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„JEZIORO ŁABĘDZIE" 
Niezwykłe są koleje baletu „Jezioro Łabędzie" . 
Utwór choreograficzny, który poniósł klęskę w dniu swego pierw

szego spektaklu, a stał się przecież najwartościowszą pozycją pomiędzy 
wszystkimi baletami romantyczno-klasycznymi. 

Chcąc przyjrzyć się i zanalizować losy baletu, wypadnie mówić 
w pierwszym rzędzie o jego muzyce, o Piotrze Czajkowskim. Bo od 
roku 1877, od dnia .premiery „Jeziora", balet został wystawiony przez 
wielką ilość teatrów Europy i Ameryki i to w najróżniejszych wersjach. 
Niezmienioną pozostała tylko muzyka, genialne dzieło Czajkowskiego, 
które dawało natchnienie twórcom-choreografom i pozostaje do naszych 
dni marzeniem i celem baletmistrzów. 

Muzyka baletowa drugiej połowy XIX wieku miała w Rosji po
zycję raczej skromną. Wystawiono liczne balety, ale muzykę do nich 
pisali będący na etacie w Teatrach cesarskich „przysięgli" kompozy
torzy z Ricardem Pugni i Alojzem Minkusem na czele. Oczywiście te na 
obstalunek i często w wielkim pośpiechu tworzone partytury, brzmiały 
naogół dość miernie. Zresztą i ówczesne wymagania były niewielkie: 
muzyka baletowa była raczej tylko akopanjamentem, musiała być 
łatwą , wyraźnie akcentowaną metrycznie, o prostych rytmach, _prze
ważnie skoczna i wesoła. To też wielkie było zdziwienie, a częściowo 
i niezadowolenie muzyków, gdy dowiedziano się że dyrekcja Teatrów 
cesarskich powierzyła skomponowanie nowego baletu Czajkowskiemu. 

Kompozytor miał podówczas 35 lat, ale był już dobrze znany 
i uważany przez postępowych muzyków za talent wybitny. Jego twór
czy dorobek stanowiły trzy symfonie, uwertury „Romeo i Julia" i „Bu
rza", opery „Undina", „Wojewoda" i „Kowal Wakuła". 

Libretto baletu podpisane przez ówczesnego kierownika repertuaru 
Teatrów Cesarskich Begiczewa i tancerza Gelcera, powstało w opar
ciu o bajkę niemiecką pisarza Mezeusa (1735--1787) przy czynnym 
udziale samego Czajkowskiego. Treść baletu opowiada o losach dziew
czyny zaklętej przez czarownika w ptaka, a wyzwolonej przez miłość 
młodego księcia. 

Otóż jest faktem mało znanym, iż Czajkowski o cztery lata 
wcześniej od rozpoczęcia pracy nad partyturą baletu, skomponował 
i wystawił w roku 1871 balet „Jezioro Łabędzie" w majątku ,,Kamien
ka", dla dzieci swej siostry Aleksandry. Była ona żoną Lwa Dawydowa, 
syna dekabrysty, właściciela ,,Kamieniki". Muzyka zawierała już w ca
łości główny motyw łabędzi, który słyszymy w uwerturze i w akcie 
drugim. Brat Czajkowskiego, Modest, tańczył rolę księcia, siostrze
nice kompozytora Tatiana i Anna były małymi łabędziami. 

Skąd Czajkowski miał pomysł takiego libretta i dlaczego skompo
nował właśnie muzykę do baletu? 

Otóż w obszernej bibliotece „Kamienki" jest tomik poezji Pusz
kina, wydany w 1896 roku, a w nim bajka „O carze Sałtanie". W niej 
właśnie są fragmenty o dziewczynie zamienionej w ptaka. Na margi
nesach książki są notatki ręką kompozytora poczynione ... 

A sztuką baletową Czajkowski interesował się oddawna i znany 
krytyk muzyczny Laroche pisał , iż kompozytor miał skrystalizowany 
pogląd na balet jako na osobny i pełnoprawny gatunek sztuki. Uważał 
balet za „najniewinniejszą i najwięcej moralną ze wszystkich sztuk" 
i oburzał się na widzów uczęszczającyth na spektakle baletowe li tylko 
w celu oglądania nóżek tancerek. 

Stosunek Czajkowskiego do sztuki chor<:>ograficznej był pełen sza
cunku. Rozumiał i podkreślał, że jeśli widz teatru operowego przy
chodzi przedewszystkim by s ł u c h a ć, to publiczność w balecie chce 
p a trze ć. Orędując za muzyką baletową, którą można i trzeba słu

chać, kompozytor nie umniejszał znaczenia wartości choreografii, jej 
przyznając pierwszoplanową rolę w spektaklu. 

Musimy sobie zdawać sprawę, że gdy napisano sztukę dramatyczną 
lub partyturę operową, uważać należy iż dramat lub opera są gotowe. 
Aktorzy i śpiewacy ma ją materiał do nauki i gdy opanują swoje role, 
sztuka może być wystawiona. Ale gdy skomponowan a jest partytura 
bal t ow a, czy naprawdę gotów jest bulet? Bynajmniej. Z partytury 
tancerz niczego się nie nauczy. ·Musi przy j ść drugi twórca, twórca 
choreografii, baletmistrz. On to komponuje istotny tek st widowiska 
scenicznego - taniec. I Czajkowski rozumiejąc t o doskonale, słusznie 

uw żal baletmistrza Pet ipa za współtwórcł) swych baletów. 
Bra t kompozytora !'. ndest wspomina, iż Czajkowski, często odwie

dzający spektakle baleto· . L , nabył nawet pewnej znajomoś i techniki , 
tańca klasycznego i cenił „ballon '', „elewację", mocne pointe'y i inne, 
jak się wyraża Modest, „mądrości". Ze znanych mu baletów najwięcej 

\:enił Czaj kowsk i „GiseUe", nazywaj ą c ją perłą poezji, muzyk i i choreo
gratli, ideałem balet u. Kompozytor mawiał , iż urzeka go romantyzm 
treści baletu, jego strona fantastyczna. 

J ś li chodzi o twórczy wkład Czajkow skiego do skarbnicy muzyki 
baletowej , to jest on olbrzymi. Muzyka baletowa Czajkowsk iego do
róv n u je n'.łjwartościowszym utworom symfonicznym, wi< żąc się jcdno
czc!Ónie w sposób integralny z akcją spektaklu. Czajkowski wprowadza 
wokalne formy w strukturę fragmentów tanecznych. W jego muzyce 
spotykamy te „pieśni-tańce ", tak zwane adagia baletowe. Owe adagia 
stają się nową mową baletową, mową miłosną, liryczną, dramatyczną. 

Premiera „Jeziora", która odbyła się w Moskwie 20 lutego 1877 
roku - stała się właściwie kleską. Baletmistrzem był Rejzinger, czło-



wiek mało muzykalny, uwazaJący partyturę Czajkowskiego za „nie 
dansantną", za zbyt smutną. Nie jeden raz tancerz Gelcer musiał ła

godzić ostre konflikty powstające pomiędzy kompozytorem a balet
mistrzem. Ze wspomnień jednak profesora konserwatorium moskiew
skiego Mikołaja Kaszkina sądzić możemy po czyjej stronie była 

racja: „Przy wystawieniu baletu - pisze Kaszkin - niektóre frag
menty muzyczne były opuszczone jako niewygodne dla tańca, albo 
zmienione na wstawki z baletów innych kompozytorów. Postępująca 

z przedstawienia na przedstawienie „wymiana" muzyki Czajkowskiego 
na wstawki innych kompozytorów sprawiła, iż po paru miesiącach . 

co najmniej trzecia część muzyki „Jeziora" była zamieniona na frag
menty z innych baletów, przyczym najmniej wartościowych". 

Choreografia Rcjzingera była niepomysłowa , nudna i również częś
dowo wy;pełniona .,numerami '' z innych baletów. 

Nie najlepiej wyglądało i wykonaniC'. Prima-balleriną ówczesnego 
baletu w MoskwiC' była wysoce utalentowana Sobieszczańska, o której 
pisał znakomity Blasis iż „można zaliczyć .ią do największych gwiazd 
choreografii". Jednakże nic Sobieszczańska tańczyła rolę główną na 
premierze. tylko przeciętna tancerka Karpakowa, której mąż posiadał 
rozległe stosunki. Ale proroczymi stały się słowa Laroche'a a pisane 
w 1878 roku. czyli w rok po premierze: „Przy innej redakcji choreo
graficznej, balet - jestem pewien - wzbudzi zainter esowanie, party
tura jest bowiem czarującą·· . 

To samo rozumiał baletmistrz Pet ipa , który insce nizował w P eters
burgu przy najściślejszej współprac ' z kompozytorem, dwa ba lety 
Czajkowskiego „Śpiąca Królewna" (1890) i .. Dziadek do orz chów " (1892) . 
Po śmierci Czajkowskiego na akademii żałobn j ku czci zmarłego 

kompozytora, dnia 17. II. 1894 wystawiony został II akt baletu „Jezioro 
Łabędzie", a dopiero 27. I. 1895 roku odbyła się w Peter sburgu pre
miera całego baletu z całkowicie nbwą choreografią Mariusa Petipa 
i Leona Iwanowa, przyczym partytura przeredagowana przez kapel
mistrza Driqo nie zawiera ła j uż wstawek muzycznych innych kompo
zytorów. 

Marius Petipa (1822-1910) był godnym współpracownikiem Czaj
kowskiego. Uczeń wielkiego Vestris'a zaangażowany został do Peters
burga w charakterze pierwszego tancerza w roku 1847. a dopiero 
w roku 1857 objął po Jules Perrot stanowisko baletmistrza na którym 
przetrwał 50 lat, wystawiając i wznawiając przeszło 75 baletów i 30 
kłamany talent i piętno tego talentu wyraźne jest na wszystkich jego 
kompozycjach. Tylko o ile w pierwszym okresie swej twórczości nie 
miał baletmistrz ciekawych partytur muzycznych, o tyle rzecz zmieniła 
się po rozpoczęciu współpracy z Czajkowskim. Balety Petipa stały się 

prawidziwymi poematami z akcją dramaturgiczną. opartą o treść mu
zyczną . 

Na premierze w Petersburgu rolę Odetty-Odylii tańczyła włoska 

ballerina Pierina Legnani. Jednakże tancerki rosyjskie pod kierunkiem 
pedagogicznym ,Petipa, czyniły tak wielkie postępy, iż zbędnym stało 

się z czasem angażowanie cudzoziemek. 
W Polsce „Jezioro Łabędzie" zostało wystawione po raz pierwszy 

w Warszawie w roku 1900 przez włoskiego baletmistrza Grassi, rolę 

główną tańczyła włoska ballerina Cecylia Cerri. W okresie powojen
nym balet wznowiony został w roku 1953 w Poznaniu, w roku 1956 
w Warszawie, obecnie zaś wystawia go Opera we Wrocławiu . 

Ciekawym i zasługującym na szczególną uwagę jest fakt , Żl" 

wszystkie trzy inscenizacje są dziełem Stanisława Miszczyka. Przy 
tym każda z trzech wersji jest nawkroś oryginalną , na nowo prze
myślaną i opracowaną kompozycją choreograficzną . 

Tacjana Wysocka 

ł 



ADAM KOPYCIŃSKI 

„JEZIORO ŁABĘDZIE" 
Krótkie streszczenie 

AKT I. 

W ogrodzie przed zamkiem udzielnej księżne j bawi się młodzież, 

która zebrała się z okazji dojścia do pełnoletności księcia Zygfryda, 
syna księżnej. Dziewczęta i chłopcy żartują , śmieją s i ę i ta11cz<\ na 
przemian. Ogólna radość ustaj e z chwilą nadej ścia księżnej, k tóra 
oznajmia Zygfrydowi, że na jutrzejszym balu winie n wybrać sobie żonę 
spośród dziewcząt zaproszonych na tę uroczysto5ć. Słowa m atki n ie 
znajdują oddźwięku w duszy Zygfryda; żadna ze zna nych m u dziew
cząt n :c zdobyła jego serca. 

Po wyjściu ks iężnej zabawa trwa nada l. 
Zapada zmrok. IVIłodzież rozchodzi się . Zygf ryd jest sm u t:i.y: ża l 

mu s ię rozstać z beztroskim życiem w gronie przyj aciół. Za czyna m -
rzyć o dziewczynie, którą mógłby pokochać. Le cz gd zie jest t'.i dzic.w
czyna ? Towa rzystwo przy j aciół nie interesu je dziś Z. gfryda . Uwagę 

jego zwraca dopiero widok przelatujących łabędzi, który w skazuje 
m u błazen. 

Biorąc do rąk kusze , książę i jego przyjaciele wyruszają na polo
".vanic. 

AKT II. 

W dzi\riej okolicy, wśród le śnej gęstwiny lśni ą wody głębokiego 
jeziora. Na jego brzegu wznoszą się ruiny starego za mczyska. O pół 

nocy, k iedy pr zyroda spoczywa w głębokim śnie , przez jezioro pr z1: 
pływa sznur białych łabędzi. Dopłynąwszy do b rze-gu, łabędz:c k m ·; 'l 
w powolnym korowodzie. 

Nadchodzi Zygfryd z przyj aciółmi. Niez\vykle piękny ia b~~dź , 

oświetlony migotliwym blaskiem księżyca zwraca j ego uwagc;. ,:;yg
iryd zmierza się, chce strzałą ugodzić łabędzia, le cz zatrzymuje się 

zdumiony, gdyż łabędź nagle przybiera postać pięknej księżniczki -
Odetty. Dziewczęta-łabędzie otaczaj ą Zygfryda. Odetta. wyjaw ia Zyg
frydowi tajemnicę czaru, ciążącego nad nią i j ej towarzyszkami . Z ly 
czarodziej Rudowłosy zamienił je w łabędzic i tylko nocą w pobli;~u 

tych ruin mogą one przybierać znów ludzką postać. Wzruszony opo
wiadaniem Odetty Zygfryd oświadcza, źc gotów jest zabić l uriowłoscgo. 
Lecz Odetta ze smutkiem odpowiada, że w ten sposób nil! można 

zniweczyć czaru. Tylko wierna miłość młodzieńca, który nikomu jeszcze 
nie przysięgał miłości, może je wyzwolić spod władzy Rudowłosego. 

Rudowłosy zamieszkujący ruiny zamczyska podsłuchuję Odettę 

i Zygfryda. Opanowany nagłym uczuciem miłości dla Odctty, Zyg-



lryd przysięga jej wierność i zaprasza na jutrzejszy bal, na którym 
przedstawi ją, jako swoją narzeczoną. Ale Odetta nie może się zjawić
wśród ludzi, póki czar nie zostanie z niej zdjęty . Ostrzega ona Zyg
fryda, że Rudowłosy za pomocą intryg i podstępów będzie się starał 

zmusić Zygfryda do złamania przysięgi, a w razie jego niewierności -
zginie ona i jej przyjaciółki . Budzi się świt. Dziewczęta znów przy
bierają postać łabędzi. Zygfryd wierzy, że siłą i niezmiennościa swego 
uczucia wyzwoli Odettę spod władzy Rudowłosego. 

Niezauważony przez księcia ukazuje się Rudowłosy ze sw<1 córką 

Odylią, pokazuje jej Zygfryda i wtajemnicza ją w swój podstępny 

plan. 

AKT III. 

W sali na zamku księżnej zbierają się zaproszeni na bal goście. 

Wśród rozbrzmiewających fanfar wchodzi sześć dziewcząt , spośród 

których Zygfryd ma wybrać żonę. Ale książę nie zwraca uwagi na nie, 
marząc o pięknej dziewczynie-łabędziu. 

Nowe dźwięki fanfar ogłaszają przybycie nowego gościa. Zjawia 
się Rudowłosy, który przybrał postać rycerza i przyprowadził na bal 
swoj'l córkę Odylię, łudząco podobną do Odetty. 

Zygfryd jest przekonany, że Odylia jest jego ukochaną - Odettą. 

Rozpoczyna się intermedium, w którym dużą rolę odgrywa błazen. 
Następują tańce gości 21agranicznych (hiszpański, węgierski) . Ostat

nia tańczy Odylia. Rudowłosy rozkazuje jej oczarować księcia i uzy
skać od niego wyznanie miłości. 

Zygfryd ulega Odylii i oznajmia matce, że postanowił poślubić 

córkę Rudowłosego. Rudowłosy triumfuje, książę złamał przysięgę; 

Odetta i jej przyjaciółki muszą zginąć. śmiejąc się złowieszczo Rudo
włosy pokazuje Zygfrydowi ukazującą się w oddali Odettę i znika 
razem z Odylią. 

Zygfryd pojmuje, że padł ofiarą podstępu i zrozpaczony śpieszy 

nad jezioro. 

AKT IV. 

Brzeg łabędziego jeziora. Noc ciemna i ponura. 
Zrozpaczona Odetta o(iiowiada swym towarzyszkom o zdradzie 

Zygfryda. 
Dziewczęta-łabędzie straciły nadzieję wyzwolenia. Wbiega Zygfryd. 

Nie zapomniał on swojej przysięgi i nie przestał kochać Odetty. Na 
balu widział w Odylii swoją Odettę i dla niej przeznaczone było jego 
wyznanie. 

Rudowłosy, widząc swoją przegraną, przywołuje przeciw zakocha
nym groźne żywioły. Zaczyna się burza, błyska się, biją pioruny. 

wiatr targa gałęzie drzew, jezioro występuje z brzegów. Lecz nic nie 
może pokonać siły młodej, czystej miłości i rozdzielić Odettę Zyg
fryda. 

Nic mogąc pokonać zakochanych, Rudowłosy burzy zwaliska zam
ku - chce im odciąć drogę powrotu. Wreszcie sam rozpoczyna walkę 
z księciem i ginie z ręki Zygfryda. Miłość zwyciężyła. Odetta i Zyg
fryd w otoczeniu przyjaciółek witają pierwsze promienie wchodzącego 
słońca. 



ZYGMUNT HASSA STANISŁAW JAROCKI 

STANISLA W MISZCZYK 



Wypowedź Kompozytora Radzieckiego Dymitra Szostakowicza 
zamieszczona w prospekcie II Międzynarodowego Konkursu 

im. P. Czajkowskiego 

Bezcenny wkład , włożony został do skarbnicy światowej kultury 
muzycznej przez wielkiego rosyjskiego kompozytora P. I. Czajkow
skiego. W ciągu wielu dziesięcioleci, jego genialne opery i balety nie 
schodzą ze scen muzycznych teatrów; symfonie, koncerty, kwartety 
smyczkowe i pieśni, rozbrzmiewają w koncertowych salach, w szkołach 

muzycznych i konserwatoriach, transmitowane są przez setki i tysiące 

radiostacji. 
Do Piotra I. Czajkowskiego należą znamienne słowa: „Chciałbym 

z całe j duszy, aby moja muzyka rozpowszechniała się, aby powiększyła 
się liczba ludzi kochających ją , znajdujących w niej ukojenie i pod
porę ". Chyba nikt lepiej nie mógł sformułować odwieczne marzenie 
każdego kompozytora, lecz wielką wspaniałą sztukę, podniecającą lu
dzi, uduchowiającą, sztukę powołaną do „rozniecania ognia w sercach", 
jak powiedział drugi geniusz muzyczny Ludwik v . Bethowen. 

Wspomniane słowa P . I. Czajkowskiego. wzięte z jego listu, stały 

się kredem twórczości wielkiego rosyjskiego muzyka. Cały swój prze
możny talent, wszystkie niewyczerpane siły płomienne duszy oddał en 
w służbę piękna w sztuce. tworzeniu tego pięk;na i niesienia go naj
szerszym masom ludności. Jego bezgraniczna szczera, głęboka ludzka 
muzyka rzeczywiście stała się kochaną przez miliony ludzi na całej 

kuli ziemskiej. 
Muzyka Cza jkowskiego nadzwyczaj popularna, stała się ona 

w swoim rodzaju symbolem doskonałe j twórczości kompozytorskiej, 
otwierającą duszę , odzw ierciedlającą myśli i uczucia prostych ludzi. 

Kompozytor głęboko nacjonalny, znający całe piękno rosyjskiej 
sztuki pieśniarskie j , on s tał się internacjonalnym mistrzem sztuki, 
która jest bliską i drogą ludziom wszystkich krajów. 
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NARZECZONE 

SOLO SKRZYPCOWE 
ALICJA HA KO'W._' KA 

I HUTA SYLDORF 
. BARBARA GOŚLINSKA 

lKLARA KMITTO 
K RYSTYNA DĄBROWSKA--MRÓZ 

RUTA SYLDOlff 

!BARBARA GOŚLIŃSKA 
KLARA KMITTO 
KRYSTYNA DĄBROWSKA-MRÓZ 
BRONISŁAW KROPIDŁOWSKl 

WALDEMAR KARST 
STANISŁAW SITKO 'iIRSKI 
KLKVIENS NOWICKI 
H ENRYK S WICKI 
ZENONA 

i\ ATUSZCZAK-KOZIORGWSKA 
FRANCISZEK WARLIŃSK! 
ALFONS W ANOT 
JERZY FIGACŻ"- ' . 
WŁADYSŁAW KOŁODZ!E.JCZYK 

DANUT A STOKOWY 
ADRIA TELISZEWSKA 
JANIN\ GREB 
KAMJl,A PLANOWA 
KRYSTYNA PURWL -~-KA 
BARBARA STEFANIAK 
MARIA BR ZEZICKA 
MIROSŁAWA PRZEGALIŃSKA 

DANGIA .JANKOWSKA 
TEHESA RECK ZJEGEL 
M IUA CHM IELARCZYK 
M ARIA HEŁKA 
DAN'GIA .JANKOWSKA 
KRYSTYNA PRZYŁUDZKA 
.JADWIGA STAŃCZYK 
MARIA BRZEZICKA 
BARBARA STEFANIAK 

OSOBY 
KAWALEROWIE 

ADAGI O W IACJE 
(I a kt) 

TANIEC HI PAŃSKI 

(I II al. I 

PAS DE QU. TRE 
<II kt) 

TANIEC WĘGIER KI 
(III akt) 

W L C 
(I kt) 

PAJACYKI 

JERZY ANANKO 
WALDEMAR FOGIEL 
JAN PODERWANIK 

TADEUSZ RASIŃSKI 
TA DEUS Z SZAFRANIEC 
STEF K BOROWSKI 

MAREK WANCŁA W EUGENIUSZ M ARCHEWKA 
\VLADYSŁA W KOŁODZIEJCZYK RENE ZGADZAJ 
ZDZISŁAW R AKOCZY " I!CHAŁ Pó TORAK 

l\IARIA HEŁKA 
JADWIGA STAŃCZYK 
LIDIA CICHOCKA 

solo I LIDIA CICHOCKA 
\DANUTA STOKOWY 

KRYSTYNA PURWIŃSKA M .IUA PTPKO A 
KAMILA PLANOWA .T l\NINA GREB 

I WALDEMAR KAR T . 
solo lBRONISŁA W KROPIDŁOWSKI 

JERZY WARREN· 
MARIA HEŁKA LIDL\ CICHOCKA 
JADWIGA STAŃCZ ' RY T Y A PRZYŁUDZKA 

l I ADRIA TELISZEWSKA 
so o -,l\'IAfUA MROZOYJ'A 

1 ·IARIA CHMIELARCZYK 
MillOSŁA WA PHZEGALIŃSKA 

{.
KLEMENS NO\\. TI CK I 

solo EUGENIUSZ l\IIARCH WKA 

ZDZISŁAW RAKOCZY 
MAREK WANCŁA W 

ADRIA TELISZEWSKA 
KAMILA PLANO W A 
KRYSTYNA PRZYŁUDZKA 
MARIA BRZEZICKA 
DANGIA .JANKOWSKA 
JA~INA GREB 

STE F ANIA TOPCZYŃSKA 

T EHE A RECKZU':GEL 

TADE SZ SZAFRANIEC 
MICHAŁ, PÓŁTORAK 

MIROSŁAW A PRZEGALIŃSKA 
B ARB RA STEFANIAK 
KRYST -NA PURWIŃSKA 
MARI A CHJ\U ELARCZYK 
TERESA RECKZIEGEL 

.JANINA GREB, iVIIROSLAWA PRZEGALIŃSKA. 
STEFANIA STOPCZYŃSKA. MARIA PIPKOVA 

ORKIESTRA PAŃSTWOWEJ OPERY WE WROCŁAWIU SOLO WIOLONCZELOWE: 
ORAZ UCZNIOWI~ STUDIU ·1 BALETOWEGO PRZY PAŃSTWOWEJ OPERZE WE WROCŁAWIU 

Dyrygent: ZYGMUNT HASSA . 
AD.\ M SCHMAR 



CHOREOGHAF: 

STANISŁAW MISZCZYK 

KIEROWNIK BALETU: 

MAKSYMILIAN MRÓZ 

INSPICJENT: 

FRANCISZEK W ARLIŃSKI 

KIEROWNIK TECHNICZNY: 

KIEROWNIK SCENY: 

KIEROWNIK OSWIETLENIA : 

KIEROWNIK PRACOWNI : 
KRA WIECKIE.J - MĘSKIE.I 

KIEROWNIK PRACOWNI: 
KRA WIECKIEJ - DAMSKIEJ 

KIEROWNIK PRACOWNI: 
STOLARSKIE.I 

KIEROWNIK PRACOWNI: 
PERUKARSKIEJ 

KIEROWNIK PRACOWNI : 
MODELARSKIE.J 

KIEROWNIK PRACOWNI : 
T APICERSKłE.J 

KIEROWNIK PRACOWNI : 
SLUSARSKIE.J 

KIEROWNIK PRACOWNI : 
SZEWSKIE.J 

KIEROWNIK PRACOWNI: 
MALARSKIEJ 

KIEROWNIK PRACOWNI : 
FARBIARSKIEJ 

MODYSTKA: 

KOR EPETYTOR BALETU: 

SŁAWOSZ GWIZDAŁA 

ASYSTENT SCENOGRAFA: 

KAZIMIERZ GAC 

I~SPEKTOR BALETU: 

MARIA !vIROZOW A 

Inż .. JERZY GOLIŃSKI 

SZCZEPAN CHOROSZY 

HENRYK OBREMSKI 

W ALEHIA KARNKOWSKA 

.JAN KONDAK 

RYSZARD SNOPCZYŃSKI 

JERZY WÓJCICKI 

LEONARD MRÓZ 

PIOTR GÓRNIK 

WŁADYSŁAW STRUTYŃSKI 

PIOTR SZYMŁOWSKI 

EDMUND KRUZEL 

JÓZEF A KROTKE 

MARIA HEŁKA-FIGACZ JADWIGA ST~CZYK 

M AR IA PIPKOVA IRENA BOROWSKA 



• 

DANUTA STOKOWY KAMILA PLAN KRYSTYNA PRZYŁUDZKA TERESA RECKZIEGEL 

JANINA GREB STEF ANIA STOPCZYŃSKA DANDIA JANKOWSKA KRYSTYNA PURWIŃSKA 



BRONISLA W KROPIDŁOWSKI WALDEMAR KARST 
MIROSŁAW A PRZEGALIŃSKA BARBARA STEFANIAK 

HENRYK SA WICKI FRANCISZEK WARLIŃSKI 

i\'IARIA BRZEZICKA MARIA CHMIELARCZYK 



STANISŁAW SITKOMIRSKI EUGENIUSZ MARCHEWKA WŁADYSŁAW KOŁODZIEJCZYK 

JERZY FIGACZ ALFONS W ANOT z RENE ZGADZAJ JAN PODERWANIK 

• 



MAREK WANCŁAW JERZY ANANKO TADEUSZ SZAFRANIEC MICHAŁ PÓŁTORAK 

TADEUSZ RASIŃSKI ZDZISŁAW RAKOCZY 

• WALDEMAR FOGIEL STEF AN BOROWSKI 



KIEROWNIK BALETU: 

BALET 

CHOREOGRAF: 

MAKSYMILIAN MRÓZ ST ANISLA W MISZCZYK 

KMITTO KLARA - primabalerinaKROPIDŁOWSKI BRONISŁAW 

GOLIŃSKA BARBARA - prima- - I tancerz 
balerina NOWICKI KLEMENS - solista 

SYLDORF RUTA - primabalcrinaSAWICKI HENRYK-· solista 

DĄBROWSKA-MRÓZ KRYSTYNA WARLIŃSKI FRANCISZEJ:< -
- solistka solista 

CICHOCKA LIDIA - solistka KARST WALDEMAR - solista 

MROZOWA MARIA - solistka SITKOMIRSKI ST ANISLA W -

TELISZEWSKA ADRIA - solistka sol ista 

BOROWSKA IRENA - koryfejka FIGACZ .JERZY - koryfej 

MATU8e:CZYK-KOZIOROWSKP. ANANKO JERZY 
ZENONA - koryfe jka 

BRZEZICKA MARIA 

CHMIELARCZYK ·MARIA 

FIGACZ MARIA 

JANKOWSKA DANDIA 

PLAN KAMILA 

PRZEGALIŃSKA MIROSŁAWA 

RECKZIEGEL TERESA 

PURWIŃSKA KRYSTYNA 

PRZYŁUDZKA KRYSTYNA 

STOKOWY DANUT A 

GREB JANINA 

STOPCZYŃSKA STEF ANIA 

PIPKOV A MARIA 

STEFANIAK BARBARA 

KOREPETYTOR BALETU: 
SŁAWOSZ GWIZDAŁA 

BOROWSKI STEPAN 

FOGIE L WALDEMAR 

KOŁODZIEJCZYK WŁADYSŁAW 

IARCHEWKA EUGENIUSZ 

PODERWANIK JAN 

PÓŁTORAK MICHAŁ 

RAKOCZY ZDZISŁAW 

RASIŃSKI TADEUSZ 

SZAFRANIEC TADEUSZ 

ZGADZA.J RENE 

WANCŁA W MAREK 

W ANOT ALFONS 

INSPEKTOR BALETU: 
MARIA lVIROZOW A 

ORKIESTRA 

I SKRZYPCE: 

HAKOWSKA-ROZGÓRSKA 
ALICJA 
(koncertmistrz) 

SOWA ALOJZY 
(z-ca koncertmistrza) 

SIWEK JERZY 
KIEPURA BRONISLA W 
PĘKAŁA WILHELM 
TATARCZYK WANDA 
ZDANOWICZ FIORIAN 
PIŃCZYKOWSKI IRENEUSZ 
BAN AŚ ALFRED 
FREUS JÓZEF 
GRABIEC STANISŁAW 
NA WROCKA ADA 
L ANKAMER .JERZY 

II SKRZYPCE: 

\IAGIEROWSKI WŁADYSŁAW 
URBAŃSKI ANT ONI 
WESOŁOWSKI KAZIMIERZ 
POPIOŁEK FRANCISZEK 
K RYJAK ALINA 
ROLAK HENRYK 
FUGLEWICZ MARIAN 
ROMAŃSKI MAKSYMILIAN 
BOCHYŃSKI BOGDAN 
:\-!USIAŁ EDWARD 

ALTÓWKI: 

:\HCHALSKI JAN 
TATARCZYK ANTONI 
FIDELAK EDWARD 
BARCZYK ROMAN 

JUNYSZEK ZBIGNIEW 
BIESZCZAD JERZY 

WIOLONCZELA: 

SCHMAR ADAM - koncertmistrz 
TURCZYN STEF AN 
BANAŚ STANISŁAW 

K URPIELA OSKAR 
GŁADYSZ ANDRZE.J 

KONTRABASY: 

.JAWOREK BOLESŁAW 
I-!SKORSKI WITOLD 
S ZUL C RADOMIR 
HUDY WŁADYSŁAW 
KORKOSZ JAN 
J-:ANDILOPTIS JANIS 

HARFA : 

:VIARTAKÓWNA ELŻBIETA 

FLETY : 

BIEGAŁA ZYGFRYD 
DOLATA SZCZEPAN 
DRADRACH WOJCIECH 
:\'IARYNOWSKI ZBIGNIEW 

O BO.JE : 

WOJCIECHOWSKI CZESŁAW 
POPIEL ST ANISLA W 
IZDEBSKI ALEKSANDER 

(rożek ang.) 
BRZOZOWSKI STANISŁAW 

(rożek ang.) 



KLARNETY: 

STRACH PAWEŁ 
NIKONOW MIKOŁAJ 
$WITALSKI IGNACY 
ŻUKOWSKI KAZIMIERZ 

(bas klarnet) 

FAGOTY: 

BARAN EDWARD 
JĘDRZEJCZYK WŁADYSŁAW 

THIEL ZDZISŁAW 
BARAN WŁADYSŁAW 

WALTORNIE: 

.JACYSZYN JANUSZ 
KUROPATNICKI BOLESŁA Vf 
FLUDER JAN 
NOWICKI EDMUND 
BABI AN STEF AN 
WOLSKI STEF AN 

TR.'\BKI: 

GRACZYK JÓZEF 
GŁOWACZ JÓZEF 
KLIMEK JAN 
HABA JAN 

PUZONY: 

BEREZOWSKI ALEKSANDER. 
MACIEJEWSKI MARIAN 
NATOŃSKI BOLESŁAW 

KESSLER FRANCISZEK 

TUBA: 

CICHOŃSKI BERNARD 

PERKUSJA: 

TREICHEL EDMUND 
PROCHOTA HENRYK 
SKOWERSKI ANTONI 
KNAPEK FRANCISZEK 

BIBLIOTEKARZ: 

KNAPEK FRANCISZEK 

INSPEKTOR ORKIESTRY: 

' NOWICKI EDMUND 



Odetta - Ruta Syldorf 
Książę - Bronisław Kropiodł<>wski Odetta - Barbara Goślińska 

Książę - Waldemar Kam 



Cena zł 4,50 

WDN - Zam. 2150/62 - 5000 - B-9/478 


