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Jezioro łabędzie jest jedną z legend baletu petersburskiego. Dzięki wielu wykonaniom wersji tradycyjnej, stało 
się archetypem i symbolem klasycznego baletu. Długo by można rozprawiać o tym, czym różniły się wersje -
petersburska, moskiewska, londyńska, amerykańska czy paryska. Znamy również niekonwencjonalne ujęcia 

proponowane przez choreografów współczesnych - Johna Neumeiera, Toma Schillinga, Matsa Eka, George 
Balanchine'a. Ilekroć tytuł ten pojawia się na afiszu, gwarantowane są komplety widzów na widowni. Wszędzie, 
gdzie tańczy się Jezioro łabędzie, artyści baletu zgłaszają gotowość do pracy, aby zaspokoić swoją tęsknotę do 
tańca klasycznego. 

W naszym Teatrze. białe akty przekazuje Liliana Kowalska, choreografii scen dworskich podjęła się Ewa 
lfycichowska. Aby zrealizować przedsięwzięcie, na scenie stanęły najlepsze siły baletowe Poznania - tancerze 
Teatru Wielkiego, Polskiego Teatru Tańca, uczniowie Szkoły Baletowej oraz zaproszone gwiazdy. 

Mamy nadzieję nawiązać do tak niegdyś cenionej, a ostatnio zaniedbanej w naszym mieście, tradycji 
przedstawiania wielkich widowisk baletowych opartych na tańcu klasycznym. 
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* Związana z nim od dawna, trzykrotna wykonawczyni 
partii Odetty-Odylii, spotykam się z Jeziorem łabędzim 
po raz czwarty, teraz w innym charaktarze - jako rekon
struktor tego dzieła. 

Mija sto lat od światowej prapremiery baletu, zde
cydowałam się więc spojrzeć nań poprzez pryzmat in
nej konstrukcji inscenizacyjnej. 

Zachowując cześć dla tradycji, dzięki której najcen
niejsze perły oparły się czasowi (akt II, pas de deux z II 
aktu), patrzymy w przyszłość. Rozwinęła się technika 
baletowa, dzisiejsi tancerze muszą sprostać dużo więk
szym trudnościom wykonawczym i interpretacyjnym. 
Niekwestionowana ranga arcydzieła sprawia jednak, że 
role jego głównych bohaterów stanowią szczyt marzeń 
każdego artysty. 

Jezioro łabędzie wygrywa walkę z czasem. Dlacze
go? Każdy z nas ma swoje marzenia, a jedno z nich, to 
znaleźć się w innym świecie - tam, gdzie zwycięża 
dobro i piękno. Klasyka jest takim właśnie marzeniem 
- o doskonałości, pokonaniu wszelkich przeszkód, się
ganiu ideału, kiedy wydaje się, że już-już stanęliśmy na 
szczycie. Tego jednak nie dokonamy nigdy, bowiem 
Sztuka jest wiecznym dążeniem, a jeśli nie osiągamy 
doskonałości - przynajmniej pozwala nam zbliżyć się 
do niej. Bo Piękno na to jest, by zachwycało I do pracy. 
Praca - by się zmartwychwstało (Cyprian Kamil Nor
wid). 

~~~ 

Wszystko zaczęło się sto lat temu, 15 stycznia 1895 r. 
Petersburski Teatr Maryjski był świadkiem narodzin 
największej legendy baletu klasycznego, Jeziora łabę
dziego. W 18 lat po pierwszej, nieudanej premierze, 
przygotowanej przez Reisingera w Moskwie, Lew Iwa
now i Marius Petipa wykreowali do muzyki Czajkow
skiego dzieło, które dla tancerzy i. choreografów całego 
świata stanowić będzie odtąd wyzwanie w tym samym 
stopniu uczące pokory, co i prowokujące do twórczego 
z nim spotkania. 

Genezy realizacji naszego projektu Jeziora łabędzie
go należy szukać zarówno w pietyzmie wobec tradycji, 
które prezentuje akt II i IV, jak i w poszukiwaniu współ
czesnej formuły wypowiedzi w akcie I i III, które nie 
rezygnując ze stylizacji, siegają do źródeł techniki tań
ca klasycznego, potraktowanej jako instrument choreo
grafa tworzącego u schyłku XX wieku. 

Preferując con amore taniec modern, nie potrafię 
i nie chcę wymazać z pamięci swoich korzeni. Tańcząc 
przez blisko dwadzieścia lat role klasyczne, podświado
mie żyłam problemami moich bohaterek, zamkniętych 
w odwiecznym, dychotomicznym kręgu dobra i zła, 
czerni i bieli, nieba i piekła. Taka jest też literacka kon
cepcja Jeziora łabędziego, której zapragnęłam dać nową 
barwę, pozwalającą na usytuowanie postaci baletu 
w dwu światach: tradycyjnym - baśniowym i współczes
nym - realnym. 

Słynny reformator baletu Mats Ek, pracując w Pol
skim Teatrze Tańca wyznał mi, że swoje niezwykłe in
terpretacje Giselle i Jeziora łabędziego zrealizował nie 
z powodu niechęci do baletu klasycznego - jak jest po
sądzany - ale z wielkiej do niego miłości, poszukując -
uśpionej w muzealnej konwencji - duszy tańca. Pragnę, 
aby tę duszę udało się Państwu odnaleźć także i w na
szym spektaklu. 

dirF 



PIOTR CZAJl(OWSKl_ 

JEZIORO 
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AKT PIERWSZY - PROLOG 

SPACERUJĄC WŚRÓD PARKOWYCH DRZEW, ZAMYŚLONY MŁODZIENIEC MARZY O SPOTKANIU NIEZWYKŁEJ 

DZIEWCZYNY. KRYJĄC SIĘ PRZED BEZTROSKIM NASTROJEM ROZTAŃCZONEJ GRUPY PRZYJACIÓŁ, W SAMOT

NOŚCI PODDAJE SIĘ ROMANTYCZNEMU NASTROJOWI. ZNALEZIONE PRZYPADKIEM ŁABĘDZIE PIÓRO WYWO

ŁUJE WNIM WSPOMNIENIE BAŚNIOWEJ OPOWIEŚCI O KRóLOWEJ ŁABĘDZI 0DETCIE I ZŁYM CZAROWNIKU 

ROTBARCIE. ŚWIAT WYOBRAŹNI CORAZ SILNIEJ WZBUDZA TĘSKNOTĘ ZA NIEZWYKŁOŚCIĄ, WIELKIE PRAG

NIENIA MAJĄ MOC PRZEKRACZANIA GRANIC RZECZYWISTOŚCI. W TAJEMNICZEJ ATMOSFERZE NOCY MŁO

DZIENIEC PRZEISTACZA SIĘ W KSIĘCIA ZYGFRYDA, KTÓRY NAD JEZIOREM SPOTYKA ZAKLĘTĄ W ŁABĘDZIA 

0DETTĘ I GROŹNEGO WŁADCĘ ROTBARTA. 
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AKT DRUGI 

PóŁNOC. NA TAFLI JEZIORA PRZESUWA SIĘ STADKO BIAŁYCH ŁABĘDZI. NA BRZEG PRZYBYWA ZYGFRYD, 

PRZED KTÓRYM NAGLE POJAWIA SIĘ KRÓLOWA ŁABĘDZI 0DETTA. WYJAWIA ONA TAJEMNICĘ: ZŁY CZAROW

NIK ROTBART ZAMIENIŁ JĄ I JEJ TOWARZYSZKI W ŁABĘDZIE, KTÓRE JEDYNIE O PÓŁNOCY, NA.O BRZEGIEM 

JEZIORA MOGĄ WRÓCIĆ DO LUDZKIEJ POSTAO. ZAKLĘCIE ZŁAMIE JEDYNIE SZCZERE UCZUCIE CZŁOWIEKA, 

KTÓRY NIGDY DOTĄD NIE WYZNAŁ NIKOMU MIŁOŚCI. WśRÓD SKAŁ UKAZUJE SIĘ ZŁOWROGI PTAK - TO 

ROTBART PRZYPOMINA 0DETCIE O SWEJ WŁADZY, A KSIĘCIU O GROŻĄCYM MU NIEBEZPIECZEŃSTWIE. MŁO

DZIENIEC, ULEGAJĄC CZAROWI 0DETTY, NIE LĘKA SIĘ POGRÓŻEK - PRZYSIĘGA JEJ WIECZNĄ MIŁOŚĆ 

I WYZWOLENIE. 

ZBLIŻA SIĘ ŚWIT, ŁABĘDZIE MUSZĄ ODPŁYNĄĆ. Po CHWILI BIAŁE PTAKI ZNÓW ŻEGLUJĄ PO JEZIORZE. 



..__ 

AKT TRZECI 

PRAGNĄC ZDJĄĆ CZAR Z 0DETTY, NIEPOMNY NA ZŁE MOCE ZYGFRYD PODĄŻA NA ZAMEK ROTBARTA. 

ZASKOCZONY TRAFIA DO SALI BALOWEJ. NIE PRZECZUWA PRZYGOTOWANEGO PRZEZ ROTBARTA I JEGO 

ŻONĘ PODSTĘPU, KTÓRY MA DOPROWADZIĆ DO ZŁAMANIA ZŁOŻONEJ 0DETCIE PRZYSIĘGI. 

GOSPODARZ ZAMKU I JEGO ŚWITA PRZEDSTAWIAJĄ ZYGFRYDOWI PEŁNE POWABU ISTOTY - KOBIETY

-ŁABĘDZIE, KTÓRYM - MIMO STARAŃ - NIE UDAJE SIĘ WYWRZEĆ WRAŻENIA, MOGĄCEGO ZATRZEĆ WSPO

MNIENJE 0DETTY. 

PRZEBIEGŁY ROTBART PRZYGOTOWAŁ JEDNAK NIEZWYKŁĄ NIESPODZIANKĘ - DO SALI BALOWEJ WKRA

CZA NAJPIĘKNIEJSZY, CZARNY ŁABĘDŻ - TO 0DYLIA. CÓRKA CZARNOKSIĘŻNIKA, ŁUDZĄCO PODOBNA DO 

0DETTY. ZAGUBIONY ZYGFRYD, ZMYLONY PODSTĘPEM ROTBARTA ŚLUBUJE 0DYLII MIŁOŚĆ. DOPIERO 

TRIUMF DWORU I ROZPACZ 0DETTY UŚWIADAMIAJĄ MU TRAGICZNĄ POMYŁKĘ. ZROZPACZONY, PRAGNIE 

ODWRÓCIĆ LOS. 

. ,.,. -· 

AKT CZWARTY 

BRZEG JEZIORA. ŁABĘDZIE Z NIEPOKOJEM OCZEKUJĄ POWROTU KRÓLOWEJ. 0DETTA WRACA SMUTNA, 

OPOWIADA TOWARZYSZKOM O ZDRADZIE ZYGFRYDA. LECZ PRZYBYWA I ON, PEŁEN SKRUCHY I ŻALU. ZA

PEWNIA 0DETTĘ O SWOJEJ MIŁOŚCI, GDYŻ PRZECIEŻ TO JĄ WIDZIAŁ W OSOBIE 0DYLII. 

NAGLE, Z ŁOPOTEM SKRZYDEŁ, WŚRÓD BŁYSKAWIC I HUKU PIORUNÓW NADLATUJE CZARNY PTAK - TO 

ROTBART, KTÓRY NIE MOGĄC POKONAĆ UCZUCIA KOCHANKÓW, GROZI KSIĘCIU ŚMIERCIĄ. ZYGFRYD STAJE 

OO WALKI Z ROTBARTEM I ODNOSI ZWYCIĘSTWO. POKONANY ROTBART TRAO WŁADZĘ I ODCHODZI 

W CIEMNOŚĆ. 

W STAJE ŚWIT, A WRAZ Z NIM KOŃCZY SIĘ CZAROWNA NOC. POZOSTAJE TYLKO DWOJE ZAKOCHANYCH, 

SPOGLĄDAJĄCYCH SOBIE W OCZY. MOŻE TO BYŁO TYLKO SENNE MARZENIE? UŚMIECHAJĄCA SIĘ ZAGAD

KOWO DZIEWCZYNA NIE ZDRADZA MŁODZIEŃCOWI SEKRETU, TYLKO Z JEJ WŁOSÓW WYPADA JAKIEŚ BIAŁE 

PIÓRO„. 



Realizacje „Jeziora łabędziego" w Poznaniu 

Fotografia ze spektaklu premierowego 5 lipca 1953 roku, scena.finałowa z IV aktu - Barbara 
Karczmarewicz ( Odetta) i Bohuslaw Stancak (Zygfryd). Kierownictwo muzyczne -Henryk Czyż, 
choreografia - Stanisław Miszczyk, scenografia - Stanisław Jarocki. 

Jedna z najwybitniejszych odtwórczyń partii Odetty-Odylii, Olga Sawicka oraz Wiesław Ko
ścielski (Zygfryd) podczas premiery 22 listopada 1969 roku. Kierownictwo muzyczne - Edwin 
Kowalski, inscenizacja i choreografia (akt I, III, partia Rotbarta) - Conrad Drzewiecki, opraco
wanie (akt II, grand pas de deux wg Iwanowa, akt IV wg Messerera) - Barbara Kasprowicz, 
scenografia - Krzysztof Pankiewicz. 
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JEZIORO 
łABF;DZIE 

Kierownictwo muzyczne JACEK .KRASZEWSKI 

Choreografia i libretto 

PROLOG I AKT TRZECI EWA WYCICHOWSKA 
Asystenci choreografa BARBARA GoŁASKA 

MARIOLA HENDRYKOWSKA 

WITALIJ LITWINIENKO 

BARBARA SIER-JANIK 

AKT DRUGI I CZWARTY MARIUS PETIPA I LEW IWANOW 

Przekaz choreograficzny LILIANA KOWALSKA 
Asystenci BARBARA GOŁASKA 

EWA PAWLAK 

IWONA RATAJCZAK 

IRENA ŚLUSAREK 

Scenografia RYSZARD KAJA 

Reżyseria świateł JERZY BOJAR 

Inspicjenci DANUTA KAŻMIERSKA 

JANUSZ TEMNICKI 



PIOTR CZAJKOWSKI_ 
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Obsada 

Odetta-Odylia ELżBIETA KWIATKOWSKA 

ANGELIKA KACZMAREK,....--

Zygfryd SŁAWOMIR WOŻNIAK 

PAWEŁ MIKOŁAJCZYK 

Rotbart WITALIJ LITWINIENKO 

AKT I (PROLOG) 

Polski Teatr Tańca - Balet Poznański 

Diewczęta KARINA ADAMCZAK 

ADRIANA CYGANKIEWICZ 

V ANNA GRUSZKA 

ANNA KOŚMIDER 

MONIKA LISOWSKA 

Chłopcy RusTAM BIEŁOW 

SZYMON HALIK 

PRZEMYSŁAW KUBICKI 

AKT III 

Błazen PIOTR HALICKI 

Mistrz ceremonii KRZYSZTOF RACZKOWSKI 

Czerwone łabędzie ADRIANA CYGANKIEWICZ 

EWA SOBIAK 

MAGDALENA TABAKA 

J 

) 

Taniec neapolitański \ANNA GRUSZKA 

VMoNIKA LISOWSKA 

VszYMoN HALIK 

Taniec węgierski IwoNA PASIŃSKA 

BEATA WRZOSEK 

VPRZEMYSŁAW KUBICKI 

Taniec hiszpański VKARINA ADAMCZAK 

VANNA KOŚMIDER 
RUSTAM BIEŁOW 

Matka Odylii LIDIA Woś 

Cień Odetty MILENA LORKIEWICZ 

AKT II I IV 

Trzy łabędzie AGNIESZKA BARANOWSKA 

APOLONIA JASIŃSKA 

DARIA URBAŃSKA 

Cztery łabędzie ANNA HuK 

AGNIESZKA LEWICKA 

ALINA SzuTARSKA 

URSZULA URBAŃSKA 

PAULINA WIECZOREK 

Solo skrzypcowe P1arR KosTRZEWSKI 

KRZYSZTOF DASTYCH 

Solo wiolonczelowe BożENA ZIMOWSKA 

ARKADIUSZ BRONIEWSKI 

Solo harfowe HANNA PETRUK 

Uczniowie Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu 

Balet i orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu 



Jezioro łabędzie 

W 1871 roku, gdy Czajkowski przebywał latem 
w Kamionce, skomponował dla dzieci Dawydowych 
muzykę do jednoaktowego baleciku Jezioro łabędzi, 
który został przez nie ułożony i wykonany. Wtedy wła
śnie powstał główny, „łabędzi" temat melodyczny, wy
korzystany później w partyturze baletu. Skąd jednak 
Czajkowski zaczerpnął pomysł swojego pierwszego 
baleciku? Niezależnie od znanych mu zapewne ludo
wych rosyjskich legend i bylin o dziewczętach zaklę
tych w ptaki, o mimowolnej zdradzie kochanków 
i o potędze miłości zwalczającej złe moce, głównym 
źródłem inspiracji była prawdopodobnie bajka Puszki
m O carze Sałtanie, zawierająca podobne wątki. 

Świadczą o tym notatki kompozytora w tomiku poezji 
Puszkina, pochodzącym za zbiorów Dawydowych 
w Kamionce. Toteż gdy latem 1875 r. zaproponowano 
Czajkowskiemu skomponowanie baletu dla moskiew
skiego Teatru Wielkiego, miał już ogólną koncepcję 
utworu. 

Z propozycją tą zwrócił się do Czajkowskiego „in
spektor repertuaru" (a następnie dyrektor rządowych te
atrów moskiewskich), Władimir Biegiczew, człowiek 
wykształcony i oczytany, tłumacz i dramaturg. Biegi
czew podjął się opracowania libretta. Posługiwał się przy 
tym zawierającą podobny wątek treściowy niemiecką 
bajką, spisaną przez Hermana Muzeusa. Jednakże po
równanie z nią partytury świadczy o tym, że Czajkow
ski wniósł do akcji wiele własnych pomysłów, że starał 
się podkreślić romantyczny klimat legendy oraz wnik
nąć głębiej w duchowe przeżycia głównych postaci. 

Pierwsze libretto Jeziora łabędziego, wydane przez 
prywatną drukarnię w 1877 roku, różni się znacznie za
równo od partytury autorskiej, jak i od znanych nam 
opracowań. Premiera tej wersji odbyła się 20 II 1877 r. 

na benefis Poliny Karpakowej, która wystąpiła w roli 
Odetty-Odylii, mimo że oficjalną primabaleriną Teatru 
Wielkiego była wtedy Anna Sobieszczańska. Dyrekcja 
uległa naciskom męża Karpakowej, bogatego i wpły
wowego kupca. Młodsza wprawdzie o trzy lata od So
bieszczańskiej (która na czwartym przedstawieniu 
objęła tę rolę i zdobyła wiele pochwał), Karpakowa nie 
miała zdolności aktorskich, toteż w jej wykonaniu za
równo Odetta, jak i Odylia były postaciami bezbarwny
mi. Czując się pewniej w partiach tanecznych, zażądała 
dla siebie dodatkowego tańca popisowego. W III akcie 
wykonywała więc w bojarskim kostiumie taniec rosyj
ski ułożony na osnowie piruetów! Partię Zygfryda po
wierzono Stanisławowi Gillertowi, tancerzowi z war
szawskiej rodziny Gillertów. Dekoracje projektowali 
Iwan Szangin, Karol Walc i K. Groppius. Orkiestrą dy
rygował S. Riabow. 

Za największy błąd, jaki popełniła dyrekcja teatru, 
trzeba jednak uznać powierzenie przygotowania baletu 
niedoświadczonemu i pozbawionemu talentu, choć 

„niedrogiemu" choreografowi, Austriakowi Wenzlowi 
Juliuszowi Reisingerowi. Reisinger nie zrozumiał mu
zyki Czajkowskiego. Potraktował ją - zgodnie z przy
jętym zwyczajem - jako akompaniament, który można 
dowolnie zmieniać i przystosowywać do własnych po
mysłów lub do żądań wykonawców. Zdaniem kryty
ków, akcja baletu była chaotyczna, poszczególne sceny 
nie powiązane wątkiem dramatycznym. Oczekiwano 
przepychu dekoracji, lecz i one zawiodły, nie budząc 
żadnych skojarzeń ze światem fantastyki. Było to po 
prostu wielkie divertissement, złożone głównie ze scen 
pantomimicznych, urozmaicanych takimi efektami, jak 
przeciągany przez łabędzie biały tiul, wyobrażający 
wodę, znad której wystawały ich głowy. 

Jak głosiła zakulisowa plotka, cały zespół pomagał 
Reisingerowi, a soliści sami opracowywali swe waria
cje. Zdaniem jednego z recenzentów, Reisinger wyka
zał „niepospolitą umiejętność tworzenia zamiast tańców 
jakichś ćwiczeń gimnastycznych". Krytyk Herman La
roche ujął rzecz krótko: „Jeśli chodzi o tańce, to Jezioro 
łabędzie jest chyba najbardziej szablonowym, nudnym 
i ubogim baletem spośród tych, które dawane są 

w Rosji". 
Baletomani. przykładający do muzyki Czajkowskie

go tę samą miarę co do znanych im produkcji baleto
wych, uznali ją za monotonną, bezbarwną, mało „tanecz
ną" i nudną. Wśród recenzentów z moskiewskiej prasy 
codziennej nie brak było takich, którzy uważali, że Czaj
kowski dopuścił się „pogwałcenia tradycji", a nawet 
wytykali „niedostatki fantazji kompozytora". Niektórzy 
krytycy doceniając walory symfonicznej struktury bale
tu i jego nowatorski charakter, domagali się przygoto
wania nowej inscenizacji baletu lub wystawienia go 
w Petersburgu, lecz dyrekcja Teatru Maryjskiego nie 
kwapiła się na razie do podjęcia takiego ryzyka. 

Następca Reisingera na stanowisku baletmistrza Te
atru Wielkiego, Duńczyk Olaf Hansen, niewiele prze
wyższał umiejętnościami swego poprzednika. Mimo to 
dyrekcja - by wykorzystać gotowe kostiumy i dekoracje 
- poleciła mu w 1880 roku wznowić Jezioro łabędzie. 
Rolę Odetty przejęła Jewdotia Kałmykowa, solistka 
o niewielkich możliwościach aktorskich i technicznych, 
toteż Hansen wyeksponował tańce zespołowe. W obu 
inscenizacjach (bardzo podobnych) Jezioro łabędzie 
utrzymało sie na scenie moskiewskiej siedem lat (do 
1883), lecz grane było w tym okresie tylko 33 razy. 

Marius Petipa wspomina, że dowiedziawszy się 

o niepowodzeniach Jeziora łabęd::.iego w Moskwie, nie 
mógł uwierzyć, „żeby muzyka Czajkowskiego była zła, 
żeby utwór jego nie miał żadnego powodzenia; rzecz 
więc nie w muzyce, ale w realizacji baletu w tańcach". 

Rozpoczął starania o wystawienie baletu w Teatrze Ma
ryjskim, lecz dopiero w lutym 1894 r., na koncercie ku 
czci zmarłego przed kilku miesiącami kompozytora wy
konano II aktleziora łabędziego. Chorego Petipę zastą
pił jego asystent Lew Iwanow, który wykorzystał tę 
szansę z wielkim zapałem. Młody choreograf wydobył 
poetycką treść tego „białego" aktu, podkreślił „ptasią" 
postać Odetty (Pierina Legnani) i jej towarzyszek, upo
dobniając ruchy ich rąk do miękkiego falowania skrzy
deł. Pantomimiczny dialog Odetty i Zygfryda został 
skrócony i jako wstęp poprzedzał liryczne adagio, na
zwane przez krytyków „poematem tanecznym"; z.amiast 
pochodów łabędzi Iwanow wprowadził przejrzyste 
w rysunku ewolucje taneczne. Sukces tego aktu zade
cydował o wystawieniu całości . 

Brat kompozytora, Modest Czajkowski, opracował 
nową wersje libretta. 

Podstawą petersburskiej inscenizacji była partytura 
kompozytorska oraz jej wyciąg fortepianowy, sporzą

dzony przez Nikołaja Kaszkina i wydany drukiem w 1877 
roku w Moskwie. Jednakże Modest Czajkowski i autor 
nowego opracowania muzyki, kapelmistrz Teatru Maryj
skiego Riccardo Drigo, dokonali wielu przesunięć, vide 
i skrótów - odpowiednio do zmienionego toku akcji. Po
nadto Drigo usuwając kilka numerów, zastąpił je innymi 
utworami Czajkowskiego, głównie z opusu 72. Dodał też 
jeden numer, prawdopodobnie własnego autorstwa, w fi
nale II aktu. 

Podczas pracy nad Jeziorem łabędzim Petipa respek
tował w całości gotowy układ Iwanowa, powierzając mu 
także układ ta11ców na balu: weneckiego (Ve11eziana) 
i węgierskiego (czardasz). Petipa opracował 1 obraz 
I aktu oraz akt II (znany obecnie jako III). Autorstwo 
III aktu (później IV) nie jest historycznie udokumen
towane; jego bliskie pokrewieństwo z poprzednim 
„łabędzim" aktem wskazuje jednak, że jest to również 
dzieło Iwanowa. 



Premiera miała się odbyć jesienią 1894 roku, lecz 
z powodu żałoby po zmarłym carze Aleksandrze Ill prze
łożona została na 15 I 1895. Według przyjętego zwycza
ju, główną rolę w nowym balecie musiała tańczyć aktu
alnie zakontraktowana primabalerina zagraniczna. Na 
ogół panie te miały przede wszystkim na uwadze własny 
sukces w nowej roli. Pierina Legnani, znakomita tech
nicznie (to dla niej Petipa wprowadził wylansowane 
przez nią w Rosji sławne 32 fouettes w kodzie pas de 
deux Odylii i Zygfryda), będąca też uczennicą Nikołaja 
Legata, przejęła na tyle rosyjski styl klasyczny, że mogła 
dostosować się do koncepcji Lwa Iwanowa, równocze
śnie podporządkowując się bez trudu wymaganiom fran
cuskiego mistrza. Prócz tego jej walory indywidualne 
- wdzięk, prostota i dyskretna mimika zyskały wysoką 
ocenę krytyków i baletomanów, aczkolwiek część tych 
pochwał można uzasadnić odświętnością okazji, jaką był 
benefis Legnani w dniu premiery. 

Według ustalonego zwyczaju, główną rolę męską 
objął Paweł Gcrdt, który właśnie przekroczył pięćdzie
siąty rok życia. Na ówczesnych fotografiach przedsta
wiających Gerdta w roli Zygfryda widzimy starszego 
zażywnego pana z wąsikami i brodą, raczej bogatego 
kupca niż księcia z bajki. Gerdt otrzymał więc „pomoc
nika tanecznego" w osobie młodego Aleksandra Gor
skiego, znanego później choreografa. 

Petersburska premiera Jeziora łabędziego, najważ
niejsza w jego dziejach i uważana za właściwą prapre
mierę, była więc dziełem wytrawnych realizatorów 
i świetnych wykonawców. Otworzyła baletowi drogę do 
sławy, utrwalonej bardziej przez walory muzyczne 
i choreograficzne utworu niż przez kształt sceniczny 
ówczesnej inscenizacji. 

Zgodnie z koncepcją aktów Iwanowa, Jezioro łabę
dzie nawiązywało do tradycji Giselle i Sylfid, do roman
tycznego konfliktu świata realnego ze światem ułudy. 
W tym neoromantycznym balecie dawne ideały są jed-

nak spłycone, nabierają cech melodramatu. Opowieść 
o ludzkich namiętnościach miotających sercami książąt 
i zaczarowanych istot oraz ich naiwne perypetie nie mo
gły wzruszać następnych pokoleń widzów. Pozostaje jed
nak muzyka Czajkowskiego i związana z nią warstwa 
choreograficzna, całe wyborne rzemiosło Petipy 
i Iwanowa; kontrast między pełnymi blasku i radości di
vertissements (akty I i III) a lirycznymi obrazami tanecz
nymi aktów „łabędzich", logiczna konstrukcja form ta
necznych i ich rozmaitość, czyste w rysunku linie corps 
de ballet. Na }!Wagę zasługuje fakt, że obaj choreografo
wie posługiwali się bardzo niewielką liczbą klasycznych 
pas i póz. Funkcję motywu przewodniego łabędzi speł
nia poza arabesque i pas de bourree. Kunszt choreogra
ficzny polega tu na wiązaniu tych prostych elementów 
i ozdabianiu ich upozowaniem głowy, rąk i tułowia 

Pełną wartość tej choreografii wydobywa więc tyl
ko doskonałe wykonanie taneczne, na które składają 
się: płynność i szeroka „rozlewność" fazy ruchowej, 
czystość linii w pozach, wdzięk i elegancja postawy, 
lekkie szkicowanie ornamentyki, dyskretna mimika. 
Cechami tymi odznaczały się najsławniejsze wykonaw
czynie roli Odelly: Matylda Krzesińska, Galina Ułano
wa, Natalia Dudinska, Alicja Markova, Yvette Chauvire, 
Margot Fonteyn, Alicia Alonso czy Natalia Biessmiert
nowa. Idealna synchronizacja ruchu zespołowego to nie 
tylko efekt wizualny. Łabędzic nie są tu przecież zróż
nicowanym tłumem, lecz jakby zuniformizowanym po
wieleniem Odetty. 

* 

N ajccnniejszym składnikiem Jeziora łabędziego jest 
wszakże jego muzyka, której założenia dramatyczne, 
cechy symfoniczne, emocjonalność i obrazowość re
kompensują niedostatki błahego i schematycznego je
szcze libretta. 

Czajkowski pragnął, by jego balet miał - podobnie 
jak opery - dramaturgiczną jednolitość akcji, by stał się 
muzyczno-choreograficznym dramatem. Nic mogąc 
jednak wzorować się na dotychczasowych partyturach 
baletowych, wprowadził w Jeziorze łabędzim niektóre 
zasady dramaturgii operowej. Stworzył więc muzyczną 
charakterystykę postaci za pomocą przydanych im wy
razistych motywów, które stały się czynnikiem jedno
czącym formalnie poszczególne epizody akcji. Rozbu
dowując motywy przewodnie w dłuższe tematy (temat 
łabędzi, temat Odetty) i poddając je przekształceniom 
w zależności od uczuciowych przeżyć bohaterów lub 
od sytuacji scenicznych, zastosował nic znaną dotych
czas w muzyce baletowej pracę tematyczną właściwą 
dużym formom symfonicznym. Osnową muzyczną 
jego baletu jest temat łabędzi, którego rozwój i liczne 
przetworzenia utożsamiają się jakby z dziejami miłości 
Odetty i Zygfryda; powraca on we wszystkich ważniej
szych momentach akcji. 

Również sceny pantomimiczne chciał Czajkowski 
nasycić emocjonalną wyrazistością, wzorował się więc, 

jak na przykład w opowieści Odetty i jej dialogu 
z Zygfrydem, na operowych recytatywach i duetach. Są 
to - z perspektywy naszych czasów - założenia proste 
i skromne, dalekie jeszcze od wyrażania pełnej prawdy 
psychologicznej ludzkich uczuć i motywów działania, 
jakże jednak nowatorskie w epoce baletów Minkusa 
i Driga! Adaptowanie dramaturgii operowej do akcji 
baletowej, wyrażanej nie wokalnymi, lecz tanecznymi 
środkami, zaciążyło na twórczości wielu następnych 
kompozytorów. Stanowiło już wszakże pewną wska
zówkę dla dalszych prób i poszukiwań, które dopro
wadziły w XX wieku do powstania zasad właściwej 
dramaturgii muzyczno-choreograficznej w baletach 
Prokofiewa i Strawińskiego. 

Inną nowością z punktu widzenia historycznego był 
też stosunek Czajkowskiego do formy divertissement 

baletowego. Zgodnie z obowiązującą wówczas kon
wencją, kompozytor musiał napisać w Jeziorze łabę
dzim szereg tańców luźno związanych z akcją. Ujął je 
wszakże w ramy suit (tańce łabędzi w II akcie, divertis
sement na balu w III akcie), kontrastując ich tempo, 
charakter i szatę instrumentacyjną, a zachowując lirycz
ny lub odświętnie radosny wyraz całości. 

Dużym, a przy tym nie spotykanym uprzednio na 
gruncie baletowym osiągnięciem Czajkowskiego było 
też wprowadzenie w partyturze Jeziora łabędziego sze
rokiej kantyleny i rozlewnej melodyjności. Zamiast 
dawnych „salonowych" walczyków baletowych - Czaj
kowski po raz pierwszy w Jeziorze łabędzim umieścił 
rozwiniętego w formę symfoniczną trzyczęściowego 
walca (A-B-A). Dla partytury tej charakterystyczne jest 
też zróżnicowanie nastrojów, emocjonalnego wyrazu 
poszczególnych części. 

Pojawia się w niej także nowe podejście do obrazo
wej funkcji muzyki baletowej. Odchodząc od prymi
tywnych efektów ilustracyjnych, Czajkowski posłużył 
się środkami rytmicznymi, harmonicznymi i kolo
rystyką instrumentacji dla stworzenia dźwiękowych 
obrazów nocy w tajemniczym uroczysku, złowrogiej, 
niszczycielskiej mocy Rotbarta, dworskiej ceremonial
ności i rozszalałej burzy. Te obrazy symfoniczne stają 
się niekiedy łącznikiem między rzeczywistością 

a łabędzim światem iluzji. Pierwszy balet Czajkowskie
go powstał bowiem jeszcze pod wpływem baletu ro
mantycznego; łączył w sobie elementy symfoniki dra
matycznej i programowo-ilustracyjnej, które stały się 
głównymi środkami wyrazu, podkreślającymi konflikt 
świata realnego ze światem fantazji. 

* 
Muzyczno-choreograficzne związki nie są jednak 
w tym balecie tak organiczne, by nie dopuszczały żad
nych przesunięć czy zmian. Na przestrzeni przeszło 



stuletnich dziejów Jeziora łabędziego było ono podda
wane różnym zabiegom w coraz to nowych insceniza
cjach i wersjach libretta. Najsilniej opierał się tym za
kusom akt Il (wystawiany często oddzielnie), lecz 
w aktach I i III kolejność tańców i scen była wielokrot
nie zmieniana, a liczba ich zmniejszana lub zwiększa
na. Wszystko odbywało się jednak „podług Petipy-Iwa
nowa", z mniejszą lub większą troską o zachowanie ich 
stylu. Wątek akcji pozostawał nienaruszony, natomiast 
finał bywał różny - tragiczny lub pogodny. 

Pierwsze przedstawienie Jeziora łabędziego (w ca
łości) poza Rosją odbyło się - fakt nie znany większo
ści europejskich historyków baletu - w Teatrze Wielkim 
w Warszawie 30 XII 1900. Trudno dziś ustalić dokład
nie zakres i rodzaj zmian wprowadzonych przez kieru
jącego wówczas baletem warszawskim Włocha, Raf
faela Grassiego, którego wysłano do Petersburga, by 
zapoznał się z baletem Czajkowskiego. Prasa nasza do
nosiła jednak, że Grassi „częściowo przerobił dla sceny 
warszawskiej wielkich rozmiarów widowisko choreo
graficzne"1. Antoni Sygietyński postawił zarzut, że treść 
baletu „uległa przeróbce w duchu sztuki wirtuozow
skiej"2; przyznaje się zresztą, że nie widział Jeziora 
łabędziego w Petersburgu. Ciskając gromy na pomysł 
dublowania roli Zygfryda przez starzejącego się Ale
ksandra Gillerta i sprawniejszego w tańcu, lecz słabego 
aktorsko Michała Kuleszę, nie wiedział, że Grassi wzo
rował się na petersburskiej obsadzie Gerdt-Gorski. War
szawska Odetta, włoska balerina Cecilia Cerri, „do
skonała artystka mimiczna, a tancerka pełna siły, 

sprawności technicznej i wytrzymałości", zdaniem zaś 

1 „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne" z 5 l 190 I. 
2 Tamże. 

Sygietyńskiego, rozumiejąca „taniec jedynie jako wir
tuozostwo członków ciała, niezależnie od muzyki"3

, 

była zapewne słabym odbiciem Legnani i reprezen
towała modne wirtuozostwo szkoły włoskiej. Jak widać 
z kombinacji obsadowych, dobre wystawienie Jeziora 
łabędziego przekraczało możliwości baletu warszaw
skiego, toteż miało ono słabe powodzenie, a w prasie 
pojawiało się wiele uwag krytycznych, nawet określeil 
w rodzaju ,jarmarczne przedstawienie"4

• Na ogół podo
bały się dekoracje pałacowej „sali gotyckiej", spro
wadzone z pracowni Burghardta w Wiedniu oraz sce
nografia Karola Klopfera i Aleksandra Kozłowskiego 
w pozostałych aktach. Kierownictwo muzyczne spra
wował Piotr Stermich-Valcrociata. 

O ile dowolne przeróbki stosowane w pierwszych 
zagranicznych inscenizacjach Jeziora łabędziego wyni
kały z fantazji włoskich baletmistrzów, Grassiego 
w Warszawie i Viscusiego w Pradze ( 1907), nie zna
jących ducha ani stylu rosyjskich baletów klasycz
nych, o tyle w ojczyźnie Czajkowskiego zarysowały się 
wkrótce dwie różne postawy wobec jego spuścizny ba
letowej. Choreografów nurtował zawsze problem sto
sunku do oryginału: czy za pierwowzór należy uważać 
partyturę Czajkowskiego, związaną z planem choreo
graficznym Reisingera, czy też tę drugą, w której wszyst
kie przesunięcia, vide i dodatki zostały wprowadzone 
przez Driga na żądanie Petipy? 

Zwolennicy pierwszej koncepcji skupiali się głów
nie w Moskwie, jakby pragnąc zrehabilitować prapre
mierową klęskę baletu. Pierwsze zmiany w wersji Peti
py-Iwanowa poczynił w 1901 roku Aleksander Gorski, 

1 Memoriał A. Sygietyńskiego, Balet warszawski na przełomie XIX i XX wieku. Oprac. B. Mamontowicz-Łojek. Kraków 1971, 
s. 35. 

~ „Przegląd Tygodniowy" z 21 I 190 I. 

. 
dawny dubler Gerdta, następnie baletmistrz Teatru 
Wielkiego w Moskwie. W późniejszych inscenizacjach 
Gorski dodał postać błazna, zaś w 1937 roku Asaf Mes
serer opracował na nowo IV akt, a w nim zwycięską 
walkę Zygfryda z Rotbartem. Bardziej dynamiczna 
i wirtuozowska wersja Gorskiego-Messerera przetrwa
ła w moskiewskim Teatrze Wielkim do ostatnich lat. 

Władimir Burmeister, choreograf 
Teatru Muzycznego im. K. S. Stani-
sławskiego i W. J. Niemirowicza-Dan
czenki, zamierzał wzorować się dokład
nie na pierwszej moskiewskiej wersji 
Jeziora łabędziego. Podczas realiza
cji spektaklu w 1953 roku wspólnie 
z Piotrem Gusiewem odstąpili częścio
wo od tego zamiaru. Burmeister dodał 
wówczas prolog, w którym Rotbart za
mienia Odettę w łabędzia. Od Gorskie
go obaj autorzy przejęli postać Błazna. 
Rotbart i Odylia zjawiają się na balu 
z licznym orszakiem dziwnych, jaskra
wo ubranych gości, których tańce, 

z udziałem Rotbarta, wypełniają diver
tissement. Burmeister przywrócił rów
nież Reisingerowską scenę powodzi, 
finał jednak zapożyczył z leningradz
kiej wersji Łopuchowa, ukazując prze
mianę łabędzi w dziewczęta. 

Eksperyment dokładnego odtwo
rzenia Jeziora łabędziego według par
tytury z 1877 roku podjęła Lubow Sie-
riebrowska, baletmistrzyni Teatru Opery i Baletu w Sa
ratowie. Rezultat był zaskakujący. Balet przybrał 

charakter wielkiego koncertu o nużących dłużyznach 
i zbyt częstych powtórzeniach muzycznych. Wierna re
konstrukcja ujawniła raczej słabe strony dzieła, zamiast 
uwypuklić jego zalety. 

I 

Tymczasem w Leningradzie, ośrodku kultu spuści
zny Petipy i Iwanowa, starano się zachować ich wersję, 
kładąc przy tym większy nacisk na emocjonalną treść 
tańca i neoromantyczny styl baletu. Sporadycznym od
stępstwem od tej linii była, mająca zresztą krótki żywot, 
realistyczna inscenizacja Agrypiny Waganowej wysta
wiona w 1933 roku. Odstępując od baśniowości na 

rzecz „logiki" akcji, autorzy tak ujęli 
treść: zubożały arystokrata Rotbart za
mierza wydać córkę Odylię za bogate
go księcia. Podczas balu krąży wśród 
gości Odetta, widoczna tylko dla Zyg
fryda. Treścią aktu IV była zemsta za
wiedzionego Rotbarta, który przybraw
szy postać myśliwego, zabija z łuku 
Odettę, a zrozpaczony książę zadaje 
sobie śmiertelny cios sztyletem. 

W następnej wersji leningradzkiej 
z 1945 r., bliższej oryginałowi z roku 
1895, Fiodor Łopuchow utanecznił role 
Zygfryda i Rotbarta. Pięć lat później 
celem następnego inscenizatora, Kon
stantina Siergiejewa, było uwypuklenie 
wartości muzycznych i ściślejsze ze
spolenie choreografii z muzyką. Za
miast symbolicznej apoteozy, Siergie
jew pokazał prawdziwy triumf miłości. 

Bardziej konserwatywne stanowi
sko zajął baletmistrz Teatru Małego 
Opery i Baletu, Konstantin Bojarski. 
Przy pomocy Łopuchowa odtworzył on 

w 1958 roku jak najdokładniej choreografię Petipy 
i Iwanowa, przekazując ją w dekoracjach i kostiumach 
niemal identycznie zrekonstruowanych, spektakl ten stał 
się jednak oczywistym dowodem anachronizmu sceno
grafii, rażącej oleodrukowym stylem. 

Wszystkie te próby wykazały, że wierna rekonstrukcja 



pierwszych inscenizacji Jeziora łabędziego jest już nie
możliwa, nawet w postaci „zabytku muzealnego", gdyż 
nie odpowiada kryteriom estetycznym naszej epoki. 
Pierwotny kształt Jeziora łabędziego nie zachował się 
więc w stanie czystym nawet w jego ojczyźnie. 

* 

N a Zachodzie znana jest głównie wersja Petipy-Iwa
nowa w rekonstrukcji byłych artystów Teatru Maryj
skiego, Nikołaja Siergiejewa i Borisa Romanowa. 
W ślad za tymi inscenizacjami poszły dalsze „z drugiej 
ręki", przejęte od Siergiejewa (np. inscenizacja Angiel
ki Mary Skeaping) lub Romanowa, potem od ich na
stępców, itd. W Ameryce moskiewską wersję Gorskie
go rozpowszechnił Michaił Mordkin i jego uczniowie. 

Najbardziej zbliżoną do petersburskiego oryginału 
była przez szereg lat angielska inscenizacja Siergieje
wa, który wywiózł z Leningradu dokładny „stenogram" 
choreograficzny (zanotowany systemem notacji Stiepa
nowa). Materiał ten stał się podstawą wystawienia Je
ziora łabędziego w Londynie w 1934 roku przez Vie
-Wells Ballet oraz wzorem dla wielu następnych 

przedstawień. 

W inscenizacji Ninette de Valois, podług N. Sier
giejewa, Frederick Ashton dodał własne pas de six 
w walcu, a Venezianę (taniec włoski) przerobił na nea
politańskie pas de deux. Było to wstępem do jego wła
snej wersji, przygotowanej dla Baletu Królewskiego 
w 1963 roku. Jego decyzję przerobienia całej niemal 
choreografii, w konsultacji z Rudolfem Nuriejewem, 

uznano za wielce ryzykowną. Dyrygent John Lanchbe
ry przeinstrumentował muzykę, zbliżając się do orygi
nału z 1877 roku. 

George Balanchine opracował w 1951 roku dla New 
York City Ballet jednoaktową, skondensowaną w treści 
wersję Jeziora łabędziego, zachowując z pietyzmem 
najcenniejsze elementy choreografii Iwanowa i Petipy. 

Za najbardziej zbliżoną do wersji Burmeistra-Gusie
wa uważa się na Zachodzie inscenizację Jacka Cartera 
W teatro Colón w Buenos Aires (1963). Akt III Carter 
połączył z IV; w końcowej scenie balu zjawiają się , 
w pałacu łabędzie, stając w obronie Odetty. 

Niezwykle oryginalną, choć kontrowersyjną wersją 
Jeziora łabędziego dał w 1976 roku w Operze Hambur
skiej utalentowany choreograf amerykański John Neu
meier. Balet ów otrzymał nawet nowy tytuł: lllusionen 
wie Schwanensee ( llu::Je - jak Jezioro łabędzie). Akcja 
koncentruje się w nim wokół historycznej postaci 
króla Ludwika II Bawarskiego. Zostaje on uwięziony 
w swym zamku jako niebezpieczny szaleniec, przeży
wa tam w wyobraźni scenę swej koronacji, podczas 
której pokazany jest - jako dworskie przedstawienie -
II akt Jeziora łabędziego (według oryginału); król Lu
dwik występuje w nim jako Zygfryd, po czym ukazuje 
się w tej samej postaci na balu maskowym, a towa
rzyszy mu narzeczona jako „czarny łabędź", wreszcie 
król-Zygfryd znika w falach jeziora. 

Mimo sporadycznych dziwactw towarzyszących 

próbom „odnowy" Jeziora łabędziego, balet ten wy
stawiany jest na ogół z należnym mu szacunkiem 
w teatrach całego niemal świata. 

Irena Turska 

7/4~,t//J 
Jacek Kraszewski 

Urodzony w Szczecinie, jest absolwentem poznańskiej Akademii Muzycznej 
w klasie dyrygentury prof. Witolda Krzemieńskiego ( 1982). Po debiucie w 1981 r. zo
staje zaangażowany na stanowisko dyrygenta w Filharmonii oraz Operze i Operetce 
Szczecińskiej, a następnie ( 1989-1992) pełni funkcję jej dyrektora naczelnego i arty
stycznego. 

Zrealizował i poprowadził wiele spektakli operowych i operetkowych, m.in. Bo
caccio, Błękitna maska, Baron cyga1iski, Hrabina Marica, Kwiat Hawajów, Fontanna 
Bachczyseraju, Coppelia, Tosca, Madame Butterfly, Cyganeria, Traviata, Faust, Stra
szny dwór, Halka, inscenizowana wersja Requiem Mozarta (prezentowana również we 
Włoszech, Austrii, Szwajcarii, Danii, Holandii, Francji i Niemczech). 

W latach 1982-1987 Jacek Kraszewski prowadził działalność pedagogiczną; był 
jednym z inicjatorów i organizatorów festiwalu muzyki współczesnej Młoda Muzyka 
Polska w Szczecinie (1983-1985). 

Od 1993 r. artysta związany jest jako dyrygent z Teatrem Wielkim w Poznaniu. 



Liliana Kowalska 

Tancerka, choreograf, pedagog. Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej 
w Gdańsku i Akademii Muzycznej w Warszawie. Solistka Państwowej Opery Bałtyc
kiej i Opery Bydgoskiej oraz wieloletnia I solistka Teatru Wielkiego w Łodzi. 

Tańczyła na scenach baletowych całej Europy. 
Jej dorobek artystyczny obejmuje 33 partie z repertuaru klasycznego ( współ

czesnego. Do najwybitniejszych z nich zalicza Odettę-Odylię, Klarę, Julię, Giselle, 
Sylfidy, Lisę, Zaremę, a także rolę Matki w Zielonym stole Joosa, Kobiety w Głosie 
kobiecym Ewy Wycichowskiej i Matki w Stabat Mater. 

W latach 1983-1989 była kierownikiem baletu Teatru Wielkiego w Łodzi, jedno
cześnie prowadząc pracę pedagogiczną w tamtejszym Teatrze i Łódzkiej Szkole Ba
letowej. Od 1988 roku jest dyrektorem artystycznym Państwowej Szkoły Baletowej 

w Poznaniu. 
Jest wielokrotnym jurorem Ogólnopolskiego Konkursu Tańca i prezenterem lekcji 

konkursowych, autorką choreografii i redakcji Dziadka do orzechów. Zajmuje się tak
że rekonstrukcją baletów klasycznych, jak Szeherezada, Giselle, Sylfidy, Jezioro łabę

dzie. 
Liliana Kowalska jest laureatką licznych nagród, m.in. Medalu 200-lecia Baletu 

Polskiego, Medalu Wacława Niżyńskiego. Za szczególne osiągnięcia w zakresie dy
daktyki artystycznej otrzymała Nagrodę Indywidualną I stopnia Ministra Kultury 
i Sztuki oraz Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki. 

Ewa Wycichowska 

Tancerka, choreograf, pedagog. Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej 
w Poznaniu i Akademii Muzycznej w Warszawie, stypendystka L' Academie de la 
Danse w Paryżu. Wieloletnia primabalerina Teatru Wielkiego w Łodzi. 

Od 1988 roku dyrektor naczelny i artystyczny Polskiego Teatru Tańca - Baletu 
Poznańskiego. Jest jedną z nielicznych polskich tancerek odnoszących sukcesy na 
światowych scenach baletowych, zarówno w repertuarze klasycznym, jak i współ
czesnym. 

Do historii baletu przeszły jej kreacje w Romeo i Julii, Giselle, Coppelii, Córce 
źle strzeżonej, a także Zielonym stole Joosa, Gajone Ejfmana, Medei Kujawy, Ognis
tym ptak11 Drzewieckiego, Królewnie Śnieżce Borkowskiego, Śnie nocy let11iej 
i Wolfgangu Amadeuszu Graya Veredona, Carmen Makarowskiego oraz fascynujące 
role we własnych choreografiach - Fa11st goes rock i Skrzypek opętany. 

Tańczyła na niemal wszystkich kontynentach, reprezentowała polski balet na 
festiwalach m.in. w Peru, Kanadzie, Mongolii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Izraelu, 
Wielkiej Brytanii i Japonii. 

Wielokrotnie zasiadała w jury krajowych i międzynarodowych konkursów bale
towych. 

W 1980 roku debiutowała jako choreograf utworem Głos kobiecy (z nieznanej po
etki) do muzyki Krzysztofa Knittla. Obecnie jest autorką ponad 40 prac choreogra
ficznych, m.in. Koncert11f-111oll do muzyki Chopina, Stabat Mater Szymanowskiego, 
Święta wiosny Strawińskiego, Symfonii koncertującej Es-dur Mozarta, Samotności 
Fauna Kuźnika, Skrzypka opętanego Małeckiego, Bachianas Brasileiras Villi-Lobo
sa, Misterium Sł01ica i Misterium Ziemi Ginastery, Szatana w Goraju Knittla, Albumu 
z tego świata Dębskiego, Fallfazji na Harnasia i Exodus polskie Kilara, zrealizowa
nych w Polsce, Włoszech i USA. 

Członek honorowy Fundacji im. Wacława i Romoli Niżyńskich w Nowym Jorku. 
Laureatka licznych nagród, m.in. Medalu 200-lecia Baletu Polskiego, Nagrody im. 

Wyspiańskiego I stopnia, Medalu Wacława Niżyńskiego, Fringe Firsts Special Award 
w Edynburgu, Medalu „Ad Perpetuam Rei Memoriam" oraz tytułu „Kobiety Roku 
1993". 



Ryszard Kaja 

Absolwent Wydziału Malarstwa poznańskiej PWSSP w pracowni Norberta Skup
niewicza, jednocześnie sukcesor rodzinnych tradycji artystycznych, wzrastał pod 
wpływem osobowości twórczej ojca - grafika i scenografa oraz matki zajmującej się 
ceramiką artystyczną. W 1990 r. debiutował jako scenograf w Polskim Teatrze Tańca; 
w tym samym roku został głównym scenografem Teatru Wielkiego w Łodzi, a cztery 
lata później - Opery i Operetki w Szczecinie. 

Artysta stale współpracuje m.in. z Operą Wrocławską, Polskim Teatrem Tańca - Ba
letem Poznańskim, Teatrem Wielkim w Warszawie i Poznaniu, Teatrem im. Jaracza 
w Łodzi. Realizował również własne scenografie w Izraelu, Niemczech, Argentynie, 
Brazylii i w Hiszpanii. Dekoracje i kostiumy jego autorstwa wielokrotnie nagradzano 
i wyróżniano, m.in. Ernani (Verdi/Perez), Makbet (Morricone/Makarowski), Romeo 
i Julia (Berlioz/Veredon), Żołnierz królowej Madagaskaru (Sygietyński/Kolberger), Ri
goletto (Verdi/Przegrodzki), Kubuś i jego pan (Kundera/Jędrzejczak), Droga do Mekki 
(Fugard/Junak), Zbrodnia i kara (Dostojewski/Wosiewicz), Niejaki Piórko (Micheaux/ 
/Jędrzejczak). Do ważniejszych swoich realizacji zalicza: Bal maskowy. Carmen (Teatr 
Wielki w Łodzi); Skrzypek opętany, Święto wiosny, Samotność Fauna (Polski Teatr Tań
ca); Skrzypek na dachu, Krakowiacy i górale (Teatr Wielki w Warszawie); Damy i huzary 
(Teatr im. Jaracza w Łodzi); Dwustronne lustro (Teatr Współczesny w Szczecinie); Tosca, 
Wolny strzelec, Viva la mamma (Opera Wrocławska). 

Głównym środkiem artystycznego wyrazu Ryszarda Kaji pozostaje malarstwo 
i grafika, a podstawową inspiracją - specyficzne, groteskowe obrazowanie świata ro
dem z prozy Bohumila Hrabala czy Bruno Szulza. Artysta prezentował swoje prace 
na wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Warsza
wie, Wiedniu, Berlinie i Londynie. Ulubioną formą wypowiedzi artysty jest rodzaj 
dziennika, utrwalającego subiektywną prawdę przeszłości w skojarzeniach tyleż luź
nych, co przemyślanych. Zajmuje się również plakatem oraz sztuką użytkową. 

Od stycznia 1995 r. Ryszard Kaja jest głównym scenografem w Teatrze Wielkim 
w Poznaniu. 

ORKIESTRA 

I skrzypce 
Piotr Kostrzewski - koncertmistrz, Giedy Jędrzejczak - koncertmistrz, Krzysztof Dastych - koncertmistrz 

Romuald Hejnowicz, Teresa Zielątkiewicz, Maria Olszewska, Dezydery Grzesiak, Maria Bawolska 
Małgorzata Hadyńska, Maria Matuszewska, Tadeusz Kunysz, Zbigniew Bronikowski, Beata Ficner 

Il skrzypce 
Jerzy Stasik, Ryszard Chmielewski, Stanisław Suchoń, Wiesław Ziółkowski, Olga Hała 

Danuta Radziszewska, Krzysztof Mastyk, Halina Farbotnik, Joanna Modzelewska 
Altówki 

Aleksander Rybkowski, Ryszard Hoppel, Wojciech Gumny, Bogumiła Kostek, Agnieszka Sobieraj 
Wiolonczele 

Bożena Zimowska - koncertmistrz., Arkadiusz Broniewski - koncertmistrz 
Antonina Górska, Ewa Pruchniewska, Agata Maruszczak, Aleksandra Jóźwiak 

Kontrabasy 
Franciszek Radziszewski, Ryszard Kaczanowski, Krystyna Dymaczewska 

Jerzy Springer, Stanisław Binek, Józef Pszczółka 
Flety 

Jerzy Pelc, Brygida Binek, Agnieszka Gandecka 
Oboje 

Mariusz Dziedziniewicz, Wiesław Markowski, Alina Stasińska, Krzysztof Nowak 
Klarnety 

Lucjan Wiza, Kazimierz Budzik, Krzysztof Mayer, Michał Holas 
Fagoty 

Jan Janas, Dariusz Rybacki, Andrzej Józefowicz 
Waltornie 

Witold Habdas, Ewa Kruszona, Kazimierz Kostyra, Włodzimierz Kuzik, Leszek Walkowiak 
Trąbki 

Leszek Kubiak, Sylwester Szychowiak, Stanisław Kwapisz, Henryk Rzeźnik 
Puzany 

Mirosław Miłkowski, Edward Chmiel, Jacek Kasprzak, Tomasz Stanisławski 
Tuba 

Czesław Piechocki 
Perkusja 

Henryk Dycha, Lucyna Dastych, Aleksandra Szymańska, Małgorzata Bogucka, Piotr Kucharski 
Harfa 

Hanna Petruk 



I Zastępca dyrektora naczelnego 
Dyrektor artystyczny 

Dyrektor muzyczny 
Główny scenograf 

Zastępca dyrektora ds. administracji 
Koordynacja pracy artystycznej 

Kierownik wokalny 
Kierownik literacki 

Kierownik techniczny 
Kierownik produkcji 

J B . Ze zbiorów erzy OJar 

Marek Weiss-Grzesiński Działu Dokumentacji 
Jose Maria ~lorencio Junior ZG ZASP 
Ryszard KaJa 

Krystyna Ratajczak 
Maria Krystyna Różańska 
Ewa Wdowicka 
Katarzyna Liszkowska 

Jacek Wenzel 
Wanda Zielińska 

Kierownicy pracowni 
Główny oświetleniowiec Marek Rydian 

Scena Leszek Bogusławski 
Dekoratornia Konrad Nowicki 

Perukarnia 
Montaż dekoracji 

Garderobiane 
Rekwizytornia 

Malarnia 
Pracownia krawiecka damska 

Pracownia krawiecka męska 
Modystka 

Pracownia obuwnicza 
Ślusarnia 
Stolarnia 

Teresa Radziej 
Dariusz Michalski 
Ewa Wower 
Krystyna Hoedt 
Andrzej Gustowski 
Anna Nowak 
Jan Furszpaniak 
Eugenia Jędraszczyk 
Kazimierz Mikołajczak 
Roman Derucki 
Marek Kwiatkowski 

Inspektor baletu Nina Grzegorzewska 
Korepetytor baletu Krzysztof Leśniewicz 

Projekt okładki i opracowanie graficzne Ryszard Kaja • 
Fotografie Grażyna Wyszomirska 

Archiwum 
W programie wykorzystano fragmenty książki Ireny Turskiej Balety Piotra Czajkowskiego 

Redakcja programu Katarzyna Liszkowska 
Redakcja techniczna Krzysztof Steinke 

ars nova 
Wydawnictwo ARS NOVA, Poznań, ul. Norwida 17113 

Druk i oprawa: TmALDRUK, Poznań, ul. Naramowicka I 12 




