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„... Co jest bliskie memu charakterowi 
muzycznemu? Miłość, 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." 

P~otr Czajkowski 



TACJANNA WYSOCKA 

„JEZIORO LABĘDZIEh 
i muzyka baletowa w twórczości 

Piotra Czajkowskiego 

Balet „Jezioro łabędzie" został skomponowany w 
roku 1876. Czy odczuwa się jednak spadek zaintere
sowania dziełem Czajkowskiego? Bynajmniej, choć 
przyznać trzeba, iż koleje baletu są niezwykłe. Utwór 
choreograficzny, który poniósł klęskę w dniu swego 
pierwszego spektaklu, stał się z czasem najwartoś
ciowszą pozycją pomiędzy wszystkimi baletami ro
mantyczno-klasycznymi. 
Powodzenie swoje ,Jezioro łabędzie" zawdzięcza 

całkowicie i bezapelacyjnie muzyce Czajkowskiego. 
Bo balet wystawiany jest przez wielką ilość teatrów 
i to w najrozmaitszych wersjach, niezmienioną po
zostaje jedynie m u z y k a, genialne dzieło Czajkow
skiego; daje ono natchnienie twórcom-choreogra
fom i jest do dnia dzisiejszego marzeniem i celem 
baletmistrzów. Nie mówiąc już o Polsce, gdzie pra
wie każda scena baletowa ma ,Jezioro łabędzie" 
w swym repertuarze wystawiając balet w nowej in
scenizacji, balet święci triumfy na scenie Grand 
Opera w Paryżu, w londyńskiej Covent Garden i na 
wielu scenach Europy i Ameryki. 
Jeśli cofniemy się o lata, nie zdziwimy się może, iż 
premiera baletu, która odbyła się w Moskwie 20 lu
tego 1877 roku, poniosła prawdziwą porażkę. Zło
żyły się na to dwie przyczyny: zbyt jak na ówczesne 
czasy bogata symfoniczna muzyka Czajkowskiego 
i zbyt marna nawet na ówczesne czasy choreografia 
niemieckiego baletmistrza Reisingera. Zdawało by 
się paradoks: jakim sposobem piękno muzyki mo
gło stać się minusem spektaklu? 
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Afisz prapremierowy ,Jeziora łabędziego", Teatr W ielki 
w Moskwie, 1877 
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By to zrozumieć, należy uświadomić sobie czym by
ła muzyka baletowa w drugiej połowie XIX wieku 
w Rosji. Otóż do licznie wystawianych baletów na 
scenie Petersburga i Moskwy muzykę komponowali 
będący na etacie teatrów cesarskich „przysięgli" 

kompozytorzy z Ricardem Pugni i Alojzem Min
kusem na czele. Oczywiście, te na zamówienie i czę
sto w wielkim pośpiechu tworzone partytury, brzmia
ły przeważnie dość miernie, zresztą i ówczesne wy
magania były przeciętne: muzyka baletowa była 

· raczej tylko akompaniamentem, musiała być łatwą, 
wyraźnie akcentowaną metrycznie, skoczną i mniej 
więcej odpowiednią do treści, którą miała ilustro
wać. Choreograf nie troszczył się o głębszą treść 
akcji, spektakl służył raczej popisom wirtuozerii, 
popisom poszczególnych solistek. 
Uświadamiając więc sobie poziom ówczesnej muzy
ki baletowej, w pełni możemy ocenić rewolucję twór
czą, której dokonał Piotr Czajkowski wkraczając 
w to niepodzielne dotąd królestwo kompozytorów 
„przysięgłych". Nowe słowo, twórczy wkład Czaj
kowskiego stanowi w pierwszym rzędzie symfoni
zacja dotąd ubogiej harmonicznie i instrumental
nie partytury baletowej. W jego ujęciu muzyka ta 
staje się obrazowa, emocjonalnie nasycona, podkre
ślająca, a nawet inicjująca treść i klimat, charakter 
i oblicze postaci dramatu cherograficznego. Muzy
ka Czajkowskiego jest zawsze absolutnie związana 
z treścią baletu. 
Pisze on 24 czerwca 1878 roku do pani von Meck*: 

,,Nigdy treść sztuki ni·e może być napisana po skompo
nowaniu muzyki, bo gdy muzykę komponuje się do 
określonego libretta, treść jego podpowiada słuszny wy
raz muzyczny". 

A w liście do Pogożewa z dnia 6 stycznia 1891 roku 
mówi: 

„Wydaje mi się, że ja istotnie posiadam dar prawdzi
wie, szczerze i z prostotą wyrażać muzyką te uczucia, 
nastroje i obrazy, które sugeruje tekst". 

Omawiając z Taniejewem** kwestię, jak należy 
pisać operę czy balet, Czajkowski tłumaczy: 

Uważałem uważam i będę uważać, iż trzeba to ro-„ , , . d z 
bić jak najprościej tak jak dusza podpowia ~- awsz_e 
dążę do tego, by muzyka wyrażała szczerze i prawdzi
wie treść dzieła. Prawda i szczerość nie są rezultatem 
mędrkowania, ale bezpośrednim wynikiem wewnętrzne
go uczucia''. 

Nowatorstwem muzyki Czajkowskiego było wpro
wadzenie do partytury baletowej właściwych twór
czości kompozytora melodyjności i szerokiej kanty
leny. A ówczesnym kompozytorom romantyczna 
śpiewność partytur chorograficznych Czajkowskie
go wydawała si~ mało zrozumiała, często wręcz szo
kująca. Również czyniono Czajkowskiemu zarzuty 
z racji wprowadzania przez niego tematyki i f~rm 
tanecznych do utworów symfonicznych. Sergiusz 
Taniejew pisze do Czajkowskiego o jego „IV Sym-

fonii": 
Scherzo jest nadzwyczajne i brzmi ślicznie. Nie 

i~bię w nim tria, podobne jest do tańca baletowego. 
jedną z wad tej symfonii, z którą się nigd~ nie pogo
dzę, jest to, że każda jej część zawiera cos, co P_rzy
pomina muzykę baletową: środek andante, trio ;' 
scherzo rodzaj marsza w finale. Przy słuchamu 
symfonll mimowoli widzi mi się pani Sobie~zc~ń
ska albo Gillert II (artyści baletu Teatru Wielkiego 
w Moskwie - przyp. red.) co psuje mi humor i przesz
kadza rozkoszować się wieloma przepięknymi frag
mentami tej symfonii". 
Na ten list odpowiedział Czajkowski w dość. ostry 

sposób: 

Stanowczo nie rozumiem co nazywa Pan ,,m~yką 
baletową" i dlaczego nie może Pan z nią się pogoazić. 
Czy Pan rozumie pod tym określeniem ka_żdą w~sol~, 
z tanecznym rytmem melodię? Bo w taki~ razie ni~ 
powinien Pan pogodzić się z większością symfonii 
Beethovena, w których melodie takie spotyka Pan na 

* Nadieżda von Meck (1831-1894), meceaas Czajkowskiego 
** Sergiusz Taniejew (1856-1915), kompozyt~r, pi:'°ista, od 

roku 1885 dyrektor Konserwatorium Mosk1ewsk1ego 



Scena z II aktu prapremiery ,Jeziora łabędziego", Moskwa 
1877 

każdym kroku. Czy chciał Pan powiedzieć, iż trio 
w moim scherzo napisane jest ·w stylu Minkusa, Ger
bera czy Pugni? Wydaje mi się, że nie zasługuje ono 
na to. A w ogóle stanowczo nie rozumiem, jak w okreś
leniu „muzyka baletowa" może się mieścić coś zasłu
gującego na lekceważenie. Przecież muzyka baletowa 
nie koniecznie musi być zła, może być dobra (choćby 
„Silvia" Delibes'a). A jeśli . tak, to chyba wszystko 
jedno czy Sobieszczańska tańczy czy nie". 

Sztuką baletową Czajkowski interesował się od daw
na i Enany krytyk muzyczny Laroche pisał, że kom
pozyt r miał skrystalizowany pogląd na balet jako 
na osobny i pełnoprawny gatunek sztuk.i. Uważał 
balet za „najniewinniejszą i najwięcej moralną ze 
wszystkich sztuk" i oburzał się na widzów uczęszcza-

Nina Wyrubowa i Serge Lifar, Grand Opera w Paryżu 

jących na spektakle baletowe li tylko w celu ogląda
nia nóżek tancerek. Brat kompozytora Modest wspo
mina, iż Czajkowski, często odwiedzający spektakle 
baletowe, nabył nawet pewnej znajomości technik.i 
tańca klasycznego i cenił „ballon", „elewację", moc
ne pointy i inne, jak się wyraża Modest, „mądrości". 
Ze znanych mu baletów najwięcej cenił Czajkowski 
„Giselle", nazywając ją perłą poezji, muzyki i cho
reografii, ideałem baletu. Kompozytor mawiał, iż 

urzeka go romantyzm treści baletu, jego strona fan
tastyczna. 
Jak powstał balet ,Jezioro łabędzie"? Autorami li
bretta są ówczesny dyrektor Teatrów Cesarskich 
Biegiczew i tancerz Gelcer. Napisane ono zostało 
w oparc~u o bajkę niemiecką pisarza Ml_lzeusa, przy 
czynnym udziale samego Czajkowskiego. Jest io opo-



1. wieść o losach młodej dziewczyny zaklętej przez 
czarownika w ptaka, a wyzwolonej przez miłość 
młodego księcia. Czajkowski przez cztery lata przed 
rozpoczęciem pracy nad P.~rtytąrą baletu, skompo
nował i wystawił w roku 1871 balet ,Jezioro łabędzie" 
w majątku ,,Kamienka" dla dzieci swej siostry Alek- , 
sandry. Była ona żoną Lwa Dawydowa, syna deka
brysty, właściciela ,,Kamienki". Muzyka zawierała 
już w całości główny motyw białych łabędzi, który 
słyszymy w uwerturze i w akcie drugim. Brat kom
pozytora Modest tańczył rolę księcia, siostrzenice 
Tania i Ania były małymi łabędziami, sam zaś Czaj
kowski reżyserem, pianistą i dekoratorem. Skąd miał 
Czajkowski pomysł libretta i dlaczego skomponował 
do niego muzykę? Otóż w obszernej bibliotece ,,Ka
mienki" znajduje się tomik poezji Puszkina, wyda
ny w roku 1869, a w nim bajka „O carze Sałtanie". 
W niej właśnie są fragmenty o carewnie zaklętej w 
ptaka. A na marginesie książki są notatki poczynio
ne ręką kompozytora. Nie dalecy więc będziemy od 
prawdy twierdząc, że p r a p r e m i e r a baletu od
była się w roku 1871 w ,,Kamience". Musiała chyba 
być pełna wdzięku, czego niestety nie można powie
dzieć o premierze moskiewskiej w roku 1877. 
Balet wystawiony został przez baletmistrza Reizin
gera, który zupełnie nie rozumiał i nie zgłębił całego 
piękna partytury Czajkowskiego. Nie chodziło mu 
wcale o wyakcentowanie rzeczywistej treści tańca, 
o ukazanie przeżyć i uczuć bohaterów na tle ich cha
rakterystyki muzycznej. Reizinger komponował balet 
podkreślając utartym zwyczajem głównie cechy baj
ki z jej światem czarowników, z całym bagażem ele
mentu fantastycznego. O stosunku Reizingera do 
twórczości Czajkowskiego sądzić możemy ze wspo
mnień profesora konserwatorium moskiewskiego 
N. Kaszkina, który pisze: 
„Przy wystawieniu baletu niektóre fragmenty były 
opuszczone jako niewygodne do tańca, albo zmie
nione na wstawki z baletów innych kompozytorów". 
Postępująca z przedstawienia na przedstawienie 
„wymiana" muzyki Czajkowskiego na wstawki in
nych kompozytorów, sprawia iż w końcu co najmniej 
trzecia część muzyki ,Jeziora" była zmieniona na 
fragmenty innych baletów, przy czym najmniej war
tościowych". 

Pierina Leniani jako Odetta-Odylla, Petersburg 1895 



Nie najlepiej wyglądało i wykonanie baletu. Prima
baleriną ówczesnego baletu w Moskwie była wy
soce utalentowana Sobieszczańska, o której pisał 
znakomity Blasis, iż „można zaliczyć ją do najwięk
szych gwiazd choreografli". Jednakże nie Sobiesz
czańska tańczyła główną rolę na premierze, tylko 
przeciętna tancerka Karpowa, której mąż posiadał 
rozliczne stosunki. Balet nie miał powodzenia. Na
dieżda von Meck pisze do Czajkowskiego 14 stycz
nia 1880 roku: 

„ ... wszystko jest biedne i ponure. W sensie choreogra
ficznym ten balet jest bardzo marny". 

A krytyk Laroche mówi po premierze: 
„Nędzniejszego balet!J nie widziałem nigdy. Ani ko
stiumy, ani dekoracje nie mogły zatuszować bezsensu 
choreografii". 

A w rok później pisze: 
„Przy innej redakcji choreograficznej - jestem pewien -
balet ten wzbudzi zainteresowanie, bo partytura jest 
czarująca". 

To samo rozumiał choreograf Petipa, który insce
nizował balety Czajkowskiego w Petersburgu: „Śpią
cą Królewnę" (1890) i „Dziadka do orzechów" (1892). 
Kompozytór pracował w najściślejszym kontakcie 
z baletmistrzem. Ten ostatni dawał szczegółowe 
wskazówki i wytyczne, określające nie tylko ilość 

taktów, ale i charakter muzyki, a Czajkowski, ce
niący smak artystyczny Petipy i jego nieomylną 
muzykalność całkowicie się do nich stosował. Marius 
Petipa (1822-1910) był uczniem znakomitego Ves
trisa i pracował w Petersburgu w charakterze ba
letmistrza przez przeszło pół wieku. Wystawił 57 
baletów, wznowił 17 i ułożył 34 divertissements. Jed
nak dopiero współpraca z Czajkowskim otworzyła 
przed nim nowe horyzonty. 
Niestety, kompozytor nie doczekał się zrealizowania 
marzenia Petipy - wznowienia ,Jeziora łabędziego", 
nie stał się świadkiem jego powodzenia. Dopiero po 
śmierci Czajkowskiego, na akademii ku czci zmar
łego kompozytora, dnia 17 lutego 1894 roku wysta
wiony został w choreografii Lwa Iwanowa II akt 
baletu, zaś 27 stycznia 1895 roku odbyła się w Peters
burgu w Teatrze Marińskim premiera całego spek
taklu w choreografii Mariusa Petipy i Lwa Iwano
wa. Nad partyturą pracował kapelmistrz Riccardo 

Galina Ułanowa w partii Odetty-Odylli, Teatr Wielki w Mos

kwie 



Drigo, pierwszy wykonawca baletowych dzieł Czaj
kowskiego, skreślając w pierwszym rzędzie wszystkie 
dodane do partytury Czajkowskiego fragmenty mu
zyczne innych kompozytorów. Pierwszą wykonaw
czynią roli Odetty-Odylli była włoska balerina Pie
rina Legnani, świetna techniczka, typowa przedsta
wicielka tańca terre a terre. Po Legnani rolę Odetty
-Odylli tańczyły primabalerina Polka Matylda Krze
sińska, Olga Preob~ażańska, Wiera Tref"dowa i Ta
mara Karsawina, nie ustępując tancerce włoskiej 
w technice, a górując nad nią wyrazem przeżycia 
wewnętrznego. Rolę Odetty-Odylli w inscenizacji 

• Petipy tańczyła zawsze ta sama balerina. 

Tacjanna Wy socka 

Jvette Chauvire jako Odetta-Odylla, Grand Opera w Paryżu 





KRONIKA ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI 
PIOTRA CZAJKOWSKIEGO 

1840 

1850 

1854 

- 7 maja w Wotkińsku urodził się Piotr 
Iljicz Czajkowski 

- ojciec oddaje młodego Piotra do Instytu
tu Prawmczego. Po jego ukończeniu Czaj
kowski rozpoczyna pracę w Ministerstwie 
Sprawiedliwości. Przez ten cały czas kon
tynuuje naukę muzyki: uczy się gry na 
fortepianie, śpiewa w chórze i zaczyna 
komponować. 

- matka kompozytora umiera podczas epi
demii cholery 

1860-70 - Czajkowski opracowuje rosyjskie p1esm 
ludowe dla śpiewników wydawanych przez 
Mamontowa i Prokunina 

1862 

1865 

1866 

- porzuca pracę w Ministerstwie i poświęca 
się w zupełności muzyce. Studiuje u Za
remby harmonię, kontrapunkt i u Anto
niego Rubinsteina orkiestrację. 

- komponuje Kantatę do tekstu Schillera, 
która stała się dyplomową pracą w Kon
serwatorium Petersburskim 

- obejmuje posadę profesora w Konserwa
torium Moskiewskim. Rozpoczyna pracę 
nad swoją pierwszą symfonią programową 
pt. Zimowe marzenia oraz nad pierwszą pró
bą operową Burza wg dramatu Ostrow
skiego. 

1867 - powstaje pierwsza opera Wojewoda 

1862 - powstaje poemat symfoniczny Romeo i Julia 

1872 - Czajkowski zostaje stałym koresponden-

1876 

1877 

1879 

1883 

1887 

1887 

1890 

1891 

1892 

1893 

tem muzycznym pisma „Rosyjskie Wia
domości" w Moskwie 

- powstaje balet Jezioro łabędzie oraz poemat 
symfoniczny Francesca da Rimini wg Dan
tego. Następuje głęboka depresja psychicz
na, kompozytor bliski jest popełitienia 
samobójstwa. 

- Czajkowski wyjeżdża do Szwajcarii. Tu
taj powstaje Eugeniusz Oniegin i IV Symfonia. 

- powstaje opera Dziewica Orleańska wg Schil
lera. Prapremiera Eugeniusza Oniegina. 

- powstaje opera Mazepa 

- Czajkowski rozpoczyna pracę nad operą 
Czarodziejka 

- powstaje balet Śpiąca królewna 

- po tournee koncertowym po Europie Czaj
kowski powraca na stałe do Rosji i osiada 
w małym miasteczku niedaleko Moskwy -
Klinie. W tym okresie powstaje symfonia 
Manfred wg Byrona, V Symfonia oraz opera 
Dama pikowa 

- powstaje jednoaktowa -opera Jolanta 

- praca nad baletem Dziadek do orzechów 

- powstaje ostateczna wersja VI Symfonii. 
W listopadzie tego roku Czajkowski zara
ża się cholerą i umiera 6 listopada. 



CYPRIAN KAMIL NORWID 

Do słynnej tancerki rosyjskiej 

Patrz! Patrz! Wybiegła, jak jaskółka, skoro 
Nad śliskie woskiem teatru jezioro, 
I trzyma stopę na powietrzu bladem, 
Pewna, że niebios nie poplami śladem, 
Schylając kibić, jakby miała zbierać 
Rosę lub kwiatom łzy sercem ocierać. 

Płynniej i słodziej tylko ciekną fale, 
Tylko różańców zlatują opale, 
Grawitującej do Miłości - środka, 

Co zwie się Chrystus i każdą z nich spotka! 

A jednak Tobie! ... która niżej jeszcze 
Wejrzałaś w głębie, nie nucą dziś wieszcze - , 
Lecz ja, syn Polski, rzucam wieńcem z głowy 
Pod twoje stopy ruskiej białogłowy 
I łzę posyłam, co prawdziwie świeci, 
Bo ani znasz jej, ani Cię tu doleci! ... 



... Znów nad morze książę schodzi, 
Dookoła wzrokiem wodzi, 
Naraz patrzy - po głębinie 
Łabędzica biała płynie. 

„Czemu książę mój najmilszy 
Niczym dzień pochmurny milczy? 
Czemu takie smutne lica?" -
Zapytuje łabędzica. 

Odpowiada na to książę : 
„ W gorzkim żalu serce grążę 
Do każdego jeżdżą swaty, 
A ja jeden nie żonaty". 
„Czyżbyś kogo miał na myśli? 
O kim mówisz? Powiedz ściślej". 

,jest księżniczka gdzieś za morzem 
Co zaćmiewa światło boże, 
W nocy jasność w krąg rozsnuwa, 
Jej uroda wzrok przykuwa, 
Pod warkoczem księżyc pala, 
Lśni na czole gwiazda biała, 
A wspanialsza jest od pawia, 
Gdy dostojne kroki stawia, 
A gdy wdzięczne słowo powie -
Szmer strumienia brzmi w jej mowie. 
Zresztą - ludzie kłamać mogą". 

Książę rzekł i czeka z trwogą, 

Ona waży coś w napięciu 
I po chwili mówi księciu : 
„ Wiedz, choć taka jest księżniczka, 
Żona - to nie rękawiczka : 

- W każdej chwili jej nie zmienisz. 
Pomyśl zanim się ożenisz, 
Dobrze rozważ moje słowa, 
Żebyś później nie żałował". 

Ale książę się zaklina, 
Że to jego chęć jedyna, 
Że obmyślił wszystko ściśle 
I jest gotów po namyśle 
Cud-księżniczkę sercem całym 
Kochać wiernie i z zapałem 
I pójść za nią w świat daleki, 
Choć za góry i za rzeki. 

Łabędzica tylko wzdycha 
I wzdychając mówi z cicha : 
,,Po co szukać masz po świecie? 
Ta księżniczka - to ja przecie". 

I trzepocze już skrzydłami, 
Przelatuje nad falami, 
Z wysokości się opuszcza 
I w nadbrzeżnych siada kuszczach . . 
Z piór łabędzich się obnaża 
I w księżniczkę przeobraża : 
Pod warkoczem księżyc pala, 
Lśni na czole gwiazda biała, 
A wspanialsza jest od pawia, 
Gdy dostojne kroki stawi~, 
A gdy wdzięczne słowo powie -
Szmer strumienia brzmi w jej mowie. 
Książę ją do piersi tuli, 
Obejmuje jak najczulej 
I prowadzi przez podwoje 
Do kochanej matki swojej. 
Klęcząc kornie się odzywa: 

„Matko, pani miłościwa, 
Oto moja narzeczona, 
Niech ci córką będzie ona, 
Przyzwolenie daj nam swoje, 
Pobłogosław nas oboje, 



Aby dzieci twe w przyszłości 
Żyły w zgodzie i miłości". 

N ad ich głową pochyloną 
Matka staje więc z ikoną, 
Z oczu leje łzy i rzecze: 
„Niech was Bóg ma w swojej pieczy". 

Książę zwlekać niezbyt lubił, 
Więc księżniczkę wnet poślubił 
I zaczęli wspólne życie 
O potomstwie marząc skrycie" ... 

Aleksander Puszkin 
„Bajka o carze Sałtanie, o jego synu, sławnym 
i potężnym bohaterze księciu Gwidonie 
Sałtanowiczu i o pięknej księżniczce Łabędzicy." 

(fragment) 
Przełożył: Jan Brzechwa 
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TREŚĆ LIBRETTA 

AKT PIERWSZV 

W parku przed pałacem odbywa się wesoła zabawa. 
Zygfryd, syn panującej księżnej, uroczyście obchodzi 
dzień pełnoletności. Wśród zebranych gości rej wo
dzi książęcy błazen, który zachęca młodzież do tań
ca i zabawy. 
Nadchodzi oczekiwany przez wszystkich Zygfryd, 
jak zawsze jest on sentymentalny i romantyczny. 
Goście wiwatują na jego cześć, a młodzi przyjacie
le porywają go do wspólnej zabawy. 
Ale oto wesoły gwar milknie - w towarzystwie dwor
skiej świty nadchodzi księżna. Po powitaniu gości 
oznajmia ona Zygfrydowi, iż nazajutrz w pałacu 
odbędzie się wielki bal, na którym będzie musiał 
wybrać narzeczoną. Wręcza mu również złotą ku
szę - urodzinowy prezent. Jednak słowa matki nie 
wywołują u Zygfryda spodziewanej radości. Księżna 
żegna gości i wraz ze swymi dworkami odchodzi 
do pałacu. Wszyscy powracają do przc.;rwanej zaba
wy i w parku znów rozbrzmiewa wesoły i radosny 
gwar. 
W takt poloneza goście rozchodzą się po ogrodowych 
ścieżkach. Zygfryd zostaje sam i zaczyna marzyć 
o dziewczynie, którą mógłby pokochać. W tym mo
mencie błazen przerywa rozmyślania i ukazuje sta
do białych łabędzi. Tkniętym dziwnym przeczuciem 
Zygfryd porywa kuszę i biegnie ich śladem w stronę 
jeziora. 

AKT DRUGI 

Jest północ. Rudowłosy czarodziej Rotbart wycza
rowuje obrazy swojej potęgi i wywołuje zaklęte przez 
siebie białe łabędzie. Przez jezioro przepływa sznur 
łabędzi. Wyszedłszy na brzeg krążą one w powolnym 
korowodzie czekając na swoją królową. 
Nadbiega Zygfryd i spłoszone ptaki ulatują. Książę 
chce strzelać w kierunku najpiękniejszego łabędzia, 
lecz w tej chwili ptak przybiera postać pięknej dziew
czyny. To księżniczka Odetta. Wyjawia ona Zygfry
dowi tajemnicę cza t'U, który ciąży nad nią i nad jej 
towarzyszkami: to czarodziej Rotbart zamienił je 
w łabędzie i tylko nocą mogą one przybierać ludzką 
postać. Jedynie ten, kto prawdziwie pokocha Odettę, 
może zdjąć to okrutne zaklęcie. Wzruszony tym opo
wiadaniem książę wyznaje swe uczucie i przysięga 
dozgonną miłość. Gotów jest również zabić czarno
księżnika, lecz Odetta wyjaśnia mu, że z chwilą 

śmierci Rotbrata wszystkie dziewczęta pozostaną 
zaklęte w łabędzie. 
Rozmowę ich podsłuchał czarownik, który postano
wił uknuć podstępny plan zemsty. 
Wstaje świt. Odetta żegna się z księciem i na rozkaz 
Rotbarta powraca z towarzyszkami nad jezioro. 
Zygfryd święcie wierzy, że jego prawdziwa i nie
zmienna miłość wyzwoli Odettę i jej towarzyszki 
spod władzy czarownika. 



AKT TRZECI 

W pałacu książęcym odbywa się wielki bal. Przyby
wają zaproszeni goście a wraz z nimi księżniczki, 
spośród których Zygfryd ma wybrać swoją narze
czoną. Przybywa księżna i w towarzystwie syna wita 
zebranych gości. Fanfary zapowiadają prezentację 
księżniczek, ale Zygfryd pamiętając o przysiędze 
danej Odetcie, nie chce ofiarować korony żadnej 
z dam. Fanfary rozbrzmiewają powtórnie - zjawia 
się tajemniczy gość. To przybywa w przebraniu 
Rotbart prowadząc swą córkę Odyllę, do złudzenia 
przypominającą Odettę. To właśnie om: ma uwieść 
młodego księcia i doprowadzić do złamania przysię
gi. Zygfryd oczarowany postacią Odylli prosi ją do 
każdego niemal tańca, wreszcie wyznaje jej swą mi
łość, ofiarowuje książęcą koronę i przysięga dozgon
ną wierność. Czarownik triumfuje. Ukazuje księciu 
białego łabędzia i dopiero teraz Zygfryd uświadamia 
sobie, jak wielki popełnił błąd. Pełen rozpaczy opusz
cza salę balową i biegnie nad jezioro, by błagać 
Odettę o przebaczenie. 

AKT CZWARTY 

Dziewczęta zaklęte w łabędzie straciły nadzieję na 
uwolnienie się spod władzy Rotbarta. Na brzeg je
ziora przybiega zrozpaczona Odetta i opowiada 
dziewczętom o zdradzie Zygfryda. Lecz oto nad je
zioro przybiega również książę i błaga Odettę o prze
baczenie. Siła jego miłości jest tak wielka, że Odetta 
przebacza mu. Rotbart zdaje sobie sprawę, że jego 
czarodziejska moc zaczyna słabnąć. Postanawia sam 
rozprawić się z księciem. Zaklęciem przywołuje 
burzę i rozpoczyna walkę z Zygfrydem. Książę jed
nak zwycięża. Rotbart ginie, a jednocześnie tracą 
moc wszystkie jego zaklęcia. Szczęśliwi Odetta i Zyg
fryd w otoczeniu wyzwolonych dziewcząt cieszą się 
z odzyskanej wolności. 

J 
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Balet w czterech aktach 
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Akt II i IV oraz 
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Akt I i III 
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Odetła 

Odylia 

Ksiitżę Zygfr_yd 

Rotbart czarodziej 

Księżna Matka 

Błazen 

Pn:yjaciele Księ<:ia 

Pas de trois 

Trzy łabędzie 

Człer7 łabędzie 

Narzeczone 

Partie solowe 
w ła6cu hiszpańskim 

Parłle solowe 

OBSADA 

LILIANA KOWALSKA 
UOŻENA KOCIOŁKOWSKA (i:-ościnnie) 

LILIANA KOWALSKA 
DOŻENA KOCIOŁKOWSKA (;ościnnie) 

KAZIMIERZ WRZOSEK 
KAZII\UERZ KNOL 
MAREK SKURATOWICZ 

KAZIMIERZ KNOL 
BOGDAN JANKOWSKI 

BARBARA LELENIEWSKA 
KRYSTYNA ZALEWSKA 

ZDZISŁAW LIS 
ZBIGNIEW SOBIS 

JERZY JASIŃSKI 
KRZYSZTOF KULIK 
JERZY PIĘTKA 
MAREK SKURATOWICZ 

ANNA LEWANDOWSKA, l\llCHALI'SA 
MAKOWSKA, JANINA NIESOBSKA, 
DOROTA PUZANOWSKA, JERZY 

. PIĘTKA, MAREK SKURATOWICZ 

ANNA LEWANDOWSKA, MICHALINA 
MAKOWSKA, JANINA NIESOBSKA. 
DOROTA PUZANOWSKA, KRYSTYNA 
URBANIAK 

JOLANTA ANDROSZOWSKA, JOLANTA 
FISIAK, LEANDRA JASIŃSKA, 
MAŁGORZATA PAWINSKA, GRAŻYNA 
POPŁAWSKA, BARBARA STEFANIAK 

LEANDRA JASIRSKA, JOLANTA 
MAKIEWICZ, MAŁGORZATA 
PAWIŃSKA, GRAŻYNA POPŁAWSKA, 
KRYSTYNA URBANIAK 

JOLANTA ANDROSZOWSKA,DOROTA 
PUZANOWSKA, KRZYSZTOF KULIK, 
MAREK SKURATOWICZ 

w ła6cu neapollła6skim LEANDRA JASl!Q'SKA, JOLANTA 
MAKIEWICZ, ZDZISŁAW LIS, 
ZBIGNIEW SOBIS 

Partie solowe 
w tańcu węcferskim 

Partie solowe 
w tańcu polskim 

BARBARA LELENIEWSKA, MICHALINA 
MAKOWSKA, ZYGMUNT GALOCH, 
BOGDAN JANKOWSKI 

MARIA GRZESKIEWICZ, KRYSTYNA 
LECYK, JERZY PIĘTKA, ZBIGNIEW 
LECYK 

• 
Koryfeje: JOLANTA ANDROSZOWSKA, ELZBIETA 

DOBROWSKA, KRYSTYNA LECYK, JOLANTA 
MAKIEWICZ, MICHALINA MAKOWSKA, 
MAŁGORZATA PAWIŃSKA, DOROTA 
PUZANOWSKA, BARBARA STEFANIAK, TADEUSZ 
BOGUCKI, KAZIMIERZ DWORCZAK, JERZY 
JASIŃSKI, KRZYSZTOF KULIK, ZBIGNIEW 
LECYK, ZDZISŁAW LIS, STEFAN PIĄTKOWSKI, 
JERZY PIĘTKA, JAN STOLARSKI, ZYGMUNT 
SLEDŻ, PIOTR WOJCIECHOWSKI 

Zespół 
baletowy: ALINA BARANOWSKA, URSZULA BROGOWSKA, 

JOLANTA FISIAK, MARIA GRZESKIEWICZ, 
KRYSTYNA JANOWSKA, LEANDRA JASIIQ'SKA, 
ANNA KULIK, DANUTA LEWCZUK, ZDZISŁAWA 
ŁĘGOWJK, KRYSTYNA MARGAS, ALOJZA 
MIEDZIŃSKA, LILIANA PAWLUC, MAŁGORZATA 
PIETRYKOWSKA, BARBARA SAMULKIEWICZ, 
KRYSTYNA SŁABICKA, EDYTA SOBIERAJ, 
KRYSTYNA URBANIAK, JOLANTA WICBLISSKA, 
MICHAŁ BARAŃSKI, ANDRZEJ JAŁOSZYSSKI, 
LESZEK KOSTRZEWSKI, SŁAWOMIR LISIAK, 
RYSZARD KOSCIOŁEK, TOMASZ ŁUKASzyNSKI, 
WITOLD WOJTAS, ZENON WORONIECKI 

oraz uczniowie Państwowej Szkoły Baletowej w Łodzi 

ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO W ł.ODZI 
Dyryguje - TADEUSZ KOZI.OWSKI 

Solo skrzypcowe: Zdzisław Banaszczyk, Franciszek Bartosiak 

Solo wiolonczelowe: Anna Matczak, Jerzy Sr:czerba 

Harfa: Alicja Warszawska-Cypko, Barbara Wilczek-Ryder 

Ob6J: Zdzisław Kaczmarek, Piotr Zybert 

Inspicjenci: Alicja Derkacz, Janusll Kunce 



Kierownik baletu - K ZIMIERZ WRZOSEK 

Pedagodzy baletu - 'INA BIELIKOWA 
MICll./\IL KUCHAIUEW 

ZSRR 

Asystent baletmistrza - KRI STY;'l;A ZALEWSKA 

Akompaniatorz:v baletu - AN1"A WŁODARSKA 
MACIEJ JANASZKIEWICZ 
WALDEMAR SYNDER 

lnspcktorz~· baletu - JOLANTA WICHLIŃ'SKA 
STE.FAN PIĄTKOWSKI 

Przerwy po I, II i III akcie - po 20 minut 

WDŁ, zam. 7132. 5000 szt W8'1354 


