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Mariusz Petipa 
i balet rosyjski jego epoki 

----~----

goud'<?~· 

Stolicą baletu romantycznego był - jak wiadomo -·Paryż. 
Tam właśnie, na scenie Opery Paryskiej, tworzyli swoje naj
wspanialsze dzieła sztandarowi choreografowie epoki roman
tyzmu: Filippo Taglioni i Jules Perrot. Tam święciły najwięk
sze tryumfy „boginie" romantycznego baletu: Maria Tą.glioni, 
Fanny Elssler i Carlotta G;risi. Stamtąd też czerpały wzorce 
artystyczne .wszystkie ówczesne sceny baletowe, w tym rów
nież warszawska. 
Jednakże Opera Paryska miała z czasem utradć czołową po
zycję w balecie europejskim. Na kilka lat ustąpiła jej londyń
skiemu Her Majesty's Theatre, gdzie wyjechał i pracował przez. 
pewien czas Perrot. Około połowy XIX wieku, wraz z Perro
tem, stolica baletu przeniosła się do Petersburga, który utrzy
mał tę pozycję aż do pierwszy{;!h lat XX wieku. 
II poława XIX wieku była więc dla zachodnioeuropejskiego 
baletu romantycznego okresem schyłkowym . Rozmach, z jakim 
rozwijał się on jeszcze niedawno w Paryżu i Londynie, zanikł 
niemal zupełnie. Rozjechali się po Europie czołowi romantyczni 
choreografowie: Taglioni pracował krótko w Petersburgu, 
a w latach 1843-1853 był dyrektorem zespołu w naszym 
Teatrze Wielkim; Perrot zagościł na dłużej na dworze carskim. 
Postarzały się i nie przyciągały już do teatrów legendarne 
baleriny romantyczne: Taglioni przestała tańczyć w 1847 roku, 
Elssler - w roku 1851, a Grisi - w 1853. Jedynie w Kopen
hadze żywa pozostawała romantyczna tradycja, dzięki pewnej 
izolacji Danii od reszty Europy, a także za sprawą niezwykłego 
talentu twórczego Auguste'a BournonviUe'a. I oczywiście - 
w, dalekim Petersburgu, gdzie balet romantyczny odnalazł 

podatny grunt dla przeżycia swojej drugiej świetności. 
Tradycje baletowe w Rosji sięgały XVIII wieku, a pierwsze 



Marius Petipa 

widowisko choreograficzne na dworze carskim przygotował 
w 1736 roku francuski baletmistrz Jean-Baptiste Lande 
{?-1748). W dwa lata później otrzymał on specjalne zezwole
nie cesarzowej Anny na otwarcie szkoły baletowej w Pałacu 
Zimowym. Od tego momentu carowie pielęgnowali balet na 
dworze w Petersburgu. Zapraszali wybitnych francuskich pe
dagogów i choreografów, którzy ciesząc oczy dworu wystaw
nymi widowiskami, stworzyli podwaliny tzw. rosyjskiej szkoły 
tańca. Tak było do rewolucji 1917 roku, przy czym - trzeba 
podkreślić - balet ,w Petersburgu pozostawał przez blisko 
200 lat wyłączną własnością cara; służył przede wszystkim 
rozrywce dworu i zaspokajał dworskie gusty. Miało to kapi
talne znaczenie dla zachowania ciągłości tradycji baletowej 
w Rosji, choćby dlatego, że carowie nie szczędzili nakładów, 
by sztukę tę popierać bez względu na koszty. 
W okresie preromantycznym pracował w Petersburgu Char
les-Louis Didelot (1767-1837), który swą działalnością peda
gogiczną i twórczością choreograficzną prŻygotował grunt dla 

Olga Spiesiwcewa 

w śpiące; KT6tewnie 

baletu romantycznego w Rosji. Dopiero jednak przyjazd słyn
nej Marii Taglioni w 1837 roku prawdziwie wstrząsnął rosyj
ską widownią, zjednując na trwale petersburską publiczność 
dla baletu. Sukces Taglioni w Rosji był tak wielki, że przy
jeżdżać tam musiała później przez pięć kolejnych lat każdej 
zimy. W tych samych latach pracował tez w Petersburgu jej 
ojciec, Filippo Taglioni (1777-1871), realizując tam swoje ba
lety. Zanim w 1846 roku pojawił się w Rosji Jules Perrot 
(1810-1892) , zaproszony został na dwór carski 1eszcze jeden 
Francuz - ten, który miał z czasem wy.wrzeć największy 

wpływ na tamtejszy balet, zasługując na zaszczytne miano 
„ojca baletu klasycznego". Był nim Marius Petipa. 
Marius był członkiem jednej z ówczesnych rodzin baletowych, 
wędrujących po Europie . Jego ojciec, Jean Antoine, był tan
cerzem, pedagogiem i choreografem. Marius urodził się w Mar
sylii (1818). Około 1822 roku znalazł się z rodzicami w Bruk
seli, gdzie w szóstym roku życia rozpoczął naukę tańca pod 
kierunkiem swojego ojca. Dalsze losy rzuciły go wraz z rodzi-
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ną do Antwerpii, a później do Bordeaux. W 16 roku życia był 
już pierwszym tancerzem trupy ojca w Nantes i tam również 
skomponował swoje pierwsze choreografie. Po występach ro
dziny w Ameryce (1839) powrócił do Paryża, gdzie jego starszy 
brat Lucien był pierwszym tancerzem Opery. Udało się Ma
riusowi uczeshri'czyć w lekcjach prowadzonych przez Auguste'a 
Vestrisa - tego samego, któremu zawdzięczali swój wyśmie
ni1;y vvarszt.ąt taneczny; Perrot, Bournonville i wielu innych 
gwiazdorów ów.czesnego baletu. Później, młody Petipa został 

tancerzem i choreografem w Bordeaux i w Madrycie. W wyni
ku afery miłosnej i zagrożenia pojedynkiem, porzucił Madryt 
w 1847 roku i przyjął zaproszenie z Petersburga. Otrzymał 
stanowisko pierwszego tancerza i pozostał już w Rosji do koń
ca życia. 

Rozpoczął w Petersburgu jako taneerz, ale także przekazywał 
(realizował) balety choreografów francuskich. Rwał się do pra
cy choreograficznej. Nit. było to jednak proste zważywsey, że 
w rok p6żniej trafił tam również Perrot i przez 11 lat piasto
wał stanowisko głównego baletmistrza. Przez wseystkie te lata 
Marius pogł~biał swoją wiedzę choreograficzną u boku wiel
kiego rodaka, tańcząc w jego baletach, i oczekiwał na SV1oją 
choreogra~1czną szansę. 

W 1859 roku Perrot popadł w niełaskę carskiego dworu i mu
siał opuścić intratną posadę. 41-letni już wówczas Petipa miał 
powody preypuszczać, że jemu właśnie przypadnie teraz stano
wisko baletmistrzowskie. Jego nadzieje okazały się jednak 
płonne: dyrekcja teatrów carskich powierzyła tę funkcję ko
lejnemu, sławnemu już Francuzowi, Arthurowi Saint-Leon 
(1821-1870). Mariusowi pozostało więc kontynuować karierę 
tancerza oraz asystenta baletmistrza, i to przez całe następne 
10 lat. Saint-Leon był choreografem niezwykle płodnym i za
borczym. Stworzył wiele wspaniałych divertissements, w któ
ry.eh z upodobaniem czerpał inspirację z ludowych tańców 
rosyjskich. Zjednał tym sobie przychylność cara. Był zarazem 
człowiekiem niez.wykle zazdrosnym o swoją poeyeję pierwsze
go baletmistrza dworu i bardzo niechętnie zgadzał się na pracę 
twórczą potencjalnego konkurenta. Wreszcie, kiedy Petipa 
otrzymał już w 1861 roku poważniejszą propoeycję choreogra
ficzną, powierzono mu niezwykle trudne zadanie. Chodziło 

o realizację pełnospektaklowego baletu dla goszczącej właśnie 
w Petersburgu, niemłodej już baleriny włoskiej, Caroliny Ro
sati. Petipa postanowił jednak z.a wszelką cenę wykorzystać tę 

szansę . 



Już wcześniej odw1 d.t1ł Pai yż, gdzie prz pr wadził konsulta
cje z wytrawnym librecistą tamtego okresu (autorem I aktu 
Gtse1le) - Jules-Henrim Vernoy Saint-Georges. Razem opra
cowali oni scenariusz monumentalnego widowiska Córka fa
raona wg modnej powieści Romans pewnej mumii Theophile'a 
Gautier. Trafili w dziesiątkę - odkryc~ archeologiczne 
w Egipcie fascynowały ówczesną Europę, a przygotowane przez 
nich libretto stwarzało wystarczająco dużo możliwości poka
zania dramatycznych scen i wstawek tanecznych. Szczęście, że 
libretto było już gotowe, Pet1pa otrzymał bowiem tylko sześć 
tygodni na skomponowanie całego baletu. Lata pracy u boku 
Perrota i Saint-Leona nie były Jednak bezowocne; Choreograf 
posiadał dostateczną wiedzę z zakresu kompozycji tańca, do
skonale znał też gust dworskiego audytorium; okazał się przy 
tym wyjątkowo lotnym twórcą tańców zespołowych. Córka fa
raona (1862) stała się wielkim ::>ukcesem Petipy, wprowadzając 
na scenę petersbur ką nowy typ widowiska baletowego, wy
pełnionego żywą akcją dramatyczną, divertissements, solówka
mi i tańcami zb10rowymi. Tego typu balety tworzył później 
Petipa do końca swojego zycia. 

Dopiero jednak po śmierci Saint-Leona, w 1870 roku, doczekał 
się upragnionej nominacji. Dopiero teraz, jako główny balet
mistrz teatrów carskich, mógł w pełni rozwmąć skrzydła. Jego 
podstawowym zadaniem było przygotowanie nowego baletu na 
rozpoczęcie kai.dego kolejnego sezonu artystycznego w Peters
burgu, z czego wywiązywał się wyjątkowo sprawnie. Przez 
następne 30 lat stworzył kilkadziesiąt baletów, w tym wiele 
pełnospektaklowych ; wznawiał też i przerabiał stare balety 
francuskie (do dziś przetrwała Jego przeróbka Giselle Perro
ta i Coralliego, znana również z warszawskiej sceny), skompo
nował niezliczoną ilość scen baletowych w przedstawieniach 
operowych. 

Przyzwycri:aiwszy Jednak publiczndść Petersburga do nadzwy
czajnych efektów scenicznych, które wprowadzał począwszy 
od Córki faraona, Pehpa brnąc musiał w ową wystawność 
inscenizacyjną, wymagając przy tym od swoich tancerzy 
(a zwłaszcza od tancerek) coraz to nowych wyczynów technicz
nych. Stalo się to póznieJ jego udręką, znalazł się w ślepej 

uliczce. Fantazja mscenizatora miała przecież swoje granice, 
a mozliwosci techniczne jego tancerzy też były ograniczone. 
PŁtbliczność wydawała się natomiast znużona monotonią re
pertuarową do t go toprua, ze w latach 70-tych liczba przed
stawień baletowych w Petersburgu spadła nagle z trzech w ty-

Ludmiła Siemieniaka 

(Aurora) 

Rudolf Nurejew 
i Margot Fonteyn 
(Desire, Aurora) 



godniu do jednego. Chwytał się więc Petipa różnych nowinek, 
chcąc podtrzymać zainteresowanie widowni swoją produkcją 
choreograficzną. Kiedy Rosja ogłosiła wojnę z Turcją o Bał
kany - on wystawił Roksanę, piękność Czarnogóry, a gdy 
Europę obiegła wiadomość o tragicznej śmłerci jednego z ba
daczy polarnych na terenach arktycznych - on zrealizował 
Córkę śniegów. 

Pomimo spadku zainteresowania baletem, Petipa stworzył 

w tym okresie dwa dzieła, które przetrwały na scenach do 
dnia dzisiejszego: Don Kichota i Bajaderę. Don Kichota wysta
wił w Moskwie (1869) i w dwa lata, później przeniósł go, 
w nieco innej formie, na scenę Teatru Maryjskiego w Peters
burgu. Przyczyną dokonanych zmian była znaczna różnica po
między gustami artystycznymi Moskwy i Petersburga. Moskwa 
przepadała za komedią i baletami o silnie zarysowanych akcen
tach dramatycznych - Don Kichot był więc tu typowym „ba
letem z akcją". Petersburg domagał się przede wszystkim kla
sycyzmu tanecznego, Don Kichot stracił tam wiele ze swych 
komicznych i dramatycznych efektów, odarty został z hiszpań
skiej ornamentyki choreograficznej. Później balet ten po
wrócił już na trwałe do moskiewskiego repertuaru w 1900 ro
ku w wemji choreograficznej Aleksandra Gorskiego (1871-
1924), którego zadaniem było przenoszenie baletów Petipy na 
scenę moskiewską. (W tej właśnie wersji poznaliśmy i my Don 
Kichota, zrealizowanego przed laty w Warszawie przez Alek
sieja Cziczinadze). 

Różnica między Petersburgiem a Moskwą oraz dominacja Pe
tersburga jako ówczesnej stolicy państwa i siedziby dworu 
carskiego wyrażała się również w tym, że balet w Teatrze 
Maryjskim był zawsze bardziej arystokratyczny w stylu, czy
sty klasycznie - w przeciwieństwie do sceny moskiewskiej, 
zdanej na typowo mieszczańskie gusty. Taki stan rzeczy trwał 
w Rosji przez wiele lat, a jego ślady pozostały w balecie ra
dzieckim do dnia dzisiejszego. (Leningradzki balet Teatru 
im. Kirowa ciągle jeszcze góruje nad moskiewskim czystością 
akademickiego stylu, zaś zespół moskiewskiego Teatru Bol
szoj odróżnia się większą swobodą i żywiołowością tańca. Le
ningrad, przy tym, nadal pozostaje źródłem wszystkiego co 
w balecie radzieckim twórcze i oryginalne. Tam pracowała 
wielka Agrippina Waganowa, której system nauczania tańca 
klasycznego tak wspaniale owocuje w szkołach i na scenach 
Związku Radzieckiego. Stamtąd wyszła też większość wybit
nych choreografów radzieckich, z głównym baletmistrzem mo
skiewskiego „Bolszoj", Jurijem Grigorowiczem na czele). 

Z kolei, Bajaderę zrealizował Petipa w Petersburgu w 1877 
roku. Muzykę podobnie jak do Don Kichota, skomponował na
dworny kompozytor baletowy (było takie stanowisko na dwo
rze petersburskim) Ludwig Alois Minkus. Również ten balet 
zachował się na scenach radzieckich w wersji Mariusa Petipy, 
doskonalonej przez jego następców. W świecie pokazywany 
jest szeroko niewielki fragment Bajadery, obraz W krainie 
cieni, uchodzący za jedno z arcydzieł choreograficznych XIX 
wieku. (Zaplanowany on został również w reperturz.e war
szawskiego Teatru Wielkiego). 

Stopniowy spadek zainteresowania baletem w Petersburgu 
zahamował dopiero latem 1885 roku przyjazd. do Rosji zna
komitych włoskich tancerzy, którzy ożywić mieli sezon ogór
kowy w stolicy. Magnesem dla publiczności stała się w.spania
ła wirtuozka tańca, Virginia Zucchi Włochy nadal pozóstawa
ły niezrównane pod względem technicznego wyszkolenia swo
ich tancerzy; metoda szkolenia opracowana i skodyfikowana 
przez Carla Blasisa wydawała artystów, których ooiągnięcia 

techniczne były niezrównane w XIX-wiecznej Europie. Zucchi 
imponowała zresztą nie tylko techniką swojego tańca, miała 
również wybitny talent dramatyczny. Niezwykła popularność 
przedstawień z jej udziałem spowodowała, że dyrekcja teatrów 
carskich podpisała z artystką trzyJetni kontrakt. Sukcesorkami 
jej talentu stały się wkrótce na scenie w Petersburgu inne 
Włoszki: Pierina Legnani, Antonietta dell'Era i Carlotta Brian
za, a także Enrico Cecchetti, który pozostał później w Rosji 
w charakterze pedagoga, by powrócić na Zachód dopiero z. ze
społem Sergiusza Diagilewa. Ci włoscy tancerze stali się nie
bezpieczną konkurencją dla swych rosyjskich kolegów, którzy 
zmuszeni zostali do poważnego współzawodnictwa z g-0śćmi 

na polu techniki tańca, przez co znacznie podnosili swój do
tychczasowy poziom wyszkolenia. 
Rosyjski styl tańca klasycznego jest więc w rezultacie orygi
nalnym przemieszaniem najlepszych doświadczeń czystej szko
ły francuskiej, przeszczepionej tam przez Perrota, Saint-Leona 
i Petipę, oraz włoskiej wirtuozowskiej szkoły Blasisa. Ale nie 
tylko ich. Odnależć w nim można również pewne wpływy 
francusko-duńskiej szkoły Bournonville'a. Skąd się one tam 
wzięły? 

Szkoła Bournonville'a, a ściślej mówiąc szkoła Vestrisa (któ
rego uczniem był duński tancerz i baletmistrz) - rozwinięta 

później w Kopenhadze, przeszczepiona została w Rosji przez 
Pera Christiana Johanssona (1817-1903). Był on wprawdzie 
Szwedem, sztokholmskim partnerem Marii Taglioni, ale wcześ-
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niej uczył się u Bournonville'a w Kopenhadze. Tam też przy
jął francuską elegancję i śwl.etną technikę tańca. W 1841 roku 
gościł wraz z Taglioni na występach w Rosji i pozostał na sta
łe w Petersburgu jako pierwszy tancerz sceny carskiej. W 1860 
roku rozpoczął również praktykę pedagogiczną. Wkrótce, stał 
się głównym nauczycielem szkoły baletowej, gdzie wykształcił 
wiele generacji tancerzy rosyjskich. Był wyśmienitym pedago
giem klas męskich, którym wszczepiał wszystkie cnoty szkoły 
Bournonville'a. To Johansson zwykł mawiać: „rosyjska szkoła 
tańca jest właściwie szkołą francuską, tyle że Francuzi już ją 
zapomnieli". Słowa te zanotował wiele lat później najzdolniej
szy jego uczeń, Nikołaj Legat. Sam Marius Petipa wysoko ce
nił metody nauczania Johanssona i często przesiadywał na jego 
lekcjach. A że francuski choreograf nie bardzo radził sobie 
z kompozycją męskiego tańca solowego, nie jest więc wyklu
czone, iż korzystał później z lekcyjnych kompozycji swojego 
szwedzkiego kolegi. Rów.nież córka Johanssona - Anna po 
zakończeniu kariery scenicznej w Petersburgu została cenioną 
nauczycielką i aż do rewolucji prowadziła 1clasę mistrzowską 
dla solistek w Teatrze Maryjskim. 

Wspomniana wyżej wizyta włoskich tancerzy w Rosji zbiegła 
się w czasie z pierwszymi owocami mądryCh poczynań nowego 
dyrektora carskiego teatru, Iwana Wsiewołożskiego. Ten wy
jątkowo kulturalny człowiek i wielki miłośnik baletu, w okre
sie swych 18-letnich rządów (1881- 1899) koncentrował się 

głównie na reorganizacji zespołu baletowego. Zapewnił mu no
we sale prób, inspirował nowe programy nauczania tancerzy; 
był przy tym rzecznikiem podniesienia poziomu muzycznego 
przedstawień baletowych i gorącym zwolennikiem twórczości 
choreograficznej Mariusa Petipy. Dyrektorskie poparcie roz
ciągało się także na Piotra Czajkowskiego, którego muzykę ce
nił Wsiewołożski bardzo wysoko. To właśnie on namówił kom
pozytora do zainteresowania się Spiącą królewną. I zrobił to 
skutecznie, pomimo że Czajkowski zrażony był do baletu po 
nienajlepszych doświadczeniach z partyturą Jeziora łabędziego. 
Praca nad Spiącą królewną jest dość dobrze udokumentowana 
i stanowi doskonały wzór metody choreograficznej Petitpy. Jak 
się okazuje, zwyczajem choreografa byłq dokładne opracowy
wanie akcji scenicznej baletu, w najdrobniejszych szczegółach, 
jeszcze przed pojawieniem się na próbach w sali baletowej. 
Pracował głównie w domu, posługując się niewielkimi figur
kami w rodzaju figur szachowych. W ten sposób planował 
grupowe rozwiązania ważniejszych scen zespołowych. Petipa 
dostarczał też kompozytorowi drobiazgowego scenariusza, któ-

ry zawierał nie tylko pełne wyjaśnienie planowanej akcji sce
nicznej, ale także zapotrzebowanie na określony czas trwania 
i rodzaj muzyki, a czasem nawet szczegóły dotyczące orkie
stracji. 
Powodzenie Spiqcej królewny na scenie Teatru Maryjskiego 
(1890) naprowadziło Wsiewołożskiego na pomysł pozyskania 
kolejnej partytury Czajkowskiego dla Petipy. Jednakże, 

przedstawienie tego baletu - Dziadka do orzechów (1892) nie 
przyniosło już takiego sukcesu. Głównym mankamentem dzie
ła stało się nieudane libretto, wątłe dramaturgicznie i ograni
czające rolę baleriny do jednego tylko pas de deux w II akcie. 
Już sam pomysł tego baletu nie przypadł do gustu Czajkow
skiemu, a Petipa miał duże trudności z napisaniem scenariu
sza. W rezultacie, chorego Petipę wyręczył w ostatnim mo
mencie inny choreograf, Lew Iwanow (1834--1901). 

Cała kariera Iwanowa przebiegała w cieniu Petipy i pomimo 
wielkiego - jak się później okazało - talentu choreograficz
nego, nie miał on okazji rozwinąć swych umiejętności i ujaw
nić ich w całej pełni. Rów.nież w przypadku Dziadka do orze
chów musiał Iwanow. przestrzegać wszystkich wskazówek sce
nariusza Petipy, a sam doszedł do głosu jedynie w scenie 
Snieżynek, finalizującej akt I. Nic też dziwnego, że tak kom
ponowany balet zawiódł nadzieje publiczności . Zresztą i póź

niej - ajmo wielu jeszcze inscenizacji tego utworu - trudno 
było o zatlowalający efekt sceniczny. A jednak, swoisty po
wab muzyki Czajkowskiego każe powracać choreografom do 
tej partytury. (Z ostatnich, warto wskazać na przedstawienia 
Dziadka do orzechów Jurija Grigorowicza w Moskwie i Johna 
Neumeiera w Hamburgu. Warszawski spektakl szkolny 
w 1973 roku nie przedstawiał większych wartości). 

Wracając jednak do Iwanowa, jego szansa chdreograficma 
nadeszła dopiero w dwa lata później, kiedy to powierzono mu 
opraCQwanie II aktu Jeziora labędziego na petersburskiej sce
nie - w hołdzie zmarłemu w 1894 roku Czajkowskiemu. Ba
let ten, wystawiony po raz pierwszy w Moskwie (1887) odniósł 
druzgocącą porażkę z winy miernego choreografa, Wentzla 
Reisingera. Dopiero śmierć kompozytora stworzyła więc oka
zję do zainteresowania się Teatru Maryjskiego Jeziorem ła

będzim, a ściślej - jego II aktem. I tym razem chorego Pe
tipę zastąpić miał Iwanow. Wolny od jakichkolwiek nacisków, 
opierając się .niemal wyłącznie na muzyce Czajkowskiego, 
stworzył on pr.awdziwy majstersztyk choreograficzny, tańczo
ny do dzisiaj w jego wersji na wszystkich scenach baletowych 
świata. W całości balet wystawi-0ny został w Petersburgu do-
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piero w rok później (1895). Zachowany został romantyczny 
II akt Iwanowa, który dokomponował też choreografię aktu 
IV. Petipa inscenizował natomiast pozostałe, dworskie akty: 
I i III. Te ostatnie są zresztą współcześnie przedmiotem dale
kio iaących przeróblek. (Wersja Af.eksandra Gorsk.iego, z zacho
waniem II aktu Iwana i z. IV aktem zmienionym przez Asafa 
Messerera pozostaję w repertuarze Teatru Wielkiego). 
A Petipa? Tworzył nadal, do późnych lat swojej starości. Tyl
ko raz jeszcze wzniósł się jednak ponad przeciętność, wysta
wiając Rajmondę (1898) z muzyką Aleksandra Głazunowa. 

Również i ten balet zachował się w wersji choreograficznej 
Petipy na scenach radzieckich. Następne lata wybitnego cho
reografa (pełne były goryczy. Nowy dyrek!OOr teatru, Władiprlr 
Tielakowski, niechętny był staremu mistrmwi. Uważał - nie 
bez. racji - że wraz z Petipą, zestarzała się też jego choreo
grafia. Potwierdzeruem jego stanowiska stała się wielka po
rażka ostatniego baletu Petipy - Czarodziejskiego zwierciad
fa (1903). 
Siedem lat przed śmiercią spędził więc choreograf w stanie 
spoczynku, choć - jak można się domyślać - nie bez okru
chów radości i satysfakcji. Oto grupa tancerzy petersburskich, 
uformowanych wszak przez jego szkołę, stała się w latach 
1909 i 1910 sensacją paryskich sezonów zespołu Diagilewa, 
oszałamiając Zachód baletem rosyjskim. Tak więc powracało 
do Francji wielkie dzieło życia Mariusa Petipy, by emanować 
na świat i stać się niewyczerpanym źródłem wspaniałego roz
kwitu baletu na Zachodzie. 

Najlepszy balet Petipy 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~ 

(Fragmenty książki: Balety Piotra Czajkowskiego) 

Z trzech baletów Piotra Czajkowskiego Spiąca królewna jest 
najbardziej typowym przykładem stylu epoki i kwintesencją 
jej założeń estetycznych. . 
W okresie powstania baletu-ferii Spiqca królewna gatunek ten 
był bardzo modny w Rosji, królował w ekstrawaganckiej 
i skomplikowane.j formie na scenach operetek, teatrów bulwa
rowych i letnich teatrzyków ogródkowych . Petipa musiał li
czyć się z tą modą, tym bardziej, że dyrektor Iwan Wsiewo
łożski dbał u.silnie o zaspokajanie gustów dworu i publiczności. 
Temu znawcy i wielbicielowi kultury dworu francuskiego 
XVII i XVIII wieku marzyły się spektakle w stylu baletów 
dworskich, nieprzypadkowo więc sięgnął do zbioru Contes de 
Tita Mbe l'Oye (Bajki Babci Gąski) Charles'a Perraulta 
(1628-1703), francuskiego pisarza z tego okresu. Jako główny 
temat, nadający się znakomicie do stworzenia przepysznej 
ferii baletowej, wybrał Wsiewołoż.ski bajkę o śpiącej królew
nie, nie pomijając też postaci z innych bajek: Wróżka Bzu, 
Czerwony Kapturek i Wilk, Kot w, Butach, Kopciuszek i Ksią
żę Fortune, Tomcio Paluch i jego bracia pojawiać si~ mieli 
także w drobnych epizodach baletu. ( ... ) 
Czajkowski z przyjemnością przystąpił do pracy nad nowym 
baletem. W liście do pani von Meck pisał później: „Temat tak 
poetyczny, tak wdzięczny dla muzyki, że byłem nim zachwy
tony i piSałem z taką żarliwością i ochotą, jakie są zawsze 
warunkiem stworzenia wartościowego dzieła". Pracę nad 
Spiącą królewną kompozytor rozpoczął w grudniu 1888 we 
rrołowskiem i do stycznia miał już naszkicowane wszystkie 
akty baletu. Następn'ie udał się w podróż za granicę (Paryż, 
Marsylia, KonstantynC>pol, Tyilis), a po powrocie w maju do 
Rosji sporządził w ciągu lata całą instrumentację. Niektóre 
szczegóły libretta i inscenizacji omawiał z Petipą i Wsiewo
łożskim - w czasie krótkich pobytów w Petersburgu lub li
stownie. („.) 



Na pró~ie generalnej 2 I 1~90 o~;cny oył car z najbliższym 
ot~cz~mem. „Bardzo przy3emne - pochwalił zdawkowo. 
yv~eśc o chłodnej reakcji władcy rozeszła się szybko po mie
sc1e. 
Następnego d.nia, 3 st)'.'cmia,. odbyła się premiera. Orkiestrą 
dyrygował Ricardo Dr1go. Pierwszą wykonawczynią Aurory 
była w.łaska balerina Carlotta Brianza (1867-1930), która po
przed'.ruo występowała w letnich teatrzykach petersburskich 
1 dop.1ero ~a rok przed premierą Spiącej królewny została za
angaz?wama do Teatru Maryjskiego. Dysponowała świetną 
techm~_ą •. ~ praktyka pod znakiem lekkiej muzy przydała pi
kanteru JeJ naturalnemu wdziękowi, „pod który" l?etipa kom
~no~ał rolę Aurory. Postać ta ma jakby trzy oblicza: weso
łeJ, i;ueco kapryśnej dziewczyny w I akcie, urokliwej zjawy 
w II i dystyngmyanej księżniczki w ID, lecz cała rola uważana 
przez niektórych historyków baletu za najbardzi~j kobiecą 
rol~ "'!' ~aletach PetiJ?Y• odznacza się dziewczęcym wdziękiem, 
świezością, prostotą i zalotnością, którymi to cechami dyspo
nowała jej pierwsza interpretatorka. 
W roli księcia Desire wystąpił niemłody już Paweł Gt>rdt, jako 
galant podobn?" do .starze}ącego si~ Ludwika XIV. Wróżką 
Bzu była Mana Petipa, cerka Mariusa. Enrico Cecchetti en 
travesti jako wróżka Carabosse wniósł do tej roli groteskowe 
~lementy . komedii dell'arte, zabłysnął też świetną techniką 
Jako Błękit~y Ptak w pas de deux z Warwarą Nikitiną. Ojcem 
~uror~, krolem ~loz:estanem ~·był Feliks Krzesiński; syn 
Jego J ozef - Księciem Fortune, partnerem Kopciuszka któ
rym była także Maria Petipa. Celebrował mistrz cer~monii 
Catalabutte - Timofiej Stukołkin. (.„) 
W przeciwieństwie do Jeziora łabędziego nie ma tu nawet za-· 
lążka wątku dramatycznego ani konfliktu wielkich uczuć. Cały 
balet przesycony jest słonecznym blaskiem radości życia. Cza
ry, rzucane przez nie tyle groźną, co złośliwą Carabosse, oka
zują się łagodnym snem, dającym asumpt do pokazania sie
lankowych scen polowania w stylu Watteau CZY, Lencreta, 
fantastycznej Wizji i malowniczej Panoramy. Nic też nie staje 
na przeszkodzie szczęśliwemu połączeniu się zakochanej pary. 
Tradycyjna „numerowa" struktura baletu jest tu zachowana 
w całej pełni. Spiąca królewna to wielka feria-divertissement, 
eksponująca widowiskowe walory tańca, które domi.nują nad 
jego znaczeniem w rozwoju akcji. Nie ma tu ani jednego pas 
de deux w rodzaju dramatycznego adagia Zygfryda i OdyliL 
Jedyne prawdziwe pas d'action o podkładzie psychologicznym 
to adagio Aurory z czterema pretendentami do jej ręki; w pro
stej, zwartej formie przedstawia ono obojętny, mimo powierz
chownej zalotności, stosunek do adoratorów dziewczyny, któ
rej serce nie zbudziło się jeszcze do miłości. Poza tym wszy
stkie tańce służą tylko popisom solistów. Dzięki ich przewa
dze ograniczony został zakres pantomimy, której wszakże nie 
można było jeszcze całkowicie uniknąć. Cała akcja prologu 

• 

jest na niej oparta. Umowna gestykulacja poj8:wia się czas~m 
w zupełnie nieodpowiednich moment~c~, chocby w ?PO~a
daniu Wróżki Bzu i jej dialogu z księciem w II akcie. Nie
które role, jak Catal-abutte'a i Carabosse, są już jednak po
traktowane bardziej aktorsko. 
Petipa pozostał wierny efektom kontrastu: kołysankowe ada
gio sześciu dobrych wróżek i ich subtelne wariacje, a .Po~ei:o 
huczny walc wiejski : po sielankowych ~cenach po~owa~a l li
rycznej Wizj i - przepyszny blask .. i . cez:emonialnosc balu 
dworskiego, w czasie którego przew1JaJą się skontrastowane 
w charakterze i nastroju dueciki bajkowych postaci, wariacje 
Wróżek Klejnotów, itp. 
Spiąca królewna zawiera dużą ilość (ok. 30 numerów) i ro~
maitość form tanecznych. Radziecki historyk baletu, Jurij 
Słonimski, słusznie nazywa Spiącą królewnę „encyklopedią 
tańca klasycznego". W przeciwieństwie do niewielkiej liczby 
pas użytych w Jeziorze Łabędzim,. tym razem Pe tip.a wyko
rzystał cały ich arsenał. Wskrzesił dawno zapomruane pas 
szkoły francuskiej i włoskiej, ro:z.winął j~, wz~g-~cił też po:t 
de bras, osiągając przy. tym doskonałą 3ednohtosc stylu. Nie 
będąc nowatorem nie szukał nowych środków wyrazu, lecz f>o 
prostu spożytkował całą swą wiedzę i doświadczenie, nadając 
tradycyJnemu tworzywu nowy blask, wdzięk i rozmach. Był 
mistrzem w cyzelowaniu stereotypowych form, .na przykład 
w różnicowaniu charakteru pas de deux. W Spiącej królew
nie są wszystkie ich odmiany: pas de deux classique Księcia 
i Wróżki Bzu, gdzie książe jest ty.lko partnerem, tzw. „por
teur", podnoszącym i podtrzymującym ~ancerkę.; pas de deux 
demi-olassique Błękitnego Ptaka i Flormy, gdzie oprócz par
tnerowania jest też wspólny taniec; pas de deux caractere -
równorzędny taniec Kota w Butach i Białej Kot~, i wreszcie 
największa atrakcja baletu, grand pas de deux class1que Aurory 
i Księcia; entre, adagio z przewagą podnoszonych póz powietrz
nych, wariacja Księcia (której zresztą Gerdt nie tańczył z po
wodu podeszłego wieku), wariacja Aurory, wspólna koda. Prócz 
licznych pas de deux Petipa skomponował sześć wariacji wró
żek w prologu i cztery w ostatnim akcie, konstruując każdą 
z nich na innych motywach ruchowych, w zależności od indy
;widualnych cech solistek, dla których były przeznaczone. Wa
riacje Petipy nie są może tak płynne i zwiewne, jak roman
tyczne wariacje Giselle czy postromantyczne Odetty, lecz ma
ją solidniejszą konstrukcję, opartą na logicznym następstwie 
dokładnie określonych, czystych w rysunku póz, na ścisłym 
frazowaniu ruchu i wykończeniu każdego gestu. 
Zamiast mglistych nieco pląsów, bajader czy pasterek, w ja
kie obfitowały jego poprzednie balety, Petipa nadał bardziej 
konkretne formy mniejszej tym razem liczbie tańców zespo
łowych, zachow.ując ich bezosobowy, zuniformizowany cha
rakter. Prócz tańca dworek i paziów w I akcie jest wielki 
walc z girlandami, któremu choreograf nadał „trzygłoso.wą" 



formę, tańczoną przez trzy grupy: tancerek, tancerzy i dzieci. 
Dzięki jednolitości ruchów każdej grupy i ich synchronizacji 
z ruchami pozostałych, osiągnął tu niezwykły efekt ładu 
i harmonii. W scenie Wizji corps de ballet n.im;f tworzy nie 
tylko tło tańca solistów, lecz dzięki ciągłym zmianom grup, 
któ_re rozdzielają lub otaczają Aurorę i księcia, staje się jakby 
znuennym akompaniamentem partii solowych. Wielu history
ków baletu nazywa te osiągnięcia Petipy „symfonizacją tań
ca". 

Zwróćmy też uwagę na brak w Spiącej królewnie stereoty
powych tańców charakterystycznych, powielanych w wielu 
baletach. Petipa wydobył natomiast z zapomnienia stare tań
ce francuskie, dworskie i ludowe (gigue, farandola). Jedynie 
w finale występuje tradycyjny mazurek. 

Mimo bezspornych osiągnięć choreografi<:znych i mimo naj
lepszej woli, z jaką Petipa współpracował z Czajkowskim, nie 
sprostał cm _zadaniu ""ydobycia wszystkich walorów muzyki 
symfoniczneJ. Kulminacje choreograficzne Petipy nie zawsze 
z~adzają się z kulminacjami muzycznymi, wiele epizodów tak 
hry~nych w partyturze stało się na scenie tłem ubogiej pan
tomuny;. obcy prostocie muzyki monumentalizm baletu prze
,radza się zbyt często w pompatyczność wreszcie libretto 
i choreografia utrzymane są bardziej w ~anierze francuskiej 
niż muzy.ka Czajkowskiego. . 

Libretto Spiącej królewny nie dawało kompozytorowi moż
noś~i utrwa.lenia założe~ dramaturgicznych, jakie wyznaczył 
sobie w Jeziorze Łabędzim. Wprawdzie główne postacie bale
tu, zwłaszcza Carabosse i Wróż.ka Bzu, są muzycznie bardziej 
scharakteryzowane, ale przetworzenia ich tematów związane 
są tylko z pojawianiem się i działaniem obu wróżek a nie 
z ich przeżyciami duchowymi. Zgodnie ze starą trady~ją ba
letov-:ą ~emat Carabosse, jako symbolu zła .nie zawiera, po
dobrue Jak temat Rotbarta, elementów tanecznych. Partia 
Carabosse zbudowana jest na zasadzie recytatywu partia 
.Wróżki Bzu ma ariosowy charakter. ' 

Związki muzyki z librettem są w Spiącej królewnie bliższe, 
są one jednak bardziej formalne niż dramaturgiczne. Party
tura drugiego baletu Czajkowskiego nie zawiera wielu remi
niscencji romantycznych, jej baśniowy liryzm jest łagodny 
i pogodny, a ogólny nastrój odświętny, radosny i uroczysty. 
Najpełniej wypowiada się tu kompozytor w epizodach fanta
stycznych (zaklęcia wróżek, obrazy Sen i Panorama), gdzie 
osiąga syntezę elementów symfonicznych i tanecznych, a także 
największą siłę wyrazową melodyki. Wszystkie epizody są zre
sztą w Spiącej królewnie szeroko rozbudowane. Już pierwszy 
marsz w Prologu ma formę symfonicznego ronda, a pas de six 
wróżek rozrasta się w formę suity. W długim obrazie symfo
nicznym Panoramy dochodzi do głosu ilustracyjność muzyki 
Czajkowskiego; obraz ten wywołuje wizję przyrody, mrocz
nego lasu, szumu rzeki i migotania na jej wodach odblasków 

• 

kisięży'cow'ega ŚWiatła. Innym przykład.em obrazowości muzyki 
są też symfonkz.no-programowe, bogato ornamentowane wa
riacje wróżek Złota, Srebra, Szafirów i Brylantów oraz pas 
de deux Błękitnych Ptaków. W1 niektórych epizodach ucieka 
.się jednak kompozytor do naiwnych efektów "lustracyjnych, 
jak na przykład w kocich zalotach czy w dialogu Wilka z Czer
wonym Kapturkiem. Do tradycyjnych, a mocno już w ówczes
nej muzyce zbanalizowanych efektów należą też fanfary, 
k tórych dźwięki anonsują zjawianie się ważnych orszaków 
lub pojedynczych postaci. 
Plan choreograficzny Petipy wymagał wielkiej ilości różnych 
w formie i charakterze tańców. Kompozytor szeroko wyko
rzystał tu swą ulubioną formę walca. Jeden z najbardziej 
znanych .walców Czajkowskiego, trzyczęściowy walc :ę-dur 
z I aktu.._ odznacza się niezwykłą płynnością i rozkołysaniem 
śpiewnej melodii, dzięki zbudowaniu jej na 32-taktowych 
okresach, co było wówczas nowością w muzyce baletowej. 
Krótsze formy walca przeznaczył też Czajkowski dla wielu 
tańców solowych, dla wariacji Aurory w I i II akcie oraz jej 
tańca z wrzedonem, dla warjacji Wróżki Bzu, wariacji Błę
kitnego Ptaka i innych. Wprowadził też szeroko rozbudowaną 
symfoniczną formę poloneza. Należało też skompcmować trzy. 
różne duety_. Czajkowski ukształtował ich melodykę na sche
matach baletowej formy adagia, lecz dzięki różnicowaniu jej 
charakteru i frazowania, zmianom tonalnym i harmonicznym 
osiągnął wyraz. pogodnej, beztroskiej młodości w „adagiu 
z różą" w I akcie, nasycił czułością i tęsknotą marzycielskie 
adagio księcia Desire z ulotną zjawą Aurory w II akcie, pod
kreślił rddosny, a zarazem uroczystJ'I ton adagia młodej pary 
w III akcie. 
Pierwszy obraz II aktu ma nikłe związki z akcją baletu, lecz 
umieszczona w nim suita tańców dworskich, wzorowana na 
stylu utworów Lully'ego, Couperina i Rameau, stanowi jak 
gdyby cezurę w chronologii scenicznych wydarzeń. Muzyczna 
stylizacja tych tańców przypomina nam, że Aurora zasnęła 

w XVI wieku, a oto niebawem zbudzi się w XVII wieku, 
w epoce, gdy król Ludwik XIV zaszczycał swym udziałem 
dworskie balety. Do pompatycznego stylu tych widowisk na
wiązuje więc· Czajkowski w końcowej Apoteozie. 

Pierwotne założenie Wsiewołożskiego, by muzyka całego ba
letu była utrzymana w tym stylu, nie zostało zrealizowane 
pod naporem XIX-wiecznej konwencji baletowej, która ogra
niczała w znacznym stopniu swobodę kompozytorską w wy
borze muzycznych środków wyrazu. W Spiącej królewnie 
przeważa bowiem taniec klasyczny, i to głównie w typie wir
tuozowskim, którego ograniczone możliwości ekspresyjne, nie 
inspirowały Czajkowskiego w takiej mierze, jak poetyka li
rycznych partii Odetty i łabędzi. Jego inwencja melodyczna 
jest tu uboższa, a praca tematyczna nie obfituje w śmiałe 
przetworzenia. W swym drugim balecie Czajkowski wyko-



rzystał doświadczenia nabyte w czasie pracy nad Jezior~m 
Łabędzim, nie wniósł "jednak wiel~ nowych_ po~ysłów. _Nie
mniej dążył do powiązania wszystkich scen i tanców w inte
gralną całość, która w Spiącej królewnie ma nie tyle wyra~
ną spójnię dramatyczną, co wspólny nurt wewnętrzny, wym
kający z baśniowego klimatu libretta. . 
Mimo tych niedociągnięć Spiąca królewna stała się c~yms 
więcej niż produktem jednej epoki i uważana jest za naJlep
szy balet Petipy. I jeżeli nie zdobyła ~ak powszechnego p~
wodzenia jak Jezioro Łabędzie, to gł?wrue z P~":'odu trudn:ośc_1, 
jakie przedstawia dla wykonawcow. Na JeJ wystawienie 
w całości może sobie pozwolić teatr dysponujący licznym 
i świetnie wyszkolonym zespołem, mogącym wyłonić 12 solis
tek klasycznych, które sprostałyby p~tiom Au~~ry. W~ó~ 
Bzu, Floflny i dziewięciu wróżek. Nie z~p.omruJ~Y tez, ze 
walca z girlandami tańczyło na petersburskie] sceme 150 osób! 
W roli Aurory występowało wiele sławnych tancerek: Matyl
da Krzesińska Anna Pawłowa, Olga Spiesiwcewa, Wiera Tre
fiłowa, Marin~ Siemionowa, Galina Ułanowa, Olga Lepieszyń
ska Irina Kołpakowa, Jekatierina Maksimowa, Margot Fon
tey~. Rosella Hightower, Carla Fracci, Noelle Pontois i inne. 

(I. Turska „Balety Piotra Czajkowskiego", 
PWM 1981, fragmenty. Tytuł pochodzi od 
redakcji TW) 

REALIZATORZY 
WARSZAWSKIEJ PRAPREMIERY 

·ŚPIĄCEJ KRÓLEWNY· 

PIOTR GUSIEW 
- baletmistrz-inscenizator 

Jest uczniem Aleksandra Szirajewa i Władimira Ponomario
wa. Ukończył Piotrogrodzką Szkołę Choreograficzną w 1922 r. 
Do 1935 r. pozostawał jednym z czołowych solistów Teatru 
Opery i Baletu w Leningradzie, gdzie był pierwszym wykona
wcą głów.nych ról w baletach Fiodora Łopuchowa i Wasilija 
Wajnonena. Z wielu kreowanych przez niego ról na wyróż
nienie. zasługują: James w „Sylfidzie", Lucien w „Paquicie", 
Carewicz Iwan w „Ognistym ptaku", Jerome w „Płomieniu 
Paryża", Błękitny Ptak i Książę Desire w „śpiącej królew
nie". W latach 1932-35 współpracował też z Łopuchowem 
w leningradzkim Teatrze Małym, tańcząc m.in.: Franciszka 
w „Copi;>elii" i Piotra w „Jasnym strumieniu". Ostatnie dziesięć 
lat kariery scenicznej (1935--45) poświęcił moskiewskiemu 
Teatrowi „Bolszoj". Wzbogacił tam swój dorobek solistyczny 
o ?owe r_ole: Gireja w .,Fontannie Bachczysaraju", Jeana de 
Bn~ne l Abderachmana w „Raj.mondzie" i inne. Zasłynął 
takze w repert_uarze koncertowym, występując w duecie z Ol
gą Mungałową i z Tatianą Wieczesłową w Leningradzie oraz 
z Olgą Liepieszyńską w Moskwie. 
W latach 1945-50 był kierowniltiem artystycznym baletu 
Teatru im. S. Kirowa, a później - baletmistrzem Teatru Ma
ł~go w Leningradzie oraz Teatru Opery i Baletu w Nowosy
b1rsku. N~ ~rzełomi~ lat 50-tych i 60-tych spędził cztery sezo
n'! w Pekinie; ~rgamzował tam zespół, realizował przedstawie
!lla b~et~we i prowadził kursy baletmistrzowskie. Swoje 
mscemzacJe baletów klasycznych realizował również w moskie
wskim Teatrze Muzycznym im. Stanisławskiego i Niemirowi
cz:i-Da~c~enki oraz w Operze Budapeszteńskiej. 
N1ezal_e~e od pracy solistycmej i baletmistrzowskiej, od 18 
roku zyc1a prowadził zajęcia pedagogiczne, nauczając kolejno 
w s~ołach i teatrach Leningradu, Moskwy, Nowosybirska i 
Pek~u. Od 1966 r. jest kierownikiem wydziału baletmistrzo
~sk1ego ~atedry reżyserii muzycznej w Konserwatorium Le
rung~adzkim. W 1973 r. został profesorem tej uczelni. Jest 
wyb1tll:ym znawcą stylu i repertuaru choreograficznego Mariu
sa P~tipy, zal?raszanym często na międzynarodowe kursy ba
letm1strzowsk1e, a także autorem licznych publikacji facho
wych. 



Ninell Kurgapkina 

Aleksander Tracz 

Jadwiga Jarosiewicz Irina Kołpakowa 



Krystyna Popławska Ter~sa Memches 

Galina Stupnikowa 

IRINA KOŁPAKOWA 
- asystentka baletmistrza 
Jest uczennicą Agrippiny Waganowej. Ukończyła Leningradz
ką Szkołę Choreograficzną w 1951 r. Już w pierwszych latach 

ra<:y na scenie Teatru Opery i Baletu im. S. Kirowa w Lenin
gradzie zrobiła błyskawiczną karierę, wyróżniając się piękny
m i warunkami zewnętrznymi, lekkim i wysokim skokiem, 
wspaniałą szkołą, muzykalnością i liryzmem. Jej wybitny ta
lent ściśle związał się z tradycyjnym repertuarem baletowym, 
ale też wzbogacał współczesną choreografię leningradzką. 
W najlepszych latach swojej działalności artystycznej osiągnęła 
szczyty baletowego akademizm.u, stając się p1 rwszą gwiazdą 
leningradzką lat 60-tych i 70-tych. Stała się uosobieniem, naj
doskonalszym wcielniem leningradzkiego stylu w balecie. 
Do najwspanialszych osiągnięć artystki zaliczono partie: Auro
ry w „Spiącej królewnie", Rajmondy i Giselle. Była pierwszą 
wykonawczynią głównych ról we współczesnych baletach Cza
bukianiego, Aleksidze, Winogradowa, Bielskiego, Jakobsona, 
Briancewa i Ejfmana. Występowała w rolach: Tao-Choi 
w „Czerwonym maku", Julii. Kitri w „Don Kichocie", Katarzy
ny w „Kamiennym kwiecie", Szyrin w „Legendzie o miłości", 
Ewy w „Stworzeniu świata", M-me Taglioni w „Grand pas 
de quatre" i wielu innych. Od 1965 r. nosi tytuł Ludowej Ar
tystki ZSRR, a w r. 1980 otrzymała Nagrodę Państwową 
ZSRR. 

NINELL KURGAPKINA 
- asystentka baletmistrza 
Jest uczennicą Agrippiny Waganowej. Ukoń~zyła Leningradz
ką Szkołę Choreograficzrui w 1947 r. W ciągu następnych dwu
dziestu lat osiągnęła jedną z czołowych pozycji solistycznych 
w zespole Teatru Opery i Baletu im. S. Kirowa w Leningra
dzie. Do jej najwybitniejszych kreacji w repertuarze klasycz
nym zaliczono: Aurorę w „Spiącej królewnie", Kitri w „Don 
Kichocie" , Mirtę w „Giselle", Gamsatti w „Bajaderze", Odet
tę-Odylię w „Jeziorze lab dzim", partie solowe w „Chopinia
nach", Kolombinę w „Karnawale". Występowała także w głó
wnych rolach współczesnych baletów Zacharowa, Wajnonena, 
Bielskiego, Czabukianiego, Anisimowej, Jakobsona, Grigoro
wicza i Siergiejewa. Jej taniec odznaczał się wirtuozerią tech
niczną, temperamentem, radością życia, pięknym wykończe
niem póz i nieskazitelną precyzją wykonania. Od 1969 r . jest 
pedagogiem klasy mistrzowskiej w Teatr'le im. Kjrowa, a od 
1974 r. nosi tytuł Ludowej Artystki ZSRR. 

W ALENTINA RUMIANCEWA 
- asystentka baletmistrza 
Jest uczennicą Agrippiny Waganowej. Ukończyła Leningradzką 
Szkołę Choreograficzną w 1941 r. i została tancerką Teatru 
Opery i Baletu im. S. Kirowa. Kreowała wiele partii w kla
sycznym i współczesnym repertuarze. Do jej wybitnych osiąg
nięć zaliczono drugoplanowe partie solistyczne w „Spiącej 
królewnie''. W latach 60-tych rozpoczęła pracę pedagogiczną 
w Leningradzkiej Szkole Choreograficznej im. A. Waganowej. 



Barbara Raj!lka 

(Aurora. Florina) 

Tadeusz Matacz. 
(Desir~) 

Ewa Głowacka 

(Aurora, WrMlka Bzu) 

Zdzisław Cwioro 
(Des'ire\ 

Łukasz Gruziel 

(Błękitny; Ptak, Desire) 



Jolanta Rybarsk.t 
(Florina, Wróżka Bzu) 

Renata Smukała 
(Aurora) 

Anna Grabka 
(Florina, Aurora) 

Janusz Mazoń 

(Błękitny ?tak, Desire) 



BALETY 
PIOTRA CZAJKOWSKIEGO 

/1840-1893/ 

op. 20 JEZIORO ŁABĘDZIE 

(Lebiedinoje oziero) - balet w 4 aktach; 1875- 1876. Libret
to: W. Bieg1czew i W. Gelcer. I wykonanie, ·Moskwa, Teatr 
Wielki, 20 II 1877 choreografia: J. Reisinger, dyrygent : S. Ria
bow. 

op. 66 ŚPIĄCA KRÓLEWNA 

(Spiaszczaja krasawica) _: balet w 3 aktach z prologiem 
i w 5 obrazach; 1888-1889. Libretto: M. Petipa i I. Wsiewoło
żski wg baśni Ch. Perraulta La belle au. bois dormant. Poświę
cony Iwanowi Wsiewołożskiemu. I wykonanie, Petersburg, 
Teatr Maryjski, 30 I 1890, choreografia: M. Petipa, dyrygent: 
R. Drigo. 

op. 71 DZIADEK DO ORZECHÓW 

(Szczelku.nczik) - balet-feeria w 2 aktach i 3 obrazach; 
1892. Libretto: M. Petipa na motywach baśni Casse-Noisette 
A. Dumasa (ojca) wg E. T. A. Hoffmanna. I wykonanie, Peter
sburg, Teatr Maryjski, 6.XII.1892, choreografia: L. Iwanow, 
dyrygent: R. Drigo. 



ŚPIĄCA KRÓLEWNA 

PROLOG 

Chrzciny księżniczki Aurory. Pn:y dźwiękach uroczystego marsza 
wkracza do wspaniałe ) sali pałacu króla Florestana XX.IV' orszak 

· dworu. Mistrz ceremonii Catalabutte sprawdza, cz! ws.zystko jest go~o: 
we do rozpoczęcia uroczystości. W dali rozbrznuewaią coraz głośrueJ 
fanfary i przy ich wtórze wkracz~ kr?l .i królowa. . 
Arpeggio harfy zwiastuje nadejście pięciu dobrych wró~ek, które mają 
być chrzestnymi matkami Aurory. Przewodu un WX:ó~ka Bzu. Mi:itrz 
ceremonii Catalabutte serdecznie zaprasza dobre wróżki, wypę~ ied.
nak nieopatrznie ubogą staruszkę, próbującą wejść razem '!- wróżkanu. 
Catalabutte nie rozpoznaje w niej potężnej i złej wróżki Carabosse. 
Rozgniewana Carabosse poprzysięga zemstę. 

AKT I 

Rozpoczyna się uroczystość chrzcin mal.eńkiej księżnici.ki. Do~re wr?ż
kl składają Aurorze dary. Po krótkim wspólnł'm ad a g i o_ kaz.da 
z nich wykonuje wariację solową. Pas . d ~ s lx . s~ada ~1ę. więc 
z sześciu skontrastowanych w nastroju war1acJ1; Wana~Ja Wr~zk1 C~n
dide (Szczerej), Wariacja Wróżki Fleur de Fanne (?e~ikatneJ~, Waria
cja Wróżki Miettes de Pain (Okruszyn Chleba), Wa~ac3a Vf ró:żki Cana: 
rie (Kanarków), Wariacja Wr62ad Violente $7.alorne1l •. Wanac.ia Wr6iki 
de Lilas (Bzu). Suitę tych wariacji mających symbolt~ować ~~
wanie Aurory nrodą mądrością, szczęściem, dobrocią, um1e3ętnośc1ą 
sprawowania władzy: delikatnością i pomyślnością kończy wspólna 
koda. . k d 1 Rozlegaji\ się stłumione dźwięki fanfar. Przygasają ś~iatła. 'V!' an .e .a-
brach. W orkiestrze pojawia się temat Carabosse, złe1 wróżki . pomm1~
tej w zaproszeniach na chrzciny. Pojawia się Carabo~se w otoczemu 
przerażającej świty szczurów i potworów. ~śr6d gości yopłoch. Teraz 
Carabosse zmierza w stronę kołyski. Ze złowteszczym chic~otem dorz~
ca swój „podarek": zaklęcie, mocą którego Aurox:a wyro~rue . wprawdzie 
na piękną i szczęśliwą pannę, ale pewru;go dm~ uklu3e się w :pal':c 
i umrze. Między Carabosse a kołyską st~1e Wrózka Bzu. Zape':"i_ua, lZ 
księżniczkę czeka nie śmierć, lecz stuletni sen, z którego zbudzi Ją po
całunek zakochanego młodueńca. Scena obu tych. ~akl~ tworzr d:a
matyczny zawiązek akcji baletu. Carabosse wygra~1ąc pięściami znika 
wraz ze swą odrażającą świtą. Wróżka Bzu uspakaJa wszystkich - od
tąd rodzina królewska będzie pod jej opieką. 

AKT II 

Min~o 18 lat i oto księżnici.ka Aurora obchodi.i urod~y. Na c~eść ze
branych gości wiejscy chłopcy i dziewczęta tańczą z gU'landamt w rę
kach. Towarzyszy im W a l c B-dur, którego śpiewne, rozkołysane :fra-
zy zdają się falować i płynąć z wirem tańczących par. . 
Wstępne arpegiando harfy. Zbliża się jedna z kulmmacyJnych scen ta
necuzych tego aktu.: g r a n d pa s d'a c t i o n. RozpoC"Lyna_ j~ „adagio 
z różą" - czterej książęta Charmant, A".enant, Fleu~ ~e ~.01s 1 Fortu~e 
kolejno partnerują Aurorze i każdy z ruch wręcza Je] rozę. W trakcie 

zabawy nieznana nikomu staruszka 'daJe Aurorze zaoawny prezent -
ostro zakoftczone wrzeciono. Aurora rani się w palec. W orkiestrze po
wraca temat Carabosse, tchnący teraz głębokim smutkiem; jego tempo 
staje się coraz szybsze, zmuszając księżnici.kę do zapamiętałego krąże
nia w tańcu. Muzyka nagle urywa się. Aurora pada martwa. Stara 
wieśniaci.ka zrzuca płaszcz - ukazuje się Carabosse, która święci zisz
czenie się jej wróżby. 
Powraca temat Wróż.ki Bzu. ·I oto dobra Wróżka przynosi pociechę 
zrozpaczonym rodzicom. Przypomina o swym zaklęciu: księżnici.ka nie 
umarła, zapadła tylko w sen, a wraz z nią zaśnie cały dwór. Wznosi 
czarodziejską różdżkę i wszystko dokoła - drzewa, kwiaty i ludzie -
pogrąża się we Anie przy wtórze tematu Wróżki Btu, który bruni teraz 
łagodnie I tajemniczo, niosąc spokój t ukojenie. 

AKT lII 

Obra~ I - Polowanie 

Minęło już -to lat i oto w lesie należącym do króla Florestana XXIV' 
poluje .młody książę Desir~, w towarzystwie swego starego opiekuna 
Galifrona. 

Obraz II - Panorama 

W orkiestrze pojawia się temat Wróżki Bzu, po chwili staje ona przed 
księciem . Opowiada mu, iż w pobliskim pałacu śpi od stu lat piękna 
królewna i tylko miłość młodzieńca może ją wyzwolić od złego uroku. 
Ale Qe;ire nie dOW'ier'La słowom :Wróżki. Wte<iy na jej 7mak ukazuje 
się księciu wizja śpiącej Aurory. Następuje kulminacyjna scena tego 
obrazu: pierwsze spotkanie Aurory z księciem. Dzieje się to w czasie 
pa s d' a c1 i o n. składającego się z adagia Aurory i !*sire, tańca ota
czających Aurorę, nereid (allegro), wariacji Aurory i ~p6mej ikody. 
Wizja Aurory 1lnika. Zakochany już lbez pamięci Desire błaga Wróżkę 
Bzu, by zaprowadziła go· do pałacu królewny. 

Obraz III - Przebudzenie 

Carabosse i jej słudzy pilnują zasnutego pajęczyną stuletniego snu pa
łacu. Ale czas Carabosse dopełnił się, kolej na Wróżkę Bzu; spełnia się 
jej wróżba - książę składa pocałunek na czole Aurory. Zły czar pry
ska Księżnici.ka budzi się, cały dwór powraca do życia . Książę prosi 
Florestana o rękę córki. Król łączy dłonie młodej pary przy wtórze 
uroczystego marsza. 

Obraz IV - Wesele Aurory 

W palaou królewskim święto - wesele Aurory i księcia Desire. Wkra
cza weselny orszak: para królewska, damy dworu i dworzanie prze
brani za postacie z baśni Perraulta. Nie brakuje oczywiście Wróżki 
Bzu i czterech dobrych wróżek, które składały Aurorze urodzinowe 
podarunki. Po dworskiej sarabandzie i uroczystym polonezie rozpoczy
na się divertissement: 
P as de q u at re - kolejne wariacje czterech wróżek symbolizują
cych szlachetne metale i drogie ka.mienie. 
Pas d e deux Kota w Butach i Białej Kotkl. 
P a s d e d e u x Błękitnego Ptaka i zaklętej w ptaka Księżnici.ki Flo
riny. 
Ta n i e c - pa n t o mim a Czerwonego Kapturka i Wilka. 
P a s B e r r i c h o n - taniec Tomcia Palucha i jego braci. 
Gr a n d rp as d e de u x Aurory i księcia Desixe. Taniec dwojga bo
haterów rozpoczyna liryczne, a zarazem podniosłe adagio, następuje po 
nim wariacja księcia utrzymana w rytmie taranteli i wariacja Aurory -
w rytmie polki, która jest również osnową :finałowej kody. 
~aletowa. baś;li kończy się: Oczywi~cie ... dobrze. Dobro i życie :z.wycię
zyło zło 1 śmierć. Wszystkie postacie tańczą finałowego mazurka. 

. opracowai Miroslaw Bu;ko 
na podstawie librett Ireny Turskiej i Piotra Gusiewa 



W spólpraca muzyczna - Maciej Gawin-Niesiołowski 

Asystenci scenografa - Teresa Działak, Gabriela Milewska 

inspektorzy baletu - Ludwik Małeokl, Bożena Zielińska 

Dyrektor techniczny: mgr inż. Jerzy Bojar 

Swiatlo: Stanisław Zięba 

Kierownik dzialu pracowni dekoracji i kostiumów: 
mgr inż. Kazimierz Olbryś 

Kierownicy pracowni: Janina Ajnenkiel, inż. Wiesław Kalinowski, 
Wacław Krawczyk, Lucyna Kudajczyk, Jan Lipiec, dr. inż. 
Tadeusz Michalec, Teresa Mlsierewicz, Wojciech Niedbal, 
Elżbieta Sławińska, Marek Sotek, Adam Starachowski, 

Julian Woroniecki, Stanisław Żelechowski. 

Kierownik zespolu garderobian11ch: Tadeusz Iwanowski 

Kierownik działu elektrycznego: inż. Piotr Marconi 

Kierownik dzialu. sceny: mgr inż. Mirosław Łysik 
Br11gadierz11 sceny: Andrzej Nowolski, Stefan Piźnlor 

W programie w11koTZ11stano następujące źródła: 

Complete Book of Ballets, London 1956 
Das Tanzarchiv, November 1982 
W. Bogdanov-Bierezovsklj, B. S. Uljanova, Moskwa 1961 
Teatr opery i baleta im. S. M. Kirowa, Moskwa 1971 
A. Blend, The Nureyev Image, ottawa 1976 
N. Arkina, R. Schrade, Maja Pl.issezkaja, Berlin 1969 
Baryshnikov at Work, London 1976 
M. A. Iliczeva, Irina Kołpakowa, Leningrad 1979 

portrety baletowe tancerzy Teatru Wielkiego 
wykonał Antoni Zdebiak 

redakcja programu: Mirosław M. Bujko 

redakcja techniczna: Janusz Wójcik 

opracowanie graficzne: Zenon Januszewski 

zdjęcie na okładce: Antoni Zdebiak 

WYDAWCA 
TEATR WIELKI W WARSZAWIE 

Asystenci scenografa - Teresa J:n.iałak, Gabriela Milowska 
W.Z.Graf. Zam. 4654. n. 10.000. M-58. 
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