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GEORGE BYRON 

Porwał się Konrad, pchnął drzwi i z pośpiechem 
Wszedł - struny arfy brzmiały jeszcze echem. 
„Smutna, Medoro, jest twoja ballada!" -
„Chc iałżbyś wesołej, gdy nie ma Konrada?" 
Gdy ciebie nie ma, a żal miota duszą, 
Tęskne się myśli w p ieśniach zdradzić muszą. 

Każdy ton serca uczucia wydaje, 
Lecz choć pieśń milczy, boleść nie ustaje. 
Ach! ileż nocy, na bezsennym łożu, 

· Marzę jak we śnie o skałach, o morzu I 
Zmierzcha - ja myślę, że niebo się chmurzy; 
Wiatr ledwo szemrze - mnie słychać szum bur 
Cóż, gdy posępnym odezwie się wyciem? 
Zda się, że jęczy nad twoim rozbiciem! -
Zrywam się, patrzę, czy stróże niekarni 
Nie dali zasnąć portowej latarni, 
I o pogodę gwiazd pytam oczyma. 
Nastał poranek - ciebie jeszcze nie ma !... 
Jak wtedy zimno na me serce wiało, 
ak przez łzy słońce mgliste się zdawało I 
Patrzę i patrzę dzień cały - daremnie. 
Konrad gdzieś jeszcze daleko ode mnie! 
Wreszcie postrzegam maszt, okręt - tu płynął, 

Witam go, czekam - zbliżył się i minął. 
Znów drug i! - twój był. - Powróciłeś z boju . 
O mój Konradzie ! meimże w niepokoju 
Zawsze tak czekać - nigdyż serca twego 
Nie ujmie powab szczęścia spokojnego? 

(Z poematu „Korsarz" - wszystkie lrogmenly 
zamieszczone w programie w przekładzie 
A. E. ODYt'lCA) 

GEORGE BYRON 

- Wróciłem, luba, i powrócę znowu, 
Zawierz miłości i Konrada słowu. 
Wrócę, i rychło - lecz teraz już chyża 
Chwila rozstania na skrzydłach się zbliża . 
Gdzie? po co jadę? - szkoda chwil na słowa, 
Gdy je ma skończyć najgorsze: bądź zdrowa! 
Odkryłbym jednak, lecz już czas zbyt drogi, 
Nie bój się, wcale nie straszne są wrogi. 
Tu ci zostaje straż silna, podwójna, 
Będziesz bezpieczna - o mnie bądi: spokojna! 
Nie baw samotna, gdym ja oddalony. 
Jadących ze mną poruczam ci żony. 
W tym miej pociechę, że po tym zwycięstwie 
Nagrodę trudów znajdziem w bezpieczeństwie. 
Słyszysz! dźwięk trąbki! - ha! łódź już gotowa -
Jeden wzrok, uścisk! - raz jeszcze! - bądź zdrowa I 
Łkając, na szyi zawisła rękami, • 
Drżące w nim serce czuje pod ustami. 
On nie śmiał podnieść, nie śmiał znieść widoku 
Bladości w twarzy i rozpaczy w oku. 
W całej dzikości bezwładnego wdzięku, 
Włos jej po jego rozesłał się ręku: 
Stłumiony oddech i mdłe serca bicie 
Swiadczq w niej tylko cierpienie i życie ... 
Zagrzmiał huk działa - odjazdu godzina! 
Słońce zachodzi - on słońce przeklina. 
Strzał drugi, trzeci - ścisnął z uniesieniem 
Niemą od żalu, proszącą milczeniem, 
I drżącym krokiem zaniósł ją na łoże. 
Spojrzał z rozpaczą - raz ostatni może! 
Dreszcz przebiegł serce : - uczuł, że dla niego 
Prócz niej na świecie nic nie ma miłego . 
Dotknął ust - zimne; spotkał wzrok - wpół zgasły. 
Zwrócił się nagle - drzwi z łoskotem trzasły. 

(Z „ Korsarza" - fragment poematu) 



NINA GRISZYNA - INSCENIZACJA I CHOREOGRAFIA 

Z DUCHA 
WOLNOŚCI 
Balet A. Adama „Korsarz" -

romantyczny spektakl osnuty 
na motywach genialnego poe
matu Byrona - ma swoją dłu
gą i ciekawą his torię . Nad jego 
scenicznymi realizacjami pra
cowało wielu wybitnych chore
ografów krajowych i zagranicz
nych. W pierwszych latach 

Wielkiej Rewolucji Październi
kowej prezentowali w nim 
swoje znakomite umiejętności 

E. Helcer, W. Tichomirow, A. 
Monachow, I. Smolcew i inni 
cirtyści rosyjskiego baletu, kon
tynuując na iradzieckiej scenie 
piękne tradycje baletowych re
alizacji „Korsarza", którego ob
razy niosły z sobą pierwiastki 
romantyczne, pełne energii, bó
lu i męsh a. 

W repertuarze teatrów mu
zycznych naszego kraju, obok 

GIEORGIJ ZEMCUżYN - KIEROWNICTWO MUZYCZNE 

pięknych współczesnych spek
takli, wielką estymą cieszą się 
dzieła klasyczne, które dla ar
tystów i choreografów są 

czymś w rodzaju akademii tań
ca, swoistą szkołą tej pięknej i 
trudnej profesji scenicznej. 

Mnie, jako reżysera baletu 
„Korsarz", urzekają zawarte w 
nim bogate możliwości rozwią
zań choreograficznych, rzadkie 
połączenie błyskotliwej, wyra
zistej muzyki baletowej, z peł-

• 
ną napięcia i dramatyzmu ak-
cją . Zdecydowane, pełne pasji 
chciraktery postaci scenicznych , 
otwierają przed wykonawcami 
rozległe perspektywy, dając o
kazję do wypowiedzenia się nie 
tylko w tańcu, ale i poprzez 
działania alktorskie, co jest nie
zwykle ważne tyleż dla pełne
go wybrzmienia spektaklu, jak 
i dla rozwoju kunsztu artystów 
baletu, zwłaszcza - młodzieży . 

W naszym spektaklu stara.-



KATARZYNA LENGREN - SCENOGRAF IA 

ll" m ę przekazać duch a wol
nomy ·li ciel lwa, romant 'cznc 
un icsi n ie, silne, lud zk ie na
miq tn oś ci , da ć wi dowisko prze
ni kn i ęte id ą umiłowan i a w ol
ności. Muzy czną osnowę stano
wi tu m uzyka A. Adam a, skru
pula tnie od tworzona par tytura, 
wzbogaconn fr agmentami z in-

. nych b aletów tegoż kompozy to
r a : prócz tego wy korzy sta ny 
zo tal materia ł muzyczny u cz
ni a A. dam a - kompozytora 

. Delibes'. . u torem opraco-

~ia m uzycznego i instrumen
tacji jcs l W. Knu zewicki. 

Niebawem dobiegnie końca 

nasza wspólna prnca nad reali
wcj ą klasycznego baletu „Kor
sarz" . Spotkan ie z in teresują

<.:ym, twórczym zespołem bale
towy m , do · ta rczyło mi w iele 
radości. Z g ł ębi serca ży czę ca
łemu zespołowi suk cesu i za
dowolenia z wytężone j i t rud
ne j p r acy, a także - uznania w 
oczach publiczno ·'f.:i. 

TI A GRJSZYN 

ADOLPHE ADAM 
(1803 -1856) 

U
rodził się w Paryżu 24.VIJ.1803 jako syn Jeana L oiusa 
Adama., profesora fortepianu w paryskim konserwato
rium. Muzykę uwielbiał od dzieciństwa, uczył się jej pr a-

wic od kolebki. Zawsze jednak wolał improwizować własn e m e 
lodie, n : ż ćwiczyć przepisąnc programem nauki przedmioty. 



Otrzymał staranne wykształcenie ogólne i muzyczne. W 1821 
wbrew życzeniom ojca postall!OWił poświęcić się muzyce i roz
począł studia kompozytorskie w paryskim konserwatorium pod 
kierunkiem Franooise Boildieu, który gorąco namawiał go, a.by 
za.jął się wodewilem i operą komicriną. 

Adam posłuchał rady swego profesora. Po kilku ilustracjach 
muzycznych do wodewilów debiutował operą „Pierre et Cathe
rine", która została wystawiona. w 1829 r. w paryskiej Operze 
Komicznej. Jej sukces zapoczątkował stałą współpracę Adama 
z teatrami paryskimi i londyńskimi. W sumie skomponował pra
wie pięćdziesiąt oper, czternaście baletów, kilka mszy, kantat, 
trochę utworów fortepianowych i pieśni. Z oper najwyżej oce
nione zostały „Pocztylion z Langjumeau" (1836) i „Piwowar z 
Preston'' (1838), obie wystawione w warszawskim Teatrze Wiel
kim w krótkim czasie po Paryżu, oraz „Le Roi d'Yvetot" (1842), 
„Gira.Ida" (1850) i „Si j'etais roi" (1852). 

Jego twórczość przyniosła. mu wkrótce wiele zaszczytów, ale 
też i sporo obowiązków. Po sukcesie „Pocztyliona" z:Ostał po
wołany do Legion d'Honneur, a w 1844 r. do Institute de Fran
ce. Od 1849 r. był też profesorem kompozycji w paryskim kon
serwatorium. Jakby nie dość mu było tych obowiązków w 1847 
r. zorganizował własny teatr operowy pod nazwą Thćatre Na
tional, z myślą o propagowaniu twórczości młodych, nieznanych 
kompozytorów. Pierwsze premiery zdawały się wróżyć pomyśl
ną przyszłość temu przedsięwzięciu. Niestety, lutowe wypadki 
Wiosny Ludów (1848) zmusiły go clo zamknięcia teatru. Pozo
stały jedynie olbrzymie zobowiązania finansowe, które spłacał 
przez kilka lat. 

Oprócz tych wszystkich zajęć znajdował czas na orkiestrowa
nie utworów illJlych kompozytorów oraz na publicystykę i kry
tykę muzyczną. Artykuły te zostały po jego śmierci zebrane 
i opublikowane w dwóch tomach: „Souvenirs d'un musicien" 
(1857) i „Dernicrs souvenirs d'un musicien" (1859). 

Adam był człowiekiem o niespożytej energii. Dni rezerwował 
na rozliczne czynności, jak uczestnictwo w próba.eh teatralnych 
i pracach konserwatorium, dyskusje z wydawcami muzycznymi 
i dziennikarzami, bywanie na koncertach i premierach. Prowa
dził też otwarty dom, a przyjaciół miał wielu. Tworzył nocami. 
Komponowanie nie sprawiało mu nigdy trudności. Lekkie i me
lodyjne tematy muzyczne spływały spod jego palców obficie, 
gdy tylko zasiadł do fortepianu. Z równą łatwością przychodzi
ło mu ich opracowanie i elegancka, przyjemna w odbiorze orkie
stracja. Intensywny tryb życia podkopał jednak jego niewy
czerpane, zdawałoby się, siły. Zmarł nagle we śnie 3.V.1856 ma
jąc zaledwie 53 la.ta. Jego trumnę odprowadzał na miejsce spo
czynku wielotysięczny tłum. 

W epoce romantyzmu muzyka nie była traktowana jako rów
norzędny partner tańca, malarstwa i literatury, które podpo
rządkowane wspólnej idei tworzą widowisko teatralne, zwane 
baletem. Romantyczni choreografowie nie doceniali należycie 
jej roli. Stanowiła dla nich jedynie akompaniament do tańca, 
toteż niezbyt troszczyli się o jej artystyczny poziom. Do co
dziennych praktyk należało kompilowanie partytury baletowej 
z przypadkowo zestawianych utworów różnych kompozytorów, 
lub uzupełnianie oryginalnie skomponowanej muzyki obcymi 
wstawkami. Nic dziwnego, że wybitni muzycy· stronili od ba
letu, pozostawiając tę dziedzinę twórczości artyst.om niższych 
lotów. 

Adam mimo swej popularności i wzięcia nie unikał baletu. 
Współpracował przeważnie z najwybitniejszymi choreografami 
i najwytrawniejszymi mistrzami baletowych librett. Toteż w 
krótkim czasie oi>:anował tajniki sztuki baletowej tak dalece, 

że choreografowie i libreciści wysoko cenili jego rady i pomy
sły, dotyczące scenicznego kształtu ich wspólnych dzieł. Znajo
mość warsztatu teatralnego i dobra konstrukcja librett ułatwia
ły mu tworzenie muzyki pasującej do nastroju, charakterów 
postaci i sytuacji scenicznych. Nie była to muzyka wysokich 
wartości, które zapewniłyby jej samodzielne życie na estradach 
koncertowych, ale jako składowa część określonego dzieła ba
letowego dobrze spełniała swoje zadanie. Była przy tym ta
neczna, melodyjna i elegancka, wyróżniała się korzystnie na tle 
standardowych produkcji tych czasów. 

I jeszcy;e jedno: Adam był nowatorem w dziedzinie kompono
wania dla baletu. On właśnie wprowadził muzyczne leitmotivy, 
towarzyszące P'.oszczególnym postaciom lub sytuacjom, co naj
łatwiej sprawdzić w powszechnie i dziś znanej muzyce do ba
letu „Giselle". 
Spośród czternastu jego baletów największy rozgłos zdoby ~a 

właśnie „Gisellc", z choreografią Jeana Coralliego i Julcsa 
Perrota, wystawiona w operze paryskiej w 1841 r. Niemałym 
powodzeniem cieszyły się też „Córa Dunaju" (1836), choreogra
fia Filipa Taglioniego), „Piękna dziewczyna. z Gandawy'' (1842 
i „Dziewica z marmuru" 18'15, choreografia Alberta) oraz cztery 
balety z chore.ografią J-0sepha Mazilliera: „Hrabina i wieśniacz
ka" (1845), „Griseldis" (1848), „Orfa" (1852) i „Korsarz" (1856). \V 
Polsce znane były „Hrabina i wieśniaczka" (1847), „Gisclle" 
(1848), „Piękna dziewczyna z Gandawy" (1848) i „Korsarz" (1857), 
wystawione w warszawskim Teatrze Wielkim przez najwybit
niejszego polskiego choreografa XIX w. Romana Turczynowi
cza. 

„Korsarz" był ostatnim baletem Adama. Współcześni wysoko 
ocenili tę kompozycję. Sprawozdawca „La France Musicale" 
pisał po paryskiej premierze: „Muzyka Adolpha Adama wysta
wia mu chlubne świadectwo. Najwdzięczniejsze i najczarow
niejsze tematy gonią jeden za drugim w rzadkiej obfitości. Cała 
ostatnia scena zdradza rękę mistrza. Jest nie tylko muzyką ba
letową, jest dziełem dramatyaznego natchnienia pierwszorzęd
nej wartości". 

\V kilka miesięcy później „Korsarz" ukazał się w Londynie, 
na scenie Teatru Królewskiego. Krytyk „illlustrated London 
News" wyliczając atrakcje nowego dzieła, oczekujące przy
szłych widzów, zakończył rzecz następującym passusem: „I usły
szą muzykę Adolpha Adama, którą śmiało można umieścić 
wśród jego najpiękniejszych, najbardziej natchnionych kompo
zycji". 

Po przeszło stu latach opinie te wydają się oczywiście mocno 
przesadzone. Mimo to muzyka Adama, ściśle związana ze sty
lem i smakiem swoich czasów, może i dziś czarować~ swym na
iwnym wdziękiem każdego, kto zechce poddać się jej nieco już 
staroświeckim urokom. 
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KORSARZ 

B ale t len przyjęty zosta ł z nie~nvykłym uznan iem. „Nirgdy 
w życiu n ie widziałam i prawdopodobnie nie zobaczę nlc 
r ó ;nk pięh."'Dego i wzruszającego!" - o to opinia cesarzo
w e-j Eugenii o „K orsarzu". Władczyni Francji n ie była 

zresztą odosobniona w srwym entuzjazmie. Premier owa pubh cz-
ność, Móra 23 stycznia 1856 ~ebrała 1s ię n a w idown i opery pa
r yskiej, dala 1w yrarz swemu zachwytowi hucznym i br awami, a 
najpo ·;a żn i ej si krytycy n ie szczędzili słów podziwu. Taki był 
początek dług iego i bogatego żywota „Korsarza", k tór ego uzna
no za jedno ze szczytowych osi ągn ięć !p6żno-romantycznego ba
let u. 

Bak•t 1późno-romanty.czny różnił się d osyć znacznie od „Gisel
le", k tór a jest dziś pow:szechnym sy;nonimem baletu ;romantycz
nego. Do przesr.d ś ci na~eżaly już proste hi·st or ie o ni e zczęśli
wcj miłości niemater ialnej istoty żel'lski e.j i ziemskiego mło
dziel'lca. Ich miejsce zajęl i bohaterowie z kr wi i kości, i skom
pHkowane, dr amartycznc opo,wi śoi, k tór ych akcja rozgrywała 
się w różnych miejscach i różnych środowiskach , dostarczaj ąc 
pre tekstów do czQst eh , 1niez,wyikle efektownych z.mian dekor a 
cji i wpr owadza'tl ia ur,ozmaicon ych tańców s olorwych i zespoło
wych. Twórcy stara11i się ter az angażować •n ie tyliko ser ca , ale 
i cezy w idzów, nie t ylko wzruszać ich, ale też olśn iewać pcm y
słowymi, •Coraz nowymi efektami maszyn er ii t ea t r alnej. Póżno
-r omantyczny balet cwoluowa•ł bowiem wyrażni-c w rkierunku 
widowisko ości , k tóra w przysz ł ości zdominowała wszelk ie 
emocjonalne artości balet u. Tymczasem jednak u tr zyrnyrw ano 
równowagę i zachowywa no jeszcze wła ciwe prapo,rcje. 

Dramatyczna i wzruszająca h istoria k orsar;za K onrada i jego 
U:kocha,nej Medory, 'Za czerpnięta ze znanerro poematu aingiel
skiego po t y roman tycznego lor da Byrona, okazało się w rę
kach świetn y<.'h artystów t worzyw m pasują-cym dosk ona·le do 
tak ich założeń estetycz nyd 1. Libretto wytr aw nego dramaturga 
St . Georgesa i m u.zyika Adama s tworzyły r amy, w k tór ych roz
winql i swe t alenty 1:cencgraficz1110- in c nizator skie aż czterej 
mi trzowie pędzla: 'Despl ch in, Cambon, Thier r y i MaTtin , 
wspierani „ef ektami", opracowanymi przez znan ego z pomysło
wości „mechanika" ~ aorć. Oni t o wyczarowa1i w os tatnim obra
zie burzę morską i zatopienie okTE~tu, k tóre budziły szcze-gólny 
podziw wido ni . Twórcą chor eo"rafii był J oseph Mazillier , je
den z najwybit niejs zych twórców baletowych ,tej epoki. W r o
lach Konrada i Mcdory wystąpi·li dynamiczny Włoch Scgarelli 
i nowa ~wiazda oper y pM yskiej , tC'Ż Włoszka, Carolina Rosati . 

'Późn i j „K orsarza" prześladnwał na scenic pa•ryskielj pech. 
W r ok ą)o pre mier ze Ro ati opuściła operę, a zani!m znalezian o 
godną je j na·st.ępczynię, spłonę ły wszystkie, bar dzo kosztowne 
dekoracje. P o dziesięci u la,ta ch , 21 pa.ździeMika 1867, balet zo
sta ł wznowion y w n owych dekoracjach i z częściowo zmienioną 
przez Mazi'lliera choreogra.fią. I t ym razem „Korsarza" m usiano 
zdjąć z repertuar u w pełni ,powodzenia z p owodu 1w yj azdu Adeli 
Grantzo•w, kolejnej 1w yt!rnnawczyni r li Medary. Więcej nie pr ó
bm ano go wznawiać. 

Znacznie szczęśliwiej potoczyły się l o y „Korsarza" w Rosji. 
Po rraz pier wszy poj awił się w P etersburgu w ;rów,ne dwa la ta 
po pa r y ki j ,premierze, 24 tycznia 1858. Wystawił go inny słyn
ny chor eograf roman tycm y J ules P errot, a w roli tytułowej 
wys•tąpił Marius Petipa, późniejszy wieloletn i dy<rnktor ba'le.t u 



petersburskiego. „Korsarz" 
wszedł do stałego repertuaru i 
doczekał się kilku redakcji w 
opracowaniu Petipy. Ostatecz
ną wersję, która stała się pod
stawą wszystkich dwudziesto
wiecznych adaptacji, pokazał 
Petipa 13 stycznia 1899. Zgod
nie z duchem epoki rozbudował 
znacznie stronę taneczną uzu
pełniając partyturę Adama 
wstawkami kompozycji Ricar
da Drigo i kilku innych swoich 
stałych współpracowników. 
Wtedy właśnie powstało słyn
ne pas de deux Konrada i Me
dory, wykonywane dziś na ca
łym świecie jako taniec kon
certowy. 

Równolegle z Petersburgiem 
„Korsarz" zadomowił się od 
1868 również w moskiewskim 
Teatrze Wielkim. Na obu sce-
nach balet cieszył się sympatią 
publiczności, a w partii Medory I 
występowały wybitne przed
stawicielki kilku pokoleń rosyj-
skich tancerek. Po pierwszej 
wykonawczyni, Jekatierinie 
Frindberg, tańczyły ją Elena 
Andrejanowa, Maria Petipa, 
Jekatierina Wazem, Eugenia 
Sokołowa, Lubow Rosławlewa, 
Julia Sicdowa, Anna Pawłowa, 
Tamara Karsawina, Lubow Je-
gorowa, Olga Preobrażeńska, 
Elena Smirnowa i inne. 
Popularność „Korsarza" prze

trwała rewolucję. Balet docze
kał się kilku nowych opraco
wań podstawowego wzorca i 
wielu inscenizacji w stolicach 
poszczególnych republik. 

Do Warszawy „Korsarz" za
witał 10 września 1857 r. Otrzy
mał efektowną oprawę sceno
graficzną utalentowanego de
koratora Antonia Sacchettiego, 
a nad stroną choreograficzną 
czuwał najznakomitszy polski 
choreograf XIX w. Roman Tur
czynowicz. W premierowej ob-
sadzie występowali: Antoni 
Tarnowski (Konrad), Karolina 
Straus (Medora), Jan Popiel 

JULES PERROT - SLYNNY CHOREO. 
GRAF ROMANTYCZNY, TWORCA PE
TERSBURSKIEGO SPEKTAKLU „KOR· 
SARZ" W 1656 ROKU 

(Seid-Pasza), Emilia Żeromska (Zulma), Wywiórska (Gulnara), 
Romuald Puchalski (Izaak), Kajetan Filipowicz (Birbanta). Rolę 
Medory objęła póź,niej Kamila St-efańska, a Konrada tańczył 
Aleksander Tarnowski, bliźniaczy brat Antoniego. Balet pozo
stawał w repertuarze Teatru Wielkiego dziesięć lat i cieszyłby 
też zapewne następne pokolenia warszawskich baletomanów, 
gdyby nic to, że po zejściu ze sceny braci Tarnowskich nie zna-

leziono " zespole godnego na
stępcy do roli Konrada, choc'.. 
nie brakowało kandydatek do 
roli Medory. Jak widać, pech 
prześladował „Korsarza" nie 
tylko w Paryżu„. 

Przepadła nasza własna wer
sja, toteż „Korsarz" powraca 
na polską scenę po stu dwu
dziestu latach w kształcie, jaki 
nadali mu specjaliści radziec
cy, przystosowując opracowa
nie Petipy z 1899 roku do sma
ku współczesnego odbiorcy. 
Jest to więc cenny zabytek mi
nionej, świctnej epoki i już z 
tego choćby względu zasługuje 
na przypomni~nie. Wyblakły 
wprawdzie jego efekty sceno
graficzna - inscenizacyjne, ale 
zachowały się inne walory, któ
re do dziś stanowią dostatecz
nie dużą atrakcję dla miłośnika 
baletu. Mistrzowska choreogra
fia Petipy czaruje pięknem ze
społowych tańców i olśniewa 
solowymi popisami Medory, 
Zulmy, Gulnary, Konrada i in
nych, epizodycznych postaci. 
Niezwykłe przygody Konrada i 
Medory nie wywołują już 
wprawdzie dreszczów grozy, w 
dobie filmu sensacyjnego, ale 
zachowały wdzięk epoki i kli
mat barwnej, romantycznej li
tografii. Piękno tańca i urok 
widowiska tak starego, że aż 

MARIUS PETIPA - WYBITNY TAN
CERZ I CHOREOGRAF, ODTWÓRCA 
PARTII KONRADA W PETERSBURSKIEJ 
REALIZACJI „KORSARZA" w 1656 RO
KU 

\vzruszającego - oto naj\vaż
niejsze, nieprzemijające walory 

„Korsarza". 

KAMILA STEFAŃSKA I ANTONI TARNOWSKI W „KORSARZU" W TEATRZE WIEL
KIM W WARSZAWIE. PREMIERA TEGO JEDYNEGO DOTĄD SPEKTAKLU „KORSA
RZA" NA POLSKIEJ SCENIE MIALA MIEJSCE W 1657 ROKU. 



BYRON 

K iedy w roku 1814 ukazał się „Korsarz" , George Byr on, 
26 letni p odówczas poeta angielski, był postacią szeroko 
znaną nie t ylko " r odzinnym kraju, gdzie otaciała go a t 

mosfera sukcesu i sk'anclalu; w owym czasie głównie ze wzglę
du na radykalizm poglądów i ostry krytyc zm panującyc:l st.o
sun ków m ora ln J'ch, spoleczn ych i polityczn~· ch. \V kręga l it e
r a ckich E uropy w krótkim czas ie stał się na j bardzie j p odziw ia -



nym i dyskutowanym poetą, czołowym przedstawicielem r oman . 
tyzmu, na którego rozwój wpłynie swoją twórczością w stopniu 
decydującym. 

W tym czasie Byron jest już autorem „Wędrówek Childe Ha
rolda" (1812), wielkiego poematu stanowiącego plon dwuletniej 
podr · ży po Europie, ale podjętej nie wytartymi koleinami stolic 
I salonów; objeżdża Hiszpanię, kraje bałkańskie, przecie wszyst
kim jednak poznaje ujarzmioną przez Turków Grecję, która 
staje s ię symbolem walki o wolność a jednocześnie mit.em ro
mantycznej kultury odnajdującej w antycznej sztuce greckiej 
ni wycz rpane źródło podniet i pierw owzorów. 

We w spomnianym poemacie Byron objawia już w całej pełni 
swoją odrębność poprzez niei:wokojącą kreację bohatera, samot
nego, rozdartego, udręczonego przeżyciami i piętnem nicwyjaś
n cnej winy mJodego cz!owieka, oraz przez formę - nieskrępo
waną, swobodną, kapryśną, nie podporządkowaną sztywnym, 
klasycystycznym kanonom gatunku, gdzie liryka i epika przeni
kają się nawzajem, relacja rwie się i komplikuje przerywana 
lirycznymi dygresjami i refleksjami, całość zaś przenika nieu
stająca myśl o wolności i wyzwoleniu jednostki, protest przeciw 
przemocy i tyranii. 

Podobnie w „Gia ur ze", powieści poetyckiej, która staje się 
wzorcowym dziełem dla tego gatunku a jej "bohater, przeżywa
jący tragedię miłosną, skłócony ze światem i ludźmi m~odzie
niec otwiera szereg podobnych postaci w twórC'L!Ości Byrona -
i nie tylko, bo wnet staną się one modelowe dla całego okresu: 
Musset, Heine, Puszkin, Lermontow. W Polsce Mickiewicz i Sło
wacki, a c i r omantycy pomniejsi, Goszczyński, Malczewski 
... wpływ Byrona okazał się więc rzeczywiście przemożny i trwa
ły dla całej epoki, a takie pojęcie jak „bajronizm", „b'ohater 
bajroniczny", weszły na trwałe do słownika liteI\ackicgo. 

Napisany w ciągu 10 dni „Korsarz" należy w tym rzędzie do 
najbardziej reprezentatywnych dzieł Byrona. Ustalił sławę po
ety i utrwalił typ bohatera, który pojawi się w następnych wcie
leniach w jego kolejnych powieściach poetyckich. O niezwykłej 
poczytn ~ci „K orsarza" - najpierw w rodzinnej Anglii a następ
nie w ca.ej Europie - niech świadczy chociażby niezwykły na 
owe czasy przypadek rozchwytania 10 OOO egzemplarzy dzieła 
w pierwszym dniu sprzedaży książki. Do końca roku ukazało się 
jeszcze 9 wydań a rychło pojawią się pierwsze przek~ady. Nie
zwykła poczytność i jednocześnie ogromny wpływ na sam roz
wój literatury - zjawisko rzadkie. 

Lata te - to okres wygaszenia wszystkich wolnoścoiwyeh 
nadziei i aspiracji po upadku Napol®na. W atmosferze nara
stającego ucisku oraz zależności społeczeństw i jednostki słowa 
wolności i rewolucji należą do pojęć wymazanych. Europa zo
stanie za rok podporządkowana zasadom Swiętego Przymierza, 
które na wiele dziesiątek lat nałoży pęta na życie społeczeństw 
i nanodów. W takim to czasie pojawia się fenomen Byrona, o 
którym Mickiewicz powie: „wszedł na świat w epoce moralnej 
najnieszczęśliwszej dla człowieka, dla poety. Właśnie wtenczas 
opadła zasłona po pierwszym akcie rewolucji. Straszna walka 
piśmienna i słowna przecięta została gilotynami i zagłuszona 
gnmotem wojny europejskiej... Wszystko ucichfo. Był to czas 
dziwnego odrętwienia: o tych wielkich pytaniach, które świat 
zburzyły, lękano się mówić, zaprzestano myśleć". 

W poematach i powieściach poetyckich Byrona pojawia się 
wówczas bohater zbuntowany przeciw zastanemu światu, który 
rzuca mu wezwanie w imię ideałów woln'ości i swobody. Szcze
gólnie wymowne przy tym było i to, że autorem tych utworów 
jest przedstawiciel starego arystokratycznego rodu, lord Byron. 

Istotna to sytuacja dla zrozumienia położenia romant:n~zncgo 
p oety i kreacji romantycznego bohatera o rysac:':l „bajronicz
nych". Konrad, bohater „Korsarza.", jest tutaj przykładem re
prezentatywnym. Waleczny, mężny, bezinteresowny, tajemniczy 
dumny, wyniosły, samotny, zbuntowany, dręczony wyrzutami su~ 
mienia w poczuciu utajonej winy (motyw „tajemniczej zb110d
ni" tłumaczony bywa miłością poety do przyrodniej siostry), 
skłócony ze społeczeństwem, z którym zerwał przystając do kor
sarzy - Konrad żyje poza prawem, ale jego moralność jest wyż
szego rzędu, przebywa wśród ludzi potępionych, jednak równie 
jak on wolnych choć ściganych. Jest jednostką nieprzeciętną o 
instynkcie przewodnictwa i poczuciu misji nadrzędnej , którą 
jest walka o wolność w imieniu podbitej Grecji przeciw turec
kiej niewoli: w istocie każdej niewoli i każdej przemocy. Ceną 
walki jest rezygnacja z osobistego szczęścia, choć miłość traKto
wana w kategoriach romantycznego kultu ukoc'.1anej kobie ty 
jest dla niego wartością naczelną. Tym większe jednak poświę
cenie bohatera, skoro gotów jest do ofiary i rezygnacji z naj
większej życiowej wartości. 

Tak jak inne z rodziny „greckich" dzieł Byrona - tę poetycką 
powieść przenika atmosfera grozy i tajemniczości, swoistego fa
tum i melanobolii. Głęboki osobisty ton, dramatyzm losów i de
cyzji, sccncr.ia dzikiej przyrody, posępna tonacja niedopowiedzia
nych zdarzeń, stale rwąca się akcja, powikłana kompozyc,•a 
wbrew klasycznej zasadzie chri!lno~ogii i jasności narracji - oto 
co składa się na niepowtarzalny klimat dzieła, uzasadniający 
szczególny typ zbuntowanego bohatera i jednocześnie nowa for
ma artystyczna zrywająca z dotychczasowymi kanonami gatun
ku. Właśnie dlatego wpływ Byrona na współczesnych był tak 
ogromny a jego inspirujące !oddziaływanie tak sugestywne. 

Autor „Korsarza" w dwa lata po wydaniu interesują
cego nas tytułu, dotknięty tragedią ,osobistą, potępiony przez 
opinię sfery z której się wywodził, w atmosferze skandalu opuś
cił Anglię. Zamieszkał w Szwajcarii. Następnie we Włoszech , 
w 1823 roku przedarł się do Grecji, gdzie współdziałał przy orga
nizacji powstania. Zmarł na malarię 19. IV. 1924. Liczył wtedy 
36 lat. To dziwne, ale wielcy poeci romantyczni - jak wybrańcy 
Bogów - jakże często umierali młodo. 

TADEUSZ KIJONKA 



GEORGE BYRON 

Wtem łódka jakaś weszła do przystani. 
W niej kilku ludzi - wszyscy krwią oblani, 
Wszyscy Konrada towarzysze śmieli. 
Uszli - jak? - sami prawie nie wiedzieli. 
Widzą Medorę, poznali z daleka. 
Zbliża się - milczą - każdy, zda się, czeka, 
Aż drugi zacznie, sam w duszy niewieściej 
Bojąc się zbytniej obudzić boleści. 

Ona nie pyta - ona wszystko zgadła, 
Jednak nie blednie, nie drży, nie upadła. 
W dziewiczej piersi wielkie czucia żyły, 
Dotąd swej własnej nieświadome siły: 
Póki nadzieja - bała się, płakała; 
Straciwszy wszystko - czułość skamieniała. 
I głos się w sercu z dziką ozwał mocą: 
Kto wszystko stracił, bać się nie ma o col 
Nadludzkie męstwo! jakie w sercach ludzi 
Szał chyba tylko albo rozpacz budzi! 
„ Milczycie? - dobrze!- ja nic nie chcę wiedzieć. 
Nic - tylko jedno - kto by mógł powiedzieć?... 
Nie patrzcie na mnie z twarzą obłąkaną! 
Prędko i krótko, gdzie go pochowano?" 
„Pani ! nie wiemy - zaledwośmy sami 
Z życiem ujść mogli. Lecz jest między nami, 
Co utrzymuje, że wódz nie zabity, 
Że jest w niewoli; że go sam ukryty 
Widział pod strażą: - ranny, ale żywy". 
Nie słucha więcej wieści przeraźliwej, 
Nie zniosło serce: - przytomność i siła 
Razem krzepnącą duszę opuściła. 

(Z „Korsarza" - fragment poematu) 

GEORGE BYRON 

Palą się światła wzdłuż całych wybrzeży, 
Lecz Konrad światła nie widzi na wieży. 
Dziwią się wszyscy i patrzą, daremno! 
W jednej Medory oknach tylko ciemno! 
W nich zwykło jaśnieć powitania hasło: 
Może i teraz śćmiło się i zgasło!... 
Rzucił się w łódkę, leniwo zbyt niosła, 
Z niecierpliwością pogląda na wiosła. 
Ach! on by pragnął sokolimi pióry, 
Wiatrem zalecieć na wierzchołek góry!„. 
Słabną wioślarze ; znużenie ich zoczył, 
Nie czeka dłużej i w morze wyskoczył 
lamie się z falą, dopłynął do brzegu 
I biegł na chwilę nie zwalniając biegu. 
U drzwi zamkniętych wstrzymał się i słucha: 
Wszystko uśpione, wkoło ciemność głucha! 
Puka i głośne echo się rozlega; 
Nikt nie otwiera i nikt nie przybiega. 
Puka, lecz z cicha, bo dłoń jego drżąca, 
Bo w duszy jego myśl przerażająca!... 
Drzwi się otwarły, lecz przy nich nie ona, 
Na której uścisk gotował ramiona I 
A sługa milczy: on dwakroć próbował, 
Dwakroć chciał spytać i słów nie znajdował. 
Porywa lampę, w pośpiechu i trwodze 
Z rąk mu wypadła i zgasła przy nodze. 
Poszedł w ciemności, lampa tylko druga 
Z głębi mrocznego korytarza mruga. 
Rozemknął izbę, wszystko się odkryło, 

• Co serce jego czuło, nie wierzyło. 

(Z .,Korsarza" - fragment poematu) 



TREŚĆ LIBRETTA 

PROLOG 
• oc i sztorm na morzu sprzy1a1ą korsarzom. Stat ek piratów 

pod d ow ództwem Konr ada spotyka się z h a11 dlowym bryg iem, n a 
którym w i o ą ni ewolnice i cenny ładunek. Bry g handlarz y nie
w olników zostaje zaatakow any abordażem . Korsar z zab ierają 
niewolni ce i cenny ładunek, a br yg zatapiają. Pr zywódca k oroa
rzy zwraca mvagę na !>rankę i m ienie m Medora. Je t pnrażon 11 
jej tll' udq . 

KT I 
OBRAZ 1 - WYSPA KORSARZY 

Statek p odplywa do ska iis tej wysi; y , która jest schroni eniem 
kor sarzu . P i raci wracają z bogatymi lupami. B i.rban t o - pom oc
nik her 'z t a korsarzy - prop om tje uroczyście iiczcić pomyślny 
powró t. . 

P o halafliwe j uroczysto ści w szyscy . ię rozclwdzq. Niet olmce, 
za.uważywszy zainteresowanie Konr ada Medorq, proszą ją, bu 
pomogla im powróci.ć do domu. K o7irad zo.~taje z Medorą snm 
n a .mm. Kied y Medora t r aca, dziewczęta p'T'zypominają j ej o sp
bi e. Znów proszą, by i m pomogla w osw obodzeni u. K onrad ulega 
prośbom Medory i wypu szcza n i ewoln ice na wolność. 

I oto p o rn z pie r wszy od lai wybucha konflikt pomiędzy K on
r adem i częścią piratów z B i r lJanto na czele, czego przyczyną jest 
wie l kodu sz11 y gest K onrada . B i r banta, JJO nieudanej próbi e n a
pa ści na Konr ad a, organi-uje spi sek pr;: eciw n iemu. Pi r aci p rzy 
sięgają wierno~6 Birbanto. 

OBHAZ 2 - GROT A K O NR.A DA 

Nocą, zraniwszy Konrnda . Bi1·1J cmt o por ywa Medorę. 

AliT l.l 
Birbanta pojawia się w pałacu potężnego wladcy Seida-1Ja szv 

i sprzedaje mu piękną M edorę. 

Po d lugich i bezskutecznych poszukiw ani ach M edor y trafia d o 

owego pałacu K onrad przebrany za de rwisza. Próbu je odciągnąć 
uwagę Sei da-paszy od M edory. B irbanta poznaj e Konrada i de

m ask1t je go. Pr ywódca k orsarzy zostaje u ję t y przez ··t raż paszy. 
P ierwsza pośród żon Seida- paszy, Gti lnar a, jes t zachw ycona 

męstwem, szlache tno§cią i determinacją Konrada. Obcla r za j e1lca 
milościq . 



ART III 
OBRAZ 1 - CIEMNICA 

Nocą Gulnara przedziera się do ciemnicy, w której więziony 
jest Kon-rad. Wyznaje mu swoją miłość i proponuje wi~źniowi 

wolność. Konrad pozostaje wierny Medorze. Nie może skorzy
stać z pomocy Gulnary, narażając ją na niebezpieczeństwa. 

Korsarze uwalniają Konrad.a z ciemnicy. 

OBRAZ 2 - PAŁAC SEIDA-PASZY 

Przy 7Jomoc-y swych przyjaciół - korsarzy, Konrad opanowu
je pałac Seida-paszy, uwalnia Medorę i surowo karze zdrajco: 
Birbanta. 

EPILOG 
Konrad i Medora, wolni ju.ż, płyną na spotkanie swojego 

szczęścia„ . 

AKT I - WYSPA KORSARZY 





PAŃSTWOWA Ol?ERA ŚLĄSKA 
W BYTOMIU 

Odznaczona: OR D ER EM SZTA N DA R U PRAC Y I Kl. SV 

KORSA.RZ 
balet w 3 aktach 

5 obrazach 
z prologiem i epilog iem 

m uzyka: ADOLPHE CHARLES ADAM 
(fragmenty Leo DELIBES) 

libretto na podstawie poematu »Korsarz« G. B\'RONJ\ 
St. Georges i ). Mazillier 

opraco\ anie muzyczne i instrumen tacja : 
W. N. KNUSZEWICKI 

Choreografia: 
NINA GRISZ\'NA 

(Akademicki T<ntl' Opery i Bale tu 
Im. ranlsławskltgo i Niemlrowlcza-Donczenki w Mosl<wle> 

Kierownictwo muzyczne: 
GIEORGIJ ZEMCUŻY 1 

(Akademicki Teatr Opery l Baletu 
im. Stanisławskiego I Niemir owlczo-Danczenlll w Moskwie) 

Scenografia: 
KATARZYNA LENGREN 

asystenci choreografa: 
JURIJ TREPUCHALIN, WIESŁAWA KUBIAK 

dyrygent - asystent: 
TADEUSZ SERAFIN 

PRE M IER A - BYTOM, 23 CZERWCA 1979 R. 
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KO NRAD . 

MEDORA . 

BIRBANTO . 

G ULNARA 

SEID-PASZA 

f\.IEWOLNI CA 
(Adagio) 

O B S A D A: 

Stefa n Jońca 

Wacław Niedźwiedź 

Joanna Pyka 

Joanna Szabelska 

Andrze j Bacik 

Kazimierz Cieśla 

Jarosław Świtała 

Dobrosława Gutek 

Monika Pawlusiewicz 

Jerzy Domagała 

Wacław Niedźwiedź 

Joanna Pyka 
Jadwiga Sikora 

Ewa Słoneczek 

NIEWO LNI K 

DZIKUSKA . 

TANIEC Z LUTNIAMI • 

MALAGANKI . 

EUNUCHY . 

Jarosław Zender 
Marian Żak 

Urszula Marszałkowska 

Monika MD"czarska 
Lucyna Mróze k 

Aleksandra Giecewicz, 
Katarzyna Krakowska, 
Irena Olejarz. 
Jadwiga Sikora, Ewa Staneczek, 
Ewa Zapalska 

Sylwia Herok 
Brygida Małkowska 

Urszula Marszałkowska 

Jerzy Baron 

Zdzisław Walerewicz 

KORSARZE: Jon Balcer, Andrzej Bazarnik, Kazimierz Cieśla , Janusz Grygorcewicz, Marek Krzypkowsk i, Damian Kłosek, Wiesław 
O grodzki , Maciej Panek, Kazimierz Raczek, A!eksander Sokolski, Marian Żak , Janusz Mazań , Ryszard Stankiewicz, 
Kazimierz Bogawski, Zbyszek Martyn, Marek Wil , Jarosław Zender 

ADAGIO z MEDORĄ: Kazimierz Cieśla, Damian Kłosek, Aleksander Sokalski, Mar ian Żak 

SOLO KORSARZY: Kazimierz Cieśla, Jarosław Zender, Wiesła Ogrodzki, Maciej Panek, Kazimierz RaczEk, Kazimierz Bcgawski, 
Janusz Mazań, Ryszard Stankiewicz 

NIEWOLNICA GRECZYNKA : Kaiarzyna Krakowska, Brygida alkowska, Irena Olejarz 

NIEWOLNICE:: Żeński zespół baletowy 

MALAGANKI: Dorota Fredyk, Aleksandra Giecewicz, Halina Ko ha nek, Genowefa Hutyra, Katarzyna Krakowska, Urszula Kudelska, 
G a bri ela Lisek, Irena Olejarz, Urszula Sąsiada, Elżbieto Trzaska, Ewa Zapa lska 

GRAND ADAGIO: Kazimierz Cieśla, Ryszard Stankiewicz, Jarosław Zender, Kazimierz Bogawski, Damian Kłosek , Aleksander Sokalski, 

DWIE PARY: Lucyna Mrózek, Dorota Patoła, Jadwiga Sikora, Ewa Słoneczek, Andrzej Bazarnik, Janusz Mazań, Marek Krzypkowski 

MAŁA GRUPA: Urszula Ballarin, Ewa Kubicka, Celina de Lorme, Monika Moczarska, Ewa Moss, Lucyna Mrózek, Jadwiga Sikora, 
Ewa Słoneczek 

DUŻA GRUPA: Danuta Berer, Genowefa Hutyra, Katarzyna Krakowska, Brygida Malkowska, Urszula Marszałkowska, Jolanta 
Nagła , Janina Nowakowska, Sabina Pawłowska, Urszula Sasiada 

or a z kupcy i strażnicy 

J{IEROWI4'ICTWO :t'ECHNICZNE: Miec7yslaw ł.OZI SKI, Nalal!a GRABOWSKA, kierownicy pracowni krawieckiej damskiej - Krystyna LISZKOWICZ, krawiec
kiej mc:skieJ - Bronisław GASIOR, molarsko-mod<'latoriik!ej - Jó?.of SZOSTOK. stolarskiej - Zygmunt '10.J, zdobniczej - lrena BRZOZOWSKA, perukarskiej 
- Krystyna ZIMMER, tapicerskiej - Jerzy BĘCZKOWSKI. szewskiej - J\.lleczyslow BLISJ"OWSKI, ślu~arsklc i - Henryk HALAMA 1ekw1 ~torka - ,Jo •. cr~ l!A
C1 o.,:s .A, Kl ·rownik o··wt0tlenia - T deuS'ł; STANKrEWICZ, brygadziści sceny - l!:ugcnlusz CHRZA 'O\ SKI, Zdzisław GÓRAL. 



BIEŻĄCY REPERTUAR 

OPERY: 

P. Czcjkow•ki - DAMA PIKOWA 

St. Moniuszko - HALKA 

- STRASZNY DWÓR 

W. A. Mozart - COSI FAN TUTTE 

G. Puccini - TOSCA 

- MADAME BUTTERFLY 

Ch. Gounod - FAUST 

G. Verdi - TRAVIATA 

R. Leonccvollo - PAJACE 

G. Donizetti - DON PASOUALE 

J. Ollenboch - OPOWIEŚCI HOFFMANNA 

V. Belllnl - NORMA 

J. Strauss - BARO N CYGAŃSKI 

R. Strauss - SALOME 

J. Świder - BAL BAŚNI 

M. Glinka - RUSŁAN I LUDMIŁA 

BALET Y: 

A. Adom - KORSARZ 

L. Minkus - DO N KICHOT 

F. Chopin - SYLFIDY 

R. Szczedrln - CARMEN - suita boletowa wg 
G. Bizeta 

W. Kiler - W GÓRĘ - W DÓŁ 

E. Grieg - PEER GYNT 

,.Prodryn" B -3 Bytom 159 .7, 1000 G-7 


