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ALICJ.4. BOŃKOWSKA 

TRADYCJE 
JEZIORA ŁABĘDZIEGO 

Już tylko osiem lat dzieli nas ·od rocznicy stulecia „Je
,ziora łabęd z,iego" arcydzieła baletowego, cieszącego si~ 
ogromnym powodzen iem na scenach baletowych całego 
świata, uwie11czonego s ukce~ami, jakich nie można było 
przewidzieć po prapremierowej klęsce t ego utworu Piotra 
Czajkowskiego. 

„Jezioro łabędz.de" skomponował Czajkowski na zamó
wienie Cesarskiej Opery w M oskwie, wykorzystuj ąc po
mysł pierwotnie użyty w pryv,ratnym przed~tae.vieniu. 
P od wrażc:niem teutoń skiej legendy „Der Schwanensee" 
k ompozy tor ułożył krótki balecik dla dzieci swojej sio
str y, u które j przez pewien czas prze-bywał. Także mu
zykę tej komp ozycji włączył do pełn ospektaklowego ba
letu , wystawionego w Moskwie w r. 1877. 
Według relacji ówczesnych pierwszy spektakl „Jeziora" 

miał charakter amatorski. Muzyka Czajkowskiego do
stała się w ręce kiepsk iego dyrygenta, który nie mógł 
sobie poradzić z partyturą , uważając zresztą utwór za 
mało wartościowy i zupełnie nie odpo·wiedni dla baletu, 
w jakiej to opinii nie był zresztą odosobniony. PCftzbawiony 
talentu choreograf J. Reisinger uznawszy wiele nume
rów muzycznych za nietanecz,ne, zastąpił je popisowymi 
fragmentami z innych baletów. Czołową rolę Odetty tań
czyła na premierze Kołpakowa, o której pozostało tylko 
to jedno wspomnienie. Taniec zespołu baletowego przy
pominał podobno ćwiczenia gimnastyczne. Nieciekawa 
oprawa scenografiiczna dopełniała mizernej całości. 
Trudno się dziwić, że w takiej inscenizac ji balet poniósł 
klęskę, za którą jadnak przede wszystkim obwiniono 
CzajkOIWskiego. Postępująca degeneracja sztukl baletowej, 
sztampa choreograficma zamy>kająca się w dziełach ów
czesnych kompozytorów-rzemieślników, kreślących skocz
ne r ytmy pod dyktando primabalerin i p rzyzwyczajenia 
konser1.vaty·wnej publiczności przekreśliły narodziny nie
zwykłego dramatu tanecznego ukształtowanego na wspa
niałej baletowej symfonii. 

„Jezioro łabędzie" jest poematem tanecznym, w którym 
szlachetnymi nutami czystego liryzmu wyśpiewana zo
stała wielka miłość, zwyciężająca wszystkie przeszkody, 
silne uczucia dwojga garących serc: Ode~ty i Zygfryda. 
I w takim kształcie ten pierw:orodny balet Czajkowskiego 
został wystawiony z pełnym sukcesem niestety dopiero 
po śmierci kompozytora, który skłonny był wi0rzyć gło-
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som ówczesnej krytyki i poddawał w wątpliwość wartoi.ć 
swego niezwykłego dzieła . 

Wkrótce po śmierci Czajkowskiego Mariusz Petipa, 
_główny choreo.graf petersburskiego Teatru Maryjskiego 
i właściwy twórca •rosyjskiego baletu, organizując w kon
cercie dla uczczenia pamięci Czajkowskiego udział zespo
łu baletowego, zapoznał się z partyturą „.Jeziora", przy 
wybieraniu materiału z baletów kompozytora, i został 
natychmiast oczarowany utworem. Wraz z wybitnym ba
letmistrzem Lwem Iwanowem, Petipa zabrał się więc 
z entuzjazmem do przygotowania baletu, który w r . 1895 
wystawił w pełnej wersji Teatr Maryjski na benefis 
świetnej baleriny Pieriny Legnani. Dopiero w rękach 
znakomitych choreografów dzieło Czajkowskiego nabrało 
blasku, by ,odtąd niezmiennie święcić triumfy na całym 
świecie. Sukces związany jest oczywiście z warunkiem 
tradycyjnej wersji cho1reograficznej, jaką stanowi dzisiaj 
układ Petipy-Iwanowa. 

Przy tworzeniu „Jeziora łabędziego" baletmistrze po
-dzielili się pracą: Petipa .przygotował akty I i III, Iwa
now - II i IV. Obaj aortyści stworzyli do muzyki Czaj
kowskiego najbardziej adekwatną wizję taneczną, jaką 
można sobie wyobrazić . Choreografia „białych aktó\v '', 
pas de deux Czarnego Łabędzia, czy szereg poszczegól
nych wariacji klasycznych, jak :pas de trois z I aktu zo
stały skomponowane z niezrównanym mistrzostwem. 
Wielu choreografów próbowało nanucić swoją koncep
cję tym fragmentom, lecz żadnemu nie udało 1Się os1iągnąć 
<loskonałości orygi·nalnej formy. Oczywiście istnieje po
trzeba unowocześnienia wiekowego spektaklu, odświeże
nia wyblakłego m;iejscami obrar.w, ale nie spo1sób uwspół
cześniać „J ezi·oro'', odrzucając to, co stanowi o istocie 
dzieła . Konieczność zmian leży w stronie .inscenizacyjnej, 
jak skrótach ,rozwlekłych scen pant,omimicznych, czy 
przydługich divertissements, w nowym ujęciu reżyser
skim spektaklu. Nadanie całości żywszego tempa, wzbo
gacenie obrazu o siilniejs.ze akcenty dramatyczne z pew
nością przybliżą dzieło współczesnemu widzowi. 

W ostatnich latach duże zainteresowanie wzbudziła 
nowa wersja „Jeziora łabędziego" opracowana przez Wło
dZJimierza Burmejstra, choreografa moskiewskiego Teatru 
Standsławskiego-Niemirowicza-Danczenki. Według kon
cepcji Burmejsbra wprorwadzony :wstał prolog, gdzie po
kazana jest scena .porwania Księżniczki przez Czarno
kS<iężnika i jej przemiany w Łabędzia . Bardzo ciekal\v,ie 
został też ujęty III akt . Goście pojawiający się na balu 
nie są przebranymi tancerzami, wykonującym.i szereg 
tańców charakterystycznych ale należą do świty przyby
łego nagle tajemniczego nieznajomego, 'który okazuje się 
Czarnoksiężnikiem. Siła dramatyczna tej ,sceny je3t 
przejmująca. BUTmejrs ter przygotował swoją wersję także 
dla Opery paryskiej. Wielu choreografów v.,r zachodnich 
teatrach muzycznych wysta'\viało „Jezioro" pod wpływem 
insceni.zacji Burmejstra. Również Opera warszawska po
siadała przez pewien okres w repertuarze spektakl oparty 
na motywach pomyisłu tego wybitnego baletmistrza ra-
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-dzieckiego. Była to zarazem pierwsza tradycyjna w ers ja 
„Jeziora łabęd z iego" wystawiona w kra ju w okresie po
wojennym. 

Kiedy zespół baletowy jest w stanie odtworzyć wysoko 
ceniony spektakl, który zawiera także miernik przygo to
wania techn.icz.nego tancel'ZY, nabiera wówczas znaczenia 
i zaczyna s ię liczyć jako poważ.ny bale t. Oto przed zespo
łem poznańskim stanęło arcytrudne zadanie wykonan·a 
„Jeziora łabędziego" z tradycyjnym układem podstawo
wych części spektaklu. Będzie to egzamin dotychczas G
wych osiągnięć zespołu i dos konałą szkołą dla jego przy
szłych tancerzy. 
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ZNACZENIE TAŃCA 
W JEZl,QRZE ŁABĘDZIM 

I( iedy w II .akcie „Jeziora łabędziego" podnosi się kur
tyna .i ukazuje się scena pełna tancerek-łabędzi, wirują
cych w bladoniebieskim świetle księżycowym , trudno 
oprzeć się magii teatralnego obrazu. Białe, krótkie tiulo
we kostiumy tancerek zręcznie podkreślają linię syl
wetki; płynne koliste ·ruchy rąk, trzepotanie dłoni dają 
złudzenie lecących ptaków; ozdabiające głowy białe pióra 
potęgują iluzję. Dramatyczna i fascynująca muzyka Czaj
kowskiego, szczególnie piękna w „białych aktach" dopeł
nia wrażenia. 

Otoczony baśniową wizją spektakl jest w swej istocie 
manifestem autentycz·nej sztuki baletowej. Pod roman
tyc:mą osłoną kiryje się kwintesencja systemu klasyczne
go: solidna technika baletowa, na jakiej tańce zostały 
skomponowane, nakładająca ogromną odpowiedzialność 
na zespół wykonawców. świeżo pozys kana publiczność 
podziwiać będzie oc.zywiście zewnętrzną stronę widowis
ka, chociaż błys kotliwość i wirtuozeT·ia wybitnej tancerki 
może porywać i wzruszać największego laika. Ta ze
wnętrzna forma , romantyczny temat Księżniczki zaklętej 
w łabędzia bardzo sugestywnie oddziaływuje na publicz
ność, tym silniej, jeżeli kojarzy się z urzekającą paezją 
tańca . Znamy jednak wypadki, kied y duże powodzenie 
zdobywało „Jezioro łabędzie", bazujące w układzie sce
nicznym zasadniczo na romantycznej treści, przedstawio
nej widzowi drogą pantomimy w •połączeniu z nikłą formą 
taneczną. Widz, który rw pierws.zym 1spotkaniu z baletem 
śledził przede wszyistkim jego treść, mógł przy j ąć tego 
rodzaju spektakl z ap·robatą. Sukces podobnego typu wer
sji „Jeziora" jest jednak po:z:omy. Bowiem w aniarę za
poznawania się widza z baletem o wartościowej kompo
zycji choreo~aficznej zacznie on dostrzegać różnice i ko
rygować swoją opinię. Balet tego rodzaju nie ma także 
dużej wartości dla tancerzy jako materiał służący ich 
rozwojowi, nabyciu doświadczenia oraz za.poznaniu się 
z historią sztuki, którą uprawiają . Jedynie tradycyjny 
układ „Jeziora łabędziego" Petipy-Iwanowa posiada 
istotną wartość artystyczną i •wychowawczą zarówno dla 
tancerzy jak publiczności. 

Pewien rodzaj widza jest znowu skłonny nie przyzna
wać wielkiego znaczenia „Jezioru" a także innym bale
tom Czajkowskiego ze względu na bajkową treść, nie 
będącą ·w stanie go zainteresować ani wzruszyć . Nie poj
muje on baletu jako sztuki wykonawczej. Wirtuozerię 
baleriny uważa za jałowe popisy techniczne. Ale nie 
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odważy się wydać takiej opinii o wirtuozostwie koncert
mistrza, chociaż może jeszcze mniej go rozumie. Jest to 
w idz najbardziej niewdzięczny. Ogromny rozwój sztuki 
baletowej na całym świec;i e oraz idący za tym wzrost 
uznania tancerza, jako artysty równorzędnego innym ro
dzajom, pozwala jednak mieć nadzieję na pozyskaniE: 
i takiego typu widza. 

Od czasu powstania „Jeziora łabędziego" rozwinęła się 
technika •baletoiwa i system nauczania. Słynne 32 fouettes, 
efektowny trik baletowy, wykonany po raz pierwszy 
'\V „J ezione" przez Pierinę Legnani, jest dzisiaj możliwy 
do wykonania nie tylko balerinom, ale nawet uczennicom 
ostatniej klasy szkoły baletowej. Niestety nowoczesne 
układy baletowe nie zawsze st'\varzają sposobność nabycia 
rutyny technicznej i kontynuacji wiedzy zdobytej w szko
le. Dzieła takie, jak'kol·wiek bliżs ze swą wymową innym 
dziedzi•nom współczesnej sztuki i zdolne przyciągnąć 
myślącego widza swoimi estetycznymi formami nie dają 
możliwości pełnej ekspresji tancerzom. Stanowią niekie
dy efemerydy artystyczne, które znikają równie szybko, 
jak i·n spirująca je moda. Chociaż \ rięc aktualnie dostar
c zają widzom głębokich wrażeń, nie mogą stanowić arty
stycrnej bazy dla ustabilizowanego zespołu, jaką to funk
cję spemiają doskonale akademickie dzieła klasyki bale
towej wśród których najbardziej popularnym jest 
„Jez; oro łabędzie". 
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JEZIORO . ŁABĘDZIE 
AKT I 

W ogrodach zamkowych trwają ostatnie przygotowa
nia do wielkiego festynu dworskiego. 

Za chwilę przybędą zaproszeni goście. 

Książę Zygfryd syn panującej Księżnej przedstawiony 
zostanie dworskiej młodzieży. 

Mistrz ceremonii wita przybyłych. 
Pojawia się Książę wraz ze swym przyjacielem Ben

nem i błaznem. 
Festyn zaszczyca swą obecnością Księżna. 
Po odejściu dworu zabawa przenosi się w dalsze częsc1 

ogrodu. Książę pozostaje, nie interesują go zabawy, uwa
gę Jego zwracają przelatujące łabędzie. Te piękne ptaki 
zawsze go fascynowały. Ich wyniosła piękność zajmo
wała go od najmłodszych lat. 

Pobiegnie on za s.znurem skrzydeł i nawet matka nic 
zdoła go zatrzymać. 

AKT Il 

W gąszczu leśnym n.ad jezior.em ma swoje królestwo 
Rotbart-czarownik przybierający różne postacie. Trzyma 
on w swej mocy zaklęte w łabędzie dziewczęta. W to 
dziw ne miejsce trafia Zygfryd. Spotyka Odettę łabędzia
dziewczynę. 

Odetta opowiada Zygfrydowi historię zaklęcia. 

T ylko na krótko po północy z cudownych ptaków ona 
or az J j towarzyszki przeistaczają się w dziewczęta

łabędzie. 

z tego zaklęcia wybawić je może jedynie wielkie 
i czyste uc zucie, które wytrzyma próbę czasu. 

Zygfryd wzruszony opowieścią i urzeczony Odettą 
przysięga, wierząc, że zwycięży potęgę Rotbarta i wy
zwoli dziewczęta z zaklęcia. 

AKT Ili 

Na zamku bal. Całv dwór oraz gośl'.1e są pełni na
pięci a. Ocz kują na -oficjalną prezentację narzeczonej 
K siecia. 
Właśnie na balu Zygfryd ma dokonać wyboru narze

czonej. 
Atrakcją wieczoru jest występ wędrownego teatru. 
Jednym z punktów przedstawienia jest pantomima 

w którei aktorzy w ironicznym skrócie pokazują cha
rakter Księcia. · 

Spektakl przerywa niespodziewane zjawienie się Rot
barta z córką Odylią. Ma ona oczarować Księcia . Resztę 
zdziała Rctbart wymusi na Zygfrydzie złożenie przy
sięg i, craz zaprezentowanie Odylii jako swej wybranki. 
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Ukazanie się Odelty, oraz złowies zczy śmiech Czarow
nika przypomina Zygfrydow i przysięgę złożoną nad 
jeziorem. 

Nie wytn.ymał on próby i złamał dane słowo. 

AKT IV 

Przy starym zam czysk u , który jest siedzibą R otb ar ta 
dziewczęta-łabęd zie oczekują n a Odettę . 

P owraca ona z zamku książęcego zrozpaczona. 
Zygfryd złamał przysięgę nie zdoła teraz wyzwolić 

dziewczęta z zaklęci a. 

Nagle pojawia się R otbart, jest wściekły. Widział on 
Odettę na balu u Księżnej. 

Złość swą wyłado\ uj e na dziewczętach . 

Odetta zemdlona pada. 
Wbiega Zygfryd. Chce naprawić swój błąd. 

Błaga Odettę o przebaczenie. 
Pon ownie pojawia s ię Rotbart. Rozpoczyna się walka 

na śmierć i życ i e. 

Czarownik próbuje wszys tkich sposobów i swych m ocy 
by zwyciężyć. 

Niszczy swoj e zamczysko. W jego ruinach giną dziew 
<.: zęta -ła b ęd zie. 

Od et ta ostatkiem s ił ostrzega Zygfr yda przed niespo-
dziewanym atak iem Rotbarta. Sama ginie Ks i ążę 
zwycięża . 

Od tej po·ry widok ł abędzi wprowadzać go będzie 
w sm utną zadumę, której po za nim nikt nie rozumie. 
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