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M. Kuzniecow. olej na plotnie, 1893 

PIOTRA CZAJKOWSKIEGO 
KRONIKA ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI 

1840 
7 maja w otk i ńs ku urodził s i ę Piotr ll ijcz 
Czajkowski. 

1850 
ojciec odd je mlodego Piotra do Szkoly 
Prawoznawstwa w Petersburgu 

1854 
13 czerwca umiera matka kompozytora. 
Aleksandra Andr1ejewna Czajkowska 
z domu Assier. 

1859 
Czajkowski kończy naukę w Szkole 
Prawoznawstwa i rozpoczyna pracę 
w Ministerstwie Sprawiedliwości na stanowisku 
radcy tytu larnego 

1861 
od czerwca do września podróżuje po Europie 
jako sekretarz i tłumacz i nżyniera W. Pisariewa . 
Jesienią rozpoczyna studia u M. Za r mby 
w zorganizowanych przez M. Rubinste ina klasach 
muzycznych przy Rosyjskim Towarzystwie 
Muzycznym. 

1862 
otwarcie konserwatorium w Petersburgu 
Czajkowski kontynuuje tam naukę u Zaremby 
i Rubinste ina . 

1863 
rezygnuje z pracy w Ministerstwie 
Sprawiedliwoś ci . 

1864 
Czajkowski komponuje swój pierwszy utwór 

symfoniczny, uwertu r ę do dramatu „Burza" 
A. Ostrowskiego. 

1865 
30 sierpnia w Pawlowsku koło Petersburga ma 
miejsce pierwsze publiczne wykonanie utworu 
Czajkowskiego - są to „Ta ńce charakterystyczne" 
pod dyrekcją Jana Straussa (syna) . 
29 grudnia prawykonanie pracy dyplomowej 
Czajkowskiego, kantaty „Oda do młodośc i" do slów 
F Schillera. podczas publicznego egzaminu 
w konserwatorium 
31 grudnia kompozytor kończy studia 
w konserwatori um petersburskim ze srebrnym 
medalem. 

1866 
obejmuje posadę profesora w konserwatorium 
moskiewskim. 

1867 
powstaje pierwsza opera Czajkowskiego 
„1/1/0jewoda" 

1869 
praca nad operą „Undyna", prapremiera 
„Wojewody" w Te trze Wielkim w Moskwie. 
rozpoczęcie pracy nad poematem symfonicznym 
„Romeo i Julia" 

1871 
początek stałej wspólpracy kompozytora z gazetą 
„Sowriemienna1a l et opiś" w charakterze krytyka 
muzycznego 

1873 
11 maja w Teatrze Małym w Moskwie 
prapremiera ba śni „ Ś nieżka " A. Ostrowskiego 
z muzyką Czajkowskiego. 



1875 
,v n<' i clyrekqa te·itrow 111osk1e·N ci' z wia via 
u Czaikowskiego balet „Je1ioro l:;hędlle · 

1876 
rozpouęc1e st,ile1 koiesµondonqi z Nad1ezdą von 
Meck. w1elb1c1elką muzyki Cn1jkowsk1ego i jego 
moznq p1otckto1k,1 
10 kwietnia konczy pracę nfld „Jeziorem 
labędzun ' 

1877 
20 lutego w Teatrze Wielkim w Moskw1 
prapremiera baletu „Jezioro l ilbęd z113" 

6 lipca w Moskwie CzriJkowsk i hierze slub 
z Antoniną Milukowu Ta niefortunna decyzja staje 
się p1 zyczyną c1lębok1e1 dep1 ew kompoLytor 1est 
bliski samobo1stwt1 . Po wizycie leka rs~IBJ i pod1ęc1u 
decyz11 o separacji z zoną. wv1ezdza za gra111cę 

1879 
17 marca prnprerniera opery „Eugeniusz On1eg1n" 
w Teatrze Malym w Moskwie 

1880 
9 stycznia umiera 01c1ec kompozytora llja 
P1etrow1cz Czajkowski. 

1883 
powstaje opera „Mazepa". prapremiera 3 lutego 
1884 r. w Teatrze W1elk1m w Moskwie. 

1887 
Cza1kowsk1 komponuje operę „Czarodz1e1ka", 
prapremiera 20 pażdz1ern1ka tego roku w Teatrze 
Maryjskim w Petersburgu 

1889 
20 sierpnia kończy komponowanie baletu „Śpiąca 
królewna", prapremiera 19 stycznia 1890 r 
w Teatrze Maryisk1m w Petersburgu 

1892 
6 grud111a w Tea trze Mary1sk1n w Pe ersburgu 

preni1erd opery „Jolant1' 1 bdletu „Dz adPk d • 
orzec how" 

1893 
1 czerwca u1ocLysle riadanie CwJ ow~ 811L 

tytulu docto1a honoris caus~J uniwersytetu 
w C<-unb11dge. 
16 października w Petersburgu prawykon11111e 
VI Symfon11 od dyrnkc.iq kompozytom. 
6 listopada Piotr Crn1kowsk1 umiera zarazony 
cholerą . 



Tacjanna Wysocka 
Geneza „Jeziora łabędziego"* 

W jakich warunkach powstalo „Jezioro 
labędzie"? Co sklonilo Czajkowskiego do kompono
wania muzyki baletowej? Do kogo naleźal pomysl 
libretta? Co bylo przyczyną klęski prapremiery mo
skiewskiej w roku 1877? Rozwazmy wszystko 
szczególowo. 

Piotr Czajkowski. urodzony 7 maia 1840 
roku w mieście Wotkinsk. od lat na1mlodszych 
zdradza! nieprzeciętne zdolnosc1 1 namiętne zam1lo
wanie do muzyki. Ale w ówczesnym spoleczeństwie 
rosyjskim. w jego kołach szlacheckich. muzyka, jeJ 
nauka traktowane byly 1edynie 1ako rozrywka. 
przyjemne spędzanie czasu i - dwunastoletni Pietia 
oddany zostal do slynne1. ekskluzywnej Szkoly 
Prawow1ed1enia (Szkoly Prawoznawstwa), kształcą

ce i mlodych prawników. a po 1ej ukończeniu otrzy
ma! posadę etatowego urzędnika w Ministerstwie 
Sprawiedhwośc1 . 

Jednakze kiedy w iesieni 1861 roku 
Anto111 Rubinstein zaklada w Petersburgu pierwsze 
w Rosji kursy muzyczne, przemianowane w rok 
późn1e1 na konserwatorium. Cza1kowski, wbrew 
radom rodziny sta1e się jednym z pierwszych 
sluchaczy uczelni. 

Po ukonczeniu studiów w grud111u 1865 
roku. Cza1kowski ostatecznie zrywa z pracą w minis
terstwie 1 n zaproszenie Mikołaja Rubinsteina 
przenosi się do Moskwy, zaangażowany na 
stanowisko profesora harmon11 i teorii muzyki do 
konserwatorium moskiewskiego. Fakt ten przesądzi 
o dalszych losach kompozytora . 

Wlaśnie w roku 1865 ( 14 X) zalozone 
zostalo przez Mrkola1a Rubinsteina. dramaturga 
Ostrowskiego, pisarza Odo1ewskiego i aktora 
Sadowskiego. Kolo Artystyczne. ma1ące na celu 

„wymianę pog lądów na twórczość i rozwój sztuk 
pięknych " W Kole zna id owali się rownrez arty' c1 
baletowi m.in znakomrty tancer Gelcer 1 dyrygent 
spektakli baletowych Gerber. Czajkowski stal się 

zęstym gosc1em urządzanych przez Kolo zebrań 
i wreczorów muzycznych. le na intymnie1szym 
zbliżeniu Cza1kowskiego do postępowych ludzi 
sztuki zaważylo bywanie jego w domu pani 
Szylowskią Sprewaczka. serdecznie zaprzy1ażn i ona 
z Glinką , gościnn i e przyimowala w swym salonie. 
stanowiącym jakby filię Kola Artystycznego, 
Rubinsteina, Sierowa, Dargornyżskiego, Turgienie
wa. Ostrowskiego. Jak równiez większość artystów 
Teatru Wielkiego i Malego. W salonie tym, 
przegrywano muzykę nowych oper 1 baletów. tu 
powstal pomysl baletu kompozytora Gerbera „Kwiat 
paproci" do libretta syna pani Szylowsk1e1. Konstan
tego . Balet ten. który na scenie Teatru Wielkiego 
realizował tancerz Sokolow. ogromnie zaintereso
wał Czajkowskiego. Sokolow. śwretny tancerz, 
o którym Blas1s mow1I, 1ż „zdolny iest w tańcu prze
kazywać naisubtelniejsze przeżycia" . chcial w od
róznie111u od baletów Saint-Leona stworzyć „dramat 
taneczny". Jednakże praca jego wydala się zbyt 
rewolucy1na 1 wtedy to sprowadzono do Moskwy 
baletmistrza Re1srngera. 

Mąz pani Szylowskiej {w drugim małżens
twiel. 81egiczew, ówczesny kierownik repertuaru 
moskiewskich teatrów cesarskich. szczerze kocha! 
teatr 1 pochlebiała mu możność przeforsowywania 
nowych utworów operowych. przegrywanych 
r omawianych w 1ego domu. 81egiczew właśnie 
zaproponował Cza1kowsk1emu skomponowanie 
baletu Profesor kan ervvatorium moskiewskiego 
1 sprawozdawca muzyczny Mikotaj Kaszkin we 
„Wspomnieniach" swoich pisze „Piotr llr1cz chętnie 
ię zgodZ1t, ale 1ako konieczny warunek postawi!. by 
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akqa odbywala się „w czasach rycerskich 1 byla 
zarazem fantastyczna.._ Bieg1czew sam naszkico al 
program baletu. Czajko ski aaprobowal i zgodzi! 
się za 800 rubl i skomponować muzykę do 
proponowanego tematu . Ze znalezionego później 

listu brata Czajkowskiego, Modesta do Laroche'a. 
również sprawozdawcy 1 profesora kan erwato
rium w Petersburgu, wynika. iż wspólautorem 
libretta byl również tancerz Gelcer. B1egiczew 
i Gelcer zapozycLyli temat baletu z niemiec 1 j bajki 
Muzeus (1735-1 78 7) „Sadzawka l abędzia " . 

Jednakże istnieje dowód świadczący o t m. że am 
Czajkowski znacznie wcześniej nasil się z myślą 

skomponowania utworu o rycerzu i dziewczynie 
zaklę t ej w ptaka Dowodem tym jest mało znany 
fakt. iż Czajkowski cztery lata przed rozpoczęciem 
pracy nad obsta l owa ną przez Biegiczewa partyt urą. 

skompo nowa ł 1 wystawił w roku 1871 balet „ Jezioro 
labęd z ie" w mająt ku Kamienka . dla dzieci swojej 
siostry Aleksandry Była ona żoną Lwa Dawidowa. 
syna dekabrysty, wlaści ciela Kamienki Brat Czaj
kowskiego, Modest tańczy! rolę Księcia. siostrze
nice kompozytora . Tan ia i Ania . były malymi labę
dziami. Muzyka zawierała już w całości glówny 
motyw labędzi. który słyszymy w uwerturze baletu 
i w akcie drugim 

Skąd wziął Czajkowski pomysł podobnego 
libretta? W obszernej bibliotece Kamienki jest tomik 
poezji Puszkina wydany w roku 1869. a w nim bajka 
„O Carze Saltanie. o synu jego sławnym i możnym 
Gwidonie i o pięknej carewnie Łabędź" . Bajka 
zawiera historię dziewczyny zamienionej w ptaka. 
Na marginesie książki są ręką kompozytora 
poczynione notatki .. 

Kiedy więc powstała myśl powierzenia 
Czajkowskiemu napisania baletu. sam kompozytor 
zapro ponował zapewne Biegiczewowi wykorzys-

tanie swego ulubionego tematu 

Fantastyka treści li retta zawsze urze 
kala Czajko skiego. Scenariusze baletów. którymi 
zajmował się kompozytor w latach 1870 - 1893. 
zawsze mialy charakter bajki. a Modest opowia
dał. że wprost cz rowala bratCJ właśn i e strona 
fantastyczna treści . iż marzy! on o „dramacie fan
ta stycznym" . 

*tyt uf od redakcji 

Tacjanna Wysocka, 
Dzieje baletu. 
PIW, 1970 



Giorg io Madia 
Historia mojego „Jeziora. „" 

Pośród wszystkich słynnych baletów „Je
zioro labędzie" uważałem zawsze za święte i niety
kalne Było dla mnie czystym, idealnym dziełem . Tak 
rzynajmniej wyglądalo to w mojej pamięci . 

Pamiętam różne wersje „Jeziora .. '', któ
re oglądalem JUŻ Jako dziecko. chowając się w kuli
sach La Scali. Później w1dz1alem je. jeszcze w wieku 
piętnastu lat. w Sankt Petersburgu i wieku szesna
stu lat. gdy spędzalem lato w Londynie. Był to dla 
mnie fa scynujący spektakl. jednak wydawal mi s ię 
nieco za dlugi Już edy czułem . że należaloby od
rzucić nudne i zbędne fragmenty a zachować tylko 
najciekawsze. warte zapamiętania chwile. (Moze 
wlaśnie to sprawilo, ze zostałem choreografem?) 

Jakiś czas później. kiedy zglęb1ałem te
chniki t orzenia baletu, zobaczyłem 1ak zmieniane 
są poszczególne dzieła Zrozumialem, że ingerowa
nie w utwór nie jest sw1ętokradztwem. a „Jezio
ro .. . " nie ma tylko Jednego określonego , nietykalne
go kształtu, ani w kwest ii kolejności scen an i nawet 
tempa muzyki. Obecnie taniec też wyg ląd inaczej 
niż ten. współczesny Czajkowskiemu. Co ciekawe. 
w czasie. gdy on tworzy! swoje dzieło . muzyka. 
zarówno w kwestii struktury, jak i strony emocjo
nalnej. tak przedzała swój czas. że uznawano ją 
nawet za nie nadającą się do tańczenia. 

fot. Ch Z1elu\sk 

lQ 

Sama historia może kończyć się na trzy 
różne sposoby, 1 to biorąc pod uwagę 1edynie klasy
czne wersie! Jeśli popatrzymy na liczne realizaCJe, 
w tym wersje męskie . ocko e. akrobatyczne czy 

odne, zauważymy, że mozliwości są tu nieograni
czone. 

Nigdy nie myślalem , że pode1mę się reali
zacji „Jeziora . ". gdyż uważa Iem to za zadanie 
niemożliwe do wykonania . Jednak później potrakto
wałem to jako wyzwanie. Jest dla mnie bardzo wa
znym, by pokazać publiczności . w szczególności 
tym, którzy nigdy nie w1dz1eli „Jeziora łabędziego" . 

jego nowoczesną wersję. Chcę, by zaspokajało dzi
siejsze gusta, posługując się wspólczesną techniką. 

Jednocześnie pragnę zachować klasyczne elemen
ty, które nadają mu walor ponadczasowości. 
Uczyniłem wodę centralnym elementem przedsta
wienia. jako że historia inspirowana jest niemieckimi 
baśniami o czarownikach i słowiańsk i m i historiami 
o ru sałkach dziewczynach, które umarly z miłośc i 

i zostaly skazane na tu laczkę po rzekach 1 jeziorach 
(jak na przyklad w operze „Undine"). Motyw ten. 
zwany też „les ballerines pres de l'eau". często byl 
używany w romantycznych 1 późnoklasycznych bale 
tach Same łabędzie to stworzenia wyjątkowe - wy
b1era1ą sobie jednego partnera na całe życie . 

W tak zwanych bialych aktach (drugi 1 czwarty) 
dziewczęta występują w bialy h paczkach. 

Przez całe dzie ł o przewija się też motyw 
dwoistości dzień i noc, czerń i biel . księzniczka 
Odetta 1 ksiązę Zygfryd, słońce symbolizujące mę

skość i księżyc symbolizujący kobiecość. Widoczny 
jest on rowrne · w opozycji bi a lego i czarnego łabę 
dzia, lirycznego motywu cierpienia i uwodzicielskich, 
agresywnych motywow, wprowadza1ących typowy 
dla romantyzmu konflikt dobra ze złem. Cza1kowsk1 
prezentuie tu pełen nasta gii pogląd, iż „nieustannie 

spoglądamy w przeszłość. patrzymy z nadzieją 
w przyszłość i nigdy nie jesteśmy zadowoleni w tera
źniejszości" W1dz1my też postaci. które. podobnie 
jak bohaterowie innych dziel kompozytora. są ohara
mi swego przeznaczenia . 

Jednak przede ws ystkim to poezja. tak 
ważna muzyce. 1 elementy dramatyczne (które 
sytuują to dzieło wedlug mnie w późnym okresie ro
mantycznym, a nie klasycznym) zainspirowaly mnie 
do opowiedzenia tej milosnej historn. 

fot Ch Z1elinski 
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Odetta/Odyl1a 
EMA KAWAGUCHI 
MONIKA MACIEJEWSKA 
DARIA MAKAROVA 

Ks iązę Zygfryd 
GIOVANNI Dl PALMA 
NAZAR BOTSIY 
ALEXANDER PYATOVSKIY 
PIOTR RATAJEWSKI 
GINTAUTAS POTOCKAS 

Roth bart 
GIENADll RYBALCHENKO 
ALEXANDER PYATOVSKIY 

Benna 
GINTAUTAS POTOCKAS 
PIOTR RATAJEWSKI 

Królowa 
BEATA BROZEK GRABARCZYK 

NNA PRUSlYNSKA-GALVANY 

Ks i ężn i czka wioska 
KAROLINA SASIN-BARYLSKA 
AGATA JANKOWSKA-DOBROWOLSKA 

Ks i ężn i czka węgierska 

MONIKA MACIEJEWSKA 
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taniec hiszpańsk i 

MARIUSZ CABAN 
JERlY GĘSIKO SKI 
ARTUR FIRAZA 
KRlYSZTOF PABJAŃClYK 

oraz: 
Marta Andrzeiowska. 
Lilla Buky, Vic lona Hay, V1lde Johannessen. 
Ewa Kowalska-Brodek. Agnieszka Markowska. 
Matylda Mo l ińska, Marlena Pietrzykowska, 
Olena Ponomarova. Monika Szymurska-Prokop. 
lkuko Yotsuyanagi , Pawel Bagiński , Mac1e1 Feliński , 

Adam Grabarczyk, Tomasz Jagodzińskr. 
Jan Lukas1ewrcz. Aleksander M1ed 1ediew. 
Marcin Walenda. 

Uczniowie Ogolnoksztalcącei Szkoly Baletowej 
im. Feliksa Parnella w lodzi 
pedagog prowadząc Anna Wlodarczyk-Rurak 

ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO W ŁODZI 

solo na skrzypcach 
Maciej Łabecki 

dyrygent 
TADEUSZ KOZŁOWSKI 

adaptacja libretta, choreografia i inscenizacja 
GIORGIO MADIA 

kierownictwo muzyczne 
TADEUSZ KOZŁOWSKI 

scenografia 
BRUNO SCHWENGL 

rea lizacja światła 
Jer LY Stachowiak 

asystentka choreografa 
Adriana Mortell1t1 

asystentki scenografa 
Elłbieta Panek 
Wanda Zalasa 

kierownik baletu 
Anna Krzyśków 

Realizatorzy 

asystenci choreografa/pedagodzy baletu 
Anna Fronczek-Lewandowska 
Edyta Waslowska 
Vadim Domark 

koordynator pracy baletu 
Jarosław Biernacki 

inspektor baletu 
Krzysztof Pab1anczyk 

akompaniatorzy baletu 
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inspiqentka 
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Giorgio Madia, choreograf, tancerz. pedagog. 
Urodzi! się w Mediolanie i tam w 1984 r. u koń zyt 
szkolę baletową przy Teatra alla Sca la; również na 
tej scenie odbył się jego debiut. Późn iej kolejno był 
solistą w Ba lecie XX Wieku Maurice'a Bejarta, 
w Bejart Bal let Lausanne, w Pennsylvania Ba llet 
i Milwaukee Ballet. Podczas tournee po Europie. Azji. 
obu Amerykach i Austra lii występowa l w spektaklu 
zatytulowanym Nurejew i przyjaciele, gdzie tańczy ! 

między innymi w duecie z samym Rudolfem Nureje
wem W latach 1990-1992 był so listą San Francisco 
Ballet, następnie pierwszym tancerzem Penn yl
vania Ballet, pierwszym tancerzem Aterbaletto 
i solistą Zurich Ballett 

W 1997 r. za kończy ! karierę tancerza 1 został 
pedagogiem oraz baletmistrzem Baletto di Toscana. 
Późn iej peln1I funkcje maitre de ballet 1 asystenta 
choreografa w Berlin Ballet! przy Komische Oper 
oraz dyrektora artystycznego baletu Teatru Wielkie
go w Łodzi . 

Giorgio Madi zatańczył w ponad 90. ba letach. 
wspólpracow I z na1znakomitszymi choreografami. 
takimi 1ak Merce Cunnigham. Maurice Bejart , Al icja 
Alon so. Nikolas Beriozott. Wil liam Forsythe, James 
Kudelka . Jo ef Russ1llo. Rosella Hightower, Richard 
Tunner, Glen Tetley, David Bintley, Rudolf Nurejew, 
Hans van Manen, Roland Petit 
Jako maitre de ballet 1 asystent choreografa współ

pracowal z Maura Bigonzettim. Amandą Miller, 

GIORGIO MADIA 

adaptacja libretta 
choreografia 
inscenizacja 

Jonathanem Barrowem. Stefanem Thossem. 
Richardem Wherlockiem i innymi Byl pedagogiem 
w Balet to di Toscana. Teatra Comulane di Firenze. 
Luzern Ballett, Pensylvan ia Ballet School. Staats
oper w Wiedniu Prowadził także klasy mistrzowskie 
na uniwersytecie i w college'u w Luizjanie i Kolorado 
Giorgio Madia stworzy! wiele choreografii dla 
ró ż nych zespolów; są wś ród nich Wesola wdówka 
dla Opery w Zurychu, StUck dla Zi.ircher Ballet! . XL -
przedstawiona na konkursie baletoV1rym im. Mai 
Plisieckiej, Per un bacio - zaprezentowana na Mię
dzynarodowym Festiwalu Muzycznym na Elbie, 
Bolero. Umiera;ący labędź oraz Giuseppe (autorskie 
fragmenty) dla Teatru Wielkiego w Łodzi. Jest także 
twórcą przedstawień (reżyseria i choreografia). 
Księżniczka czardasza 12002). Giuditta (2003). Hrabi
na Marica i Wesola wdówka (2004) Z utworzonym 
przez siebie zespołem baletowym przy Volksoper 
w Wiedniu (w 2003 roku) zrea lizowal z wielkim 
sukcesem dwa pełnospektaklowe balety Nudo 
(2004) i Alice (2005). w których w pełni ujawnił swój 
indywidualny styl choreograficzny, a z zespołem 
Volksop r w Wiedniu swoje wersje (reżyseria i cho
reografia) operetek: Boccacio , Noc w Wenecji, 
Wiedeńska krew i Wesola wdówka. 
W 2006 r. dla Wiener Kammer Oper zrealizował 
wieczór Ain't misbehavm Fatsa Wal lera 

Jest laureatem ł ódz kic h Złotych Masek za Śpiącą 
królewnę, Kopciu zka i Opowieści Hoffmanna. 
spektakle zrealizowane w Teatrze Wielkim w Łodzi. 

~ 



TADEUSZ KOZŁOWSKI 

kierownictwo 
muzyczne 

Tadeusz Kozlowski - studia dyrygenckie ukończył 
w Państ owej Wyzszej Szkole Muzycznej w War 
szawie. w klasie dyrygentury symfoniczno-opero
wej prof. Boguslawa Madeya. Jeszcze podczas 
studiów zostal zaangażowany do Teatru ielkiego 
w Łodzi, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery 
dyrygenckiej (asystent dyrygenta. dyrygent, kierow
nik wokalny, dyrygent - szef orkiestry). by w latach 
1981-87 pelnić funkcję dyrektora artystycznego tej 
sceny. 

Wl 985 r raz z zespolem Teatru Wielkiego w Lodzi 
1 gwiazdami, takimi iak: Mana Chiara, F1orenza 
Cossotto. Nunz10 Todisco i lvo Vinco zainaugurował 
działalność odrestaurowanego Teatrn Vittorio 
Emanuele w Messynie 

W latach 1987-92 był pierwszym dyrygentem 
Macedońskiej Opery Narodowej i Macedońskiej 
Filharmonii Narodowej Skopje, koncertował takze 
w wielu miastach republiki oraz wielokrotnie 
prowadzil gościnnie spektakle w Chorwackiej 
Operze Na1odowe1 w Zagrzebiu . 

Po powrocie do kraju, w latach 1996-98 pelnil 
funkcję dyrektora artystycznego Teatru Muzycznego 
w Łodz i We w 1eśrnu 1998 r. ponownie objął 
stanowisko dyrektora artystycznego Teatru Wielkie 
go w Łodzi . Przygotował ponad 50 premier. w tym 
prapremiery polskie: Echnaton Philipa Glassa, 
Dialogi karmelitanek Francisa Poullenca, Adnana 

~ 

Lecouvreur Francesca Cile1, Kandyd Leonarda 
Bernsteina. 

W latach 2001-2002 był dyrektorem artystycznym 
Opery i Operetki Krakowie. 1 ponownie do 2005 
roku w Teatrze Wielkim w Łodzi. Ma w repertuarze 
ponad 70 pozycji operowych, baletowych i operet
kowych. Poprowadzi! ponad 3000 spektakli oraz 
koncertów symfonicznych 1 kameralnych Występo
wal gościnnie w niemal wszystkich krajach Europy. 
Jest laureatem Brązowego Medalu Zasłużony 

Kulturze Gloria Artis i „Maski Masek" Nadzwy
czajne) Złote1 Maski przyznane1 podczas jubileuszu 
40-lecia Teatru W1elk1ego w lodzi za 50 znakomitych 
realizaCJi w tym teatrze 

Obecnie Tadeusz Kozlowski pelni bow1ązki 

zastępcy dyrektora ds. muzycznych Teatru Wielkie · 
gowlodz1. 

Bruno Schwengl. grafik i scenograf Na stale 
mieszka w Salzburgu. Jest autorem wielu dekoracji 
1 kostiumów do spektakli realizowanych. m.in. 
w teatrach Wiednia, Rzymu, Genewy, Strasburga, 
Sztokholmu. Santa Fe, Houston, Nowego Jorku 
i Monachium. 

Wspólnie z reżyserem Dieterem Kaegi zrealizował 
min.: Fidelia, ldomenea i Wesele Figara w Operze 
w Kopenhadze, Kawalera srebrnej róży w Seattle, 
Tnstana 1 Izoldę oraz Aidę w Monte Carlo, Axur 
w Winterthurze. a także wiele inscenizacji dla Opery 
w Dublinie 

Dla Gate Theatre w Dubhrne zaproiektował 
scenografie do spektakli m in Williama Szekspira. 
Noela Cowarda i Osca1a Wilde'a. 

W 2007 roku po raz pierwszy współpracowal 
z Teatrem Wielkim w Łodzi; byl autorem scenografii 
do Opowiesc1 Hoffmanna J Offenbacha. 

BRUNO SCHWENGL 

scenografia 
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Libretto 

Aktl 
Scena I -przy basenie, przed pałacem 
Książę Zygfryd. dziedzic królestwa siedzi przy base
nie ze swoimi puyiaciólmi. Poiawia się królowa 
1 oznajmia synowi, że musi ybrać żonę podcza 
swego urodzinowego balu Ksiązę . zasmucony 1e1 
slowami. wyrusza na polowanie z nowym lukiem, 
w pogoni za stadem labędz i . 

Scena li -księżycowa noc nad jeziorem 
Zygfryd kieruje luk w stronę labędzi 1 czeka aż wylą 
dują nad Jeziorem Na widok jednego z nich, zamiera 
Widzi piękną i stotę w piórach, przypominająca bar
dziej kobietę niż labędzia . Zachwyceni sobą. zaczy
na1ą tańczyć Zygfryd dowiaduje się, że iest to 
księżniczka Odetta. zaczarowana przez zlego czaro
wnika. który schwyta! ją wraz z pozostalym1 dziew
czętam i i zakląl w labędz1e . w które zmienia1ą się 
w dzień . N nocy zaś. sta1ą się znowu kobietami 
Wtedy też powstaje Jezioro tabędzie, utworzone 
z lez, które wylali rodzice Odetty po tym, 1ak zostala 
porwana przez von Rothbarta. 

Po wysluchaniu tej historu Zygfryd zakochuje się 
w Odetcie. PrLys1ęga 1ej swą milość, czym ma 
pokonać zly czar. Wtem pojawia się von Rothbart 
Zygfryd chce go zabić, 1ednak Odetta do tego nie 
dopuszcza Jeśli von Rothbart zginie przed zdięc1em 
zaklęcia, czar nigdy nie minie 

Akt li 
Scena Ili -ba l w pałacu 
Książę powraca do pałac u, by wziąć udział balu. 
Prezentuje się przed nim pięć księżniczek wraz ze 
świtą. Próbują zdobyć jego serce. Przybywa ró niez 
von Rothbart w przebraniu. Towarzyszy mu 1ego 
córka Odylia, kt órą zaczarował tak. by wyglądala 1ak 
czarny l abędź, identyczny jak Odetta. Książę daje się 
oszukać . tańczy z Odylią 1 ogłasza na dworze, 1ż 

ragnie j ą poślubić Chwil ę później Zygfryd 
dostrzega prawdziwą Odettę i pojmuje swą 

tra gi czną omylkę 

Scena IV - ten sam obraz, co w akcie I, 
nad jeziorem 
Zygfryd wraca nad jezioro, gdzie odnajduje Odettę 
Przeprasza J ą. a ona mu wybacza. Pojawia się von 
Rothbart. który chce rozdzielić kochanków. Okazuje 
się. że przez przysięgę . zlożoną Odyli i przez Zygfryda. 
Odett pozostanie labędziem J UŻ na zawsze. 

. ...... •.. 
ł ' J r . . " . ' 
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Odetta znów staje się labędziem . Zygfryd zostaje 
sam, zrozpaczony. 



I skrzypce: 
Iwona Tomaszewska 
Andrzej Marchel 
Lech Makowski 
Ryszard Dutkowski 
Wiesława Ryczel 
Marek Nowakowski 
Henryka Nierychło 
Bogdan Mazur 
Pawel Załucki 
Paulina Wielgosińska 
Jarosław Nierychło 

li skrzypce: 
Andrzej Kowalczyk 
Lech Gutowski 
Beata Bugała 
Stanisław Plawner 
Beata Wlodek-Pędziwiatr 
Wojciech Cłapiński 
Anna Gutowska 
Patrycja Badowska 
Ewa Walkiewicz 
Karolina Bieńkowska 

altówki : 
Kazimierz Mazur 
Franciszek Nierychło 
Jacek Rurak 
Wiesław Nowak 
Przemysław Florczak 
Katarzyna Marche! 
Justy na Łuczyńska-Soroko 
Adam Brakowski 

wiolonczele : 
Paweł Tomaszewski 
Joanna Dzidowska 
Marek Przybyła 

Orkiestra 
Teatru Wielkiego w Łodzi 

Ewa Zeno puzony: 
Hanna Mudza Jacek Kasprzak 
Agata Kruk-Kasprzak Waldemar Szubski 
Arkadiusz Płaziuk Waldemar Paś 

Dariusz Sprawka 
kontrabasy: 
Jerzy Knapkiew1cz waltornie: 
Marek Błaszczyk Waldemar Szelągowski 
Sylwester Masłoń Tomasz Sopur 
Marcin Wajch Andrzej Kowalik 

Mieczysław Woźnica 
harfa : Zbigniew Galant 
Dorota Szyszkowska-Janiak 

tuba: 
flety : Jacek Dzidowsk1 
Cezary Dynowski 
Marzena Kowalczyk perkusje: 
Marta Durczewska Małgorzata Baranowska-Zatke 

Andrzej Mikołajczyk 
oboje : Bożena Kozłowska 

Agata Piotrowska-Bartoszek Sebastian Dworczak 
Krzysztof Siemiński 
Michał Kocirnski 

inspektorzy orkiestry: 
klarnety: Jacek Rurak 
Piotr Maciejewski Waldemar Szubski 
Zuzanna Fabijańczyk 
Krzysztof Ploszyński 
Mariusz Walkiewicz 

fagoty: 
Andrzej Kalkandz1s 
Beata Strembicka 
Michał Łabecki 

trąbki: 

Adam Kowalczyk 
Konrad Boni ński 

Tomasz Chrześcijanek 
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Dyrekcja 

Marek Szyjko 
dyrektor naczelny 

Tadeusz Kozłowski 
p.o. zastępcy dyrektora ds muzycznych 

Krzysztof Bogusz 
wicedyrektor ds. produkcji 

Grzegorz Kruhły 
p.o. zastępcy dyrektora ds. infrastruktury 

Teresa Płonowska 
główn księgowa 

I Pracownie 

Kiera 111k d7ialu obsługi przedsta ien 
Ryszard Łopaciński 

ierow111k dz1alu prod kcj i teatralnej 
Zygmunt Dziubiński 

Zastępca kierownika działu ds produkcji dekoracji 
Krzysztof Lisowski 

Zastępca kierownika dział u ds. produkcji kostiumów 
Marzena Szkobel 

Kiero 111k zaopatrze111a i transportu 
Marian Brodowicz 

Glówny speqalista ds urządzeń sceny 
Marek Ziółkowski 

Glowny specjalista, koordynator produkcji 
Anna Julia Dębowska 

Glówny speqa lista ds. urządzeń mechanicznych 
Stanisław Szymajda 

Glówny specja lista ds . scenografii 
Wanda Zalasa 

Mistrz pracowni modelatorskiej 
Marzanna Machalska 

Starszy mistrz pracowni stolarskiej 
Jacek Tomczyk 
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Starszy mistrz pracowni tapicerskiej 
Zdzisław Kapituła 

Mistrz pracowni malarskiej 
Małgorzata Teodorczyk 

Mistrz pracowni szewskiej 
Krzysztof Pacyniak 

Starszy mistrz pracowni kapeluszy 1 kwiatów 
Anna Kołomańska 

Starszy mistrz praco ni krawieckiej damskiej 
Beata Adamiak 

Starszy mistrz pracowni krawieckiej męskiej 
Ewa Rykowska 

Kierownik pracow111 peruk 1 charakteryzacji 
Józefa Adamczyk 

Mistrz obslugi aktorów 
Anna Krawczyńska 

Główny brygadier brygady oświetlenia sceny 
Jerzy Stachowiak 

Glówny brygadier brygady napędów sceny 
Andrzej Maciejewski 

Glówny brygadier brygady akustyków 
Roman Kulesza 

Główny b1ygadier brygady montażu dekoraCJi, 
koordynator sceny 
Sylwester Borowski 

Starszy mistrz brygady montażu dekoraCJi, 
zastępca koordynatora sceny 
Jacek Wojciechowski 

I BOW 

Kierownik Biura Obslug1 Widzów 
Elżbieta Magin 

Zastępca kierow111ka Biura Obsługi Widzów 
Barbara Emilianowicz 

Kierownik sekCJi obslugi widzów 
Jadwiga Krygier 



Łódzkie 

atron medialni Teatru 

TVP 

partnerzy eatru 

REWITALIZACJA I REMOH't łUDYNKU 
TEATRU W1 IEGO W ŁODZI 

Mt" • """6fłn..w.,, 
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' ZPORR . 

Ministerstwo 
Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego. 
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akup sprzętu oswietleniowego iJ,a Teatru W1elk ego w Łod11 
wspóttinansowdny z programu 'Rozwó1 1n'1as11uktury ~.ultui, „ 

in sterstwa ultu1y 1 D11edllctwa Narodowe o 

sezon 
2008/2009 

premiera 9 maja 2009 r. 

w prograrn1e wykorzystano 
projekt plakatu 

Piotr Karczewski 

zdj ęcia z proby 
Michał Matuszak 

Chwalisław Zieliński 

redakcja programu 
Katarzyna Jasińska 

projekt 1 przygotowanie do druku 
Iwona Marchewka 

korekta 
Ewa Kwiecińska-Kotwasińska 

wydawca 
Teatr Wielki w Łodzi 
www.operalodz.com 

KASA BILETOWA 
d wtorku do soboty: 12 OO 19 OO 
niedziele 1 święta (Jesli grane 1est 

przedstawienie) · 15.00-19 OO 
telefon: (042) 633 77 77 

e8iletp1 bileteria ~ 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 
od pon1edz1alku do piątku 1000 16 OO 

tel 1042) 633 31 86, tel./fax (042) 639 87 49 
e-mail widz@teatr-wielkt lodz pl 

oddano do dru u 
19 05 2009 



DZWOŃ 
191-91 

lÓDŹ, UL. DZIEWIARSKA 14, TEL.(042) 672-33-33, 672-30-27, 672-35-09, www.h.skrzydlcwska.pl 

ZE 1..BIOROW 
lns ul ~ a.~alnego 



GARAŻ WIELOPOZIOMOWY 
MANHATTAN 

MIESIĘCZNY ABONAMENT 
w godzinach 6 - 22 

już od 60 zł 
Szczegóły w punkcie obsługi klienta w garażu 

*pierwsza godzina - 2,00 zł 
*kolejne - 2,00 zł 
* doba - 24, OO zł 

ŁÓDŹ, L'L. SIENKIEU'ICZA 113 
S.Jf. ' 'ŚRÓDJ1/EŚCIE" 

TEL. 637-09-12, 636-82-68, 636-79-89 

CENNtK 
Abonament miesięczny 

*dla Członków S.M." Śródmieście" -132,00 zł 
*dla instytucji oraz osób fizycznych z zewnątrz -185,00 zł 
* miejsce stałe · 250,00 zł 




