
. 

<jezioro łabędzie 







. . 

„. Co jest bliskie memu cha
rakterowi muzycznemu? Miłość, 
n1iłość i miłość. Trzeba bronić 
swej miłości, walczyć o nią. Na
wet jeśli In ilość skazana jest na 
porażkę, człowiek obowiązany 
jest bić się o nią do ostatniego 
tchu. 

Piotr Czajkowski 

Leonid Entelis 
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W końcu bieżącego roku mija sto osiem lat od dnia, w 
którym Czajkowskiemu wręczono uroczyście dyplom 
ukończenia studiów w Konserwatorium Petersburskim. 
Pierwszy zespół dyplomantów pierwszego konserwato
rium w Rosji wyróżniał siię nader korzystnie. 

Dziwnym wydać się może, że talent Czajkowskiego 
nacrodzono tylko„. srebrnym med~lem. Według opinii 
rady pedacocicznej nie zasługiwał on na coś lepszego, 
to je·st na medal złoty. Czajkowski miał wtedy dwa
dzieścia pięć lat. Zgrabny, przystojny, pięknie zbudo
wany, doskonale wychowany młodzieniec ujmował . 

wszystkich swym urokiem, którego siła polegała przede 
wszystkim na niezwykłej uwadze, jaką poświęcał każ

demu, z kim obcował. Studia w konserwatorium miał 
już za sobą, lecz nie napisał jeszcze sterty dzieł mu
zycznych, które, jak to często bywa, dopiero po dzie
siątkach lat miały być należycie ocenione. Dorobek 
twórczy Czajkowskiego był jeszcze po studencku skrom
ny. Jego praca egzaminacyjna Kantata do radości, na
pisana do tego samego tekstu Schillera, który dźwięczy 
w finale Dziewiątej Symfonii Beethovena, była dotych
czas jego największym utworem, obok uwertury Burza 
(do dramatu Ostrowski~go) oraiz kilku kompozycji Tóżnego 
rodzaju, maj~cych raczej charakter szkolny. 

Wszystko to razem nie obciążało walizek młode:go 

muzyka w jego podróży do Moskwy natychmiast po 
ukończeniu konse·rwatorium. Na długi szereg lat Moskwa 
stała się dla Czajkowskiego jakby jego :rodzinnym mia
stem. Tutaj zaprzyjaźnił się on z Mikołajem Rubin
steinem, rodzonym bratem swojego profesora, Antoniego 
Rubinstein~. Tutaj został stałym członkiem Kółka Ar-



tystycznego, nawiązał bliskie stosunki z artystami słyn
nego Teatru Małego i z ich ulubionym dramaturgiem 
Ostrowskim. Tu wreszcie rozkwitł naprawdę jego ge
niusz. 
Pamiętamy oczywiście, że Czajkowski napisał w ciągu 

swego życia dziesięć oper, trzy balety, siedem symfonii 
(z nich jedną programową: Manfred), trzy koncerty for
tepianowe i jeden skrzypcowy, trzy kwartety smycz
kowe, ponad sto pieśni, około piętnastu uwertur, fantazji 
orkiestrowych i suit symfonicznych. Jednak trzeba sobie 
wyraźnie uświadomić, czym jest dla młodego kompo
zytora pierwsza napisana symfonia, pierwsza opera, 
pierwszy balet. Jakie są to ważne etapy jego kompo
zytorskiej biografii. 

W pierwszej symfonii mianowicie ujawniła się w 
pełni indywidualność Czajkowskiego i najwazmeJsze 
cechy jego t alentu: szczerość, emocjonalność, bezpośred
niość wyrazu muzycznego i niewyczerpane zasoby me
lodyczne, pełne udzielającego się czaru. Wszystkie te 
cechy znalazły swój wyraz poetyczny w symfonii, którą 
kompozytor zaty·tułował: Marzenia zimowe. Charakt e
rystyczne jest to, że pierwsza część nosi miano: Marzenia 
podczas podróży zimowej i roztacza przed słuchaczem 

nieskończony szereg obrazów przyrody zimowej, trady
cyjnych w poezji rosyjskiej od Puszkina, Tiutczewa, 
Błoka aż do naszych czasów. 

Pierwsza z dziesięciu oper nosi tytuł: Wojewoda, czyli 
Sen na Woldze. Wystawił ją moskiewski Teatr Wielki 
w r oku 1869; zyskała ona uznanie publiczności i krytyki, 
lecz nie podobała się... Czajkowskiemu. Spalił ją. Po 
niej powstała następna opera, osnuta na temacie fan
tastycznym: Ondyna. I tę jednak Czajkow.ski wrzucił w 
ogień. Trzecia opera, Oprycznik, oparta na tle hhlto:. 
rycznym z epoki Iwana Groźnego, ocalała . Ale Czaj
kowski jej także nie lubił i, według opowiadań jego 
krewnego J. Ł. Dawydowa, żałował przez całe życie, 

że jej nie zniszczył. Za swoją czwartą operę, Kowal 
Wakula, skomponowaną według utworu Gogola, Czaj
kowski otrzymał pierwszą nagrodę na konkursie, co 
nie przeszlfodziło mu jednak po jedenastu latach nadać 
jej inny, poprawiony kształt. Dopiero piąta z kolei opera 
była utworem, który wywołał u kompozytora poczucie 
zupełnego zadowolenia. Był to Eugeniusz Oniegin. Widzi
my tu wspaniałą cechę talent1i Czajkowskiego, jego 

niezwykle surowy krytycyzm wobec własnej twórczości. 

Ani uznanie publicznpści, ani pochlebne recenzje, ani 
pochwały przyjaciół nie miały wpływu na krytyczną 

ocenę samego kompozytora. 
Czajkowski odznaczał się niesłychaną pracowitością. 

Według jego przekonań , 'kompozytor powinien tworzyć 
swoją muzykę codziennie, bo natchnienie to kapryśna 

dama, która nie łubi lud:z;i leniwych, a najlepszym spo
sobem pozyskiwania jej względów jest praca, połączona 
z surową dyscypliną. Z biegiem lat doszedł Czajkowski 
do fantastycznego tempa pracy twórczej. Dla przykładu 
podam wykaz ważniejszych utworów z jednego tylko 
roku 1876: trzeci kwartet smyczkowy, fantazja symfo
niczna Francesca z Rimini , wariacje na temat „rącoco" 
na wiolonczelę i orkiestrę, dwanaście utworów forte
pianowych Pory roku i balet Jezioro labędzie. Cały 

ten ogrom muzyki, i to jakiej muzyki! został skompo
nowany w ciągu jednego roku. 

Oto znaleźliśmy się na brzegu Jeziora labędz~g·o, 

pierwszego baletu Czajkowskiego. 

Czy naprawdę pierwszego? Oczywiście, pierwszego, co 
słusznie zaznaczają wszyscy biografowie, badacze, spra
wozdawcy. Lecz ... warto by tu zwróc_ić uwagę na pewien 
mało dostrzegalny szczegół. Pięć lat przed skomponowa
niem Jeziora labędziego Czajkowski spędzał miesiące 

letnie u swojej siostry w Kamieńcu na Ukrainie. Tego 
uprzejmego, czarującego i zawsze dostępnego człowieka 

otaczała często groma~a uwielbiających go dzieci, miesz
kających w tym samym rodzinnym dworze. Dla nich 
właśnie skomponował on balet jednoaktowy pt. Jezioro 
labędzi. Nie posiadamy. szczegółowych danych o tym 
ciekawym fakcie z biografii twór czej wielkiego kom
pozytora. Lecz pozwalając fantazji snuć przypuszczenia 
na • t en temat, dopełniając domyślnością skąpe dane, 
na które naprowadza nas sam tytuł baletu, t rudno tu 
popełnić omyłkę. Jezior o labędzi jest oczywiście baletem 
baśniowym. Rozumie się , że łabędzie, muskające zwier
ciadlaną toń opromienionego przez księżyc jeziora -
to zaczarowane dziewczęta. Lecz dokonać tego mógł 

przecież tylko czarownik. I t o zły czarownik. 
Trudno przypuścić, aby dziewczyna miała pozostać 

ptakiem. Dzieci zapłakałyby się! Niewątpliwie został tu 
zastosowany wariant dramaturgiczny, t .zw. _„happy end", 
a mianowicie powrotna przemiana ptaka w dziewczynę. 



Czy tego tiokonał sam zły r.zarownik? Zasadnicz0 ili 
r.zarodzieje nie stają się dobrymi. Logiczniej byłoby 

przypuścić, że czarownika zwyciężył bohater, owładnięty 
współczuciem, sympatią czy nawet miłością do dziew
czyny. Tak fantazjując, lecz nie wypuszczając z rąk 

logicznej nici przewodniej, zadzierzgnęliśmy temat ... 
Jeziora labędziego. Temat 1;o nie nowy. U wielu narodÓ\7 
w folklorze baśniowym istnieją pomysły identyczne lul::> 
podobne. 

W kompozycji literackiej struktury libretta Czajkow -
skiemu pomagali literat W. Biegiczew oraz W. Gelcer. 
Byt. może, r.zynny udział brał w tym także choreograf 
J. Reisinger, człowiek nie przeciążony talentem, co nie
stety ujawniło się w powierzonej mu inscenizacji Jeziora 
labędziego. 

Prawodopodobnie ani choreograf, ani dyrygent nie 
zrozumieli po prostu, jakie dzieło wpadło im w ręce. 

Ustosunkowali się doń z tą powszednią obojętnością, 

z jaką przyjmowali party·tury muzyków-rzemieślników. 
zapełniających swymi utworami repertuar baletowy te
atrów ówczesnego świata. GiseHe Adama była rzadkim 
wyjątkiem w morzu banalności i nieudolności, zalewa
jącym orkiestrę, scenę i widownię teatrów, gdzie wys•ta
wiano balety. Dyrygent S. Riabow, który doznał tego 
zaszczytu, że pierwszy dyrygował pierwotnym ,baletem 
Czajkowskiego, okazał wieliką hojność 011ganizując dwJe 
próby orkiestrowe (!!!). Łatwo sobie wyobrazić, jaki 
chaos panował w orikiestrze. 

To, że dyrygent, choreograf i krytycy nie ocenili 
Jeziora labędziego, to jeszcze P,Ół biedy. Nie ocenił go 
sprawiedliwie nawet sam Czajkowski. Przekonywa nas 
o tym pewien fragment jego listu do przyjaciółki-pro

tektorki Nadieżdy von Meck, napisanego z Paryża, 

gdzie Czajkowski po raz pierwszy usłyszał muzykę ba
letu Sylwia Leo Delibes'a: „Takiej wytworności; takiegc 
bogactwa melodii i rytmów, tak doskonalej instrumen
tacji nigdy nie bywalo w baletach. Bez wszelkiej fał

szywej skromności wyznam pani, że „Jezioro łabędzie" 

nie umywa się nawet do „Sylwii". 
Bezprzecznie, Sylwia Delibes'a to doskonała muzyka 

baletowa, sprawiedliwie oceniona przez Czajkowskiego, 
lecz czy nie zdaje się wam, że Czajkowski stanowczo 
nie docenił wartości swojej muzyki baletowej? 

Jakie są jej wybitne walory? Na czym polega rola 

' 

reformatorska Czajkowskiego w historii teatru choreo• 
graficznego? 
Komponując swój pierwszy balet, Czajkowski doszedł 

do doniosłego, twórczego wniosku: muzyka baletu, po
siadająca własne specyficzne cechy, podyktowana samą 
na.turą widowiska choreograficznego, w zasadzie nie po
winna różnić się od muzyki symfonicznej czy operowej. 
Powinna być tak samo obrazowa, emocjonalna, musi 
tak samo rozwijać zawarte w niej pomysły symfoniczne, 
odsłaniać przeżycia duchowe bohaterów i bacznie to
warzyszyć najdrobniejszym zmianom psychologicznych 
motywów akcji. 

Dzisiaj te postulaty dotyczące muzyki baletowej wy
dają się całkiem naturalne, same przez się zrozumiałe. 
Me w roku 1877, gdy Jezioro labędzie po raz pierwszy 
ujrzało światła rampy 11cenicznej, muzyka baletowa jako 
wynik rzemieślniczych wysiłków „twórców" zawodowych, 
od których roi się w każdym teatrze baletowym, nie 
rozwiązywała żadnego z wymienionych problemów. Jej 
najwyższe zalety określano słowami: „dogodna'', „me
lodyjna". 

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, którą 
usłyszycie, gdy tylko umilknie gwar przed podniesieniem 
kurtyny, jest właśnie motywem przewodnim dramatu 
lirycznego o dziewczynie zamienionej w ptaka. I snuje 
się ona przez całą dźwiękową tkaninę baletu nieprzer
wanie aż do przejścia w uroczyście triumfujące brzmienie 
jej majorowego wariantu, powierzonego blaszanym in
strumentom w finale baletu. Ta romantyczno-marzyciel
ska melodia, przypominająca główny temat Niedokoń
czonej Symfonii Schuberta, stała się doniosłym proble
mem dla teatrów baletowych w końcu lat 70-tych ubieg
łego stulecia: jak tańczyć, czy też co i jak wyrażać 
przy tak „nietanecznej muzyce"? Temat ten napełnił 
scenę baletową romantycznym ozonem, stworzył atmos
ferę człowieczeństwa, w której wyraźnie słychać naj
drobniejsze 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 odczujecie w skromnym brzmieniu skrzypiec, 
harfy i wiolonczeli głos uczucia, głos Odetty, mówiący 
o sobie, o swoim złym fosie, usłyszycie błaganie zwró
cone do Zygfryda, prośbę o zbawienie. Jak miękko 

i namiętnie odpowiada Odetcie wiolonczela, wyrażająca 
duchowe wzruszenie Zygfryda! 

Ale wsłuchajcie się jeszcze dokładniej, a zauważycie, 

jak troskliwie ochrania Czajkowski itajemnice serc swych 
bohaterów, serc, drżących przy pierwszym tchnieniu 
zaledwie rodzącego się uczucia. 
Łabędzie, przyjaciółki Odetty, otaczające ją i Zyg-

1\ryda, gdy słyszą dochodzący z orkiestry k·lekot łabędzi, 
zmieniają układ swoich póz, aby nie patrzeć, nie przesz
kadzać swej przyjaciółce w napawaniu się każdym dźwię
kiem pi~i symfonicznej miłości Zygfryda. A oto jesz
cze jeden przykład: jak silne wrażenie wywierają Olitre 
akordy poprzedzające zjawienie się złowieszczej sowy, 
czyli złego czarownika Rotbarta! 

Pod względem nasilenia symfonicznego pojedynek 
Zygfryda z Rotbartem · wyprzedza iiczne stronice IV 
Symfonii, tematy złej wróżki Karabos ze Spiącej kró
lewny i temat Hrabiny z Damy Pikowej. Przykłady 

te możn.a mnożyć. Cała partytura Jeziora łabędziego 

składa się z podobnych przykładów, gdyż zawiera ona 
dramat symfoniczny, a nie suHę pięknie brzmiących 
tańców. Ten dramat instrumentalny powinien być o de -
g r a n y p r z e z a r t y s t ó w b a 1 e t u przy pomocy 
wyrazistych środków tańca klasycznego i gry aktorskiej, 
wchłaniającej muzykę orkiestrową. W Jeziorze łabędzim 
po raz pierwszy zostało wyrażone zasą@icze prawo 
współczesnego teatru baletowego: w odróżnieniu od ar
tystów teatru dramatycznego, artyści baletu wdychają 
nie sam tlen, lecz tlen u mu z y ka 1 n i o ny. Dlatego 
muzyka przenika każdą komórkę „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 emoc
jonalnego nastroju bohaterów jego oper, symfonii i ba
letów. 

Wychowany we wspaniałych tradycjach rosyjskiego 
teatru baletowego, opiewanego jeszcze przez Puszkina n_a 
początku XIX wieku, Czajkowski wysoko cenił ten 

, 

specjalny plastyczny styl gry scenicznej jego arty.stów, 
wyrażający poetyczną śp ie wnoś ć, właściwą Słowiań
szczyźnie. 

Rozwijając tę tTadycję w Jeziorze łabędzim, Czajkow
ski stworzył pełne uroku wzory płynnych, czarujących 
walców, które zawierają w sobie tyle odwiecznej sło
wiańskiej melodyjności. 

A obok miękkich, marzycielskich fragmentów w mu
zyce Jeziora łabędziego dźwięczą dumnie męskie rytmy 
poloneza w Tańcu z kubkami pierwszego aktu, ognisty 
taniec hiszpański i pełen temperamentu czardasz w dru
gim, oraz z wdziękiem malujący kanciaste ruchy pod
rostków Taniec łabędziątek, który ma jednak tę istotną 
wa<lę, że zbyt szybko się kończy i publiczność nie może 
dostatecznie nasycić się j„go urokiem. Zresztą publicz
ność 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 wykształ
cenia nie tylko tancerki i tancerza, lecz tańczących ak
torów. 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 

z~ scen teatralnych. W roku 1895 dwaj wybitni choreo
grafowie: Leon Iwanow i Marius Petipa wznowili Je
zioro łabędzie, tworząc jeden z najdoskonalszych wzorów 
baletu romantycznego. Każdy z nich utrzymywał oso
biste kontakty z Czajkowskim w ostatnich latach jego 
życia, M. Petipa jako inscenizator jego drugiego baletu, 
Spiqca królewna, L. Iwanow jako choreograf trzeciego 
baletu, Dziadek do orzechów. 
Odtąd Jezioro łabędzie zajęło stałe, a mówiąc ściślej 

należne miejsce w repertuarze światowych teatrów cho
reograficznych, w tej postaci, jaką nadali baletowi L. 
Iwanow i M. Petipa. Zasady tej inscenizacji wykorzystał 
twórczo baletmistrz A. Gorski, realizujący Jezioro w 
Moskwie (Teatr Wielki, 24 stycznia 1901). Spektakl ten 
z nowym wariantem czwartego aktu (inscenizator A. 
Messerer) zachował swoje życie sceniczne aż po nasze 
dni. Jeżeli zachodzą niekiedy odmiany inscenizacyjne, 
dotyczą one szczegółów, nie zaś istoty tego poematu 
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choreogr al icznego. Obecnie, gdy ze słuszną dumą obser
wujemy niezwykle intesywny rozkwit teatru choreo
graficznego, na którego scenach żyją bohaterowie kla
syki literackiej, kiedy nikogo nie dziwią Romeo i Julia. 
Otello i Desdemona, czy bohaterowie poematów i dra
matów Puszkina, Lermontowa, Lope de Vegi, Byrona 
czy Słowackiego, musimy pamięta~ o doniosłej roli Czaj
kowskiego i jego estetyki baletowej w historii światowej 
kultury choreograficznej . 

Sam termin „balet symfoniczny" is·totą swoją jest 
związany z tą reformą muzyczno-scenicznej dramaturgii 
baletu, która po raz pierwszy została dokonana właśnie 
w Jeziorze łabędzim. 

I jeszcze jedna ważna okoliczość. Od tego wieczoru, 
gdy artystka M. Karpakowa po raz pierwszy kreowała 
Odettę, minęło prawie sto lat. Jaką olśniewającą kon
stelację nazwisk można zestawić z wykonawczyń tej 
roli na wszystkich scenach świata! A każda z nich 
wnosiła nowe, własne cechy, wynikające nie tylko z jej 
indywidualności, lecz także z odrębnego odczuwania mu
zyki Czajkowskiego. 

Za trzy lata Jezioro łabędzie osiągnie sto lat życia. 

Niewątpliwie jubileusz ten stanie się jedną z najważ
niejszych dat w historii teatru baletowego. I znów ty
siące ludzi zapełnią teatry i, jak oczarowani, słuchać 
będą śpiewu tego czarodziejskiego jeziora, to Tozma
rzonego, jak melodia oboju na początku baletu, śpie

wającego . Pieśń miłości i serdecznej tęsknoty, to gniew
nego, jak" burza symfoniczna finału. I tak samo jak 
dzisiejszego wieczoru, wzruszająca historia miłości Zyg
fryda i Odetty, którzy zwyciężyli złe moce czarownika 
Rotbarta, będzie wzruszała ludzi, gdyż ludzie zawsze 
nienawidzą zła, a kochają miłość. 

Leonid Entelis 
(Leningrad) 

(przelożyl Jan Popiel) 
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Afisz premiery Jeziora labrdz'.cgo 
w Petersburgu, rok 1895. 

Pierina 1e5nani. wykona\vczyni 
roli Odetty-Ody!ii w petersbur
skiej ['remierze .TeziOr'l. lab ,dZ!C· 

go w roku 1895. 

M. Karpakowa, pierwsza wykonaw
czyni roli Odetty-Odylii w prapre
mierze moskiewskiej Jeziora labę-

dztego (18TI). 



Halina Szmolcówna, wykonawc::yni 
roli Odetty-Odylii w Teatrze Wiel

kim w warszawie (rok 1920). 

A. SoCieszczańska, primata!erina 
Tt>atru Wielkiego w Moskwie w la
tach prapremiery Jeziora lab~dzlego. 

Jezioro !abędzte w Teatrze Wielkim 
w warszawie (1966). 



Stefan Wysocki 

Zastanawiałem ·się kiedyś nad definicją DZIEŁA 

SZTUKI. Co to jest? Szukałem w wielu encyklopediach, 
rozmawiałem ze sporą ilością osób interesujących się 

zagadnieniem. Bez skutku. W omówieniach ~ owszem -
formułowano pewne określenia. Definicji ni~ było. 

Wreszcie, na własny użytek, wymyśliłem sobie coś w 
rodzaju owej definicji, w której na zakończenie mówiło 
się, iz owo zamierzone przez twórcę dzieło, mające 

ambicję być właśnie dziełem SZTUKI. ma zostać zwe
ryfikowane w czasie i u odbiorcy. 

Znamy efemerydy pseudo-ar•tystyCZ1I1e, budzące entuz
jazm i wywołujące owacje. I znikające z estrad i scen 
równie szybko, jak się tam, w blasku powodzenia, ukaza
ły. Znamy też dzieła torujące sobie drogi do ludzi nie 
śpiesznie, dzieła, gdzie ich twórca - jak każdy twórca 
dużego formatu - działa z dużym wyprzedzeniem w 
stosunku do wyobraźni przeciętnego odbiorcy. On, ten 
twórca, JUŻ WIE, już ma za sobą ten etap aktualny, 
on poszedł dalej, wyprzedził ·widza czy słuchacza. Stąd 

częste: początkowe niepowodzenia tych czy owych dzieł, 

które następnie okazujj się znakomitościami. Tyle że 

odbiorca mus~ dogonić wybiegającą naprzód fantazję 

i wiedzę twórcy. 
Bywają też dzieła znakomite i OD RAZU za takie 

uznane. Jak sądzę, działa tu dość specjalny mechanizm 
twórczy: kreator, wyprzedzając, oczywiście, swój cza~ 

wiedzą, wizyjnością fantazji twórczej i zdobyczami war
sztatowymi - z tej właśni'e pozycji siły pisze, tworzy 
rzecz zrozumiałą dla każdego odbiorcy. Nie jest t<' 
więc zapóźnienie w rozwoju twórczym (bo mówię tu 

' ciągile o twórcach autentycznie dużego kalibru), lecz 
propozycja prostsza, niż wynikałoby to z wiedzy i doś

wiadczenia kompozytora. 
Temat jest długi, trudny il dyskusyjny: przykłady' jego 

zastosowania mamy na corocznych W ARSZA WSKiCH 
JESIENIACH, gdzie często SiPOtykamy się z utworami 
zupełnie niezirozumiałymi i nie wiemy, czy to jest hoch
sztaplerstwo kompozytora czy tylko nasze opóźnienie 

perc~cyjne; gdzie - bywa - słuchamy czegoś, co 
mimo że wyrażone bardzo współc:tzesnym językiem dźiwię
kowym - angażuje nas jednak od razu, il wiemy, 
że ten człowiek n:eczywiście miał nam coś do powie
dzenia; i bywa, trafia się muzyka dawno znana niejako: 
pisana w stylu sprzed rewolucji muzycrz.nej wieku dwu
dziestego; nie wiemy wtedy, czy fakt, iż wszystko od 
razu wiemy, iż nie ma tu rebusów df.więkowych, w 
stosWlku do których nie manny jeszcze żadnych kry
teriów - czy to dobrze, czy źle. Czy to nie za łatwe? 

Ale po.wiedziałem na początku o tej definicji i jej 
zakończeniu, z weryfikacją w czasie i u odbiorcy. Stwier
dzam więc w tym miejscu, d~ JEZIORO ŁABĘDZIE, 
c:zy raczej muzyka do tego baletu, jest DZIEŁEM SZTU
KI: przetrwała sto -lat (ściśle 97), tańczona jest, obo
wiązkowo, ina wszystkich największych scenach bale
towych świata, każdy tancerz i każda primabalerina 
chce ją rriie'c'· - i prawie zawme ma - w swoim re
pertu!ł1'Ze, każdy baletmistrz, który uważa się za balet
mistrza z prawdziwego zdarzenia - musi choć raz jeden 
wystawić .również JEZIORO ŁABĘDZIE'. Niezależnie od 
tego, fragmenty tej muzyUci grane śą jako samodzielne 
utwory, suita symfoniczna z JEZIORA to jeden z ulu
bionych punktów programu koncertów promenadowych, 
przeróbki tej muzyki są zupełnie ndezlicrzone i obejmują 
swym zakresem wszys•tkie rodza,je muzyk.il, od baletu 
i piosenki po wktuozowskie transkrypcje na różne in
strumenty solo i z towarzyszeniem orkiestry - i tak 
dalej i dalej, nie wyczerpię tu tej listy. 
Zresztą analizowałem kiedyś, który z GRANYCH 

kompozytorów grany jest najwięcej, i to we wszystkich 
formach swojej twórczości. Bez tDudu dosczedłem do 
przekonain'ia, że to właśnie Czajkowski: symfonie -
grane sitale; QPery - oczywiście; balety - na całym 

świecie; muzyka kameralna - żelazna pozycja reper
tuaru wszystkich zespołów kameralnych kuli ziemskiej; 



koncerty - no jakfte! wszędzie i zawsze; pieśni - któż 
ze śpiewających ·ich nie śpiewa; a muzyka skrzypcowa, 
fortepianowa, a miniatury, uwertury .„ 

Z tym wszystkim, może właśnie dla swej nieprze
branej melodyjności i klarownośqi harmonicznej, spra
wiającej, iż muzykę tę przyjmuje jak swoją każdy, 
nawet niewyrobiony słuchacz, Czajkowskiego uznano 
kompozytorem łatwym, a wobec tego nie wartym w ogóle 
słuchania. Rzecz prosta, działo się to z wielkim ' n'll.si
leniem właśnie u nas, my bo.wiem lubimy uczonoś~, 
o rzeczach łatwych mówimy na ogół trudno, zaś o trud
nych tak, iż trzeba to tłumaczyć na polski ze słow

nikiem wyrazów obcych. Trzeba było Strawińskiego, 
by powiedział o geniuszu Czajkowskiego, byśmy tu, 
w kraju, a i gdzie indziej, dali się przekonać, że jednak 
nie jest to zły . kompozytor. Oczywiście, mówię tu o 
specjalnej grupie ludzi snobujących się na znawców 
muzyki, dla których słowem-wytrychem do ich 
doznań jest określenie ciekawe - kiedy nic nie rozu
mieją. Mówią więc wtedy, iż rzecz jest ciekawa, klasz
czą i potem w domu słuchają (jęśli w ogóle) melodii 
z Love Story. Dla zwykłych ludzi i dla prawdziwych 
miłośników i znawców muzyki Czajkowski był, jest i bę
dzie gwiazdą pierwszej wielkości, co przecież nigdy nie 
przeszkadzało istnieć gwiazdom zupełnie inaczej świe

cącym i inaczej do nas przemawiającym. 
Czajkowski to również człowiek odważny w swej 

pewności siebie. 
Czas, w którym pisał muzykę do JEZIORA był jesz

cze ciągle czasem pogardy - trochę to może przesadne 
określenie, ale bliskie prawdy - DUŻYCH kompozyto-
rów dla pisania muzyki baletowej. · 

To właśnie Czajkowski stworzył dla potrzeb baleto
wych - i to z całą świadomością celu, któremu ta mu
zyka ma służyć - partyturę w pełni symfoniczną, o ,wiel
kim ciężarze gatunkowym muzyki. To on zrozumiał i nie 
wahał się tego zrozumienia zrealizować praktycznie, iż 

wartość RUCHU ciała ludzkiego nie deprecjonuje towa
rzyszącej temu muzyki, lecz przeciwnie: ten ruch, jeśli 
świetny, może muzykę nobilitować. Więc trzeba stwo-
rzyć .dwa równorzędne czynniki: · ruch i mużykę. Rów
norzędne, to znaczyło u Czajkowskiego: na najwyższym 
poziomie. 

~iestetr, w pierwszej próbie, i to próbie publicznej , 

tylko jeden element znalazł się na tym poziomie naj
wyższym: oczywiście muzyka, która też odrazu wywo
łała zachwyt. 

Choreografia natomiast była skandalem, klęską, obrazą 
dla partytury. Czyli: była choreografią - na tamten 
czas zwyczajną, usiłującą swymi poczynaniami 
USP RA WIEDLIWIC potegę partytury, tak przecież -
dotąd - niepotrzebnej baletowi. Mało tego. Baletmistrz, 
którego nazwisko brzmiało: Reisinger, nie umiejąc dać 
sobie rady z autentyczną MUZYKĄ z wszelkimi jej 
komplikacjami rytmicznymi i tempowymi, zaczął, krok 
za krokiem, usuwać fragmenty muzyki Czajkowskiego, 
wprowadzając na to miejsce „numerki" baletowe do
tychczas tańczone w podobnych okazjach i mające -
z przyzwyczajenia - powodzenie. Zwyczaj to był w 
owych czasach dość przyjety i nikt z tego tragedii nie 
robił, chodziło o powodzenie, o oklaski. a czy działo się 

to przy muzyczce tej czy innej - nie miało to właści
wie znaczenia. Skutki tych zabiegów były oczywiste: 
klapa w teatrze i gromy w prasie. Po premierze 20 lu
tego 1877 r., którą jako dyrygent prowa~ił Riabow, 
pisał we Wspomnieniach Kaszkin: Przy wystawieniu 
baletu niektóre fragmenty muzyczne zostały opuszczone 
jako niewygodne dla tańca albo wymienione wstawkami 
z baletów innych kompozytorów. Oprócz tego baletmistrz 
wymógł dopisanie tańca rosyjskiego, którego wykonanie 
na dworze niemieckiego księcia wcale się nie tłumaczyło. 
Postępująca z przedstawienia na przedstawienie wymiana 
muzyki Czajk-0wskiego na wstawki innych kompozyto
rów sprawiła, iż w końcu co najmniej trzecia część mu
zyki JEZIORA byla zamieniona na fragmenty z innych 
baletów, przy tym najmniej wartościowych. 

Muchin napisał: Balet wystawiony jest przez baletmi
strza Reisingera, który jest absolutnym beztalenciem. 
Pokazał on nam nie - jak zdawać by się mogło -
sztukę związaną z jego specjalnością: balet, ale niepo
radne ćwiczenia gimr:astyczne. Corps de ballet drepcze 
w miejscu, machając rękami jak wiatrak skrzydłami, 

a solistki skaczą naokoło sceny, wykonując ruchy gimna
styczne. 

O muzyce natomiast pisano świetnie. 

Czajkowski jednak, zniechęcony dokładnie, na lat 12 
przestał myśle~ o balecie i doriero po tak długiej 



przerwie napisał Spiqcq królewnę - był to rok 1889. 
Tu, przyznam, nie rozumiem: ' jak mógł ten znakomity 

kompozytor, ·a przy tym koneser sztuki ;wogóle, artysta, 
obdarzony wielkim smakiem i ·gustem - jak mógł się 

ten człowiek zgodzić na Reisingera jako baletmistrza 
w ogóle, a w czasie roboty, kiedy przecież widział, co 
się dzieje - tym bardziej. Nie wiem, rzeczywiście nie 
rozumiem, może można to tłumaczyć je.go zafascynowa
niem samą sprawą NOWEJ muzyki baletowej, bo już 

samo to miało być właściwie rewolucją w realizacji 
spektakli tanecznych; ale przecież jego stosunek do pra
cy baletmistrza, do sztuki choreograficznej był nie tylko 

'pełen szacunku, ale też i wiedzy: Czajkowski przed za
braniem się do pracy nad partyturą JEZIORA dużo 

czytał, uczył się, patrzył na spektakle i próby baletowe. 
No więc nie rozumiem i tyle. 

No tak, ale skąd - przy niepowodzi;niu premiery 
z r. 1877 - 1o światowe powodzenie. JEZIORA jako 
spektaklu baletowego na całym przecież ś.wiecie? Dzięki 
wielkiemu, rzeczywiście wielkiemu choreografowi, Ma
riusowi Petipa. Był to uczeń Vestrisa, zaangażowany 

do Petersburga na stanowisko pierwszego tancerza. Rok 
to był 1847. Petipa to nietylko znakomity tancerz. To 
również w przyszłości mądry, twórczy, wymagający i od
ważny choreograf. Od czasu zapoczątkowania współpracy 
z Czajkowskim, do swych dotychczasowych osiągnięć 

dodał jeszcze to, co s.tanowi do ·dziś po.dwalinę każdego 

spektaklu baletowego - poezję układu; poezję, która nie 
musi być wcale słodka, ale która angażuje odbiorcę tak, 
jak to właśnie dobra poezja - gorzka często, bezlitosna, 
ale jednak poezja - potrafi. 

Szkoda, że ta współpraca zaczęła się dopiero w ro
ku 1890, a więc na trzy lata przed śmiercią kompozy
tora. Zdążył. on jeszcze - Czajkowski - zobaczyć 

w choreografii Petipa dwa swoje balety: Spiqcq kró
lewnę i Dziadka do orzechów. Te dwie prace, tak bardzo 
wspólne - kompozy·tora z choreografem - pozwoliły 

dopiero zrozumieć obu twórcom, jak daleko może do
prowadzić taka współpraca, i jak się działo dotąd, kiedy 
tej wspólnej myśli nie było. Petipa wie, czego chce, 
wie jaki ruch, jaki ciąg ruchów chce dla danej sceny 
zaprojektować. Omawia to bardzo szczegółowo z kom
pozytorem. Który teraz, mocą swego talentu, tworzy do 
tego muzykę - zgodną met;ycznie z zamierzeniami cho-

I 
' 

reografa, ale też pełną treści i tworzącą ten nastrój, 
o który chodzi im obu: obaj stają się prekursorami dzi
siejszego sposobu patrzenia na powstawanie dziel sztuki, 
która nie istnieje bez odbiorcy; stają się natchnionymi 
organizatorami wzruszeń odbiorcy, którego nie obchodzi, 
co czuli czy myśleli twórcy: on, odbiorca, płaci za to , 
żeby o n czuł, i był wzruszany. To właśnie w dzie
dzinie baletu stworzyli, jako pierwsi, Petipa i Czaj
kowski. 

A kiedy w roku 1893, było to szóstego dnia listopada, 
osiemdziesiąt lat temu, umarł Piotr Czajkowski - Petipa 
już wiedział, jaki dług ciąży na nim w stosunku do 
kompozytora: trzeba teraz zrobić JEZIORO ŁABĘDZIE 
tak, jak obaj - on i Czajkowski - pracowafi nad 
ostatnimi dwoma baletami. Nim jednak doszło do spek
taklu premierowego, odbyły się w lutym 1894 roku , 
trzy miesiące po śmierci Czajkowskiego, dwa koneerty 
poświęcone w całości zmarłemu kompozytorowi. 

W ich programie znalazł się II akt JEZIORA w cho
reografii Lwa Iwanowa, współpracownika Mariusa Pe
tipa, baletmistrza uzdolnionego, świetnie znającego par
tyt\irę JEZIORA i pamiętającego słowa Czajkowskiego 
o owym II akcie: - miłość, miłość i jeszcze raz miłość„. 

I otóż okazało się, że Iwanow potrafił te uczucia wy
razić nie namiętnym szeptem tancerzy, co zawsze wy
gląda dość śmiesznie i sztucznie, lecz ruchem: pełnym 

poezji, liryki i - właśnie miłości. Tak więc akt II JE
ZIORA pozostaje w choreografii Lwa Iwanowa, ale ca
łość, cała koncepcja i konstrukcja spektaklu, insceniza
cja i choreografia trzech pozostałych aktów - to wiel
kie dzieło Mariusa Petipa. Który, jak Czajkowski mu
zykę baletową, potrafił dżwignąć choreografię na wy
żyny odkrywczego nowatorstwa w sensie emocjonalno
ści i uwypuklenia życiowej dramaturgii całej akcji. • 

Dzieło miał poprowadzić doskonały dyrygent Riccardo 
Drigo, który prowadził premierowe wykonania dotych
czasowych dwóch baletów, był wielbicielem Czajkowskie
go i - jak mówiono - przyjacielem baletu. 

Przejrzał on. bardzo starannie partyturę, oczywiście 

usunął wszystkie wstawki ulokowane tam przez Reisin
gera, dodał - bo było to potrzebne dla koncepcji Pe
tipa - kilka małych utworów Czajkowskiego z op. 72, 
wreszcie przeinstrumentował wymagający tego akt IV. 
Wszystko to jednak czynione było z miłością i pie-



tyzmem dla kompozytpra, nie tylko wi~c nie dało efek
tów neiatywnych, lecz - odwrotnie - po.dniosło jeszcze 
wielk~ uro.dę partytury. 

Premiera - ta druga premiera, która, w sensie arty
stycznym, była przecież premierą pierwszą - odbyła 
się 27 stycznia roku 1895 w Petersburgu. Powodżenie 
było olbrzymie. Powodzenie, które owego baletu nie 
opuściło do dnia dzisiejszego. Historycznego zaszczytu 
baletowego - kreowania pierwszej Odetty-Odylli - dostą
piła Pierina Legnani, tancerka po szkole baletowej przy 
operze La Scala w Mediolan.ie, :łenomenalna techniczka, 
którą muzyka Czajkowskiego i romantyzm - ludzki 1 

wielki - choreografii uczyniły przy tycfi zaletach war
sztatowych prawdziwą romantyczką, poetką ta9ca. A po
tem tę partię podwójną, jednak zawsze w inscenizacji 
Petipa tańczoną przez jedną tancerkę, kreowały artystki 
tej miary, co Matylda Krzesińska, Olga Preobrażeńska, 
Wiera Trefiłowa i Tamara Karsawina. 

Wędrówka baletu przez sceny świata zaczęła się pra
wie od razu: w roku 1901 JEZIORO tańczone jest· 
w Moskwie, w 1907 w Pradze, w 1910 w LondyI}ie 
(fragmenty), w 1911 w Nowym Jorku, w 1912 w Monte 
Carlo - i_ tak dalej, i tak dalej i dalej, aż do stanu 
rra dzień dzisiejszy, który o tyle epok różni się od tam
tych czasów, a JEZIORO wciąż jest żelazną pozycją 
wszystkich baletowych teatrów kuli ziemskiej. 

A oto krótki kalendarzyk sceniczny JEZIORA w Polsce: 

1900 Warszawa, premiera JEZIORA, baletmistrz Rafael 
Grisi, balerina Cecylia Cerri, jej partnerzy: Michał 
Kulesza i Aleksander Gillert. 

1902-1914 Tańczą w War~zawie w rolach głównych JE
ZIORA świetni soliści rosyjscy: Lubow Rosławle
wa, Olga Preobrażeńska, Julia Siedowa, Helena 
Smirnowa, Tamara Karsawina, Obuchow, Kiakszt. 
W latach wojny tańczą artyści polscy: 

1916 Gaszewska, Kulesza, Walczak, 

1918 Pawińska. 

1920 JEZIORO wystawia w Warszawie Piotr Zajlich; 
tańczą: Halina Szmolcówna, Irena Szymi;ińsQ,. 
Piotr Zajlich, Aleksander Sobiszewski. 

1925 Wznowienie - ale nie jako stała pozycja reper
tuaru. 

Po wojnie: 

JEZIORO wystawiane jest w Warszawie, Poznaniu, 
Gdańsku, Wrocławiu i Bytomiu. W tym trzy róż
ne inscenizacje Stanisława Miszczyka - w Pozna
niu, Warszawie i Wrocławiu. 

1961 W Warszawie nowa incenizacja opracowana przez 
baletmistrzów radzieckich: Natalię Konus i Alek
sandr!! Sobola. Odetta-Odylia - Maria Krzyszkow
ska, Książę - Henryk Giero. 

1965 Inscenizacja i choreografia Raissy Kuzniecowej. 
Odetta-Odylia - Maria Krzyszkowska, Książę -
Zbigniew Strzałkowski. 





Beryl Grey w Jeziorze lab<;dzlm 

Nina Wyrubova S e rge Lifar w Jeziorze la
będzim . 



Maria Krzyszkowska, odtwórczyni roli Odetty-Odylii w 
Operze warszawskiej w roku 1956. 

F.lżbicta Ja roń w 
roli Odetty-Ody
lii w Teatrz e 
Wielkim w War-

szawie, 1966. 

Bożena Kociołkowska w roli Odetty-Odylii 
w Jeziorze Łabędzim, Opera Warszawska, 1973. 





AKT PIERWSZY 

Ogród przed pałacem księżny. Na polance bawi się 
młodzież. Tańczą panny i ich :kawalerowie. tańczy wśród 
nich śmieszny błazen. 
Księżna oznajmia swemu synowi, Zygfrydowi, iż juh o 

na balu musi wybrać oobie narzeczoną spośród grona 
zaproszonych dziewcząt . Słowa jej nie wywołują radości 
w duszy Zy1gfryda: nie poznał bowiem dotąd żadnej 
panny, która byłaby w stanie owładnąć jego sercem. 

Zapada zmierzch. Młodzież powoli rozchodzi się. Zyg
fryda ogarnia smutek. żal mu się rozstać z wesołym 
życiem w gronie przyjaciół. W jego wyobraż.ni :poja1wia 
się obraz dziewczyny, którą mógłby pokochać. Ale gdzież 
jest ta dziewczyna? 

Rozmowy przyjaciół nużą młodego księcia . Uwagę jego 
przykuwa :płynące po jeziorze sitado łabędzi. Zygfryd 
rusza w ślad za nimi. 

AKT DRUGI 

Łabędzie zwabiły Zygfryda w głuchą gęstwinę leś ną , 
nad brzeg jeziora. Nad wodą wznoszą się ruiny ponu
rego zamczyska. 
Łabędzie, Po wyjściu na brzeg, krążą w powolnym ko

rowodzie. Zygfryd przygląda się z uwagą jednemu z nich , 
który nagle przybiera _postać pięknej dziewczyny. Dziew
czyna wyjawia Zy1gfrydowi1 tajemnicę: nad nią i nad 
jej towarzyszkami ciążą czarodziejskie zaklęcia. Zły cza
rownik zamienił je w łabędzie. Jedynie nocą, wśród ["Uin 
tego zamku, mogą przybierać ludzką _postać. Zygfryd, 
pol"uszony do głębi gorzkim wyznaniem Odetty, zdecy
dowany jest zabić czarownika, ale Odetta odpowiada ze 
smutkiem. że śmierć czarownika nie zniweczy jego za
klęć. Jedynie wierna i czysta miłość młodzieńca, który 
nigdy dotąd żadnej dziewczynie nie poprzysiągł miłości , 
może uwolnić ją od czaró.w. Zygfryd, owładnięty szcze-

rym uczuciem do Odetty, składa jej przysięgę wieczystej 
wier:ności. 

Rozmowę Zygirfyda i Odetty podsłuchał mies:zka,jący 
w ruinach zamku zły geniusz - azaraw.ni!k. 

Nastaje świt. Dziewczęta ponownie zamieniają się w ła
będzie. 

Zygfryd wierzy głębcxko w siłę i stałość swego uczu
cia - uwolni Odettę od złych mocy. 

AKT TRZECI 

Bal w pałacu księżny. Przybywają zaproszeni goście. 
Zjawia się także sześć młodych :panien, spośród których 
Zygf·ryd ma wybrać narzeczoną. Młody książę nie przy
był jeszcze ina bal. Goście są tym :z.miesrz:ani, ale błazen 
zaczyna wesoło tańczyć, a za nim ruszają w tany i inne 
pary. 

Wreszcie pojawia się Zygfryd. 0dwraca się chłodno od 
dziewcząt, pełnych nadziei, że jedna z nich zostanie jego 
wybranką. Do pałacu przybywa nieznany gość. Jest nim 
zły Czarownik. P,rzyprowadził tu łudząco podobną do 
Odeitty swoją córkę, Odylię, której nakazuje oczarować 
Zyigfryda i wymusić na nim miłosne wyznani'e. 

Książę, będąc przekonany, że to jego Odetta przybyła 
na bal, wyjawia matce zamiar poślubienia dziewczyny. 
Czarowni!k triumfuje. Przysięga została złamana . Teraz 
Odetta i jej towarzyszki są zgubione na zawsze. Cza
rownik wskazując z szyderczym uśmiechem na Odettę, 
która pojawia się w dali, znika wraz z Odylią . 

zYgfryd pojął, że został oszukany. Zr07lpaczony biegnie 
nad brzeg jeziora. 

AKT CZWARTY 

Brzeg łabędziego jeziora. Ciemna, groźna noc. Wstrzą
śnięta nieszczęściem Odetta, opowiada swoim towarzysz
kom o zdradzie Zygfryda. Dziewczęta-łabędzie ogarnia 
smutek. Straciły nadazieję, że kiedykolwiek będą się mo
gły uwolnić od złych czarów. 

Przybiega Zygfryd. Nie złamał przecież przysięgi! Tarn, 



w pałacu, widział w Odylii swoją Odettę . To jej przecież 
wyznał miłość. 

Czarownik wzywa na pomoc żywioły. Szaleje burza. 
Niebo przecinają błyskawice . Ale nic nie jest w stanie 
pokonać c:zystej, młodzieńczej miłości, nic n ie rozłączy 

Zygfryda i Odetty. 
Czarownik sam podejmuje walkę z Zygfrydem, lecz 

w walce tej ginie. 
Zygfryd i Odetta, w otoczeniu jej towarzyszek, ra

dośnie witają pierwsze promienie wschodząceli:O słońca . 



AC TE I 

Au ja.rdiri devant le palais de la princesse les jeunes 
.s'amusent sur la pelouse. Les demoiselles et leurs ca
valiers dansen.t, pall'mi oles danseurs se trouve aussi le 
bouffon qui fait rire tout le monde. 

La princesse annonce a son fils Siegfried qu'un bal 
sera donne le lendemailn et qu'elle s'attend a ce que 
le jeune prince choisisse sa fi.ancee parmi les jeu.nes 
filles invitees. Les paroles de sa imere n'eveillent aucune 
joie chez Siegfried: il n'.a .pas en.core rencontre une 
jeune filie qui saurait gagner son coeur. 

Le jour tombe. La jeune compagnie se retire lente
ment. Une tri'stesse envahit l'ame du jeune prince. Il 
regrette de devoir quitter sa vie heureuse et la com
pagnie de ses amis. Son imagination lui offre l'image 
de la jeu.ne fille qu'il pourrait ain:er. Mais ou la cher
cher? 

Le bavardage de ses amis fatigue Siegfried. Tout 
a coup il voit s'avancer sur le łac une volee de cygnes. 
Il les suit de loin. 

ACTE Il 

Les cygnes ont attire „Siegfried au fond d'un fourre, 
au bord du łac. Au-dessus de l'eau on voit se dresser 
les ruines lugubres d'un vieux chiiteau. 

Les cygnes ont gagne le bord du łac et dansent en 
rond lentement. Siegfried regarde un des cygnes, qui 
soudain prend la forme d'une ravissante jeune fiUe. Elle 
lui revele son secret: elle et ses compagnes sont victimes 
d'un mauvais sort. Un mechant sorcier les a changees 
en cygnes. Ce n'est que pendant la nuit, pres de ce 
chateau, qu'elles peuvent retrouver leur forme humaine. 
Siegfried, bouleverse par les plaintes ameres d'Odette, 
decide de tuer le Sorcier, mais Odette repond avec me
lancolie que la mort du magicien ne detruira pas le 
funeste sortilege. Seul, un amour fidele et pur d'un 

jeune homme qui jamais encore n'a donne son coeur 
a une femme, peut la liberer des sortileges. Siegfried, 
transporte d'amour, jure a Odette de l'aimer eternel
lement. 

Voici l'aube. Les jeunes filles redeviennet des cygnes. 
Siegfried croit fermement a la puissance et a la con

stance de ses senti'ments - il va sauver Odette du 
pouvoir du Sorcier. 

ACT E III 

Au palais, les invites arrivent au bal de la princesse. 
Arrivent aus!:li les six jeunes filles, parmi lesquelles 
Siegfried doit choi~ir sa fiancee. Le jeune prince n'est 
pas encore la. Les invites en sont decus. Pour les 
distraire, le bouffon entame une danse joyeuse et les 
autres coui::ies le suivent. 

Siegfried arrive enfin. Il se detourne froidement des 
derr.oiselles qu'on lui presente et qui toutes esperent 
devenir celle qu'il choisira. Soudain on voit paraitre 
un inconnu. C'est le Sorcier. Il a amene avec lui sa 
fille Odile, dont la ressemblance avec Odette est frap
pante. Il lui ordonne de seduire Siegfried et de le forcer 
a lui' declarer son amour. 

Le prince, persuade que c'est sa bien-aimee Odette 
qui est venue au bal, declare a se mere son intention 
de l'epouser. Le Sorcier triomphe - le serment a ete 
brise. Maintenant Odette et ses co.mpagnes sont perdues 
a jamais. Le Sorcier montre de la main Odette qui 
awarait au loin. Lui-meme disparait avec Odile. 

Siegfried comprend qu'il a ete roule. Desespere , il 
court au bord du lac. 

ACT E IV 

Le łac des cygnes. Une nuit sombre et terrifiante. 
Desolee par son malheur, Odette raconte a ses amies la 
tra·hison de Siegfried. Les filles-cygnes se lamentent. 
Elles ont perdu tout espoii: d'etre jamais delivrees des 
mains du Sorcier. 

Accourt Siegfried. Il n'a pas trahi son serment! ~e 



n'est pas Odile qu'il a vu au palais, mais Odette, c'est 
elle qu'il aime, c'est a elle qu'il a declare son amour. 

Le Sorcier appelle a son aide tous lęs elements. Un 
orage terrible se dechaine. Le ciel est coupe d'eclairs. 
Mais rien ne peut vainc-re un amour pur et juvenile, 
rien ne peut plus separer Siegfried et Odette. 

Le S9rcier se jette dans une lutte corps a corps avec 
.Siegfried, mais il y perd sa vie. 

Siegfried et Odette, entoures des filles-cygnes, salueRl 
joyeusement les premiers rayons d'un soleil levaRt. 
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OSOBY AKT II 

Odettia-Odylla 

Książę 

Księżne 

Czarod:ziej Rotbart • 

Błazen 

W<>lf~ng 

AKT I 

Pas de trois 

Elżbieta Jaroń 

Bożena Kociolkowska 
Renata Smukała 

Ewa Głowacka 

pariusz Blajer 
Zdzisław Cwioro 

Jerzy Makarowski 
Janusz Smoliński 

Irena Mrówczyńska 
Olga Oleszkiewicz 

Stanisław Szymański 

Roman Kerson 
Ryszard Krawucki 
Miłosz Andrzejczak 

Jerzy Gracz11k 
Michał GniewaszewsJC; 

Janusz Subicz 

Bogdan Kamiński 

R11szard Majk"L 

Jqnina Galikowska, Barbara Olkusznik, Danuta Piasecka. Monika 
Rowicka, Barbar:i Sier, Renata Smukała, Irena Czapczyrtska, Jo!anta 

R11barska, JqnU§Z Smoliński, Zdzisław Cwioro, Jerzy Barank 'ewicz 

W a 1 c 
~aąsJalena Barto§ik. Ewa Głowacka Elżb ieta Lis, Irena Mrozińska, 

lic3a Rosl01\ska, Jolanta Rybarska Iwona Wyszoznirska. Barbara 
Zaręba, Marek Almert, Miłosz Andrzejczak, Jerzy Barąnkjęipicz• ~ 
Gniewaszwski. Jarosław Piasecki, Wiesław Różecki. Przem11slaw 

Sokó!ski, Ryszard Węgrzynek 

r-;; orarz 
Renata Agaciak, Małgorzata Cendro, Iwona Fotek, Jolanta Gr11golowicz, 
Elżbieta Kostarz, Małgorzata Potocka, Barbara Rosłaniec, Wanda 
Różycka, Jolanta Rusak, Barbara R11kowska, Eiąa Sieradzka, Halina 
Szafrańska, Daria Waszcz11k, Jolanta Wilkońska, Mirosława Wojewoda, 
Janusz Chmielewski, Seweryn Hys, Antoni Janaszak, Jerz11 Kozłowski, 
Krz11sztof Lubarski, Kazimierz Łukaszek, Czesław Mette, Janusz Subicz, 
Przem11slaw Sokólski, Krzysztof Sloń, Grzegorz Strzelczyk, Krz11sztof 

Sz11mański, Bogusław Tużnik, Ryszard Węgrzynek. 

Trzy łabędzie 

Magdalena Bartosik, Grażwa Qubiell:ckg Maja Dubik,~~~ ~lowacka 
Irena Mrozińska, Alicja Roslońska, Jolanta R11barska,o iudnickij'. 

Barbara Zaręba. 

Cztery łabędzie 

Jąnina Galikow.'f'a4· Barbara Gieraltowska, l?anuta· Piasecka, Monika 
Rą11ńckg., Barbar_ Sięr Renata Agaciak, Danuta Borzęcka, Irena 
Czapczvńska, Iwona Fotek, Wanda Róż11cka, Halina Wiśniewska, 

Bożena Zielińska. 

Łabędzie 

Renata Agaciak, Dagmara Albrecht, Magdalena Bartosik, Danuta 
Borzęcka, Małgorzata Cendro. Irena Czapcz11ńska, Grażyna Dun;elecka, 
Maja Dubik, Danuta Dudek, Iwona Fotek, Ewa Głowacka, Jolanta 
Gt11gołowicz, Maria Kocik, Elżbieta Kostarz, Elżbieta Lis, Irena 
Mrozińska, Ewa Owczarek, Małgorzata Potocka, Barbara Rosłaniec, 
Alicja Roslońska, Wanda Różycka, Sonia Różecka, Zofia Rudnicka, 
Jolanta Rusa.le, Jolanta Rybarska, Barbara R11kowska, Ewa Sieradzka, 

Daria Waszczvk, Jolanta Wilkońska, Halina Wiśniewska, 
Mi!'osława Wojewoda oraz Uczennice Państwowe; Szkoł11 Baletowe;. 

AKT III 

Narzeczone 
Janina Ga!ikowska, Danuta Piasecka, Monika Rowicka, Barbara Sier, 

. Magdalena. Bartos!k, Irena Czapczyńska, Grażyna Dubielecka, Ma;a 
Dubilf, fu:a Głowacka, Irena Mrozińska, Zofia Rudnicka, Jolanta 

Rybarskq. Iwoną Wyszomirsk3. Barbara za.,.eba. 

Taniec hiszpański 

Taniec neapolitański 

Jqnina GalikowskJ,, Barbara Olkusznik, Barbara Sier, Jerz11 Graczyk, 
anusz Subicz, frzemyslaw Sok6~ski 

oraz 
Renata Agaciak, Danuta Borzęcka, Irena Czapczvńska, Danuta Dudek, 
Iwona Fotek, Ewa Owczarek, Małgorzata Potocka, Barbara Rykowska, 

Sonia Różecka. 

Czardasz 

Mąnika RąJDickq. Grażyna Dubielecka, Barbara Zaręba, Jerz11 
Makarowski, Milosz Andrze;czak, Jerzy Barankiewicz 

oraz 
Elżbieta Lis, Ewa Owczarek, Jolanta Rusak, Wanda Róż11cka, Barbara 
R11kowska, Daria Waszczyk, Halina Wiśniewska, Mirosława Wojewoda, 
Antoni Janaszak, Krzysztof Lubarski, Czesław Mette, Krzysztof Słoń, 
Przem11slaw Sokólski, Grzegorz Strzelczyk, Janusz Subicz, Krzysztof 

Szymański. 



Mazurka 
Ma;a Dubik, Marja Kocik, Elżbieta Kostarz, Irena Mrozińska, ;A!łaja 
Roslońska, Roman Kerson, Marek Almert, Jarosław Piasecki, Wie w 

Róż ee ki 

oraz 
Dagmara Albrecht, Małgorzata Cendro, Jolanta Grygolowicz, Elżbieta 

Kostarz, Barbara Rosłaniec, Barbara Rykowska, Jolanta Wilkońska, 
Halina Wiśniewska, Iwona Wyszomirska, Jerz11 Barankiewicz, Januaz 
Chmielewski, Michał Gnie~vaszewski, Kazimierz Łukaszek, Bogualaw 

Tużnik, R11szard WęgTzvnek. 

AKT IV 

Zespół baletoW1J 

•• 
ORKIESTRA I . BALET TEATRU WIELKIEGO 

Uczennice i uczniowie Państwowej Szkol11 Baletowe; 

Statyści 

So"o na skrzypcach: Janusz Kucharski, Marek Szwarc, 
Maria Bryla-Liebig 

Solo na wio'.onczeli: Jerzy Węslawski, Jerzy Ługiewicz 
Wanda Borucińska · 

Solo na harlie: Iva Slechtova, Teresa S::ulowicz 

Dyryguje 

MIEczysŁA w NOWAKOWSKI 

Pedagog ba:etu: Irina Michaliczenko 

Asystent dyrygenta: Andrzej Strasz11ński 

Scenografowie-asystenci: Anna Zakrzewska-RodZiewicz, 
Wanda Żukowska-Waszak 

Inspicjenci: Zygmunt Wojtiuk, Franciszek Tut'ak 

InsPektorzy baletu: Ludwik Malecki, Irena Ładow1ka 

Kierownik grupy statystów: Bole1law 01ik 

Swiatło: mgr inż. Stefan Brzozowski 

Kierownictwo działu sceny: inż. Bogusław S11nkiewicz 

Brygadier sceny: Stanisław Marciniak 


