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T<1k :; ie; jak oś dziwnie w historii naszego 

mi as t a skiadało, że prze z długie lata nie byto 
t u pra wd ziwe j ope ry i ni e było prawdziwego 
b i.! letu. Lódż , drugie co do wielkości miasto 
w Poh ce mi ała ju ż przed wojną kilka teatrów 
dra matyczny ch, oper-etkę - ni·e miała jednak
rże <St.alej opery . Nic \Vic; c dz iwnego, że zorga
ni zowanie przed trzema laty młodej Opery 
Łód zk iej publiczność łódzka przyjęła z entu
zj azmem. Renesans sztuki operowe j i baleto
wej w okres ie powojennym uzasadniał w peł
ni to przyjęcie. Niestety, Opera Łódzka do 
dnia dzisie jszego egzystuje tylko jako sublo
katorka teat rów dramatycznych, grając w naj
mniej teatralnych dniach i najmniej teatral
nych god zi nach . Jakież musi być umiłowanie 
opery w naszym mieście, jeśli o dziesiątej 

rano na spektaklu operov.'}'m sala Teatru 
N owego jest przepełniona„. 

Od najdawniejszych czasów sztuka opero
wa była - możnaby powied zieć - zrośnięta 

z baletem. 'Widowiska operowe zawsze były 
łączone z tańcem; opera bez baletu wyda
wała się okaleczona - muzyka, śpiew i ta
niec - dopiero dawały pełnię przeżycia ar
tystycznego. Niestety, trudności lokalowe i fi
nansowe zaważyły na tym, że w pierwszych 
latach swo jego rozwo ju Opera Łódzka nie 
mogła marzyć o zorganizowaniu baletu. Kie
dy j e d nakże zdobyła już własną publiczność, 

swoic h miłośników, kiedy jej zespół okrzepł 

i ustabilizował się - ze>rganizowanie baletu 
na we t w tych ba.rdzo ciężkich warunkach 
sta ł o s ic; koniecznością artystyczną. Co
,naz t ru dni.e j było dobi er ać repertuar operowy 
bez baletu, cz y też wy.stawiać opery z przy
.padk owo d oang•ażowanym ze.społem. Wreszci~ 

udało sic; pozy.;; kać na kierown ika baletu Ope
cr-y Łódzk iej znakomitego choreogr.afa, któ
rego nazwisko znane jest dobrze i starszym 
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i młodszym miłośnikom tej pięknej sztuki -
Feliksa PARNELLA. Przyjazd Parnella do 
Łodzi gwarantował zorganizowanie dobrego 
zespołu, bo praca pod takim k ierownictwem 
była magnesem dla zdolnych tancerzy na 
wet z oper o sta.rszych tradycja ch, jak Poz
nańska czy Byt<Jmska. 

Zorganizowanie stałego baletu przy Operze 
nasuwało jednakż e dalsze kon sekwe ncje. 
'Balety w opera1ch ni e dają możliwości pełnego 
wyżycia się artystycznego ani dla baletmistrza 
ani dla jego zes.polu. Byłoby vvrręcz m arno
tra.wstwem, jakimś skąpstwem >artystycznym, 
ukrywanie nasz.,ego baletu i ukazywanie łódz

·kiej publiczności jedyni·e rąbka jego spódnicz
ki w posta ci baletów operowych. Postanowi
liśmy dać pełne widowisko baletowe, t ym 
bardziej, że właśnie widowisk tego typu m ia
sto nas ze nie mi ało okazji oglądać chyba, że 
jakiś balet na gościnnych występach o Łódź 

zawadził... Feliks Parnell od kilk u miesięcy 

pracował nad widowiskiem składanym pt. 
„PARADA PARNELLA" - balety i panto
mimy. Jest tylko jedno ale... Opera do 
dziś nie uzyskała stałej sa li dla przedstawień 

baletowych. Mimo to jednak zdecydowaliś

my się na pokaza1nie Łodzi, na co nas stać , co 
balet Opery Łódzkiej może już dziś łódzkiej 
publiczności zaprezentować. 

DYREKCJA 

OPERY ŁÓDZKIEJ 

W ŁODZI. .. 
Łódź _ jak sobie przypominam - zawsze 

~yła, mówiąc w naszej teatralnej gwarze, 
miastem teatralnym. Nie tylko wiem o tym 
ze słyszenia , od starszych kolegów, że ani 
jeden zespół baletowy z Wiednia czy Berli~a 
w drodze do Moskwy czy Petersburga via 
"\Varszawa nie omijał naszego Manchesteru. 
Doświadczyłem tego osobiście tym bardziej, 
że nie gdzie indziej, a właśnie w Łodzi roz
poczynałem swoją karierę. 

Pamiętam, było to w roku 1911, kiedy ~na
ny wówczas i ceniony solista warszawskiego 
baletu, Michał Kulesza, przywiózł nas ~o Ł:o
·dzi na występy. Określenie „nas" moze rne
zupełnie tu pasuje, bowiem byłem ową przy
słowiową muchą, co to siadłszy na pług, mó
wi: „myśmy orali", tym nie mniej w zespole 
Pana Michała była i moja skromna 12 letnia 
osoba. Składał się on z 8 t ancerek, z który~i 
kolejno, a potem ze wszystkimi r azem, tan
czyl oczywiście niezmordowany M1~ha1 K~
lesza a uzupełniał go - ten zespol, a me 
Mich~ła Kuleszę - czteroosobowy balet dzie
cięcy, w którym ja, mały szkrab występowa
łem. Tańczyłem wraz z innymi dzieciakami 
taniec murzynków, krakowiaczka, gawota 
i jeszcze jakieś tańce w baletach. Bo jak so
bie przypominam, Pan Michał b ył istnym 
prestyd igitatorem, z tym s-k!romnym zespołei_n 
wystawił balety które wymagały co naJ
mniej 50 osobo'wego składu. że wymienię 
tylko takie ogromne balety, jak Meluzyna, 
Dama kierowa czy modny wówczas balet Ro
bert i B ertram. Jak on to robił? W tym miej
scu opuszcza m kurtynę. Jak było, tak było, 
a zawdzięczając jeszcze żyjącemu mojemu 
szanownemu starszemu koledze Michałowi 
Kuleszy, już w 1911 r. występowałem w Ło

dzi. 

Po powrocie z Rosji, już jako „wyrośnięty" 

KRYSTYNA SAWICKA 

BARBARA GARSTKIE.WlCZ 
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artysta baletu, „wędrując" po kraju nigdy 
w swoich występach baletowych bądź wie
czorach składanych z innymi rodzajami sztu
ki nie omijałem Łodzi. Często całymi tygod
dnia . i tu występowałem, czy to po zdobyciu 
pierwszej nagrod y na XI Olimpi adzie ta necz
nej w B erlinie w 1936 r., czy też już w Wol
nej Pol sce w latach J.945-1947. Dzisiaj sta ję 

prze d Łodzianami w zupełnie innej roli 
d.ako kierownik baletu Opery Łódzkiej. 

Obecnie, zaledwie po kilkumiesięcznej pra
cy mam zaszczyt przedstawić P. T. Łódzkiej 
Publi'znośc i pierwsze w historii tego miasta 
łódzkie przedstawienie baletowe. Przedsta
wiając łódzki balet, pragnę podkreślić, że 

wielu w nim utalentowanych entuzjastów na
sze j sztuki, którzy pozwalniali się z teatrów 
w W arszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdań
sku, aby pracować w naszym mieście. Naj
ważniejsze jest to, że wielu z nich zgodziło 
s~ę na mniejsze pobory pomimo, że nasze 
stawki w balecie - gdzie praca nie ustępuje 
fizycznym wysiłkom górników i hutników, 
nie mówiąc już o wy>illrn umysłowym -
1ni·e są wyso,k ie. Organizując bal€t, ur•uchomi
tliśmy również i „Ogni.sko choreograficzne" 
rprzy Oparz€, bo bez młodego narybku nie mo
cże ni-c t ylko rozwijać się, lecz r.awet istnieć 

iżaden b alet z p.nawdziwego zda1rzc nia. Ksztal
.cić si ę będrzi e w nim ok. 75 dziec i robotników 
i int el igencji pracującej miasta Łodzi , aby w 
nied.a.€kiej przysz łośc i zasilać ló·dzki balet ro
dowitymi łodzianami. 

W początkowych planach zespół baletowy 
narazie miał obsługiwać opery , a z widowi
skami baletowymi miał wystąpić dopiero w 
nowo·J udującym się Teatrze Narodowym na 
pl. Dąbrowski.ego. Jak wskazują znaki na 

niebie i ziemi, jest to pieśń przyszłości. Dla
tego zdecydowaliśmy się choć w skromniej
szych ramach, ale zacząć występować jak 
najprędzej, gdyż na kilkuletnie czekanie w 
naszym za wodzie nikt sobie nie może pozwo
lić , chyba tylko ludzie traktujący taniec je
dynie jako środek U1t rzymania. Entc1zjastom 
tańca potrzebne jest coś znacznie. mocniej
szego, co niepokoi, podnieca, pozwala się wy
żyć, a tym jest kontakt z publicznością. Kie
dy kurtyna idzie do góry, wtedy dopiero ży
ją i \viedzą, po co żyją ... 
Składanka nasza uw;;ględnia tańce klasycz

ne, charakterystyczne, stylowe, ludowe, na
rodowe i akrobatyczne. Miniatury nasze są 

obrazkami „fabularnymi" tj. każdy z nich 
zawie ra określoną anegdotę. Są między ni
mi dramaty, burleski i pełne poezji mazurki 
i zawadjackie „wyryw.asy". Dawni moi „zna
jomi" przypomną sobie znane z przeszłośc i 

obrazy jak Umarł Maciek, umarl..., Kuszenie 
szatana , Ter psychora na podwórku, które już 
dzisiaj możnaby nazwać klasycznymi. W pro
g?:amie znajdzie się cały szereg nowych, na
wet modernistyczn ych kompozycji choreo
graficznych, że wymienię tylko: Warszawa 
1944, Praca i zmysły, Barwa ruchu itd. 
Gorącym n-aszym życzen.iem jest dostarcze

nie Wam wraźeń artystycznych . Czy nam się 

t o uua - ocenicie sami. Jeżeli jednak co§ 
Wam się nie podoba, powiedzcie to bezpo
średnio nam, bowiem tylko wtedy będziemy 
mogli błędy nasze naprawić. Jeżeli zadowoli
my Wasze wymagania, powiedzcie to innym ... 

FELIKS P ARNELL 

GERDA ZMUDZIŃSKA 

EWA NEUGEBAUER 
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A. M. SWINARSKI 

TWARZ I MASKA 

Jużeśmy do tego przywykli, że w tańcu 

klasycznym układają artyści twarz stereoty
powo w znieruchomiałą maskę półuśmiechu. 

„Bo jakiż wyraz mamy nadać twarzy - py
tają - skoro taniec klasyczny niczego nie 
wyraża, gdyż jest bez treści". Twierdzenie 
niezupełnie słuszne. ·wiadomo, że są w tańcu 

klasycznym pas, jest ich nawet przewaga, 
które niczego nie opowiadają, n.a przykład 

fouettes, mało estetyczna w gruncie rzeczy 
namiastka piruetu. Ale nie darmo Carlo Bla
sis stworzył attitude patrząc na posąg Bolog
ni, wyobrażający Merkurego w chwili, gdy 
wzbija się do lotu; więc jest anegdota w at
titude i tancerz może wyrazić ją twarzą, tak 
jak ją wyraża resztą ciała. I jest oczywisty 
sens we wszystkich skokach, może nawet 
w kilku tych „ozdobnych", na przykład w 
entre-chat, niesłusznie zwalczanych kiedyś 

przez parę wielkich tancerek i teoretyków 
tańca, bo takie wirtuozowskie trzepotanie 
stopami może (choć to brzmi jak paradoks) 
wyrazić właśnie pewną nieporadność przy 
odrywaniu się ciała od ziemi, skazanego na 
prawo ciążenia ku niej. 

Gdy Kopiński układał tańce dla Niny No
·Wak, wi·edzial dos konale, j ak jej godne poe
matu oczy potrafią grać wraz z jej godnymi 
poematu nogami. Skokom Niny towarzyszyły 
takie eksplozje ognia w jej oczach, że mała 
scena krakowskiego teatru „Groteska" mo
gła się od nich zająć i zapłonąć. 

Słyszałem, że Bittnerówna w tańcu klasycz
nym czuje się nieswojo, szeptano ;iawet, że 

jest bardzo osobliwą tancerką klasyczną wy
konującą swe pas „nieprzepisowo". Istotnie, 
ta nieprzepisowość może zdezorientować wi
dza. Ale Bittnerówna deformuje klasyczne 

pas z całą świadomością twórcy, daje nie 
tylko finezyjne, odkrywcze ornamenty na kla
sycznej architekturze, lecz pragnie dobrnąć 

do jakiegoś sensu, do tre'Ści, do momentu, 
gdzie można zrzucić maskę i dać twarzy wy
raz. Trudno w tańcu klasycznym skompono
wać nieprzerwaną ciągłość takich chwil, ale 
oazy te potrafią o.k;ra·sić go i uszlachetnić. 

Aby nie k!omplikować problematu, będziemy 
mówili o mimice tancerza w balecie fabu
larnym, który ma temat, treść i akcję. Frank 
Thiess nie uznawał mimiki w żadnym rodza
ju ta11ca. Jako wzór stawiał twarz Pawłowej 
w „Umierającym łabędziu", ale z jego opisu 
twarzy Pawłowej podczas tego tańca wynika, 
że przecież była tam gra mimiczna, chociaż 

bardzo oszczędna. Otóż właśnie tancerz po
winien mimikę stosować ekonomiczniej niż 

aktor. Bo skala środków ekspresji jest u nie
go inna niż u aktora. Weżmy przykład naj
prostszy: artysta sceniczny ma wyrazić zdzi
wienie. Im lepszy aktor, tym mniej będzie 

„grał": o ile samo słowo nie wystarczy, cały 
wyraz s·kupi Slię na jego twany; aktor potl
niesie może jeszcze rękę albo cofnie wysu
niętą nogę, może n3.'wet odstąpiić o krok, 
o dwa od osoby czy przedmiotu, który w nim 
to zdziwienie wywołał i tyle. Tancerz może 
wyrazić to samo uczucie nie tylko mimicznie 
i pantomimicznie, lecz tanecznie: może ze 
zdziwienia pod,skoczyć czy naw€t zakręcić 

tour en l'air („kółkiem w powietrzu", nazy
wają to nasi tancerze); gdzie aktor cofnie 
się o k rok, tancerz może zawirować przez pól 
sceny w zawrotnym tours chaines. 

Dora Hoyer tańczyła kiedyś krzyk, według 
obrazu norweskiego malarza Edwarda Mun
cha (i u nas pisał Przybyszewski kilkakrot
nie o tym malarzu i tym płótni€, które go 
notabene natchnęło do napisa.nia powieści 

zatyitułowanej „Krzyk"). Na pierwszym pla
nie obrazu krzycząca kobieta; zatyka sobie 
uszy, jak gdyby nie chciała słyszeć własnego 

WŁODZIMIERZ TRACZEWSKI 

BRONISŁAW RAJKOWSKI 
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krzyku. Twarz kobiety zdeformowana: linie 
podkreślają owal otwartych ust. Cala postać 
faluje od tego krzyku i cały pejzaż, pasma 
chmur, woda, wybrzeże. 

Odtańczenie krzyku może wydać się absur
dem, tym większym, że artystka tańczyła go 
bez muzyki i żadne fortissimo blachy i per
kusji jej nie pomogło. Dora Hoyer miała ko
stium w barwach czerwonej i czarnej, które 
przeważają w obrazie Muncha. Wytańczyła 

krzyk crescendo od jego narodzin do osta
tecznego nasilenia; szł.a coraz szybciej z głę
bi sceny ku przodowi, zataczając ccraz więk
sze luki ku lewej i prawej stronie, a gdy już 
zbliżała się do rampy, zawróciła największym 
lukiem znów ku tyłowi sceny i popędziła w 
prostej linii aż niemal na samą widownię; 
na tej drodze ciało jej rozkrzykiwalo się co
raz głośniej, a pod koniec tancerka zatkała 

sobie uszy podobnie jak owa kobieta na obra
zie, ale jeszcze wyraz1sc1eJ: przedramiona 
trzymając poziomo, nie pionowo jak u Mun
cha - i wreszcie zatrzymała się z rozczapie
rzonymi pakami, niby nieprzytomna, zachły
stując się własnym krzykiem. A teraz pointa· 
podczas całego tańca artystka prawie zupeł
nie wyelimiinowaila mi·mikę, a usta otworzyła 
dopiero w ostatnich sekundach'. (Opis t.ańca 

jest zawsze sprawą ryzykowną i z natury 
rzeczy nie może być pełny; ale musiałem się 

na tym przykładzie zatrzymać dłużej). 

I weźmy teraz przeciwie11stwo k<?.ylrn: ci
chutki smutek. Leon Wójcikowski w „Pie
truszce" - jak pięknie smuci się całym cia
łem, a trójkąty ramio.n i nóg tworzą d os ko
nały obraz bezgranicznej melancholii. Cha
rakteryzacja? Prawie żadnej; kilka kresek 
i trochę pudru. Bo twarz tancerza nie powin
na odwracać uwagi widza od reszty ciała 

to postulat zasadniczy; nie powinniśmy jego 
charakteryzacji długo studiować, nawet wów
czas, gdy treść baletu wymaga charaktery
zacji uderzającej, egzotyczne.i. 

... Ale, jak się to zdarza przy wszelak~ej te
orii, czasem bywa zgoła inaczej. Parnell, tań
cząc przed wojną „Popołudnie fauna" Debus
sy'ego popełnił, t.akie odniosłem w pierwszej 
chwili wrażenie, elementarny błąd: przecha
rakteryzował się; dużo szminki, przyklejony 
nos, peruJrn, broda - słowem maska nieru
choma, o mimice w ogóle nie mogło być mo
wy ... Lecz stwierdzi'.vszy ten fakt od razu, 
zaczęliśmy patrzeć z tym więJ<Jszą uwagą na 
ciało tancerza, na ten czuły sejsmograf, no
tujący najdrobniejsze wibracje uczuć rozma
rzonego fauna. Niezrównana wymow<i ciała 

mogła obyć się całkowicie bez wymowy twa
rzy. Zrozumieliśmy wszystko. Par!1ell miał 

rację. 

ARTUR MARY A SWINARSKI 

FELIKS P ARNELL 

Feliks Parnell w 10 roku życia wstępuje 

do Szkoły Baletowej przy Teatrze Wielkim 
w Warszawie, wi ążąc to ściśle z praktyką za
wodową w rządowych teatrach - Wielkdm, 
Rozmaito ~ci, Nowości i Letnim. Uczniowie 
Szkoły Baletowej poza Teatrem Wielkim, 
gdzie występują w baletach i operrach, tańczą 
i statystują w dramatach, komediach itd. 
Można tu już mówić o pracy zawodowej, po
nieważ za występy chłopcy otrzymywali wy
nagrodzenie. 

Po ukończeniu szkoły baletowej w 1915 r., 
co zbiegło się z działaniami pierwszej Woj
ny światowej, Parnell opuszcza Warszawę 
i w latach 1915-1921 doskonali swoje „rze
miosło" w Rosji, tej cieplarni sztuki baleto-

FELIKS MALINOWSKI 

JERZY DAM PC 

E t;GENIUSZ RADUCKl 
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wej. Występuje kolejno na scenach operetki 
i opery w Odessie, w Petersburgu i w letnim 
sezonie baletowym w Kisłowodzku na Kau
kazie. 

Od 1913 r. Parnell rozpoczyna swą działal
ność baletmistrzowska-choreograficzną, kom
ponując tańce do oper i operetek. Do Kraju 
wraca już jako dojrzały artysta, zajmując od 
ra,zu eksponowaną pozycję w polskiej choreo
grafii. Występy Parnella wraz z Pawliszcze
wą poruszają nie tylko Warszawę, lecz i całą 
Pols,kę; ich kioncerty budzą zrozumialy entu
zjazm. Już w 1922 r. Parnell wystawia swoje 
wieczory baletowe: Welon pierotki i Kokaina 
oraz montaże baletowych miniatur. Wystę

ipuje w rewiach i operetkach. W roku 1929 za 
dyrekcji Emila MłynarsG>:iego zostaje zapro
szony do Teatru Wielkiego w Warszawie, 
gdzie wystawia balety: Kleks - z muzyką W. 
Macury (libretto Parnella), Pulcinellę I. Stra
wińskiego, Ostatniego Pierrota z muz. Rat
theusa, Serduszko muz. B.aranovica, Czaro
dziejski kurant muz. Picman Diagalli'ego; 
opery-balety: Syrenę i Borutę z muz. W. Ma
liszewskiego; tańce do oper: Halka, Aida, Car

men, Gioconda, Straszny dwór. W roku 1933 
organizuje Polski Balet Parnella i na zapro
szenie Sergiusza Lifara, choreografa i pierw
szego tancerza Paryskiej Grand Opera, daje 
kilka koncertów w Opera Comique w Pary
żu, poczem objeżdża całą Europę. Wspólnie 
z Lifarem daje koncerty w uzdrowiskach 
francuskich. W słynnym Casino de Paris wy
stawia wielką rewię, w której polskie minia
tury ludowe stoją na pierwszym miejscu. 

Na XI Olimpiadzie tanecznej w Berlinie 
w 1936 r. Polski Balet Parnella za miniatury 
baletowe Umarł Maciek, umarł. .. , Lajkonik 

krakowski, Wesele łowickie i Dożynki zdoby
wa pie,rwszą nagrodę. Po raz pierwszy w hi
storii, na arenie międzynarodowej balet pol-

ski występował pod własnym sztandarem. 
Do tej pory nie raz nawet wybitni tancerze 
występowali „incognito", jako Ballet Russe 
Diagilewa, Pawłowej czy nawet obecnie Ba
let Russe de Monte Carlo. W 1939 r. Feliks 
Parnell za propagandę polskiego tańca wśród 
obcych został odznaczony Złotym Krzyżem 

Zasługi. 

Podczas okupacji Parnell w teatrach dla 
polskiej publiczności „szwarcuje" polskie 
obrazki taneczne i to pod najrozmaitszymi 
fałszywymi tytułami. Raz jako tańce sło

wackie, innym razem czeskie, chorwackie 
itp. Poza wyżej wymienionymi miniaturami 
Olimpijskimi wystawia Switeziankę z mu
zyką Fryderyka Chopina, Dziada i babę wg 
Adama Mickiewicza, Biją dzwony i Pielgrzy
ma z muz. J. Maklakiewicza, Tańcowały dwa 
Michały, Bociany, Kuszenie szatana, Terpsy
chora na podwórku i wiele innych. 

Po wyzwoleniu rekonstruuje swój balet 
i kilkakrotnie objeżdża Polskę ze specjalnym 
uwzględnieniem Ziem Odzyskanych. Balet 
odwiedza przeszło 60 miast, docierając nieraz 
do zupełnie zrujnowanych miasteczek. Ze
spół zbiera na odbudowę Warszawy przeszło 
500.000 zł. W 1949 r. obejmuje balet we Wroc
ławiu, gdzie w operze-balecie Rimskiego
Korsakowa występuje również jako reżyser. 

O przedstawieniu tym prasa wyrażała się w 
superlatywach. Przez następne dwa lata wy
stępuje w teatrze „Syrena" w Warszawie, 
by w 1955 r. wystawić w Poznaniu balet Pan 
Twardowski z muz. L. Różyckiego. Przedsta
wienie staje sdę wydauzeni·em a,rtystycznym 
dużej miary - jak pisała prasa. Zaproszony 

do Opery Łódzkiej obejmuje kierownictwo ba
letu, którego do tej pory w Łodzi nigdy jesz
cze nie było. 

Działalność Parnella zgoła oryginalna, wy
warła na polskiej choreografii zdecydowane 

EUGENIUSZ 
KORCZAKOWSKI 

S T EFAN PIĄTKOWSKI 

ANDRZEJ LUDWICKI 
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piętno. Taniec fabu1arny (dal11Se en iaction) w Polsce jak i specyficzna 
stylizacja 1polskiego ludowego tańca , o którym poeta pisał: ,,Mało kar,czmy 
nie l!'ozwalą", biorą swój początek od Parnella. Artysta ten kroczył własną 
drogą, nie dogadzał mu tancerz - skacząca, bezduszna marionetka, s:ziu
ikał w nim tańczącego człowieka . Dorobek oryginalny Parnella w postaci 
baletów, mimie.tur i tańców można liczyć na setki. Jak Izadora Duncan 
.P.Y Michał Fokin, Piarnell wniósł do sztuki chcxreograficznej coś własnego. 
Jako tancerz hojnie został przez naturę wyposażo ny. ParneH to tanoerz 
IZ powołiainia i twórczy :choreograf. 
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„POPOŁUDNIE FAUNA" 
FA UN - FELIKS PARNELL 

„DOŻYNKI" 

ZIZI HALAMA - FELIKS PARNELL 

ói.BRZYMi stiKc:Es PóLs::KfCH TANCERZY W BERLINIE 

Sukc~ naszych tancerek i tancerzy był ogromny. Zespół Pairnella 
'W.Ykonał: Krakowiaka do muzyki Wiehlera oraz tegoż kompozytora dwie 
scenki taneczne: Wesele lowickie i Umarl Maciek, umarl... wreszcie 
Dó'zynki Lewand01WSkieg<o. Entuzjazm sali trudno opisać. Był, zresztą, 
do przewidzenia. Tańc<e wspomniane omawialiśmy już nieraz, nie bę
dziemy więc do nic.l!I wracali, stwierdzając jedynie, że o ile pierwsze 
dwa wywołaiły b~e okla:sków, o ityle przy trzeci:m był to już wręcz 

huragan„. Zes.~ bisował, a przy bisowaniu wybuchnęły żywiołowe 
oklaski już w !))Ołowie tańca (zmartwychwstanie Maćka .na dźwięk ma
zura), towarzysząc mu do samego końca . To samo powtórzyło się 

w ~~ynkach.. Najpierw bis, a potem okilas-ki przy otwartej kurtynJe, gdy 
zespół wy~ał fenomenalne podskqki z przysiadami. Potem działy się 
rzeczy nienotowane jeszcze w czasie trwania olimpiady tanecznej. Nie 
puSl:czano Parnella ze sceny. Maszyniści się w końcu zirytowali i opuś
cm żelaz.ną kurtynę , ale pub1icz.ność nie ustępowała . Pamell musiał jesz
'Cle kilka razy się pokazać. 

K:urier Polski nr 207. Rok 1936 
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PARNELL I EUROPA 

Paryż, w styczniu 1936 r . 

... Mógłbym na poparcie entuzjazmu, z jak<im piszę o balecie Parnella, 
przytoczyć pochwalne recenzje prasy zagranicznej. Jest ich blisko set
ka - francuskich, niemieckich, angielskich, holenderskich. Ale ograniczę 
się do przytoczenia opinii Serge Lifara: 

Miałem przyjemność oglądać występ poety-tancerza Parnella - na
pisał Serge Lifar. - Była to dla mnie rewelacja. Sztuka ParneUa jest 
ściśle związana ze sztuką jego kraju; pozwala ona widzowi zapoznać się 
z miejscowym obyczajem, z duchem polskim, z siłą żywotną Polski. 
Kiedy Parne![ że swoim zespołem wpada w rytm raźnego mazurka, wy
daje się, że mury, podłoga, wy sami - wszystko bierze udział w tym 
tańcu, poTWane jego ogniem. Duch danego kraju zawiera się nie tylko 
w książkach i muzeach, ale i w rytmie tańca. 

„UMARŁ MACIEK, UMARŁ„." 

MACIEK - FELIKS PARNELL 

PARADA PARNELLA 
Składanka choreograficzna w 3 częściach, 12 obrazach 

FELIKSA P ARNELLA 

Część I 

Obraz 1. W STAROPOLSKIM DWORZE 

Muzyka: STANISŁAW MONIUSZKO (scena z opery „Straszny Dwór") 

KULIG wyJrnI11a ORKIESTRA SYMFONICZNA 

pod dyrekcją W. DOBRZYŃSKIEGO 

MAZUR w wykonaniu ORKIESTRY WARSZAWSKIEJ ROZGŁOŚNI P.R. 

pod dyrekcją STEF ANA RACHONIA 

W Zapusty młodzież w dawnych czasach urządzała kuligi, które za
stępowały nieznane wówczas miejskie zabawy karnawałowe. W kilka
naście sa1i z muzyką objeżdżano okoliczne dwory. Kiedy kulig przybywał 
staropo1skim zwyczajem gospodarz oddawał gościom k1ucz od piwnicy, 
gdzie znajdował'!) się miody i wina, a gospodyni - od śpiżarni. Każdy 
mógł raczyć się przygotowanym jadłem i węgrzynem, a tańczono przy 

tym i śpiewano do upadlego. 

„MARSZAŁEK" 

JEGO DAMA 
MASKI: 

BOGDANKI: 

o s o b y: 

- Włodzimierz Traczewski, 
Krystyna Zalewska, 
Bronisław Rajkowski, Eugeniusz Ra
ducki, Feliks Malinowski, Janusz, 
Stolarski, Bogdan Jankowski, Euge
niusz Korczakowski. 
Krystyna Zalewska, Zofia Kuleszan
ka, Barbara Garstkiewicz, Krystyna 
Sawic.ka, Janina Niesobska, Gerda 
Zmudzińska. 
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Obraz 2. BARWA RUCHU 

Muzyka: HENRYK KASZCZYC (Utwór Sentymentalny) 

Wykona ORKIESTRA SYMFONICZNA 

pod dyr. H. DEBICHA 

Klasyka baletowa w modernistycznym ujęciu. Ilustracja piękna linii. 

o s ob y: 

„PŁEĆ PIĘKNA" 

„PŁEĆ BRZYDKA" 
- Maria Łapińska, 
- Bronisław Rajkowski, Edward Po-

!kiross, Jerzy Dampc. 

Obraz 3. KUSZENIE SZATANA 

Muzyka: JAN MAKLAKIEWICZ 

Wy,ko.na ORKIESTRA SYMFONICZNA 

pod dyrekcj ą W. DOBRZYŃS!KJIEGO 

Odwieczne zmaganie się dobra i zła, oraz zwycięstwo pierwszego. 

ŚW. FRANCISZEK 
SZATAN 

KUSICIELKI 

o s o b y: 

- Feliks Pameli. 
- Włodzimierz Traczewski, Zbigniew 

Nowocień. 

Janina Niesobska, Barbara Garst
kiewicz. 

Obraz 4. W PARKU 

Mazurki FRYDERYKA CHOPINA 

Przy fortepianie ZBIGNIEW SZYMONOWICZ. 

Zabawa towarzyska w t. zw. „ciuciubabkę", uprawiana przez nasze 
prababki. 

PANIENKI 

UŁAN 
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o s ob y: 

Maria Łapińska, Krystyna Sawicka, 
Gerda Żmudzińska, Alina Baranow
ska, Halina Kozielewska. 

- Jerzy Dampc. 

) 

l 

Obraz 5. UMARŁ MACIEK, UMARŁ„. 

Piosenka l:udowa 

Muz)"ka: ZYGMUNT WIEHLER 

Wyko.na ORKIESTRA SYMFONICZNA 

pod dyrekcją W. DOBRZYŃSK<IEGO 

Utwór odznaczony I nagrodą na XI Olimpiadzie tanecznej w Berlinie 

w 1936 :r. Motito: „Umarł Maciek, umarl i leży na desce, gdyby mu za

grali podskoczyłby jeszcze. Bo w Mazurze taka dusza, gdy mu zagrasz 

to się rusza itd. 

MACIEK 

MAĆKOWA 

DZIADUNIO 

WNUSIA 

WYPŁOSZ 

KUMOWIE 

KUMY 

WIOSKOWY GRAJEK 

o s o b y: 

Feliks Pamel!, Bronisław Rajkow 

ski. 

- Krystyna Zalewska. 

- Bogdan Jankowski. 

- Izabella Gorzowska. 

- Edward Pokross. 

Janusz stolarski, Stefan Piątkowski. 

Zofia Kuleszanka, Krystyna Sawic

ka. 

Zbigniew Nowocień, Włodzimierz 

Traczewski. 

(10 minut przerwy) 
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Część II 

Obraz 6. WARSZAWA 1944 

Epos choreograficzno-pantomimiczny 

Muzyka : RJICHARD ADINSSEL (Koncert W arszawski) 

Wykona orkiestra pod dyr. G. MELACHRINO 

Solo fortepianowe: WILLAM HILL-BOWER 

Inscenizacji towarzyszą również dźwięki akustyczne waJczącej Warszawy. 

Dnia pierwszego sierpnia o godz. 4 p. p. 1944 r. ruszyła do walki 
z bestialskim okupantem cała Warszawa. 

o s o b y: 

ROBOTNIK 
GRAJEK ULICZNY 
ŻOŁNIERZE A.K. I A.L. 

OFICER 
ŁĄCZNICZKA 

KAPELAN 
DZIEWCZYNA ZE SZTANDA-

REM 
MATKA Z DZIECKIEM 
HARCERZ 
ŁOBUZIAK WARSZAWSKI 
PAN Z KANARKIEM 
NAUCZYCIELKA 
SANITARIUSZKA 
HARCERZYKI 

„HIENA" 
WŁASOWIEC 

SS-MANI 

„PANI Z KOSĄ" 

- Bronisław R a jkowski. 
- Zbigniew Nowocień. 

- Bogdan Jankowski, J anusz Stolar-
ski, Stefan Piątkowski, Adam Ró
żalsk i. 

- Zbigniew Nowocień. 
- Maria Łapińska. 

Feliks Parnell. 

Zofia Kuleszanka. 
- Krys t yna Zalewska. 
- Jerzy Dampc. 
- Adam Różalski . 

- Andrzej Ludwicki. 
- Alina Baranowska. 
- Krystyna Sawicka. 
- Uczniowie Ogniska Choreograficz-

nego przy Operze Łódzkie j . 

- Ed ward Pokross. 
- Bronisław Rajkowski. 
- Eugeniusz Raducki, J erzy Dampc, 

Edw;ard Pokross. 
- Barba ra Garstkiewicz. 

(20 min. przerwy) 
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część lll 

Obraz 7. ADAGIO 

(Fragment z baletu „JEZIORO ŁABĘDZIE") 

Muzyka: PIOTR CZAJKOWSKI 

Wykona ORKIESTRA SYMFONICZNA 
pod dyrekcją W. DOBRZYŃSKIEGO 

0 S O b y: 

ODETT A - zaklęta w łabędzia 
dziewica - Maria Łapińska. 

KSIĄŻĘ ZYGFRYD - Feliks Malinowski, Jerzy Dampc. 

Obraz 8. JAK SIĘ BABA ROZTAŃCZYŁA 
NA DREWNIANEJ SALI 

Burleska choreograficzna 

Muzyka oprac. przez R. IŻYKOWSKIEGO 

Wykona ORKIESTRA SYMFONICZNA 
pod dyrekcj ą W. DOBRZYŃSKIEGO 

W Latach 1900 - ych, kiedy jeszcze dancingi nie istniały, tańczyło się 

za niewielką opł atą na tzw. drewnianej sali. Wtecl.y wieś i miasto róż
niły się zasadniczo. Obrazek pokazuje wiejską babę, która zjechała do 
„Warsiawy" i przy okazji zapragnęła potańczyć. 

o s o b y: 

WARSZAWIANKI - Barbara Garstkiewicz, Gerda Żmu-
dzińska , Izabella Gorzkowska, Ja
nina Niesobska . 

WARSZAWSKIE CWANI AK I - Eugeniusz Raducki, Włodzimierz 

DYRYGENT-WODZIREJ i on że 
właściciel drewnianej sal i 

WSIOWE BABY 

Traczewski, Bronisław Rajkowski, 
Bogdan Jankowski. 

- Feliks Parnell, Zbigniew Nowocień. 
Zofia Kuleszanka, Krystyna Zalew
ska, Krystyna Sawicka. 
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Obraz 9. POPOŁUDNIE FAUNA 

Mit choreo.graficzny 

Muzyka: KLAUDIUSZ DEBUSSY 
Wykona orkiestra „Philharmonii" pod dyr. IGORA MARKIEWICZA 

FAUN 
NIMFY 

ROBOTNICY 

KOBIETA-WĄŻ 

P o s t a c 'i e: 

- Edward Pok!ross. 
- Barbara Garstkiewicz, Krystyna Sa-

wicka, Halina Kozielewska, Gerda 

Zmuctzińska. 

Obraz 10. PRACA I ZMYSŁY 
Rapsod cho.reograiiczny 

'Muzyka: ZYGMUNT WIEHLER 

Wykona ORKIESTRA SYMFONICZNA 
pod dyrekcją W. DOBRZYŃSKIEGO 

o s o b y: 

Bronisław Rajkowski, Zbigniew No
wo-cień, Jerzy DamiPC, Eugeniusz 

Raducki, Bogdan Jankowski, Adam 

Różalski. 

Barbara Garstkiewicz. 

Obraz 11. ROK 1940 

(Terpsychora na podwórku) 
Dramat-pan to mima. 

Muzyka: IVANOVICI, DELIBES oraz Z. WIEHLER 

Wyko.na ORKIESTRA SYMFONICZNA 
pod dyrekcją ·w. DOBRZYŃSKIEGO 

Podczas okupacji hitterowskiej polscy artyści w większości zna!eź!i 
się na bruku. Obrazek „Terpsychora na podwórku" ukazuje artystów 
klasycznego baletu, którym jedynie to miejsce pozostało - o teatrze 

trudno było marzyć. 

OJCIEC 
CÓRKA 
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o s ob y: 

- Feliks Parnell. 
- Maria Łapińska. 

Obraz 12. DOŻYNKI 

Muzy kia Leopolda LEW ANDO WSKIEGO 

Instrumentacja R. IŻYKOWSKIEGO 

Wykona ORKIESTRA SYMFONICZNA 

pod dyrekcją W. DOBRZYŃSKIEGO 

o s ob y: 

DZIEWCZĘTA - Klrystyna Zalewska,. Barbara Garst
kiewicz, Kry st yna SawJc.ka, Zofia 
Kulesz.all1ka, Janina Niesobska, G er
da Zmudz.ińska. 

CHŁOPCY 

Dekoracje: 

EWA SOBOLTOWA 

Kostiumy: 

Włodzimierz Traczewski, Zbigniew 
Nowocień, Bronisław Rajkow ski, 
Jerzy Dampc, Bogdan Jankowski, 
Adam Różalski.ł 

Kierownik baletu: 

Obrazy 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12: FELIKS P ARNELL 

JAN FINKSTEIN 

Obraz 6: 

IBIS-GRATKOWSKI 

Premiera dnia 9 listopada 1957 r. 

w Operze Łódzkiej 

Dyrektor: Kierownik arty st.: 

SABINA NOWICKA WŁADYSŁAW RACZKOWSKI 
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POLSKI NARODOWY BALET PARNELLA 

Pod taką marką ma ruszyć na podbój Europy polski zespół taneczny, 
pełen szczerego zapału i jak najlepszych chęci . 

Niemal bez zastrzeżeń pochwalimy wszystkie polskie tańce ludowe. 
Z nich Wesele zostało, zakwestionowane przez Stryjeńską ze względów 
kostiumowych i prawa autorsk!iego. Szkoda, bo t o jeden z najlepszych 
i najciekawiej skomponowanych tańców Parnella, utrzymany w stylu 
nieco może przejaskrawionej, ale interesującej groteski. Szczytem do
skonałości jest natomiast utrzymana w takim samym stylu scenka ta
neczna p. t. Umarł Maciek, umarł .. . Jest to nadspodziewanie wartościowy 
błysk inwencji kompozycyjnej u Parnella. Układ jest świetny w każdym 
calu. Każda „osoba dramatu" tanecznego odtwarza swoją własną ściśle 
określoną rolę i suma tych grających swoją partię poszczególnych in
strumentów splata się w harmonijnie brzmiącą symfonię ruchową. 

Pomysł i wykonanie - wyśmienite. 

Jeżeli Wesele było osnute na motywach Stryjeńskiej, to Łucznik jest 
jakby ucieleśnionym i uruchomionym drzeworytem Skoczylasa. Znamy 
go już z rewii, gdzie Parnell tańczył go solo. Tu dobrał sobie trz-ech to
warzyszy, którym, oczywiście, daleko do kunsztu tanecznego ich mi
strza. Taniec zysk na nowych kombinacjach ruchowych, nie stracił 

na zwartej spoistości . 

Barwny i malowniczy Lajkonik krakowski jest wzorowym tańcem 
propagandowym, powinien wszakże na terenie zagranicznym być zaopa
trzony w tłumaczenia objaśniające charakter obrzędu i Krakowa, jako 
dawnej stolicy Polski kwitnącej. Słoneczny i promienny taniec „dożyn

kowy" ma w sobie taką moc werwy i zapału, impetu i porywu, że do
prowadza publiczność warszawską zawsze do paroksyzmów entuzjazmu. 
Niech tak samo zachwyci publiczność zagraniczną, a cel propagandowy 
tanecznej ekspedycji Parnella będzie osiągnięty. 

H. Lipiński „AS" 1935 

PARNELL TAŃCZY ... 

.. . Balet ten ma dlatego tak kolosalne powodzenie, bo jest polski, nie 
małpuje nikogo i stanowi tak pod względem choreograficznym, jak rów
nież folklorystycznym coś nowego, dotychczas niespotykanego. Prasa 
berlińska pisała, że balet Parnella demonstruje przeważnie tańce, które 
są zakorzenione w polskim ludzie, w polskiej historii i ba śni, w muzyce 
i w ogóle całej polskiej mentalności. 
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„TERPSYCHORA NA PODWÓRKU" 

MARIA ŁAPIIil°SKA - FELIKS PARNELL 



Prog.ra.m berHńS1ki baletu Parnella był pod tym względem bardzo 
mądrze dobrany i reprezentuje godnie polski balet narodowy z.agranicą. 
Na szczególne podkreślenie zasługują niektóre „numery", demostrowane 
przez balet z dużym powodzeniem. Do nich należy np. taniec zatytuło
wany Lajkonik Zwierzyniecki, którego akcja tocz,y się w Krakowie pod
czas najazdu Tatarów. Na tle wspaniałej zwierzynieckiej dekoracji wi
dzi się, jak rozbawiony ludek krakowski odpiiera napad wodza Tatarów 
i po odniesionym sukcesie tańczy Krakowiaka. W zupełnie inny świat 
wprowadza natomiast mazurek p. t. Ulan i panroa. Przy dźwjękach nie
śmiertelnej muzyki Chopina młody ułan z czasów ks. Józefa Poniatow
skiego w historycznym mundurze zaleca się do panny, wyrażając swe 
uczucia za pośrednictwem estetycznie skomponowanego tańca, wyko
nanego przez Parnella. Uroczą panną była świetna, jak z.aws:re, Zizi Ha
lama. 

Gazeta Polska 1935 r. 

* * * 
Gościnny występ „Polskiego Narodowego Baletu Parne!La" 

„.Wszystkie tańce skomponowane są przez Parnella do dzieł kompo
zytorów polskich, utworów opartych na melodiach ludowych. Przewi
jają się wdęc w nich charakterystyczne tańce ludowe wszystkich niemal 
dzielnic Polski: mazury, kujawiaki, oberki, polki, krakowiaki, tańce gó
ralskie, a nawet mało znany śląski trojak. 

Kompozycje bail.et'Owe obmyślone są efektownie, ułożone w ładne 

obrazki; pooiągają oczy nie tylko rytmem i tempem tanecznym, ale też 
barwnością mailarskiej plamy t treścią wypowiadaną w tanecznym ru
chu. 'I'aka na przykład pantomima baletowa, w groteskOWYCh u:trzymaoo 
liniach: Umarł Maciek, umarł, albo druga groteska Roztańczona baba, 
albo nastrojowy romantyczny qbrazek W parku do melodii Chopina -
mówią o dużej fantazji baletmistrza, a widzoWti przemawiają żywo do 
wyobraźni. Pełen wyrazu i plastyki jest Łucznik według utworu Makla
kiewicza, jakby stylizowany na Janosikach Skoczylasa. Efektownie wy
pada obrazek z naftowego Zagłębia Borysławskiego Zmysły i praca, 
transponujący pracę w szybach wiertniczych. Dużo miłych wrażeń do
starczają te pełne ruchu i barwy, efektownie ustawiane obrazki; cha
rakterystyczny Trojak śląski .K:ondraokiego, Wesele łowickie i Konik 
zwierzyniecki Wiehlera, Chłopskie zaloty Szymanowskiego, Tańce góral
skie Moniuszki - przegląd stylizowa1nych, pełnych swoiistego charakteru, 
polskich tańców ludowych. 

Zespół baletowy dobrany jest znakomicie. Przewodzi mu dzielnie 
baletmistrz FeHks Parnell i pełna ognistego temperamentu Zizi Halama. 
żeńska część baletu reprezentować będzie godnie nie tylko choreografię 
polską, ale też wdzięk i urodziwość niewiast polskich. Prawdziwy za-

26 

„W PARKU" 

UŁAN - FELIKS PARNELL 

szczyt tej reprezentac}i zagranicą przyniesie również oprawa dekora
cyjna widowisk.a. Kostiumy skomponowane są bardzo pomysłowo i gu
stownie. Stroje ludowe dały projektującym kostiumy malarzom bogaty 
materiał do rozwinięcia artys tycz,nej inwencji. Doskonale pomyślane są 
też dekoracje, w których motywy ludowe stanowią główny temat zdob
niczy. 

Słowem całość prezentuje się dosko.naJ.e. Pow1nn•j:śmy ko'l'zystać ze 
sposobności obejrzenia jej przed zagranicą. 

Kurier Poznański z 20 marca 1935 r 
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FELIKS P ARNELL 
O Pru-nellu napisano już wiele. Zebrałaby się z tego spora książecz

ka - rodzaj zbiorowej monografii, w której można znaleźć glosy kryty
ków, recenzentów, poetów, pisairzy i' plastyków, fachowców i amatorów, 
entuzjastów i sceptyków. 

Nasza notatka nie jest 1PTóbą biografii, nie jest nawet .przyczynkiem 
do charakterystyki świetnego tancerza. To raczej drobny szkic portretowy 
robiony pod wrażeruem ostaitnich osiągnięć Paxnella na terenie rewia. 

Pameli-Baletmistrz jest jednym z twórców widowiska teatralnego 
opar tego na tańcu jako najbardziej plasty=ym elemencie wypowiedzi 
scenicznej. Jego ;układy mają 111iewątplri.wie założeillia 1i'teTaokie. Faibuła 
jest szkieletem, na kt6rym montuje sw1oje koncepcje taneczne, ale użycie 
teg·o szkieletu wydaje: się zrozumiałe, wyd0Jje się nawet :konieczne, by 
kompozycja niie z.mieniła s:ię w a>bstraiklcję. Takie jest już podejście Par
nella do itematu, talka. jego wizja artystyc=a. 

Jak każdy prawdziwy twórca czeTipile na:tchnienie z folkloru. Nie nosi 
to cech zapożyczeń, ani fałszywych przykrawań ludowości do wymagań 
współazesnego widza, nie 1I1osi także tych wszystkich znamion, jakie ce
chują źle zrozumiane formy pierwotne przy próbach tworzenia stylu „lu
dowego" w ~óżnych dziedzinach sztuki. Folklor w ujędu Parnella jest 
stylizowaną wariacją, ipodobnie jak muzyka Chopina czy mala·rstwo Stry
jeńskiej. 

Jego fantazja twórcza (bogactwo pomyslów jest niewyczerpane. Obok 
wielkich baietów - widowisk (Boruta, Pwn Twardowski, - Swir, świr 
za okienkiem, Umarl Maciek) pow:S-tają rozbudowane groteski taneczne 
(Cyrk, Konkurs tańca w Helladzie), a taikże kompozycje o specjalnym, 
zabarwieniu (Szopka) . 

Wśród tych wielkich pokazów zjawiają się skromniej traktowane, ale 
jakże zdumiewające w pomyśle sceny (Kuszenie św. Antoniego, Dzwon, 
Pielgrzym, Kwadryga, Muzyka na ulicy). W nich t·o, w tych miniaturach 
tanecznych wypowiada się dusz.a Parnella poety, Parnella filorzofa, Par
nella mistyka. 

Nie często spotyka się czlowieka1 który by łączył w sobie w równej 
mierze cechy myśliciela i satyryka , prostotę z .niezwykle skomplikowaną 
mentallllością, łagodny uśmiech z głębokim zamyśleniem. Będąc znako
mitym tancerz.em stworzył Pameli własny styl i klasę, stwonzył wlasny 
poziom i wl:asną szkołę. Wpływ jego na mlode pokolenie tancerzy i balet
mistrzów jest ogromny, chociaż często lll iedocerl'iany. 

Gdyfbyśmy próbowali scharakteryzować go w jednym .słowie, powie
dzielibyśmy, że jest indywidualnością. Indywidualnością, która zawsze 
chadza własnymi drogami . A to już nosi cechę wielkości. 

P. 
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GŁOSY 
o 

PRASY 
„PARADZIE PARNELLA„ 

PARNELL W WARSZAWIE 
Łódź po raz pierwszy w swoich dzie.iach posiada wlasny i to nie byle 

jaki balet. Feliks Parnell potrafił w ciągu kilku miesięcy zorganizować 
doskonały zespól mlcdych en tuzjastów re.kuj ących jak najw:ększe na

d.zie .ie na najbLższą przyszłość. 
\Vieczór baletowy ;pt. Parada Parnella to wcale n'e sk ładanka choreD

graficzna, jak głosi program, to właściwie 12 min iaiurowych baletów, 
z których każdy stanowi !>kończoną i zamkniętą artystyczn:e całość. 

Ja:-: w kalejdoskopie przev,;i.ia.ią się przez scenę wielohanvne sylwet
lk i. Już w pierwszym -obrazie za·wadiacki Wołodyjowski, skory do tańca 
i UD bitki , śmieszy, bawi , zachwyca. T ani ec zatytul c•wany Barwa ruchu 
jP~ 'c pełen finezji, ja·kiejś zefirowej lek!kości, że zda.ie się zaprzeczać 

pro.wu przyciągania iziemi. Kuszenie szatana glęboik.ie w dramatyczmej 
komp-ozycji, przY'Pom;na urze.kające malars·two Goyi. Piękne i zgrabne 
kusicieliki, znaikomity '>V swo:m demo1niźm:e szatan D·raz po.sągowa, a ja1k 
bardzo ludzka ,po.stać księdza, st>warzają niezapomnianą opowieść beiz 
stów. 

Ma;ourki chop:1rwwskie iprzenoszą nas w czasy, kiedy to, panie dzieju, 
brzęczało się ostrogami, .pomachiwało ikarahelą i całowało l iliowe rącZlki. 

Doskonale wys:tylizowaina minia•tura taneczna Uma.rl Maciek, umarł 

wi tana jest przez publ:cmość nie miLknącymi oklaskami. Największe 

wrażenie wywiera pan amina za tytułowana \-Yarszawa. 1944. Taincerze 
i ta ncerki nie tylko tańczą z całym realizmem i z sugestywną prawdą, 
wżywają się w kreowame przez siebie role. Ka±dy ruch , każdy grymas 
twa rzy, 1każdy •szczegół je:l czytelny ·i zrozumiały. 

'N akademic•k im •tal'lcu -klasycznym pokazała czys.toś c' wsp a•n;a lej szko
ły Maria Lapil'l ·a. Faun w \VykonainiJu. E. Pokros a o raz Praca. i zmy
sły to róv.nnież godne po chwały pozycje tego spektaklu. Imprezę zamyka 
Terpsychora na podwórku. Jest to wielka kreacja aktorska mistrz::! 
Pamella j Marii Łapińskiej. 

W rozszal ałych Dożynkach, pełnych ek:pres.1i i młodzieńczego tempe
ramentu, żyje wlafo.e ta pols.ka dusza i to porirywające do tal'lca „Oj, 
d ziś 1 dziś". 

·1.v sumie brawo Parnell , brawo cał y zespół, brawo Lód2lka Opera . 

J . M. 
,,F.xpres.s \Vieczorny", nr 291 

8 i 9 grudnia 1957 r. 

O PARNELLU 
Znany starsze.i i młodszej generacji tancerz Feliks Pamel i ~ieruje 

baletem Opery Lócizlkiej . W ostarnich miesiącach przygotował wraz ze 
swoim zespołem wielką składankę ta.neczną :pt. PARADA PARNELLA. 
Mieści się w niej 12 obrazów tanecznych: fragmen ty baletów operowych, 
fan tazje na podstaw!e piosenek ludowych i i111Jne ( ... ) Ostatnio oklaski·
wala Parnella i jego zespól \~.'a:·szawa. A chcieliby taikże i inni miesz
lkańcy z cakj Pol:1ki. 

„Pr?.C'l·:!'ilj'' n~ 66.J z 5 I. 1958 .r. 

top. 

UMARŁ MACIEK 
ale wyb iera się na torunee po Europie 

Nie b~·ło w Polsce w o.kresie międzywojennym t:mcerza i choreogra
fa bardziej popularnego od F el'ksa Parnella. Nic więc dczi.wnego, że ·kie
dy po lalach „milczc n 'a" stary mi s;lrz .pukłcn 'l się znów Warszawie 
•prezentując swój nowy z ' pól baletowy, lud cisną! się jak ina „ciiuchy' 
i bilety na \\·szystkie występy wyprzedane zostały w oka mgnieniu. 
Pameli od 2 IR! .1es t ki erownik iem balet u przy Operze LódZJkiej. W cią

gu d wóch lat stwo1'Zył ze-póL •który j.uż dziś reprezentuje po-ziom euro
pej si.( i. Jeżeli weźmie s i ę je_zcze pod ·uwa gę młody w iek znaCl'.lne.i .wię!k

szośc1 czlonków baletu, nadz ieje \\·z.rasta .ią niewsipółmiemie. Już dziś 

zagran iczn i impresa rio intere,;ują się zer.polem i kto wie, czy w ll1ieda
lekiej przyszłości balet Parnella nie ruszy starym szJa·k wm na rpodbój 
Europy. Na raz' e prezillll.uje swe umiejęt:noici na wystQpach krajowych. 
Tra dycyj ne miniatury t a necz,ne zyskują u2a·sadniony zachwyt widowtDi. 
vV su;;estywncj narracji ·sk rzy się uśmiech od ucha do uchu obc1k poetyc
k iej zadumy, żart się m ies za z prawdą, fa n t<1zja z rzeczywi-· tością. 

T a.-i to jest ten bale t Pa rnella ! 
"Zn i przeciw" 

nr 40-41 z 22 i 23. 12. 1957 r. 



TAŃCZĄCY AKTOR 
Jestem szczęśliwy, że występuję w mojej kochanej Warszawie - oto 

pierwsze słowa Feliksa Parnella, wypo,wiedzi&ne tuż przed wejściem na 
scenę, gdzie za chwilę rozpoczął się wspaniały pokaz sztuki choreogra
ficznej, nazwanej Od imienia jej twórcy Paradą Parnella. 

I my cieszyliśmy się, że po. tak długiej przerwie nadeszła okazja zo
baczenia w stolicy artysty, który tu się uro.dził, tu się wdrażał w arka.na 
wiedzy tanecznej i tu rozbłysnął wielkim, spontanicznym talentem, sta
jąc się potem sławnym na cały świat. 

Feliks Pameli zbliża się wielkimi krokami do jubileuszu 50-lecia pra
cy scenicznej. Jak w kalejdoskopie układają się ba,rwne wspomnienia: 
9-letni chłopak, uczeń szkoły baletowej występuje już w operetce waT
szawsk iej obok Kaweckiej, Messalki, Redo„. Potem pierwszy solowy 
występ w Księciu Igorze w Operze Odeskjej, gdz ie obejmuje stanowisko 
kierownika baletu. W roku 1921 wraca do Warszawy. W latach 1928-1932 
organizuje i prowadzi ·balet Opery Warszawskiej. Następnie okres naj
bujniejszy: Polski Balet Parnella odbywa reprezentacyjne tournee po 
krajach EuTo·py, m. in. występuje z Se rgi uszem Lifarem we Francji, 
z Mauricem Chevalierem i Józefiną Baker w Casino de Paris ... Bogaty 
w sukcesy objazd wieńczy złoty medal, uzyskany na Olimpiadzie Ber
lińskiej. Umarł Maciek, umarł i Dożynki wywalczają sobie poczesne 
miejsce w historii polskiego tańca, zrastając się nierozerwalnie z imie
niem Parnella. Po wojnie artysta reorgani zuje swój zespół . Jego part
r.erką staje się Maria Łapińska . W ciągu kilku lat Pa.meli j eździ z zespo
łem po kraju, wy·stępuje także w operach . Prowadzi właściwie żywot 

tułaczy. Dopiero ostatnio osiada w Operze Łódzkiej, kierując tam bale
tem. 

Tyle lat niezmordowanie na deskach scenicznych! Tańczący aktor -
jak sam siebie •nazywa Parnell - zwycięża skutecznie czas. 

- Jestem entuzjastą tańca, kocham sztukę, chci ałbym umrzeć na sce
nie - oto dewiza, którą powtarza niezmiennie przez blisko pół wiek.u, 
urzekając swoim tańcem. 

Dobrze, że Parnell pamięta o Warszawie. Szkoda, że Warszawa jakoś 
o nim zapomniała. Może za kilka lat, kiedy otwarta zostanie Opera Wiel
ka, wróci do n iej n_p. stałe. Ale czy nie należałoby pomyśleć o tym już 
teraz? Przec ;eż lata mijają, a tancerze n ie rodzą się na kamieniu. Mamy 
znakomitego mistrza - niechże przekaże swoją wiedzę uczniom. I jeszcze 
jedno: chyba najwyższy czas pomyśleć o tym, aby polski balet Feliksa 
Parnella pokazać za granicą! Mamy s ię czym pochlubić! 

ES 
,,STOLICA" nr 51 z 22 12. 1937 r. 
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PARADA P.lRNELLA 
'N ·warsza wie wys t ą p :! wraz ze swoim, zorganizowanym przy Operze 

Łódzkiej zespołem baletowym, znany i cen iony od wielu la t FELIKS 
PARNELL, pokazując stołecznej publicznośc i opracowaną w cią " u kilku 
mies i ęcy sk ł adankę chorecgraLczną . na którą zioży ły się obok zna nych 
z dawnie j.szych występów, DO \\·c, interesu j ą ce w pomyśle, o '.i znaczające 

się nieprzec iętnym poziomem obrazki. 

Program pod ogólnym t y tułem Parada Parnella dał możność z espołowi 

za demonstrowania os i ągnięć w tańcu kl asycznym, charaktery„( ycznym 
i akrobatyce, wypTacowa nych przez pełne_g o talentu i inwencji choreogra
fa, jakim jest Parnell. 

Feliks P arnell ma zawsze niezawodną okazj ę do popi su w kapit alnym 
Umarł Maciek, umarł i dojmującym w nastroju obra zku Terpsychora na 
podwórku, nawiązującym do przeżyć z okresu wojny. 

Aktorski e zdolności P arnell a (zw ł aszcza jego plastycma m im ika) mówi
ły za siebie w Kuszeniu Szatana, któremu t owarzyszyła wa rt ościowa ilus
tracja muzyczna Jana Maklakiewicza. 

Maria Łapińska opanowała w wysokim stopniu technikę tańca klasycz
nego, co d ało jej możność zna komitego wykonania jednej z trud niej 
szych scen słynnego Adagia z baletu Czajkowskiego Jezioro łabędzie. 

Godn ym jej partnerem był Feliks Mal inowsk i. 

Sw!etny wręcz był młody, p i ękni e zbudowany tancerz Edward Po
kross w Popołudnie Fauna Debussy'ego. 

Nie sposób nie wspomnieć o burlesce Jak się baba roztańczyła na drew
nianej sali nawiązującej do 1900 r. , kiedy ta ńczo n o jak na dzisiejszych 
dancingach, t y lko ... inaczej. Salwy smi echu na w ido wn i towarzyszyły nie
porównan ej wprost Zofi i Kules22nce, jako „wsiowej b abi e" . 

Pełne ro zm achu, żywi olo tańczone p olski e Dożynki , zakończyły występ, 

zdobywając pokla·sk i uzn ani e dla całego zespołu. 

„życ ie Wa rszawy" ·nr 293 z 12. 12 . 1957 r . 
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PARADA Pł.RNELLA 
... Jedynie fakt, że choreografię w Operze Łó<lzkiej objął Feliks Par

nell, wystarczył do wysunięcia się w tej operze, nieistniejącego dotąd 
baletu. od razu na pierwszy plan. Talent tego jednego człowieka spra
wił, że garną się do niego żądni poważnego kształcenia się tancerze z ca
łego kraju i że zdołał z nich w krótkim stosunkowo czasie uczynić młody 
wprawdzie, lecz już zgrany zespół choreograficzny. Zespół ten wystąpił 
z zademonstrowaną również ·i w Warszaw:ie, samodzielną premierą pt. 
Parada Parnella. Jest to składanka 12 miniaturowych, fabularnych O'braz
ków, reprezentujących wszelkie rodzaje choreografii: .taniec klasyczny, 
charakterystyczny, ludowy, akrobatyczny, pantomimę. Słowem, zespół 

Parnella, jakby przedłożył nam swą wizytówkę z wszelkimi możliwymi 
tytułami. Program rzeczywiście wszechstronny i rzeczywiście mądrze 

ułożony. Cechuje go przede wszystkim polskość i ów, tak typowy dla 
Parnella rozmach i twórcza fanta zja. Wszystko tu żyje, wszystko wciąż 
gra i wszystko jest przemyśla ne. Oczywista, były tu słabsze i mocniejsze 
momenty, niemniej można się było całośc ią pochwalić. Taki np. Maciek 
jeszcze dziś, po 20 latach, zadziwia swą koncepcją. Barwa ruchu, Adagio 

z Jeziora Łabędziego, Roztańczona baba, Popołudnie Fauna, czy Terpsy
chora na podwórku - oto najlepsze chyba momenty Parady. 

Z wykonawców wymienić przede wszystkim należy prawdziwą bale
rinę, znakomitą klasy czkę Marię Łapińską , a obok ni ej tego Todzaju ta
lenty, co Zofia Kuleszanka, Anna Kołyszko, BaTbara Garstkiewicz, Kry
styna Sawicka, Alina Baranowska, I. Gorzkowska, E. Pokross, F. Mali
nowski, W. Traczev.;ski, E. Raducki. Trudno również nie wymienić do
wcipnie skrótowej scenografii i dobrej w zasadzie ilustracji muzycznej 
z taśm , choć a para tura nie zawsze była najlepszej jakości. Całości prze
wodniczyły silna indyw i dualność, orygina lny styl i rzetelna szkoła Par
nella. 

M. Boruta 
, .S to·,,:o Powszechn e" z 7. 12. 1957 r. 
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TO BYŁ SUKCES 

PARNELL TAŃCZĄCY 
Gdy przebrzmiały ostatnie takty „Mazurka" Mon ius zki i po chwili 

sk upionej ci szy na widowni Teatru im. Jaracza podniosła się burza 
oklasków, wiedzieliśmy już, że premierowy występ Baletu Opery Łódz
kiej zakończy się pełnym sukcesem. 
WiedzieLśmy zresztą o tym już wcześniej. Doch odz iły nas pełne uzna

nia, ba, pełne entuzjazmu wieści z prób, mieliśmy zaufa n ·e do wielki e <> o 
nc:Lwiska Parnella - tancerza, choreografa i pedag oga. Trzeba było je d
:rnk jeszcze sprawd zianu ostatecznego i nieodwoł a lnego, trzeba było 

zetknięcia z publicznością , kontaktu z wi d crwn i ą - tego kontak ~1 1 , któ ry 
może zarów no uskrzyd l ić t ancerrn , jak i sparaliżować mu mięś nie w 
bezlitosnym skurczu tremy. 

Trudno wątp ić, że i tym razem się bez owej trem y nie obyło , lecz w 
gorącym, serdecznym przyjęciu, jaki e zgotowała publiczność SWOJEMU 
baletowi, rozwiała się jak ranne mgły. 

Niesposób powiedzieć, co p c dobało si_ę najbardziej , j ak i za wcześn i e 

jeszcze na os tateczne oceny. W każdym bądź razie żywiołowo oklask i
wano Parnella, który - naw iasem mówiąc - dotrzymał obietnicy danej 
kiedyś łódzkiej publiczn ości i z wciąż jeszcze młod zieńczym temperam en
tem, zatańczył m. in. swojego słynnego Maćka. Oklask iwano primaba
lerinę Marię Łapińską - tancerkę o szerokiej skali talentu , _a moż r.> 

przede ws zys tkim wyborną k l asy czkę, naszą dobrą znajomą Zofię Ku
l eszankę (za Roztańczoną babę), Edwarda Pokrossa (za bardzo pięknie 
zatańczonego Fauna), wreszcie cały zespół, o k tórym po\viedział kie~ 
dyś Parnell: „ ... wszystko młode, piękne i kocha taniec", a my mogliśmy 
się teraz przekonać, że nie przesa d z i ł ani na jotę. 

Okl2 skiwaliśmy ich zresz tą chyba n ie tylko za to, że zademonstrowali 
!lam program stojący na wysok im poziomie artystycznym. Jakaś cząstka 

braw należy im się za to, że zarażeni zapa łem swojego mistrza - chyba 
to miano w pełni Parnellowi pnysługuje - śc iągn ęli ze w szystk ch 
stro;; do naszej biednej Łod z i , któn nie tylko nigd y, ale to ni gdy włas

nego baletu n ic miała, lecz w dodatku n ie mogla przez dłuższy czas owej 
garstce miłośn i ków Terpsychory zapewn ić sceny do w y t C?pó w, a nawet 
własnej salk i na próby. 

Alea iacta sunt - koś·ci zos tały rzucone. Balet Opery Łódzkej ~al s i ę 
rzeczywistością - tańczy, podoba s ię , ży je. Reszta jest sprawą czasu. 
A że w dniu premiery na sali znajdowali się przedstawic'el e zarówno 
Komitetu Łódzkiego PZPR, jak i Prezyd ium R ady Na rod owe.i m. Łodzi, 
więc wolno nam chyba wierzyć, że entuzjastyczne oklaski, j ak ·e i on i 
bili. znajdą swój materialny wyra z w jeszc ze serd eczniejszym i pełn i ej

szym poparciu dla młodego Łódzkiego Baletu i · Łódzki ej Ope-ry. 
Dzień 9 l istopada 1957 r„ dzień prem iery Baletu P a rnell na trwale 

zapisał się w ku_lt'l,lralnych dziejach Łodzi. 
Jerzy Panasewicz 

„E x p!·e.ss Ilus t..rowan y" 11 r 2G9 z 11. 11. 1957 r. 

OPERY tÓDZKIEJ 

V J.; 1: DI 

R I G o L E T T o 
N i edz i e la godz. 10 ,30 

Poniedz inłek godz. 19 

w SALI P. TEATRU NOWEGO 

Pl' C C I N I 

M AD AM A B U TTERFLY 

Wtorek godz. 19 

W SALI P. TEATRU IM. JARACZA 

PARADA PARNELLA 

B AL E T 

Piątek godz. 19.30 

W SALI P TEATRU POWSZECHNEGO 
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