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LIBRETTO: MARIUS PrnPA I IWAN WS1EWOŁOŻSKI

•

Akcja baletu rozgrywa sic: w Niemczech. w przeddzieri świąt Bożego Narodzenia.
\N nastrój wigilijnego wieczoru wprowadza uwertura złożona z dwórh konrrasrowych
rematów: marszowego i liryrrnego.
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Akt I

O zmierzchu. wśród zarinaj;1rego śniegu. spóźn ieni przechodnie śpiesz;1 do swych domów.
Radca Drosselmeyer niecierpliwie oczekuje na przybycie z krainy baśni Wróżki. króra
w ko1'1rn prtyjeżdó san iami zaprzc:żonymi w renifery i wn~cza mu przygotowane
upominki. Akrja p17er10si sic: do salonu w domu prezydenrosrwa Silberhausów. gdzie
rrwaj;1 przygorowani.1 do św i<1reunych uroczysrośri . Przybywaj;] kol ej ni gośc ie. Jako
osrami zjawia sic: radrn Drosselnwyer z pauk;1 orrzyman;1 od Wróżki. Kryje sic: w ni ej
figurka Dziadka do orzechów. priernarzona dla n~rki gospodarzy - Kla.ry - u k1órej
wzbudta szczery Z<Khwyr. Trwa on jednak niedługo . gdyż jej brar Fred umyślnie psuje
pod arowa nego ludzika. Kl<ira posranawia zaopiekować sic: uszkodzon <J lalk;i. Wigilijna
zabawa dobiega korira i goście powoli zaczynają sic: rozchodzie'. Żegnaj<J irh gospodarze
(rzw. (i rossv111crr111u, 01 arty na srarej niemieckiej pieśni ludowej). Do opusroszałego
wnęrr2a powraca Kl;1ra. by dogl<1dal' pozostawionego pod choink;1 Dziadka.
Nieposrrze7enie morzy j<J sen. \IV:ybija północ. Przybywa Wróż.ka z Drosselmeyerem
i przemi enia 11iepo10rn <1 fig urkc: Dziadka w pic:knego Ksic:cia z bajki. o którym marzy Klara .
Wre m do salonu zakradaj<1 się myszy. które pod wodz;\ swego Króla srarzaj<\ batalie:
z ołowianymi żołnierzykami. na których czele staje Ksi4żę (Allegro vivo). Odnosi on
świem e zwycięstwo. po którym zabiera śni•\GJ na jawie Klarc: do krainy Marze11. dok;1d
rowar1_ysn1 im Wróżka i Drosselmeyer. Po drodze przemierzają przy świetle ksic:ż_yca
zimowy las. gdzie zaczyna padal' drobny śnieg (Wali · foit'ży111·k).
Akt li

·~

Pierwsza stron a projektu librerra Dziadka do orzechów.
Rękopis M. Peri py z poprawkami P. Czaj kowskiego .

Przy dźwięk ac h orkiestrowego A11tr;1kru powoli ucicha śn ieżna burza . Do sali przyjc;>l'
w 11ałarn Wróiki prz_yb_ywa Klara u boku swego Ksic:cia . Na ich cześ ć rozpoczynaj<\ s i ę
unerzn e występy. symbl)lin1_j<1re kraj e pochodzenia zaproszonych gości. Taniec hiszf;ari ski
(Allegro brill1111rc ). rani er ar;1bski (Al!txro . oparty skądin<1d na melodii starej gruziriskiej
pieśni ludowej). r;rnicc chiri sk i (Allegro 1110dcniro). Po nich następuj;\: żywio łowy rrep;1k
(!\tlolro vivaff. rosyjska od miana kozaka) oraz melancholijny taniec pasterski (A11d1111ff).
Ouarowani sob<t Ksi;iżc: i Klara zapominaj<"\ o oraczaj4cy111 świecie i pogr<1żaj•1 sic:
w r.ineczn. 111 upojeniu (Pas dt' deux: Adagio. wariacja Ksic:cia. wariacja Klar_y. koch1). Po
d_y11amiu11y111 i kolorowym Walcu kwiarów. poprowadzonym przez Wróżkę
i Drosse lm eyera . oswłomiona Kl;1ra budzi sic: w realnym św iecie. W drzwiach salonu
pojawia się illisrac' łudqrn podobna do wymarzonego Księria.

,

KALENDARIUM żvaA 1 TWÓRaośa PIOTRA CzAJKOWSKlEGO

( 184-o-1893)
1840
JO kwietni.i (7 m.1j.1) w Worki1'1sku. w guberni

wi.Kkiej. urod z ił sii; l'iotr Cla1kowski jako syn
llii , gcnl' r<Iincgo inspektor.i kopa1i·1. i Aleksandry
1 dom u Ass ier. wnuuki fr;111rnski ego 1migranra.
RoL porzęrie

1850
11a11k1 w Slkole

1871

W lecie. w Kamion cc. w domu siost r - Alt'k·
sandry Dawydowej - wykon .tnie ·1 wt'l'.j i
Jrzim·,; lt1b('cl;i<'go skomp o1iowancgo na u7yrt' k
d1i ec i ~ ego przedsr;11vicn ia b;Ilerowego
18H

l'rawniuej

w rercrsburgu.
1854

l'o r.1L pierwszy m yś li o n.qJis.1ni11 opt' ry
wg pol• ni.iru Wikrot«l ()ldwwskicgo Hi/'ffbo/11.

sryu111.1 prawykonanit' w Moskwie li ym lon ii i\!\o/oro,vjski1:;.

2(,

1874
12 kwi emi •1 w pcrers hurskim lt>alrtc Maryj -

skim prapremiera opt'l} Ol'rym 1ik.

18'i'l

18H

l'owsranie pierws1cgo utworu - romansu Moj
gi1•11ij. 11u~j c111sid 111 0) clrng na glos L lon epianem .

25 p.1idzie rnika prnwykonanit' w l~o s ronie
I Kon,crru tort epia1lllwcgo w incerprcraqi
Han sa von Biilowa. Kowc1/ lM1k11/c1 Ltfobywa
I N.igrodt;' 11.1 h111kursk Ros_yj kiego Tow;1rtystwa i\t\111yuncgo n.i (>pert: wg Nocy Wigili;11c1
N. C1ogoL;. 7 lisropada prawykonanie w M,1
skwie Ili Syntlonii Pof,kiq

1859

/arrudni enil' w Minist rrsrwk Spr;1wicd li wośri.

1861

l'odkl'i t• nauki 11;1 kurs;irh Rosy1sk i •gti fow.1 r1y~1 w.1 Mul rn lt'go w Prre1„ >urgu (11Lysk uj.
cyrh w 186 sr.llu s Konserwarorium): harmo
nii, kont rapunklll i form 111111,vki ko śc ieln ej
11 Mikoł aj a Z.tr<'mhy. kon1pozy,ji i orkicm.irji
11 Antona Rubinsnejna.
1865

Uzys k.tn ie dyplomu Kon rrw;ll ri11111 na pod sr.1wie kant a ty Oc/11 do md(15(i do s łów
F. Sch i llcr;i.
1866

Z.mud nienil' w r h.1 rakterze wykł.ido wry h.irmo nii w nowo otwanym Kon"·rw;I!ori11111
Moskit'wsk1 m.
1868

lurrgo pr.1wykonani e w Moskwie pod dyr.
1 ikol.1j.1 Rul ins1tep1a I Sym fon ii . l'lHI ko niet ro ku kr itki '1wi4Lek Zt' Ś pl t'W.lrtk < I
Ot;s1rfr Anót.
1869

30 'IY 111 ia w 111 o~ k i cwski 111 Te.11r1e f\ols1oj
111·Jpre111 ic r.1 opery Woicwoc/11. \N lipn i 11ko1·1
acnic opery l/11cly11t1 . osta rt'c111 ie ni l' wy;t,1
wio nej. krorej 111;11ni.d wyk orL_ys tany 1o s r,1ł
rn . m. w li Sym fo ni i. Zarz ucrnic pr.1c_y 11,1d
oper.1M11 11clragora po skompo1wv , ni u 11sr~p11
d iór.ilnego.

1876

24 li s1opada pr<1pre111iera w perersburskim
l r a 1rt t' M,1r j ski111 opery Kowol W11 k11/a .
W grudniu rozplKZt;r ie korespondencji
z N.1dici:d<1 von Mt'rk. duchową i tln Jn ow4
pro1 ekcork4 kompoL_yrora.
1877

)0 lu tego w mosk iewskim Teatrze Bolsrnj pra
premiera b;1ictu kzi(l m la/irdzir. \;\/ liprn L<l-

warcic 11icfor1111111ego mali t> 1i stw;1 / i\ntoni11•1
Mil11kow;1. z.1ko1·1 uonego po 3 mies i,1cirh rnzsr.1 11 ie111 i prób•\ s.1111obójstwa.
1878
10 lu tt>go prawykon.111ie w Mo~ kw ic IV Symfo
1111. W paid zicrniku zakt11irz t>11i e prary

w Konserwatorium J\i\oskit>wski m.
187'l
17 111.irc.1 w 111m kiew kim lt'afl7l:' M.ił_y m pra-

prcmier;1 opery E11gn1i11sz 011ic~~i11' w wyko naniu stud entów Konscrwaw ri111 11 pod dy r.
ik1 lajil IZubi11 sL1 ejn.1.
1881

\{ lurego w petersb urskim Te.ll17t' M;1ryjsk1111
pr.1prc111icra opery D1icwirn Orlt't 11iskr1.
2 grn d111..i pra wyk 111a11ic w v\liedniu K11111 rTlll
s!.1~n1co1·\lt'go z Adolfem f\rodski m pko solisr;i.

1884
~ lut ego

w moskiewskim Tt'< llT7t' f\ol sll>j pr.iprc111icr;1opery 1\llazc'/'il '.
1886

11

mare.i w Moskwir prawykon.111i e sy mfonii M1111frccl.

1887
l'l stycz ni.i w 111oski ews ki111 l'e<1n7e flols1oj pr<1pre1nin.1 opery

Tmwiaki (nowej rcdaktji Kowala W11k11/y) 1 ko111pozytort·m
debi11ruj<1cym j.iko d_y rygenr operowy. 20 paźd1it>rnik.i w percrsh1wkim TcatTlt' Maryjskim prapre111iera opt'ry Czt1rod1icjkc1. Po
pn1w;1d n· nie wł.1;nego konrertu kompozytorskiego w lipskim <...it"
w.1ndh.1usic. f'uy111anic przct c ira Aleband r.i Ili si .ilq rocznej
pensji w wysokosci 9000 rubli .
1888

roprowad le nie koncertów ko111po1yrorskid1 w filh.irnwnii lkrli1i
ski ej. Prad1t>, Paryiu i l ondynie. '> li si opada w Petersburgu prawy
konani e pod dyrekcją ko111pozyrorn V Symfonii .
1890

3 styunia w pe1crsburski111 TcarrLe M;1ryjskim pr.1prc111icr<1 baleru
Sl'ilfl'cl królrw1111. 22. lisropada 1ti eouekiwane Lerw;rnie prteL
Nadit>iclę ws1elkirh stosunków 1 C1ajkowski111, być 1n0Lc wskutek
uja w1tie11ia prLez jej z i ęc i <I Wladysl.iwa l'achul skirgo homoseksu alnych sk ł o nno 5ci ko1npo1yror;1. 7 gr udni.i w pctcrshurkim Teatue
Mar_yJskin1 pr<1pre111i,•ra opery Dt111111 11ikowa ·'. poprzedzo11;1 prób<\
gr n era ln ą / 11d1iałt>m rara i jt·go rod1iny.
1891

i\mcr_yb1iskiC' rournfr: konrcny w Nowy m Jorku . Balrimon:'.
Fil,1dt'lfii.
1892

styuni;1 1)llprowadze 11i t' koncertu kompozytorski ego
w warszawskim le.irrze Wielkim . 7 sryu111.1 z udzi.iłem
l·1.1jkowskicgo prc111icr.1 w H.1111hurg11 E11grn i11s111 011icgi11c1 pod
dyr. liusravd Mahlerd. 7 maru w Petesb urgu poprow,1dzenie pr<t
wykonania suiry konrnrowe j / Dt i11clkc1 da 017r'rliów. 20 kwit't 11i;1
p;iprow.idzcnit~ w Moskwie spek taklu Fc111 st Ch. Gounoda .
(1 .grud11 1a w peters burskim learrzt' Maryjskim prapremier;i opery
Jo/1111111 i baletu Dziadek do orz1Ylió w. poprLCdtona prób4 g<' neraliq
1 11d1iał t' m rara.
14

1893
13 oc1·wr<1 otrzymanie dtJk tora tu h. c. uniwcrsyrc ru w Cambridge.

I(:, p.1id ziernik.i w l'etershu1·gu pr;1wyko11<1nit> pod d_yrekt]<\ krnnpoz_ytorn VI Symfonii rar„rvm1e;. 2'1 pc1 idzic rn ika (b lisropacl.i) w f't"
rershurgu nast(,'puje Lgon ko111110L_yw r,1 w nie do ko1ic1 w_yjaśnio
nyd1 okoli cz nośriach: wskutek epide111ii riwiery. b.1di sa1110hójsrw;1.
spowodowanego groLb<\ wyburllll sbndalu natury obyczajowe1.
Iopr. Lt'sł.1w (1.1pli1i skil
' opery i b.ilery pre1e nrnw.11w w Kr.ikowi e

Lesław

Czapli11ski

bowiem : ,.Trudno wyobrazit' sobie
Dziadka do orzechów" [I].

.
, 1
O wieczorze ow„„

czyli opowieść wigilijna na puentach.
Ernsr Theodor A111adeus (Wi Ihel m) Hoffman n, n iem iecki roman tyk. o żen io ny
z Polk<J Marianną Tekl<J Michaliną Trzci1'isk;1. piszący muzyk\ sce11iczn<1 pod pseudonimem Johann;i Kreislera , sw<J twórczosri <1 lireracką oraz kolejami losu inspirował wielu ko111pozyrorów . .Jacques Offenbach poświ\cił jego osobie swą _jedyną
oper\ - Opowieśri Ho{fllla1111a - w której fiktyjna biografia pisarza wysn~r~ została z rreści jego fonrasryonych nowel. Dwie z nich posłuzyły z kolei za zrodło ~a
buły baleru Leo Delibesa Coppelia. Również jego Hisroria o dziadku do orzec/ww
; o -królu 111yszy we francuskim opracowaniu Alxandre'a Dumasa - ojca srała si\
pierwowzÓre1i1 librerra trzeciego baletu Piotra Czajkowskiego.
Tradycja pełnospekraklowego, fabularnego widowiska bale~owe~o wywodzi si\ z Francji, odzie ukształrowała się w dobie Romanryz111u (Corka zie srrzczo1111 Ferdinand ;i- L~uisa Herolda, lliselle Adolp~ie·a Adama) . Do Rosji przeniósł _i<l
Marius Peripa, na krórego potrzeby muzyk\ pisał m.in . Ludwig Minkus (Don Kirhor) i właśnie Piorr Czajkowski, króry przejął i znacznie rozwinął ren gatunek
(Jezioro łabfdZit' 1877. Śpiąra królew1w 1890 i Dziadek do orm:hów 1892).
Fabuły tych baletów posiaclc1j<J na ogół fanrasryczny charakter, a przeło
mowe 1110111e1iry akcji rozgrywaj<l się zazwyczaj po111i\dzy z111inzchem i świrem
(nokturnowe akry Giselle i Jeziora łabędziego), na dzikim odludziu (np. na brzeau jeziora). Dorycz<1 poza tym uwolnienia spod oddziaływania odwiecznej kl<J~y, lub odczarowania rzuconego uroku (przez złego czarnoksi\żnika Rorbarra,
ktÓry zamienił pi\km1 Oderrę i jej towarzyszki w łabędzi t>, mśriw<\ wróżki;' .. sprowadzająq sen na ksi\żnirzk\ Aurorę i _jej otoczenie). Do pewnego sropnra podobni~ rzeczy się maj<! w Dziadku do orzi'rhów. krórego akcja roczy si\ w noc Bożego Narodzenia.

Piotr Czajkowski szczt>gól nym sen ty111en rem darzył właśnie rema tykę
wigili_j1ą Niepo~rarz a lnej armosferze czasu Bożego Narodzenia ~oświ\cił SW<I
czwarn1 operę Kowal Wakuła ( 1876) wg opowiadania Nikołap Gogola. po latach przeredagowan<J i wystawioną pod zmienionym ~yrułem _jako Trzewiczk.'.
( 1887). Dziwić zarem może brak enruzjazmu wobec „bożonarodzeniowego
baleru. zamówionego wraz z oper<1 Jola11r11 przez dyrektora cesarski ego Teatru
Maryjskiego w Perersbu rgu lwa na Wsiewołożskiego . ~J ę d;1cego jednocz eś.n ie
wraz z Perip<J współautorem librerta . W trakcie praty nad muzyk<! pisał

coś

nudniejszego i

bezmyślniejszego

od

Bohaterce balem Klarze (w Rosji występującej zazwyczaj pod imieniem
Maszy. lub Marii, to osraoiie zresztą nosi o~a w niemieckim oryginale Hoffma1}~
na) przytrafia si\ ro, o czym zdaje się marzyć ka~da sentymentalna panna. O~oz
w Noc Wigilijną pod postaci<l Dziadka do orzechow przyb·~'~ do_rne,1 ~yręsk_n1.o
ny Książ<: z bajki i1zabiera _i<l ze sobą do krainy wiecznej szczęs l 1wo~c1. O ile w S~1ą
cej królewnie sen jest przedmiotem fabuły, ro w Dziadku do orzec/ww ona sama _1esr
n.iejako śniona i na dodatek nie ma z niej przebudzenia (w przeciwie1'istwie do
noweli Hoffmanna).
W literackim pierwowzorze przejście do innego, nadprzyrodzonego wymiaru rzt>ezywisrości, nie po raz pierwszy u tego aurora odbywa się poprzez szafę: „Maryni.a zauważyła ze zdumieniem, że szafa, króra zwykle bywała_srarannie
za111yka11a, teraz srała otworem - widać było wyraźnie pod_różne !isie turro 0_1ca,
które wisiało z samego przodu. Dziadek wdrapał się zręcz111e po listwach 1 orn_a ~
111enrach szafy i chwycił za duży chwast, umocowany na sznurze do tylne) .częs~1
furra. Kiedy Dziadek pociągnął mocno za chwast, przez rękaw futra opusc1ły się
ozdobne schodki z drzewa cedrowego ( ... ) Marynia weszła na schodki , ale zaledwie przeszła przez rękaw. zaledwie "'.Yjrzała spoza kołnierza futra'. gdy oślepił~ j~
jakaś wielka jasność i znalazła się nagle na przecudnie pachm1ce.1 h1ce, na kroreJ
.miliardy iskier lśniły jak drogie kamienie" [2].
Rozpoznać w tym można wszelkie znamiona poetyki s.nu . przywodni ~
ce na myśl późniejsze, podobne wizje Lewisa Ca rolla i jego_ Alicji przechodzącej
na drug.<! srronę zwierciadła , czy perypetie bohaterów przypo"."ieści ~ranz;1 Kaf~
ki. On iryczny charakter świata przedstawionego. daje też .~nac o s?b1e w wers.11
baletowej, gdzie występuje płynne przenikanie się sytuacji, obrazow czy postaci , np. cudowne powi\kszenie si\ choinki czy meramorfoza sow_y n.'~ zega.rze
w radcę Drosselmeyera. ojca chrzesrnt>go Klary. W przypadku realtzac.11 scenicznych stwarza ro okazję do olśnienia widza technicznymi możliwościami teatralllej maszynerii.
Również motyw ta11ca występuje zarówno u Hoffmanna jak i Dumasa,
w usr\pit> rraktuj<1cyn~ o przybyciu bohaterki do krainy Słodyczy: „ przynieśli śli.cz
ne krzesełko czekoladowe i zaprosili Maryni\ żeby usiadła. Zaledwie ro uczy111ła ,
pasterze i pasrerki, srrzelcy i ogrodniczki. sranl;'li w pozycji i za~z\li ta11czyć pr.z ~
śliczny balet przy towarzyszeniu waltorni. Po sko11czony111 ranrn wszyscy znikli

[ 1I Henryk

[2] E. T.
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w IJsku " [3]. Z opisem tym w panyrurze Czajkowskiego zdaje się
spondować Walc kwiarów, krórego ternar również intonuj<! rogi .

najpełniej

kore-

Pod względem choreograficznym w I akcie Dziadka do orzechów przewaraniec narracyjny. przedstawiający. niekiedy o odcieniu charakterystycznym
ściśle związany z rozwojem wydarzer1 (wieczór wigilijny i towarzyszące mu obyczaje w ustępach realistycznych, bitwa pomiędzy zastępami myszy a ołowiany
mi żołnierzykami w części rozgrywającej się r~a pograniczu jawy i snu). W li akcie dominuj<\ natomiast popisowe numery, składaj<1ce się na typowe baletowe
diverrisse111t'llt. będ<ice suiq tar1ców (hiszpar1skiego. arabskiego, chiriskiego, rosyjskiego trepaka) . zakończo1q wielkim klasycznym pas dt dt11x czyli czteroczę
ściowym tanecznym duetem (adagio. wariacja pierwszego tancerza. wariacja
primabaleriny. koda). Ws~) ornniana ba ś niowość najpełni~j szy wyraz znajduje
w czarze muzycmego walca . którego mistrzem był Czajkowski . Po raz pierwszy
pojawia się on w trakcie świ <1tecznej zabawy przy choince, następnie towarzyszy
wizji zimowego lasu pod koniec I aktu (tzw. walc ś11it'~y11ek) , powraca pod postaci <! przywoływanego już walrn kwiaców (tar1czonego z trżymanymi w rękach
girlandami). wreszcie poprzedza finałow<1 apoteozę. Poza rym kompozytor zadbał o zróżnicowaną fakturę instrumenraln<1. którą rak scharakteryzował w liście do Wsiewołożskiego: „Drugi akt baletu może byt' zadziwiaj4co efektowny,
ale potrzeba tu subtelnej. filigranowej roboty" (4]. Odznacza się ona przede
wszystkim przejrzystości <! orkiesrra(~ji. przy jednoczesnym dość rozbudowanym
składzie . Dla wywołania wrażenia poetyckiej niezwykłości w u s tępach z udziałem Wróżki cukrowej zastosował dzwoneczkowaty dźwięk czelesty. skonstruowanej w 1886 roku przez Auguste'a Mustela, a z którą miał okazję zapoznat' si ę
podczas rournee koncerrowego w Paryżu w 1891 roku. Sprowadził j<J do Petersburga w najgłębszej tajemnicy, aby nie ubiegli go z jej użyciem Rimski-Korsakow czy Głazunow. również przywiązuj<1cy duże znaczenie do orkiestrowej kolorysryki . Z kolei w obrazie zimowego lasu jako pierwszy wprowadził do baleru
dobiegaj<
1cy zza kulis śpiew chóru . co w następnym stuleciu znacznie rozwin<1
w swych urworach Bartók. Ravel. Szymanow ki.
ża

Pierwotnie autorem choreografii do Dziadka do orztChów miał b_yć
wówczas Marius Peripa . króry muz_yce baletowej przypisywał czysro użytkowy charakter. Stąd najlepiej układała mu się współpraca z Minkusem
nie rnaj <1cym w tym względzie więk sz_ych ambicji i komponującym wył<1cznie wygodny do ra11czenia podkład. Inaczej sprawy się mia~y z Czajkowskim, który przypisywał ternu garunkowi rangę zgoła symfonirn1<1 wyznaj4c w li ś cie do swego
wszechwładny

[3] A. Dumas His1oria dzi,1dka do 01-Zffhów. Lwów 1906, s. 133
[4] H. Swolkie1i, op. cir.. s. 495

'

wydawcy Piotra Jurgensona, że „balet to też symfonia " [5]. choć i on nie zawsze
był w sranie ustrzec się nieodłączn ej od niego konwencjonalno ści. Choroba sław
nego baletmistrza sprawiła jednak. że prapremierę 6 ( 18) grudnia 1892 w petersburskim Tearrze Maryjskim przygotował ostatecznie jego za s tępca - Lew Iwanow
- znacznie podatniejszy na sugestie kompozytora . W tytułowej roli oraz Klary
(u Hoffmanna liczącej 7 lar a u Dumasa 8) zdecydował się on obsadzić młodocia
nych wykonawców, uczniów szkoły balerowej (17-'lerniego Siergieja Legata, brata
słynnego Nikołaja. oraz 12- lernią Stanisławę Bielinską) . Wzbudziło ro najwięcej
zastrzeżer1, choć na jakiś czas srało się obowi<JZlljącą praktyk<! (jeszcze w 1919 roku Dziadka tar1czył 15-letni wówczas Giorgi Balancziwadze, późniejszy wielki George Balanchine). Pociągnęło to za sobą konieczność rozdzielenia postaci Dziadka
i jego drugiego wcielenia - Księcia z bajki - odrwarzanego już przez dorosłego
tancerza . Sqd też jego partnerką we wspomnianym wielkim pas de deux srała się
Wróżka cukrowa, rol a przeznaczona dla primabaleriny. Jedn4 z wybitniejszych jej
wykonawczyr1 była w swoim czasie legendarna Margot Fonteyn. W 1934 roku Wasilij Wajnonen na powrót uczynił Dziadka i Księcia jedną osobą. a duet w li akcie
powierzył jemu i Klarze. Z kolei Jurij Grigorowicz w 1%6 roku ujął akcję baletu
w ramy snu głównej bohaterki . C zęściowo do rych założeń odwołuje się obecna
krakowska realizacja, w sw_ym zakor1czeniu nawiąrnjąca zarazem do literackiego
pierwowzoru Hoffmanna.
Za granicą zrarn wystawiano Dziadka do orzt'rhów fragmentarycznie. Skąd
inąd sarn Czajkowski przed uko1kzeniem pral)' ułożył z niego koncertową suitę,
która miała swe prawykonanie na dziew!ęć mies ięcy przed sceni czną prapremierą
całości . I tak Trepaka w układzie Michaiła Foki na włączono do prezentowanej przez
Ballets Russes Siergieja Diagilewa składanki Le Fesrin (Paryż 1909). Inne ogniwa pojawiły się w przygotowanym dla Anny Pawłowej balecie Iwana Klustina S11owfiakes
(Chicago 1915), a o tarice: arabski i chir1ski. wykonywane przez Bronisławę Niżyr1ską, wzbogacono Ili akt Śpiąet'.i królewny. granej w Londynie w 1921 roku. Podobnie
było w Polsce. gdzie w okresie międzywojennym Kazimierz Łobojko wystawił
w 1922 roku Dziadka do omrhów jako popis szkoły baletowe_i. a Mieczysław Pia nowski ~ykorz_ystał w 1935 roku jego 111orywy w balecie Ś11ieży11ka. Polska pre111iera trzyaktowej wersji Wajnonena miała 111iejsce dopiero w 1958 roku w Bydgoszczy.
W niektórych krajach istnieje tradycja wystawiania Dziadka do orzechów
w porze dostosowanej do przedstawionych w nim realiów. a więc w okresie Bożego Narodzenia (np. w Lond_ynie od 1950 r.) . Również dorośli maj<l wredy okazję odnalezienia w sobie ukryrego dziecka i na czas przedstawienia ż_ywić złudne
przekonanie o możliwości odzyskania urraconego raju dziecirisrwa.

„
[5] ibidem, str. 518
ł

REALIZATORZY

JACEI< DROZDOWSl<I

XYMENA ZANIEWSKA

Llko1i czyt P<11isrwow•1 S1kol\ Raletową w (ida1isku oraz srudia
na Wydzi ale Choreogra fii Konserwatorium im . M. Rimskiego KorsJkowa w Sa nkt Petersburgu. B_yl ranrerzem or<1z
pedagogiem Opery Bałryrkiej w Gda1isku, so li sl<! i kir rownikiem baletu Tt·a iru Muzycrnego w <.idyni. a rakże solisq
i pedagogiem baleiu Opery w Hydgoszcz_y. Obernie związany ze
sceną Opery i Operetki w Krakowi I:' pko solista i pedagog, pd ni
również funkcję kierownika bale111. Do rqwrruaru solisiy nalrż <J
rol l:' in.in. w balerach : Ro1m·o i Julio, Dzwo1111ik z Norrc-D11111c,
Pt't'r liym. Arr_ysra jesi także aurarem oprarnwa1·1 choreografiunyrh do spektakli operowych. opert'lkowych,
przedst;1wie1i iearrów lalkowych a rakii:' do baleru Dziadek do
orzechów P. Czajkowski ego.

Absolwenrb Akademii Szruk Plastycznych w Warszawie.
W larach 1%0-72 główny sce nograr" lelewi1jl i Polskiej.
\i\/spółprarow.ila
L
wieloma rcarrami dramatycznymi
i mu zycrnymi w Polsce, Niemczech. hancji. H-iszp,;nii,
Finlandii. Non.wgii. Jest autork<1 scenografii do licrnyrh dziel
operowych. 111.in .: Tosm (Tt';llr Wielki , Łódż) , Cosi fi111 rum·
(Teatr \Nielki , Łódż), opemkow_yd1 , m.in . Wt'so/11. wdówka
(Tearr Wielki , Łódź), a tak że twórq kostiumów do taki ch
spekrakli jak 111 .i n.: Weselt· Figaro (Tearr Wielki. tódż) , Srmsz11v
dwór (Oper;t Wrocl<iw) , Travi11t11 (Operd Wrocławska , Teatr
Wielki. Łódi). Dzi111lt-k do orzffhów (fr.Hr Muzyczny Rom.1,
Warszawa). Coppclia (Teatr M111yrzn_y l\01m). Dl:1 Opery
i Operetki w Krakowie pr1ygorowa la scenogrdfii:- do opery
Bo1ys Liod1111ow ( 1971). Wykonuj e również projekty
urbani styczn e i architekt11ry wn(;'rrz .

1

PIOTR SUŁl<OWSl<I
Dyrygent, założyciel i dyrekror Orkiestry K<1 meralnej Akademii
Muzynnej w Krakowie Forum Si11f(i11ia. Od 199(> r. dyrygenl
Opery i Operetki w Krakowie. Ukoi"irz_ył z wyróżnieniem
Akademię Muzyczn•1 w Krakowi e n<ijpierw na Wydziale
Wychowania Muzycmego ( 1993), późni e j dyrygenrur_y ( 19%)
w klasi e prof. Jerzego Katlewirn1. Podczas studiów doskonalił
swoje umi ej ~'tnośc i .jako srypendysLl lnrt' rnalionale
Rarhakadt'111i e na kurs•irh 111isrrzowskich prowadzonych pr1e1
Helmutha Rillinga i John Eliot C1ardinera w Ni emczed1, a także
w USA. jako siypendysia Oregon Bach Festival. Otrzymał
Stypendium Twórcze Prezydenta Miasta Krakowa. Opróu
akiywnej działalności koncerrowej. jak.1 prowadzi wra1
z Foru111 Si11jiJ11i11, 11ues rniu <1c w licznych krajowych
i mi ędzy narodowych fesiiwalach (m.in. USA Wielb Bryiania,
Niemcy, Francja, Hiszpania), a takie współprarnjąc z wieloma
orkiestrami (111.in. Si11/ó11i11 Varsovi11, Orkit'Slrl/ Fillram1011ii
Kmkowskitj, Wrodawskitf (zrsrorhowskit j, Opolskitj, Bach
Collt'si11111 Srurrgarr), ariysra zajmuje się też praq dydakiyrną
Od l'J'J .' rok11 prowacili chór i orkiestrc;- Osri11aro Pa1istwowego
Liceum M11z_ycznego w Krakowie, L kLór•1 wiele koncerruje
w kraj11 i zagraniq.

TADEUSZ SMOLICKI
Absolwent Politechniki Krakowskiej i Akademii Sm1k Pi~knych
w Krakowie .. lesl autorem scenogra fii do ponad 100 spektakli
zrealizowanyrh w rearrad1 polskich i zagranicznych.
\!Vs pólprarnwał z najlepszymi scenami w kr.iju , m.in . Tea irem
Starym w Krakowi.t', rr:nrem Narodowy1;1 w \i\1;1rszawie.
Te;mem Polskim we \i\lrodawiu , Tt'< l!relll Muzycmy111 w Gdyni
oraz Teatrem frlewizji. Jest laureatem Z łotej ~\<l'i ki ( 1')95 r. ) za
scenografi~ do spekraklu Da111y i h11z11 1y A. Frrdry w leatr1e
Śl<1ski111 w Katowic.ich. Swoje prace <lrchirekronicrnt'.
sct'11ograficL1H, i plasr.yczne wys1;1wi.ił w wielu miast.irh w kraju
i za graniq, m.in. w Krakowie, Bielsku, Rzeszowie. Paryż u .
PrJdze. Wraz z żo n•! Ann•1 prowad zi w Krakowie włas1q G.ilrrię
lt:'atraln•1 Prosrmi11111.

Souśa

„

MONll<A MYŚLIWIEC

RENATA DROZDOWSl<A

l lkrniuy!J Srudiulll Balcrowc l)pcry i Uperctki w Krakowie
or;11 srudia w L'Aca dęmit' lnrern,1rio11 ,ile de l,1 Dans<' w P.iryżu.
v\I 1992 r. przed ko111isj•1 franrn skiego Mi11i strrs1wa Kulrury
zdała eglamin_y z rcchniki ra1Ka klasyunego or.il / 1.i1ica
111odern i ja11. W l'l94 r. orrzy111;ila r,11\s1wowy D_yplolll
l'edagoga Ta1ic.1 Klas_yunego i Nowoczes nego wyd.iny przez
Fra11n1ski e Mini ste rsrwt' Kulrury. Współprac<; L Opn;1
i Opererk<J \· Krakowie rozpoczela w l'JCJ1 roku . obernic jest
solisrk~ b.ill'iu i pedagogie111 Studia fl;iletoWt'go. Artystka
wys rępowała glisrinni<' w f'olsko-Ni<'nlit'rkim lea1rtt' r.11ic,1
w Kolonii ( l'>'J5). ws półpr;1rował,1 równi eż z baleten1 le.mu
Wielkirgo w Poznaniu ( 1'>97 9'J). Jej nJjwa ż nicj sz e partie
pierwstoplanowc to: rola rytułowa w l<rólcw11ic ~11icżcc.
(11m1c11. L<'s E11ri<'11r11/cs de (1i1c~vic w r;unarh fęs tiwalu „Kr.1ków
2000" oraz /// Sy111fo11ii (do 11rn1_y ki K. l'endcreckicgol. J,1ko
solistka wysr~pDw;i/a równie.i w balct<1ch: Ciisd/t'. Jt'zioro
/11bf1ilic. Os 11isry l'r11k. H11m11sie. P1111 Tl'llrnlowski. !:kiła udział
w zagra nirznyd1 lcstiw;i1<1ch w Xant en z bal ett'lll (/1-ek lor/111
( l'l97), w C1rcasso1111e i X.111ten / oper<! Cz11rodzi1:iskif1a ( 1998),
ora z w 111it;>dz_y11arndowcj koprodukcji opercrki Srudt'llr Ż<'i•lilk
w Badt'n-Fladen ( l'l'l'l) .

Absolwentka Szkoły Balerowej w Byromiu . Po uzysbniu
d plonrn w 1984 1:oku lOsLiła· ar~ystk<J a nasrqrnic solisrk.1
Z e s połu B<1ktowego Opery w H_ydgovuy W 198(, roku
ot17_y111;1b Zimą 1\i\11skr - 11 ;1grodl;' dziennikdrz_y za wybitne
o s iqg11i ę ria i debiut roku z,1 rok t_yrułl,W<J w balt'cie Ro111co
i )11/i11. Od l'J'JO roku J t'S f solistkq baletu Opery i Opererki
w Krakowie. W rt>pertuaue posiada 111 .i11 . role pinwszopL1110
we w balerilc h: D1i11dr'k do 011<'(/tów. (11r111C11 , (11dow11y
/\1\a11d11ry11 . Odwi<'a 11c 11ies11i. S/11g11 r>wóclt P1111ów oraz panie
solisry zne w balt'larh: P1111 Tw<1nłowski . f't'tT Cly11f .

VASYL MASLIY
Absolwent Moskiewskir1 S1koły l:\,iletowej Jcarru Bolszoj. Po
uzyskaniu d_yplornu w l;l'J) r. 1;rzez kilka 111it'sil;'ty w_ysrępował
.1ako koryfej b.ileru w fearrze Opery i Bal t' tu w Doniecku.
W larach l'l93
I')')(, wspliłpr;1cnwał z Oper:] i Opererk:1
w Krakowie. ,1 nastt;pnie z Tc'.llrt'111 Wielki111 w Pomaniu.
n·1wnit'i na stanowisku koryfeja balcru . Obecnie twi<JL.iny jesl
z Oper;1 i Operetk•1 w Kr.ikowic. jakt' solisra balcru i 1wdagog
Studia B,ilrtowt'go. Do n.ijwaini ejsz_ych rol z.1licza: Księcia
w b,ilccic l<rólnv11a S11icżk<1 , Don lo~ c·go w bJlt'cie (11r111m.
glów1q rol<; w b.il ec ie Le'> E11ri<'11t<1/cs dr· (racovic
prt'zentowa11_y1n w ramach festiwalu .. Kraków 2000·· or;11 partie
solist_yune w balęrach: f>zi11dc/<, do 017((/J(iw. lt'zioro /11/1f1'7it'.
Ciisrllc. Og11isrv 11r11k. P1111 Twardowski. Hamasit'. Arrysra br;1ł
udLi<ił w z;1graniunyd1 ft'sriwal.td1 w Xanten z bJletc111 (/rek
Zorb11 ( 1997). w Cm«1sso11ne i Xanten / operq Czurodzi1:iski /lct
( l'J'J8) , or.1z w 111iędL_y11.irodLlWt'j koprodukcji opt'retki S111dt'llt
Ż<'blilk w HJde11 l:\aden ( l'l9'l).

l<RZYSZTOF SZYMANIUK
W l'J7(, r. uko1·1uył J'a1·1s1wow;1 Sredni.J Szkołę R;1lett'W•I
w lid;11isku . Nastqmir ws półprawwał z Jearn•111 Muzycznym
w lidyni . Teatrem Wielki111 w lodti . Zes połe m l'icsni. i fa;i ca
/\ilawwszc. Pa1istwow•1 Oper•J i Filhanno11i;1 w (/da1isku. Opt>r<J
Wiedt' 1iską. Od l'l'l8 roku jest 1wi<1z.my / Oper.i i Oprrerk<\
w Kr,1kowie. W l'l/(, r. otrzy111.d N<1grodi: \l\lojewod_y
(/d,11iskiego 1.1 Najlq1s1y Debiut l~oku . J e~ t również l;lllrC<llt'lll
nagrody za c.doksLt<ilt pracy anystyu1H'.J w wojewódzrwic
gd;11iski111. \'I/ rcpertuarLe .irtysty 1najduj.\ się partie solmw
111.i11. w balet.ich: /(ni/e iv1111 S11icika. Four11111111 8<1k<°zvs11roi11. ora1
główne rok 111.i11. w (ii s"'lc. S/'i<!C<'i Krci!tw11ic. /\1111ic f<11rrni11ie.
Sl'11rr11kmic. hm111dzic. Idiocie.
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ORKIESTRA OPERY I OPERETKI W KRAKOWIE .
klarnety
Jerzy Krowirki
Dezyderiusz Boroni
Ryszard Cieśla
Stanisław Olko

I skrzypce
Swierlana Siemianniknwa (knn(ernnisrrz)
Paweł Wójrowicz (li komwrmisrrz)
· Ewa Snb(za k
Teresa Szarek
Irena Wójrowio
Barbara tobaoewska - Kużnia
Igor LaSlkirwiu
An na Srolar1
Adam li~rkiewio
Michał Srernicki

.L.

„

•

„
I

•

•

soliści

li skrzypce

Renar<l Droniowska
Elena Korpusenko
.Monika Myśliwiec
Jacek Dro1dowski
Zbigniew Harbs
Ada111 KIJfoyriski
Marek Kobielski
Wikrnr Korpusenko
Vasyl M.1 sliy
Krzyszr~1f Szy111:111iuk
Michał Zubkow

Iwona lbek-Milcwsk,1
Bożena Baran
fo111i1S1 Kuinia
Halina Boroni
[wa Welanyk
fan Malik
Agnies1ka Majerska
Angela Smicar
Edy1a Szlarlierka

j
„ M'

„

„

koryfeje
Marzena Biesiadecka
Renata C1odek
Wiolerra Maciejewska
Magdal ena Malska
M;iłgor1ara Piechnik
M.1_j a Wirkowska -Miś
Iwona Wójcik
Marra Żurawsb-Kobielska
Toma sz Wojciechowski

Sn1dio Baletowe Opery i Operetki w Krakowie
kierownik sn1dia
Maria Petkow-Dimitrow

waltornie
Jaworski
Ryszard Rakorzy
Paweł Siedlik
Anroni Pierras
M.1rek .lil ł oc ha
And1-,ej Sz ka radek
tr<1bki
Marek Domagalski
Jacek Król
Mauryty Biesiadecki
puzony
Arkadiusz Bala
Bogdan Pimal
Krzysz 1of W~grL_yn
Wadaw Fular

„

wiolonczele
Barb,ir'1 Drobniak-liikóbik (kon ernnism)
Alina Grochala
Krzyszrof Wójrowiu
Barbara Wro1iska -Korze niowska
D<muta P;11iuyk
Sranisbw,1 Ko1rn11iska
LCSlek P.1 ;mek

tuba
Janecki

•

perkusja
Sylwia Romek
Maria Srojek
Marcin Kota rQJ
Jarek Wać

czelest••
Maria Mamrkowsb

„.

N\,1łgorzara C.ładys
ł\ronis!dw Za j;JC

...

„

•'

harfa
Lilian;1 Kosiorowska -Wysork.i
Barbara Rykint ·

flety
Jan us; l\uiuyk
IJ\liesław Sundo

•

\

J ,1 rosław

kontrabas_y
Jerzy Porosło
Marek Lewandowski
Marek Bednaruyk

oboje
Leonid l\uderv
Miroslaw Drak
Sylwia fomera

t

• J

Ja rosław

altówki
Aleksandra Mich,1j lenko
Igor Pei rycz en ko
Vi1alij Mid1ajlrnko
Malgona ra Piebrt zyk
Maria Drak ·
Piorr Augusryn

tancerze
Monika Powiadarz
<.labrit:' la Rybirb
Donata Srnulko
Kinga Szablowska
fo111asz Szaro

•

fagoty
Arkadiusz Babi1iski
Marcin Krakows~i
Parryk Krzyszkowski

...1

••
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akompaniator balen1
Mari<lll Malinowirz

I L,

'

„

inspektor baletu
Vasyl Mas Iiy

i-1

.'
„

kierownik baletu
Jacek Drozdowski

···1
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inspektor orkiestry
.Janus/ l'ar'1ayk
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Katarzyna Woźniak
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KIEROWNIK BIURA OBSŁUlil WIDZA
Ewa Świderska-Wi 1111 icka
Zespół rcr/111 im~y
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SPRZEDAŻ I REZERWAOA BILETÓW
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REZERWAUA
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Biuro Obsługi Widza

ł

"'

·-~.

Magdalena Zagórska

(rezerwacja biletów indywidualnych i zbiorowych)
czynne od poniedziałku do pi<Jtku
w godz. 8.00 - 16.00

ł

KIEROWNIK SCFNY

ladcusz Sajilk

rei.: 012 422 78 07

.J

...

•

Klfl\OWNIK l'RACOWNI ELEKTRYCZN E.I

Jó1ef Rybarczyk
KI FROWNIK l'RACOWN I

•I,•

Klf. ROWNIK PRACOWNI KRAWI EC K I ĘJ MĘSKll:.l

fwil Dura

Jll

A
j

KIEROWNIK l'RACOW I l'ERllKARSKO -FRYZJERSKl b.I

Jadwiga B.1k-liach

.

fax: 012 421

•

~

19

..

„

SCENA OPEROWA - Teatr im. J. Słowackiego.
pl. Św. Ducha I

••

kasa czynna codziennie w godz. 9.00 - 19.00
wyjątek : wtorek. niedziela. godz. 12.00 - 19.00

„

„

<)4

SPRZEDAŻ - KASY BILETOWE

I

10\WIECKIEI DAMSKIFJ

Al k j.1 Tekiela

I

••

I
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KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO

•

„

ł

KIEROWNIK DZIAŁU MARKETINGU

•

'

'

•

Iwona Futro-Stepan

I

..

rei.:

012 423 17 OO

l'RAl\)WNIA MODNIARSKA

Iklc:11,1 Dziubek

•.

SCENA OPERETKOWA - UL LUBICZ 48

PRACOWN IA MALARSKA

kasa czynna od poniedziałku do soboty

Marc:k J.1rosL

.\

...~-....

!'RA OWNIA SlllSARSKA

Fra 11ciS1ck Smmny

„ ~

•

„

~

l' RACOWNIA STOLA RSKA

•

Henryk C1anlt'rki
PRACO WNIA MODELATORSKA

. ......... •

, .- ... „,
• J

\

'

(

w godz. 9.00 - 19.00

rei.:
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w,1daw Didur

.... „

012 421 42 OO
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Sponsorzy

BANK BPH
BANK PRZ E MYSŁOWO-H A NDLOWY SA

A

SPON SO K STIZAT FC JC/.l\Y O J> F RY r Or'F RI T KT \\ K R1\ KO\\ IT
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Opera i Operetka w Krakowie
ul. Dietla 50, 31 - 039 Kraków
tel.: on 422 62 10
fax: 012 422 08 79
www.opera.krakow.top.pl
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Patronat medialny
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