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Narodziny baletu romantycznego związane są z paryską 

prapremierą La Sy/phide z 1832 roku. Choreogra ficzna wer

SJa Filippo Taglioniego okazała się bardzo inspirująca dla 

innego wielkiego twórcy tego okresu Augusta Bournonv il

le'a, który w 1836 roku wystawił w Kopenhadze własną 

wersię tego baletu, Od czasu kopenhask iej prapremiery La 

Sylphide była prezentowana ponad 750 razy w wykonaniu 

Królewskiego Baletu Duńsk iego i do dzis stanowi sztanda

rową pozycję reper tuarową tego zespo ł u. Spektakl należy 

do swiatowego kanonu baletu klasycznego, wysta iany 

byl między innymi w Teatrze Bolszoj w Moskwie, l o ndyń

skiej Covent Garden, mediolańskieJ La Scali oraz w Het Na

tionale Ballet w Amsterdamie 

W Teatrze Wielkim w Poznan iu realizacji przekazu chore

ograficznego La Sy/phide podjęła s i ę Karina Elver, wielolet

nia tancerka Królewskiego Baletu Duńskiego . Z ogromnym 

pietyzmem odtworzyła klimat romantycznego baletu Bo

urnonville'a, gdzie rzeczywistosć zlewa s i ę z magicznym 

swiatem sylfid, do którego przenosi nas wielki d uńsk i cho

reograf. 

The birth of Romantic ballet is associated with the world 

premiere of La Sylphide in Paris in 1832. The choreogra 

phy by Filippo Tagl ioni proved to be a great inspiration for 

yet another prominent artist of this period - August Bour

nonvi lle, who staged his own version of the ballet In Co

penhagen in 1836. Ever since its opening in Copenhagen 

La Sy/phide has been staged by the Royal Danish Ballet 

over 750 times and remains one of the most prominent 

works in their repertoire. La Sylphide passed into the ca

non of classical ballet , lt has been staged in the Bolshoi 

Theater. in Moscow, the Roya l Opera House in London's 

Covent Garden, the La Scala Theater in Milan and Het Na

tionale Ballet in Amsterdam. 

Karina Elver, the farmer dancer with the Royal Danish Bal

let, accepted the challenge of choreographing La Sy/phi

de in Teatr Wielki in Poznań. With great reverence and 

attention to detali she captured the atmosphere of Bo

urnonville's Romantic ballet, where reali ty is merged with 

the magica! world of sylphides, which comes alive before 

our eyes thanks to the great Oanish choreographer. 

Jace Przybylowicz s zef ba l etu Teatru Wie lkiego I Head of Poznań Ope r a - House Ballet 
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akt I 
Izba w domu szkockich farmerów Przy om1n u drzemie na fo

telu James. obok którego pojawia się biała zia a - Sylfida ZP 

skrzydeł ami u ramion W lekkim taricu rązy koło młodz1enca, 

s łada na jego czole przelotny pocałunek i znika w chwili, gdy 

chłopak budzi s i ę i chce Ją schwytać James nie iest pewny, czy 

to był sen czy rzeczywistość - może śnił o Elfie. swej narzeczo

nep łaśnie dziś ma się odbyć ich wesele 

Wchodzi Effie z matką Jamesa. Dziwne zamyślenie narzeczo

nego niepokoi dzie czynę , lecz on zapewnia Ją o swej miłości. 

a ka błogosła v1 parę młodą, przyjac1ółk1 Effie wchodzą z po

darkami ślubnymi . Gdy w domu poja ia się iedżma adge, Ja

mes jest w dalszym ciągu zamyślony 1 roztargnion . Dziewczęta 

proszą . by czaro Nnica im powróżyła z rę 1. Madge przepowiada 

Effie, że będ zie szczęśliwa w malżeristwie, lecz że James jej nie 

kocha: miłość do Effie zdradza ręka Gurna - przyjaciela Jamesa. 

Dziewczęta drwią z niefortunnego zalotnika, a rozgniewany Ja

mes wypędza staruchę. 

Wszyscy się rozchodzą; James zostaje sam, miotany rozterką 

między wiernością Effie a ęsknotą do tajemniczej zjawy. I oto 

znów mu się ukazuje, tym razem na drzewie za o nem. Wyznaje 

Jamesowi miłość 1 zape ma, że jeśli ozeni się on z Effie. Jej pozo
stanie jUZ tylko smierć . Wzruszony młodzieniec zapewnia Sylf1 · 

dę o swej m1łośc1 . Dostrzegłszy to, Gurn biegnie po Effie. Słysząc 

hałas , James usadawia Sy l fidę na fote lu i przykrywa pledem. 

Gurn wraca z Effie. Schodzą się takze weselni goście, rozpoczy
nają tance. James tańcz ze swą narzeczoną ; wokal nich k rązy 

Sylfida, widoczna tyl o dla Jamesa. w momencie zaślubin Sylfi

da eh ta obrączkę Jamesa i znika. Zaniepolcojon młodz1ernec 

wybiega za Sylfidą 

streszczenie 

akt li 
Leśne ustronie. w głębi skalna gro

ta. Wiedźma Madge odprawia tym 

uroczysku swe czary. W środku stoi 

kocioł, z którego bucha d m. Wokó ł 

kolia tańczą inne wiedzmy. Wycią

gają z kotła zaczarowaną szarfę 

Z lasu wylania się James. Jest z nim 

Sylfida, która przyzywa s e towa

rzyszki, tariczące wo ól chłopca . 

Nagle pojawia się Madge. James 

przeprasza ją za wyrządzoną na 

weselu zniewagę; pozornie udobru

chana czaro nica ofiaro Uje mu 

swą pomoc Wręcza czarodziejską 

szarfę, przykazując, by zarzuc11 ją na 

Sylfidę, a wówczas opadną jej skrzy

dełka; nie mogąc fru ać, pozostanie 

na zawsze z ukochanym. Czaro m1ca 
znika. Sylfida znó~ ab1 mlodzieri

ca, który zarzuca jej na ramiona 

szarfę Skrzydełka Sylfid opadają , 

a ona sama umiera w ramionach Ja

mesa z oddali rozlega się złowro

gi, triumfalny śmiech czarownicy 

Sylfidy otaczają zmarłą towarzysz

kę. Na skraju lasu przeciąga weso 

ły orszak. To Gurn prowadzi do ślubu 

ukochaną Effie. 



nieziemskie istot~ 
cz~li balet romant~czn~ 
katarz~na k . gardz1na 

Balet lasyczny, ia o w1dow1sko taneczne prezentowane widzom w te

atrze publicznym. ukształtował się w XVIII wieku Na przestrzeni tych stu 

lat balet z rozryw i dworskiej przekształcił się w sz tukę dostępną sze-

1ok1e1 publiczności, upra 1aną przez za odowych tancerzy 1edle ści

śle wyznaczonych i sformułowanych prawideł. Zasady te okreslaly coraz 

częścieJ nie tylko metody pedagogiczne poszczególnych baletmistrzów, 

ale także trakta ty taneczne spisane przez teoretyków Jak Pierre Beau

champ 1 Raoul!eu1llet, a op1eraly się na dązeniu do lasycznych ideałów 
piękna 1 harmoni i. Taniec baletowy w XVIII wieku, wedle oswieceniowych 

zasad, miał być więc przede wszystkim harmoniiny, azda część ciała 

tancerza winna być odpo iednio łożona , naśladując doskonałość grec

kich 1 rzymskich posągów ozyw1anyc Jedynie poprzez ruch w ta mu-

ki. Także tematyka w1do isk tanecznych miała. po początkowym , ba

roko ym ieszcze rozbuchaniu, nawiązywać do m1tolog11 1 wzniosłych 

opowieści o królach, bogach 1 herosach. 



ształt technice tarica klasycznego - w pełni usysternaty 

zowan 1 co aznreJsze pra 1e niezmienn pods a ach 

do dziś - nadal w swoich pracach i prak yce pedagogicz

nej Carlo 8las1s, 11och, stud1u1ąc jednak taniec rówrnez 

w Paryzu. W swym systemie połączył on na1waznie1sze 

zdobycze szkoly włosk1e1 1 rancus~ iej, a ponadto dok ład 

nie 1 metodycznie wyznaczył i opisał nie tyl o wszel 1e 

'roki (pas) i pozycje ciała tancerza, ale akże opracował 

sposób szkolenia 1 kształto ania zawado vego wy onaw 

cy, aby mógł sprostać stawiany przez k non wymaga

niom. To on takze, dąząc do ysrnu lenia sylwetek tań 

czących, wprowadził do baletu taniec na palcach (czyli 

w rzeczyw1 tości na wysokich półpalcach) . ładąc pod 

waliny pod przyszły sposób wznoszenia się en pointe. 

czylt na czubki palców, co _,,tafo się charakterystycznym 

elementem baletu romantycznego. Sam Blas1s stworzył 

około osiemdziesięciu bale ów. w których dązył do Jedno

ści 1 ciągłości akqi dramaturg1czne1 oraz muzyki, wyrazi-

stośc1 gestu, harmonii tarica i pantomimy. Za podstawę 

swoich dzieł rai nie t łko mity lub wątki historyczne, ale 

takze wybitne utwory literac 1e jak Faust Goethego czy 

Don Kichot Cer antesa, u czemu skłaniali się cor z gł -

śrnej przemawiający romantycy. Blas1s związany był jed

nak głó nie ze sceną medmlańsk1eJ La Scali , podczas gdy 

prawdziwa rewołuqa romantyczna nastąpiła w ówczesnej 

stolicy kulturalnej Europy, czyli Par żu . 

Pompatyczne spekta le w duchu klasycyzmu nie mogły 
juz zaspokoić: gustów nowej widolf> ni. Rozwój techniki ta-

eczneJ oraz wymagania publiczności wywodzącej się 

Już nie tylko z arystokratycznych, ale także i z mieszczań 

sk1ch srodow1sk powodowała, ze tancerze 1 baletmistrzo

wie, jak wówczas nazy Nano choreografów, nie ustawali 

w dążeniu do zadz1w1ania poprzez wlftuozenę tańca i bo
gactwo spe taklu . z wolna szłache ne oświeceniowe za

sady skladające się na reformę baletu Carlo Blasisa ule

gały wypaczeniu, lecz zbl1zały widowisko baletowe do 

nowych prądów e tetycznych ozyw1aJących porewolucyj

ne społeczeństwo. Uroda ruchu, układ ciaja i lekkość tari

ca nadal pozos a ały ważne. ale miały słuzyc wyrazeniu 

nowych 1de1 oraz wywoływać w widzach inne. s1lrneJsze 

emoC]e Balet nie miał już nauczać , jego adaniem było 

przepełniać grozą . wzruszać 1 zadziwiać. 

Podobnie jak litera turze, tak na opero ej 1 baletO~J 
scenie młodzi wórcy zaczęli odchodzić od klasycznego 

ładu 1 harmonii. Poszuki all zupelnre nowych temató . 

bodźców 11nsp1raq1. KonwenCjonalna tematyka mitologicz

na poczęła ustępo ać pola wą om zaczerpniętym z lu

dowych podań; bohaterami stawah się JUZ nie tylko bogo
wie 1 herosi, ale takze ludzie z kr i i kości, wyniesiony na 

piedestał przez romantyków prosty 1 szczery lud z uroka

mi swego wiejskiego życia. Pierwszym takim baletem byla 

stworzona ieszcze w 1789 roku Córka żle strzezona (La Fi/le 

mal gardee) Jeana Oaubervala - pierwsza komedia baleto

wa, w tóreJ pro tagonistami byh mieszkańcy wsr 

Pierwszym choreografem, w tórego twórczości znaleźć 

mozna prawdziw podstawy pod założenia bale u r man

tycznego, był Charles-Louis Oidelot, uczeń Oaubervala, Je
ana-Georgesa Noverra i Gaetano Vestrisa . W 1796 roku 

wystawił swój najs ynniejszy balet Flora i Zefir, w tórym 

połączył jasność i k l arowność: póz, gestów 1 tańca, Jak ie 

w1dz1eh jeszcze VIII-wieczni baletmistrzowie, z tematyką 

i moty ami preromantyczn mr pra dzie bohater wie 

byli jeS?CZe wzięci z m1tologi1, ale w gruncie rzeczy cho

dziło o ie1s k ą, pasterską sielankę, pretekst do uka ania 

emoq1, w tym tak lub1ane1 przez romantyków n1eszczęśh

wej miłości. Didelot wyraźnie wyeksponował, Jak to się bę

dzie działo we wszyst ich baletach romantycznych, po

stać ko biecą. N adał 1e1 zwiewność i lotność . kolejnym 

balecie Amor i Psyche z 18!0 roku wykorzystał nawet wy

nalazek flugu, czyli drutu rozciągnię tego nad sceną , do 

którego ,podwieszano' tancerki, by jako istoty ulotne mo

gły przefrunąć z jednej strony na drugą. w s eJ dalszej 

twórczośc i Did lot poszerzy! spe trum tematów baleto

wych o motywy orientalne, fantast czne, wiejskie i literac

kie, korzystając g ł ównie z modnych powieści sentymen 

talnych. Pracując w Rosji, nie zawaha! się nawet ukazać 

scen batalistycznych oraz czerpać z mie1s oweg fo lklo
ru. Balet romantyczny był tuz, tuż. 

Choć za p1er sz prawdziwie romantyczny ba et uważa 

się Sylfidę w choreograf11 Filippo Taghoniego z 1832 roku, 

to rok cześniej miała miejsce Operze Paryskiej premie

ra , która ot orzyła ternu utalentowanemu baletm1strzow1 
1 iego wizji t ańca romantycznego drz i do pra dzi 11ej po

pularności W Ili akcie opery Robert Diabeł Giacomo Mey

erbeera umieszczono fantastyczną i budzącą grozę scenę 
baletową , w które1 ws1a1ące z grobów w ruinach opac-



twa rnnisz i w biał ch szatach k uszą gló nego bohatera. 

Wśród nich ziaw1ala się nieziemska wręcz istota - wio ka, 

zwiewna, niemal niematerialna. Była to córka choreografa 

- Maria Taglioni. najsłynnie1sza później tancer a epoki ro 

mantyzmu. Jei taniec w Robercie Diable poraził 1 zachwy

cił wszyst ich, cały Paryz mów ił o wstających z grobów 

mniszkach 1 nieziemskiej Taglioni. 

Właśn ie dla mej F1 l1ppo, tóry był Jednocześnie najsurow

szym 1 najbardziej wymagającym pedagogiem córki. prze 

znaczył tytułową ro lę w swym najlepszym ba lecie Sylfi 

da do muzy 1 Jeana Schne1tzhoffera. Treść zaczerpnięta 

z powieści Cr1arlesa Nod1era opierała s i ę na konflikcie, 

jaki jest nieuchronny przy obcowaniu istoty nieziemskiej 

i człowieka . Sylfida. lotny duch powietrzny, zakochuje się 

w człowiek u, ale wiadomo. źe nie mogą być razem szczę 

śl iwi (z• łaszcza , że młodz ieniec ma ziemską narzeczoną) . 

w powieści. która posłużyła za pierwowzór spektaklu, bo

haterem byl syl f-duszek, lecz w balecie romantycznym Io 

kobieta-tancerka miała .g rać pierwsze skrzypce", stąd po

jawienie się żeńskiej sylfidy, otoczonej w dodatku świtą to

warzyszek. Te zwiewne istoty potrzebowały odpowiednie

go kostiumu. w Sylfidzie pojawiła się więc po raz pierwszy 

sukienka zaproje, towana przez Eugene Lam1ego, ': tóra 

późn iej stała s ię tradycyjnym kostiumem romantycznym 

lekka. sięgająca do kostki , z czasem do polowy lydk1. zlo 

zona z -vielu warstw powiewnego białego muśl inu lub tiu 

lu paczka, zwana póznieJ romantyczną. Dopełnieniem byl 
gładki lub lekko zdobiony staniczek (gorset) wykończony 

tiulowymi rę awkami oraz pozostałe elementy okreś lające 

bohaterkę - sylfida nosił a maleńk ie skrzydełka na plecach, 

w1esniaczka fartuszek. nimfa girlandy kwiatów 1 wianek. 

Tak odrealniona tancerka unosiła się nad sceną nie tylko 

dzięki nugom (wykorzystanym oczywiście w Sylfidzie), ale 

także dzięki partnerowi, który usuwając się w cień baleri " 

ny staf się JeJ podporą. Waznym elementem tańca męskie
go zaczyna być um iejętne partnerowanie tancerce w du -

etach , gdzie podtrzymywana w pozach artystka mogla 

w pelni ukazać swoJą techniczną maestrię . Tak narodzi

ło się pas de deux. W dązeniu do zwiewności i delikatno

ści Mana Taglioni . a za mą i inne tancerki, poczęła wspi

nać się na czubk i palców, co okazało sie; (dokąd usłużny 

szewc nie wymyśl i usztywnionej baletki , czyli pointy) 

sztuką rudną, ale robiącą w1elk1e wrazenie Tancerka led

wo muskająca palcami deski sceny wydawała się nic nie 

wazyć 1 unosić się w powietrzu. Ponadto sztuka ta, z cza

sem doprowadzona przez choreografó N do całych „spa

cerów' solistek na palcach zadzi wiała publiczność 1 do

dawała wirtuozem tańca• 1. Okazało s1e; ró rneż. że stojąc 

na czub u baletki, najpierw wypchane1 korkiem, a póżnie1 

usz tywnionej. można łatwiej 1 lżej wykony ać obrot . cz -

11 k ręcić piruety. 

S lfida wywołała w środowisku par _ skim wstrząs. The

oph1le Gautier. poeta i kry y baletowy napisał ,Po Syl

fidzie nie 1est Już możliwe wystaw iać La F1lets de Vulcan 

czy Flora et Zephyre ... '. Rzeczyw1śc1e, balet Taglioniego stal 

się swego rodzaju wzorcem bale u romantycznego i ko

lejne ty tuły tworzone w nowym stylu w całej Europie no

siły jeJ wyrażne piętno. W pierwszym akcie następowało 

zawiązanie akcji - zwykle wybuch rnifośc1 ziawy do czło

wieka lub człowieka do istoty nadprzyrodzonei. ewentu

alnie zawiązywał s ię węzeł dramatyczny prowadzący do 

trag1czne1 śmierci Jednego z bohaterów. N ieszczęśliwa mi

łość była Jednak silniejsza niz sm1erć lub okru ne czary 

1 bohaterowie obcowali ze sobą rnimo 1z 1edno z nich było 

duchem, zjawą lub inną istotą niez1emsk1ego pochodzenia 

Balet oczywiście rnus1al mieć tragiczny f1na i, w najlepszym 

razie zwieńczony by! rozstaniem na zawsze kochankow. 

Główną materią spektaklu był taniec, a 111e pantomima, 1ak 

to bywa1o często XVIII wieku. Różnorodność form ta

necznych sta ła sie; coraz wię ksza , za to ich układ w ba

lecie dość prze idywalny. Tance solo e protagonistó 

z przewagą solistki (adagio i allegro w róznych tempach, 

często w rytmie walca), przeplatane były z pas de deux, 

po1awiały s1Ę takze wstawiane duety nie związane z akcją, 

np. wieśniaków tanczących na weselu, duszków zabawia

jących czarodziej ę , syren 1 trytonów tańczących przed 

nim fą wodną etc. Zespół baletow _ w scenach .ziem

skich' występował zwykle Jako anonimowy t!um i wyko

nywał tańce zespo łowe stylizowane na ludowe lub histo
ryczne, w zależności od miejsca akcji, zaś w scenach na 

cmentarzu. w królestwie duchów lub we śnie pojawiały się 

same tancerki - zeńsk i e corps de ballet ubrane w białe tiu

le i tańczące unisono - wykonujące jednocześnie te same 

pas Często korzystano z flugów, zapadni i inneJ teatralne] 

maszynerii ... 



sam Gautier stal się wkrótce współt 1órcą innego słynnego baletu romantycznego Gt

selle (Gisel/e au Les WJ/lis, 1841) z muzyką Adolfa Adama. Choreografię ułożyło dwoch 
baletmistrzów: ean Coralli i Jules Perrot. en ostatni, uznawany za najwybitniejszego 
wyraziciela romantycznego stylu choreograficznego, był autorem wszystkich tańców 

solowych tytułoweJ boha erki Giselle - wiejskiej dziewczyny, która po zdradzie ukocha 
nego umiera i pr e1stacza się w wil1dę . Jest duchem narzeczonej zmarlei przed ślubem , 

która wabi przechodzących nocą przez las chłopców do tanecznego kręgu . w G1sel

le własnie idee baletu romantyczneg zostały w pełni uwypuklone kontras między 

światem realnym i fantastycznym, dramaturgia wydarzeń , a przede wszystkim op1so-
Y charakter tarka, gdzie kazdy ruch 1 poza były podporządkowane prze azowi ora 

wyrazowi artystycznemu. 

ieste y, większość baletów romant cznych nie przetrwała próby cza u. Najczęściej 

przyczyną była schematyczna konstrukqa tych dziel na równi z małowartościową 
muzyką. Spośród ty tułów czasem racających n światowe sceny, ale w wer j eh 
znacznie juz przetworzonycl1 należy wymienić Korsarza i Paquitę w choreografii Jose 

pha Maztlliera, La Pert Jeana Corall1'ego i Esmeraldę Julesa Perrota Wiele z nich wraz ze 
swrnmt twórcami zawędrowało na sceny carsk ich teatrów w Moskwie 1 Petersburgu, 

gdzie chętnie witano baletmistrzó 1 tancerzy z Zachodu, st arzając im ś ietne wa
runki pracy. Tam tez balety ·omantyczne przetrwały w no ych opracowaniach (Manu

sa Petipy, a potem kolejnych pokoleń choreografó radzieckich), podczas gdy sceny 
Franqi, Włoch 1 N1em1ec zupełnie o nich zapomniały. 

Wyjątkowym wykwitem baletu romantycznego było popisowe Pas de Ouatre, stworzo
ne przez Julesa Perrota do muzyki Cesare Pugrnego, wzu~tego wówczas kompozytora 

baletowego. ów krótki balet składa1ący się właściwie z tańców czterech solistek oraz 
ich solowych waria8j1 mozna nazwać kwintese nqą stylu romantycznego. Chodzilo 

o ukazanie pięknie upozowanych grup zlozonych z czterech najwybilnieiszych tan
cerek tamtych czasów oraz ich mozliwości wyrazowych i technicznych Mana Tagho

ni wykonywala subtelne pas na palcac , Carlotta Gr1si (pierwsza wy onawcz ni roli 
G1selle) emanowala delikatnym dziewczę ym wdz1ę k1em. pelna temperamentu w1rtu 

ozka Fanny Cernto prezentowała skoki, a melanchohina Dunka Luc1le Grahn (p1er • 
sza 1y. onawczyni Bournonvillowsk1eJ wersji Sylfidy) czystosć tańca klasycznego. To 
właśnie w Oan11 balet romantyczny znalazł bowiem swój drugi dom 1 nowe wcielenie 

1 twórczości i metodzie Augusta Bournonville 'a. • 



skandynawska 
sylfida 
1 w o n a pas1ńska 

august bournonville 
w ym samym rok . w który na świat przyszedł zna

ny Le swo1ej ws anialej ba · ni w j twórczosci Hans Chri 

stian Andersen. urodził się en. którego nazywają kwin

tesenqą dunskiej kultury August Bournon 1lle, bo o nim 

mowa. urodzi ł się w roku 1805 w Kopenhadze. Los spra

wi!, ze . ndersen 1 Bournonville nie tylko spotkali s ię 

w przyszlosc1, ale też serdecznie zaprzyjażrn l 1. Obydwu 

pano łącz Io 1 11ełk ie zamilo anie do baletu. Ola Augu

sta Bournonv1lle' była to 1ednak m1lośt spe ł niona. Miał 

zaledwie sześć lat. k1ed debiutowa ł jako uczen tari

ca w kopenhask m Tea r e Krolewskim W wieku ośmiu 

at zagrał swoją pierwszą rolę w nord ckim balecie La

gertha. Choreografię do spektaklu pr zygotował, uzna-

an1 za Ojca Królewskiego Baletu Our\sk iego, włoski 

tancerz 1 choreograf Vincenza Galeott1 W twórczym dorob u Galeott1ego znalazło się oko

ł o pięćdziesiąt poz cj1 teatralnych. Wśród nich jednoakto balet Kaprysy Kup1oyna r Balet

mistrza (Amors ag Balletmesterens Luner). który do dziś obecny jest w światowym repertu

arze Pows ta ł w 1786 roku do muz kl Jensa Lolle 1 iest wspólcze nie najstarszą oryginalnie 

wykonywaną choreograf ią Galeolli był rowrnez undatorem 1. od 1775 roku aż do śm1erc1 . dy

rektorem kopenhaskiego Teatru Królewskiego. Także szko ł a baletowa do której uczęszczał 

Bournonv1łle. był a pod jego nadzorem. W 1792 ro u Galeott1 zaangazował do zespołu fran

cuskiego tancerza. Był to ojciec Augusta - Antoine Bournonville Przez ponad 20 lat Bour-

1onv1lle senior tar\czyl główne partie w naJwazri1ejszych pozyqach openhask1ego baletu. 
a po śmierci Galeott1ego zostai jego dyrektorem. Dzięk i t m szczęś liwym splotom okolicz

ności August Bournonv11le jUZ w 1821 roku mógł , ja o pra'tykant baletu, zadeb1utowac na 

królewskiej scenie w ulozonym przez Ojca divertissement. Występ jednak zaowocował po

stanowieniami. ze nalezy 1ę je zcze szkol ić 1 sz lifować: warsztat. Do Królewsk 1e1 Ak dem11 

Muzyki w Paryżu do klasy tańca Bournonville zdal egzaminy w 1824 roku. Dwa lata póżrnej 

podpi sa ł kontrnkt z Paryską Operą. W 1829 ro u podcza gościnnych występów w rodzi
mej Kopenhadze zadebiutowa ł ja o choreograf pozycjami Pochwala Gracji (Grat1ernes Hyld

ning) 1 Zolnierz 1 Wieśniak (Sołdat og Bonde). Artystyczny sukces Bournoun 11le'a by! tak 

wielki . ze openhaska scena natychmiast zaoferował mu osiemnastoletni kontrakt na sta

nowisku pierwszego ancerza oraz dyrek ora art s ycznego Króle sk1ego Duńskiego Baletu. 

W 1830 roku Bournonviłle porzucił w ięc Paryż dla , openhag1, w zamian dosta ł zespół baleto
wy oraz scenę do indywidualnych t órczych poszukiwań 1 kreacji . Jego kontakt z Paryzem 

nigdy jednak nie został zerwany, wręcz przeciwnie. Bournonv1lle, będąc uczniem mistrza Au
gusta Vestirsa reprezent ującego ajlepszy styl francuskiej szko ł y tańca klasycznego, m1al 

wszelkie warun 1, by ontynuować: t radyqę Wielkich wzorców we własnym zespole. Śle

dz ił w ięc bacznie rozwój paryskich scen Odnotowywał miany nurtów, stylów i nowości 
w św1ec1e sz tuki, a dz1ęk 1 olbrzymiemu talentowi mógł przek ładać je na język tar\ca. 1e re 

zygnowa ł przy tym z ogromnej dbaiosci o · aneczn1 i teatralny szczegói Działo się to zarów

no na płaszczyżnie tworczeJ, jak i odt vórczą Ostatni raz jako tancerz August Bournonv1lle 

wystąpił w 1848 roku. Mial wówczas 43 lata. ogromne taneczne doświadczen ie zdobyte na 

riaiważnieJszych europejskich scena 11 ara ca ł k iem pokazny JUZ dorobek choreograficzny. 



1/1 śród nich były Faust (1832). Torreador (1840) i Walde

mar (1848), którego tytułową rolą żegnał się ze sceną Jako 
wykonawca. z póżrne1szych przedstawień arto przypo

mnieć e, które wciąż pozos aią w świadomości środowi

ska baletowego 1ako wazne 1 znaczące Opowieść ludowa 

(Et Folkesagn 1854), .święto kwiatów w Genzano (Blomster

testen 1Genzano1858). Walkiria (1861) Ostatnią choreogra

fią Bournonv11le'a wystawioną na królewskleJ scenie był 

balet Od Sybem do Moskwy (Fra Sibinen til Moskva 1876) 

Jego premiera miała miejsce trzy lata przed śmiercią ar

tysty. Auguste Bournonville zmarł na openhask1e1 uli

cy w 1879 roku. w trakcie swo1e1 ostatn1e1 drogi z kościoła 

do dornu. Ouńs i bale zawdzięcza mu określenie własnej 

tozsamości stworzonej na specyficznych, estetycznych 

ideałach, ma1ących bazę w unikatowym przygotowaniu 

technicznym. Z Jego licznych prac w światowym kanonie 

baletowym wc1ąz grywanych Jes dziesięć pozyq1 Wśród 

nich bez wątpienia naj'..vażnie1szą 1est La Sylphide 

la sylphide 
Pierwsza wersia przedstawienia La Sylph1de powstała 

w 1832 roku. JeJ choreogra 1ę do libretta Adolpha Nournta, 

muzyki Jeana Schne1tzhoerfera. w dekoraqach P1erre-Lo

u1s Ciceriego i w .'Ostiumach Eugene Lamiego, przygoto
wa ł Filippo Taghom Prerrnera odby ł a się 12 marca 1832 ro u 
w Operze Paryskiej. Autor libretta - tenor paryskie) opery -

był tak oczarowany i zafascynowany owczesną gwiazdą 

europejskiego baletu, Marią Taghoni, iż postanowi! stwo

rzyć dla nie1 dzieło dorownuiące jeJ talentowi. Si ęgnął po 

histor ię napisaną dziesięć lat wcześnie] przez Charlesa 

Nodiera Trilby, albo Chochlik z Argyle. Zamias t chochlika 

u vodzącego zonę wieśniaka po1aw11a się sylfida i o ona 

w paryskiej ers1i miala ucieleśn iać milosc ducha do isto

ty śm 1er elneJ Postać Sylfa znana była w mitologu celtyc-

kiej i germański ej, oznaczała zwiewną is totę napowietrzną. 

W wierzeniach średniowiecznych byla synonimem ducha 

powietrza. Przyjaźnie z Sy lfem mógł sie t lko ten sm1er· 

telnik, który zachowa ł cał owitą czystosć duszy i c iała 

Utrzymywano, iz dzie ice po śmierci przemieniały się 

w sylfy. S1lvanusa odnajdziemy ez w mitologu 1zymsk ią 

Był związany z kultem dzikieJ przyrody 1 pełni ł rolę opieku

na lasów. Francuska nazwa la sylph1de przywalana zosta

la w romantyzmie z pełnym dziedzict Nem genetyczn, eh 

konotaqi Sylfida nabrala jednocześnie znaczenia kobiety 
pełnej lekkośc i i graqi, dlatego w litera turze można zna

lezc określ enie: baletniczka . Romantyczne w1dow1ska ba

letowe wywalały na pierwszy plan tancerk i. To one mia

ł y ucieleśniać ideały romantycznego pięk na . Wspięte na 

czub ach palców, zwiewne, le (k1e, n1eziemsk1e uosabiał 

potenqal ludzk1e1 wyobrażni . Na granicy iawy 1 snu m1al Ja 

wić się nowy romantyczny taniec . 

. onstrukqa baletu La Sylph1de opierała s ię na fundamen

talnych ideach epok1. dwoistości ludzkiego istnienia i roz

terkach, jakie wywoły Nała świadomość braku harmonii 

w świecie człowieka. W rezultacie więc treść baletu jest 

historią mężczyzny, którego duszę targa konflik t nam1ęt

nosc1 z rozumem. Oto w realnym świecie Jamesa po1awia 

się Sylfida, przez co burz, porządek realizmu 11 prowadza 

onuyczny niepokóJ Jej pocałunek narusza wiedzę Jame· 

sa o otaczającej rzeczywistości i Nywołuje w nim tęsk

notę za tym, co tajemnicze 1 zawoalowane. Wyzwala pra

gnienie przekroczenia granicy zmys łów . Wewnętrzny spór 

Jamesa rozgrywa się pomiędzy wyborem m1lośc1 do Effy 

1 Sylfid . Pierwsza jest śmierteln iczką, reprezen tantką sza 

rei codzienności, druga symbolem romantycznej niezgody 

na prozaiczną egzystenqę Pomimo zaręczyn z Effie, Ja

mes nie potrafi uwolnić się od marzeń o Sylfidzie Kiedy 

ma doJść do ceremonn zaślub in . ikona taiemniczego świa-

ta znow się pojawia Porywając zaręczynowy p1erscio

nek. nie dopuszcza do małzeriskiej przysięgi A t pierwszy 

kończy s i ę pogonią Jamesa za znikającą w oddali obie l -

rncą spełnienia Rozgrywa się w pełnej realizmu scenerii, 

w codziennym św iec i e izby szkockich farmerow. ypel -

rnony tancem charakterystycznym naw1ązu1ącym do lo

kalnego kolory tu. a zarazem poezj i tamtego czasu, ulega 

transformaq1, gdy z1aw1a SIĘ e eryczna istota. 
Drugi akt Sylfidy w zgodzie z duchem epoki mus1al roz

grywać się w sceneru ta1ernniczei. Fan tastyczny byt, pe

len abstrakq1, nadprzyrodzonych mocy 1 ZJaw słuzyl wy

wołaniu wrażenia sw1ata nieziemskiego. Rządziły w mm 

inne prawa niz w św1ec1e rzeczywistośc i, pano ały w mm 

czary. Oto więc w1edżma Madge uzywa ich przeciwko Ja -

rnesow1 Pamiętna zniewagi, której s i ę dopuścił, gdy wy

śmiewa! Jej przepowiednie, podarowuje mu szal, mający 

uczyni ć z Sylfidy istotę śmi ertelną. Ale to. co miało być ak

tem urealnienia niez1emsk1ego stanu, staje się narzędziem 
zbrodm Zarzucając szarfę na ramiona Sylfidy - uśmier

ca Ją Przy wtórze złowies zczego śm iechu czarownicy 

Madge i dżw1ęków ślubnego orszaku Effie, Sylfida umiera 

w objęciach ukochanego Jamesa. Ostatnia scena baletu to 
pożegnalny taniec sylfid, unoszący zmarłą w otchłań ta-

1emrnc 1 sferę by tów nieosiągalnych rozumem K rólująca 

biel kostiumów, 1ako synonim dz1e 1ctwa, czystości dus~ 

1 niewinnosc1, na zasadzie kontrastu słuzy wydobyciu oraz 

pod reśleniu ta1emnicze1 1 magicznei aury aktu drugie -

go James i S. lflda s mbolizują dwie stron tudzkie1 natu

ry Dwrnstość jest obecna w wielu planach tego spektaklu 

cia ł o przern ko duszy, rozum wobec nieodgadnionego, ra

qonalne w konflikcie z nam1ętnośc1am1 , świat rzeczywi 
sty I królest o zmysłow. Dualizm w La Sylphide rozciąga 

się z planu tresc1 na plan formy. Kompozyqa dzieła kon -

sekwentnie realizuje romantyczny podział Akt pierwszy 

tańczony w butach, ustawiony jako obraz z c1a fam1l1jne 

go s1ln1e kontrastu1e z aktem drugim. w tórym leśn , świat 

sylfid rozgrywa się en pointe lub nad ziemią 

duńskie dziedzictwo 
Francuska La Sylph1de przypieczętowała tryumf romanty

zmu sztuce baletu. Grana byla w Operze Paryskiej nie

przerwanie do 1860 ro u W tym czasie pokazana została 

na naj ażnieJSZ eh scenach Europy. Sukces baletu opie

rał s1e rne tylko na libretcie napisanym w zgodzie z panu

jąc , m1 Ideami Nawet niezwykle wzruszająca odtwórcz ni 

głównej roli - Maria Taghorn - rne zagwarantowałaby fali aż 

tak entuzjastycznych recenz11. Do niebywa ł ego powodze

nia spektaklu przyczyrnły się bowiem takze wys1lk1 chore 

ografa. zabiegi dekoratora, a nade wszystko praca kostiu 

mografa. Współczesna leksyka zawodowa nazwę ballet 

blanc zawdzięcza kost1umow1 stworzonemu na potrzeby 

tego przedstawienia Biała, sięgająca lydki spódnica, wy

konana ze zwiewnego tiulu, obcisły gorset z wpiętym przy 

wyc1e;c1u kwiatem. wianek na glowie oraz skrzydelka na 

plecach stanowily kwintesencję ducha epoki 1 jednocze

śnie wzór do odgrywania scen nadprzyrodzonych. W po łą 

czeniu z po1ntam1, tóre umożliwiały tancerce wznoszenie 

się na palcach, sprawiał, ze balerina sięgala nierealnyct1 
przestworzy. Je] skoki, obroty, arabesque stawały się lek" 

kie. ' dlużone. prawdziwie nieziemskie, tym samym czy

niły ze sceny oniryczną sferę Pointy, romantyczne tutu 

(paczka), uzyc1e flugó umożli wiających napowietrzne 

loty spowodowały, że 1nscernzaqa romantycznego świata 
stała się moz l1wa. \ mm zaś. wbrew siłom graw1taq1, ta 

niec zdawał się odbywać w powietrzu 

Umie1ę tność kreacji efektów nadprzyrodzonych dla roman

tyzmu była cechą bardzo i stotną, pozwalała na tworzenie 
ekwiwalentów bytów duchowych. Według romantycznych 



za lożeri poznanie rzeczyw1s tośc1 mogło być uchwycone 
w aktach 1ntulCj11 spontanicznej yobrażrn. Chęć os1ągrnę

c1a obrazu świata malowrnczego, nastrojowego i pobu
dzającego da marzen, wymuszała specyficzne podejsc1e 
twórców eatralnych do ma erii i środków. Tworzenie ta-

1emn1 zych przedstaw1eri wynikało z ówczesnych ocze 
kiwari. Teatralna iluzja służyć miała możl iwości całkowi e
go zanurzenia s ię w romantyc nych wzorcach. Baletowe 

przedsta ienia udawano na kanwach historn m1stycz 
nych. orientalnych, mityczny h. Więk zasć z rnch miał a 

zaplanowane światła ks ięzyc . przy którym pozaziemskie 

z1a mogły pojawiać się śmier teln ikom. 

Tę pełnię teatralnych 1 bale owych osiągnięć w roku 1834 

zobaczy! Bournonville. Owa lata późn ieJ zdecydował s i ę 

stworzyć wlasną realizaqę La Sylphide w związku z wy

górowaną ceną za or yg ina l ną muzykę Bournon1 1lle zde
cydowal się zamówić nowe opracowanie. Duriską wersję 

stworzy! kompozytor Herman L0vensk1old. uz ka dla Bo
urnonv111e·a nierozerwalnie wiązała się z koncepqą tan

ca. Nakladaly się na to osobista muzykal ność choreogra

f a oraz 1ego, na wskroś romantyczne, podejście do materii 
dżw 1ęków Jednocząca rytm i ruch. stanowila dla Bourno 

nv1lle'a cudowny świat magii prze yconeJ emocjonalną 1n 
tensywnością. Niosła moc zmysłowości i oddawała irra

cjonalną na tu rę zyc1a srodkami. których w zaden sposób 
me me mogło zastąpić Według Bournonv1lle'a stanowila 
fundament dla baletu. Dzięk i niej taniec mogl stawać się 

poezją Przes trzeń muzyki wzruszaiących urnesieri mie-

11 dopełniać tancerze. Tytułową rolę duńskiej la Sylphi

de zatańczy ł a , ma1ąca niespelna siedemnaście lat. Luc1łe 
Grahn. roli Jamesa wys ąp11 sam choreograf. Kultywu

j ąc romantyczne ideały, Bournonvllle dokonał jednak zna
czących zmian w konstrukcji baletu. Pierwszą było wpro
wadzenie wyraznego podziału na mim oraz taniec. Mim 

s łużący pantomimicznym akqom ś 1ś le określał m1m1kę 

twarzy. gesty ę rąk 1 nag oraz ułozerne tuła 1a Tancerz 

wed ług Bournonv1lle'a mus1al nie tylko um ieć tańczyć, mu
siał ró m1ez być a torem. Bournonv11ie dok ładnie okre
śli ł kierunek spojrzenia, połozenie torsu, ulożenie dłoni 

Wszytkie zab1eg1 m1aly słuzyć wzbogaceniu akq1. Zamiast 
maniery danse noble choreograf zaproponował czystość 

stylu i nowe jakości techniczne. Tajemnica stylu Bourno

nville'a tkwi między innymi w epaulement. To specyficzne 
ul zenie górnej części c1ala, w lekkim diagonalnym usta

wieniu wobec · idza, obejmuje także charakterystyczne 
ustawienie gł owy, a nawet wzroku. Ten częs o podąza za 

k1erunk1em stopy prac ującej , czyniąc z ruchu stopy tema , 
może ro nocześnie wywolywac wrażenie cia ła zanurzo

nego w swej duchowej zmysłowości. Uk ad rą według 

duńskiej sz koły cechuje zao rąglenie . palce są m1ękk1e 

1 spokojne. Pracę nóg chara teryzuje o romna szyb ość 
i precyzja. kontraście do nag łych i uzych pas. sek en

qe maleńk ich krocz ów wydobywaj . inną. uzupełniaJą

cą dynamikę tanecznych wariacji ymaganie wzorcowej 

techniki Larica w po łączeniu z idealnym aspektem wyko
nawczym, sprawiły że Bournonville zrównał w hierarchii 

status tańców zeńsk ich 1 męsk ich. Romantyczny balet 
wykorzystywał tancerza jedynie jako tlo działań tancerek. 
Dopiero Bournonv1lłe spowodował, że męski taniec znów 

uzyska! wyso ą pozycję w balecie. I to 1est kolejna zmia
na w bee francuskiego pierwowzoru La Sylph1de. James 
w duńskieJ wersi1 stal się równorzędnym partnerem - tan

cerzem wobec Sylfidy 
Choreograficzne decyzje Bournonville'a do dziś mają trwa

le konse wenqe w dziełach bale towych. Obok ty tulowei 
roli Sylfidy wymienia się więc zawsze także iei partnera 
- odtworcę roh Jamesa. Wsrod n 1słynrne1szych duetow 
znaidziemy Carlę Fracc1 oraz Rudolpha Nureyeva, Annę 

L~rkesen i Henninga ran t ma. Margrethe Schanne z Erikiem Bruhn, Caroline Cavallo i Mad
sa Blangstrupa, Yanę Selinę 1 Leonida Sarafanova, Christinę Olsson 1 Ałexe1a Ratmanskyego. 
Pierwszą polską ylfidą była Karol ina Wendtówn . Z tańczyła warszawską p remierę w Te

atrze Wielkim w 1839 ro u, ale jeszcze we francuskiej wersji Taglloniego. La Sylphide Bour
nonville'a jest św iadec twem estetyczneJ t1armon11, 1aką autor osiągnął w sztuce baletu. Czy

ste linie ciała , póz i kroków N zgodzie z niewymuszonym wdz1ę iem nie pozwalają jednak 
te1 technice przyćmić graq1 ruchu. Piękno tarica według szkoły Bournonv1lle'a to przede 

wszyst 1m harmonia. Ale ta nie zwalnia z op rowania doskona lą techni ą tarica. Wystawia
na niezmienionej postaci od ponad 170 lat La Sylphide stanowi nieoceniony przykład wciąz 
zywego reli tu romantycznej epoki. Przez ogrom wymagań technicznych zręczności, a tak

że od po iedniego aktorsk ego prz, gotowania ciąz stanowi wyzwanie dla najlepsz eh ze

społów baletowych na w1ec1e. • 



karina elver 
Pedagog, speqalistka stylu bournonv1lle'owsk1ego, 

choreograf Swoją edukaCJę ba letową rozpoczęła 

w Duńsk iej Królewskiej Sz .ole Baletowej w Kopenha

dze. W lalach ł980 -2003 występowała w Royal Da 

nish Ballet, początkowo jako koryfejka, następnie so

listka; wykony ała także ro le charak terystyczne. Jej 

kariera art_ styczna ściśle związana była ze stylem 

baletu bournonville'owskiego 

Jeszcze jako lancer a zaczęla tworzyć własne prace 

choreograficzne. Jest au torem choreografii m 1n do 

Tannhausera Richarda Wagnera, wystawianej w Royal 

Danish Opera (1995) w 1998 roku zorgan i zowała i ww.::
ła udział w wyjeździe na Grenlandię dla grupy tance

rzy z Royal Danish Ballet z łasn m programem artys

tycznym. 

z chęci poszukiwania nowych wyzwań artyst cznych, w 2003 

roku zdecydowała s ię odejśC z Royal Danish Ballet. Odtąd nie 

jest na sta ł e związana z żadną instytucją, współpracuje jedynie 

jako pedagog, choreograf i specjalista stylu bournonville'owskie

go w Danii i poza granicami kraju Od 2003 prowadziła zajęcia 

w Intro-Dans (Arnhem, Holandia), The !celand Dance Company 

(Islandia), Skaanes Dance Theatre (Szweqa), Austrian Ballet Com

pany 1 Arc1-Tanz (Tokio), The ational Ballet of Santiago (Chile), 

w Czeskim Balecie Narodowym (Praga, Brno), Teatrze Tańca w Bu

dapeszcie ( Węgry), F i ńskim Balecie Narodowym (Oslo), Staats

balletls w Berlinie. 
P racowała jako konsultant choreograficzny bajek Hansa Christia

na Andersena m.1n Dzikie labędz1e Jest laur~atką wielu między

narodowych nagród za os iągnięc ia artystyczne. 

agnieszka nagórka 
Absolwentka Akademii Muzyczne1 im. Fryderyka Chopi

na N 1arszaw1e klasie dyrygentury prof Antoniego 

Wita. Trzykrotnie brala udzial w kursach dyrygenckich 

dla wyróżrna1ących s ię studentów d _lfygentury, prowa

dząc Narodową Ork iestrę Symfoniczną Polskiego Radia 

w Katowicach. 

Od 200! prowadzi działalność koncertową , występując 

gościnnie z orkiestrami filharmonicznymi w kraju oraz 

w prest1zowych salach za granicą (m.1n. Konzerthalle 

w Bambergu, Konzerthaus we Fre1burgu, Casino w Bazy
lei) z programami symfonicznymi jak i operowymi. 

w 2002 związała się z Teatrem Wielkim w Poznaniu. 

Premiera Fausta Antoniego Ks1ęc 1a Radz1w11ła , wraz 

z Adamem Hanuszk1ew1czem 1 Franciszkiem Starow1ey

sk1m, była Jej debiutem na poznańsk i ej scenie operowej. 

Na swojej drodze współpracowa ła również z anuszem Treli ń 

skim (Andrea Chenier Umberto Giordano), Grzegorzem Jarzyną 

(Cosi fan tutte Wolfganga A. ozarta) oraz solistami: ałgo rza

tą Walewską. Agniesz ą Wolską, Piotrem Nowackim, Dariuszem 

Stachurą. 

Premiera opery Wolny strzelec Carla M. von Webera i baletu Sen 
nocy letniej Feliksa Mendelssohna pod jej kierownictwem mu

zycznym zainaugurowała VI 1 VII Festiwal Hoffmannowski w roku 

2006 i 2007. W Teatrze ielk1m w Poznaniu dyryguje ponadto 

spektaklami operowymi, m.in . Cosi fan tulle W.A Mozarta, Gra
czami Dymitra Szostakowicza I Krzysztofa Meyera 1 abucco 

G. Verdiego, w Operze Krakowsk1e1 gościnnie dyryguie Don G10-

'*'Vann1m W.A. Mozarta. 

Wraz z Wiesławem Ochmanem przygotowala cykl koncertów 

,Polscy tenorz pamięci Jana Kiepury' prezento anych w war

szawskie] F1lharmon11 arodowej . 

w sierpniu 2008 zdobyla li nagrodę na IV Międzynarodowym 

Konkursie Dyrygentow Operowych ,Luigi Mancinelh' w Orvieto we 

Włoszech. Od 2009 r. pełni funkcję pierwszego gościnnego dyr -

genta Klass1k Radio w Hamburgu. Prowadzi rówrnez działalność 

pedagogiczną. prowadząc za1ęcia ze studentami na Akademii 
Muzycznej im. 1.l Paderewskiego w Poznaniu. 



balet 

I solisci Dominik Muska 

Agnieszka Wolna 
solisci Natalia Trafankowska 

Karolina W1sniewska 

1ktor Oawidiuk 

Ar ad1usz Gumny 

Bogda Jabłońsk; 

Andrzej Płatek 

Mateusz Sierant 

Taras Szczerban 

Dymitr Tenytskyy 

koryfeje Domini a Babiarz 

Aleksandra Brzezowska 

Diana Gajownik 

Anna Gumna 

E .aterina Kitaeva 

Manka Mudziejewska 

hino Sakurado 

H1nako Sakuraoka 

Katarzyna Samól 

Ewa Szymaris a 

Lidia Zwolińska zespół Marta Anczykowska 

St hane Aubry baletowy Paulina Golak 

Krystian Augustyn Marra Kielan 

Artur Furtacz 1ar1ka ucz 

Michał Kaczmarczyk Bea Maciaszczyk 

Tomasz Niezborała Paulina Majda 

Marcin Rolczynsk1 Zuzanna Perszewska 

Oleg Stankow 

Jakub Starzycki 



orkiestra 

skrzypce I Piotr Kostrzewski, G1edy JędrZeJCZ a k, Ehza SchuberL Pietrzak. Kamila Gryska 

Magdalena Olech, Andre asztelan, Dezydery Grzesiak, Malgorzata Hadyńska 

Maria Matuszewska, Małgmzata Wnę k . Beata N1ew1lecka, atarzyna Janda-Dawidziuk 

Aleksandra Lesner, Agata Kabacińsk a 

skrzypce li Tomasz Zelaśk1ew1cz. Ryszard Chm1elewsk1, W1eslaw Ziół owski, Moni a Dworczynska 

Maria Murawa-fraska. Dawid Walczak, Ma11a Bawolska-Oastych, Joanna Modzelews a 

Olga Ha a. Maria Radziszewska. Krzysztor asłyk 

altówki LukasL K1eroń c z k. Dominika S1 ara, Ryszard Hoppel. Agnieszka ubasik 

Remigiusz Strzelczyk, Wojciech Gumny. Bogumiła Kostek 

wiolonczele Dorota Hajzer. Krzysztof Kubasik. Andrzej Nowicki, Aleksandra Awtuszewska 

Aleksandra Jóżw1ak , .~ arta Lupacz . Agata Maruszczak. Arkadiusz Broniewski. Mateusz Słojewski 

kontrabasy Donat Zam1ara. Ryszard Kaczanowski, Jerzy Springer. Stanisław Binek 

M1chi'!I Francuz ik . Tomasz Grabowski 

harfa 

flety 

oboje 

klarnety 

Paulina Kostrzewska 

Karolina Porw1ch. Michał Dykiel, Brygida Gw1azdows' a-Sine 

Maciej Piot rowski. Agnieszka Ganoecka 

Mariusz Dziedzirnewicz, Wies ław Mar kows~ 1 . Maria Pasternak. Piotr Fur tak 

Kazimierz Budzik, Slawomir Heinrychowsk1. Krzysztof Mayer, Tomasz Gol1nski 

fagoty Dariusz Rybac i. Joanna Kołodziejska Andrzej Józefow1cz. Błazej Pas ernak 

waltornie Mikotaj Olech. Jakub damek. Ewa Szychowiak, Mirosław Sroka 

Ern111a Dob rzyń , Joanna Kubis. Damian Lotycz 

trąbki 

puzony 

Mac1e1 Słom1an . Sylwester Szychowiak, l esze . Kub1a , Henry· Rzeżn1k 

Zbigniew Starosta, Piotr Banyś, Piotr Nobi • Tomasz Stanisławsk i 

Tomasz Kaczor. Mirosław M1lkow 1 

tuby jacek Kor ty!ewiCL 

perkusja Piotr Kucharski. Piotr Solkow1cz. Aleksandra Szymariska. Małgorzata Bogucrn·M1ler, Piotr Szulc 

instrume11ty 
klawiszowe Krzysztof Leśniewicz 

dyrektor 

I zastępca dyre tora 

Michał Znaniecki 

Ryszard Mar ow 

z-ca dyrek ara ds muzycznych Mieczysław Nowakowski 

kierowrn baletu 

kierownik choru 

k!1>rown1k !iterack1 

~ierowni techniczny 

1erowm< 

Jacek Pr zybylowicz 

Mariusz Otto 

Michał i Stankiewicz 

Jacek Wenzel 

Organizaq1 Pracy Ar ys1yczneJ Mac1e1 Wieloch 

k1eiowm Biura Obslug1 W1dzow Anorzei Frąc :owiak 

glówny sięgowy Ewa Olczak 

zast1wca głównego ks1egowego Dorota Wenzel 

1mpresar1a1 

pozyskiwanie funduszy 

produ qa artystyczna 

k1erowm Sluzo Pracowniczych 

kieiOwnik aomrn1straq1 

inwestycje 

radca prawny 

archiwum 

przygotowanie sohstow 

asystenl choreogra a 

inspektor baletu 

a omparnatorzy baletu 

pedagog baletu 

Katarzyna Lisz~owska 

Barbara Borg1e1 

M1chal Grudziński 

Grazyna Kastro 

Hanna Maląg 

Norbert Sobczak 

Agnieszka Brzozowska-Wilczek 

Tadeusz Boniecki 

Olga Lem o, Wanda Marzec 

Barbara Ddwrot, Olena S ro 

Małgorzata Połynczuk Standa 

Andrze1 Płatek 

Grażyna Lewandowska 

Magdalena Maryniak 

Uran Az. mov 

„ 

:nsp1qenc1 Danuta azm1ers.:a, Wiesława Wiza 

Ryszard Dłuzew1u, Pawel romol1c . .1 

Janusz Temn1ck1 

sullerzy Magoatena Głuszyńska, Wad1m Zorin 

k1erown1k produ cji 

pracowrna,scenograf1czna 

realizator swialla 

scena 

dekoratornia 

perukarnia 

garderobiane 

malarnia 

Zb1gn1ew lakomy 

Czeslaw Pietrzak 

Marek Rydian 

Dariusz Mlchals~1 

Robert N1ed1 ich 

Ewa N1edżw1edz 

Ewawower 

Jacek Wysocki 

pracownia krawiecka damska Krystyna Jędryczka 

pracownia krawiecka męska Grazyna Tum1daj 

modystk. Elżbieta Bogusławs a 

pracownia obuwnicza 

slusarnia 

stolarnia 

opracowanie 

i redakcja programu 

opracowanie> graiiczne 

lotogralle 

teatr wielki w poznaniu 

ul Fredry 9; 61-701 Poznari 

tel. 61 65 90 200 

opera(a)opera.poznan pl 

www.opera.poznan.pl 

'az1m1erz M1kolajt:Zak 

Romar Deruck1 

Marek Kw1atkowsk1 

Mtchal l Stank iewicz 

Blanka Tomaszewska I fenommed1a pl 

~atarzyna Zalews a I caterinazalewska.com 
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