIA -J'Maria Krzyszkowska 

KSIĄŻĘ 

KSIĘŻNA 

ZLY DUCH 

BLAZ EN 

Olga Sawicka 
Bożena Kociołkowska 

Irena Cieślikówna 

Lidia Kowcz 

Henryk Giero 

Zbigniew Strzałkowski 

Feliks Malinowski 

S abina Szatkowska 

Krystyna Bukowska 

Z bigniew Juchnowski 

Zygmunt Sidło 

Jan Domański 

Andrzej Ludwicki 

Wacław Gaworczyk 

Jerzy Wlazło 

MISTRZ CEREMONII ____.., Stanisław Cywiński 

Kazimierz Skrzypkowski 



PAS DE TROIS 

WALC 

TRZY ŁABĘDZIE 

AKT I 

Irena Cieślikówna, Barbara Włodar

czyk , Stanisław Szymański 
Mai iquita Compe, Barbara Gierałtow

ska, Wojciech Wiesiołłowski 

Barbara Gadzińska, Hanna Korkozo
wicz, Janusz Smoliński, Wacław Ga
worczyk 

Aleksandra Borsch, Jadwiga Kostrzem
skia, Bairba:ra Leś·n°•2w.>ka. Wiesława Ol
kiewicz 
Barbara Barska, Elżbieta.~Jaroń, Danuta 
Szorcówna, Alicja Tomaszewska 
Jerzy Dan, Stanisław Kowalski, Czesław 
Mette, Zdzisław Panoszewski 
Grzegorz Strzekzy.k, Jerzy Wlazło 
Krystyna Bukowska, Wiesława Latkow
ska, Irena Mrówczyńska, Olga Oleszkie
wicz, Jolanta Wilkońska, Halina Wit-
kowska, 
Zgórska 
lVIarta 

Hanna Wopińska, Krystyna 

Bokota , Ryszarda 
Barbara Kasprowicz, Irena 
Teresa Nikodem, Barbara 
Hanna Szajewska, Henryka 
na. 

Gozdowska , 
Ladowska, 
Piekarska. 
Zwierzów-

Mieczysław BRgiński, Jan Dą•brow

ski, Jan Domański, Benon Dymecki. 
Edward Koperski, Ryszard Majka, Lud·
Wlik Małecki, Henryk Rutkowski, 
BogdJa.n Kamiński, Bolesliaw Pro:cn-e r 

AKT Il I IV 

Irena Cieślikówna, Bożena Kociołkow

ska, Barbara Włodarczyk 
Bożena Gadzińska, Hanna Korkozowicz, 
Oksana Kowalówna . 

CZTERY ŁABĘDZIE ~ Barbara Gierałtowska, Elżbieta Jaroń , 

Alicja Podkowińska, Elżbieta Sp:-atek, 
Aleksandl'a Bor~ch, Barbara Leśniec 

ska, Alina Tomaszewska, J olanta Wil
Jrońska 

ŁABĘDZIE 

NARZECZONE 

HISZPAŃSKI 

NEAPOLITAŃSKI 

solo: 

Barbara Andrzejaczek, Barbcira Barska, 
Mart Bokota, Aleksandra Borsch, Kry
styna Bukowska , Ryszarda Gozdowska. 
:Barbara Kasp_owicz, Jadwiga Ko
strzemska, Krystyna Korda, Hanna 
Korkozowicz, Oksana Kowalówna, \Vie
sława Latkowska, Irena l\!Irowczyńska , 

Teresa Nikodem, Qlga o:;e ·zkie.wicz, 
Wiesława Olkiewicz, Ba:-barn Piekarska , 

Krystyna Stankiewicz, Hann:; Sza jew
ska, Danuta Szorcówna, Alicja Toma
szewska, Jolanta Wilkońska, Hal"n 
Witkowska , Hanna Wopińska, Krysty
na Zgórska 

AKT Ill 

Elżbieta Jaroń , Bożena Kcciolkowska. 
Hanna Korkozowicz, Krystyna Korda , 
Oksana Kowalówna, Barbara Leśniew
ska 
Bożena Gadzińska, Barbara Gierałtow
ska, Alicja Podkowińska, Elżbieta Spra
tek, Alicja Tomaszewska, Hanna Wo
pińska 

Maria Surowiak, Krystyna Stankiewic~, 

Halina Witk-0wska 
Jan Dąbrowski, Bogdan Kamiński, Bo
lesław Procner, Henryk Rutkowski 
Mieczysław Bagiński , Benon Dymecki" 
Ryszard Majka 

Mariquita Compe, Barbara Leśniewska 
Hanna Szajewska 
Marta Bokota, Ba_ bara Leśniewsk , 
Irena Ladowska, Teresa Nikodem, Han
na Szajewska, Henryka Zwie:zówna 



MAZUR 
solo: 

CZARDASZ 
solo: 

Botena 6adzińcska, Jadwiga Kostrzem
ska, Witold Borkowski, Bogusław Wol
CZiyński, 

Krysty>na Kord13, 
ren~ ~-

ska, 
.l ~r..zy Da.n, Gr 0 glll.T, 

Barba a Andnej z€k, 
wicz, Jolanta Wilkońska, H <:u ma Wopiń
ska. 

prowicz, Wiesław 

Ntk~m 

~<a, Barbara Kas
Li&tkowska, Ter~a 

J en Dan , Benon Dymecki. Grzegorz 
Strrek1zyk, J<e rz y Wl•n.l e>, 
.JaiJl ~. Edw1ai!'d ~op:rski, 

Olga Glinkówna Zygmunt Sidło, Jadwiga 
K-ostrzem ska, Zbignie\v Juehnowski, Wi-
to dwwskL 
Barbara Barsk&, Aleksandra Borsch. 
Danuta Szorcówna, Ha lina :wł.i~ . 

Staftłsław Kowalski, Czesław Mette. 
Zdzisław Panoszewski, Jer zy Wl' z 
Paziki, Pajacyki, Swita Księżnej, 

Halabard.nicy, Trębacz<?, 

Uczni10wie Szkoły B3k•towe j, st3tyśc: 

PARTIE INSTRUMENTALNE WYKONUJĄ: 

Skrzypce: EDMUND SIEJA Obój: ::\'!ARIAN SZWARCZYŃSKI 

Wiolonczela: .JERZY WĘSŁAWSKI Harfa: !VA SHLECHTOWA 

Druk. LSW . Zam. l199 a . 5000. C-60 


