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FRYDERYK CHOPIN 
rysunek ołowkil'm GL·oriw Sand 





SYLFIDY 
czyli 

CHOPINIANA 
Czarujące, poetyckie divertissement baletowe, 

składające się z utworów zaczerpn'.ętych z twórczośct 
Fryderyka Chopina, w choreografii Michaiła Michaj
łowicza Fokina, zostało wystawione po raz pierwszy 
w Teatrze Maryjskim 10 lutego 1907 roku. Znakom> 
ty choreograf ułożył wówczas swój balet do opraco
wanej na orkiestrę przez wybitnego kompozytora ro
syjskiego Aleksandra Głazunowa suity zestawionej 
z 5 utworów fortepianowych Chopina: Poloneza A-dur 
op. 40, Nokturnu As-dur z op. 32, Mazurka D-dur z 
op. 33, Walca cis-moll op. 64 nr 2 i Tarantelli As-dur 
op. 63. Różnorodny charakter utworów pozwolił cho
reografowi na stworzenie barwnego, utrzymanego 
jednak w jednolitym, romantycznym nastroju wido
wiska. W otwierającym balet Polonezie Fokin ukazał 
scenę balową, w której tancerze w polskich strojach 
- w kontuszach i czamarach - prowadzili uroczysty 
t:rniec; w Nokturnie widz został przeniesiony do klasz
toru Valdemos na Majorce, gdzie choremu Chopinowi 
ukazywały się zjawy zmarłych mnichów, w Mazurku 
zjawiało się na scenic polskie wesele z tradycyjnymi 
obrzędami, w Walcu świetni tancerze Anna Pawłowa 
i Anatoli Obuchow wykonywali klasyczne pas de 
deux. Balet kończył się Tarantellą, tańczoną przez 
cały zespół na tle dekoracji przedstawiającej panora
mę Neapolu. Balet pod nazwą „Chopiniana" wysta
wiony na dobroczynnym wieczorze, nie został w tym 
układzie powtórzony, jednak Fokin - inspirowany 
nastrojem spektaklu i niezapomnianą atmosferą Wal
ca cis-mol, tańczonego przez Pa\vłową i Obuchowa -
wrócił po kilku miesiącach do muzyki Chopina, two
rząc balet w jednolitym romantycznym stylu pod ty
tułem „Balet do muzyki Chopina" - „Reverie roman
tique'', wystawiony 8 marca 1908 roku na dorocznym 
pokazie szkoły tańca Teatru Maryjskiego jako „Cho
piniana" . Tym razem orkiestrową szatę dla fortepia
nowych utworów Chopina opracował Maurice Keller . 
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MlCHAL FOKIN 
twón:a chon·ografii „Chopimany" 

W grudniu 1908 roku balet Teatru Maryjskiego wys
tąpił z „Chopinianą" w Teatrze Wielkim w Warsza
wie, uzupełniwszy wieczór baletem „Eunice'' Niko
łaja Szczerbaczowa z librettem zaczerpniętym z „Quo 
vadis " Henryka Sienkiewicza. 

Poetyczny nastrój i romantyczny klimat „Chopi
niany" zrobił ogromne wrażenie na Sergiuszu Diagi
lewie, który włączył ten spektakl do programu parys
kiego stagione „Ballets Russes" . Balet otrzymał nowy 
tytuł: „Les Sylphides", nawiązujący do słynnego ba
letu Filippo Taglioniego „La Sylphide", w którym w 
roku 1832 tytułową rolę kreowała jedna z najwięk
szych tancerek epoki romantycznej, Marie Taglioni 



Premiera paryska w Theatre du Chateli:t w nowej 
szacie orkie trowej Igora Strawi6skego, :'.'Jikołaja 

Czerepnina i Anatola Liadowa, \\' nieZ\\ ykle pięknych 
dekoracjach Aleksandra Benois, z partiami solowymi 
tańczon •mi przez Annt, Pawłową, Tamarę Karsawi
nę, l\Iarię Baldirn; i Wadav.:a NiżyńskiLgo, odbyła si~ 

2 czerwca 1909 roku. Balet ten, do dziś tańczony w uło -

żonej przez Fokina choreografii, nie posiada wątku 

MAHIE T .\CLO:\J 
w bal~ciL' „L:i Sylp ł 1de" 

tematycznego, dramatycznL"go . .Jest to cz:•sta kompo
zycja w stylu ,,białego baletu - tar'lczona w białych, 
muślinow~·ch „tutu", składająca się z 4 wariacji solo
wych i pas de dt.:•ux, z dwoma tańcami zespołowymi, 
otwierającym Nokturnem i zamykającym balet Wal
cem. fi.limo niewątpli\\.'ej deformacji muzyki Chopina 
na skutek instrumentacji utworów, któr:·ch artystycz
nym sensem jest ich fortepiano\\':· kształt, balet 
„Chopiniana'", czy też - jak nadal nazywają ten 
wieczór baletowy na Zachodzie - „Les Sy lphides", 
cieszy się, dzięki subtelnej atmosferze romantycznej, 



T, \I\IAR \ KARS\WlNA 

ogrornn~·m powoclzenil'm i stanowi dla czworga so
listów oraz dla całego corps de balet piGkne poh' do 
popisu i nii.:wątpliw.\ sprawdzian umiejętności ll'ch 
nicznych i muz.\·kalności. I ajczęściej wysla\vian.\' w 
or.ygina lnej wersji choreograficzm•j Fok ina, otrzymy
wał jednak wielokrotnie nową szatę orkiestrową, m. 
inn. „Les Sylphides" orkiestrował Vittorio Rieti i Be
niamin Brilten. Wt'rsji:: lG słyszeliśmy w Polsct' w cza
sie \.vyst~pów Ballet Thcatre w maju 1958 roku. Opra
cowaniem Kellera i Głazunowa posługuje się Teatr 
Wielki Opery i Baletu z Moskwy, którego „Chopinia
nG" oglądaliśmy w czasiE- 3ościnnyeh występów mos
kiewskiC'go baletu w 1949 roku. Tę samą wersję za-

(;ALINA UL,\NOWA 

prezentował w 1963 roku London's Festiwal Ballet. 
29 grudnia 1960 roku Galina Ułanowa, jedna z naj
większych tancerek naszych czasów, żegnała się ze 
sceną w partii Primaballeriny w „Chopinianie" na 
scenie moskiewskiego Teatru Wielkiego. 
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Klasztor w Valdemn~e 
ry unck Maurycego S:ind 

W Polsce wystawiono „Cho~ianę" w kilka mie
sięcy po premierze w Teatrze • ryjskim, 6 grudn'a 
1908 roku w Teatrze Wielkim. Jako soliści tańczyli: 
Helena Rządcówna, Helena Ossowska i Aleksandra 
Wasilewska oraz Jan Zalewski w realizacji Piotra 
Zajlicha, który w tej samej wersji Fokina wznowił 
„Chopinianę" 7 października 1922 roku w Teatrze 
Wielkim z udziałem Haliny Smolcówny i Zygmunta 
Dąbrowskiego. Teatr Lwowski wystawił „Chopinianę" 
w 1924 roku w choreografii Stanisława Faliszewskie
go, .zaś Teatr Wielki w Poznaniu w 1925 roku w cho
reografii Maksymiliana Statkiewicza. Po II wojnie 
światowej „Chopiniana" ukazywała się niezmiernie 
rzadko na scenach polskich: w pierwszym przedsta
wieniu baletowym Sceny Muzyczno-Operowej w 
Warszawie została wystawiona z okazji jubileuszu 
Piotra Zajlicha 17 lipca 1946 roku, z udziałem Marii 
Krzyszkowskiej i Stanisława Cywińskiego a nastę

pnie „Sylfidy" znalazły się w repertuarze Opery Poz
nańskiej 13 listopada 1965 roku w instrumentacji An
drzeja Koszewskiego i Zdzisława Szostaka w choreo
grafii Fokina realizowanej przez Tatianę Piankową, 
pod muzycznym kierownictwem _ Roberta Satanow
skiego, w scenografii Jerzego Ławacza, z udziałem 
Olgi Sawickiej, Romy Juszkat, Lubomiry Wojtkowiak 
i Wiesława Kościelskiego. 

W klasycznym układzie Michaiła Fokina w „Syl
fidach bierze udział primabalerina, dwie solistki, 
pierwszy tancerz i corps de ballet złożony z tancerek . 
Balet zaczyna Preludium A-dur op. 28 nr 7. Noc roz
świetlona blaskiem księżyca . Grupa Sylfid w białych 
„tutu", w półkolu, w którym ró\\·nież \\' bezruchu 
stoją gotowe do do waria.cji solistki i pierwszy tancerz 
Rozbrzmiewa Nokturn As-dur, op. 32 nr 2., który tań
czą wszyscy soliści i corps de ballet. Z kolei nast1.;puje: 
Walc Ges-dur op . 70 nr 1. - Wariacje pierwszej solis
tki. 
Mazurek O-dur op. 33 nr 2. - Wariacje primabaleri
ny. 
Mazurek C-dur op. 67 nr 3. - Wariacje I tancerza 
Preludium A-dur op. 28 nr 7. - Wariacje drugiej 
solistki. 
Walc cis-moll op. 64 nr 2. - Pas de deux primabale
riny i pierwszego tancerza. 
Walc Es-dur op. 18 - Czwórka solistów i corps de 
ballet zamyka divertissement. 

WOJCIECH DZIEDUSZYCKI 



BO(,L"Sl \W SCH.\FFER 

W odniesieniu do nowej muzyki czt;:to pada znrzul, 
że jest za trudna, zanadto skomplikowana. że nieczy
telna dla ucha - staje się obca, a przez to i nieładna. 
Zarzut to nie za\\'sze uzasadniony. Istnieją dzieła, któ
re jaskrc1 \\"O przeczą temu twierdzeniu o złożoności 
nowej muz.' ki. A zresztą cz:· muzyka ma być prosta? 
Prosta jak c:o? jak piosenka ludowa, jak melodia do 
la11ca 9 l\luz_,·ka art:·styczna na PL'\\'no w jakimś stop
niu odzwierciedla świat. w jakim ludzie żyją: tak było 
z muzyką grL•cką. muz:·ką średniowiecza. baroku, 
romant:·zmu, może tak być i dziś. Złożonemu światu 
odpowiadałaby równie złożona muZ\·ka . Swia t 
współcze:m:-· to koegzystencja różnych rzecz.' i zja-

wisk. która każt nam powątpiewać o wspóln~·m mia
nowniku .. Jest to kontrapunkt miejsc i czasu, rzeczy 
110\\"e, nowe fakty przecinają się z historią; wszystko 
przecz:· sobie wzajemnie, a jednak stanowi jakąs ca
łość. ,.Rdze11 piękna - powiada święty Tomasz z: 
Akwinu - polega na harmonii przeci\\·ieństw" Taką 
harmonię przeciwieństw możemy odnależć w sztuce 
W'> pókzesne j. a szczególnie we wspó !czesne j muzyce, 
która - rozgr:-·wana \\' czasie - pozwala na jedno
CZl'snoś(', na - sym-foniczność różnyl'h estetyk. 

BOGUSLAW SCHAFFER 
(„l\IUZYKA XX WIEKU") 



„QUATTRO MOVIMENTI" 

mu z.Yka: Bogmla\\' Schi:iffer 
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QUATTRO NOVIMENTI" 
i ich twórca 

Bogusław Schaffer - kompozytor, pedagog, teo
retyk. Jeden z najszerzej znanych a zarazem najbar
dziej kontrowersyjnych przedstawicieli skrajnej 
awangardy muzycznej w Polsce, urodził się we Lwo
wie 6 czerwca 1929 roku. Naukę muzyki rozpoczął 
w Opolu od skrzypiec, następnie przeniósł się do Kra
kowa, gdzie studiował kompozycję w PWSM u Ar-
tura Malawskiego. W 1953 roku ukończył studia mu
zykologiczne u prof. Jachimeckiego na Uniwersytecie 
Jagiellońskim po czym rozpoczął żywą działalnośc nau
kową i publicystyczną, tworząc równocześnie muzykę 
kameralną i utwory na instrumenty solowe. W roku 
1953 napisał pierwszy polski utv>ór dodekafoniczny na 
orkiestrę: „Music for Strings: Nocturn". Przez pięć 
lat aktywnie walczył o wprowadzenie współczesnej 
muzyki na estrady polskie, napisał kilka książek o 
muzyce współczesnej m. inn. „Nową Muzykę - Pro
blemy współczesnej techniki kompozytorskiej" (wy
dane przez PWM w 1958 roku). Od 1959 roku, po 
studiach u Lulgi Nono, Bogusław Schaffer poświęcił 
się prawie w zupełności komponowaniu. Jeszcze w 
1955 roku wprowadził muzykę infinitywną (Studium 
w diagramie), w roku 1960 muzykę topofoniczną. 

Wprowadził szereg inowacji estetycznych w zakresie 
muzyki elektronicznej. W każdej kompozycji dąży 
do rozwiązania specyficznego problemu kompozytor
skiego. Jest laureatem wielu konkursów kompozytor
skich w kraju i za granicą, m. inn. w latach 1959 -
1966 otrzymał 7 nagród i 5 honorowych wyróżnień 
za utwory symfoniczne i kameralne w dwóch najpo
ważniejszych polskich konkursach kompozytorskich: 
im. Grzegorza Fitelberga i im. Artura Malawskiego. 
Od 1967 roku jest naczelnym redaktorem niezwykle 
interesującego czasopisma wydawanego przez PWM, 
poświęconego nowej muzyce - „Forum Musicum". 
O niezwykłej wszechstronności w działaniach artys
tycznych Bogusława Schaffera świadczy również 

lakt, iż często bierze udział w koncertach nowej mu-

zyki w charakterze koordynatora i pianisty. Od 1963 
roku wykłada kompozycję w Akademii Muzycznej w 
Krakowie; wśród jego słuchaczy znajdowali się m.inn. 
Ron Walcott, Jeffrey Lewis, Screnella Marega, .Józef 
Rychlik, Ewa Synowiec, Barbara Buczek, Adam Wa
laciński i Adrian Thomas. Jego wielkie, fundamental
ne dzieło, „lntroduction to Composition", wyszło w 
P\Vl\I w języku angielskim. Schaffer jest członkiem 
art:;stycznego ugrupowania „Grupa Krakowska", 
skupiającego przedstawicieli awangardy muzycznej i 
plastycznej . Schiiffer działa też w dziedzinie plastyki, 
teatru i literatury - tworzy grafiki, pisze sztuki tea
tralne, aranżuje teatr instrumentalny. W 1971 roku 
otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Kon
certy poświęcone wyłącznie t\vórczości Bogusława 

Schaffera odbyły się w Krakowie, Warszawie, Oslo, 
Zagrzebiu, Amsterdamie. 

Najważniejsze kompozycje Bogusława Schaffera 
spośród niezwykle licznej i różnorodnej twórczości: 
Koncert fortepianowy „Quattro movimenti" (1957), 
„l\lonosonata" na 6 kwartetów smyczkowych (1959), 
„!\on stop" na fortepian (utwór ośmiogodzinny z 1960 
r .), „1\-lała symfonia: „Scultura" (1960), TIS MW2: 
Kompozycja Sceniczna; Symfonia - Muzyka Elek
troniczna (1964), Kwartet na 4 aktorów (1966), Kon
cert jazzowy na orkiestrę (1975), „l\.Iissa elettronica" 
na chór chłopięcy i taśmę (1975), Symfonia w 9 częś
ciach (1973), „Harmonie i kontrapunkty na orkiestrq" 
(1975), „Miserere" na głos solowy, chór, orkiestrę i 
taśmę (1978) „Jangwa" na kontrabas i orkiestrę, 

„Traugutt" na orkiestrę symfoniczną (1979). 
(Dz.) 

W Quattro Movimenti na fortepian i orkiestrę (1957) 
autor rozmyślnie nawiązuje do tradycji, za którą 

uważa już muzykę pierwszej połowy XX w. Utwór 
opiera się na technice syntezy nowych środków, ta
kich jak dodekafonia, metra zmienne czy bruityzm 
perkusyjny. Każda z 4 części traktuje o innym pro
blemie muzycznym: w I części przedmiotem muzyki 
jest barwa orkiestrowo-harmoniczna, w II - kon
strukcja rytmiczno-metryczna, w III - struktura, w 
IV - witalnie traktowane rytm i ruch. „Quattro mo
vimenti" stanowią punkt zwrotny w wórczości Schaf
fera - po wygraniu konkursu w 1959 roku, kompozy-



tor wchodzi na estrady wielkich festi\vali mtizyki 
współczesnej. Utwór ten jest wyrazem wielkiej doj 
rzałości młodego wówczas twórcy, świadcz~· o jego 
bogatej wyobraźni i pomysłowości. Imponuje zwłasz
cza mistrzostwo w rozwią-ywaniu zagadnień dod •Jka
foni i w II i III częśc:i dzieła, napisan!·ch całkowic:c w 
tej technice w okresie kiedy technika d\vunastotono
wa była jeszcze w Polsce bardzo rzadko stosowana 
i gorąco dyskutowana. Kompozytor zamierzał napisać 
łatwy i efektown!· koncert wirtuozo\\~ki w nowej 
technice i zamiar ten udał mu się w zupełności, cze
go dowodem jest popularność „Quattro movimt'nti" 
()d prapremier;.·, która odbyła się 18 stycznia 1968 roku 
we Wrocławiu z udziałem solist;.· Claude Helffcra. 

(wg. „Przewodnika Koncertowego" T. Ch;.·
lińskiej, St. Haraschina i B. Sch~iffcra -
PWl\I. Kraków. 1980 oraz objaśnienia J. Ho
dor z pł;.· ty SX lMl.f „Polskich Nagrar1' ') 

WOJCIECH DZIEDUSZYCKI 
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Z CHŁOPA KROL 
muzyka: Grażyna Bacewicz 

libretto wg komedii Piotra Baryki Artur Maria Swinarski 
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Wiejskie kobiety, chłopi, młodzież wiejska, dworki, dworzanie, kucharki, pokojówki, 
pasterki - koryfeje i zespół baletowy Opery Wrocławskiej 



„Z CHŁOP A KRÓL" 
czyli 

„O PIJANICY CO CESARZEM BYł.." 

Komedia rybałtowska Piotra Baryki, z które] wy·
bitny poeta, satyryk i dramaturg, Artur Maria Swi
narski zaczerpnął temat libretta cło baletu „Z chłopa 
król", posiada szeroką genealogi~. Wystarczy p ; ze
czytać karlt; ty tulową komedii Baryki aby siq przeko
nać, że sam Baryka przyznaje, iż „Argumet podobny 
masz w Facecyey pierszey Faceciy Polskich: o Pi-
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janicy co Cesarzem był'' . .Jest tu mowa o facecji za
warlL·j w anonimowym zbiorze anegdot, wy·danym -
według Karola Estreichera (st) - w 16:24 roku pod 
t:vtułem „Facecyje albo furfanterie dworskie na sześć 
czc;ści rozdzielone, po polsku napisane" . 

Opowiadanie o prostaczku przebranym przez fi
glarzy \\ czasie snu \\' szaty kró la. l'l'sarza, s u łtana, 

powtarza sit; w literaturach całego Ś\\ iata od wielu
set lat, jako rozwini~ci · si qgającego czasów staroż ,,·t

nego Wschodu bachicznl'go motywu o „pijanicy, co 
krolem by· ł" . 

Grażyna Bacewiczówna, pisząc muz: k~ do baletu 
„Z Chłopa Król", znakomicie wykorzystała możliwoś

ci scharakteryzowania i skontrastowania muz~·ką śro

dow iska i charakterów obu światów -chłopski!:!go i 
dwor. kiego. Zakomponowała scen~ luctowl', oparte na 
st:dizac ji melodii taneczn~·ch folk loru opocz~·ńskil'go, 
wplatając nastepnie w równie stylizo\\H11L' formy tań 
ców dworskich z XVII i XVIII wieku opocz~·ńskie 

moty wy ludowe:. ~luzyka taneczna, dająca dużl' pole 
do popisu wykomrn:com, przepojona humorem i dow
cipl'm, w scenach chłopskich zamasz~·sta i pełna tem
peramc:ntu, w scenach dworskich jest nasycona po
my słowy·mi akcentami sat~ ry-czn~·mi . 

\V obfitym dorobku twórcz»m Graż~·n~ Bacewi
CZÓ\\·ny dzida przeznaczone na scent; nie zajmują 
w.vbitnej pozycji: obok baletu „Z Chłopa Król" Bace
wiczowna napisała jedynie - zamÓ\\ ion~- przez Ro
berta Satanowskil'go i zn•alizowan y w 19o4 roku przez 
balet Opery Poznańskiej w choreografii Conrada 
Drzewil'ckiego do libretta Ll'cha TerpiłO\\·skie150 

według „Słówek' Tadeusza Bo •a-Zl'leiiskiL•go - ba 
let „Esik \V Ostendzie" oraz balL'l „Pożqclanie" . Do 
muzyki Grazyn~ Bacl'Wiczówny zrealizowano wide 
baletÓ\V również za granie<i: rn. inn. na 
pokazie układów choreograficznych na TV 
Biennale Pary·skim w choreografii Piern• de Vil 
larda balet do „7'.luzyki na smyczki , trąbki i perkusjl''• 
pod nazwą „Quacłrigue'' a nast~pnic pt. „\\'itness of 
innoccnce" z h brl'ttem i choreogra fiq Da\\'ida Eo.rle 
w Acłeline Genć<: Thl'atre prZL'Z London Contempo
rar~ Dance Group (I !Hl?): choreograf Hans Vitn i\Ie
nen zrealizował \V formie baletu „Trzy Ut\\'or/' Ba
cewiczówny w H1l-i8 roku w NLderlands Dans Thea-



ter w Hadze, zaś ut worem „1\Tusica sinfonica in tre 
movimenti" posłuż~·ł siq Australian Ballet w 1968 ro
ku oraz John Butler\\' balecie• „Próg" . 

Muzyka do baletu „Z ch łopa Król" została napisa
na w 1853 rok u w okresie powstawania IV S:·:mfonii, 
w kategor iach st~· l u neoklas~Tznego, panującego wów
czas w polskiej twórczości muzycznej, zwłaszcza w 
muz.\'ce przeznaczone.i na scenę. Trad;;cyjnc środki 
wyrazu i techniki kompoz~·torskie nie przeszkodziły 
jednak Bacewiczównej w wypracowaniu ind~·\vidual
nych własności jęz~· ka muz.,·cznego, który z łatwością 
rozpoznajem~· w balecie „Z Chłopa Król". Zwłaszcza 
partie instrumentów sm~·czkowych, napisane w cha
rakter:vst~·cznym dla jej twórczości z tego okresu st~·lu 

vvirt u oz owskim. 
Grażyna Bacewiczówna rozpocz.vnał1:1 drogę ar

tyst~·czną jako kompozytorka i skrzypaczka. Kompo
zycję studiowała u Kazimierza Sikorskiego a nastq
pnie u Nadii Boulanger, wiolinist~·k~ u Józefa Jarzqb
skiego i \\' Paryżu u Toureta i Flescha. Koncertowała 
jako skrzypaczka przed II wojną światową i tuż po 
wojnie, dając liczne recitale w kraju i za granicą. W 
połowie lat 50-tych zrezygnowała jednak z karier)' 
skrzypaczki i poś.,,vięciła się wyłącznie prac~· kom
pozytorskiej. Dzi eła Bacewiczówny zdob)·wały co
raz szerszą popularność a kompozytorka otrzymywała 
za s~oją twórczość liczne nagrody i odznaczenia, m. 
inn. w 1949 roku Nagrodę 1\Iuzyczną Miasta Warsza-

wy i Order Sztandaru Pracy, w 1953 I nagrodę na 
1\Iiqdzynarodowym I\onkursie w Liege za IV Kwartet 
Smyczkowy, w 1960 Nagrodę Związku Kompozyto
rów Polskich i nagrodę Międzynarodowej Trybuny 
Kompozytorów UNESCO za „Muzykę na smyczki, 
trąbki i perkusję", w 1965 roku Nagrodę Rządu Bel
gijskiego i zloty medal na Miqdzynarodowym Kon
kursie Kompoz~·tor:kim im. Królowej Elżbiety w 
Brukseli za VII Koncert skrzypco\I„·~·. Tworzyła sym
fonie, liczne utwory s,vmfoniczne o charakterze kon
certów orkiestrow~-ch, koncerty skrzypcowe, forte
pianowe, wiolonczelowe, altówkowe, utwory kame
ralne, pieśni , operę radiową „Król Artur" do libretta 
Fischera zrealizov.:aną \.\' Polskim Radio w 1959 roku. 
liczne ilustracje muzyczne do słuchowisk radiowych. 

Prapremiera komedii balelowcj w 3 obrazach 
„Z Chłopa król" odbyła się 2~ lipca 1954 roku w Ope
rze im. Stanisłav•;a Moniuszki w Poznaniu w c.:horeo
grafii Stanisława Miszczyka i scenografii Stanisława 
Jarockiego. W partii Kazka - wiejskiego chłopaka 
wystąpił Ryszard Radek, partię Zosi, wiejskiej dziew
czyny, ukochanej Kazka, tańczyła Teresa Kujawa, w 
partii Błażka - zalotnika Zosi wystąpił Zdzisław 

Walczak, Damę Romansową tanczyła Bożena Puchal
ska . 

WOJCIECH DZIEDUSZYCK 
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„z CHŁOPA KROL" 

OBRAZI. 
Nit.:dzil'lnc popołudnie przed karczmą. Star::;i popija
ją, młodzież tańcz.'" Kazek kocha :;ii; w Zosi i jest 
zazdrosny o Błażka. l\Iiędzy chłopcami dochodzi do 
.sprzeczki. Nie pomagają pcrS\\·azje Zosi . Rozgoryczo
nego Kazka kobiet~· poją gorzałką Zamroczony pacia 
pod stół. 
Przed karczmą poja\\'ia się Dama Dworu w towarzys
twie kawalerów. \\' idząc śpiącego chłopca. upewniają 
sil:, że jest pijany. Wpadają na pomy. ł przeniesienia 
go w lekt:vce do pałacu. 
Kiedy z młodzieżą wraca rozbawiona Zosia, pełna 

niL•pokoju rozgląda się za Kazkiem i znajduje juz tyl
ko jego kapelusz. 

OBRAZ 11. 
W pałacowej s~·pialni pijany Kazek leży w łóżku 
pod baldachimem. Pokojówki przywdziewają mu 
jedwabną koszulę, a kawalerowie podSU\\'ają kielichy 
z winem. Lekarz dworski bada osłupiałego chłopca 
Wkracza kucharz z kuchcikami niosącymi smakołyki. 
Rozbawiona Dama Dworu wnosi kostium królew ki. 
Tak przebranego - z Chłopa -Króla - orszak dwor
ski wyprowadza do ogrodu. 

OBRAZ III . 
\\' pałacowym ogrodzie zgromadzone towarzystwo 
ogląda scenę pasterską . Podcza: zabawy w „ślepą 

babkę" wszyscy dn'v·ią z wiejskiego chłopca. Rozhula
ny Kazek wpada na Zosię. Dziewczyna uświadamia 
mu, że padł ofiarą dworskiego żartu. Kazek postana
wia więc grać komedię do końca. l: dając nadal króla 
'"·obce Damy Dworu jest agresywny i poufały. Tym
czasem Zosia wraz z młodzieżą rozpętuje szaleńczy 
taniec. Wciągnięci w jego wir prześmiewcy dworscy 
w ten sposób zostali ukarani za drwiny z chłopa. 



ZESPOŁ BALETOWY 

I. tancerze 
MARIA KIJAK-OWCZARZAK 
ANNA STASZAK-WESOŁOWSKA 
BEATA STARCZEWSKA 
WALDEMAR KARST 
FRANCISZEK KNAPIK 
ZBIGNIEW OWCZARZAK 
EMIL WESOŁOWSKI 

soliśc i 

ALICJA JASKÓŁA 
KRYSTYNA l\:.OSAREWICZ 
EWA LEWANDOWSKA 
ALICJA LICKIEWICZ 
EWA ZAJĄC 
RYSZARD BARANOWSKI 
WITOLD KRASUSKI 
JANUSZ LAZNOWSKI 
JAN MAZUR 

koryfeje 
ZOFIA ANDRUSZKIEWICZ-SERWA 
EW A AKSAMITOWSKA 
URSZULA DEMBIŃSKA-DRZEWIŃSKA 
ALICJA HELT 
W ASILIKI KIKNA 
MARIA KULAWIK 
JANINA NOW AK-TELEJKO 
KARINA SZCZODRY-KWOLEK 
MIROSŁAW A SUCHECKA 
WŁADYSŁAW A POŻNIAK 
BARBARA STANEK-KSIĄŻCZYK 
ALINA TWOREK-PODGÓRSKA 
STEF AN BOROWSKI 
SŁAWO MIR CWIKLIŃSKI 
ANDRZEJ DZIERŻANOWSKI 
JERZY GĘDEK 
CEZARY PYSZKA 
KRZYSZTOF TARGOŃSKI 
JANUSZ GRZEGORCZYK 
WŁODZIMIERZ ZAGOZDA 

zespół 

URSZULA BANASIK 
VIOLETTA BUDZIŁO-BIRYŃCZYI{ 
ISGRIDA GOCZ 
GRAŻYNA HAJDUK 
CELINA HA WLICZEK 
BARBARAJASZCZYSZYN 
KRYSTYNA JANUSZ 
MARIA KRZESZOWIAK 
IWONA KRUSZEWSKA 
W ANDA MAJCHEREK 
BARBARA NOWAK 
DANUTA PARADOWSKA 
ANNA STAWNIAK 
ANITUS HOJDYS 
IRENA SZYMAŃSKA 
HENRYK KRÓLAK 
STEFAN KAJSER 

Kierownik baletu - EMIL WESOŁOWSKI 

Choreograf - TERESA KUJAWA 

Pedagodzy - EUGENIA JERSZOW A (ZSRR) 
ZOFIA ANDRUSZKIEWICZ-SERWA 

Korepetytorzy - EWA KRYCZKA, TERESA RYMA
SZEWSKA 

Inspektor baletu - ZENONA MATUSZCZYK-KO
ZIOROWSKA 

Inspicjent - RUTA SYLDORF, FRA~CISZEK WAR
LIŃSKI 
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Bogusław Sehiirkr - Maly in[ormator muzyki XX wicku . PWM. Kraków 1975 

Tatiana Wysocka - Dzieje b~letu . PIW. Warsza\\·a. 1970. 

Eberhard Reb ling - Ballet \·on A bi' Z. Berlin Henschelverlag. 1970. 

Jacques Bari! - DictinnairC! de danse. Mierne "me. Edit1rm du SC!uil. Pan:> 1964 

Bogusla\\" Schiirkr - Historia muz.vki - styk i t\\·órc:y. Bibltoteka Problemowa „Pro Smfonika" Poznań. 1979. 

Karol Badveki - Polska lrnmed1a ryballo\\"ska. W~·d. Zakładu Narodowego un. O sohń:kic:h. Lwów. 1931. 

Ju lian L(•\\Hński - Dramaty Starnpolsk1e - Analogia . PIW. War~zuwa. 1961 

l n•nn T ur.' ka - Przewodnik baletowy. PWM. Kraków. 1973. 

Te resa Ch~· ll1'1ska, Stanish1\\" Hara:<chin. Bogusia\\" SchMter - Przewodnik koncertowy PWM. Kraków. 1980 

Słownik Muzykrn\· Polskit h. PWM. Krak(l\\". 1964. 

Ga lina Oulanm·a Balleb Sovietiques. Cahier:> du cercle d'<1rt. 19:i4 

Sachc1·ercll Sit\\"ell - The Romantic.: Ba ll et. Babford LTD. London. L948 

Guide Chopin lllustre. T IFC. Warsza\\"U. 1960. 

lvnr Gue:-l - Ba let romantyczny w Paryżu. PIW. Warszawa 1978. 

John Re1\ald - Ede:ar Degas. Le' Edition Braun et. CiC'. Pans. 

1\rnold Haskl'll - Balet. PWM. Kraków. 1968. 

K11aur-< Balll't Lexiknn. Droemerst:hl· V0rlaganslalt Th. Knaur Nachl. Mi..inc:hen - Zi.irich. 

Grażyna Ban•\\'it:z. PWM. 

Mała E11c:yklopedia Muzyki. PWM. 1968. 

BnJ.?.usłm\ Schi:ifl'L-r. PWM. 



Redakcja. programu 
WOJCIECH DZIEDUSZYCKI 

Zdjęei a. i reprodukcje 
MA RIA BEHRENDT 

Opracowanie graficzn e 
JERZY \VAYGART 

Okł adka wg fotografii barw nej Stefana Arczyt'l skie go 
STANISŁAW BRZEZIC KI 

Dru k 0 1<ładki barwnej 
PRASOWE ZAKŁADY G RAFICZNE 
RSW PRASA - KSI ĄŻKA - RUCH 

WROCŁAW 

Wydawca 
PAŃSTWOWA OPERA WE WROCŁAWIU 

WZGra! Tn(:bn Jca zam 1363- 80 2000 B - 6 

CENA ZL 20,-



• 




