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końcu bieżącego roku mija sto lat od dnia, 

w kt6rym Czajkowskiemu wręczono uroczyście dyplom ukończenia 

scudi6w w Konserwatorium Petersburskim. Pierwszy zesp6ł dyplomantów 

pierwszego konserwatorium w Rosji wyr6żniał siec nader korzystnie. 

Dziwnym wydlć się może, że talent Czajkowskiego nagrodzono tylko ... 

srebrnym medalem. Według opinii rady pedagogicznej nie zasługiwał on 

na coś lepszego, to jest na medal złoty. Czajkowski miał wtedy dwa

dzieścia pięć lat. Zgrabny, przystojny, pięknie zbudowany, doskonale 

wychowany młodzieniec ujmował wszystkich swym urokiem, którego 

siła polegała przede wszystkim na niezwykłej uwadze, jaką poświęcał 

każdemu, z kim obcował. Studia w konserwatorium miał już za sobą, 

lecz nie napisał jeszcze sterty dzieł muzycznych, które, jak to często 

bywa, dopiero po dziesiątkach lat miały być należycie ocenione. Dorobek 

twórczy Czajkowskiego był jeszcze po studencku skromny. Jego praca 

egzaminacyjna Kantata do radości, napisana do tego samego tekstu 

Schillera, kt6ry dźwi~czy w finale Dziewiqtej Symfonii Beethovena, była 

dotychczas jego największym utworem, obok uwertury Burza (do dr;:i

matu Ostrowskiego) oraz kilku kompozycji różnego rodzaju, mających 

raczej charakter szkolny. 

Wszystko to razem nie obciążało zbytnio walizek młodego ,muzyka 

w jego podróży do Moskwy natychmiast po ukończe\1iu konserwatoriwn . 

Na długi szereg lat Moskwa stała się dla Czajkowskiego jakby jego 

rodzinnym miastem. Tutaj zaprzyjaźnił się on z Mikołajem Rubinsteinem, 

rodzonym bratem swojego profesora, Antoniego Rubinsteina. Tutaj zost:ił 

• 

stałym członkiem K6ika Artystycznego, nawiązał bliskie stosunki z arty ·· 

stami słynnego ·Teatru Małego i z ich ulubionym dramaturgiem Ostrow

skim. Tu wreszcie rozkwitł naprawdę jego geniusz. 

Pamiętamy oczywiście, że Czajkowski napisał w ciągu. swego życia 

dziesięć oper, trzy balety, siedem symionii (z nich jedną programową : 

Manfred), trzy koncerty fortepianowe i jeden skrzypcowy, trzy kwartety 

smyczkowe, ponad sto pidni, około piętnastu uwertur, fantazji orkie

strowych i suit symfonicznych . . Jednak trzeba sobie wyraźnie uświadomić, 

czym jest dla młodego kompozytora pier
1
wsza napisana symfonia, pierw

sza opera, pierwszy balet. Jakie są to ważne etapy jego kompozytorskiej 

biografii. 

W pierwszej symionii mianowicie ujawniła się w pełni indywidualność 

Czajkowskiego i na jważniejsze cechy jego talentu: szczerość, emocjo

nalność, bezpośredniość wyrazu muzycznego i niewyczerpane zasoby me

lodyczne, pełne udzielającego si<; czaru. Wszystkie te cechy znalazły swój 

wyraz poetyczny w symfonii, którą kompozytor zatytułował: Marzenia 

zimowe. Charakterystyczne jest to, że pierwsza część nosi miano: Ma

rzenia podczas podróży zimowej i roztacza przed słuchaczem nieskoń

czony szereg obrazów przyrody zimowej, tradycyjnych w poczJI ro

syjskiej .od Puszkina, Tiutczewa, Błoka aż do naszych czasów. 

Pierwsza z Jzicsięciu oper nosi t)"tuł: \Vojewoda, czyli Sen na Wołdze . 

Wystawił ją 111oskie1Vski Teatr Wielki w roku 1869; zyskała ona uznanie 

publicznoś~i i krytyki, lecz nic podobała się„. Czajkowskiemu. Spalił 

ją. Po niej powstała następna opera, osnuta na temacie fantastycznym: 

Ondyna. tę jednak Czajkowski wrzu::il w. ogic1\. Trzecia opera, 

Oprycznik, opartJ. na tle historycznym z epoki Iwana Groźnego,. ocalała. 

Ale Czajkowski jej także nic lubił i, według opowiadań jego krewnego 

]. Ł. Dawydowa, żałował przez całe życie, Że jej nic zniszczył. Za swoją 

czwartą operę, Kowal Wakuła, skomponowaną według utworu Gogola, 

Czajkowski otrzymał pierwszą nagrodę na konkursie, co nie przeszko

dziło mu jednak po jedenastu latach nadać jej inny, poprawiony kształt . 
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Dopiero piąta z kolei opera była utworem, który wywołał u kompozy

tora poczucie zupełnego zadowolenia. Był to Eugeniusz Oniegin. Widzimy 

tu wspaniałą cechę talentu Czajkowskiego, jego niezwykle surowy kry

tycyzm wobec własnej twórczości. Ani uznanie publiczności, ani 

pochlebne recenzje, ani pochwały przyjaci6ł nie miały wpływu na 

krvtyczną ocenę samego kompozytora. 

Czajkowski odznaczał się niesłychaną pracowitością. Według jego 

przekonań, kompozytor powinien tworzyć swoją muzykę codziennie, 

bo natchnienie to kapryśna dama, która nie lubi ludzi leniwych, a naj

lepszym sposobem pozyskania jej względów jest praca, połączona z su

rową dyscypliną. Z biegiem lat doszedł Czajkowski do fantastycznego 

tempa pracy twórczej. Dla przykładu podam wykaz ważniejSiZych utwo

r6w z jednego tylko roku 1876: trzeci kwartet smydkowy, fantazja 

symfoniczna Francesca z Rimini, war.iacje na temat „rococo" na wiolon

czelę i orkiestrę, dwanaście utworów fortepianowych Pory roku i balet 

Jezioro l.abędzie. Cały ten ogrom muzyki, i to jakiej muzyki! został 

skomponowany w ciągu jednego roku. 

Oto znaleźliśmy się na brzegu Jeziora łabędziego, pierwszego baletu 

Czajkowskiego . 

Czy naprawdę pierwszego? Oczywiście, pierwszego, co słusznie za

znaczają wszyscy biografowie, l:iadacze, sprawozdawcy. Lecz„. warto by 

tu zwrócić uwagę na pewien mało dostrzegalny szczegół. Pięć lat przed 

~komponowaniem Jeziora łabędziego Czajkowski spędzał miesiące letnie 

u swojej siostry w Kamieńcu na Ukrainie. Tego uprzejmego, czarują

cego i zawsze dostępnego człowieka otaczała często gromadka uwielbia

jących go dzieci, mics7.kających w tym samym rodzinnym oworze. Dla 

nich właśnie skomponował on balet jcdnoakto:Wy pt. Jezioro labędzi . 

Nie posiadamy szczegółowych danych o tym ciekawym fakcie z bio-

AFISZ PRAPREMIERY ]E:ZIORA ŁABĘDZIE
GO. TEATR WIELKI W MOSKWIE, ROK 1877 . 
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grafii tw6rczej wielkiego kompozytora. Lecz pozwalając fantazji snuć 

przypuszczenia na ten temat, dopełniając domyślnością skąpe dane, na 

kt6re naprowadza nas sam tytuł baletu, trudno tu popełnić omyłkę. 

Jezioro łabędzi jest oczywiście baletem baśniowym. Rozumie się, że 

łabędzie, muskające zwierciadlaną toń opromienionego przez księżyc 

jeziora - to zaczarowane dziewczęta. Lecz dokonać tego mógł przecież 

tylko czarownik. I to zły czarownik. 

Trudno przypuścić, aby dziewczyna miała pozostać ptakiem. Dzieci 

zapłakałyby się! Niewątpliwie został tu zastosowany wariant dramatur

giczny, t.zw. „happy end'', a mianowicie powrotna przemiana ptaka 

w dziewczynę. Czy tego dokonał sam zły czarownik? Zasadniczo źli 

czarodzieje nic stają się dobrymi. Logiczniej byłoby przypuścić, że cza

rownika zwyciężył bohater, owładnięty wsipókzuciem, symp:llią czy 

nawet miłością do dziewczyny. Tak fantazjując, lecz nic wypuszczając 

z rąk logicznej nici przewodniej, zadzierzgnęliśmy temat ... Jeziora ła

będziego. Temat to nic nowy. U wielu narod6w w folklorze baśniowym 

istnieją ipomysły identyczne lub podobne. 

W kompozycji literackiej struktury libretta Czajkowskiemu pomagali 

literat W. Biegiczew oraz W. Gelcer. Być może, czynny udział brał 

w tym także choreograf J. Reisinger, człowiek nie przeciążony talentem, 

co niestety ujawniło się w powierzonej mu inscenizacji Jeziora łabędziego. 

Prawdopodob,nie ani choreograf, ani dyrygent nie zrozumieli po 

prostu, jakie dzieło wpadło im w ręce . Ustosunkowali się doń z tą pow

szednią obojętnością, z jaką przyjmowali partytury muzyków-rze

mieślników, zapełniających swymi utworami repertuar baletowy teatrów 

ówczesnego świata. Giselle Adama była rzadkim wyjątkiem w morzu 

baryalności i nieudolności, zalewającym orkiestrę, scenę i widownię te

atrów, gdzie wystawiano balety. Dyrygent S. Riabow, który doznał tego 
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zaszczytu, że pierwszy dyrygował pierworodnym baletem Czajkowskiego, 

okazał wielką hojność organizując dwie próby orkiestrowe (! ! !). Łatwo 

sobie wyobrazić, jaki chaos pai:iował w orkiestrze. Co się tyczy choreo

grafa J. Reisingera, to o jego inscenizacji. pisał jeden ze współczesnych 

krytyków: „Reisinger objawił, jeśli nie artyzm, odpowiadający jego spe

cjalności, to niezwykłą umiejętność zastępowania tańców ćwiczeniami gim

nastycznymi. Zespól baletowy drepcze ciągle na tym samym miejscu, ma

chając rękami, jak skrzydłami wiatraka, a solistki biegają gimnastycz

nymi krokami dookoła sceny". 

To, że dyrygent, choreograf i krytycy me ocenili jeziora łabędziego, 

to jeszcze pół biedy. Nic ocenił go sprawiedliwie nawet sam Czajkowski. 

Przekonywa nas o tym pewien fragment jego fot,u do przyjaci6l:ki

-protektorki Nadzieżdy von Meck, napisanego z Paryża, gdzie Czaj

kowski po raz pierwszy usłyszał muzykę baletu Sylwia Leo Delibes' a: 

„Takiej wytworności, takiego bogactwa melodii i rytmów, tak doskonalej 

instrumentacji jeszcze nigdy nie bywało w baletach. Bez wszelkiej f ałszy

wej skromności wyznam pani, że „jezioro łabędzie" nie umywa się nawet 

do „Sylwii". 

Bezsprzecznie, Sylwia Dclibcs'a to doskonała muzyka baletowa, spra

wiedliwie oceniona przez Czajkowskiego, lecz czy nie zdaje się wam, że 

Czajkowski stanowczo nic docenił wartości swojej muzyki baletowej? 

Jakie są jej wybitne walory? Na czym polega rola reformatorska 

Czajkowskiego w historii teatru choreograficznego? 

Komponując swój pierwszy balet, Czajkowski doszedł do doniosłego, 

twórczego wniosku: muzyka ba)etu, posiadająca własne specyficzne cechy, 

podyktowana samą naturą widowiska choreograficznego, w zasadzie nic 

powinna róż.nić się od muzyki symfonicznej czy operowej. Powrnna być 

tak samo obrazowa, emocjonalna, musi tak samo rozwijać zawarte w Il!CJ 

pomysły symfoniczne, odsłaniać przeżycia duchowe bohaterów i bacznie 

towarzyszyć najdrobniejszym zmianom psychologicznych motywów 

akcji. 

Dzisiaj te postulaty dotyczące muzyki baletowej wydają się całkiem 

naturalne, same przez się zrozumiałe. Ale w roku 1877, gdy jezioro ła

będzie po raz pierwszy ujrzało światła rampy scenicznej, muzyka baleto

wa jako wynik rzemieślniczych wysiłków „twórców" zawodowych, od 

których roi się w każdym teatrze baletowym, nie rozwiązywała żadnego 

z wymienionych problemów. Jej najwyższe znlety określano słowami: 

„dogodna", „melodyjna". 

Przy czym „melodyjność" pojmowano ze stanowiska najbanalniejszych 

gustów. Dla dobitności przytoczę, że prawie we wszystkich recenzjach 

z premiery jeziora łabędziego zaznaczano „niemelodyjność" muzyki tego 

baletu, „brak talentu melodycznego" u Czajkowskiego w ogóle itd. Ta 

czarująco piękna melodia oboju, kt6rą usłyszycie, gdy tylko umilknie 

gwar przed podniesieniem kurtyny, jest wlafoie motywem przewodnim 

dramatu lirycznego o dziewczynie zamienionej w ptaka. I snuje się ona 

przez całą dźwiękową tkaninę baletu nieprzerwanie aż do przejścia 

w uroczyś.cie triumfujące brzmienie jej majorowego wariantu, powierzo

nego blaszanym istrumentom w finale baletu. Ta romantyczno-ma

rzycielska melodia, przypominająca główny temat Niedokończonej Sym

fonii Schuberta, stała się doniosłym problemem dla teatrów baletowych 

w k~ńcu lat 70-tych ubiegłego stulecia: jak tańczyć, czy też co i jak 

wyrażać przy tak „nietanecznej muzyce"? Temat ten napełnił scenę ba

letową romantycznym ozonem, stworzył taką atmosferę człowieczeństwa, 

w której wyraźnie słychać najdrobniejsze wahania emocjonalnego pulsu 

bohaterów. Tej muzyki nie da się wyrazić ruchem nóg. To muzyka 

serca. 

Wsłuchajcie się w adagio Odetty i Zygfryda w drugim akcie, a od

czujecie w skromnym brzmieniu ~krzypiec, harfy i wiolonczeli głos uczu

cia, głos Odetty, mówiący o sobie, o swoim złym losie, usłyszycie bla· 

ganie zwrócone do Zygfryda, prośbę o zbawienie. Jak miękko i namiętnie 

odpowiada Odetcie wiolonczela, wyrażająca duchowe wzruszenie Zyg

fryda! 
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Ale wsłuchajcie się jeszcze dokładniej, a zauważycie, jak troskliwie 

ochrania Czajkowski tajemnice serc swych bohaterów, serc, drżących 

przy pierwszym tchnieniu zaledwie rodzącego się uczucia. 

Łabędzic, przyjaciółki Odetty, otaczające ją i ·Zygfryda, gdy słyszą 

dochodzący z orkiestry klekot łabędzi, zmieniają układ swoich póz, aby 

nic patrzeć, nie przeszkadzać swej przyjaciółce w napawaniu się każdym 

dźwiękiem pieśni symfonicznej miłości Zygfryda. A oto jeszcze jeden 

przykład: jak silne wrażenie wywierają ostre akordy, poprzedzaj~cc zja

wienie się złowieszczej sowy, czyli złego czarownika Rotbarta! 

Pod względem nasilenia symfonicznego pojedynek Zygfryda z Rot

bartem wyprzedza liczne stronice IV Symfonii, tematy zlej wróżki 

Karabos ze Spiącei królewny i temat Hrabiny z Damy pikowej. Przy

kłady te można mnożyć. Cała partytura Jeziora labędziego składa się 

z podobnych przykładów, gdyż zawiera ona dramat symfoniczny, a nie 

suitę pięknie brzmiących tańców. Ten dramat instrumentalny powinien 

być od e g ran y p r z e z a r tys t ó w ba 1 et u przy pomocy wyra

zistych frodków tańca klasycznego i gry aktorskiej, wchłaniającej mu

zykę orkiestrową . W Jeziorze łabędzim po raz .pierwszy zostało wyrażone 

zasadnicze prawo współczesnego teatru baletowego: w odróżnieniu od 

artystów teatru dramatycznego, artyści baletu wdychają nie sam tlen, 

lecz tlen u m u z y k a 1 n i o ny. Dlatego muzyka przenika każdą ko

mórkę „struktury estetycznej" artysty baletu. Czajkowski, jak większość 

kompozytorów jego epoki, nadawał główne znaczenie melodii. Właśnie 

ten element muzyki, według jego mniemania, zawierał w sobie właściwą 

istotę poszczególnych obrazów i emocjonalnego nastroju bohaterów jego 

oper, symfonii i baletów. 

Wychowany we wspaniałych tradycjach rosyjskiego teatru baletowego, 

opiewanego jeszcze przez Puszkina na początku XIX wieku, Czajkowski 

M. KARPAKOWA, PIERWSZA WY!i.ONAW
CZYNI ROLI ODEITY-ODYLIJ W PRAPRE
MIERZE MOSKIEWSKIEJ JEZIORA ŁABĘ-

DZIEGO (1877). 



wysoko cenił ten specjalny plastyczny styl gry scenicznej jc;;o artyst6w, 

wyrażający poetyczną ś p i e w n oś ć, właściwą Słowiańszczyźnie . 

Rozwijając tę tradycj'l w Jeziorze łabędzim, Czajkowski stworzył pełne 

uroku wzory płynnych, czarujących walców, które zawierają w sobie 

tyle odwiecznej słowiańskiej melodyjności. 

A obok miękkich, marzycielskich fragmentów w muzyce Jeziora ła

będziego dźwięczą dumnie męskie rytmy poloneza w „Tańcu z kubkami" 

pierwszego aktu, ognist}' taniec hiszpański i pełen temperamentu czar

dasz w drugim, r>raz z wdziękiem malujący kanciaste ruchy podrostków 

„Taniec łabędziątek", który ma jednak tę istotną wadę, że zbyt szybko 

się kończy i publiczno~ć nie może dostatecznie nasycić się jego urokiem. 

Zresztą publiczność umie sobie poradzić w tym wypadku: klaszcze 

zwykle tak długo, dopóki nie spowoduje bisowania tego tańca . 

Napełniwszy muzykę swego baletu głęboką, obrazowo-emocjonalną 

treścią, Czajkowski postawił przed sztuką choreograficzną nowe zadania: 

wymagały one wykształcenia nie tylko tancerki i tancerza, lecz tańczą

cych aktorów. Zadania te nie od razu rozwiązano. 

Po pierwszej, nader nieudolnej inscenizacji Jezioro łabędzie utrzymało 

się w repertuarze kilka lat i na dziesięć lat przed śmiercią kompozytora 

(1893) zeszło ze scen teatralnych. W roku 1895 dwaj wybitni choreogra

fowie: Leon Iwanow. i Mariusz Petipa wznowili Jezioro łabędzie, tworząc 

jeden z najdoskonalszych wzorów baletu romantycznego. Każdy z nich 

utrzymywał osobiscc kontakty z Czajkowskim w ostatnich latach jego 

życia, M. Petipa jako inscenizator jego drugiego baletu, Spiąca królewna, 

L. Iwanow jako choreograf jego trzeciego bailetu, Dziadek do orzechów. 

Odtąd Jezioro łabędzie zajęło stale, a mówiąc ściślej należne miejsce 

w repertuarze światowych teatrów choreograficznych, w tej postaci, 

jaką nadali baletowi L. Iwanow i M. Petipa. Jeżeli zachodzą niekiedy 

odmiany ·inscenizacyjne, dotyczą. one szczegółów, nie zaś istoty tego 

A. SOBIESZCZANSKA, PRIMABALERINA TEA 
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poematu choreogra.ficzncgo. Obecnie„ gdy ze słuszną dumą obserwujemy 

niezwykłe intensywny rozkwit teatru choreograficznego, na kt6rego 

scenach żyją bohaterowie klasyki literackiej, kiedy nikogo nie dziwią 

Romeo i Julia, Otello i Desdemona, czy bohaterowie poemat6w i dra

matów Puszkina, Lermontowa, Lope de Vegi, Byrona lub Słowackiego, 

musimy pamiętać o doniosłej roli Czajkowskiego i jego estetyki baleto

wej w historii światowej kultury choreograficznej. 

Sam termin „balet symfoniczny" istotą swoją jest związany z tą 

reformą muzyczno-scenicznej dramaturgii baletu, kt6ra po raz pierwszy 

została dokonana właśnie w Jeziorze labrdzim. 

I jeszcze jedna ważna okoliczność. Od tego wieczoru, gdy artystka 

P. Karpakowa po raz pierwszy kreowała Odettę, minęło prawic dzie

więćdziesiąt lat. Jaką olśn iewającą konstelację nazwisk można zestawić 

z wykonawczyń tej roli na wszystkich scenach świata! A każda z nich 

wnosiła nowe, własne cechy, wyni!kające nie tylko z jej indywidualności, 

lecz także z odrębnego odczuwania muzyki Czajkowskiego. 

Za dwanaście lat jezioro labrdzie os.i:rnnic sto lat życia. Niewątpliwie 

jubileusz ten stanie się jedną z najważniejszych dat w historii teatru 

baletowego. I zn6w tysiące ludzi zapełnią teatry i, jak oczarowani, słu

chać będą śpiewu tego czarodziejskiego jeziora, to rozmarzonego, jak 

melodia oboju na początku baletu, śpiewającego pieśń miłości i serdecz

nej tęsknoty, to gniewnego, jak burza symfoniczna finału. I tak samo 

jak dzisiejszego wieczoru, wzruszająca historia miłości Zygfryda i Odctty, 

kt6rzy zwyciężyli złe moce czarownika Rotbarta, będzie wzruszała ludzi, 

gdyż ludzie zawsze nienawidzą zła, a kochają miłość. 

• 

Leonid Enttlis 

(Leningrad) 

(przełożył Jan Popiel) 



JEZIORO ŁABĘDZIE - arcydzieło Czajkowskiego. 

}EZTORO ŁABĘDZTE - perła poezji, liryki kantyleny tanecznej. 

JEZTORO ŁABĘDZIE - najznakomitszy balet romantyczno-klasrczny. 

JEZIORO ŁABĘDZIE - utw6r choreograficzny, który od sześćdziesię

ciu łat jest obowiązującą pozycją każdej 

sceny baletowej. 

JEZIORO ŁABĘDZIE - balet, kt6rego realizacja jest marzeniem każ

dego baletmistrza-klasyka. 

JEZIORO ŁABĘDZIE - balet, w którym wykonanie ról Odctty-Odylii 

pasuje tancerkę na balerinę. 

JEZIORO ŁABĘDZIE - klęska (1877) 

kowskiego. 
tryumf (1895) baletu Czaj-

jakich warunkach powstało jezioro łabędzie? 

Co skłoniło Czajkowskiego do komponowania muzyki baletowej? Kto 

był autorem pomysłu libretta? Co było przyczyną klęski prapremiery 

moskiewskiej w roku I 877? 

Rozważmy wszvstko szczegółowo. 

Piotr Czajkowski , urodzony 7 maja 1840 roku w mieście Wotkinsk, 

od lat najmłodszych zdradzał nieprzeciętne zdolnoki i namiętne zami

łowanie do muzyki . Ale w ówczesnym społeczeństv.cie rosyjskim, w jego 

kołach s:dacheckich, muzyka, jej nauka, traktowane były jedynie jako 

rozrywka, przyjemne spędzanie czasu, więc dwunastoletni Pietia oddany 

został do słynnej, ekskluzywnej petersburskiej „Szkoły Prawowiedzienia": 

kształcącej młodych prawników, a po jej ukończeniu otrzymał posadę 

etatowego urzędnika w Ministerstwie Sprawied)iwoki. 

Jednakże, kiedy w jesieni 1861 roku Antoni Rubinstein organizuje 

w Petersburgu pierwsze w Rosji kursy muzyczne, przemianowane w rok 

później na KonserwatorilHTI, Czajkowski, wbrew radom rodziny, staje 

s ię jednym z pierwszych słuchaczy uczelni. 

Po ukończeniu studiów w grudniu 1865 roku Czajkowski ostatecz

nie zrywa z pracą w ministerstwie i na zaproszenie Mikołaja Rubinsteina 

przenosi się do Moskwy, zaangażowany na stanowisko profesora harmonii 

teorii muzyki w tamtejszym Konserwatorium. 

Fakt ten przes ądzi o dalszych losach kompozytora. 

Właśnie w roku 1865 (14. X) założone ·zostało przez Mikołaja Ruk>in

steina, dramaturga Ostrowskiego, pisarza Odojewskiego i aktora Sadow-



skiego „Koło Artystyczne", mające na celu „wymiantt pogląd6w na twór

czość i rozw6j sztuk pittknych". Do „Koła" należeli również artyści 

baletowi, m.in. znakomity tancerz Gelcer i dyrygent spektakli baletowych 

Gerber. Oczywiście i Czajkowski sta\ się częstym gościem urządzanych 

przez „Kolo" zebrań i wieczor6w muzycznych. Ale na intymniejszym 

zbliżeniu Czajkowskiego do postępowych ludzi sztuki w Moskwie zawa

żyło bywanie jego w domu pani Szyłowskiej. śpiewaczka, serdecznie za

przyjaźniona z Glinką, w swym salonie, stanowiącym jak gdyby filię 

„Kola Artystycznego", przyjmowała gokinnie Rubinsteina, Sierowa, 

Dargomyżskiego,, Turgieniewa, Ostrowskiego, jak ~6wnicż większość arty

st6w Teatr6w Wielkiego i Małego. W salonie tym przegrywano muzykę 

nowych oper i balet6w, tu powstał pomysł baletu kompozytora Gerbera 

Kwiat paproci do libretta syna pani Szyłowskiej, Konstantego. Balet ten, 

który na scenie Teatru Wielkiego realizował tancerz Sokołow, ogromni~ 

zainteresował Cz'!jkowskiego. Sokołow, świetny tancerz, o którym Blasis 

mówił, iż „zdolny jest w tańcu przekazywać najsubtelniejsze przeżycia", 

chciał, w odróżnieniu od baletów Saint-Lćona, stworzyć „dramat tanecz

ny", jednakże praca jego wydala się zbyt rewolucyjna i wtedy to spro

wadzono do Moskwy baletmistrza Reisingera. 

Mąż pani Szyłowskiej (w drugim małżeństwie), Biegiczew, 6wczesny 

kierownik repertuaru moskiewskich teatrów cesarskich, szczerze kochał 

teatr i pochlebiała mu możność wprowadzania na scenę nowych utwor6w 

operowych, przegrywanych i omawianych w jego domu. Biegiczcw właś

nie zaproponował Czajkowskiemu skomponowanie baletu. Kaszkin''· we 

\Vspomnieniach swoich pisze: „Piotr Iljicz chętnie się zgodził, ale jako 

konieczny warunek postawił, by akcja odbywała się w czasach rycerskie/; 

i była zarazem fantastyczną. Biegiczew sam naszkicował program baletu, 

Czajkowski zaaprob-Ował go i zgodził :· się za 800 rubli skomponowa<' 

muzykę do proponowanego tematu". Ale ze znalezionego później listu 

brata Czajkowskiego, Modesta, do Laroche'a"-·'' wynika, iż współautorem 

• Mikolaj Kaszki n (18J9-19l0) profesor Kon 'ic rwator ium mosk iews k iego, ~ prl-

wozd a\vca muz yc zn y. 

~ łl- German Laroche (184 5-1906) profesor Ko nserwat or ium petersburskiego , s:pra.-
wo zda?:c;i m uzyczny. 

libretta był r6wnież tancerz Gclcer. Biegiczew i Gclcer zapożyczyl i temat 

do baletu z niemieckiej bajki Museusa (1735-1787) Sadzawka łabędzia. 

Jednakże istnieje dowód niezb.ity, że sam Czajkowski znacznie wcześniej 

nosił s ię z myślą stworzenia spektaklu z życia rycerzy i dziewczyny 

zaklętej w ptab. Dowodem tym jest mało znany fakt, i ż Czajkowski 

na cztery lata przed rozpocz~c iem pracy nad zamówioną przez Biegi

czewa partyturą skomponował i wystawił w roku 1871 balet Jezioro 

/,ibędz ie w majątku Kamienka dla dzieci swej siostq·, Aleksandry. Była 

ona żoną Lwa Dawydowa, syna dekabrysty, właściciela Kamienki. Brat 

Czajkowskiego, Modest, tańczył rolę Księcia, siostrzeniec kompozytora, 

Tania i Ania, były małymi łabędziami . Muzyka zawierała już w ca

łości główny motyw łabędzi , który s łyszymy w uwerturze baletu i w 

akcie drugim: 

Skąd Czajkowski zaczerpnął pomysł podobnego libretta? W obszer

nej bibliotece Kamienki znajduje się tomik poezji Puszkina wydany 

w roku 1869, a w nim bajka O Carze Salianie, o synu jego sławnym 

i możnym Gwidonie i o pięknej księżri~czce Łabędzicy. Bajka , zawiera 

fragmenty o dziewczynie zamienionej w ptaka. N a marginesie książki 

widzimy notatki poczynione ręką kompozytora „. 

Gdy więc powstała myśl, aby powierzyć Czajkowskiemu napisanie 

baletu, ~usiał kompozytor zaproponować Biegiczcwowi wykorzystanie 

swci;:o ulubionego tematu. 
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Fantastyka treści libretta zawsze urzekała Czajkowskiego. Sześć czy 

siedem scenariuszy balet6w, kt6rymi zajmował się kompozytor w latach 

1870-1893, zawsze miało charakter bajki, a Modest opowiadał, że w ba

lecie oczarowywała brata właśnie strona fantastyczna treści, iż marzył on 

o „dramacie fantastycznym". Stąd prawdopodobnie uwielb:enie kompo

zytora dla baletu Giselle. 

\Y/ okresie, gdy w Teatrze Wielkim zaczęto pracę nad baletem Jezioro 

łabędzie, posiadał już Czajkowski znaczny do'robek kompozytorski: 3 

symfonie, uwertury o charakterze programowym - Burza i Romeo i Ju

lia, opery Wojewoda, Oprycznik i Kowal Wakuła. I w tych tak r6żnych 

kompozycjach zawsze znajdowały się tematy taneczne, jak na przykład 

fragment walca w scherzo pierwszej symfonii, wariacje taneczne na te

mat ukraiński finału drugiej symfonii, taneczny temat finału pierwszego 

koncertu fortepianowego, nic· m6wiąc już o muzyce do scen baletowych 

w jego operach. Kaszkin pisze w swoich Wspomnieniach: „Czajkowski 

od dawna chciał napisać balet, a muzyka do tańców w jego operach wska

zywała na to, że posiada ku temu nie tylko zamiłowa11ie, ale wielkie 

zdolności. Czekał więc tylko na sposobno5ć spróbowania swych sił w mu

zyce baletowej". 

Jednakże w momencie debiutu Czajkowskiego jako kompozytora mu

zyki baletowej, nawet w postępowych kołach muzycznych istnialy 

wątpliwości, czy słuszne jest, aby muzyk-symfonik komponował muzykę 

do spektaklu choreograficznego. Niemały w tym był i wpływ Wagnera, 

który pod hasłem walki o realizm zwalczał balet. Jaskrawym przykła

dem negatywnego stosunku kompozytorów do muzyki baletowej jest 

treść listu Sergiusza Taniejewa''·, pisanego 18 marca 1878 roku do Czaj

kowskiego a propos jego IV Symfonii: „Scherzo jest nadzwyczajne i brzmi 

Hicznie. Nie 'lubię w nim tria; podobne jest do tańca baletowego. W tej 

• Sergiusz Taniejew (1856-1915) kompozytor, pianista, od roku 1885 dyrektor 
Konserwatorium moskiewskiego 

PIERINA LEGNANI, WYKONAWCZYNI ROLI 
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symfonii wadq, z którą nigdy się nie pogodzę, jest to, że każda jej część 

zawiera coś, co przypomina muzykę baletową: środek andante, trio w 

scherzo, rodzaj marsza w finale. Przy słuchaniu symfonii mimo woli widzi 

mi się pani Sobi<'szczańska albo Gillert Ir":, co psuje mi humor i przc

szkadźa rozkoszować się wieloma przepięknymi fragmentami uj symfonii". 

Jakąż wiarą w słuszność sprawy tchnie odpowiedź Czajkowskiego z 27 

marca tegoż roku: „Stanowczo nie roz11miem, co nazywa Pan „muzy.leą 

baletową" i d/,1czego nic może P,m z nią się pogodzić. Czy Pan rozumie 

pod tym określeniem każdą wesołą melodię o rytmie tanecznym? W t.1kim 

razie nie powinien Pan godzić się z większością symfonii Beethovena, w któ

rych melodie takie spotyka Pan na każdym kroku. Czy chciał Pan po wi<'

dzicć, iż trio w moim scherzo napisane jest w stylu Minkusa, Gerbera 

i Pugniego? \Vydaje mi się, że nie zasługuje ono na to. A w ogóle sta

nowczo nic rozumiem, jak w określeniu „muzyka baletowa" m~że się 
mieścić coś zasługującego na lekceważenie. Przecież muzyka balet~wa nie

koniecznie musi być zła, może być i ~obra (choćby „Sylwia" Delibes'a). 

A jeżeli tak, to chyb.1 wszystko jedno, czy Sobieszczańska tańczy, czy 

nie„, 

Kwestionując porównanie swych kompozycji ze „stylem muzyki Min

kusa, Gerbera i Pugniego" dotyka Czajkowski sprawy istotnej i drażliwej. 

Otóż w drugiej połow_ie XIX wicku muzyka baletowa w Rosji miała 

pozycję bardzo skromną. Do teatrów cesarskich angażowani byli muzycy 

w charakterze przysięgłych kompozytorów muzyki · baletowej. Najpopu

larniejszymi między nimi byli Alojzy Minkus i Cezary Pugni. Oczy

wiście praca tych muzyków, . ze względu na wielką ilość obstalunków, 

stawała się często po prostu rzemiosłem, a te w wielkim pośpiechu two

rzone partytury brzmiały na o:;ół dość miernie. Zresztą i ówczesne wy

magania były niewielkie: muzyka baletowa ograniczała si~ do roli -akomc 

paniamentu, musiała być łatwa, wrraźnie akcentowana metrycznie, o pro-

Arty ści baletu Teatru ·w ie lkiego w .Moskwie . 

HALINA SZMOLCOWNA. WYKONAWCZYNI 
ROLI ODETTY-ODYLII W TEATR Z E WIEL

KIM W WARSZAWIE, W ROKU 192J. 
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stych rytmach, przeważnie skoczna i pogodna. Składała się często z osob

nych „numer6w", kt6re następnie baletmistrz dowolnie skracał, prze

stawiał, zastępował innymi. Szeroko stosowano te zabiegi wobec całości 

utworu muzycznego i baletmistrz według swego uznania lub na żądanie 

primabaleriny umieszczał w balecie Drigo taniec z muzyką Delibes'a, 

albo w balecie Adama efektowny numer z baletu Deldeveza. Przekonamy 

się, że . i Czajkowski nie uniknął tego losu. 

I oto w to niepodzielne dotąd kr6lestwo kompozytor6w „przysię

głych" wkracza nowy człowiek - Piotr Czajkowski. 

Jezioro łabfdzie było pierwszym baletem Czajkowskiego i pierwszą 

w og6le pr6bą stworzenia symfonicznego widowiska choreograficznego, 

mającego głęboko dramatyczną treść. I choć może tworząc swą partyturę 

nie myślał Czajkowski o dokonaniu reformy, jednakże zrealizował ją 

w pełni, tak że właściwie należy m6wić nie o reformie, lecz o rewolucji 

tw6rczej, zważywszy poziom i formę muzyki baletowej w drugiej po

łowie XIX wieku. 

Tw6rczy wkład Czajkowskiego stanowi przede wszystkim symfoni

zacja harmonicznie i instrumentalnie ubogiej dotąd partytury baletowej; 

w jego ujęciu muzyka ta stała się obrazowa, emocjonalnie nasycona, pod

kreślająca, a właściwie inicjująca treść i klimat akcji, charakter i oblicze 

postaci dramatu choreograficznego. Dramaturgiczna treść baletu wcielona 

jest w muzykę, dyktowana niejako przez nią. Muzyka staje się bazą całego 

spektaklu. Partytury baletowe Czajkowskiego dor6wnują najwartościow

szym utworom symfonicznym, wiążąc się jednoczefo!.~ w spos6b integral

ny z akcją spektaklu. Nowatorstwem jest także wprowadzenie do party

tury baletowej, właściwych talentowi kompozytora, melodyjności i szero

kiej kantyleny. Bo C:i:ajkowski-symfonik wiele korzystał z doświadczeń 

Czajkowskiego-autora pieśni, kantaty. Zasady swego symfonizmu wcielał 

w nowe pomysły, w obrazy wizualne, w opery i balety. Symfonizacja 

muzyki baletowej zainicjowana przez Czajkowskiego dąży do wprowa

dzenia wokalnych form do rytmiki i struktury epizod6w baletowy.eh. 

Pas de deux i wariacje baletowe są w tw6rczości Czajkowskiego jak gdyby 

odpowiednikami arii i duet6w operowych. Wokalne formy wzbogacają 

taniec. Adagia baletowe w kompozycji Czajkowskiego stają się „tańcem-

pieśnią", mową taneczną bohater6w baletu,. mową miłosną, liryczn4, dra

matyczną, stają się zasadniczą formą dramaturgii choreograficznej. 

Gdy Czajkowski tworzył swe partytury dla widowisk baletowych, gdy 

kojarzył ich treść z jakąś wizją, nie wpływało to bynajmniej na obniżanie 

stawianych sobie przez kompozytora wymagań, nie obniżało inwencji 

tw6rcźej. I właśnie dlatego dziś muzyki baletowej Czajkowskiego słuchać 

możemy ja·k najwartościowszej muzyki symfonicznej. 

Niewątpliwie kompozytor skłonny był w swej tw6rczości do na

stroj6w smutnych, elegijnych, a w p6źniejszym okresie swej pracy do 

pewnej nawet beznadziejności. Nie można jednakże negować, iż Czaj

kowski namiętnie kochał życie i często w swych dziełach dawał temu 

wyraz. Pisał przecież: „Co jest bliskie memu charakttrowi muzycznemu? 

MiloJć, miłość i miłość. Trzeba bronić swej miłości, walczyć o nią. Nawet 

jeśli miłość skazana jest na porażkę, człowiek obowiązany jest bić się o nią 

do ostatniego tchu". Czyż słowa te nie są kwintesencją założenia drama

turgicznego Jeziora łabędziego? 

Czajkowski pisał do Taniejewa: „Zagadnienie, jak się powinno kom

ponować opery czy balety, zawsze rozwiązywałem i rozwiązuję jak naj

prościej. Dążę do tego, by jak najprawdziwiej, najszczerzej wypowiedzieć 

muzyką to, co zawiera tekst. Prawda i. szczerość nie są rezultatem mędrko

wania, ale bezpofrednią konsekwencją wewnętrznego uczucia. By uczucie 

to było żywe, cieple, staram się zawsze wybierać tematy zdolne mnie 

wzruszyć. Wzruszyć zaś mogą mnie jedynie tematy, gdzie działają praw

dziwi, żywi ludzie, czujący tak jak ja". W liście zaś z 6 stycznia 1891 

roku pisze: „Zdaje mi się, iż rzeczywiście posiadam zdolność prawdziwego, 

szczerego i prostego wyrażania muzyką tych uczuć, nastmj6w i obrazów, 

które nasuwa treść 11tworu. Pod tym względem j~sti;m realistą i rdzennie 

rosyjskim człowiekiem". Mówiąc to Czajkowski jakby przeczuwał, iż ro

syjski teatr baletowy stanie się teatrem muzycznym: tw6rczość Głazu

nowa, Strawińskiego, Gliera, Asafijewa, Prokofjewa, Chaczaturiana jest 

tego dobitnym świadectwem. Ten to sojusz choreografii z muzyką sym

foniczną zapoczątkował Czajkowski, jego właśnie balety zainteresowały 

najwybitniejszych kompozytor6w, kt6rzy podnieśli muzykę tę do naj

wyższych form symfoniki. Już Rimski-Korsakow w roku 1900, charak-
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teryzując histol"yczne. znaczenie muzyki Czajkowskiego dla og6lnego sto

sunku kompozytor6w do muzyki baletowej, podkreślał w jednym ze 

swych list6w, iż panujący w latach 1860-70 pogląd na „niższo§ć" tej 

muzyki był „kołtur1stwem". 

M6wiliśmy, że w roku 1875 Czajkowski zgodził su; na propozycję 

Bicgiczewa napisania muzyki do utworu choreograficznego. Do swej 

pracy przystąpił niezwykle sumiennie. · Ponieważ był to jego pierwszy 

utwór baletowy, zadał sobie trud przestudiowania partytur baletowych 

innych kompozytorów i choć rozumiał niewysoką wartość ówczesnych 

partytur Mi{ikusa, Pugniego i Gerbera, przystąpił do analizy tych właśnie 

kompozycji. Czajkowskiego interesowało ich rzemiosło, zdolność przy

stosowania muzyki do ruchu tanecznego. Owszem, poziom muzyczny tych 

partytur był niski, ale Czajkowski cenił ·ich poczucie „taneczności", choć 

w czasach p6źnicjszych konstatował, iż muzyka tych kompozytorów 

staje się coraz gorsza, porównywał bowiem Esmeraldę Pugniego (1844) 

z jego partyturami lat 60-tych, albo Don Kichota Minkusa (1869) z p6ź

niejszym jego baletem Kalkabrino . I dlatego Czajkowski, aczkolwiek 

interesował się rzemiosłem tych kompozytorów, pisał później: „Orkiestra 

baletowa odwala jarmarczne pomysły muzyczne panów Pugniego, Minkusa 

i im podobnych". Wysoko natomiast cenił muzykę Delibes'a i 26 listo

pada t8n roku pisał z Wiednia do pani von Meck*; „Słyszałem nie

dawno genialną w swoim rodzaju muzykę Dełibes'a do jego baletu „Syl

wia". Już przedtem poznałem ją z wyciągu fortepianowego, ale we wspa

niałym wykonaniu orkiest7 wiedeńskiej po prostu oczarowała mnie, 

szczególnie w części pierwszej: „Jezioro łabędzie" jest w porównaniu z tym 

prawdziwą słabizną". A gdzie indziej znowuż pisze: „W Wiedniu słyszałem 

balet „Sylwia", właśnie słyszałem, bo to jest pierwszy balet, w którym 

muzyka jest główną zaletą". Zanotujmy, że Jezioro łabędzie komponował 

• Nadicida Filarctowna Mcck (1831-1894), mcccn>< Czajkowskiego. 

SCENA Z PRAPREMIERY JEZIORA ŁABĘ
DZIEGO W MOSKWIE (ROK 1877). 
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Czajkowski nie znając jeszcze muzyki Delibes'a, czego zresztą pÓŹnteJ 

bardzo żalował, uważał bowiem francuskiego kompozytora za prawdziwie 

utalentowanego nowatora w zakresie wprowadzenia do muzyki baletowej 

momentów liryczno uczuci.owych. Czas pokazał, jak bardzo zdystansował 

rosyjski kompozytor tak podziwianego przez siebie Francuza. 

W roku 1875 (4. V.) odbyła się w moskiewskim Teatrze Wielkim 

premiera opery Czajkowskiego Óprycznik**. W tym właśnie czasie roz

począł Czajkowski pracę nad kompozycją muzyki jeziora łabędziego. 

Według świadectwa Kaszkina pierwszy akt rozpoczął kompozytor na 

wiosnę· 1875 roku przed skończeniem egzaminów w konserwatorium, 

które odbywały się w maju. Kaszkin pisze: „W tym czallie odbywał 

Czajkowski długie narady z baletmistrzem Teatru Wielkiego. Z nim wy

pracował szczeg6łowy plan całego baletu i zrealizował. go". Wtedy też 

właśnie zaznajamiał się szczegółowo Czajkowski z partyturami kompo

zytorów muzyki baletowej. Za prawdziwie wartościową pozycję w tej 

dziedzinie uważał Czaj_kowski balet Adama Giselle. Tu chodziło nic tylko 

o analizę „rzemiosła" kompozytora, tu oczarowywał Czajkowskiego ba

let w całości; nazywał go perłą poezji, muzyki i choreografii. Uważał 

Giselte za „ideał baletu, bo łączył w sobie jedność muzyczną, dramatur

giczną i choreograficzną". Mawiał, iż urzeka go romantyzm treki baletu, 

jego strona fantastyczna. Zresztą Czajkowski zawsze żądał, by wybierano 

treść baletu „ciekawą, wzru~zającą i mającą wartość artystyczną.': 

Porwany pracą, komponował Czajkowski muzykę jeziora bardzo szybko. 

Na rękopisie pierwszego aktu, po trzeciej scenie, ręką kompozytora od

notowano: „13 października 1875. Moskwa". W lutym 1876 kompozytor 

pisze do swego brata Anatola „„. będę kończyć balet", a w marcu: „po

chłonięty jestem instrumentacją baletu, muszę niebawem skończyć". Do 

brata zaś Modesta (24. III.): „W końcu tego tygodnia jadę na cały W1ielki 

Tydzień i Swięta na wieś do Kosti Szyłowskiego. Chcę odejść od tego 

całego zgiełku, zwykłego podczas Swiąt w Moskwie, i porządnie zająć się 

baletem, który trzeba koniecznie wykończyć, i to jak najprędzej. Wczoraj 

w sali szkoły teatralnej odbyła się pierwsza próba kilku numerów 

• Prapremiera opery odbyła si~ w Petersburgu 12. IV. 1874 roku . 
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pierwszego aktu baletu. Żebyś wiedział, jak komicznym było patrzeć na 

baletmistrza, który z miną pełną skupienia i natchnienia komponował 

tańce przy dźwiękach jedynych skrzypeczek. Jednocześnie zazdrościć można 

było tancerkom i tancerzom, którzy, spełniając święty obowiązek, kry

gowali się w uśmiechach przed imaginowaną publicznością i rozkoszowali 

się możliwością skakania i kręcenia się. Muzyką moją ·Są w teatrze wszyscy 

zachwyceni". Na ostatniej stronie rękopirn widzimy notatkę: Koniec „. 

Glebowo, 10 kwietnia 1876 roku. 

Zanim zaczniemy omawiać moskiewską premierę Jeziora, powiemy 

parę słów o stosunku Czajkowskiego do sztuki choreograficznej i twórcy 

widowiska - baletmistrza. Laroche pisal, że kompozytor mial skry

stalizowany pogląd na balet jako na osobny i pełnoprawny gatunek sztu

ki. Uważał balet za „najniewinniejszą i najbardziej moralną ze wszystkich 

sztuk" i oburzał się na widzów uczęszczających na spektakle baletowe 

li tylko w celu oglądania nóżek tancerek. Brat kompozytora Modest 

wspomina, iż Czajkowski, często odwiedzający spektakle baletowe, nabyl 

nawet pewnej znajomości techniki tańca klasycznego i ceni! „bal/on", 

„elewację'', mocne pointe'y i inne, jak się wyraża Modest, „mądrości". 

Często mawia!, że choć balet to nie tylko entrechats i battements, jednak

że wyrzekając się glównych środków mowy baletowej - pas de deux, 

wariacj,i i ensembles (tańców zespołowych) - przestaje istnieć i sam 

balet. Próby zastąpienia tańca pantomimą wywoływaly ostry protest 

Czajkowskiego. Kompozytor lubi! balety, gdzie treść dramatyczna i bo

gactwo efektów scenicznych lączyły się z dobrą techniką klasyczną. Sto

sunek Czajkowskiego do sztuki choreograficznej był pełen szacunku. 

Rozumiał i podkreślał, że jeśli widz teatru operowego przychodzi przede 

wszystkim, by s I uch a ć, to publiczność w balecie chce patrze Ć. 

Orędując za muzyką baletową, której można i trzeba słuchać, kompo

zytor nic umniejszał znaczenia wartości choreografii, przyznając jej rów

norzędną z muzyką role; w spektaklu. 

Czajkowski zdawał sobie sprawę, że gdy zostala napisana sztuka dra

matyczna lub partytura operowa, uważać należy, iż dramat lub opera są 

gotowe. Aktorzy i śpiewacy mają materia! do nauki i gdy opanują swoje 

role, sztuka może być wystawiona. Ale gdy skomponowana jest party-
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tura baletowa, czyż gotowy jest balet? Bynajmniej. Z partytury tancerz 

niczego się nie nauczy. Musi przyjść drugi twórca, tw6rca choreografii, 

baletmistrz. On to komponuje istotny tekst widowiska scenicznego -

taniec. I Czajkowski, rozu"miejąc to, słusznie chciał widzieć w balet

mistrzu współtwórcę swych bale_tów. Cel ten osiągnął współpracując 

w latach późniejszych z Mariuszem Petipa, natomiast współpraca z balet

mistrzem Reisingcrem stała się główną przyczyną kl<;ski moskiewskiego 

spektaklu Jeziora łabędziego. 

Bo jeśli chodzi o dyrekcję teatru, o postępowe koła muzyczne, o przy

jaciół Czajkowskiego, wszyscy starali się jeszcze przed premierą zainte

resować publiczność nowym baletem, nadać premierze rangę ewenementu 

artystycznego. I tak, fakt bez precedensu, w Gazecie Teatralnej w roku 

1876, czyli znacznie wcześniej, niż ukazał się na scenie balet, zostało 

wydrukowane w całości jego libretto. Kaszkin sporządził z partytury 

wyciąg fortepianowy, którego korekty dokonywał sam Czajkowski. 

Wyciąg ten został skończony i oddany do sprzedaży jednocześnie z wy

stawieniem baletu. Wszystko więc świadczyło o dobrych chęciach dyrekcji 

i postępowych muzyków moskiewskich. Jednakże nie od nich, niestety, 

zależało podniesienie poziomu choreografii do wyżyn muzycznych party

tury Czajkowskiego. 

I właśnie choreografia Reisingcra stała się przyczyną klęski, katastrofy 

artystycznej baletu Czajkowskiego. 

Reisinger, człowiek niezdolny, przekonany jednakże o swym talencie, 

chciał narzucać swą wolę, aczkolwiek nieudolność jego była tak wyraźna, 

że tancerki same układały sobie tańce i balet montowany był wspólnymi 

siłami. Reisinger nic zrozumiał i nie zgłębił całego piękna partytury 

Czajkowskiego, _uwa7.ał ją za „nie taneczną", ponurą. Czajkowski zaś 

od razu przekonał się, iż Rcisingcr jest analfabetą i rutyniarzem. Kon

flikty narastały, wymagania kompozytora przekraczały możliwości ba

letmistrza. Wtedy to prawdopodobnie Biegiczew, dobrze usposobiony dla 

JEZIORO LABĘVZIE W OPERZE WARSZAW
SKIEJ W 1961 ROKU 
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Czajkowskiego, powołał do wsp6łpracy tancerza Gelcera. Stal się on po

średnikiem pomiędzy kompozytorem, baletmistrzem i zespołem bale

towym i nieraz łagodził powstające ostre konflikty. Czajkowski wysoko 

cenił talent Gelcera i jemu powierzył w 1878 roku skomponowanie 

tańc6w w operze Eugeniusz Oniegin. 

Premiera Jeziora odbyła się na scenie Teatru Wielkiego w Moskwie 

20 lutego 1877 roku w dekoracjach Walca, orkiestrę prowadził Riabow. 

Balet nie miał powodzenia. O przyczynach klęski piszą 6wcześni spra

wozdawcy. Oto fragment ze Wspomnień Kaszkina : „Przy wystawieniu 

baletu niektóre fragmenty muzyczne zostały opuszczone jako niewygodne 

dla tańca albo zmienione na wstawki z baletów innych kompozytorów. 

Oprócz tego baletmistrz wymógł dopisanie tańca rosyjskiego, którego wy

konanie na dworze niemieckiego księcia wcale się nie tłumaczyło. Po

stępująca z przedstawienia na przedstawienie „wymiana" muzyki Czaj

kowskiego na wstawki innych kompozytorów sprawiła, iż w końcu co 

najmniej trzecia część muzyki „Jeziora" została zastąpiona fragmentami 

z innych baletów, i to najmniej wartościowych". · A historyk mo

skiewskiego baletu D. Muchin ostro krytykując układ baletu pisał: 

„.Lepiej wypadły tańce charakterystyczne w akcie li!, ale nie są one 

skomponowane przez Reisingera, tylko zapożyczone z różnych baletów. 

Natomiast taniec rosyjski jest prawdopodobnie tworem Reisingera, gdyż 

tylko Niemiec może uważać za taniec rosyjski te piruety, które musiała 

wyczyniać pani Karpakowa". Orkiestra też nie brzmiała dobrze, czemu 

nie należy się dziwić zważywszy, iż odbyły się zaledwie dwie próby. 

Pani von Meck pisze do Czajkowskiego: „Wszystko jest biedne, ponure. 

W sensie choreograficznym balet ten jest bardzo marny". A Laroche mówi: 

„Nędzniejszego baletu nie widziałem nigdy. Ani kostiumy, ani dekoraCJe 

nie mogły zatuszować bezsensu choreograf ii". Nie najlepiej wyglądało 

' wykonanie. Primabaleriną 6wczesnego baletu w Moskwie była wy.>oce 

utalentowana Sobieszczańska, o kt6rcj pisał znakomity Blasis, iż „można 

zaliczyć ją do największych gwiazd choreograf ii". Jednakże nie Sobiesz

czańska tańczyła rolli gł6wną na premierze, tylko przeciętna tancerka 

Karpakowa, kt6rej mąż posiadał rozległe stosunki. 

Pomimo niepowodzenia baletu jako widowiska scenicznego postępowi 

muzycy m6wili o kómpozycji Czajkowskiego więcej niż dodatnio, na

zywając Jezioro nie zwykłym baletem, ale wielkim wydarzeniem arty

stycznym. Laroche pisał: ,.Jezioro" jest najlepszym baletem, jaki sły

szałem. Przy innej redakcji choreograficznej balet - jestem pewien -

wzbudzi zainteresowanie, partytura bowiem jest czarująca". A gdzie indziej: 

,.Jeżeli poważnem11 człowiekowi nie przystoi interesować się baletem, 

muszę zrezygnować z miana człowieka .poważnego. Czajkowski, dzięki 

Bogu, jest też wolny od tego przesądu. I dzięki mu za to: miejmy nadzieję, 

że przykład jego znajdzie naśladowc6w pomiędzy wielkimi ludźmi świata 

muzycznego". 

Nic dziwnego, że niepowodzenie baletu w najwyższym stopniu znie· 

chęcilo Czajkowskiego, który dopiero w roku 1889, czyli w dwanaście lat 

po premierze moskiewskiej, zn6w wr6cił do choreografii i napisał muzykę 

do swojej Spiącej królewny. 

Wiemy jednakże z korespondencji kompozytora z jego wydawcą Pio

trem Jurgensonem (1836-1903), iż dyrektor teatrów cesarskich Iwan 

Wsiewolożski (1835-1909) nosił się z zamiarem wystawienia w teatrze 

Krasnego Sioła, w obecnoś.ci cesarza, jednego aktu Jeziora i projektował · 

dać akt IV, jako według niego najlepszy. Czajkowski odpisał niezwłocz

nie: „Należy z czterech aktów wybrać drugi, a nie, jak sugerujecie, czwar

iy. Drugi jest najlepszy pod każdym wzgl~dcm. Więc nie zapomnij: 

dmgi." 

Po śmierci Czajkowskiego słowa te stały się jakby jego testamentem. 

I dlatego po zgonie kompozytora, na akademii żałobnej poświęconej jego 

pamięci, wystawiony został właśnie II akt baletu. Jednakże jeszcze za 

życia dane było Czajkowskiemu stać się świadkiem tryumfu swego dzieła. 

W lutym 1888 roku odbywały się w Pradze uroczyste koncerty zawie

rające dzieła Czajkowskiego. Na zakońc'zenie drugiego koncertu zesp61 

baletowy wykonał Il akt Jeziora. Kompozytor doznał owacyjnego 

przyjęcia i w dzienniku swym zanotował: „Ogromne powodzenie „. 
Chwila absolutnego szczęścia". 

Pomimo niepowodzenia Jeziora w Moskwie Czajkowski na prośbę 

dyrektora Ws.iewołożskicgo skomponował jeszcze dwa balety: Spiącą kró-
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leumę (1890) i Dziadka do orzechów (1892), a powodzenie tych dwóch 

dz.id przygotowywało, godne jego wa.rtości, wzoowienie Jeziora. Niestety, 

Czajkowskiemu nie dane było dożyć tego dnia, zmarł 6.Xl.1893 roku. 

Nagła śmierć kompozytora wstrząsnęła społeczeństwem rosyjskim. 

Nic tylko muzycy, ale artyści wszystkich teatrów, literaci z Lwem 

Tołstojem i Czechowem na czele, zwykli ludzie odczuli śmierć jego jako 

wielką stratę dla całego -narodu. Oczywiście i dyrekcja teatrów cesarskich 
I 

postanowiła uczcić pamięć wielkiego kompozytora. W pracy nad nową 

wersją sceniczną baletu Jezioro łabędzie, nad przyWr6ceniem integralnej 

redakcji muzycznej, zjednoczyli sic; bliscy kompozytorowi ludzie: Modest 

Czajkowski, Laroche, Drigo, Petipa i Iwanow. 

Baletmistrz Marius Petipa (1822-1910) był n~jbliższym współpra

cownikiem Czajkowskiego, autorem choreografii Spi<Jcej królewny. Uczeń 

znakomitego Vestrisa, zaangażowany został do Petersburga w charakterze 

pierwszego tancerza w roku 1847. Choreografem podówczas był Jules 

Perrot. Dopiero w roku 1857, po wyjeździe Perrota, został Petipa balet

mistrzem i na stanowisku tym przetrwał 50 lat. Skomponował 57 ba

letów, wznowił 17 i ułożył 34 divertissements. Petipa był niezwykle 

utalentowanym, wysoce kulturalnym, śmiałym w swych pomysłach i wy

maganiach art:ystą. Działalnością swoją jak gdyby ukoronował epokę ta

kich klasyków, jak Philippe Taglioni, Charles Didelot, Antoine Tćtus, 

Jules Perrot i Saint-Leon. W Petersburgu Petipa współpracował z Cristia

nem Johansonem i Lwem Iwanowem, jednakże ci dwaj baletmistrzowie, 

wobec niezwykłej, władczej ambicji i talentu Petipa, pozostawali raczej 

w cieniu. I jeśli do roku 1890 balety Petipa były to wielkie, wspaniałe 

widowiska, którym jednak często brak było koncepcji dramaturgicznej, 

brak budowy akcji opartej o treść muzyczną - o tyle rzecz zmieniła 

się, kiedy Petipa zaczął współpracować z Czajkowskim. W6wczas balety 

jego stały się prawdziwymi poematami. Obserwujemy w nich zrćsztą 

wpływ Perrota w dramatyzacji akcji, wpływ Taglioniego w stosowaniu 
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clement6w nadprzyrodzonych i wreszcie Saint-Leona w opracowaniu coraz 

piękniejszych wariacji solowych. Czajkowski pisał swoje dwa balety -

śpiqcq królewnę i Dziad.lea do orzechów - w najściślejszym kontakcie 

~ baletmistrzem. Zachowały się francuskie notatki Petipa, będące szczegó

łowymi librettami do tych balct6w. Baletmistrz pozwalał sobie określać 

nie tylko charakter muzyki, al,e nawet ilość takt6w dla danego tańca. 

Kompozytor, wysoko cenił artystyczny smak Petipa, jego nieomylną mu

zykalność i chętnie stosował się do jego wskaz6wek. Mówiąc o swej 

współpracy z Petipa, Czajkowski w liście do Nikołajewa z dnia 2.VI.1891 

pisze: „Po ustaleniu libretta, baletmistrz robi szczególowy projekt scen 

i ta1lców, wskazując doldadnic nie tylko 'rytm i charakter m11zyki, ale 

l.iczbę taktów". 

Petipa zbyt wierzył w talent Czajkowskiego, by nie rozumieć, że 

przyczyną klęski baletu Jezioro łabędzie była nieudolna choreografia 

Reisingera, w akcji swojej nic związana z muzyk.1, absolutnie jej obca . 

Toteż po śmierfr kompozytora Pctipa złożył Wsicwołożskiemu projekt 

wznowien ia baletu i uzyskał jego aprobatę. Jednakże, nim odbyła się 

premiera Jeziora labrdziego w całości, wystawiono na koncertach po

święconych pamięci zmarłego kompozytora (17 i 22.II.1894) drugi akt 

baletu w choreografii Lwa Iwanowa. Prawdopodobnie Iwanow dawno 

rozważał i studiował partyturę II aktu Jeziora, może jeszcze wtedy, gdy 

Wsiewołoi.ski projekrow;ł wystawienie tego aktu w teatrze Krasnego 

Sioła. Właśnie muzyka scen „łabędzich" najwięcej odpowiadała wrażli

wej, głęboko muzykalnej osobowości baletmistrza. W scenach, gdzie tak 

przcmo).nic wypowiadają się uczucia Oderty i Zygfryda, gdzie w muzyce 

przemawia według określenia Czajkowskiego „milośc:, miłość i jeszcze 

raz mi/ość", umiał Iwanow wyrazić te uczucia nie, pantomimą, rył ko 

tJńccm, pięknym acl:igio, wariacjami. Poezja, liryka, Śpie,;vnośl .tańców 

Oderty są rzeczywiście poematem choreograficzn};~, z~pcwniający~ ba~ 
letmistrzowi pamięć w historii choreografii. W swym dziele Nasz balet 

ANDRZEJ MAJEWSKI - PROJEKT DEKO
RACJI 



znany choreolog Pleszczejew pisał. . „Tańce Il aktu skomponował Lew 

Iwanow i świetnie sprostał zadaniu". A w Gazecie Petersburskiej (Nr. 48. 

1894) czytamy: „Kompozycja tańców przynosi Iwanowowi wielki zaszczyt. 

Adagio to cały poemat choreograficzny". 

Jednakże cały plan wznawianego baletu, jego koncepcja i insceni

zacja są dziełem Petipa. Baletmistrz, kt6ry pod6wczas miał już 73 lata, 

z całą energią zabrał się do pracy, a jego wielki talent i doświadczenie 

pozwoliły mu w tym balecie wykazać nowe, świeże pomysły, jakie na

suw<>ła mu pełna liryzmu, głęboko emocjonalna muzyka. 

Najbliższym vtsp6łpracownikiem Petipa był kompozytor i kapelmistrz 

Riccardo Drigo (1846-1930), pierwszy wykonawca wszystkich baletowych 

partytur Czajkowskiego w cesarskim teatrze Marijńskim w Petersburgu. 

Rimski-Korsakow wysoko cenił talent muzyczny Drigo, a Asafjew na

zywał go „przyjacielem rosyjskiego baletu" i pisał o nim: „On pierwszy 

zrozumiał treść nowego kierunku, która miała początek w muzyce Czaj

kowskiego". Wielki kult, jaki żywił Drigo dla Czajkowskiego, kazał mu 

w pierwszym rzędzie skreślić wszystkie dodane do partytury fragmenty 

muzyczne innych kompozytor6w. Prawda, nie uniknął i on pewnych od

chyleń od pierwotnej redakcji partytury, dodając do muzyki jeziora 

kilka drobnych utwor6w Czajkowskiego z op. 72. Akt IV wymagał _ 

według zdania Petipa - największych zmian, toteż Drigo zinstrumen

tował go na nowo, a baletmistrz zrezygnował z obrazu powodzi i śmier
ci bohaterów. 

Premiera baletu Jezioro łabt;dzie odbyła się w Petersburgu 27 stycznia 

1895 roku. Pierwszą wykonawczynią roli Odetty-Odyłii była włoska 

prima.balerina Pierina Legnani (1863-1923). uczennica znakomirej Be

retta. Ciekawym zjawiskiem stało się to, iż Le.gnani, typowa przedstawi

cielka tańca terre a terre, uległa czarowi muzyki Czajkowskiego i po<l 

jej wpływem nabrała nowego, drarnatyczno-lirycznego wyrazu. Poza tym 

była świetną techniczką i olśniła Petersburg wykonaniem fouettes. Po 

Legnani rolę Odetty-Ody!ii tal1czyly Matylda Krzesińska, Olga Preobra

żeńska, Wiera Trefilowa i Tamara Karsawina, nic mtępując tancerce 

włoskiej w technice, a górując nad nią wyrazem przeżycia wewnętrznego. 

Rolę Odetty-Odylii w inscenizacji Petipa zawsze tańczyła jedna ba

lerina. 

W roku 1901 (24. I.) balet wystawiony został przez baletmistrza 

Gorskiego w moskiewskim Teatrze Wielkim, w roku 1907 w Pradze, 

w 1910 fragmenty baletu w Londynie, w 1911 w New Yorku, w 1912 

w Monte Carlu. Dziś każda większa scena baletowa ma w swym reper

tuarze arcydzieło Czajkowskiego. 

W Polsce balet został wystawiony na warszaws1t1e1 scerne po raz 

pierwszy w roku 190C przez włoskiego baletmistrza Rafaela Gr::usicgo 

z baleriną Cecylią Cerri w roli Odetty-Odyłii . Partnerowali jej Michał 

Kulesza i Aleksander Gillert. Po wyjeździe Ccrri rolę jef objęła Helen~ 

Rz;idc6wna. W latach 1902-1914 Warszawa gości na swej scenic w ro

lach gł6wnych baletu Czajkowskiego wybitnych solistów rosyjskich, tań

czą Lubow Rosławlewa, Ołga Preobrażcńska, Julia Siedowa, Helena 

Smirnowa, Tamara Karsawina, Obuchow i Kiaksz.t. W latach wojny 

tańczą artyści polscy: w 1916 Gaszewska, Kulesza i Walczak, w roku 

zaś 1918 po raz pierwszy Pawińska. 

W latach międzywojennych Jezioro łabt;dzie nic zajmowało w War

szawie poczesnego miejsca. W roku 1920 balet wystawiony został przez 

Piotra Zajlicha z Haliną Szmołc6wną, Ireną Szymańską, Piotrem Zajli

chem i Aleksandrem Sobiszewskim w rolach gł6wnych; wznowiony 

v. 1925 roku, nie stanowił jednakże stałej pozycji repertuarowej. 

Natomiast w Polsce Ludowej stosunek scen baletowych i choreograf6w 

do baletu Czajkowskieg~ uległ radykalnej zmianie. Teatry Warszawy, 

Poznania, Gdańska, Wrocławia i Bytomia mają jezioro łabędzie w swym 

stałym repertuarze. Ciekawym i zasługującym na uwagę jest fakt, że 

trzy z tych inscenizacji (Poznań, Warszawa i Wrocław) są dziełem Sta

nisława Miszczyka, przy rym każda z trzech wersji jest oryginalną, na 

nowo przemyślaną i opracowaną kompozycją choreograficzną. Zresztą 

Opera Warszawska pokazała w roku 1961 balet w nowej inscenizacji, 

opracowanej przez baletmistrz6w radzieckich N;italię Konus i Aleksan

dra Sobola. Inscenizacja ta wzorowana była na choreografii Lwa Iwanowa 

i Włodzimierza Burmeistra. 



Obecnie, kiedy 125 roczmca urodzin Piotra Czajkowskiego zbi-cga 

się z uroczystym otwarciem nowego gmachu Teatru Wielkiego, scena 

warszawska wznawia arcydzieło Czajkowskiego. Inscenizacja i choreogra

fia są dziełem Rais~y Kuzniecowej. Absolwentka moskiewskiej szkoły 

baletowej przy Teatrze Wielkim, wykona:.Vczyni tańca „małych łab~dzi" 
i tańca neapolitańskiego w inscenizacji Gorskiego, wystawia obecnie 

balet Czajkowskiego w koncepcji własnej, zachowując jedynie trady

cyjny układ pewnych fragmcnt6w choreograficznych pomysłu Lwa 

Iwanowa. 

TAC/ANNA WYSOCKA 

DOM CZAJKOWSKIE
GO W KLINIE POD 

MOSKWĄ 

• 



AKT I 

W okolicach starego zamku odbywa się zabawa. Zygfryd, syn panu
jącej księżnej, obchodzi dzień swego ,pełnolecia. Młodzież bawi się i tańczy. 
Nadchodzi księżna, kt6ra po przywitaniu się z gośćmi oznajmia synowi, 
iż nazajutrz, na balu urządzonym na zamku, będzie wreszcie musiał 

wybrać sobie narzeczoną spośr6d przedstawionych mu panien. Po odejściu 
księżnej zabawa trwa nadal. Przyjaciele Zygfryda, zmartwionego decyzją 
matki, zwracają jego uwagę na przelatujące nad jeziorem stado białych 
łabędzi. Namawiają go, aby udał się wraz z nimi na polowanie. Zachęca 
go do tego r6wnież i błazen. Książę zrazu odmawia, jednak po kr6tkim 
namyśle wyrusza na polowanie sam, bez asysty przyjaci61. 

AKT II 

P6łnoc. Czarodziej Rotbart wyczarowuje obrazy swej potęgi i bo
gactwa. Wywołuje zaklęte przez siebie łabędzie. Zygfryd chce do nich 
strzelać, lecz w tej samej chwili spostrzega zdumiony, że są to nie ptaki, 
lecz pię~ne dziewczęta. Najpiękniejsza z nich, Odetta, wyjawia księciu 

tajemnicę: zły czarownik Rotbart zamienił je w łabędzie i tylko w nocy 
wolno im zn6w przybierać postać kobiecą. Jedynie ten, kto pokocha 
Odettę i przysięgnie jej wierną miłość, może zdjąć czary z zaH;tych 
dziewcząt. Wzruszony i zakochany Zygfryd wyznaje Ocletcie swe uczucia 
i przysięga dozgonną wierność . Rozmowę ich podsłuchuje Rotbart, który 
knuje zemstę. 

AKT m 
Na zamku książęcym odbywa się wielki bal. Fanfary oznaJmiaJą 

przybycie księżniczek. Sześć dziewcząt, wśr6d kt6rych Zygfryd ma wy
brać swą przyszłą żonę, czaruje go swymi popisami tanecznymi. Ale 
Zygfryd myśli jedynie o pięknej dziewczynie-łabędziu. Jako ostatni gość, 
w bogatym stroju rycerskim, zjawia się Rotbart z córką swą Odylią do 
złudzenia przypominającą Odettę. Ma ona uwieść młodego księcia 

i zmusić go do złamania przysięgi danej Odetcie. Zwiedziony podobień
stwem Zygfryd oświadcza Odylii swą miłość i prosi o jej rękę. Ukazujące 
się postacie łabędzi i szyderczy śmiech Rotbarta uświadamiają księciu 

jego błącf. Pełen rozpaczy opuszcza salę balową. 

AKT IV 

Na brzegu jeziora zrozpaczona Odetta opowiada dziewczętom-łabę
dziom o zdradzie księcia. Obietnica nie została dotrzymana, zaklęcie 
więc nie traci swej mocy. Nad~hodzi Zygfryd, błaga Odettę o przeba
czenie. Kochająca Odetta przebacza. Rozgniewany Rotbart wywołuje 
wielką burzę i rzuca się na Zygfryda, by go zabić. Zwycięża jednak 
książę i czarownik ginie. Miłość tryumfuje. 

T.W. 

I ACTE 

Aux environs de son chateau le prince Siegfried fcte avec ses amis 
ses vingt et im ans. Au cours de la fSte, la mere du jeune prince lui fait 
part de sa decision: le !endem a in son fils devra choisir une fiancće parmi 
les jeunes filles qui lui seront prescntees. Soudain une nuće de cygnei 
blancs apparait dand le ciel. Siegfried decide une partie de chasse. 

II ACTE 

Un łac entourć de bois, au loin les ruines d'un vieux chateau. C'est 
la nuit. Le- magicien Rothbart deploie les forces de son pouvoir. Il fait 
apparaitre un groupe de cygnes blancs. A peine Siegfried s'appr~te-t-il 
a tirer que fes cygnes se meramorphosent en jeunes filles. Odette, reine 
des cygnes, apparah a Siegfried dans tout l'ecłat de sa beautć et lui 
rćvele son secret. Eile et ses compagnes sont victimes d'un sortilege du 
magicien Rothbart: cygnes le jour, elles nc reprennent leur forme 
humaine que la nuit. Seul l'amour peut rompre l'enchantement et les 
rendre a une vie normale. Follemcnt epris, Siegfried jure :\ Odcttc une 
fidelite Ćternelle. 

ACTE III 

Le lendemain un grand bal est donne au chateau. Siegfried, selon la 
dćcision de sa mcre, doit choisir sa fiancee. Mais le jeune homme ne 
pensc qu'a Odette. Arrive le dernier invitć qui n'est autre que Rothbart. 
L'enchanteur, revhu d'un riche costume de chevalier, est accompagne 
de sa filie Odile, laquelle, grace au pouvoir de son pere, resscmble trait 
pour tra1t a Odette. Le prince croit reconnaitre sa bien-aimee. li danse 
avec elle et la choisit pour fiancec. Mais l'apparition soudaine de cygnes 
blancs revćle au prince le subterfuge. Il s'enfuit dćsole. 

ACTE IV 

Au bord du łac Odette desespćree raconte a ses compagnes la trahison 
de son fiance. Le serment de fidelitć a Ćte rompu, elles ne pourront plus 
se delier des sortileges de l'enchanteur. Mais Siegfried implore le pardon 
d'Odette. Rothbart, voulant assouvir sa vengeance, dćchaine une forte 
tempSte et se prćcipite sur le prince. Un violent corps a corps s'engage. 
Siegfried est vainqueur et le magicien perdant tout pouvoir, meurt. Le 
sortilege est detruit. L'amour triomphe. 

T.W. 
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OBSADA 
Odetta - Odylia 

MARIA KRZYSZKOWSKA „ - primabalerina, ELŻBIETA JAROŃ, 
BOŻENA KOCIOŁKOWSKA. 

Książ<: 

HENRYK GIERO, FELIKS MALINOWSKI, JANUSZ SMOLIŃSKI, 
ZBIGNIEW STRZAŁKOWSKI *, WOJCIECH WIESIOŁŁOWSKI. 

Ksic:żna 

OLGA GLINKÓWNA *, Krystyna Bukowska, Olga Oleszkiewicz. 

Czarodziej Rotbart 
ZBIGNIEW JUCHNOWSKI *, RYSZARD KRA WUCKI, Gerard Wilk. 

Błazen 

WACŁAW GAWORCZYK *,ANDRZEJ LUDWICKI. 

Wolfgang oraz Mistrz ceremon11 
Marek Pawlicki •, Bogdan Kamiński. 

Przyjaciele księcia, paziki - uczniowie Państwowej średniej Szkoły Baletowej. 

AKT I 

Pas de trois 

RI ITA COMP E, BOŻENA GADZIŃSKA, ELŻBIETA .JAROŃ*, BOŻENA 
KOCIOŁKU'\V': K A •, WACŁAW GA WORCZYK, JANUSZ SMOLIŃSKI, 

STANISŁAW SZYM AlS'SKI, WOJCIECH WIESIOŁł,OWSKI *, 
Barbara Gierałtowska, Janina Galikowska, Barbara Olkusznik. 

Walc 

Marta Bochenek, Henryka Buczek, Grażyna Dubielecka, Danuta Dudek, 
Janina Galikowska, Barbara Gierałtowska, Ryszarda Gozdowska, Brygida 
Jaworska, Krystyna Kabalewska, Maria Kocik, Oksana Kowalówna, Wiesława 
Latkowska, Teresa Nikodem, Wiesława Olkiewicz, Teresa Radowicka, Alicja 
Rosłońska, Lidia Skrzypkówna, Krystyna Stankiewicz, Danuta Szorcówna, 
Jolanta Wilkońska, Halina Witkowska, Krystyna Zgórska, Barbara Zielińska, 
Krystyna Ziółkowska, Marek Almert, Andrzej Czałkowski, Rajmund Dawi
dziuk, Janusz Dąbrowski, Benon Dymecki, Bogdan Kamii1ski, Roman Kerson, 
Jeremi Kunicki, Ryszard Majka, Czesław Mette, Zdzisław Panoszewski, Zbi
gniew Polański, Henryk Rutkowski, Wiesław Różecki, Zygmunt Sidło, Janusz 
Sijka, Zdzisław Sobczak, Grzegorz Strzelczyk, Gerard Wilk, Tadeusz Wiśniewski. 

AKT II 

Nad jeziorem 

Trzy łabc:dzie 
B@ŻEHA ADZIŃSKA*, ELŻBIETA JAROŃ*, BOŻENA KOCIOLKOWSKA*, 
BARBARA WŁODARCZYK, HANNA ZAWADZKA, Maria Kocik, Oksana 

Kowalów na. 

Cztery łabędzic 

Danuta Dudek, Janina Galikowska*, Barbara Gierałtowska*, Barbara Leś
niewska, Barbara Olkusznik *, Lidia Skrzypkówna, Helena Strzelbicka, Bo

żena Zielii1ska *. 

Łabędzie 

Barbara Barska, Irena Basiukówna, Marta Bochenek, Henryka Buczek, 
Grażyna Dubielecka, Danuta Dudek, Ryszarda Gozdowska, Brygida Jaworska, 
Maria Kocik, Krystyna Kabalewska, Jadwiga Kostrzemska, Ok t na Kowalówna, 
Wiesława Latkowska, Barbara Leśniewska, Teresa Nikodem, L ieslawa Olkie-

wicz, Olga Oleszkiewicz, Teresa Radowicka, Alicja Rosłońska, Krystyna 
Stankiewicz, Hanna Szajewska, Helena Strzelbicka, Danuta Szorcówna, 
Jolanta Wilkońska, Halina Witkowska, Krystyna Zgórska, Barbara Zielii1ska, 

Krystyna Ziółkowska. 

oraz uczniowie Państwowej średniej Szkoły Baletowej. 

AKT III 

W pała.cu 

Narzeczone 

LIDIA KOWCZ, 
Danuta Dudek•, Janina Galikowska*, Barbara Gierałtowska*, Barbara Leś
niewska, Barbara Olkusznik, ~luzx.,pkówna, Helena Strzelbicka•, Bożena 

Zielińska •. 

Taniec hiszpański 

HANNA ZAWADZKA, ZBIGNIEW JUCHNOWSKI, RYSZARD KRA WUCKI, 
ZBIGNIEW STRZAŁKOWSKI, STANISŁAW SZYIVIAŃSKI *, 

Marta Bochenek, Oksana Kowalówna, Maria Surowia 

Taniec neapolitański 

cl91.i.~.._~~~~LIDIA KOWCZ, WACŁAW GAWORCZYK *,JANUSZ 
SM OLl.ISJSKl *, WOJCIECH WIESIOŁŁOWSKI, 

Barbara Leśniewska, Barbara Olkusznik • 

oraz uczniowie Państwowej średniej Szkoły Baletowej 

Czardasz 

BOŻENA GADZINSKA *, ~Y.SZARD KRA WUCKI *, Lidia Skrzypkówna, 
Zygmunt Sidło. 

Zespół: Barbara Barska, Irena Basiukówna, Henryka Buczek, Brygida Ja
worska, Wiesława Latkowska, Hanna Szajewska, Danuta Szorcówna, Halina 
Witkowska, Andrzej Czałkowski, Janusz Dąbrowski, Czesław Mette, Zdzisław 
Panoszewski, Zbigniew Polailski, Janusz Sijka, Gerard Wilk, Ryszard 

Wiśniewski. 

Mazur 

Maria K ocik *, Krystyna Stankiewicz, Halina Witkowska Barbara Zielińska*, 
Krystyna Ziółkowskai...Marek Almert *, Roman Kerson *, Zdzi sław Panosz~ws 1, 

G rzegorz Strzelczyk. 

Zespół: Marta Bochenek, Marta Bokota, Krystyna Bukowska, Grażyna 
Dubielecka, Ryszarda Gozdowska, Krystyna Kabalewska, Teresa Nikodem, 
Olga Oleszkiewicz, Teresa Radowicka, Alicja Rosłońska, Jolanta Wilkońska, 
Marek Almert, Andrzej Czałkowski, Rajmund Dawidziuk, Benon Dymecki, 
Bogdan Kamiński, Roman Kerson, Jeremi Kunicki, Ryszard Majka, Marek 
Pawlicki, Henryk Rutkowski, Wiesław Różecki, Zdzisław Sobczak, Grzegorz 

Strzelczyk, Edward Tymiński. 

świta księżnej, halabardnicy, trębacze. 

AKT IV 

Na.d jeziorem 

Odetta 

MARIA KRZYSZKOWSKA* - primabalerina, ELŻBIETA JAROŃ, BOŻENA 
KOCIOŁKOWSKA. 

Książę 

HENRYK GIERO, FELIKS MALINOWSKI, JANUSZ SMOLIŃSKI, ZBIGNIEW 
STRZAŁKOWSKI*, WOJCIECH WIESIOł,łDWSKI. 



Czarodziej Rotbart 
ZBIGNIEW JUCHNOWSKI *, RYSZARD KRA WUCKI, Gerard Wilk. 

Sześć łabędzi 

Danuta Dudek*, Janina Galikowska*, Barbara Gierałtowska*, Barbara Leś-
1~ ~. Barbara Olkusznik "'. Lidia Skrz~ków a, Helena Strzelbicka, Bo

żena Zieliń ska 

oraz ZESPÓŁ BALETOWY 

Solo na skrzypcach 

JANUSZ KUCHARSKI, MAREK SZWARC. 

Solo na wiolonczeli 

MARIAN RACZAK, JERZY WĘSŁA WSKI. 

Solo na harfie 

IV A SLECHTOVA, TERESA SZUŁOWICZ. , 
ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO 

Dyryguje 

MIECZYSŁAW MIERZEJEWSKI 

Asystent dyrygenta 
MIECZYSŁAW NOWAKOWSKI 

Asystent choreografa 

WALERY SZAJEWSKI 

Asystenci pedagodzy 

EDWARD SO BI SZEWSKI 
WOJCIECH WIESIOŁł~OWSKI 

ecz law H. l 

Nazwiska solistó \V biorqc y c h udział \ V prze dstawie niu prc n1iC'rowyn1 zost ~11y 

oznaczone g wiazdkq l'> 

-----·------------·-

Inspicjenci 

BOGUMIŁ SKORSKI 
FRANCISZEK TUTAK 

• 
Kierownictwo działu sceny 

Inż. ZDZISŁAW SADŁOWSKI 

• 
światło 

Inż. JERZY BOJAR 

Druk. Wyd. Zw. zam. 750/969/65. IO.OOO E-15. 



GALINA ULANOWA W JE
ZIORZE ŁABĘDZIM (TEATR 

WIELKI W MOSKWIE). MARIA KRZYSZKOWSKA I HENRYK GIERO W JEZIORZE ŁABĘDZIM 
(WARSZAWA, 1956 r.) 



M. T. SIEMIONOW A 

ANNA PAWŁOWA 
(NOWY JORK, 1914). 

ALICJA MARKOVA (LONDONS FESTIVAL BALLET). 



IVETTE CHAUVUl.e 
(GRAND OP!RA, 

PARYŻ). 

MARGOT FONTEYN (ROY AL 
BALLET COVENT GARDEN). 

NINA WYRUBOVA I SERGE LIFAR W JEZIORZE l.ABĘDZIM. 



MAJA PLISIECKA ITEATR WIELKI 
W MOSKWIE). 

SUSE PREISSER I WOLFGANG 
LEISTNER W fi;ZIORZE ŁABĘDZIM 

(STXDTISCHE OPER, BERLIN). 



ANNA PAWI.OWA. 

MARGOT FONTEYN I Ml· 
CHAEL SOMES VI JEZIORZE 
ŁABĘDZIM (ROYAL BALLET 

COVENT GARDEN). 

MAJA PLISIECKA. 



BOŻENA KOCIOLKOWSKA I ZBIGNIEW STRZAŁKOWSKI 
W JEZIORZE ŁABĘDZIM (WARSZAWA, 1956 R.). 


