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C
horeograf, tancerz, pedagog i reżyser. Urodził się w Medio
lanie i tam w l 984 roku ukończył szko łę baletowq przy Teatro 
alla Scala; również na tej sce nie odbył się jego debiut. Później 

kolejno był: so li stq w Balecie XX Wieku Maurice'a Beja rta, solistq 
w Bejart Ballet Lausanne, solistq w Pennsylvania Ballet i Milwaukee 
Ballet. Podcza s tournee po Europie, Azji, obu Amerykach i Australii wy
stępował w spektaklu zatytułowanym Nure;ev i przyiaciele, gdzie tańczył 
między innymi w duecie z samym Rudolfem Nurejewem. W latach l 990-
1 992 był solistq San Franci sco Ballet, następnie: pierwszym tancerzem 
Pennsylvania Ballet, pierwszym tancerzem Aterbaletto i solistq Zurich 
Ballett. 
W roku 1997 zakończył karierę tancerza i został pedagogiem oraz 
baletmistrzem Baletto di Toscana. Później pełnił funkcje maitre de ballet 

i asystenta choreografa w Berlin Ballett przy Komische Oper oraz 
dyrektora artystycznego baletu Teatru Wielkiego w Łodzi . 

Giorgio Madia zatańczył w ponad 90 baletach, współpracował z naj 
znakomitszymi choreografami, takimi jak: Merce Cunnigham, Maurice 
Bejart, Alicja Alonso, Nikolas Beriozoff, William Forsythe, James 
Kudelka, Josef Russillo, Rosella Hightower, Richard Tunner, Glen Tetley, 
David Bintley, Rudolf Nurejew, Hans van Manen i Roland Petit. 
Jako maitre de ballet i asystent choreografa współpracował z Mauro 

Bigonzettim, AmandqMiller, Jonathanem Barrowem, Stefanem Thossem, 
Richardem Wherlockiem i innymi. Był pedagogiem w Baletto di Toscana, 
Teatro Comulane di Firenze, Luzem Ballett, Pensylvania Ballet School, 
Staatsoper w Wiedniu. Prowa dził także klasy mistrzowskie na uni wersy
tecie i w college'u w Luizjanie i Kolorado. 
Giorgio Madia stworzył wiele choreografii dla różnych zespołów. Sq 
wśród nich: Wesoła wdówka dla Opery w Zurychu, Sti.ick dla Zuercher 
Ballett, XL - przedstawiona na konkursie baletowym im. Mai Plisieckiej, 
Perun bacio - zaprezentowana na Międzynarodowym Fe stiwa lu Muzy

cznym na Elbie, Bo/ero, Umierajqcy łabędź oraz Giuseppe {autorskie 

fragmenty) dla Teatru Wielkiego w Łodzi. Jest także twórcq 

przedstawień (reżyseria i choreografia): Księżniczka czardasza (2002), 
Giuditta (2003), Hrabina Marica i Wesoła wdówka (2004). Z utworzo
nym przez siebie zespołem baletowym przy Volksoper w Wiedniu 
(w 2003 roku) zrealizował z wielkim sukcesem dwa pełnospektaklowe 
balety: Nudo (2004) i Alice (2005), w których w pełni ujawn i ł swój indy 
widualny styl choreograficzny, a z zespołem Volksoper w Wiedniu -
swo je wersje (reż. ichor.) operetek: Boccacio, Noc w Wenec;i, Wiedeńska 
krew i Wesoła wdówka. 
W 2006 roku dla Wiener Kammeroper zrealizował wieczór Ain't 

misbehavin Fatsa Wallera. 
Jest laureatem ZŁOTYCH MASEK za Śpiqcą królewnę, Kopciuszka i Opo
wieści Hoffmanna, spektakle zrealizowane w naszym Teatrze. 
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Swoje zainteresowania pla styczne Artystka roz.win ęła zar~z p~ 
maturze w l 9 88 roku prakt y kami w pracowni scenograf1czn e1 
Deutsche Staatsoper w Berlinie u profesora W ilfrieda Werza. 

W l 990 roku rozpoczęła studia scenografii i kostiumologii w Aka
demii Sztuk Pięknych w Berlinie i w Institut del Teatre w Barcelonie. 

Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w l 997 roku, o następnie odbyło 
staż mistrzowski w berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
W lotach l 992 - 1 999 Cordelia Matthes była asystentkq takich 
scenografów, jak m.in.: Robert Wilson, Volker PfUller, Peter Schubert -
w Staatsoper w Berlinie, Volksoper w Wiedniu i Teotro Comunale we 

Florencji. 
Swoje prace realizowała także w teatrach w: Augsburgu, Lubece, 
Kassel i Bielefeld, a wśród wykonanych scenografii najważniejsze to: 
Wesele Figara Mozarta {Augsburg), Gianni Schicchi Pucciniego 

(Wiedeń), Gasparone Millóckera (Freiburg), Fidelio Beethovena 
(Hildesheim), Rigoletto Verdiego (Oldenburg), Simon Boccanegra 
Verdiego (Berlin), Włoszka w Alg ierze Rossiniego (Kassel) i Joanno 
d'Arc na stosie Honeggera (Kassel). Z Giorgio Madiq zrealizowała 
w Volksoper w Wiedniu Alice z muzykq Nino Roty i w Kammeroper 
w Wiedniu - Fals Wal/er oraz Kopciuszka w naszym Teatrze, 

wyróżnionego Złotą Maską za scenografię. 

realizacja światła 

kierownik baletu 
pedagodzy asystenci 

koordynator pracy baletu 
inspektor baletu 
akompaniatorzy 

asystentka scenografa 
inspicjentka 

JERZY STACHOWIAK 

ANNA KRZYŚKÓW 
Anna Fronczek, Edyta Wasłowska 
Jarosław Biernacki 
Krzysztof Pabjańczyk 
Elżbieta Bruc, Jan Skonieczny 
Elżbieta Panek 
Anna Krzemińska 
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Henryk Swolkień 

K
ażdy z nas od dziecka zna bajki takie, jak Czerwony Kapturek, Kopciuszek, Śpiąca 
królewna, Jaś i Małgosia. Opowiadane sq z pokolenia na pokolenie i słuchane 

przez dzieci zawsze z tym samym zainteresowaniem. A gdy znajdujq odbicie 

w pięknej muzyce, słuchane sq i oglqdane na scenie teatralnej z równym zainteresowa-
niem także przez dorosłych. 

Do tych bajek zaliczyć można również i baśń dla młodzieży pod tytułem Dziadek do 
orzechów, znanq i cieszqcq się dużym rozgłosem na długo przed tym, nim do libretta 

baletowego wysnutego z tej baśni skomponował muzykę Piotr Czajkowski. Tak, jak to 

najczęściej bywa z baśniami, znajqc treść dokładnie - rzeczy zasłyszane w dzieciństwie 

pamięta się najdłużej - nie wiemy, kto był autorem danej baśni. Mało więc kto pamięta, że 

twórcq baśni Dziadek do orzechów był skqdinqd znany i do dziś wydawany niemiecki 

pisarz, Ernest Teodor Amadeusz Hoffmann. Nazwaliśmy go pisarzem, a on ponadto był 

kompozytorem, malarzem i rysownikiem. Dużo można by opowiadać o jego niespokoj

nym życiu obfitujqcym w zaskakujqce przygody. Byłoby to tym ciekawsze, że życie to 

wieloma nićmi wiqzało się z Polskq. Urodzony w 1776 roku w Królewcu, a zmarły w 1822 

roku w Berlinie, Hoffmann, zresztq z zawodu prawnik, przez szereg lat zamieszkiwał 
w Głogowie, Poznaniu, Płocku i Warszawie. Ożenił się z Polkq - Mariq Trzcińską, a baśń 

o Dziadku do orzechów napisał w upominku dla dzieci swojego warszawskiego przyja

ciela. 

Pracujqc jako prawnik, Hoffmann znajdował czas na wszystko: na muzykę, na malarstwo, 

na pisarstwo. Największq jednak sławę zapewniły mu już za życia opowiadania pełne, 

bardzo w epoce romantyzmu chętnie widzianej , fantastyki. Do jakiego stopnia sława ba

śni Hoffmanna zataczała szerokie kręgi w całej Europie, świadczy fakt, że czytano go 

i podziwiano również daleko poza granicami Niemiec i Polski. W szczególności właśnie 

Dziadek do orzechów zyskał takq popularność, że francuskiej przeróbki tej baśni dokonał 

nie kto inny, jak sam Aleksander Dumas. W tej właśnie postaci baśń ta dotarła do Rosji. 

Tak jak i wiele innych rosyjskich dzieci również Piotr Czajkowski znał dobrze od małego 

baśń o Dziadku do orzechów. A że dzieci bardzo lubił, i to nie tylko dzieci swej ukochanej, 

młodszej siostry Aleksandry, nie ograniczał się do czytania im baśni, ale łqczył je nieraz 

z improwizowanq na gorqco muzyką, a nawet brał żywy udział w ich „domowych" insce

nizacjach. 

Nie było też dla Czajkowskiego nic przyjemniejszego, gdy zwrócił się do niego Iwan 

Wsiewołożski, wszechwładny dyrektor carskich teatrów w Petersburgu, z propozycjq 
skomponowania baletu opartego w swej treści na Dziadku do orzechów Hoffmanna 

w wersji Dumasa. Czajkowski był już wtedy uznanym w kraju i za granicq wybitnym kom

pozytorem. Obok oper i symfonii, miał już ogromne zasługi dla baletu. Jego dwa wcze

śniej skomponowane balety - Jezioro /obędzie i Śpiąca królewna - odegrały przełomowq 
rolę szczególnie gdy chodzi o ich stronę muzycznq. Czajkowski był pierwszym 
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kompozytorem podnoszqcym rangę muzycznq baletu, piszqcym balety całospekta
klowe, a więc wypełniajqce cały wieczór i, co ważniejsze, wiqżqce ściśle muzykę z głębiej 

potraktowanymi przeżyciami bohaterów, podobnie jak to miało miejsce w operze. Przed 
nim wszechwładnymi dyktatorami w dziedzinie baletowej byli baletmistrzowie; mało 

dbali oni o sens i rangę muzyki, byle tylko można było przy niej tańczyć. Jeszcze mniej 
interesowała ich strona psychologiczna, czy zgoła zdrowy sens akcji. Bardziej chodziło im 

o efektowny popis, barwnq feerię mogqcq zachwycić mniej wybrednq publiczność. Czę

sto zadanie nie tyle skomponowania ile dobrania stosownej muzyki powierzano nie 

kompozytorom, a „oprawcom" muzycznym, nie majqc im za złe, gdy pasujqce „kawałki" 

muzyczne dobierali z innych, a nawet cudzych utworów. Z tym żałosnym stanem rzeczy 

podjqł walkę właśnie Czajkowski. Ale, mimo swojego w ielkiego pod koniec życia autory
tetu, musiał i on do pewnego stopnia iść na kompromisy. I tak właśnie w Dziadku, cało jego 

druga część staje się wspomnianq już feerią, a więc jakby rewiq taneczną, w której 

chodzi już nie tylko o olśnienie widza i słuchacza samym tańcem na tle możliwie efekto

wnej scenerii . Inna rzecz, że tak się szczęśliwie składa, że właśnie w owej „rewiowej" 

części baletu, muzyka sięga szczytów piękna. 
W marcu 1 890 roku, wk rótce po premierze Śpiące; królewny, Czajkowski pisał do znajo

mej ś piewaczk i : „Chcq ode mnie jeszcze jednego baletu, ponieważ balet wystawiony 

w tym sezonie miał duże powodzenie." 
Z nowym baletem - a miał to być Dziadek do orzechów - zamówiono u Czajkowskiego 

jednocześnie nowq jednoaktowq operę Jolanta, o czym kompozytor informował przyja

ciela w innym liście: „Zamawiajq u mnie jednoaktowq operę i dwuaktowy ba let . W siewo

łożski coraz bardziej mi sprzyja, zdecydowanie nie dopuszczajqc myśli o sezonie bez 

mojej nowej rzeczy." Istotnie, publiczność uwielbiała utwory Czajkowskiego i dyrekcja 

carskich teatrów musiała si ę z tym liczyć. Temat Dziadka na razie nie podobał się kompo

zytorowi, bardziej interesował go temat jednocześnie zamówionej opery przewidzianej 

do wykonania w ramach jednego wieczoru z nowym baletem. 

„Najważniejsze to uwolnić się od baletu - pisał do brata - bo opera tak mnie pasjonuje 

i tak podoba mi się jej temat, że daj mi tylko dwa tygodnie spokoju, a na pewno napiszę 

jq no termin." 
Szczegółowy plan baletu przesłał Czajkowskiemu choreograf teatrów cesarskich, sławny 

Marius Petipa. Kompozytor próbował szkicować muzykę podczas podróży zagranicznej, 

w trakcie której w Niemczech, Francji i Ameryce dyrygował własnymi utworami. Ogarnia

ły go wqtpliwości, czemu dawał wyraz w listach do brata: 
„Czy nie lepiej odłożyć operę i balet do sezonu l 892 - 1 893? Jedno i drugie zrobię wte

dy, nie śpieszqc się, bardzo dobrze - czuję to. Drugi akt baletu może być zodziwiajqco 

efektowny, ole potrzeba tu subtelnej, filigranowej roboty, o na to nie mam czasu, o głów

nie brak mi odpowiedniego nastroju ducha i ochoty do procy ... Dręczy mnie poczucie 

zupełnej niemożności dobrego wypełnienia przyjętego no siebie obowiqzku." 

Po powrocie do Rosji zabrał się jednak żwawo do komponowania muzyki do baletu. Jak 

zwykle oceniał siebie surowo: 
„Balet jest nieskończenie gorszy od Śpiące; królewny, co do tego nie mam wqtpliw 

Zobaczymy, jak wyjdzie opera ... " 
Na przekór Czajkowskiemu, przy całym uznaniu dla piękno jego opery Jolanto, nie u 
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się jej zdobyć tego uznania, jakie niezmiennie towarzyszy muzyce Dziadka do orze

chów. Czajkowski, jeszcze przed ukończeniem całości, wybrał kilka tańców z dru

giego aktu baletu i wraz z uwerturq zestawił je w suitę. 7 marca l 892 roku 

zadyrygował niq sam w Petersburgu na koncercie Rosyjskiego Towarzystwa 

Muzycznego. 

„Suita miała powodzenie" - relacjonował krótko w liście do swego moskiewskiego 

wydawcy. W rzeczywistości sukces był ogromny. Na wspomnianym koncercie 

prawie wszystkie numery suity były bisowane. Również prasa, zazwyczaj 

powściqgliwa wobec Czajkowskiego, nie szczędziła pochwał. W tym samym 

miesiqcu ukończył Czajkowski instrumentację całego baletu. Trudno wyrazić 

słowami, ile w tej muzyce piękna, lekkości, pikanterii, prawdziwie muzycznego 

dowcipu! Instrumentacja, jak zawsze u Czajkowskiego znakomita, obfituje we 

wręcz odkrywcze pomysły. Już filigranowa uwertura jest swego rodzaju arcydzie

łem. W Tańcu Wróżki Cukrowej wprowadził kompozytor po raz pierwszy czelestę -

zdobywajqcy wtedy dopiero prawa obywatelstwa instrument klawiszowy, jakby 

mały fortepianik o charakterystycznym szklistym brzmieniu. W tańcu tym czelesta 

gra chochlikowq partię na tle pizzicato smyczków i tajemniczo brzmiqcych pomru

ków klarnetów w niskim rejestrze. W Tańcu arabskim w treści baletu mowa jest 

o kawie pochodzqcej z Arabii. Egzotyka wydobyta jest w muzyce przez rytmicznie 

jednostajny podkład altówek i wiolonczel z tłumikami, na tle którego klarnety 

i nosowo brzmiqcy rożek angielski intonujq niezwykle charakterystyczny temat. 

A Taniec chiński? Jego bohaterem - w partyturze, nie na scenie - jest wysoko brzmiq

cy flet na jednostajnym rytmicznie tle fagotów. Specyficznym efektem brzmienio

wym jest pusta przestrzeń pomiędzy melodiq fletu a basowym wtórem. Później 

wkradajq się do niej pizzicato smyczków. Jeszcze przenikliwiej brzmi temat fleto

wy, gdy wzmocni go o oktawę wyżej grajqca pikulina. W tym też momencie pomię

dzy flety i partię basowq wlewajq się ruchliwe pasaże klarnetów. Każdy z tych 

efektów brzmieniowych zastosowany tu został z podziwu godnq inwencjq jako 

niezwykle trafny efekt wyrazowy. Akcentem rosyjskim jest Taniec rosyjski - trepak, 

wprowadzajqcy od razu całq orkiestrę w pełnej obsadzie. Jego charakter ludowy 

podkreśla także odpowiednie rozmieszczenie akcentów. Sławny Walc kwiatów, 
rozpoczynajqcy się dłuższym popisowym solem harfy, uważany jest przez wielu za 

najpiękniejszy z licznych walców Czajkowskiego. Udało mu się stworzyć odmienny 

od Straussowskiego typ walca. U Johanna Straussa - syna każdy z walców był 
cyklem walcowych melodii. U Czajkowskiego walce budowane sq w wielkiej trzy

częściowej formie z kontrastujqcq częściq środkowq i efektownie rozbudowanym 
zakończeniem, a faktura ich jest zdecydowanie symfoniczna. 

Jakże trafnie napisano o muzyce Dziadka do orzechów w jednej z moskiewskich 

recenzji: 

„Wszystko tu jest bezwarunkowo oryginalne, napisane lekkim wyszukanym stylem, 

a w instrumentacji przejawia się niewyczerpane bogactwo barw i dźwiękowych 

skojarzeń." 

Zdawać by się mogło, że w Dziadku do orzechów nie może być mowy o jakimś dra

matycznym podtekście nadajqcym się do wyrażenia go w muzyce. A jednak i tutaj, 
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podobnie jak wcześniej w Jeziorze łabędzim, kompozytor potrafił wydobyć po mistrzo

wsku psychologicznq prawdę ukazywanego świata, przeżycia i wzruszenia zarówno 

biorqcych w akcji baletu dzieci, jak i ożywionych zabawek. 

We wszystkich tematach muzycznych odczuwa się łagodny humor, jakby dobroduszny 

uśmiech kompozytora. Dziewczynka litujqca się nad pokrzywdzonq zabawkq - śmie

sznym i pokracznym dziadkiem do orzechów - to moment humanitarny w akcji baśni, 

podchwycony i podkreślony przez kompozytora. Andante G-dur, to wręcz poważna, 

operowa muzyka, zawierajqca w sobie obraz przyszłego życia pary młodych bohate
rów. W drugim akcie, w feerii charakterystycznych, opisywanych już tańców, każdy z nich 

ma swój odrębny, niepowtarzalny koloryt. Walc śnieżynek jest wśród baletowych walców 

Czajkowskiego najbardziej symfoniczny. 
„Przecież balet to też symfonia" - pisał Czajkowski do swego wydawcy jeszcze w l 890 

roku. W słowach tych chyba najlepiej wyraził istotę dokonanej przez siebie reformy 

zmierzajqcej do podniesienia sztuki choreografii do wyżyn jego muzyki. Prawda, że 
wszechwładnym dotqd choreografom zadania nie ułatwił, przeciwnie - zdecydowanie je 

utrudnił. Jego muzyka radykalnie zerwała z rolq „towarzyszenia" tańcowi na zasadzie 

ilustrowania go, uległa swoistej symfonizacji, rozszerzajqc pojmowanie jej programo

wego zadania. Stawiało to przed choreografami, realizatorami owych baletów

symfonii, niespotykane dotqd, ambitne zadania, którym niestety, nie wszyscy byli w sta

nie sprostać. Czajkowski - symfonik narzucał baletowi linię dramatycznego rozwoju, 

bynajmniej nie umniejszajqc roli choreografów, scenografów i reżyserów. Przeciwnie -

koncepcja muzyczna Czajkowskiego podnosiła ich znaczenie. Petipa nie ukrywał, że 

muzyka Czajkowskiego stała się dlań objawieniem. Urzeczywistniło się w niej to wszystko, 
do czego ten wybitny baletmistrz przez długie lata zdqżał i czego bez muzyki Czajko

wskiego, jak sam stwierdzał, nigdy by nie zrealizował. Niestety, wskutek choroby, musiał 
Petipa końcowe prace nad realizacjq scenicznq baletu zlecić swemu zastępcy, co odbiło 

się na niej niekorzystnie i znalazło odpowiednio krytyczny wyraz w popremierowych 

recenzjach. Prędko jednak muzyka Dziadka do orzechów wysunęła się na słusznie jej 

przynależne, pełne chwały miejsce. 
Godny uwagi jest fakt, że muzykę Dziadka komponował Czajkowski w okresie nasilenia 

jego osobistych życiowych niepokojów i udręk, kiedy to - zdawałoby się - jedynym jej 

właściwym odbiciem mogły być takie nasycone dramatyzmem pozycje, jak powstałe 

w tym samym czasie - Dama pikowa i Symfonia Patetyczna. Rzeczywiście, wystawiony na 

rok przed śmierciq Czajkowskiego Dziadek do orzechów okazać się miał ostatnim dobro

dusznym, choć z lekka zasnutym melancholiq uśmiechem wielkiego, bardzo dobrze 

odczuwajqcego świat dziecka, kompozytora. 
Henryk Swolkień, 1980 





Jagoda Ignaczak 

Dziadek do orzechów, ostatnia część wielkiej baletowej triady Czajkowskiego, 
w powszechnej świadomości kulturowej zafiksowana jako błaha, świqteczna 
opowiastka, w swojej genezie ma liczne akcenty, dalekie od idylli i atmosfery 

bożonarodzeniowego ciepła. 

Iwan Wsiewołożski, dyrektor Teatru Maryjskiego w Petersburgu, ten sam, który trzy 
lata wcześniej zamówił u Czajkowskiego muzykę do Śpiącei królewny, musiał sporo się 
natrudzić, by przekonać kompozytora do realizacji opartego na baśni E.T.A. 
Hoffmanna tematu, który Czajkowskiemu wydał się po prostu bezkompromisowo 
głupi i nie nadajqcy się na przedstawienie. Trzeba było nie lada zabiegów dyploma

tycznych, by Czajkowski przystqpił do pracy. Jego muzyka ostatecznie inspirowana 
była francuskq wersjq Dziadka do orzechów, napisanq przez Aleksandra Dumasa -
ojca. Naszkicowanie muzyki zajęło kompozytorowi zaledwie cztery tygodnie, ale za 
to wiele miesięcy poświęcił na instrumentację, którq mimo naiwności literackiej 

opowieści, potraktował niezwykle serio. 
Ilustracyjny charakter muzyki i jej spójność ze światem dziecka została podkreślona 
użyciem czelesty, trqbek, piszczałek, bębenków, instrumentów dotqd nieobecnych w 
„poważnych" kompozycjach na orkiestrę. Te radosne, budujqce sielankowy klimat 
dźwięki powstawały w dramatycznym kontraście do stanu psychicznego kompozy

tora, zmagajqcego się z silnq depresjq. Zaledwie kilkanaście miesięcy później Czaj
kowski już nie żył. 
Traumatyczne sytuacje towarzyszyły również powstawaniu choreografii, której 
autorstwo (podobnie jak przy Śpiącei królewnie) powierzono Mariusowi Petipie, 

niestety zdqżył on naszkicować tylko główny plan kompozycji ruchowej, gdy choroba 
uniemożliwiła mu dalszq pracę. Kontynuował jq Lew Iwanow, zdolny, pełen nowators
kich pomysłów choreograf, którego działania były jednak mocno ograniczane „zza 

kulis" przez zazdrosnego o potencjalny sukces Petipę. 
Mimo tych licznych perturbacji 6 Xll 1 892 roku Dziadek do orzechów, namaszczony na 
próbie generalnej przez cara, został przedstawiony publiczności na scenie Teatru 

Maryjskiego. 
Powstało dzieło kanoniczne, którego tradycyjna formuła divertissement, pozwalała 
jednak na swobodę narracyjną, czyniqcqz historii małej Klary (w rosyjskim oryginale: 
Maszy) metaforę onirycznej podróży. Sen Klary i motyw przemiany stały się kluczem 
do kolejnych, niezliczonych wersji inscenizacyjnych, w których niewinna tęsknota za 

antropomorfizacjq rywalizuje z freudowskimi akcentami, nasyconymi seksualnościq. 
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Dziadek do orzechów podobnie jak Jezioro łabędzie, Śpiąca królewna czy Giselle, 
romantyczny balet do muzyki Adolphe Adama, został poddany licznym zabiegom 
reinterpretacyjnym, w tym samym stopniu budzqcym zachwyt, co oburzenie publi
czności. Stosunek do tradycji baletowej wyznacza w sztuce tańca podobnq linię 

podziału, jak w przestrzeni dramatu inscenizacje Szekspira. Wybitny krytyk teatral
ny Konstanty Puzyna zwykł mawiać, że można wystawiać Hamleta nago, na strychu 
i po ciemku, byleby z sensem. Tę złotq myśl chciałoby się zadedykować tym „wizjone
rom", którzy tradycję baletowq traktujq wyłqcznie z instrumentalnq nonszalancjq 
i dezynwolturą, mylqc pojęcie reinterpretacji z pracq traktora. Na szczęście oprócz 
różnych quasinowoczesnych nieporozumień, demonstrujqcych raczej bezradność 

i dyletanctwo autorów, historia tańca XX i XXI wieku przynosi wiele prawdziwie 
odkrywczych dzieł, które majqc za źródła klasyczny wzorzec, rozwinęły go we 
współczesny spektakl, autentycznie, mocno i odważnie dialogujqcy z publicznościq 
o sprawach wcale nie baśniowych. 

Wielkq trójcę reinterpretatorów tworzq Mats Ek, Maurice Bejart i Matthew Bourne. 

Ich twórczość przypomina, że taniec jest sztukq filozoficzną, a ruch jest aktem myśli, 
przywraca niezbędnq łqczność między motywacjq wewnętrznq a językiem ciała. 
Wiek XX, który przyniósł wspólne dqżenie teatru i tańca do przekraczania swoich 
dotychczasowych norm gatunkowych i wyzwolił balet z przypisanych tradycjq śro

dków wyrazu, działajqc jak katalizator, godzi historię i awangardę, wprowadzajqc 
taniec w przestrzeń interdyscyplinarności. 

W wielu przypadkach to właśnie taniec teatralny ze swojq dynamikq i odwagq staje 
się nie tylko równouprawnionym składnikiem dramatu ale także praktycznq egzem
plifikacjq krytyki podziału Derridy, sztuką, której obce sq przesqdy genologiczne. 
Synkretyzm, mieszanie technik i stylów, aluzje i persyflaże, ironia i groteska, kolo
kwializmy ruchowe i plastyczne, cytaty pop kulturowe i przestrzeń multimedialna, oto 
z czym mierzy się współczesny widz, oglqdajqc spektakle o tak „bezpiecznych" 
tytułach jak Dziadek do orzechów czy Śpiąca królewna. Do takiej krystalizacji cech 
wiodła dość harmonijna droga, którq wytyczali m.in. Georges Balanchine czy John 

Neumeier. Ten pierwszy zrealizował w NYCB neoklasycznq wersję Dziadka do 
orzechów { 1 954, wznowienie: 1 965), która w kompromisowy sposób godziła gusta 
tradycyjne i nowoczesne, tworzqc, obowiqzujqcy przez wiele lat w Ameryce wzorzec 
inscenizacji, naśladowany w okresie bożonarodzeniowym przez wszystkie szanujqce 
się teatry. 

Ten drugi, majqcy na koncie Dziadka ... ( 1 971 ), /luzie iako iezioro łabędzie ( 1 97 
Śpiącą królewnę ( 1 978) i Gise//e (2000), zręcznie balansuje między tra dy 
a ekstrawagancją, budujqc strukturę teatru baletowego o intensywnej narracyjno 
i solidnym fundamencie literackim. Dbajqc o szczegół w charakterystyce post 
konstruuje bohaterów pełnych psychologicznych niuansów, miesza tropy, zręc e 
żongluje cytatami, zanurza nas w swoistych tanecznych „strumieniach świadom ci". 

W naturalny sposób łqczy neoklasykę z technikami współczesnymi, traktujqc wszelki 
ruch jako uniwersalny język porozumienia. 
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Konwencja estetyczna, którq zaproponował Neumeier, choć prowokujqca do dyskusji, 

nie wywołała tak silnych emocjonalnie reakcji jak kolejne realizacje Matsa Eka, który 

konsekwentnie, od Gise//e ( l 982) przez Jezioro /obędzie ( l 987) do Śpiącej królewny 
( l 996) zmusza widza do rewizji dotychczasowych sqdów, porzucenia utartych 

ścieżek interpretacyjnych, spotkania oko w oko z wizjq, która zmieniła taniec wieku 
XX na zawsze. 

Ek, deklarujqcy fascynację klasykq, jest jej zwolennikiem ale nie wyznawcq, burzqc 

ustalony porzqdek baletowej konwencji proponuje nowy język tańca, daleki od iden

tyfikacji z klasycznym ideałem, jego hierarchiq i symetriq. Polemika Eka z konwencjq 

odnosi się do zmiany systemu wartości, sposobu konstrukcji psychologicznej postaci, 

zanurzenia w rzeczywistość, wreszcie języka choreograficznego. Ek przywraca 

bohaterom swoich spektakli cechy ludzkie, będqce wypadkowq osadzenia w naturze 

i kulturze. Obsesyjność niektórych motywów, takich jak cielesność, nagość, seksual

ność, determinacje fizjologiczne, staje się swego rodzaju charakterem pisma Eka, 

ewokujqc gorqce dyskusje o granicach w sztuce i tematach tabu. Zwolennicy twórczo

ści szwedzkiego choreografa eksponujq nowatorstwo jego języka, odkrywczq 

penetrację sfer niedostępnych dotqd dla tańca, spójność wizji dramaturgicznej 

z choreograficznq i plastycznq. Jego przeciwnicy, tęskniqcy do ładu i harmonii 

klasycznej literatury baletowej za nic nie chcq przyjqć do wiadomości, że dychoto

miczny podział świata zdarza się już tylko w bajka ch. Zachowujqc tradycyjnq 

narrację Ek umieszcza swoich bohaterów w nowej przestrzeni psychologicznej 

i społeczne j . Giselle, Zygfryd i Aurora sq odarci z baśniowej naiwności a ich motywa

cje pochodzq ze świata realnego a nie fantazmatycznego. Giselle, która w spektaklu 

Eka nie jest pięknq wieśniaczkq ale lokalnq „wmiatkq w bereciku z antenkq", 

prowadzi nas w li akcie do szpitala psychiatrycznego. Zygfryd to nie romantyczny 

młodzieniec, szukajqcy natchnienia nad jeziorem ale przytłoczony kompleksem 

Edypa neurotyk, zagubiony wśród łysych, niezgra b nych kaczek w płetwach. Wre

szcie Aurora, księżniczka z w ielkomiejskiej dżungli, która nie wie co to wrzeciono ale 

wprawnie posługuje się strzykawkq wypełnionq narkotykiem. 

Wyznaczajqc nowe przestrzenie interpretacyjne Ek nie przybiera pozy moralisty ale 

humanisty, postrzegajqcego człowieka w jego pełni, wieloaspektowości, za którq 

idzie piękno ale i brzydota, dobro ale i zło, doskonałość ale i ułomność. 

Mats Ek dokonujqc gruntownej rewizji klasycznej literatury baletowej, zachowuje 

petryfikujqcy stosunek do narracji i zwiqzków z tradycyjnym librettem, tę konwencję 

zdecydowanie porzuca w swojej wizji Dziadka do orzechów ( l 998) Maurice Bej art. 

Jego zrealizowany z Ballet Lausanne spektakl rozpoczyna duża sekwencja filmowa, 

będqca rodzajem retrospektywnego monologu autora, w którym posługujqc się sło

wem i konwencjq gestycznq Mudry, snuje wspomnienia o dzieciństwie, rozmowach 

z ojcem, filozofem Gastonem Bergerem, przywraca pamięci obraz Matki. Ten ostatni 

motyw, to klucz do całego przedstawienia. Bejart, który utracił matkę majqc 7 lat, 

dokonuje swoistej autopsychoanalizy. Ta podróż przez czas, nie bez powodu 

za p e, zbiegła się terminowo z wydaniem w tym samym roku li tomu autobiografii 
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Bejarta „La vie de qui". Oglqdajqc spektakl ma się nieodparte wrażenie, że powstał jako niez 

suplement do ksiqżki, wypełniajqc tę przestrzeń, wobec której język werbalny pozostaje bez 

Bejartowska retrospekcja jest nadzwyczaj osobista, chwilami niemal intymna, prowokujqca dwuzn 

seksualnościq i łamaniem konwencji obyczajowych, rodzajowych, stylistycznych. Muzyka Czajkow 

rwie się, przetykana natrętnymi wstawkami akordeonu na żywo, przez scenę przewijajq się postaci ze 

spektaklu i życia Bejarta, podróż w czasie odbywa Marius Petipa, który jest jednocześnie Mefistofelesem, 

pojawia się wreszcie Bim, tak w dzieciństwie nazywano Maurice'a. Gdy wydaje się, że nic nas już nie 

może zaskoczyć w tym postmodernistycznym panopticum, w którym gadżety pop kulturowe rywalizujq 
z klimatem fin de siecle'u, Bejart pokazuje nam tradycyjne pas de deux z li aktu Dziadka ... , jakby 

pochylajqc się nad tym, co ponadczasowe, nie poddajqce się wpływom indywidualnym i zbiorowym, co 
jak światło latarni przywraca nadzieję na bezpieczny port. 

Bejartowskiego Dziadka do orzechów poznała na całym świecie publiczność nie tylko teatralna, ale 
i filmowa, za sprawq realizacji, której się podjqł Ross MacGibbon (2000). 

Ten sam reżyser opracował filmowe wersje Jeziora łabędziego ( 1996, premiera spektaklu - 1995) 

i Dziadka do orzechów (2003, premiera spektaklu - 2002) w choreografii Matthew Bourne'a a także 

zrealizował dokument o nim zatytułowany Bourne to Dance (200 l ). Cytaty z Jeziora ... Bourne'a 

odnajdujemy w znakomitym Billym Elliocie: ten, rozsadzajqcy swoim skokiem ekran, nasycony 

sensualnościq męski łabędź to Adam Cooper, grajqcy dorosłego Billego, któremu w przeciwieństwie do 

bohatera spektaklu udało się spełnić marzenia. 

Konotacje filmowe to najpewniejszy trop w analizie spektakli Bourne'a. Dostrzegajqc uniwersalizm 

tematyczny klasyki baletowej, eksploatujqcej motywy ludzkiej słabości, tęsknoty za ideałem, życiowych 

pomyłek i marzeń o doskonałości, choreograf dokonuje bezkompromisowej rezygnacji z tego, co 

infantylne i naiwne. W Jeziorze ... jego bohaterowie sq boleśnie realni, mroczni, pozbawieni złudzeń. 

Homoseksualny Ksiqżę utraciwszy poczucie bezpieczeństwa popełnia samobójstwo, Matka zbyt zajęta 

sobq i otaczajqcymi jq mężczyznami, nie zdqżyła zauważyć, że jej mały synek dorósł i ma całkiem 

niedziecięce problemy, czarowny nieznajomy, łabędź ze snów, Odetta w męskim ciele, jest wyłqcznie 

Odyliq - zdradza przy pierwszej okazji. Ale swojq niewesołq diagnozę społecznq Bourne pisze ze 

sporym dystansem. Bliski jest w tym duchowi, który zwykł budzić w swoich spektaklach Lloyd Newson 

(DV8): sprawom ważnym i trudnym warto czasem przyjrzeć się bez patosu, ze szczyptq autoironii, 
z przyprawq pastiszu, bez natrętnego moralizatorstwa i dydaktyzmu ex katedra. 



W gigantyczny cudzysłów Bourne bierze także Dziadka do orzechów. Zrealizowany 
w Sadler's Wells Theatre spektakl zaczyna się jak ponura opowieść w stylu 
dickensowskim. Zamiast odświętnego, rodzinnego nastroju surowe wnętrza sierocińca 
zarzqdzanego przez budzqcq grozę parę: Matron i Dr Drossa. To obraz zbudowany 
na podstawie autentycznych doświadczeń choreografa, który wspomagajqc przez 
wiele lat instytut dla sierot dostrzegł niebywały dysonans między atmosferq 
Christmas porty a miejscem pełnym lęku, poniżenia i obłudy. Sierociniec staje się 

metaforq codzienności, którq raz do roku usiłujemy schować, przykryć konwencjq 
życzeniowq, raczej reprezentacjq fantazji i wyobrażeń większości niż faktycznq 
idyllq. Bourne nazwał swojego Dziadka ... spektaklem „raczej słodko-gorzkim niż 
lukrowanym". Tworzqc go liczył na naszq erudycję, wskazujqc pastiszowe tropy 
wiodqce do Czarownika z Krainy Oz, Gabinetu Doktora Coligari, Charliego i fabryki 
czekolady, cytatów z historii baletu, rewii na lodzie z lat 30-tych i wielkiej literatury. 
Bez wahania miesza porzqdki estetyczne, demonstrujqc wyraźnq fascynację 

glamour, w czym dzielnie mu sekunduje scenograf Anthony Ward, budujqcy jako tło 
dla li aktu, monstrualne różowe usta i gigantyczny tort, zwieńczony figurkami 
„państwa młodych". Bourne zdaje się dedykować swój spektakl tym wszystkim, którzy 
wartości bożonarodzeniowego święta zamienili na super marketowy poligon, 
tradycję na cukierkowq konwencję a autentyczne więzi rodzinne na sceny z reality 
show. 
Ek, Bejart, Bourne przewracajq do góry nogami świat baletowej tradycji, ale czyniq 
to nie w obrazoburczym geście. Obserwowana ze współczesnej perspektywy arche
typowość klasycznych baletów stała się wyzywajqco prowokujqca do roszad i zmiany 
miejsc usytuowania w mitycznej hierarchii. Baśniowe postaci urosły do rangi figur ży
cia, pozwalajqcych współczesnemu widzowi na identyfikację lub co najmniej dysku

sję. 

Ty tropem prowadzi widza również Giorgio Madia, który po Kopciuszku, Śpiącej 
lcró nie i Dziadku do orzechów zapowiada realizację Jezioro łabędziego. 
Będzl o cz-ym mówić, będzie o czym śnić ... 

... Jogodolgnaczak,2008 
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7 maja w Wotkińsku urodził się Piotr Iljicz Czajkowski. 

Ojciec oddaje młodego Piotra do Instytutu Prawniczego. Po jego ukończeniu 

Czajkowski rozpoczyna pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przez cały 

ten czas kontynuuje naukę muzyki: uczy się gry na fortepianie, śpiewa 
w chórze i zaczyna komponować. 

Umiera matka kompozytora podczas epidemii cholery. 

Czajkowski opracowuje rosyjskie p1esn1 ludowe dla śpiewników 

wydawanych przez Mamontowa i Prokunina. 

Porzuca pracę w Ministerstwie i poświęca się całkowicie twórczości 

muzycznej. Studiuje u Zaremby harmonię i kontrapunkt, a u Antoniego 

Rubinsteina - orkiestrację. 

Komponuje Kantatę do tekstu Schillera, która stała się jego pracq 

dyplomowq w Konserwatorium Petersburskim. 

Obejmuje posadę profesora w Konserwatorium Moskiewskim. Rozpoczyna 

pracę nad swojq pierwszq symfoniq programowq Zimowe morzenia oraz 

nad pierwszq próbq operowq Burza wg dramatu Ostrowskiego. 

Powstaje pierwsza opera - Wojewodo. 
Powstaje uwertura - fantazja (poemat symfoniczny) Romeo i Julia. 
Czajkowski zostaje stałym korespondentem muzycznym Rosyjskich Wiado
mości w Moskwie. 

Powstaje balet Jezioro łabędzie oraz poemat symfoniczny Francesca da 
Rimini wg Dantego. Następuje głęboka depresja psychiczna, kompozytor 

bliski jest popełnienia samobójstwa. 

Czajkowski wyjeżdża do Szwajcarii. Powsta,je tu Eugeniusz Oniegin 
i /V Symfonia. 

Powstaje opera Dziewica orleańska wg Schillera. Prapremiera Eugeniusza 
Oniegina. 

Powstaje opera Mazepa. 

Kompozytor rozpoczyna pracę nad operq Czarodzieika. 
Powstaje balet Śpiąca królewna. 
Po tournee koncertowym po Europie, Czajkowski powraca na stałe do Rosji 

i osiada w małym miasteczku niedaleko Moskwy - Kilnie. W tym okresie 

powstaje symfonia Manfred wg Byrona, V Symfonia i opera Dama pikowa. 
Powstaje jednoaktowa opera Jo/anta. 

Praca nad baletem Dziadek do orzechów. 
Powstaje ostateczna wersja V/ Symfonii - Patetycznej. W listopadzie tego 

roku Czajkowski zaraża się cholerq i umiera 6 ,fistopada. 
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Prolog 
W domu Silberhausów trwajq ostatnie przygotowania do wigilijnej wieczerzy Bożego 

Narodzenia. W świqtecznym podnieceniu Klara i jej brat Fritz wraz z rodzicami niecierpliwie 
oczekujqzaproszonych gości; niebawem i ci pojawiajqsię w domu Silberhausów. 

Akt pierwszy 
Wszyscy zebrani w radosnym i pełnym zaciekawienia nastroju uczestniczq w otwarciu pokoju, 
w którym znajduje się świqteczna choinka. Jak każe tradycja, rozdawane sq prezenty i upo
minki. W przebraniu Mikołaja pojawia się ojciec chrzestny Klary - Drosselmeyer i z wielkiego 
worka wyjmuje prezenty dla dzieci. Wśród nich sq trzy naturalnej wielkości tańczqce lalki: 
Ołowiany żołnierzyk, Kosmonauta i Balerina . Na oczach wszystkich Drosselmeyer tworzy figurę 
Dziadka, który natychmiast budzi w Klarze największq sympatię. Radość jej przerywa jednak 
Fritz - w zazdrości rozbija Dziadka do orzechów. 
Przyjęcie kończy się i cała rodzina Silberhausów udaje się na spoczynek. Podekscytowana 
wieczornymi wydarzeniami Klara odmawia pójścia do swojej sypialni i układa się do snu pod 
drzewkiem choinkowym. Gdy zegar wybija północ zoczynajq dziać się dziwne rzeczy: słychać 
odgłosy buszujqcych myszy, Klara usiłuje uciekać, jednak myszy zotrzymujq jq ... Czy to tylko 
sen?„. Choinka nagle zaczyna rozrastać się i wypełniać cały pokój, Dziadek do orzechów 
i żołnierzyki ożywajq i biegnq z pomocq Klarze, a Król myszy zagrzewa do walki swojq drużynę . 

Klara odważnie wspiera w wolce Dziadka do orzechów, rzuca w Króla myszy butami, łapie za 
ogon, a Dziadek do orzechów wykorzystujqc sytuację - pchnięciem noża zabija Króla. 
P rzerażone myszy uciekajq zabierajqc ze sobq martwego przywódcę. 

Tymczasem niespodziewanie Dziadek do orzechów przemienia się w Księcia i wraz z Mikołajem 
zabierojq Klarę do wspaniałej, białej krainy. Tu uroczyście witani sq przez króla i królowq śniegu 
oraz radośnie tańczqce płatki śniegu. 

Akt drugi 
W Krainie Blasku wszystko skrzy się i lśni; nawet jej mieszkańcy, którzy przybyli tu ze wszystkich 
stron świata wyglqdajq stosownie do otoczenia . Każdy z mieszkańców Krainy Blasku wyróżnia 

się tym, co jest najbardziej charakterystyczne dla jego narodowości: Hiszpanie - Toreador 
zakochany w Dziewczynie, o ta zdradzajqca uwielbienie dla Byka, który z kolei kocha swojego 

Toreadora, Chińczycy - zgromadzeni wokół sióstr syjamskich, Arabowie - okazujqcy uwielbienie 
kobiecie, Rosjanie - tryskajqcy energiq i nie stroniqcy od mocniejszych trunków, Włosi - ze swojq 
złożonq zoleżnościq między Bogiem i używaniem życia, wreszcie Francuzki - trzy wytworne 
dziewczyny z bagietkami w ustach, „pożerajqce" kosztowne perfumy ... Cała konstelacja 
mieniqcych się blaskiem gwiazd! 

Jednak jak każdy sen i ten musi mieć swój koniec: Klaro budzi się pod choinkCL ale zamiast 
Księcia ma w ramionach . . . Dziadka do orzechów - zabawkę. Czy to był tylko piękny 
i fantastyczny sen?„. 
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sezon 2008 / 2009 

premiera - 1 8 października 2008 roku 

opracowanie programu - Tomasz Graczyk 
projekt i opracowanie graficzne programu - Iwona Marchewka 

zdjęcia - Chwalisław Zieliński, Michał Matuszak 
wydawca - Teatr Wielki w lodzi 

Materiały reklamowe dostarczone przez reklamodawców. 
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nakład: 2000 szt 
oddano do druku - 03. l 0.2008 roku 



inspirujące! 

RMF Classic. Radio w roli głównej. 

Arcydzieła muzyki klasycznej, klasyka muzyki filmowej. 

Białystok 90,0 FM, Bydgoszcz 95,1 FM, Gdańsk 88.4 FM, l<raków 87,8 FM 
Łódź 105,0 FM , Szczecin 98,0 FM, Warszawa 98,3 FM, Wrocław 99,2 FM 

ŁÓDŹ, UL. DZIEWIARSKA 14, TEL.(042) 672-33-33, 672-30-27, 672-35-09, www.h.skrzydlewska.pl 

infolinia: 0800 672 333 
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