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PIOTR CZAJKOWSKI 
(1840-1893) 

I 
zieje życia Piotra Czaj
kowskiego były niekon
wencjonalne, pełne chwil 
zadowolenia i szczęścia, 
ale i nie pozbawione wy-

darzeń tragicznych. 

Urodził się jako syn Rosjanina 
i Francuzki Aleksandry Assiere 
(pierwszą żoną Iljicza Czajkow
skiego była Niemka Maria K11i
ser). Rodzice Piotra, jego starsza 
siostra z pierwszego małżeństwa 
Zynaida, również młodszy o 10 
lat brat Modest z drugiego mał
żeństwa, nie wykazywali ani za
interesowań ani uzdolnień mu
zycznych. Tylko mały Piotr od 
wczesnego dzieciństwa, za naj
milszą zabawę uważał wygrywa
nie na domowym pianinie me
lodii i ciekawie brzmiących akor
dów. 

Przyszedł na świat 25 kwietnia 
1840 roku u podnóża Uralu, w 
mieście Wotkińsku, gdzie wtedy 
j ego ojciec był dyrektorem huty. 
Pierwszą wychowawczynią przy
szłego kompozytora była Niem
ka Fanny-Diirbach, zupełnie nie
muzykalna. Postarano się o inną 
nauczycielkę, ale niestety taką, 
która mogła go nauczyć zale
dwie początków gry na pianinie, 
sama nie mając szerszej kultury 
muzycznej. Dopiero kiedy po
dobno zaczął bywać w domu 
Czajkowskich muzykalny oficer 
armii rosyjskiej, Polak, Maszew
ski, Piotr usłyszał po raz pierw
szy kompozycje Chopina i szyb
ko nauczył się z pamięci kilku 
jego mazurków. 

Gdy po ośmiu latach zapropo
nowano ojcu posadę bliżej Pe
tersburga, w Ałpajewsku, chłop
ców zostawiono czasowo w in
ternacie w Petersburgu. Tu Piotr 
zaczął pobierać systematyczną 
naukę gry fortepianowej, tutaj też 
9-letni chłopiec zaczął kompo
nować. Chorobo jednak przerwa
ło pobyt w internacie. Wrócił do 
domu rodzicielskiego, ale nie na 

długo. Ojciec odwozi go znowu 
do Petersburga i umieszcza w 
szkole prawniczej, przygotowują
cej do kariery urzędniczej. W 
szkole tej był przeciętnym ucz
niem, ale promocje otrzymywał 
co roku. Nienawidził prawo
znawstwa i matematyki, marzył 
o muzyce. 
Smierć matki w r. 1854, którą 

uwielbiał i kochał, była ciężkim 
przeżyciem dla 14-letniego 
chłopca. 

Wkrótce otrzymał Piotr pierw
szego poważnego nauczyciela 
fortepianu, Niemca R. Kiindinge
ra, zarazem przewodnika po 
świecie muzyki. Z nim chodził 
młody Czajkowski na koncerty, 
poznawał symfonie Haydna, Mo
zarta, Beethovena. Inny cudzo
ziemiec, Włoch Piccioli, nauczy
ciel śpiewu, wprowadzał młode
go adepta w świat operowej mu
zyki włoskiej, głównie Belliniego, 
Donizettiego i Rossiniego. 

Tak więc kiedy w roku 1859 
kończy Piotr szkołę prawniczą 
i podejmuje pracę urzędnika w 
ministerstwie sprawiedliwości, w 
muzyce jest już zaawansowany 
znacznie, choć raczej po dyle
tancku. Okoliczności sprzyjają 
jednak. W roku 1862 sławny pia
nista i kompozytor, Antoni Ru
binstein, przy poparciu dworu 
carskiego, utworzył w Petersbur
gu konserwatorium muzyczne -
pierwsze w imperium rosyjskim; 
drugie zorganizował w Moskwie 
w cztery lata później brat Anto
niego, Mikołaj Rubinstein. 

We wrześniu 1862 wstąpił Piotr 
do konserwatorium w Petersbur
gu. W maju następnego roku, nie 
mogąc pogodzić pracy urzędni
ka z rolą studenta, porzuca służ
bę urzędniczą, mimo że sytuacja 
materialno ojca-emeryta jest 
trudno: może synowi zapewnić 
zaledwie pokój do pracy i nau
ki. No życie zarobić musi sam, 
udzielając lekcji fortepianu i teo-

rii, polecony przez swego 
maestra Antoniego Rubinsteina. 
Studiuje intensywnie teorię i 
kompozycję u Mikołaja Zarem
by i Antoniego Rubinsteina. Robi 
szybko postępy. Komponuje. 
Pierwsze utwory to muzyko for
tepianowa, 6 romansów (pieśni) 
z fortepianem, ole wkrólce i 
pierwsza praco no orkiestrę: 
„Utwór symfoniczny w formie 
tańca rosyjskiego". W roku 1865 
koncertował w Petersburgu ze 
swoją orkiestrą król walca Jon 
Strauss. Koledzy bez wiedzy 
Piotra pokazali partyturę Straus
sowi, o on wykonał utwór no 
jednym z koncertów w Pawłow
sku - był to naprawdę niezwy
kły przypadek losu. W tymże 
1865 roku powstaje większe 
dzieło symfoniczne „Burzo", u
werturo do dramatu Aleksonciro 
Ostrowskiego. Kończąc w listo
padzie 1865 r. studio muzyczne 
pisze jako procę dyplomową 
kantatę „Odo do radości" Schil
lera no głosy solowe, chór i or
kiestrę. Cezar Cui z „Moguczej 
Kuczki" zre•enzowal w „Pieters
burskich Wiedomosliach" utwór 
dyplomowy jako bardzo słaby. 
Mimo to kompozycja zostało w 
1866 r. wykonano no koncercie 
w pałacu wielkiej kciężny Heleny 
Powłowny o Czajkowskiemu 
przyznano medal „za pilną i wy
trwałą procę." 

W Petersburgu zaczął już pi
sać P. Czajkowski swoją I sym
fonię z programowym podtytu
łem „Zimowe morzenia". W tym 
samym 1866 r. Mikołaj Rubin
stein do otwartego w Moskwie 
konserwatorium zaangażował 
26-letniego Piotra Czajkowskiego 
no profesora teorii. Było Io za
szczytne wyróżnienie. M. Rubin
stein wprowadził młodego kom
pozytora do ekskluzywnego gro
no moskiewskich artystów, litera
tów, aktorów, poetów, muzyków 
z A. Ostrowskim no czele. Zet
knął się wtedy Czajkowski z 
ideologią tego kręgu artystów, u 
podstaw której leżało tendencjo 
nawiązywania do twórczości lu
dowej i do dziejów starej Rusi. 
Tutaj też w lolach siedemdziesią
tych zetknął się osobiście z 
Lwem Tołstojem. 
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NADIEŻDA VON MECK, PROTEKTORKA 
PIOTRA CZAJKOWSKIEGO 

Niewiele mając procy w no
wootworłym konserwatorium, tym 
więcej czasu poświęcał Piotr 
Czajkowski twórczości. Historyk 
muzyki rosyjskiej Jurij Kiełdysz 
pisze o tym okresie: »Dziesięcio
lecie (1866-77) było okresem 
formowania się jego twórczej o
sobowości i ujawniania jej za
sadniczych odrębności. Trzy sym
fonie, programowe utwory sym
foniczne - „Fatum", „Romeo i 
Julio", „Burzo", „Francesco do 
Rimini", „Koncert fortepianowy 
b-moll", Wariacje no temat ro
koko no wiolonczelę i orkiestrę, 
trzy kwartety smyczkowe, pierw
sze opery - „Wojewodo", „Ru
sałko", historyczno opera 
„Oprycznik", „Kowol Wakuło, ba
let „Jezioro łabędzie" i inne oto 
wyniki tych lal«. 
Duże znaczenie dla rozwoju 

światopoglądu kompozytora mia
ły jego wyjazdy zagraniczne -
w 1868 roku do Berlino i Paryża, 
w 1873 podróże po Niemczech, 
Szwajcarii i Włoszech. 

P rzełomową datą w życiu 
Czajkowskiego był rok 
1876, w którym nawiązał 

korespondencję z wielbicielką je
go twórczości, bezinteresowną 
możną protektorką, Nodieżną 
von Meck, wspierającą wydatnie 
kompozytora i umożliwiającą tym 
samym swobodę twórczą. 

Najtragiczniejszym i najboleś
niejszym dla 37-letniego kompo
zytora był rok 1877 z powodu 



nieudanego, zerwanego wkrótce 
po ślubie, małżeństwa. Ona, An
tonina Miliukowa, była jego u
czennicą w konserwatorium i, jak 
to często się zdarza, podkochi
wała się w profesorze. Po czte
rech lalach wyjawiła mu to li
stownie. Zaczęła się korespon
dencja, spotkania. Podczas jed
nego z nich kompozytor oświad
czył, że nie czuje do niej miłoś
ci, że jest za stary do małżeń
stwa. Kiedy nie ustępowała, za
proponwał jej przyjaźń, jeśli za
dowoli się miłością brala (przy
pomnijmy, że podobnej argumen
tacji użył Oniegin wobec Tatiany 
w napisanym tego roku drama
cie lirycznym „Eugeniusz Onie
gin"). Przez tydzień występowa
li oficjalnie jako narzeczeni. Po
tem Czajkowski wyjechał na 
miesiąc na wieś, aby pisać „ Eu
geniusza Oniegina". Po cz!erech 
tygodniach wrócił do narzeczo
nej, 27 l ipca 1877 r. zawarli mał
żeństwo. Wspólne pożycie trwało 
sześć tygodni. Wyjechał rzeko
mo na Kaukaz do uzdrowiska, a 
naprawdę do siostry, której się 
zwierzył ze swej ułomności orga
nicznej. Wrócił jeszcze na trzy ty
godnie do żony, ale w połowie 
listopada opuścił ją na zawsze 
pod pozorem podróży służbowej. 
Dopiero z testamenlu, w którym 
wyznaczył Antoninie małą rentę, 
najbliżsi przyjaciele dowiedzieli 
się, że był on kiedyś żonaty. 
Zimę po zerwanym małżeń

stwie przebył w Szwajcarii i Wło
szech. Był załamany psychicznie 
i fizycznie. Kiedy wrócił do kra
ju bliski przyjaciel tak go opisał: 
„Zdumiony byłem zmianą jaka 
w nim zaszła. Młody człowiek 
przemienił się w starca!" Sam 
Czajkowski tak określił swoje 
przeżycia „Dusza moja odniosła 
ranę, która się prawdopodobnie 
już nigdy nie zagoi ... Coś się we 
mnie załamało, skrzydła zostały 
obcięte, nie jestem zdolny do 
wysokich lotów .•. " 

A jednaki Jednak to właśnie 
w okresie owego fatalnego mał
żeństwa powstała przepiękna li
ryczna opera Czajkowskiego 
„Eugeniusz Oniegin". Wszakże 
nad nią jeszcze przez wiele mie
sięcy pracował w San Remo, po 

ALE KSANDRA ANDR EJEWNA, MATKA 
PIOTRA CZAJKOW SKIEGO 

opuszczeniu Antoniny, aż do za
kończenia dzieła w styczniu 1878 
roku. Przecież to właśnie w mie
siącach owych tragicznego 1877 
roku powstawało arcydzieło IV 
Symfonii - symfonia fatalizmu, 
u kończona wkrótce po zerwaniu 
małżeństwa w grudniu 1877 r. 

J u ż w roku następnym rodzi 
się nowe arcydzieło - Koncert 
skrzypcowy O-dur. I dalej, w nie
długich odstępach czasowych, 
powstają takie dzieła symfoniki, 
jak I suita orkiestralna (1879), 
Serenada na smyczki (1880), 
wzruszające Trio na skrzypce i 
wiolonczelę i fortepian napisane 
na śmierć Antoniego Rubinsteina 
w 1881 r., „Uwertura 1812 rok", 
li i Ili suity orkiestralne, potem 
poemat symfoniczny „Manfred" 
(1855), V Symfonia (1888), balet 
„Spiąca królewna" (1888), opera 
„Dama pikowa" (1889), balet 
„Dziadek do orzechów" (1889), 
by zakończyć o wiele bogatszy 
w istoc ie rejestr dzieł niewymie
nionych, troficznym arcydziełem, 
VI Symfonią - „Patetyczną", 
dyrygowaną przez kompozytora 
na dziesięć dni przed jego śmier
cią, która nastąpiła w dniu 6 li
stopada 1893 r. w wieku zaledwie 
lal 53 na sku!ek panującej w Pe
tersburgu epidemii cholery. 

M ówiąc o tragedii i smutku 
mężczyzny trzeba bt 
wspomnieć, że ów fatalny 

1877 rok był przełomem w ·jego 
sytuacji materialnej, bowiem od 

ILJ ICZ CZAJ KOWSK I OJCI EC KOM PO
ZYTORA 

tego roku Nadieżda von Meck 
zaczęła wypłacać mu stałą do
żywotną rentę w wysokości 6000 
rubli rocznie, co uczyniło życie 
artysty wolnym od trosk mate
rialnych, zabezpieczyło czas na 
kompozycje, dawało możność 
podróżowania i zapominania o 
ciężkich przeżyciach. Podróże te 
coraz częściej będzie łączył 
kompozytor z dyrygowaniem 
swoimi dziełami, co mu jednać 
będzie jeszcze większą sławę w 
Europie i Ameryce, m.in. otrzy
mał godność doktora honoris 
causa na Uniwersytecie Cam
brigde. 

Wkrótce przyznano kompozyto
rowi z carskiej szkatuły honoro
wą, również dożywotnią, pensję 
w wysokości 3000 rubli rocznie. 
Z tantiem za wykonywanie oper 
I utworów symfonicznych wpły
wało do kasy wielkiego kompo· 
zytora również co najmniej 3000 
rubli rocznie. 

Czy jednak zdołało to zmie
nić jego psychikę, uzdrowić z 
pesymizmu, uczynić życie ra
dosnym? Odpowiedzi szukać na
leżałoby w rodzajach emocjonal
ności jego dzieł pisanych w tym 
okresie. Są przecież wśród nich 
pogodne, jak balety „Kaprys 
włoski", Serenada, ale są i tra
giczne, jak opery „Mazepa", 
„Dama pikowa" i VI Symfonia, 
najtragiczniejsza, bez optyml· 
stycznego zakończenia. 

Szkicując ogólnie twórczość P. 
Czajkowskiego, początkowo cie· 
szącą się większą popularnością 
za granicą niż w kraju, trzeba 
by wspomnieć o stosunku do 
niego grupy kompozytorów naro
dowych, zrzeszonych w tzw. 
„Moguczej Kuczce" - „Potężnej 
Gromadce", będących kontynua
torami ideowego tes!amentu Mi· 
chała Glinki. Należeli do niej 
Modest Musorgski, twórca „Bo
rysa Godunowa", Mikołaj Rimski
-Korsakow, Aleksander Borodin, 
Milij Bałakirew i Cezar Cui. Od
mawiali oni Czajkowskiemu -
uczniowi Autoniego Rubinsteina, 
przedstawiciela klasycznej, ale i 
akademickiej już sztuki - ro
syjskości jego muzyki, zarzucali 
kosmopolityzm. Ale dziś z pers
pektywy 100 lat jest oczywista 
pomyłka „Grupy Pięciu". Zrozu
miała to najpierw, jeszcze za ży
cia kompozytora, zagranlca -
później i sami Rosjanie. 

Dalsze, wnikliwsze studia oso
bowości i dzieła kompozytora, 
wykazały, że były one odbiciem 
powszechnej w kręgach lnteli
!1encji rosyjskiej ideologll formu
łowanej w dziełach literackich 
Dostojewskiego, Tołstoja, Turgie
niewa, Gogola, Czechowa. Jak 
oni, Czajkowski dążył w swojej 
muzyce do realistycznego przed
stawienia konfliktów I tragedii 
czysto ludzkich, do wyrażania 
protestu przeciwko atmosferze 
i:>svchicznei środowiska i poko
lenia, w którym żvł I tworzył. 
Stad to w najgłębszvch jego 
dziełach ów wyraz skrajnego pe
symizmu i beznadziejności, owe 
motywy fatum, ale i zrywy bun
tu, wvraz walki ze złem, ze 
śmiercia, śwladczoce o sile z ja
ką kochał i cenił życie. 

Jego dzieła odznaczają się 
głębokim emocjonalizmem. Im
pulsywność, namiętność i tragizm 
rozbrzmiewają obok serdeczne
po, pełnego ciepła i miękkości, 
liryzmu. Przepaściste kontrasty 
nastrojowe I Osobowość Czaj
kowskiego człowieka, od
zwierciedla się w każdym dziele 
Czajkowskiego - kompozytora. 

M. JOZEF MICHAŁOWSKI 



roku 1866 Piotr Czaj-
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kowski objął stanow.isk~ 
profesora hormonu ' 
teorii muzy'ki w konser
watorium moskiewskim. 

Był to okres roz~witu życia kul
turalnego w Ros11, okre.s .li<ształ
towania się świado:riosc1. arty
stycznej i społeczne) ludzi s~tu
ki. w Moskwie działało podow
czas „Koło Artystyczne" - lufoa 
grupa muzyków, liter.at~w, akto
rów i tancerzy, organ1zu1ąca sze
reg spotkań, zebrań i "."'ieczorów 
poświęconych dys·~u710.m na~ 
twórczością, celoma 1 1dea!am1 
sztuk pięknych. Na spotkana?ch 
„Koła" Czajkows~i poznał w1el_e 
interesujących osob ze środow.1-
ska artystów. . 

Potem zaczął bywać w „na1-
pierwszym salonie muzycznym 
Moskwy" _ gościnnym domu 
pani Szyłowskiej: . ~piew.aczka 
cieszyła się •przy1azn1ą Michała 
Glinki, w jej salonie spotkać 
moŻ!l1a było Alel<sandra. D?rgo
myżskiego, Iwana ~urgaenae.wa, 
Ale·ksondra Ostrowskiego, Miko: 
łaje Rubinsteina (•P??~g?ga . 1 
pianistę, któremu to pozrn.e;1 Czaj
kowski zadedykował swoi sław
ny Koncert fortepianowy b-moll), 
wybitnego hmcerza Wasilija Gel
cera. Syn Szyłowskiej, K_onstan
ty, parał się piórem, napasał n.a
wet libretto do baletu „Kwiat 
paproci", cieszącego się znac~
nym .powodzeniem . na 7cena_e 
Teatru Wielkiego. Je1 druga mąz, 
Władimir Biegiczew, był 1kierow
nik·iem repertuaru moskiewskich 
teatrów cesarskich. 

No spotkaniach towarzyskich 
przegrywano często frag~enly 
nowych oper i baletów .. Pa~1 do
mu miała dobry smak. 81eg1czew, 
korzystając ze swoich wpływów 
na życie teatralne Moskwy -
miał ambicje, by utwory, które 
w jego salonie poddawano 
pierwszej ocenie uznanych auto
rytetów, wystawić potem fla sce
nie. 

ARCYDZIEŁO 
ZA 800 RUBLI 

Sława Czajkowskiego rosła. 
Konsekwentnie kształtował swój 
indywidualny styl kompozytorski. 
W ciągu dziesięciu mosk·iewskich 
lat napisał trzy pierwsze sym
fonie, trzy opery, uwertury sym
foniczne - „Romeo i Julia", 
„Francesca da Rimini", .pieśni, 
drobiazgi fortepianowe. I pierw
szy z koncertów - Koncert f?r
tepianowy b-moll, rozpoczyna1.ą
cy serię najświetniejszych dzieł 
Czajkows•kiego. 

Wieść, że kompozytor przystą
pił do pisania baletu, przyjęto z 
niedowierzaniem. Muzykę bale
tową uważano wtedy za pośledn! 
rodzaj muzyki użytkowej, ot, la
ką sobie rytmiczną mu~yczkę 
ułatwiającą taneczne skoki, kra
janą, łataną i mieszaną bez żad
nych ceregieli. I proszę - sza
nowany powszechnie profesor 
konserwa1orium, .powściągliwy w 
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sposobie bycia, mistrz śpiewnoś
ci, liryki, patosu i wielkich form 
w muzyce - tworzy balet? A 
jednak była to prawda. 

Czajkowski oglądając spekta
kle baletowe w Teatrze Wielkim, 
dostrzegał w ·balecie niewyko
rzystane dotąd możliwości wyra
zu muzycznego i scenicznego. 
Toteż, kiedy w 1875 roku Biegi
czew zaproponował Czajkow
skiemu oopisanie baletu, Czaj
kowski zgodził się. Ustalono ho
norarium w wyso·kości 800 rubli. 
Kto komu podsunął temat i treść 
baletu?... Zdania są podzielone. 
z listów i wspomnień dwóch 
ówczesnych publicystów muzycz
nych wynika, że Biegiczew wraz 
z Gelcerem zaczerpnęli temat z 
niemieckiej bajki ,pt. „Sadzawka 
łabędzia", o Czajkowski temat 
ten zaakceptował. Istotnie, cni 
dwaj figurują jako autorzy lib
retta. Jednakże w wiele lat póź
niej, badacze życia i twórczości 
Czajkowskiego odnaleźli szereg 
faklów, stawiających tę sprawę 
w innym nieco świetle. Wedle tej 
hipotezy wszystko zaczęło się w 
Kamience. 

Była to skromna posiadłość 
Ale'ksandry Dawydowej, siostry 
kompozytora. Tam, w rodzinnym 
gronie (bo i brat Modest. częsl~ 
odwiedzał Kamienkę) Cza1kowsk1 
wielokrotnie spędzał wolne chwi
le. Z przyjazdu „wu;ka Pieli" 
najbardziej cies·zyły się dzieci. 
Dla nich właśnie w 1871 roku 
dobry wujek miał skomponować 
piękną baśń, o dziewczynie za
klętej w łabędzia. Niespodziankę 
przywiózł w •podróżnym kufrze, 
poczem kilka dni lrw~ły przygo: 
towa.nia do uroczyste) domowe) 
„premiery" „Jeziora łabędziego". 
Córki Aleksandry, Tonia i Ania, 
były małymi łabędziami, Modest 
pląsał w roli księcia. Podobno 
nawet rozdokazywane dzieci u
prosiły wujka Pielię, by sam tań
czył rolę Odetty. Czajkowski, któ
ry na zachowanych fotografiach 
wyglądał jak świątobliwy myśli
ciel, siwy a brodaty, włożył po
noć strój baleriny. To dopiero 
musiała 1być zabawa!„. 
Mało tego. W zasobnej biblio

tece Komienki odkryto tomik 

M. KARPAKOWA. PIERWSZA WYKO· 
NAWCZYNI ROLI ODETTY - OTYLII 
W PRAPREMIERZE „JEZIORA ŁABĘDZ I E· 
GO W MOSKWIE 

poezji Aleksandra Pusrkina, a , w 
nim bajkę „O Carze Sułtanie, 
synu jego możnym Gwidonie i 
o ipięknej księżniczce Łabędzicy'.'· 
Zaś na marginesie tych stron ic 
Czajkowski poczynił jakieś no
tatki. 

J ak było tak było. Pewna 
fantastyczna teoria z za
kresu ontologii sztuki gło-

si, że arcydzieła muzyczne uno
~zą się gotowe gdzieś w atn:o: 
sferze przestrzeni, a wyb1tn1 
twórcy jakimś siódmym zmysłem, 
który zwie się talentem, słyszą 
je i przenoszą na papier. Może 
więc i muzyka „Jeziora" - baśń 
o miłości i białych .pta·kach -
tkwiła ponad czasem w zamknię
tym, doskonałym kształcie (tak 
doskonałym, że gdyby nikt jej 
nigdy nie zatańczył, też by nie 
straciła na swym pięknie) i cze
kała na Czajkows'kiego. 

Faktem jest, że - acz zajęty 
szlifowaniem innych utworów i 
notowaniem ubocznych pomy-



słów - pisał „Jezioro" szybko. 
Szybko i bardzo serio. Analizo
wał partytury rozmaitych bale
tów (zachwycił się Giselle), to
czył narady z baletmistrzem i 
toncerzami, przegrywał fragmen
ty muzyki w salonie Szyłowskiej. 
Z bijącym sercem poszedł na 
pierwszą próbę, kiedy to przy 
dżwię'ku jedynych skrzypiec, u
stawiono kilka numerów z I aktu. 
Zaczął pisać jesienią 1875 roku 
- w 'kwietniu 1876 muzyka, cał
kowicie zinstrumen1owana, byl<J 
już gotowa. 

Przyjaciele Czajkowskiego i 
administratorzy jego muzyki ro
bili wszystko, by prapremierze 
„Jeziora łabędziego" nadać ran
gę wyoarzenia artystycznego. W 
moskiewskiej „Gazeoie Teatral
nej", wkrótce po zakończeniu 
prac 1nad partyturą, ukazał się 
drukiem pełny tekst libretta. W 
dniu wystawienia baletu znalazł 
się w sprzeoaży wyciąg fortepia
nowy z całej muzyki „Jeziora". 

A jednak d21ień 20 lutego 1877 
roku na scenie Teatru Wielkiego 
był dniem klęski, „Jeziora". Jok 
w iele innych arcydziel, balet padł 
na prapremierze, by potem do
piero zatriumfować. Zawin;! 
przede wszystkim choreograf Ju
lius Reisinger. Całe życie ukladał 
stere&typowe tańce do stereoty
powej mUZY'ki. Nie oosłyszał, że 
ta muzyka jest inna - stwier
dził tylko, że „ponura i niebale
towa". 
Także dyrygent Riabow nie 

sprostał zadaniu, jakie nałożyła 
nań historia baletu. Zrobił z or
k i estrą zaledwie dwie próby. Bez 

skrupułów zgodził się na powsta
wianie rozmaitych „kawałków" 
:ze starych baletów, zapropono
wanych przez Reisingera. 

Okaleczałe „Jezioro" utrzyma
ło się jednak w repertuarze Tea
tru Wielkiego cztery sezony. Na
wet Czajkowski zwątpił w jego 
wartość. Po obejrzeniu „Sylwii" 
Delibesa w Wiedniu, w jednym 
z listów określił swój balet jako 
„prawdziwą słabiznę". 

Na szczęście wielu ludzi zda
wało sobie sprawę, że „Jezioro 
łabędzie" jest najlepszym bale
tem, jaki kiedykolwiek słyszeli, 
choć jeszcze nie najlepszym, ja
kim dane im było oglądać. Dy
rektor cesarskich teatrów, Iwan 
Wsiewołożski, zamierzał wysta
wić jeden akt baletu w Krasnym 
Siole. Czajkowski zdecydował: 
„drugi" jest najlepszy pod każ
dym względem. Więc nie zapom
nij „drugi". ów ulubiony akt li 
Czajkowski ujrzał po raz !pierw
szy na scenie w ... Pradze, w 
lutvm 1888 rO'ku. 
Wieńczy! tam serię koncertów 

kompozytorskich w tym mieście. 
(Szanując zdanie twórcy, właśnie 
akt li włączono do uroczystej a
kademii żałobnej po śmierci 
Czajkowskiego w 1895 roku). 

Z „Jeziorem łabędzim" rzecz 
się miała, jak z ukochanym 
dzieckiem, które przysparza ojcu 
więcej trosk niż radości. Ten ba
let tkwił w wyobraźni Czajkow
skiego, pisoł go całym sercem, 
bez chłodnej kalkulacji. „Co jest 
bliskie memu charakterowi mu
zycznemu? - wyznał w jednym 
z listów. Miłość, miłość i miłość. 

„J EZIORO ŁABĘDZIE " - AKT li. OBRAZ Z PRAPREMIEROWEJ REALIZACJI BA· 
LETU NA SCENIE TEATRU WIELKIEGO W MOSKWIE 

Trzeba bronić swej miłości, wal
czyć o nią. Nawet jeżeli miłość 
skazana jest na porażkę, czło
wiek obowiązany jest bić się o 
nią do ostatniego tchu". 

Treści muzyczne zawarte w 
utworach Czajkowskiego wskazu
ją ina to, że tę milość odczyty
wać należy ani trywialnie, am 
sentymentalnie - raczej w ka
tegoriach psychologicznych: jako 
motOf ludzkiego działania, źródło 
energii, aktywności, siły. Pewien 
krytyk radziecki napisał o „Jezio
rze łabędzim": „Tej muzyki nie 
da się wyrazić ruchem nóg. To 
muzyka serca". Słusznie też za
uważył, że partytura zawiera dra
mat symfoniczny, nie suitę pięk
nie brzmiących tańców. 

C zajkowski •pisał „Jezioro" 
bez doświadcze<nia i bez 
żadnych praktycznych 

ws•kazówe'k. Kie{fy później w ro
ku 1890 i 1892 komponował 
„Spiącą królewnę" i „Dziadka 
{fo orzechów", ·korzystał ze 
szczegółowych planów współau
tora libretta Mariusa Petipy. Zna
komity choreograf dostarczał 
Czajkowskiemu dokładnych dys
pozycji typu: „Nr 1. Muzyka 
sutl'lelna, 64 ta'kty. Nr 2. Choinka 
się zapala. Muzyka iskrząca się, 
8 taktów. Nr 3. Wejście dzieci. 
Muzyka hałaśliwa, radosna, 24 
takty. itd". Czajkowski wiernie 
wy.pełnia! polecenia wytrawnego 
znawcy baletu. 

Ale gdy tWOl'zył „Jezioro", nie 
było przy nim Petipy. Przecież w 
trzech pierwszych aktach mamy 
do czynienia ze swobodną nar
racją symfoniczną, co było abso
lutną nowością w dziejach mu
zyki baletowej. 

Pewnie dlatego Reisinger nie 
umiał sobie z tym pora{fzić. W 
muzyce „Jeziora" jest przynaj
mniej tyleż czystej symfoniki, co 
w symfonicznych dziełach Czaj
kowskiego elementów tanecz
nych. Dość wspomnieć choćby 
wszystkie walce stanowiące trze
cią bądź druga część symfonii 
(I, 111-IV, V i VI - tu na 5/4!). 
Przepiękna melodia obojowa w 
h-moll z drugiego aktu przewija 
się przez całe dzieło i co cie
kawe, nie jest motywem prze-

wodnim związanym z określoną 
osobą, ale z uczuciem - właśnie 
z miłością Zygfryda i Odetty. 
Tyl·ko akt czwarty sprawia wra
żenie sztucznie doczepion11go, ot, 
ukłonu Czajkowskiego w stronę 
tradycyjnie pojmowanego baletu, 
jako koncertu tonec21ne90, nie 
rnś teatru tańca. 

Czajkowski .nie doczekał takiej 
realizacji scenicznej „Jeziora", 
która byłaby godna jego muzy
ki. Miała ona miejsce w Teatrze 
Maryjsk im w Petersburgu 15 
stycznia 1895 roku, w rok i dwa 
miesiące po śmierci kompozy.to
ra. Autorem poetyckiej i lirycznej 
choreografii li aktu .był Lew Iwa
now - plan całości i układ tań
ców w pozostałych aktach opra
cował Marius Petipa. 

Wszystkie późniejsze insceni
zacje „Jeziora łabędziego", w 
Rosji, ZSRR i na calym świecie, 
opierają s i ę właśnie na tej cho
reograf li Petipy-lwanowa, choć 
często stosowane są odstępstwa 
w szczegółach. Pewnym - nie 
rnwsze .najszczęśliwszym · - mo
dyfikacjom ulega także libretto. 
Z dawna zarzucono pierwszą 
wersję finalu. Akt IV kończył się 
tam zniknięciem obojga kochan
ków w falach jeziora, a potem 
nastęoowało apoteoza w stylu 
dziewiętnastowiecznego teatru. 

Obecnie ostatnia scena przed
stawia zwycięstwo Zygfryda w 
walce z Rudowłosym, triumf mi
łości. Niekiedy w naddatku widz 
ogląda proloq - zbieranie kwia
tów przez Odettę, pojawienie się 
Rudowłosego i przemia.nę Odetty 
w klbędzia . Jako ciekawostkę 
odnotować warto socrealistyczną 
wer~ę leningrad'Zką z 1932 r., w 
której Rudowłosy zmienił się w ... 
obszarnika. Niektórzy choreogra
fowie powierzają rolę Odetty i 
Odylii dwom różnym tancerkom. 
Wed~ug tradycji Petipy-lwanowa 
tańczyć ją ma jedna balerina, co 
oczywiście zwiększa trudności 
aktorskie tej roli. 
Choć w róż.nych wersjach i 

różnych ooracowaniach „Jezioro 
łabedzie" już oo 80 lat stanowi 
żelamy punkt repertuaru wszyst
kich scen muzycznych i zespo
łów baletowych całego świata. 
MAŁGORZATA KOMOROWSKA 



PO RAZ TRZECI 
NA SCENIE ŚLĄSKIEJ 

W literaturze baletowej zajmuje „Jezioro łabędzie" Piotra Czaj
kowskiego pozycję szczególną - jest to bez wątpienia najsłynniej
szy z baletów, który po stu latach zachował tę samą sceniczną 
moc. Przede wszystkim dzięki wspaniałej muzyce Czajkowskiego, 
która w historii baletu stanowi przełomowe zjawisko i osiągnięcie 
najwyższej miary. A więc dzięki muzyce, ale także i subtelnej poe
tyckiej treści o humanistycznej, uniwersalnej wymowie. Chociaż każ
da 1kolejna inscenizacja wnosi na ogół coś nowego w dzieje sce
niczne „Jeziora łabędziego" - kanwa fabularna jest taka samo 
a pewne odstępstwa od pierwowzoru i treści libretta wypikają 
z indywidualnego stosunku do muzyki tego baletu poszczególnych 
choreografów, z jej inspiracji. Bowiem „Jezioro łabędzie" chociaż 
posiada swoje wielkie wzorce, które w pierwszym rzędzie wyznacza 
przełomowa 1inscenizacja Mariusza Petipy i Lwa Iwanowa w pe
tersburskim Teatrze Maryjskim w 1895 roku, jest baletem, który od
wołuje się zawsze i przede wszystkim do poetyckiej wyobraźni. 
Dlatego też dzieło to stale inspiruje choreografów i powraca w no
wych opracowaniach na sceny. 

W Operze Sląskiej „Jezioro łabędzie" zostało wystawione po raz 
pierwszy 9 grudnia 1963 roku. Autorami tej realizacji byli: Michał 
Baranowski - kierownictwo muzyczne, Zbigniew Korycki - insce
nizacja i reżyseria oraz Tadeusz Gryglewski - scenografia. Premie
ra ta miała okoliczności dramatyczne - na dwa dni przed nią 
zmarł nagle kierownik muzyczny Michał 1Baranowski i spektakl, po 
jednej zaledwie próbie, poprowadził Napoleon Siess. W przedsta
wieniu premierowym wystąpili: Iwona Wakowska - Odetta-Odylia, 
Eugeniusz Jakubiak - Zygfryd, Bolesław Bolewicz - Rotbart, Ja
nina Stankiewicz - Księżna, Eugeniusz Koziarski - Mistrz cere
monii oraz Fryderyk Lebik - Błazen. 

Przedstawienie to uznane zostało za duże osiągnięcie artystyczne 
odmłodzonego baletu Opery Sląskiej i na wiele lat weszło do re
pertuaru teatru osiągając łącznie 130 spektakli, które obejrzało 
blisko 78 tys. widzów. 

O pierwszej premierze „Jeziora łabędziego" w Operze Sląskiej 
pisał M. Józef Michałowski w „Dz,ienniku Zachodnim" „Jezioro ła
będzie" Z. Korycki przygotował w dwu obsadach. W pierwszej par
tię Odetty-Odylii tańczyła młodziutka Iwona Wakowska. Był to jej 
debiut sceniczny, i to udany. Wykazała się w nim muzykalnością, 
szczerością zaangażowania uczuciowego i licznymi walorami techni
ki. Aktorsko rola ta wymaga jednak większej dojrzałości. Nie mnie; 
korzystnie wypadła druga młoda tancerka w roli Odetty-Odylii Joan
na Kuna (Szabelska). Pewność 'i łatwość tańcze,nia, dobre wyczu
cie rytmu i muzykalność, to warunki wróżące dalszy rozwój i postęp 
w sztuce tanecznej. Od strony aktorskiej J. Kuna wykazała większe 
zróżnicowanie. Jej Odetta była bardziej liryczna a Odylia tchnęła 
chłodem, przebiegłością, złośliwą satysfakcją. Więcej różnic w przy
gotowaniu i wykonaniu partii widać było w roli Księcia. Swietnie 
przygotowany był Eugeniusz Jakubiak. Utalentowany ten tancerz 
do szeregu udanych ról dorzucił chyba najlepszą. 

Recenzent wyróżnił również innych wykonawców, przede wszyst
kim Błazna Fryderyka Lebika. Wiele słów uznania skierował pod 
adresem scenografa Tadeusza Gryglewskiego ri dyrygenta Napoleo
na Siessa. 

Po raz drugi „Jezioro łabędzie" zostało zrealizowane w Operze 
Sląskiej 8 lutego 1975 roku w inscenizacji i choreografii Barbary 
Kasprowicz ,pod kierownictwem muzycznym Norberta Muchy, w 
scenografii Barbary Jankowskiej. Przedstawienie to zostało zapre
zentowane 57 razy i obejrzało je blisko 34 tys. widzów. Ostatni 
spektakl odbył się 20 czerwca 1978; istotne trudności obsadowe nie 
pozwoliły już wznowić go w następnym sezonie. 

W przedstawieniu premierowym wystąpili: Joanna Szabelska -
Odetta, Elżbieta Mickiewicz - Odylia, Tadeusz Jendrosz - Zygfryd, 
Jarosław Switała - Rotbcrrt, Jerzy Domagała - Mislrz ceremonii, 
Urszula Kudelska - Księżna i Kazimierz Raczek - Błazen. 

Zacytujmy opinię recenzenta - Marka Brzeźniaka, który w 
„Trybunie Robotniczej" napisał: Najważniejszą sceną ba/etu jest 
akt li - słynna scena łabędzi nad jeziorem - całość oglądaliśmy 
i oglądać będziemy jeszcze wiele razy w prapremierowej choreo
grafii z 1895 roku Lwa Iwanowa. Rzecz była szczególnie niebez
pieczna właśnie z powodu możliwości porównań z innymi insceni
zacjami „Jeziora". Zdaje się, że Barbara Kasprowicz najwięcej pracy 

JEZIORO ŁABĘDZIE" NA SCENIE OPERY SLĄSKIEJ - PREMIERA W 1963 ROKU. 
'NA ZDJĘCIU : !WONA WAKOWSKA (OOETTA) I EUGENIUSZ JAK UBIAK (ZYG· 
FRYD) 



włożyła właśn ie w ten akt. Mimo, że znacznie trudniejszy od po
przedniego, w Bytomiu wypadł on dużo lepiej. Zespół tańczył rów
no a występujący w partiach solowych Joanna Szabelska - Odet
ta, Tadeusz Jendrosz - Książę i Jarosław Switała - Rotbart, w 
pełni widownię zadowolili. Ładnie też wypadł słynny taniec czte
rech łabędzi (pas de quarte). 
Następujące w dalszych wyjściach baletu efektowne tańce: hisz

pański, neapolitański i czardasz oroz doskonała walka Księcia z 
czarownikiem Rotbartem były interesujące zarówno jeśli chodzi 
o układy Barbary Kasprowicz, jak też i samo wykonanie. Czarnego 
łabędzia, Odylię, znakomicie, z dużym temperamentem zaprezento
wała Elżbieta Mickiewicz, najlepsza w przedstawieniu. 

Po raz trzeci „Jezioro łabędz ie" wraca na scenę Opery Sląsk i e i 
w nowej inscenizacji i choreografii Henryka Konwińskiego i Roissy 
Kuzniecowej. Podobnie jak dwie poprzednie również i ta real izacja 
- zachowując wierność librettu w podstawowym kształcie obra
zów oraz w rozwoju linii dramatycznej - wprowadza pewne zmia
ny i korekty. Najważniejsza - to rezygnacja z tradycyjnego ujęcia 
aktu I, który zarówno w 1inscenizacji Koryckiego oraz Kasprowicz 
rozgrywał się zgodnie z treścią libretta, w parku zamkowym i sta
nowił ekspozycję właściwej akcji. Akt ten, niekiedy pomijany, utrzy
many jest w konwencjonalnym stylu pełnych przepychu i ceremo-
111iału balów dworskich i składa się z serii popisowych tańców, 
w istocie niezależnych od fabuły baletu. Najcenniejsze fragmenty 
muzyczne z tego aktu zostały zachowane także w obecnym ak
cie I, który podejmuje z miejsca podstawowy wątek: zaklęcia 
Odetty i jej przyjaciółek w łabędzie przez czarnoksiężnika Rot
barta. Z kolei akt Ili (li i IV mają w zasadzie kształt 1radycyjny) 
został wzbogacony o wprowadzone dwie postacie przyjaciół Księ
cia Zygfryda, w związku z czym zostały przywrócone pewne tra
dycyjnie pomijane fragmenty muzyczne. 

Partytura „Jeziora łabędziego" jest, jak wiadomo, bardzo rozle
gła, toteż w każdej realizacji mają miejsce skróty - obok trady
cyjnych również nowe - równocześnie jednak przywracane są 
partie muzyczne zazwyczaj pomijane. Właśnie temu, że balet ten 
nie skostniał w jednej nienaruszalnej formule zawdzięcza „Jezioro 
łabędzie swój ponad stuletni żywot na scenach całego świata. 

„JEZIORO ŁABĘDZIE" NA SCENIE OPERY SLĄSKIEJ - PREMIERA W 1975 ROK U. 
NA ZDJĘCIU : JOANNA SZABELSKA (ODETTA) I TADEUSZ JEN DROSZ (ZYGF RYD) 

TREŚĆ LIBRETT A 

Na leśnej polance w letnie popołudnie księżniczka Odetta wraz 
z przyjaciółkami bawią się beztrosko. W zaroślach na zwalanym 
i;>niu m_igoce ~ajemniczy nieznany kwiat. Odetta nie może oprzeć się 
/ego mepoko1ącemu urokowi. Zrywa kwiat - natychmiast ściemnia 
się, !as staje się inny, _straszny - to zerwany zaklęty kwiat wy
zwo/lł złą moc czarownika Rotbarta. On sam zjawia się także by 
sw:i kolejne ofiary, piękne, niewinne dziewczęta, zamienić w łabę
dzie. 

OBRAZ li 

Nad. b~zegi. tajemniczego jeziora przybył książę Zygfryd z dwoma 
przy1ac1ółm1 aby zapolować na dzikie łabędzie. Kiedy składa się by 
wypuścić z kuszy śmiertelną strzałę - upatrzony ptak zamienia się 
nagle w piękną dziewczynę. To Odetta. Opowiada ona Zygfrydo
wi o swym nieszczęsnym losie: rzucony na nią i jej przyjaciółki zły 
czar może zwyciężyć tylko uczucie niezłomnej miłości. Oczarowa
ny i_ej uro~ą, wzruszony Zygfryd przysięga Odetcie wierną, nieza
c/:lw1aną miłość. Minęła noc, świta. Księżniczka Odetta oraz jej 
przyjaciółki muszą znów - zamienione w łabędzie - odpłynąć. 
Tu panuje Rotbart. Zakochany Zygfryd powraca na zamek. 

OBRAZ Ili 

Na zamku. Księżna matka wydaje wielki bal na cześć swego syna 
Zygfryda z okazji jego urodzin. To dzień jego pełnoletności toteż 
zg?~nie ze z~yczajem spośród wielu dobrze urodzonych Panien 
ks1ąz_ę ma sobie wybrać przyszłą małżonkę. Jednak żadna z przed
stav.:1onych mu księżniczek nie budz.i w Zygfrydzie żywszych uczuć, 
ponieważ sercem księcia zawładnęła już dziewczyna-łabędź: Odet
ta... Zjawiają się nowi niespodziewani goście. To przybył Rotbart 
ze swą świtą oraz córką Ody/ią. Jej podobieństwo do Odetty oraz 
przev.:rotny czar sprawiają, że Zygfryd na żądanie Rotbarta powtarza 
przysięgę wiernej miłości, którą złożył Odetcie nad jeziorem. Rot
bart tryumfuje: Odetta wraz z przyjaciółkami na zawsze pozostanie 
już w jego mocy! •.. Zr<ozpaczony Zygfryd wybiega z zamku by szu
kać nieszczęśliwej Odetty. 

OBRAZ IV 

Brzeg jeziora. Dziewczyny-łabędzie. Przybywa zbolała Odetta ze 
skargą, że Zygfryd złamał daną jej przysięgę. Rozpacz dziewcząt 
przerywa wejście księcia Zygfryda, który przekonuje Odettę, że tyl
ko dzięki podstępowi wydarto zeń przysięgę miłości do Ody/li. On, 
Zygfryd, pozostał wierny tylko jej jedynej - Odetcie. Pojawia się 
Rotbart. Dochodzi do walki z Zygfrydem. Czarnoksiężnik rozpętuje 
żywioły, lecz Zygfryd silny miłością do Odetty po ciężkiej walce 
zwyc·ięża Rotbarta. Zło musi ulec, zły czar przepada. Wschodzi słoń
ce - Odetta jest wolna dzięki niezłomnej miłości Zygfryda. 
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PIOTR CZAJKOWSKI 

Jezioro tabedzie -balet w czterech obrazach 

libretto według: 

W. Bicgiczewa i W. Gelcera 

kierownictwo m uzyczne: 

TADEUSZ S E R A F I . N 

inscenizacja i choreografia: 

HENRYK KONWIŃSK I. 

(obraz 1 i 3) 

RAISSA KUZNIECOWA 

(obraz 2 i 4 i pas de deux w 3 obrazie) 

scenografia: 

S ALOMEA GAWRO Ń SK Ą 

asys tent chcreografa : 

KAZIMIERZ J A C A K 



ODETTA 

ODYLIA 

ZYGFRYD 

- Olga Kozimala, Elżbieta Mickiewicz, 

Monika Pawlusiewicz, 

Eugenia Pisarczyk (gościnnie) 

- Olga Kozimala, Elżbieta Mickiewicz, 

Monika Pawlusiewicz 

- Wacław Niedźwiedź, Jarosław Zender, 

Jarosław Switała, Jan Zdanowicz 

OBSADA 

BŁAZEN - Andzej Bacik, Wiesław Ogrocki, 

Maciej Panek 

1\1ISTRZ CEREMONII - Jerzy Domagała, Jan Balcer, 

Bolesław Bolewicz 

HISZPANKI Brygida Malkowska, Urszula 

Marszałkowska, Janina Nowakowska, 

Barbara Kawka, Dorota Patoła, 

Irena Olejarz 

R U D O B RO D Y - Jarosław Switała, Ryszard Stankiewicz, 

Damian Kłosek, Jan Zdanowicz · CZARDASZ - Barbara Konopkin, Bernadetta 

Ogrodzka, Ewa Janyga, Lucyna 

Mrózek, Gencw2fa Hutyra, Elżbieta 

Gowarzewska Dorota Pato:a, Celina 

de Lorme, Jadwiga Sikora 

KSIĘŻNA 

PRZYJ A CIELE 
ZYGFRYDA 

NARZECZONE 

- Sylwia Herok, Daf1uta Piątek, 

Elżbieta Trzaska 

- Kazimierz Cieśla, J aroslaw Zen der, 

Ryszard Stankiewicz, Damian Kłosek, 

.Jan Zdanowicz 

- Elżbieta Absyl, EH.bicia Gowarzewska, 

Jadwiga Sikora, Dorota Patola 

Aleksandra Giccc:wicz, Anna 

Michańc:zyk, Lucyna Mrózek, Ewa 

Janyga, Irena Olejarz, Barbara Kawka, 

Bernadetta Ogrodzka, Urszula 

Marszałkowska, Brygida Malkowska 

PAS DE QUATRE 

TRZY ŁABĘDZIE 

Ryszard Stankiewicz, Damian Kłosek, 

Maciej Panek, Kazimierz Raczek, 

Wiesław Ogrodzki 

- Jadv.:iga Sikora, Ewa Staneczek 

Lucyna Mrózek, Elżbieta Gowarz2wsk:i, 

Dorota Patola 

- Elżbieta Absyl, Barbara Kawka, 

Irena Olejarz, Anna Michańczyk, 

Aleksandra Giccewicz 

ZESPOL BALETOWY I ORKIESTRA OPERY SLĄSKIEJ oraz UCZNIOWIE SZKOŁY BALETOWEJ 

im. L. RÓŻYCKIEGO W BYTOMIU 

KIEROWNICTWO TECHNICZNE: Mieczysław Ł0i2IŃSKI, Natalia CHRZANOWSKA, Kierownicy pracowni: krawieckiej damskiej - Inga 

KĄDZIELA, krawieckiej męskiej - Bronisław GĄSIOR, malarsko-modl'latorskiej - Józef SZOSTOK, stolarskiej - Ryszard WYSYPOL, 

zdobniczej - p. o. Alina MIELZIUK, perukarskiej - p. o. Irena RÓŻANKA, tapicerskiej - Jerzy BĘCZKOWSKI, szewskiej - Mieczysław 

BLISKOWSKI, ślusarskiej - Henryk HALAMA, rekwizytorka - Wanda NOWAK, kierownik oświeile;1ia - p. o. Gabriel DOMARECKI, bry

gadzi~ci sceny· Eugeniusz CHRZANOWSKI, Zdzisław GÓRAL. 



ZESPÓŁ BALETOWY OPERY ŚLĄSKIEJ 

Kierownik baletu: WIESŁAWA KUBIAK-MAZUR 

Choreograf: HENRYK KONWIŃSKI 

Asystenci choreografa: JOANNA SZABELSKA, 
KAZIMIERZ JACAK 

Inspektor baletu: JANINA STANKIEWICZ 

Korepetytorzy baletu: KRZYSZTOF STASZOWSKI, 
MARTA WISZNIEWSKA 

S o I i ś c i 

Joanna Szabelska 
Elżbieta Mickiewicz 
Aleksandra Kozimala 
Monika Pawlusiewicz 
Sylwia Wichrowska 
Elżbieta Absyl 

Koryfeje 

Dorota Frcdyk 
Ewa Janyga 
Barbara Kawka 
Irena Olejarz 
Urszula Marszalkowska 
Brygida Malkowska 
Barbara Konopkin . 
Elżbieta Trzaska 
Dorota Patola 
Lucyna Mrózek 
Aleksandra Giecewicz 
Jad wiga Sikora 

Zespół baletowy 

Genowefa Hutyra 
Urszula Sąsiada 
Celina de Lorme 
Bernadetta Ogrodzka 
Ewa Zapalska 
Jolanta Nagła 
Sabina Pawłowska 
Janina Nowakowska 
Elżbieta Gowarzewska 
Anna Michańczyk 
Anita Kołodziej 
Olga Jasińska 
Olga Ochab 
Jolanta Maciejewska 
Krystyna Wojciechowska 
Bożena Pilis 

Wacław Niedźwiedź 

Jarosław świtała 

Kazimierz Cieśla 
Andrzej Bacik 
Kazimierz Jacak 

Janusz Grygorcewicz 
Jan Balcer 
Kazimierz Raczek 
Janusz Krzypkowski 
Wiesław Ogrodzki 
Ja rosła w Zender 
Ryszard Stanki0wicz 

Maciej Panek 
Damian Kłosek 
,Jan Zdanowicz 


