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Akt I 
Obraz 1 

Park nieopodal zamku. Książę Zyg
fryd w gronie przyjaciół obchodzi 
dzień swoich urodzin: właśnie osiąg
nął pełnoletniość. Dworski trefniś za
bawia obecnych wesołymi tańcami . 

Wiadomość, że w parku pojawiła się 
panująca księżna, matka Zygfryda, 
wzbudza poruszenie; trzeba przerwać 
zabawę, usunąć ślady niedawnej liba
cji. Księżna dobrotliwie napomina 
Zygfryda. Po jej wyjściu zabawa roz
poczyna się na nowo. 
Zapada mrok. Goście opuszczają 
park. Zygfryd zostaje sam. Dostrzega 
przelatujące wysoko na niebie stado 
białych łabędzi . Chwyta kuszę i udaje 
się nad jezioro. 

Obraz 2 
Jezioro w gęstym lesie. Pyszne białe 
łabędzie płyną w kierunku brzegu. W 
ptakach tych zaklęte są piękne 

dziewczyny, które tylko nocą powra
cają na krótko do swej prawdziwej, 
ludzkiej postaci. Los tych dziewcząt 
jest w rękach czarownika Rotbarta. 
Tylko prawdziwa miłość może uni
cestwić jego złe moce. 
Nad brzegiem jeziora pojawia się 

Zygfryd. Dostrzega białego ptaka i 
napina cięciwę. Jeszcze chwila i 
strzała przeszyje łabędzia . Ale niespo
dziewanie ptak zamienia się w piękną 
dziewczynę: to królowa łabędzi, Odet
ta. 
Oczarowany pięknością Odetty Zyg
fryd próbuje ją schwytać. Odetta do
strzega w Zygfrydzie swego wybawi
ciela, jednak strach przed Rotbartem 
każe jej się wymknąć z rąk księcia i 
oddalić w korowodzie dziewcząt. 

Zygfryd składa jej przysięgę wiecznej 
miłości. 
Nadchodzi świt. Dziewczyny znów 
zamieniają się w ptaki. Czułe pożeg
nanie Odetty z· Zygfrydem. 

Akt li 
Księżna-matka wydaje bal na czesc 
Zygfryda. Przybyło wie le dziewcząt 
wysokiego rodu, spośród których 
Zygfryd powinien sobie wybrać na
rzeczoną . Żadna jednak nie przyciąga 
uwagi księcia . Wszystkie jego myśli, 
wszystkie uczucia należą do Odetty. 
Czyniąc zadość naleganiom matki 
Zygfryd stara się wszakże okazać 
uprzejmość zaproszonym pannom i 
tańczy z nimi. 
Słychać fanfary oznajmiające przyby
cie nowych gości . Na balu pojawia się 
czarownik Rotbart, a z nim - Odylia, 
jego córka. Zygfryd oszołomiony jest 
jej łudzącym podobieństwem do 
Odetty. 
Rotbart pragnie, by Zygfryd zakochał 
się w Odylii i zapomniał o Odetcie, a 
więc by złamał złożoną jej przysięgę 
wierności. Właśnie dlatego nadał 
swej córce podobieństwo do królo
wej łabędzi i przywiódł ją na zamek. 
Odylia kusi księcia . Zygfryd ulega w 
końcu jej czarom. Jego wybór pada 
na Odylię. Wyznaje jej miłość. Rotbart 
triumfuje. W tej właśnie chwili ukazu
je się biały łabędź. Zygfryd, ogarnięty 
rozpaczą, biegnie nad jezioro, do 
Odetty. 

Akt Ili 
Noc. Na brzegu jeziora stoją dziew
częta . Zwiesiły smutno głowy. Wie
dzą o nieszczęściu, jakie spotkało 
Odettę. Zygfryd błaga Odettę o prze
baczenie, zapewnia ją o sile i nie
zmienności swojego uczucia. 
Czarownik Rotbart przyzywa czarne 
łabędzie i rozkazuje im rozłączyć parę. 
Zygfryd staje do walki o swą miłość, 
o szczęście Odetty, i odnosi zwy
cięstwo. Tracą moc złe czary, kończy 
się panowanie czarownika. Wscho
dzące słońce oświetla Zygfryda i wy
bawioną Odettę. 



Maciej Negrey 

Wiele by mówić o muzyce romantyzmu. 
Każdy, kto wgłębił się w nią czy choć otarł 
powierzchownie, ma coś do powiedzenia 
o jej naczelnych cechach. Dla jednego ro
mantyzm będzie epoką pieśni, inny na pie
destał wyniesie romantyczną symfonię, 
miniaturę, dramat muzyczny. Nam idzie o 
zdolność tej muzyki do emanacji ruchu, bo 
przeczuwamy, że właśnie w epoce roman
tyzmu była ona całkiem szczególna. 
Spytać może ktoś: czy ubiegłe epoki, aż 
po najdalszą przeszłość, nie są w równym 
stopniu wyrazem tej samej zdolności mu
zyki, by sięgnąć choćby do klasycyzmu z 
jego suitami, divertissements i baletami 
dworskimi? A cóż powiedzieć o sztuce 
antycznej z jej synkretyzmem? 
Dotykamy wielu rzeczy naraz. Najpierw: 
gest i taniec to nie jedno. Taniec, ten to
warzyski, nie rytualny, jest w gruncie rze
czy pozamuzyczną konwencją, należy do 
sfery obyczaju raczej, niekoniecznie do 
sztuki. Toteż starzeje się wraz z obycza
jem, wraz z formami życia towarzyskiego, 
nie trwa na ogół dłużej niż jedno pokole
nie. Można rzec, że sama muzyka tanecz
na starzeje się, że zanika w niej zdolność 
do emanacji ruchu, choćby ona sama była 
godna najżywszego zainteresowania. 
Tymczasem romantyzm muzyczny przy
niósł inwazję tańca w wymiarach i posta
ciach dotąd niespotykanych, bo mających 
sens społeczny. Fala tańca była zbyt sze
roka, by zachować spójność, rozdzieliła 

się zatem na szereg nurtów współbież
nych: _taniec użytkowy, salonowy, wirtuo-

zowski i ten artystyczny z prawdziwego 
zdarzenia - bo takimi drogami postępowa
ła muzyka romantyczna, a i pośrednich 

ścieżek nie brakło. Gdzieś na jednym znaj
wyższych wierzchołków tej fali znalazł się 
walc - i tkwił tam przez blisko osiemdzie
siąt lat nieskrępowanego rozwoju, aby 
wreszcie dostąpić dwojakiej nobilitacji: 
wkroczył szerokim nurtem do muzyki arty
stycznej, wdarł się w obręb szacownej 
symfonii jako jedna z samodzielnych jej 
części, zaś użytkowa postać walca, znaj
dując apogeum w twórczości niezrówna
nego Johanna Straussa, stała się również 
- dzięki jego geniuszowi - faktem arty
stycznym. Lecz tylko walc. Inne formy ta
neczne, trafiające epizodycznie do rozlicz
nych gatunków muzyki poważnej, obja
wiały tę samą krótkotrwałość żywota, co 
wszystkie dotychczasowe tańce, niegdyś 
modne. Toteż krótki był żywot modnych 
baletów, czy raczej tanecznych potpourri, 
choć z pozoru odpowiadały one istocie 
gatunku. 
Za to gest - jego wymowa trwa dłużej. A 
muzyka XIX wieku wciąż doskonaliła się w 
sztuce gestu. I ~łaśnie ona, muzyka ro
mantyczna, znajduje po dziś dzień szcze
gólnie wielu chętnych wykonawców; 
wciąż najwięcej jest dyrygentów chcą

cych wykonywać romantyczne symfonie, 
poematy symfoniczne, koncerty i opery. 
Dziecko bez -śladu zdziwienia wypowie 
uwagę o nadzwyczajnej zgodności ru
chów dyrygenta z przebiegiem muzyki 
granej przez orkiestrę, sądząc, że pierwsze 
jest odbiciem drugiego. My wiemy, że za
sadniczo powinno być. odwrotnie, ale 

.. 

naiwność dziecka graniczy tu z przenikli
wością, bo wszak ruchy dyrygenta nie są 
niczym innym jak przekładem muzyki na 
gest, tyle że muzyki tkwiącej w jego 
wyobraźni, o czym dziecko może nie wie
dzieć. Wszelako porównajmy gestykulację 
dyrygenta prowadzącego symfonię Hayd
na z poruszeniami innego, który dyryguje 
symfonię Czajkowskiego. Otóż choćby 

obaj starali się być żywymi metronomami, 
różnica będzie oczywista: sama materia 
dźwiękowa muzyki romantycznej, z jej na
brzmiewaniami i wyciszeniami, przyśpie
szeniami i zwolnieniami, gradacjami na
pięć - wszystko realnie zapisane w party
turze - zmusza do gestu intensywnego, 
sugestywnego, namacalnie oddającego 

przebieg muzyki. 
Lecz romantyzm muzyczny uparcie rozwi
jał muzykę gestu ucieleśnionego w tema
tach, frazach i szerszych rozwinięciach, 

jako grę arsis i thesis, grę wzbogacaną i 
wydłużaną, przeciąganą niebezpiecznie aż 
do granic wytrzymałości wątku. W tej 
grze można mówić o trafności posunięć i 
o ruchach chybionych. Wielkie dzieła za
czynają się, rozwijają i kończą gestem 
nieomylnym, którego funkcja staje się w 
końcu idiomem; nie sposób pomylić po
czątku z końcem, ekspozycji z repryzą, 

uwertury z antraktem. Tu bowiem muzyka 
gestu przebyła już fazę teatralizacji, aby 
wejść w sferę symboliki. Gest otwarcia 
dzieła staje się gestem objawienia, prze
niesienia w inny wymiar, kreacji nowych 
światów, powołania do życia. I tu krąg się 
zamyka, muzyka znowu powraca do 
swych źródeł. I w tym właśnie kręgu 

odnajdziemy balety Piotra Czajkowskiego. 

li 
Galeria muzycznych postaci końca wieku 
XIX ogromnie jest różnorodna. Tworzą je
szcze weterani romantyzmu, osiwiali re
wolucjoniści - Liszt i Wagner. Ich wybit
niejsi rówieśnicy dawno już odeszli, ostat
ni Berlioz, ale późne lata przyniosły im 
szczęśliwy przypływ inwencji: o artystycz
nej emeryturze nie ma mowy. U szczytu 
kariery jest właśnie pokolenie lat trzydzie
stych i czterdziestych: Brahms i Czajkow
ski, Bruch i Saint-Saens, Dvofak i Grieg, w 
natarciu wciąż trwa rosyjska „Potężna 

Gromadka", gdzieś na uboczu tworzy sa
motny Bruckner i równie poza czasem 
tkwiący Franck. Są wreszcie i młodzi: Ja
nacek i Elgar, Mahler, Sibelius, Debussy.„ 
Parada typów ludzkich i artystycznych -
co postać to problem, to znak zapytania. 

Nasze wyobrażenia o późnym romantyz
mie każą w nim widzieć prawdziwy raj dla 
osobowości silnie egocentrycznej, intro
wertywnej, ale i wybuchowej, której nie 
obca jest histeria, ale i poczucie humoru. 
Osobowości pełnej pęknięć, przygniecio
nej melancholią, w poczuciu fatalizmu 
uganiającej się za niedoścignionym idea
łem. Wypisz, wymaluj - Czajkowski. 
Takim był w istocie, a może nawet był po
stacią o wiele bardziej tragiczną niż mówi 
nam to historia, równie obłudna i pełna 
wstydliwych eufemizmów jak współczes
ność. Ale każdy z tych wielkich dźwigał 
krzyż na swoją miarę (jakby powiedział 

Dumas-ojciec) i skrzętnie skrywając brze
mię, obnosił swą twarz rozmyślnie zado
woloną, pogodną, rubaszną . Czynili tak 
Dvofak: Brahms, Saint-Saens ... Czajkow
ski tego nie potrafił, był jednym z tych, 
którzy najpierw długo tłumią w sobie nie
dobre afekty, aby się w końcu do cna wy
gadać. Introwertyzm? Tak, ale kontrolo
wany. 

Obserwował swe uczucia, dawał się im 
ponosić, ba, pławił się w nich z cokolwiek 
masochistycznym upodobaniem, ale jego 
własna sytuacja życiowa napełniała go 
głębokim niesmakiem. Upokarzający był 

poniekąd status kompozytora subsydio
wanego przez egzaltowaną babę, właści
cielkę milionowego majątku, której musiał 
wywdzięczać się opisami, a właściwie tłu
maczeniami własnej muzyki. Jakże jednak 
nie żywić wdzięczności dla kobiety, która, 
wiedziona być może tylko instynktem, 
odnalazła muzykę właśnie jego w powodzi 
mniej lub bardziej artystycznej produkcji 
Wszechrosji. Jakże nie mieć podziwu dla 
subtelności gry psychologicznej, w jaką 

wciągnęła ona Czajkowskiego, gry tajem
niczej, gry w chowanego, gry, która mu
siała podniecić jego wyobraźnię, bo tkwił 
w niej odległy, ale czytelny refleks owego 
słynnego zamówienia na Mozartowskie 
Requiem. O, z pewnością nie samą tylko 
panią von Meck bawiła ta gra. Bez tego 
permanentnego obstalunku nie mógł się 
w końcu obejść i Czajkowski. Zerwania, 
które raptem nastąpiło z jej strony, nie 
spodziewał się, długo nie mógł przeboleć 
ani zrozumieć. Nie zrozumiemy go i my, 
dopóki powodowana fałszywym wstydem 
dyskrecja biografów nie przestanie prze
słaniać meandrów żywota Czajkowskiego. 
Nie znosił siebie samego, i kto wie, czy nie 
dlatego właśnie nie znosił Brahmsa i jego 
muzyki. Ze wszystkich współczesnych 

właśnie Brahms był doń najbardziej po-



dobny. Poza tym postać Czajkowskiego 
bliższa jest raczej pierwszym romanty
kom, choćby Lisztowi. Ale młodość Liszta 
upłynęła pod znakiem wojującego roman
tyzmu, podczas gdy lata młodzieńcze 

Czajkowskiego przebiegły w warunkach 
względnego spokoju estetycznego. Poja
wiały się raczej modyfikacje starych idei 
niż jakieś nowe prawdy. Pozytywistyczny 
sposób myślenia, o którym, gdy mowa o 
muzyce, często się po prostu zapomina, 
nie zdołał zmienić niczego poza pewnymi 
przesunięciami akcentów, proporcji; w 
gruncie rzeczy muzyka biegła dalej swym 
trybem, czerpiąc z olbrzymiego zapasu 
propozycji, nagromadzonych i tylko w nie
wielkiej części wykorzystanych przez ro
mantyczną rewolucję. Czajkowski wpisał 
się w ten szeroki nurt z pełnym poczuciem 
swobody: było tu. dość miejsca dla każdej 
indywidualnośc i, pod warunkiem wszela
ko, aby była indywidualnością prawdziwą. 

111 
A zatem w sztuce muzycznej końca ubie
głego stulecia najwyższą wartość miała 

prawda. Rodzą się zresztą wówczas prądy 
realistyczne. A przy tym: nie jest to czas 
sprzyjający jakiejkolwiek hochsztaplerce. 
Zostaje ona w mig wykryta i zdruzgotana. 
Czajkowski, wykrętny w korespondencji , 
nie zawsze szczery w kontaktach - w mu
zyce jest autentyczny; mało tego: od swej 
własnej muzyki żąda prawdy o sobie. Zaś 
prawda jest prawdą tylko wtedy, gdy jest 
dopowiedziana do końca. Wyrazistość 

ekspresji nie pozostawia wątpliwości co 
do jej charakteru, wymaga jedynie jasnego 
postawienia sprawy: jasnego, wyraziste
go, czytelnego gestu. 
Gest jako osnowa struktury rozwojowej. 
symfonii czy dramatu muzycznego jest za
tem u Czajkowskiego warunkiem sine qua 
non zaistnienia muzyki. To nie tylko pow
szechna stylistyka, duch czasu, język epo
ki, ale nakaz moralny. Sine qua non! Czaj
kowski czuje się zobowiązany - nie wobec 
mecenasów, nie wobec przyjaciół, nie wo~ 

bee społeczeństwa - ale wobec siebie. 
Sztuka jest dlań oazą prawdy o sobie sa
mym. Dlatego nie wahał się nigdy dać 
ujścia wszystkim swym muzycznym upo
dobaniom. Nie zawsze było to dobrze wi
dziane. Zarzucano mu (i czyni się to niekie
dy do dzisiaj) balansowanie na krawędzi 
banału . Przenikliwemu sceptykowi, jakim 
był Sergiusz Taniejew, uczeń i najszczer
szy przyjaciel Czajkowskiego, wiele się w 
muzyce jego nie podobało. Czynił mistrzo-

wi gorzkie wymówki za „baletowe" ujęcia 
niektórych partii w symfoniach. Czajkow
ski bronił się, nobilitując po drodze i 
obdarzając komplementami genre baleto
wej muzyki, bo ją lubili Ale też nie była to 
muzyka rodem z ówczesnych widowisk 
zwanych baletami i Czajkowski dobrze o 
tym wiedział. Miał bowiem własną wizję 
baletu, niepodobną do niczego, co dotąd 
pod tym pojęciem rozumiano. 

IV 
Lubił balet. Tak po prostu nap i sał w swej 
monografii kompozytora Arnold 
Alszwang, omawiając okoliczności pow
stania Jeziora łabędziego. Ale to nie 
wszystko. Czajkowski był zafascynowany 
tańcem - obrazy tańca, obrazy balu prze
śladują go niemal; jeśli dziś sądzimy, że 

było w tym cokolwiek radosnego; to się z 
gruntu mylimy. Bal był instytucją . Był jed
ną z najokrutniejszych instytucji, na jakie 
zdobyła się ówczesna Rosja. Na balu nale
żało być! Bo jeśli nie ... I kolejny taniec, i 
ryki wodzireja, i rząd brzydkich panien pod 
ścianą , i mizdrzący się konkurenci, i tabun 
ciotek-stręczycielek, i politykująca mło
dzież, i zmowy, intrygi, afery, plotki. A 
wśród tego przegląd kadr - sposobność 
dla bacznego oka. I muzyka. 
Muzyka ta była dla Czajkowskiego świad
kiem tak wielu ludzkich dramatów, dzieją
cych się na jednym balu, że nie umiał pi
sać jej inaczej, jak dramatycznie. Fascyna
cja tańcem nie płynęła z dreszczu zmysło
wego doznania; brała się ze znajomości 
prawdy o balu. Tak rozumiane wątki tane
czne stawały się surowcem dramaturgicz
nym - wnosiły znaczenia. Spójrzmy na 
karty, jakie trzymał w swych rękach kom
pozytor Piotr Czajkowski: wyrazistość ge
stu muzycznego to jedna, upodobanie do 
gatunku to druga, głęboka znajomość cha
rakteru tańca i jego rzeczywistych funkcji 
to trzecia, wyizolowanie dramaturgiczne
go surowca i dramaturgiczny zamysł to 
czwarta - cztery asy! 
Baśniowość libretta ułatwiła mu zadanie. 
Odrealnienie treści pozwalało przemawiać 
tonem mniej zobowiązującym , intymnym. 
Zarazem pozwalało też na liryzm i elegan
cję . Tak jest - Czajkowski miał skłonność 
do tworzenia lirycznych cacek. I byłoby 
może Jezioro łabędzie pozostało uroczym 
bibelotem (zresztą nieraz bywa tak wysta
wiane i odbierane), gdyby nie żelazna kon
sekwencja przeprowadzenia głównej myś
li dramatu, która poprzez podatną i już 
znaczącą materię tańców-przeczuć nieu-

chronnie prowadzi do fatalnego końca . 
Muzyka Czajkowskiego, z natury bogatym 
posługująca się gestem, tutaj prowokuje 
wręcz do odczytywania w niej wszelkich 
przejawów ruchu i nadawania im form wi
zualnych. Może tylko u Leo Delibesa mu
zyka baletowa posiada w jakimś stopniu 
ten sam dar, nie dostaje jej jednak 
owego dramatycznego rozwoju. Dlatego 
właśnie Jeziorem łabędzim zapoczątkował 
Czajkowski nowy etap rozkwitu baletu 
jako scenicznej formy dramatycznej. Jej 
zasady traktujemy dziś jako oczywistość, i 
to jest chyba największy sukces tej muzy
ki, a jej stworzenie - jednym z najwspa
nialszych gestów Czajkowskiego. 

Od miriad elektronów biegnących po 
swoich orbitach po gigantyczne masy ciał 
nieb ieskich wypełniających wszelką prze
strzeń - wszystko, wszystko jest ruchem. 
Jego celowość, o którą próżno pytać, bo 
odpowiedzią będzie : przybywam stamtąd, 
a tam dążę, celowość ta jednych zachwy
ca, by innych pobudzać do śmiechu i 
drwin; a takie jest przemieszanie celów, 
mnogość kierunków, polifonia dążeń, że 

chciałoby s ię tamę postawić dociekaniom 
i tylko wsłuchać się w głęboki, nasycający 
wszystko swym brzmieniem ton: otó har
monia universum. 
Nasz spokój, nasze poczucie równowagi -
to wszystko wywodzi się z ruchu, z jego 
obecności; bo w nim tkwimy, bo jesteśmy 
jego cząstką. To bezruch budzi w nas 
strach i odrazę, niepokój i wstręt. Ruch 

przywraca nas życiu , jest jego symbolem. 
Póki ruchu, póty życia . 

W górę i w dół, wszerz i wgłąb - ruch sta
nowi o muzyce i jest jej najbardziej nama
calną cechą. Muzyka wznosi się i opada, 
pulsuje, a jej warstwy zachodzą na siebie, 
przesłaniają się wzajem, zapadają w ni
cość i wydobywają się z głębokości w cią
głym ruchu. Istnieje rodzaj muzyki, który 
zamyka w sobie ruch najpełn iej, czerpie go 
akurat tyle, ile jest kon ieczne: muzyka poli 
foniczna. Ucieleśniony ruch, ruch w zamk
niętych przestrzen iach po śc i śle wyzna
czonych torach. 
Ale istnieje też muzyka, w której jest jakby 
nadmiar ruchu; to tak, jakby nie wszystek 
ruch został związany muzyczną materią , 

sprowadzony do ściśle muzycznych funk
cji, jakby go zostało trochę pomiędzy 
dźwiękam i. Wówczas muzyka e m a n u -
j e ruch. Pobudza nas doń, wyzwala go w 
nas. Jeśli z całej przebogatej struktury ru 
chowej zawartej w muzyce dostrzeżemy 
jedynie rytm, reagujemy w sposób prymi
tywny: przytupywaniem, kołysaniem s ię 

miarowym, podskakiwaniem zgoła . Lecz 
gdy wrażl iwość większa, muzyka prowo
kuje do poruszeń złożonych, kompozycyj
nych, uwarstwionych z odpowiedzi na 
wszelkie przejawy ruchu. Powstaje gest. A 
skoro tak, to krąg się zamknął: muzyka po
wróc iła do ruchu, z którego s i ę wyw iodła, 
uwalniając po drodze zamkniętą w nim 
ekspresję . 
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li PREMIERA 

Niedziela. 8 grudnia 1985 r., godz. 19.00 

o. oby 

Cdetta-Odytia ••• , • , •••••••••• , ••••••••• RENATA SMUKĄŁA 

Ksl'\żę Zygfryd •• , , ••••••• , •• , • • • • •••• ARKADIUSZ STĘPIE~ 

Księżna, matka Zygfryda • ." .' • • • • • • • • • • • • 

R otbart, czarodziej • • • • • 

Błazen •••••••••••• 

WoUgahg, opiekun kałęcla l mlatrz ceremonii. 

AKT I 

Pa• de troi a 

•• , • MA.JA DUBIK 

, LUKASZ GRUZIEL 

KRZYSZTOF SŁOjq 

• ZBIGNIEW .JUCHNOWSKI 

KAMA AKUCEWICZ, BEATA NOWI!<iSKA, BOGDAN CHOLEWA 

Walc: l Polonez 

Danuta Borzęcka. Monika Korzeniowska, Barbara Sułkowska, Halina Wlśnlewaka, 

Mariusz Małeckl, Robert Sarneckl, Wojciech Warszawski, Artur Wojtaalk 

Małgorzata Falkowska. .Jolanta Grygołowicz, Barbara Kluaek, Daria 

Kochańczyk, Katarzyna Kwaśniewska, Iwona Runowska, Magdalena Siek, 

Izabela Zag6raka, Andrzej Borowski, Wojciech Głowackl, Artur .Janowski, 

Piotr Piotrowski, Zbigniew Szlenk, Robert Szymański, Sławomir Swi'\łnlcki, 

Mirosław Żydowicz. 

Cztery łabędzie 

ANNA BIAŁECKA, ELŻBIETA KWIATKOWSKA, .JULITĄ. ŁUB~SKA, EL'WIPA PIORUN 

Pas de quatre 

KAMA AKUCEWICZ, BARBARA KRYDA, BEATA NO\\ll<tSKA, HALINĄ WISNIEWSKA 

Białe łab'łdzie 

Ewa Aksamitowaka, Ewa Borek, Małgorzata Boryś, Małgorzał4 Cendro, Krystyna 

Clchorzewska. Małgorzata Falkowska, Iwona Froellch, Elżbieta Gowarzewska, 

Barbara Klu-lc, Monika Korzeniowska. Ewa Kro.snodębaka, Beata Krajewska. 

Katarzyna Kwaśniewska, Katarzyna Pazlo, Anita Pietrewicz, Alicja Roałoń&ka, 

Małgorzata Rykier, Magdalena Sielc, Urszula Smalculska. Barbara Sułkowska, 

Bożena Szymańska, Edyta WaaU-•ka. Iwona Wasilewska. Izabela Zag6raka. 

AKT n 

Narzeczone 

MAŁGORZATA FALKOWSKA, MONIKA KORZENIOWSKA, BARBARA SUŁKOWSKA 

BOŻENA SZYM~Sl<A, EDYTA WASILEWSKA, HALINA Wl~NIEWSKA 

Taniec hiszpańakl 

ELWIRA PIORUN, ANNA STASZAK, ROBERT GLUMBEK, ROBERT SARNECKI 

Taniec neapolitański 

DANUTA BORzącKA, STEFAN ŻEROMSKI 

Małgorzata Boryś, Elżbieta Gowarzewska, Barbara Klusek, Beata Krajewska, 

Katarzyna Kwaśniewska, Iwona Wasilewska. 

Taniec: węglerakl 

BARBARA. KRYDA, JERZY KOSJANIK 

Ewa Borek, Daria Koc:hańc:zy\t, Ewa Kraanodęb•ka. Wanda R6życ:ka. Małgorzata 

Rykier, Magdalena Sie~, Mirosława Wojewoda, lzabe14.Zag6raka, Andrzej Bor-owaki, 

Cezary Ci,,,gło, Wojc:lech Głowacki, Mlroaław Kalemba, .Jarosław Kłoa, Marcln 

Mlzlelski, Robert Szymański, Artur Wojtaalk 

Mazurka 

KRYSTYNA CICHORZEWSKA, JULITA LUBIJęSKA, ANITA PIETREWICZ, 

ALICJA ROSLO~SKA. .JA.'QOSLAW PIASECKI, BOGUSLAW TUŻNIK, 

WOJCIECH WARSZAWSKI, .JAN ZDANOWICZ 

AKT m 
Solo białych łabędzi 

BARBARA KRYDA, ANNA BIAŁECKA 

Czarne łabędzie 

Ewa Borek, Iwona Froelich, Elżbieta G~zlel, Jolanta Grygołowicz, Daria Kochań

c::zyk, Jolanta Kowalczyk, Ewa Krasnodębska. Iwona Runowaka 

B ałe łabędzi• 

. zesp6ł baletowy 

Solo na akrz:ypcach - Stanisław Tomanek 

Solo na wiolonczeli - .Jerzy Ługlewlcz 

Solo na harde - lva Slechtova 

BALET I ORKIESTRA TEARTU WIELKIEGO 

uczniowie Patiatwowej Szkoły Baletowej 
im. R. 'l'urczynowlcza w Warazawie 

'Statyści 

DYRYGENT 

BOGDAJI BOPPMAJlll 

Pedagodzy-korepetytorzy baletu: Borta Bruakin /ZSR~/, Nina DanlłoWa /ZSRR/, 

Teresa Memchea, Krystyna Popławska, K .allna Schubert 

Inspicjenci: Ryszard Mlsaol, Bogumił Slcorakl 

Zakończenie przedatawlenla: ok. godz. 21.50 /dwie przerwy/ 

Nakład: 1500 egz. DRUK BEZPŁATNY 




