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Les Sylphides 

choreografia Michaił Fokin 

przekaz choreograficzny Liliana Kowalska 

scenografia Natalia Gonczarowa 

opieka scenograficzna Ryszard Kaja 

Carl Maria Weber 

Le Spectre cle La rose 

choreografia Michaił Fokin 

przekaz choreograficzny Artur Żymełka 

scenografia Leon Bakst 

opieka scenograficzna Ryszard Kaja 

Claude Debussy 
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choreografia Wacław Niżyński 

przekaz choreograficzny Artur Żymełka 

scenografia Leon Bakst 

opieka scenograficzna Ryszard Kaja 

Mikołaj Rimski-Korsakow 

choreografia Michaił Fokin 

przekaz choreograficzny Liliana Kowalska 

scenografia Leon Bakst 

przekaz scenograficzny Xymena Zaniewska 

kierownictwo muzyczne Karl Sollak 

Marek Chwedczuk 
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współpraca muzyczna Maciej Wieloch 



Mija pięćdziesiąt lat od śmierci Wacława Niżyńskiego, geniusza tańca XX wieku 
rozsławionego przez Balety Rosyjskie Sergiusza Diagilewa. 

A był przecież Polakiem. Matka - z domu Bereda, ojciec - Tomasz, para warszawskich 
tancerzy peregrynujących z wędrownymi trupami baletowymi po różnych zakątkach 
imperium rosyjskiego. Wacław urodził się po drodze w Kijowie, szkołę baletową 
skończył w Petersburgu. Debiutował w Cesarskim Balecie Maryjskim, potem porwał 
go Diagilew, w szczycie kariery rzucił , co pogrążyło Wacę w schizofrenii trwającej 
jeszcze długie lata, aż do końca życia . 

Do dziś wielu myśli, że to Rosjanin. W ostatnich latach zrobiliśmy wiele, 
aby przywrócić mu genealogiczną i artystyczną polskość . Pisał o tym wiele 
Paweł Chynowski, w swojej twórczości choreograficznej uwzględnili Niżyńskiego 
Emil Wesołowski , Ewa Wycichowska i Liliana Kowalska , a Prymas Glemp pozwolił 
okolicznościową tablicą upamiętnić miejsce i datę chrztu Niżyńskiego . 

Mówiono, że był bogiem tańca, niezwykłym choreografem jedynie czterech utworów, 
pełną sprzeczności i tragizmu legendą już za życia. Ale wszystko to skończyło się 
dokładnie przed pięćdziesięciu laty ... 
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artystycznej działalności Wacława Niżyńskiego 

Z T. Karsawiną i L. Szollar w Grach, 

1913 

występ w roli Fauna w szkolnym przedstawieniu Acis i Galatea 

w choreografii Michaiła Fokina dla Cesarskiej Szkoły Teatralnej 
w Petersburgu. 

występ w Tarku róź i motyli w choreografii Nikołaja Legata 

z opery Don Giouanni na jubileuszowym przedstawieniu Teatru 

Maryjskiego z okazji I 50. rocznicy urodzin Mozarta. Występ 

w Locie Motyli Fokina podczas dyplomowego spektaklu Jeleny 

Smirnowej. 

dyplomowy spektakl Wacława Niżyńskiego , ucznia klasy Michaiła 

Obuchowa. Angaż do Teatru Maryjskiego: pas de deux z Lidią 

Kiakszt w choreografii Nikołaja Legata w balecie Paquita, pas 

de deux z Jeleną Smirnową w La filie mal gardee: wstawka Jeux 

de papillons z Julią Siedową w balecie Ruczaj Delibesa; pas 

de deux z Tamarą Karsawiną w I akcie Giselle, Collin w La filie 

mal gardee oraz Książę na premierze baletu Książę ogrodnik 

w choreografii Klawdii Kuliczewskiej (w obu baletach partnerował 

Matyldzie Krzesińskiej); pas de trois w Jeziorze łabędzim; 

Niewolnik na premierze Pawilonu Armidy Michaiła Fokina; duet 

z Lidią Kiakszt Błękitnego ptaka i Księżniczki Floriny w Śpiącej 
królewnie. 

pierwszy tancerz Teatru Maryjskiego: Młodzieniec na 

premierze baletu Chopiniana (późniejsze Sylfidy) oraz 

Niewolnik w Egipskich nocach (późniejszej Kleopatrze) 

Fokina; Książę w balecie Kwiat Alonki Legata; pas de trois 

z Agripiną Waganową i Tamarą Karsawiną w Paquicie; 

Endymion w Królu Kandaulesie w choreografii Mariusa 

Petipy. 

pierwszy paryski sezon sezon Baletów Rosyjskich Sergiusza 

Diagilewa: Niewolnik w Pawilonie Armidy, Młodzieniec 

w Sylfidach, Niewolnik w Kleopatrze . Bóg wiatru 

w Talizmanie Petipy w Teatrze Maryjskim. 

Arlekin w Karnawale Fokina, Kobold oraz Taniec wschodni 

w Orientaliach Fokina w Petersburgu. Występy zespołu 

Diagilewa w Berlinie. Drugi sezon paryski: Arlekin, Kobold 

i Taniec wschodni, Złoty Murzyn w Szeherezadzie Fokina, 

Albert w Giselle. 

Albert w Giselle i wydalenie z Teatru Maryjskiego. Występy 

z zespołem Diagilewa w Monte Carlo: Albert w Giselle oraz 

role tytułowe w Duchu róży (z Tamarą Karsawiną) Fokina 

i Narcyzie również Fokina. Trzeci sezon paryski: Karnawał, 

Narcyz, Duch róźy oraz rola tytułowa w Pietruszce Fokina. 

Występy w Londynie: Albert w Giselle (z Anną Pawłową) 

oraz Zygfryd w Jeziorze łabędzim (z Matyldą Krzesińską). 

czwarty sezon paryski: rola tytułowa w Niebieskim bogu 

Fokina, Faun w Popołudniu fauna - debiut choreograficzny 

Niżyńskiego oraz Dafnis w Dafnis i Chloe Fokina. Występy 

w Londynie, Berlinie i Budapeszcie. 

W roli Alberta w Gisefle, 191 O 



Pietruszka, 1912 

występy w Wiedniu i Londynie. Piąty sezon paryski: 

Młodzieniec w Grach w choreografii własnej oraz 

choreografia Święta wiosny. Występy w Ameryce 

Południowej. 

występy z własnym zespołem w Londynie. 

powrót do zespołu Diagilewa. Wielkie tournee po Stanach 

Zjednoczonych (Pietruszka i Duch róźy). premiera Dyla 

Sowizdrzała w choreografii Niżyńskiego i z nim w roli 
tytułowej w Nowym Jorku 

tournee z zespołem Diagilewa po USA i Ameryce 

Południowej. Ostatni występ na scenie w rolach Pietruszki 
i Ducha róźy. 

ostatni publiczny, improwizowany występ w hotelu Suvretta 
w Sankt Moritz ljm) 

Jacek Marczyński 

VVac-ta:J~ 

Im więcej lat mija od ostatniego występu Wacława Niżyńskiego. tym jego legenda 

staje się silniejsza a świat lepiej zdaje sobie sprawę z niezwykłej roli, jaką odegrał 

on w historii tańca . Rzadko przydarza to się artystom, których kariera trwała 

tak krótko i na dodatek pozostawili po sobie tak niewiele. Nie zmienia to faktu, 

iż w Polsce pozostaje on postacią wciąż niedostatecznie znaną. 

Przez lata uchodził za tancerza rosyjskiego. U nas w dwudziestoleciu 

międzywojennym traktowano go jako zrusyfikowanego Polaka, co przy 

ówczesnych antyrosyjskich nastrojach porozbiorowych nie przysparzało mu 

popularności. W czasach PRL-u nie można zaś było dopominać się o jego 

polskość, bo przecież w Związku Radzieckim uważano go za czołową gwiazdę 

baletu rosyjskiego. Dopiero przy okazji setnej rocznicy urodzin, w 1989 roku, 

zaczęliśmy głośno mówić, iż Wacław Niżyński jest Polakiem. 

Oboje jego rodzice urodzili się w Warszawie. Matka, Eleonora Bereda (I 856 rok) 

była córką warszawskiego stolarza. Wraz z siostrą Stefanią rozpoczęła edukację 

w szkole baletowej w Teatrze Wielkim w Warszawie. W I 868 roku, Stefania 

Bereda została pierwszą solistką Opery w Kijowie i udało się jej wywalczyć miejsce 

w corps de ballet dla zaledwie dwunastoletniej Eleonory. Ojciec, Tomasz Niżyński 

(I 862 rok) pochodził z rodziny konduktora kolei żelaznej. Podobnie jak jego 

przyszła żona rozpoczął naukę w szkole baletowej. Zadebiutował w Teatrze 

Wielkim w Warszawie w I 880 roku w Weselu w Ojcowie w roli kmiecia 

Stanisława. Otrzymał angaż do Teatru Wielkiego, ale niebawem wyjechał 



Eleonora i Tomasz 

Niżyńscy - rodzice 

Wacława 

do Odessy. Zdaniem ich córki, Bronisławy 

Niżyńskiej rodzice poznali się właśnie w Odessie, 

pobrali natomiast w I 884 roku w Baku. I nadal 

tańczyli w całej Rosji, m.in. w polskim zespole 

Aleksandra Łukowicza. Z tego związku i w czasie 

tych podróży w Tyflisie, urodził się syn Stanisław, 

który cierpiał na niedorozwój umysłowy i zmarł 

w zakładzie specjalnym podczas pierwszej wojny 

światowej. 12 marca I 889 roku w Kijowie na 

świat przyszedł Wacław, a 8 stycznia I 891 roku 

tym razem w Mińsku urodziła się Bronisława , 

również wybitna tancerka i choreografka. Niżyńscy 

przyjechali do Warszawy, by ochrzcić Wacława 

i Bronisławę. Chrzest odbył się w kościele Świętego 

Krzyża 30 kwietnia I 891 roku. 

Małżeństwo nie okazało się udane. W I 897 roku 

Tomasz zdecydował się zostawić rodzinę a Eleonora 

z dziećmi przeniosła się do Petersburga. Imała się 

różnych zajęć, jako że ojciec nie okazywał im 

zbytniej troskliwości. 20 sierpnia 1900 roku 

Wacław Niżyński został przyjęty do Cesarskiej 

Szkoły Teatralnej w Petersburgu. Jego niezwykłe 

predyspozycje zostały szybko zauważone. 

Bezpośrednio po ukończeniu szkoły, w maju 1907 

roku, stał się członkiem zespołu Teatru 

Maryjskiego. Już 17 września wraz z Lidią Kiakszt 

pojawił się w pas de deux specjalnie dodanym do 

ostatniego aktu Paquity. Pod koniec października, 

w niecałe sześć tygodni po debiucie, na petersburskiej scenie pojawił się jako partner słynnej Matyldy Krzesińskiej 

w swej pierwszej głównej roli (Colin w Córce źle strzeźonej). 

Nie miejsce tu na wyliczanie wszystkich ról i dat występów Wacława Niżyńskiego. Ważne jest to, że trafił on na swój 

czas. Teatr petersburski, nastawiony na kopiowanie sztywnych reguł tańca klasycznego, żył dawną świetnością. 

Powszechna stawała się świadomość nieuchronnych zmian estetycznych, a Niżyński ze swą intuicją artystyczną mógł 

na tym tylko skorzystać. I tak się rzeczywiście stało. 

W Teatrze Maryjskim pracował zaledwie cztery lata. Wyrzucono go z dnia na dzień, w styczniu 191 I roku, nazajutrz 

po występie w roli Alberta w Giselle . Powodem było założenie kostiumu, odbiegającego od zwyczajów obowiązujących 

na tej scenie, co świadczy o tym, jak bardzo skostniałą instytucją stał się carski teatr. Niżyński mimo rozgoryczenia 

uznał, że na Petersburgu świat się nie kończy. Był już dwukrotnie w Paryżu z zespołem Sergiusza Diagilewa. 

Ten nowocześnie działający impresario zaangażował najlepszych tancerzy rosyjskich i w 1909 roku po raz pierwszy 

pojechał z nimi na letni sezon do stolicy Francji. Już po premierowym wieczorze, kiedy to Niżyński zaprezentował się 

w roli Niewolnika w balecie Pawilon Armidy, paryska prasa porównywała go do legendarnego Vestrisa. 

Niżyński miał się okazać prawdziwym rewolucjonistą w sztuce. To on przyczynił się do odrodzenia męskiego tańca, 

który tak wiele znaczył w rozwoju XX-wiecznego baletu. Publiczność czekała na niego, a kolejne paryskie sezony 

Baletów Rosyjskich Diagilewa, później zaś występy w Monte Carlo czy Londynie przynosiły nowe kreacje. 29 maja 

1912 roku na scenie paryskiego Theatre du Chatelet pojawił się w kolejnej roli - Fauna w Popołudniu fauna z 

muzyką Claude Debussy'ego i we własnej choreografii. Po opadnięciu kurtyny owacje zmieszały się z głosami 

protestu. Niżyński poszedł dalej , niż się spodziewano. Z ciał tancerzy formował plastyczne kompozycje wzorowane na 

starożytnych płaskorzeźbach czy rysunkach. Przekształcił tancerza w instrument całkowicie posłuszny choreografowi 

i jego wizji. 

Rok później, 2 5 maja 1913 roku na otwarcie kolejnego paryskiego sezonu Niżyński zaprezentował Gry, również 

z muzyką Debussy'ego, wzbudzając jeszcze większą konsternację. Byt to rodzaj poetyckiej impresji na troje tancerzy 

a pomysł wyjściowy oparł na grze w tenisa. Gry były zbyt nowatorskie dla widzów, którzy wszakże nie ?rzypuszczali, 

że jeszcze większe zaskoczenie czeka ich za kilka dni, gdy 29 maja 1913 roku odbyła się prapremiera Swięta wiosny 

Igora Strawińskiego w choreografii Wacława Niżyńskiego. Na widowni Theatre des Champs-Elysees doszło do 

burzliwych protestów. Jednych raziła agresywna muzyka, inni protestowali przeciw baletowi. Niżyński bowiem 

tematem uczynił pogańskie obrzędy prasłowiańskie, akcentował zmysłowość i prymitywizm, co nie dało się w żaden 



Z Romolą i dwuletnią Kirą w Nowym Jorku. 

kwiecień I 916 

sposób pogodzić z obowiązującą estetyką baletową. Podporządkował 

taniec nie linii melodycznej, ale pulsującemu, nerwowemu rytmowi, 

którym przepełniona jest muzyka Strawińskiego. 

Święto wiosny z choreografią Wacława Niżyńskiego wystawiono sześć 
razy ale po latach stało się legendą . W 1987 roku amerykańska 

choreograf i historyk tańca , Millicent Hodson oraz Kenneth Archer. 

brytyjski historyk sztuki, odtworzyli jego wersję Święta wiosny. 

Po latach widać, jak wiele z choreograficznego myślenia Niżyńskiego 

świadomie lub bezwiednie przejęli później inni choreografowie. 

On sam w chwili prapremiery Święta wiosny miał dwadzieścia cztery 

lata. Zrealizował trzeci , najbardziej dojrzały balet, ale dalej już nic 

właściwie nie miało się zdarzyć. Wkrótce bowiem nastąpiło zerwanie 

z Diagilewem, który odegrał tak istotną rolę w jego życiu. 

Poznali się jesienią 1908 roku w Petersburgu, gdy Diagilew 

przystępował do organizacji występów tancerzy rosyjskich w Paryżu. 

Pokazał Niżyńskiemu inny świat, otoczył troskliwą opieką. Uwierzył, 

iż zdolny jest do wielkich twórczych dokonań i postanowił mu 

pomóc. Ale jak stwierdzają liczni świadkowie, od początku w jego 

stosunku do Niżyńskiego brakowało rzeczy najważniejszej: 

serdeczności, a przede wszystkim uczucia. Posiadanie sławnego 

kochanka niewątpliwie mu imponowało, ale nawet wobec niego 

nie umiał przestać być dyktatorem takim, jakim był dla zespołu i jego 

współpracowników. 

Ich związek trwał prawie pięć lat. Przy pierwszej okazji, w 1913 

roku, gdy zespół wyruszał na południowoamerykańskie tournee 

bez Diagilewa, Niżyński skorzystał ze swobody i poślubił w Buenos 

Aires Romolę de Pulszky. Diagilew cierpiał, ale nie wypadł z roli 

dyrektora zespołu, którego dobro mial przede wszystkim na 

względzie. Nie chciał wspierać kontrowersyjnych poszukiwań choreograficznych Niżyńskiego, ale chciał, by pozostał 

w zespole jako tancerz. Dopiero w kilka tygodni później, gdy za namową Romoli Wacław nie wystąpił w spektaklu 

w Rio, Diagilew zerwał wszelką współpracę . 

Romola (a właściwie Romoalda) de Pulszky urodziła się w 1891 roku. Jej matka, Emilia Markus, uznawana była 

w owym czasie za największą aktorkę w dziejach teatru węgierskiego, ojciec, Karoly de Pulszky, pochodził ze starej 

szlacheckiej rodziny, której korzenie sięgają ponoć XIV-wiecznej Walonii. Po raz pierwszy Romola ujrzała Niżyńskiego 

w marcu 1912 roku podczas występów zespołu Diagilewa w Budapeszcie. Tak się nim zachwyciła, że postanowiła 

go poznać i zdobyć. Jeździła za nim po Europie, zaczęła brać lekcje tańca u słynnego Enrico Cecchettiego. I gdy 

w 191 3 roku grupa Diagilewa wyruszała na tournee do Ameryki Południowej, zdołała uzyskać zastępstwo w zespole. 

Podczas długiej podróży morskiej Romola starała się być blisko niego, choć trudno było nawiązać im kontakt. 

Ona nie znała rosyjskiego, on bardzo słabo mówił po francusku. A jednak, gdy statek płynął wzdłuż wybrzeży 

Brazylii , opiekun zespołu baron Gincburg w imieniu Niżyńskiego poprosił ją o rękę. Po ślubie zawartym we wrześniu 

1913 roku w Buenos Aires małżonkowie wydawali się być bardzo szczęśliwi. Szybko jednak okazało się , że Romola 

nie umiała wspierać męża w rozmaitych sprawach organizacyjnych i artystycznych, które teraz trzeba było załatwiać 

samodzielnie. Zebrana naprędce wiosną 1914 roku grupa, której szefem był Niżyński, podpisała kontrakt na występy 

w londyńskim teatrze Palace, ale zmagania organizacyjne tak go zmęczyły, iż zatańczył tylko raz, a kontrakt zerwano. 

W kilka miesięcy później wybuchła wojna i Niżyński został internowany w Budapeszcie. Udało mu się stamtąd wyrwać 

W Orientaliach, 191 O 



W ostatnich 

latach życia 

dopiero w 1916 roku, na występy do Ameryki i to dzięki 

staraniom Diagilewa, który znów chciał go mieć w zespole. 

W Nowym Jorku zaprezentował nowy balet - Dyl 

Sowizdrzał z muzyką Richarda Straussa - rzecz właściwie 

naszkicowaną, nie dokończoną. Znów powrócił do dawnych 

ról a na kolejne tournee do Ameryki Południowej w 191 7 

roku zgodził się pojechać pod warunkiem, że Diagilew 

zostanie w Europie. 

Po tym tournee Niżyńscy powrócili do Szwajcarii, gdzie 

w Sankt Moritz Wacław miał odzyskać spokój i równowagę. 

Tam też wystąpił po raz ostatni - 19 stycznia 1919 roku 

w hotelu Suvretta. Podczas tańca improwizował. Ci, którzy 

liczyli, iż powtórzy którąś z legendarnych kreacji, zawiedli 

się, choć w niektórych ruchach i skokach odnajdywano 

dawny geniusz. Był już bardzo chory, co widać 

w prowadzonym wówczas przez niego - od stycznia 

do marca - „Dzienniku". Na początku marca 1919 roku 

Romola zawiozła go do Zurychu na konsultację do 

profesora Bleulera, który stwierdził, iź Niżyński zachowuje 

się jak „schizofrenik z lekkim pobudzeniem maniakalnym". 

Jego kontakty się ze światem zewnętrznym coraz bardziej 

ustawały. 

Romola , która w życiu ceniła sławę, uznanie i pieniądze, 

jednak nie opuściła męża. Mieszkali przez jakiś czas 

w Paryżu, sądziła bowiem, że to miasto może mieć dla 

niego zbawienny wpływ. Później zabiegała o wyjazd 

do Ameryki, licząc iż tam skuteczniej zajęto by się jego 

chorobą. Pod koniec lat trzydziestych wypróbowano 

WACŁAW I BRONIStA 
NIŻY~SCY 

W STUUCIE CHRZTIJ ŚWIĘl'ECO 
WYBITNYCH 

POLSKKH TYSTdW BALETU 
18 1-1991 

Tablica pamiątkowa w kościele 

św. Krzyża w Warszawie 

na Niżyńskim metodę leczenia schizofrenii insuliną, co dało nadspodziewanie dobre rezultaty. 

Gdy wybuchła wojna, Romola bezskutecznie próbowała wyjechać z Wacławem do Ameryki i w końcu 

w 1940 roku znaleźli się w Budapeszcie. Czekało ją tu życie na łasce jej rodziny oraz nieustanna 

troska o Wacława, którego wiosną 1944 roku trzeba było ukryć, jako że Niemcy masowo likwidowali 

ludzi chorych umysłowo. 

Po wojnie Romola znów zaczęła jeździć z Wacławem po świecie szukając lekarzy, a przede wszystkim 

starając się przypomnieć jego postać i zarabiać dzięki temu pieniądze . Gdy Wacław umarł 8 kwietnia 

1950 roku w jednej z londyńskich klinik, postarała się, by trzy lata poźniej jego prochy spoczęły 

na paryskim cmentarzu Montmartre. 



Tadeusz Nasierowski* 

O cI'Lorobie 
VVactavva J JlZyfsJ~Lsgo 

KirTL byt, a kirrL jest NiżyńskL? 

Choroba psychiczna Wacława Niżyńskiego poprzez profetyczne odczytanie baletów Pietruszka, Giselle 

i Święto wiosny wpisana została w kręg legendy osnuwającej jego życie . W rezultacie zagubiony 

został jej wymiar realny, jako procesu chorobowego, który doprowadził do zniszczenia kariery artysty 

i stopniowej utraty przez niego podstawowych umiejętności życiowych . W świadomości społecznej 

pozostało miejsce jedynie na metafizyczne spojrzenie na jego chorobę . Niżyński stał się postacią 

symboliczną w odniesieniu do wielu spraw. I tak, życie Niżyńskiego można traktować jako symbol 

powikłania polskiego losu. Jest ono również symbolem związków kulturowych polsko-rosyjskich. 

Niżyński pozostaje symbolem postawy awangardowej w sztuce, zaś jego życie obrazuje problem 

seksualności, a zarazem religijności w człowieku. Jest także Niżyński symbolem przemian 

w XX-wiecznej psychiatrii. 

Jaki zatem charakter i przebieg miała choroba artysty, i jakie były jej przyczyny? 

Wacław Niżyński był dzieckiem wybitnie uzdolnionym artystycznie, co wiązało się z szeregiem 

problemów utrudniających mu zintegrowanie się z rówieśnikami, a w konsekwencji stało się jedną 

z przyczyn jego późniejszych kłopotów z określeniem własnej tożsamości. Niżyński był 

nieakceptowany przez rówieśników z wielu powodów: po pierwsze jego niebywały talent taneczny 

wzbudzał zazdrość kolegów, po drugie jako Polak, który kaleczył język rosyjski polskim akcentem, 

będący na domiar dyslektykiem, narażony był stale na szykany ze strony uczniów i nauczycieli, 

* Autor jest lekarzem psychiatrą. twórcą opracowań dotyczących choroby, życia, a także dzialalności artystycznej 
Niżyńskiego . Najnowsza książka. Gdy rozum śpi a w mięśniach budzi się obłęd , ukazala się w kwietniu br. 

W latach młodzieńczych 

W Pawilonie Armidy. 1907 

po trzecie był rzymskokatolikiem, a więc reprezentował wyznanie, które 

w ówczesnej sytuacji politycznej i społecznej Rosji traktowane było jako 

obce i wrogie kulturze rosyjskiej. Wszystko to sprawiało, że czuł się 

w szkole osamotniony, a od swoich kolegów doznał wielu krzywd. 

Jest prawidłowością, że u osób wybitnie uzdolnionych występuje brak 

synchronizacji w tempie ich rozwoju poznawczego, emocjonalnego 

i fizycznego, co z kolei jest przyczyną występowania u nich większych 

napięć wewnętrznych. Znajduje to odzwierciedlenie w przeżywanych przez 

nich trudnościach dopasowania się do otoczenia zewnetrznego. Wacław 

Niżyński miał w szkole problemy z przedmiotami ogólnymi. Koncentrował 

się głównie na przedmiotach artystycznych - tańcu, rysunku, muzyce. 

Szybciej rozwijał się fizycznie i emocjonalnie, niż poznawczo. Niżyński był 

chłopcem obdarzonym nadmiarem energii. Z trudnością przychodziło mu 

wykonywanie zadawanych w szkole prac domowych, gdyż wymagało to 

wytrwałości i utrzymania przez dłuższy czas skupienia uwagi. Z powodu 

zaburzeń uwagi nigdy nie nauczył się czytać nut. Jego nadpobudliwość 

emocjonalna wyrażała się poprzez: dużą intensywność doznawanych 

uczuć , nieśmiałość, wstydliwość , silną pamięć emocjonalną, przeżywanie 

w wielu sytuacjach strachu i zdenerwowania, poczucie winy, 

przejmowanie się śmiercią, obecność nastrojów depresyjnych, niską 

samooceną, skłonność do samoosądzania się. 

O ile swoją nadpobudliwość ruchową Niżyński potrafił przetworzyć 

w sztukę baletową, to ujawnione przez niego w dzieciństwie reakcje 

emocjonalne utrwaliły się i stały się w wieku dorosłym jedną z przyczyn 

częstego występowania u artysty stanów depresyjnych. Dodatkowo 

Wacław Niżyński był obciążony genetycznie zaburzeniami psychicznymi. 

M.in. jego starszy brat Stanisław chorował psychicznie (prawdopodobnie 

na schizofrenię) i wiele lat spędził w szpitalu psychiatrycznym. Rozejście 



Sergiusz P. Diagilew 

się rodziców oraz niewłaściwy stosunek matki do małego 

Wacława, również sprzyjały występowaniu w dorosłym życiu 

artysty stanów depresyjnych. 

Pierwszy udokumentowany zapis stanu zdrowia Niżyńskiego 

stanowi, znajdująca się w jego teczce personalnej z okresu 

pracy w Teatrze Maryjskim, opinia honorowego lejbmedyka 

Dworu Jego Cesarskiej Mości rzeczywistego radcy stanu 

doktora medycyny Dwukrajewa. W wystawionym przez siebie 

I O marca 191 O r. świadectwie zdrowia napisał: „Otrzymał 

je ode mnie artysta trupy baletowej Cesarskich Teatrów Wacław 

Niżyński syn Tomasza, mający lat dwadzieścia , dlatego iż cierpi 

na ostrą neurastenię mózgowo-rdzeniową. która w ostatnim 

czasie postępuje, oraz niedokrwistość . W celu możliwie 

szybkiego powrotu Pana Niżyńskiego do zdrowia uważam 

za bezwarunkowo konieczny przynajmniej miesięczny urlop, 

który pozwoliłby mu na całkowity odpoczynek, leczenie 

klimatyczne i hydroterapię zagranicą (na Riwierze) ". 

Powyższe zaświadczenie potwierdza występowanie u Niżyńskiego 

w 191 O r. , a z pewnością już znacznie wcześniej, zważywszy 

na typowy długotrwały przebieg, zaburzeń nerwicowych. 

Dekompensacja psychiczna, zanim po raz pierwszy osiągnęła 

poziom psychotyczny, polegający na zerwaniu kontaktu 

z realną rzeczywistością i własnym otoczeniem, utrzymywała się 

u Niżyńskiego przez kilka lat na poziomie nerwicowym. 

Wacław Niżyński był biseksualistą. Jego inicjacja seksualna 

miała charakter homoseksualny. Przez pięć lat pozostawał 

w związku homoseksualnym ze swoim impresariem 

S. P. Diagilewem. 

W przypadku Wacława Niżyr1skiego potwierdziła się teza E. Fromma, 

że homoseksualizm bywa często jednym z objawów zaburzeń 

osobowości . Homoseksualny związek z Diagilewem, pozwolił 

Niżyńskiemu na zachowanie względnej wolności od odpowiedzialności 

społecznej i był wyrazem jego niedojrzałości i znerwicowania. Niżyński 

bał się samodzielności. Wydaje się , że należał do osób, u których 

istnieje psychiczna konieczność przejścia okresu homoseksualnego. 

Potwierdza to fakt, że jeszcze przed poznaniem Diagilewa miał kontakty 

homoseksualne i stałego partnera w osobie księcia Lwowa. 

Nie ulega wątpliwości szczególny charakter związku Niżyńskiego 

z matką. Przekraczał on granice zwykłego przywiązania i tworzył to 

co Jung określił mianem kompleksu matki , który polega na tym, i ż cały 

heteroseksualizm syna przywiązany zostaje do matki w nieświadomej 

formie , i w rezultacie dochodzi do nienaturalnego ukierunkowania 

seksu. Z dostępnych materiałów biograficznych wynika, że Eleonora 

Niżyńska przynajmniej tolerowała odmienność seksualną syna, i bez 

żadnych oporów korzystała ze szczodrości finansowej jego partnerów, 

w szczególności księcia Lwowa. Wydaje się, że o ile świadomie Eleonora 

odczuwała niepokój i smutek z powodu tej sytuacji, to nieświadomie 

doznawała satysfakcji. Po odejściu męża wszystkie swe uczucia skupiła 

na synu. W jej sercu nie było już miejsca dla męża . Po łatach , 

nie zgodziła się , aby Tomasz Niżyński wrócił do niej. Odrzuciła go 

na rzecz syna. Wytworzył się nadmiernie intensywny związek pomiędzy 

matką i synem, któremu towarzyszyły nie przynoszące zadowolenia 

relacje z ojcem. Fakt nieudanego własnego małżeństwa i konieczność 

przerwania kariery artystycznej z powodu wychowywania dzieci , były 

argumentami, które wystarczały Eleonorze do stłumienia istniejących 

w jej duszy wątpliwości wobec homoseksualizmu syna. 

La Dieu Bleu. 1912 

Król Kandaules. 1908 



W kostiumie Pietruszki 

z Igorem Strawińskim, 1912 

Odnośnie ojca można mówić o zmitologizowaniu jego postaci w psychice Wacława. 

Obraz ojca, który nosił przez całe dzieciństwo w swoim sercu bardziej przypominał 

tańczącego baśniowego herosa, niż żywego człowieka, przez co mógł być dla niego 

atrakcyjnym obiektem pożądania. A stąd już był tylko krok do ojcowskiego przeniesienia 

w relacji z o osiemnaście lat starszym, potrafiącym dbać o sprawy materialne, dobrze 

sytuowanym, silnym psychicznie, odgrywającym olbrzymią rolę w życiu kulturalnym 

Rosji, Sergiejem Diagilewem. Swego biologicznego ojca Niżyński znienawidził, gdyż 

nie dorósł do ideału, który powstał w jego umyśle . Nie był on dla Wacława osobą, 

na której mógłby się oprzeć. 

O zaburzeniach osobowościowych Wacława świadczyły jego zachowania, 

a w szczególności kontakty z innymi ludźmi, w których dominowały niepewność 

i wycofanie. Niżyński czuł się wyobcowany w środowisku twórców skupionych wokół 

czasopisma „Mir iskusstwa" , a następnie Baletów Rosyjskich Diagilewa z powodu 

różnicy wieku i wykształcenia. Bakst, Benois, Diagilew, Strawiński - ludzie obyci 

towarzysko, mający szerokie kontakty międzynarodowe, potrafiący swobodnie mówić 

i pisać o swoich ideach, czuli się niejednokrotnie zażenowani obecnością wśród nich 

I 

młokosa, który nie potrafił był równie elokwentny, oraz równie umiejętnie wypowiadać się na temat 

doznawanych wrażeń estetycznych. Niejednokrotnie dawali mu odczuć swoje poczucie wyższości . Na dodatek 

Niżyński popełniał gafy wynikające po części także z faktu, że jako reprezentant nowego pokolenia miał inne 

niż oni potrzeby i doświadczenia artystyczne. 

W efekcie, w 191 3 r., nastąpiło zerwanie Niżyńskiego z Diagilewem. Diagilew nie potrafił zaakceptować 

decyzji tancerza o zawarciu małżeństwa z Romolą de Pulszky i wymówił mu dalszą współpracę w Rosyjskich 

Baletach. 

W latach 1914-1916 Niżyński był internowany w Budapeszcie. Wraz z żoną i córką Kirą zamieszkiwał 

u teściów. Rozgrywający się wówczas konflikt między nim a matką Romoli stawał się chwilami dramatyczny. 

W dzienniku Niżyński odnotował: „Powiem. że byłem na wojnie, ponieważ walczyłem o swoje życie . Walczyłem 

nie w okopie, ale w domu. Walczyłem z matką mojej żony" . Już wtedy musiał korzystać z pomocy lekarskiej. 

W dzienniku wymienił nazwisko Paula Ranschburga, budapesztańskiego neurologa, który badał go w 1914 r. 

W latach 1916-1917 Niżyński występował w zespole Diagilewa. Stany Zjednoczone, Hiszpania, Ameryka 

Południowa , oto kolejne etapy jego wędrówki po najsłynniejszych scenach teatralnych i operowych. Poddany 

przewlekłemu stresowi artysta stawał się coraz bardziej rozdrażniony i napięty, nie był w stanie kontrolować 

swoich gwałtownych zachowań, zaś jego podejrzliwość wobec współpracowników zaczęła przybierać charakter 

wręcz urojeniowy. 

Relacje między Diagilewem a Romolą, reprezentującą interesy finansowe męża , od początku były napięte, 

choć na zewnątrz obie strony starały się zachować pozory zgodności . Niżyński , mający nadzieję na więcej 

niż poprawne ułożenie stosunków z Diagilewem, miotał się pomiędzy Sergiejem Pawłowiczem a żoną, która 

wykazywała skłonność do pieniactwa, i której myślenie, czego świadectwem są jej wspomnienia, nacechowane 

było znaczną ksobnością i nadmierną podejrzliwością wobec byłego kochanka męża. 

Romola i Wacław mieli odmienne podejście do wielu spraw, jak również odmienne osobowości. Tym co 

najbardziej przeszkadzało Wacławowi była jej interesowność . Z pewnością sposób odbierania otoczenia przez 

Romolę, ciągłe rozmowy z mężem o „intrygach" Diagilewa, a w ślad za tym podejmowane przez nią działania 

cechujące się nieustępliwością w obronie własnych praw i bezwzględnością w realizacji zamierzonych celów, 

miały wpływ na stan psychiczny Wacława, który miewał wówczas przedłużające się okresy obniżonego nastroju. 



Autoportret Niżyńskiego. 191 S 

Diagilew. 1919 

Dodatkowo sytuację gmatwała istniejąca w zespole specyficzna 

atmosfera, którą tworzyli Dmitrij Kostrowski i Nikołaj Zwieriew, 

głoszący otwarcie idee tołstojowskie i szukający wśród członków 

zespołu nowych wyznawców. Przeżywający przewlekłe stany 

depresyjne i rozkochany w twórczości L. Tołstoja Wacław Niżyński , 

stał się dla nich łatwym łupem . I oto zupełnie niespodziewanie żonie 

artysty wyrósł kolejny rywal , z którym długo nie potrafiła sobie 

poradzić . Prowadzona przez nią z D. Kostrowskim walka w sposób 

negatywny odbijała się na stanie psychicznym Niżyńskiego. 

Do Europy Niżyńscy wrócili w grudniu 191 7 r. Niedługo potem 

postanowili osiedlić się w jakimś cichym zakątku, gdzie mogliby 

spokojnie przeczekać do końca wojny. Romola Niżyńska 

zdecydowała się zamieszkać w Sankt Moritz, które znała 

od dzieciństwa . Przez kolejne miesiące Niżyński malował i pracował 

nad nowymi baletami, zaś czas wolny poświęcał córce. Rysowanie 

stało się nową pasją Niżyńskiego . 

Zimą 191 S-1919 r. rysunki Niżyńskiego zaczęły się stawać coraz 

bardziej ponure i dziwaczne, a rysowane przez niego postacie 

można uznać za wręcz demoniczne. Owe rysunki, będące 

plastyczną ekspresją jego choroby, świadczą po dziś dzień 

o ówczesnych doznaniach psychotycznych Niżyńskiego. Jego stan 

psychiczny znalazł również odbicie w prowadzonym przez niego 

dzienniku. Notatnikami Niżyńskiego posiłkowali się lekarze, którzy 

pierwsi zaczęli go leczyć . 

Ponieważ Romola Niżyńska od początku traktowała dziennik 

jako dowód wystąpienia u męża zaburzeń psychicznych, stał się 

on powodem licznych nieporozumień między małżonkami . 

W zapiskach Niżyńskiego stale obecne jest myślenie paralogiczne i rezonerskie. Mnóstwo w nich formalnych zaburzeń 

myślenia. Na kartach dziennika pojawiają się treści urojeniowe, w tym urojenia o treści religijnej, oraz rozważania 

wskazujące na obecność objawów rozszczepiennych, charakteryzujących się prawie równoczesnym wyrażaniem 

sprzecznych myśli i uczuć . 

Postawa wielkościowa Niżyńskiego osiągała apogeum wtedy gdy pisał o Bogu, z którym się identyfikował, mając 

zarazem ambiwalentny stosunek do tegoż odczucia. Jego psychoza trwała już ponad rok, zanim zaczął pisać dziennik 

(od 19 stycznia 1919 r.). Świadczy o tym jego stwierdzenie zamieszczone w zeszytach: „Mieszkałem ponad rok 

z Bogiem". 

W okresie gdy Niżyński był psychotyczny jego żona czuła się bezradna i zagubiona. Ostatecznie zdecydowała się 

wezwać lekarza. Był nim Hans Curt Frankel (Greiber) - ortopeda, praktykujący w Sankt Moritz, przyjaciel rodziny. 

Romola zwierzyła mu się ze swoich problemów z mężem i poprosiła o pomoc. W późniejszym okresie wywiązał się 

pomiędzy nimi romans. 

W rozmowach z żoną Wacław twierdził, iż jest całkiem zdrowy, zaś to co się z nim działo przez sześć tygodni było 

jedynie odgrywaniem roli szaleńca. Żona chętnie poddała się złudzeniu, że występujące u męża zaburzenia psychiczne 

to jedynie gra aktorska; tym bardziej, że zaczął on przygotowywać nowy balet o obłędzie i wojnie. Niżyńska 

i dr Frankel pomogli mu znaleźć odpowiednie pomieszczenie na wystawienie spektaklu. Wybrali salę taneczną 

w eleganckim hotelu Suvretta w okolicach Sankt Moritz. 

W sobotę 19 stycznia 1919 r. około 200 osób zebrało się w hotelu Suvretta, aby obejrzeć pierwszy od powrotu 

do Europy w 1917 r. publiczny występ Niżyńskiego. Stał się on potwierdzeniem przeżywanej przez artystę psychozy. 

Czas mijał , a leczenie dr Frankla nie dawało spodziewanych rezultatów. W tej sytuacji żona zdecydowała, 

iż konieczna jest konsulatacja psychiatryczna. Wybrano E. Bleulera, profesora i dyrektora uniwersyteckiego szpitala 

psychiatrycznego w Zurichu, twórcę koncepcji schizofrenii. W raporcie z konsultacji , odbytej 6 marca 1919 r., Bleuler 

odnotował: „Przybyli na konsultację w czwartek. Pacjent czuł się nieswojo, widać było po nim strach. że zostanie 

uznany za chorego psychicznie. Odpowiadał na moje pytania najczęściej potokiem słów lub zręcznie je pomijał . Stale 

pytał mnie w jaki sposób odróżniam ludzi chorych psychicznie od zdrowych itd ... Wyjaśniał mi, że przed swoją żoną 

zachowywał się jak człowiek chory psychicznie, aby zobaczyć jej reakcję. i że to jest powód dla którego patrzył 

wzrokiem utkwionym w jednym kierunku. Dobrze pilnował się przed uczynieniem czegokolwiek co by sugerowało, 



i ż halucynuje. Oczywiście w przeszłości był człowiekiem inteligentnym, obecnie prezentuje się jak schizofrenik z lekkim 

pobudzeniem maniakalnym". 

Kilka dni później miała miejsce pierwsza hospitalizacja psychiatryczna Niżyńskiego. 

W następnych latach w obrazie klinicznym zaburzenia, na które cierpiał artysta zaczęły dominować objawy 

katatoniczne - mutyzm, sztywność mięśniowa , spowolnienie ruchowe do stuporu włącznie . Romola stale czuwała 

nad przebiegiem kuracji męża , który większość czasu spędzał w szpitalach psychiatrycznych, starając się o najlepszych 

i najbardziej znanych specjalistów w tej dziedzinie. Lekarzami Niżynskiego byli m.in. tak znani psychiatrzy jak: 

L. Binswanger i M. Sakel. 

Pomimo licznych prób leczenia, spośród których najbardziej udaną było leczenie metodą wstrząsów insulinowych, 

stan psychiczny Niżyńskiego nie uległ diametralnej poprawie. Nieliczne spotkania artysty z dawnymi znajomymi 

i współpracownikami zawsze wywoływały u nich uczucie przygnębienia . Powód, dla którego tak się działo niezwykle 

trafnie uchwycił I. Strawiński, który w swoich wspomnieniach napisał: „Często myślę o Niżyr1skim z ostatnich lat jego 

życia , o jeńcu własnego rozumu, nieruchomym, pozbawionym najwspanialszej swojej zdolności - ekspresji ruchu" . 

Niżyński z żoną , 1938 
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przekaz choreograficzny Liliana Kowalska 

scenografia 

opieka scenograficzna 

światła 

asystenci choreografa 

Natalia Gonczarowa 

Ryszard Kaja 

Marek Rydian 

Zofia Stróżniak 
Małgorzata Połyńczuk·Stańda 

Preludium A-dur op. 2 8 nr 7 
orkiestracja Andrzej Koszewski 

Nokturn As-dur op. 3 2 nr 2 
orkiestracja Andrzej Koszewski 

Tamara Karsawina i Wacław Niżyński 

w Sylfidach , I 909 

tańczą: Anna Huk, Irina Lawrenowa, Natalia Łupijewa, Marta Wojtaszewska, Agnieszka Wolna, Beata Wrzosek, 

Andrzej Leonowicz, Sebastian Solecki 



Walc Ges-dur op. 70 nr I 
orkiestracja Andrzej Koszewski 

tańczą: Anna Huk, Natalia Łupijewa , Marta Wojtaszewska, Agnieszka Wolna 

Mazurek C-dur op. 3 3 nr 3 
orkiestracja Antoni Gref 

tańczą : Andrzej Leonowicz, Sebastian Solecki 

Mazurek O-dur op. 3 3 nr 2 
orkiestracja Zdzisław Szostak 

tańczą: Irina Lawrenowa, Beata Wrzosek, Marta Wojtaszewska, Agnieszka Wolna 

Preludium A-dur op. 2 8 nr 7 
orkiestracja Andrzej Koszewski 

tańczą: Irina Lawrenowa, Marta Wojtaszewska, Agnieszka Wolna, Beata Wrzosek 

Walc cis-moll op. 64 nr 2 
orkiestracja Andrzej Koszewski 
tańczą: Irina Lawrenowa, Marta Wojtaszewska, Agnieszka Wolna, Beata Wrzosek, Andrzej Leonowicz, 

Sebastian Solecki 

Grande Valse Brillante Es-dur op. I 8 
orkiestracja Zdzisław Szostak 
tańczą: Anna Huk, Irina Lawrenowa, Natalia Łupijewa , Marta Wojtaszewska, Agnieszka Wolna, 

Beata Wrzosek, Andrzej Leonowicz, Sebastian Solecki 

Koryfeje i zespół 

Orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu 

fortepian Katarzyna Kędzierska 

W 1907 roku, na koncercie muzyki Fryderyka Chopina w Teatrze Maryjskim w Petersburgu, Michaił Fokin zrealizował 

po raz pierwszy pomysł ułożenia baletu do muzyki tego kompozytora. Był to rodzaj suity zinstrumentowanych przez 

Aleksandra Głazunowa utworów, tańczonych - dla podkreślenia narodowego charakteru Chopinowskiej muzyki -

w polskich strojach ludowych. 

Po raz drugi Fokin zrealizował balet rok poźniej, na koncercie absolwentów petersburskiej szkoły baletowej. Muzyka, 

zinstrumentowana tym razem przez Maurice'a Kellera, stanowiła kanwę zwartej dramaturgicznie całości. z dominantą 

w postaci charakterystycznego romantycznego nastroju. Zatytułowano go wówczas Chopiniana ; w partii Młodzieńca 

wystąpił pierwszy tancerz Teatru Maryjskiego, Wacław Niżyński. 

Polska premiera Baletu w warszawskim Teatrze Wielkim, przygotowana przez samego Fokina, odbyła się 6 grudnia 

1908 roku i do li wojny światowej balet utrzymywał się w repertuarze polskich zespołów. Ten sam spektakl, 

z niewielkimi zmianami, włączył Diagilew do programu inaugurującego pierwszy sezon Baletów Rosyjskich w Paryżu. 

Na pamiątkę pierwszego w historii baletu romantycznego Sylfida, nadał mu nowy tytuł. Utwór Fokina wyrasta 

bezpośrednio z zapoczątkowanej wówczas tradycji , w myśl której solistkę, ubraną w białą muślinową suknię , otaczał 

żeński corps de ballet uosabiający leśne duchy i zwiewne, nieziemskie istoty, unoszące się w scenerii fantastycznego 

lasu. 

Pierwsze wykonanie Sylfid, w scenografii Aleksandra Benois, odbyło się 2 czerwca 1909 roku w Theatre du Chatelet. 

Utwór, w odróżnieniu od pierwszej wersji. będącej zbiorem odrębnych obrazów, nie posiada libretta. Jest najczystszym 

przykładem tzw. „białego " baletu, gdzie jedynym spoiwem dramaturgicznym jest muzyka i budowany przez nią klimat. 

Składa się z kilku tańców, różniących się - zgodnie z przebiegiem dźwiękowej ekspresji - układem kroków i póz. 

Cztery wariacje solistyczne oraz pas de deux - ujęte w ramę dwóch ensembli - podporządkowane są jedynemu 

elementowi wspólnemu, jakim jest melancholijny charakter muzyki. Sylfidy Fokina były pierwszą realizacją baletu 

abstrakcyjnego z symfonicznie potraktowaną muzyką, niejednokrotnie później orkiestrowaną na nowo. 

Balet, jeszcze pod nazwą Szopeniana, wystawił w Poznaniu Maksymilian Statkiewicz 30 maja 192 5 roku. 

Tytuł Sylfidy pojawił się w Polsce pierwszy raz właśnie na scenie Opery Poznańskiej 13 września 1965 roku, 

w opracowaniu Conrada Drzewieckiego i Barbary Kasprowicz, z Olgą Sawicką, Romą Juszkat , Lubomirą Wojtkowiak 

i Wiesławem Kościelakiem w partiach solistycznych. 



DLLCJ-L rOZy 
Le Spectre de La rose 

libretto 

muzyka 

Jean-Luis Vaudoyer według wiersza Teophile'a Gautier Loin du bal 

Carl Maria Weber Zaproszenie do tańca, Die Aufforderung zum Tanz 
instrumentacja Hector Berlioz 

choreografia Michaił Fokin 

przekaz choreograficzny Artur Żymełka 

scenografia Leon Bakst 

opieka scenograficzna 

światła 

asystent choreografa 

młoda dziewczyna 

duch róży 

Ryszard Kaja 

Marek Rydian 

Małgorzata Połyńczuk-Stańda 

Irina Lawrenowa, Marta Wojtaszewska 

Andrzej Leonowicz, Sebastian Solecki 

Orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu 

Z Karsawiną w Duchu rÓŹ!j. 1911 

Młoda dziewczyna w sukni balowej powraca do swej sypialni tuląc otrzymaną 

podczas balu różę. Zmęczona zasypia w fotelu, a róża wysuwa jej się z dłoni. 

Przez otwarte okno, jakby niesiony powiewem wiatru, pojawia się Duch róży, 

półkwiat-pólczłowiek. Tańcząc. muska lekko rękę śpiącej dziewczyny, a ona we 

śnie odpowiada na to wezwanie - pozwala się unieść w upojnym walcu. Sen 

jednak nie trwa długo - Duch róży odprowadza dziewczynę na fotel, składa 

lekki pocałunek na jej czole i znika wraz z pojawieniem się pierwszych promieni 

słońca. Dziewczyna budzi się, podnosi różę i powraca wspomnieniem do 

sennego marzenia. Z uśmiechem tuli kwiat do serca. 

według: Irena Turska Przewodni!;? Baletowy, PWM 1989 

Premiera baletu odbyła się 19 kwietnia 191 I w Theatre de Monte Carlo. 

Tańczyli Tamara Karsawina i Wacław Niżyński. 

Premiera polska odbyła się 13 listopada 1965 roku w Operze Poznańskiej: 

kierownictwo muzyczne Mieczysław Dondajewski, opracowanie choreograficzne 

według Fokina Conrad Drzewiecki, scenografia Barbara Wolniewicz, tańczyli 

Anna Deręgowska i Edmund Koprucki. 



Z siostrą Bronisławą Niżyńską, 1912 

muzyka Claude Debussy 

choreografia i libretto Wacław Niżyński 

przekaz choreograficzny Artur Żymełka 

scenografia Leon Bakst 

opieka scenograficzna 

światła 

asystent choreografa 

Faun 

Nimfa 

Ryszard Kaja 

Marek Rydian 

Dominika Antkowiak 

Andrzej Adamczak, Bogdan Jabłoński 

Anna Huk, Agnieszka Wolna 

Koryfeje, zespół baletowy, orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu 

Solo fletowe Jerzy Pelc 

Publiczność w Paryżu nie słucha krytyki. Paryska krytyka złości się na publiczność, gdyż nie może jej narzucić swego zdania. 
Calmette jest wielkim krytykiem. Zrugał Fauna powiadając. że balet jest wyuzdany. Nie myślałem o wyuzdaniu, kiedy tworzyłem 
ten balet. Tworzyłem go z miłością . Wymyśliłem cały balet sam. Stworzyłem ideę dekoracji , ale Bakst Lew mnie nie zrozumiał. 
Pracowałem długo , ale dobrze, gdyż czułem Boga. 

Z Dziennika Wacława Niżyńskiego, pisanego między styczniem a marcem 1919 roku , 
przekład z j. rosyjskiego Grzegorz Wiśniewski , Iskry 2000. 

Na skraju lasu, zmożony żarem upalnego dnia , leży na 

pagórku młody Faun, grając leniwie na flecie i jedząc 

winogrona. U stóp pagórka przechodzi grupa nimf, 

zdążających do kąpieli w pobliskim jeziorze. Zaciekawiony 

Faun opuszcza wygodne leże i zbliża się do nimf. 

One jednak, spłoszone widokiem dziwnego młodzieńca. 

uciekają , by za chwilę powrócić. Gdy Faun, tańcząc przed 

nimi, stara się je ośmielić, pierzchają znowu; tylko jedna, 

najśmielsza i najbardziej ciekawa, zatrzymuje się na chwilę . 

Pozwala się nawet dotknąć, lecz gdy Faun chce ją objąć , 

ucieka, gubiąc szarfę . Faun, zmartwiony ucieczką 

wdzięcznych istot dostrzega porzuconą szarfę. Bierze 

ją tkliwie w ramiona, jak żywą dziewczynę , wraca 

na swe miejsce na pagórku, tuli się do szarfy, znajdując 

zaspokojenie miłosnej tęsknoty. Spotkanie z nimfami było 

tylko snem, spełnieniem podświadomych marzeń . 



Muzyka 
Zainspirowany nastrojem poematu Stefana Mallarmego Popołudnie fauna, Debussy pisze w 1894 roku utwór 

symfoniczny nadając mu - zamiast początkowo zamierzonej symfonii - formę poematu i tytuł „preludium" 

Prelude a ł'Apres-midi d'un faune. Mallarme, który słyszał utwór jeszcze przed pierwszym wykonaniem w Paryżu 

(Debussy zagrał mu Preludium na fortepianie) był zachwycony. Jak podkreślał w jednym z listów do kompozytora, 

nie spodziewał się takiego efektu - „ilustracja nie tylko nie dysonuje z tekstem, ale podąża wręcz dużo dalej -

w tęsknotę, światło, finezję, niedostatek, bogactwo ... ". Wyrafinowana szata brzmieniowa utworu oczarowała 

słuchaczy prawykonania i partytura wkrótce zyskała sławę. Choć już w 1902 roku utwór zaprezentowano w Stanach 

Zjednoczonych, w Bostonie, partytura musiała jednak czekać jedenaście lat na honor wykonania przez Towarzystwo 

Koncertowe Konserwatorium Paryskiego. 

Debussy niechętnie zgodził się na wykorzystanie utworu przez Diagilewa, nie darzył do sympatią. Nie miał też 

zaufania do Niżyńskiego, początkującego choreografa, który prawdopodobnie w ogóle nie znał treści poematu 

Mallarmego. Niestety, przy okazji awantury szalejącej po premierze baletu, również kompozytorowi nie oszczędzono 

ostrej krytyki. 

Karykatura zamieszczona w „ Peterburskiej 

Gazietie" po premierze Fauna w Paryżu, 

1912 

Balet 
Podczas sezonu 191 1-12, Diagilew zorganizował dla swego zespołu - po drodze do Wiednia - kilka występów 

w Dreźnie. Mógł stąd odwiedzać prekursora „rytmiki", Jaques-Dalcroze'a w jego szkole w Hellerau. Towarzyszący 

mu Niżyński chłonął idee mistrza, aby je wkrótce adaptować w swoim pierwszym balecie. [ ... ] Dalkrozowskie nowości 

trafiały w osobie Niżyńskiego na szczególnie podatny grunt, gdyż krystalizujące się u tego młodzieńca własne 

założenia choreograficzne różniły się dalece od obowiązujących w tańcu klasycznym. Na wzór wszelkich poprzednich 

nowości, pragnął reagować sprzeciwem wobec akademickich przymusów świętych „pięciu pozycji", okrągłych 

i wdzięcznych gestów - pokazać, że ruch uznawany za brzydki i ciężki może, gdy tylko wyraża ideę bądź uczucie, 

uwalniać najwyższe piękno. Ostatecznie nic nie było bardziej oddalone od klasycyzmu, niż rytmiczne ruchy ustalone 

przez Niżyńskiego dla Fauna i nimf. Aby baletowi nadać znamiona ożywionego greckiego reliefu, wykonawcy winni 

byli poruszać się na płaskich stopach - stawiając wpierw piętę, potem palce - wbrew przyjętym dotąd regułom, 

zapomnieć o słynnym „en-dehors", ustawiając ciało przodem do publiczności, głowę profilem. a ramiona zginać pod 

ostrymi kątami. Ta z pozoru prosta, nowa technika była szczególnie trudna dla siedmiu tancerek - płynna muzyka 

Debussy'ego, sprzyjająca wprawdzie wymaganemu nastrojowi napięcia, w ogóle nie skłaniała ich ku ewolucjom tego 

rodzaju. Trzeba było 120 prób, aby doprowadzić do realizacji baletu. [ ... ] Tymczasem Niżyński podczas pracy jedynie 

markował swój taniec. Dopiero podczas próby kostiumowej zinterpretował całą rolę, ku przerażeniu obecnych na 

widowni osób; finałową scenę - ekstatyczny taniec fauna z szarfą - uznano za nieprzyzwoitą. Diagilew i Niżyński 

odrzucili wszelkie rady i krytyki i, 29 maja 1912 roku, kurtyna teatru Chatelet podniosła się, ukazując oczom 

publiczności elektryzującą dekorację Baksta - jezioro otoczone drzewami, pagórek - pośrodku Niżyński w swoim 

plamiastym trykocie (uwieczniony na tylu fotografiach) i nimfy w plisowanych tunikach, złotych perukach, bose. 

Dwanaście minut baletu upłynęło w kompletnej ciszy - prezentowana rewolucja choreograficzna wywołała powszechne 

osłupienie. Zaledwie kurtyna spadła, podniosły się frenetyczne brawa i równie intensywne okrzyki sprm,:iwu. 

Gwizdy mieszały się z zachwytem. Widzowie niemal bili się między sobą, jednak ostatecznie żądania bisu zwyciężyły 

i - wbrew regułom Baletów Rosyjskich - Fauna zaprezentowano ponownie. 

Nazajutrz cały Paryż - krytycy i publiczność - podzielili się na „ faunistów" i „antyfaunistów". Kilka dni później 

Gaston Calmette, w „Le Figaro" - zamiast omówienia premiery - opublikował artykuł. w którym wychłostał 

„zbyt osobliwą wystawę" i „niestosownego fauna o gestach pełnych zwierzęcej erotyki i bezwstydnych ruchach". 

Atak odniósł nieoczekiwany skutek. Na ulicach, w salonach, niemal i w Parlamencie, rozgrzewano się głosami 



za lub sprzeciw Faunowi. Alarmowano policję, żądając zaniechania „obscenicznego" 

baletu. Inne dzienniki, w zgodnym chórze z „Le Figaro", postawiły nawet wymaganie, 

aby Diagilew pokajał się publicznie. Ale riposta przyszła natychmiast; pochodziła spod 

pióra samego Augusta Rodina. Na łamach „Le Matin" wielki artysta podjął się 

płomiennej obrony Niżyńskiego, opisując w entuzjastycznych słowach to, co uważał 

za „doskonałe uosobienie ideału piękna starożytnej Grecji". Rozpętała się batalia za 

i przeciw Rodinowi, za i przeciw Faunowi. Przez wzgląd na rzeźbiarza krążyły petycje 

podpisane równie znakomitymi nazwiskami, co Emile Loubet, Raymond Poincare, 

Clemenceau, Aristide Briand, Anatole France, Maurice Barres, 

Paul Doumer, i wiele innych. Dzięki niej Faun zyskał rozgłos w świecie, a miejsca 

w Chatelet osiągnęły cenę złota. „ Fauniści" zwyciężyli. 

Polska premiera Popołudnia fauna odbyła się w Poznaniu 24 listopada 1923 roku; 

Faun - Zygmunt Dąbrowski , Nimfa - Lidia Nielidowa, zespół Teatru Wielkiego 

kierowany przez Jana Cieplińskiego, kierownictwo muzyczne Bolesław Tyllia, 

scenografia Stanisław Jarocki. 

libretto Alexandre Benois 
według Księgi Tysiąca i Jednej Nocy 

muzyka Mikołaj Rimski-Korsakow 

choreografia Michaił Fokin 

przekaz choreograficzny Liliana Kowalska 

scenografia Leon Bakst 

opracowanie 

współpraca 

światła 

Xymena Zaniewska 
tlM~~1.. Mafek Chwedczuk 

asystent choreografa 

Barbara Rzemyk 

Marek Rydian 

Zofia Stróżn i.ik 

Szeherezada. 191 I 



Sułtan Shahrijar Paweł Kromolicki, Andrzej Płatek 

Szeherezada Ewa Jabłońska, lzadora Weiss 

Zobeida Anna Huk, Irina Lawrenowa, Marta Wojtaszewska, Beata Wrzosek 

Maur Andrzej Adamczak, Andrzej Leonowicz 

Zeman, brat Shahrijara Dominik Muśko, Andrzej Płatek 

Nadzorca eunuchów Jacek Ciok, Ryszard Dłużewicz 

Trzy odaliski Natalia Łupijewa, Apolonia Myszkowska, Agnieszka Wolna 

Soliści, koryfeje i zespół baletowy oraz uczniowie Szkoły Baletowej w Poznaniu 

Orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu 

W przepysznej komnacie, mieniącej się jaskrawą czerwienią i zielenią, siedzi 

komnacie, mieniącej się jaskrawą czerwienią i zielenią, siedzi Sułtan Shariar obok 

ulubionej żony Zobeidy i brata Zemana. Sułtan pogrążony jest w zadumie, gdyż 

brat powiadomił go o niewierności żon. Nawet taniec odalisek nie rozprasza jego 

ponurych myśli. Aby dowiedzieć się prawdy, postanawia użyć podstępu: ogłasza, 

że udaje się na polowanie. Odchodząc wraz z bratem, powierza eunuchom opiekę 

nad haremem. Po ich odejściu kobiety proszą eunuchów, by otworzyli drzwi 

do sąsiednich komnat, w których mieszkają niewolnicy. Po długich targach udaje 

im się przełamać opór wystraszonych strażników. Do haremu wpadają niewolnicy; 

każdy biegnie do swej wybranki. Na rozkaz Zobeidy nadzorca otwiera drugie 

drzwi i do komnaty wbiega Maur w złocistym stroju. Złączeni namiętnym 

uściskiem padają z Zobeidą na sofę . Przybywają wezwani muzykanci, służba wnosi 

wino, słodycze i owoce. Rozpoczyna się orgia, cały harem wiruje w szalonym 

tańcu wraz z Zobeidą i Maurem. W momencie największego nasilenia zabawy 

niespodziewanie wraca Sułtan. 

Kto żyw szuka ratunku w ucieczce, lecz harem jest już otoczony 

przez żołnierzy Sułtana, mordujących bez litości odaliski, służbę 

i eunuchów. Pozostają tylko główni bohaterowie dramatu, Zobeida 

i złoty Maur. Sułtan sam zabija Maura i zbliża się do Zobeidy. 

Przez chwilę miłość do ulubionej żony zdaje się zwyciężać w jego 

sercu, lecz gdy Zeman wskazuje ciało zabitego Maura, Sułtan daje 

znak żołnierzom. Zobeida wybiera jednak śmierć z własnej ręki -

przebija się sztyletem. 

Irena Turska Przewodnik Baletowy, PWM I 989 

Prapremiera baletu odbyła się w Theatre National de l'Opera 

w Paryżu 4 czerwca I 9 I O. Tańczyli : Aleksiej Bułgakow (Shariar), 

Ida Rubinstein (Zobeida), Wasilij Kisielow (Zeman), Wacław Niżyński 

(Maur), Enrico Cecchetti (Wielki eunuch). 

Premiera polska w Teatrze Wielkim w Warszawie 6 marca I 9 I 3. 

Tańczyli: Aleksander Gillert (Shariar). Waleria Gnatowska (Zobeida) , 

Bonifacy Śliwiński (Zeman) , Zdzisław Neile (Maur) , Adam Blancard 

(Wielki eunuch). 

Realizacje Szeherezady w Teatrze Wielkim w Poznaniu: 

3 marca I 928 opracowanie choreograficzne Maksymilian 

Statkiewicz. scenografia Stanisław Jarocki , kierownictwo muzyczne 

Bolesław Tyllia . Maksymilian Statkiewicz (Shariar), Zofia Grabowska 

(Zobeida), Łucjan Chrzanowski (Zeman), Mieczysław Sawicki (Maur), 

Henryk Henrycki (Wielki eunuch), Edmund Zalewski (Eunuch). 

Leokadia Greloff. Irena Maślankiewicz, Wacława Włodarczykówna 

(Bajadery). Leokadia Greloff, Irena Maślankiewicz, Stanisława 

Przewłocka , Klaudia Radtke, Maryla Sibilska, Helena Sienkiewicz, 

Zofia Grabowska w Szeherezadzie 

w Teatrze Wielkim w Poznaniu, 1928 



Czesława Sowińska , Sanisława Wirska, Wacława Włodarczykówna (Żony), Zofia Beimówna, 

Aniela Chmielewska, Małgorzata Kassówna, Bronisław Mikołajczak, Monika Rosikówna, 

Gertruda Rzeźnikowska , Gertruda Urbanowicz, Wacław Zwoliński (Mauri) , Jadwiga Gi:ihsówna

Szukalska, Zofia Kałkówna, Helena Kwaśniewska , Magdalena Kucharzewska, Maria Nowakówna, 

Helena Plucińska, Maryla Sibilska, Lucyna Wojtyniak (Królewscy faworyci) 

13 grudnia 194 7 Inscenizacja, choreografia i dekoracje Jerzy Kapliński , Kierownictwo muzyczne 

Zygmunt Latoszewski. Bronisław Mikołajczak (Sułtan), Barbara Bittnerówna (Szeherezada), 

Jerzy Kapliński (Rybak) 

Szeherezada w choreografii Jerzego Kaplińskiego. 

Teatr Wielki w Poznaniu. 194 7 

Anna Deręgowska i Edmund Koprucki w Duchu róży . 

Teatr Wielki w Poznaniu, 1965 

Zespół baletowy Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 
Dyrektor baletu 
Asystenci choreografa 

Pedagog baletu 
Koordynator pracy baletu 
Inspektor baletu 
Akompaniatorzy baletu 

Liliana Kowalska 
Dominika Antkowiak 
Malgorzata Polyńczuk-Stańda 
Zofia Stróżniak 
Malgorzata Poly1\czuk-Stańda 
Magdalena Kaczor 
Dominika Antkowiak 
Magdalena Kaczor 
Magdalena Maryniak 

I soliści: Irina Lawrenowa , Ewa Misterka. Beata Wrzosek, Andrzej Leonowicz 
soliści: Anna Huk. Magdalena Kossakowska, Andrzej Adamczak, Bogdan Jabloński, Pawel Kromolicki. Andrzej Platek 
koryfeje: Agata Ambrozi1iska. Dorota Brudlo. Renata Gorczak. Ewa Jablo1\ska . Natalia Łupijewa. Apolonia Myszkowska. Alina Szutarska. 
Urszula Urba1\ska. lzadora Weiss. Marta Wojtaszewska, Agnieszka Wolna. Jacek Ciok. Artur Furtacz. Roman Gorłow. Dominik Muśko, 
Sebastian Solecki. Miroslaw Urbaniak. Grzegorz Witkowski 
zespół: Agnieszka Chlebowska. Dominika Dąbrowska. Karolina Kaczmarek, Beata Macioszczyk. Katarzyna Stolbiak. Kamila Stypińska. 
Lidia Sylwesiuk, Arkadiusz Gumny. Tomasz Manowski. Rafal Romaszko 

Orkiestra 
I skrzypce: Piotr Kostrzewski - koncertmistrz. Giedy Jędrzejczak - I zastępca koncertmistrza Waldemar Abucewicz - li zastępca 
koncertmistrza, Krzysztof Dastych. Romuald Hejnowicz. Monika Norkiewicz. Teresa Zielątkiewicz. Maria Olszewska. Dezydery Grzesiak. 
Maria Bawolska. Malgorzata Hadyńska , Maria Matuszewska. Tadeusz Kunysz. Zbigniew Broniewski 
Il skrzypce: Jerzy Stasik. Ryszard Chmielewski. Wiesław Ziólkowski. Tomasz Żelaśkiewicz. Olga Hala. Danuta Radziszewska, 
Krzysztof Maslyk, Halina Farbotnik. Joanna Modzelewska. Stanislaw Suchot\ 
altówki: Aleksander Rybkowski. Ryszard Hoppel. Wojciech Gumny. Przemyslaw Murawski, Bogumila Kostek. Sylwia Balachowska 
wiolonczele: Bożena Zimowska - koncertmistrz, Arkadiusz Broniewski - koncertmistrz, Antonina Górska, Dorota Hajzer, 
Agata Maruszczak, Aleksandra Jóźwiak, Ewa Pruchniewska 
kontrabasy: Franciszek Radziszewski. Ryszard Kaczanowski, Krystyna Dymaczewska. Jerzy Springer. Stanislaw Binek. Józef Pszczólka 
flety: Jerzy Pelc, Brygida Gwiazdowska-Binek, Agnieszka Gandecka. Elżbieta Turczyńska 

oboje: Mariusz Dziedziniewicz. Wieslaw Markowski, Alina Stasińska. Maria Napiwodzka 
klarnety: Lucjan Wiza, Kazimierz Budzik, Krzysztof Mayer, Micha! Holas 
fagoty: Jan Janas, Dariusz Rybacki. Andrzej Józefowicz. Błażej Pasternak 
waltornie: Witold Habdas, Krzysztof Stencel. Kazimierz Kostyra. Wlodzimierz Kuzik, Leszek Walkowiak, Dominika Bachta 
trąbki: Leszek Kubiak. Sylwester Szychowiak. Stanislaw Kwapisz. Henryk Rzeźnik 
puzony: Zbigniew Starosta, Edward Chmiel. Miroslaw Milkowski. Tomasz Stanislawski. Piotr Nobik 
tuba: Czeslaw Piechocki. Jacek Kortylewicz 
perkusja: Piotr Kucharski, Aleksandra Szyma1\ska, Małgorzata Bogucka. Henryk Dycha 
harfa: Hanna Petruk. Cecylia Matysik 
organy: Krzysztof Leśniewicz 



Dyrektor naczelny 
Dyrektor artystyczny 
Dyrektor muzyczny 

I Zastępca dyrektora naczelnego 
Dyrektor chóru 
Dyrektor baletu 
Główny scenograf 
Kierownik wokalny 
Kierownik literacki 
Organizacja pracy artystycznej 
Przygotowanie solistów 

Dyrygent chóru 
Akompaniator chóru 
Inspicjenci 
Suflerzy 
Kierownik statystów 

Kierownik techniczny 
Kierownik produkcji 
Kierownicy pracowni 
Glówny oświetleniowiec 
Scena 
Dekoratornia 
Perukarnia 
Garderobiane 
Rekwizytornia 
Malarnia 

Opracowanie programu 
Projekt graficzny 

Sławomir Pietras 
Marek Weiss-Grzesiński 
Krzysztof Słowiński 

Jerzy Piotrowicz 
Jolanta Dola-Komorowska 
Liliana Kowalska 
Ryszard Kaja 
Ewa Wdowicka 
Katarzyna Liszkowska 
Maria Krystyna Różańska 

l~ zoiorow 
U2.1atu Dol<umentacji 

lG ZASP 

Katarzyna Kędzierska, Lucyna Klockiewicz, Olga Kowalczuk , Wanda Marzec 
Rajmund Nowicki, Olga Parfilowa 
Mariusz Otto 
Miroslaw Galęski 
Danuta Kaźmierska, Ryszard Dlużewicz. Janusz Temnicki 
Kornelia Kempa, Wadim Zorin 
Józef Zieliński 

Jacek Wenzel 
Zbigniew Łakomy 

Marek Rydian 
Dariusz Michalski 
Konrad Nowicki 
Ewa Niedźwiedź 
Ewa Wower 
Wladyslaw Hoedt 
Mańan Kobialka 

Katarzyna Liszkowska 
Studio Promocji 




