
WACŁAW
NIŻY�SKI 



Wacław Niżyński (ur. 12 marca 1889r. w Kijowie,
zm. 8 kwietnia 1950r. w Londynie) – rosyjski
tancerz i choreograf polskiego pochodzenia,
jeden z najwybitniejszych tancerzy baletowych
XX wieku. W bibliografii międzynarodowej znany
głównie pod nazwiskiem w formie
francuskojęzycznej, jako Vaslav Nijinsky. Rodzice
– Tomasz Niżyński i Eleonora (Bereda) Niżyńska
– byli absolwentami Warszawskiej Szkoły
Baletowej, a w młodości występowali w Operze
Warszawskiej, jednak zdecydowali się na
występy w wędrownej trupie tanecznej.
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Wielki tancerz, gwiazda "sezon�w
rosyjskich" Diagilewa, choreograf
skandalicznych, wybitnie prekursorskich
balet�w "�więto wiosny" i „Popołudnie
fauna”. Wacława Niży�skiego nazywano
"�smym cudem �wiata", "człowiekiem-
ptakiem", a o jego charyzmie powstawały
legendy, kt�re intrygują do dzi�.



Czy Niży�ski, znany w �wiecie
jako Vaslav Nijinsky, był

Polakiem? 
 

Nawet Encyklopedia Muzyczna PWM nazywa go
tancerzem rosyjskim polskiego pochodzenia. Wcze�niej,
w czasach PRL-u, nie wypadało dyskutowa� ze �r�dłami

sowieckimi, kt�re szczyciły się słynnym rosyjskim
tancerzem.

Jak wynika z list�w Niży�skiego, uważał się za Polaka
(mimo �redniej znajomo�ci języka polskiego).  W listach
do �piewaka Jerzego Reszke napisał:  „Moja matka mnie
dała mleko i  polski język, a dla tego jestem polakiem.
(. . . )  Ja nie umię dobrze muwi� bo mnie nie wolno było

muwi� po polsku”.
 



Od dziecka
zamknięty w sobie 

Taniec był jedyną pasją Wacława, kt�ry nie
interesował się przedmiotami
og�lnorozwojowymi. Już w czasach szkolnych w
zachowaniu Polaka pojawiły się niepokojące
objawy: chę� izolowania się od otoczenia,
całkowite skupienie się na ta�cu, niemożno��
nawiązania przyja�ni z r�wie�nikami. Będąc
poza teatrem, Niży�ski wycofywał się do
swojego wnętrza, zamykał drzwi rzeczywistego
życia, aby zamieszka� w swoim własnym
wewnętrznym �wiecie". W okresie nauki w
petersburskiej szkole baletowej, do kt�rej jego
i siostrę Bronisławę zapisała matka, trafia na
badania do kliniki psychiatrycznej (jego
młodszy brat cierpiał na chorobę psychiczną).



Pedagodzy od razu zauważyli talent chłopca, kt�ry niestrudzenie �wiczył i
doskonalił swoje umiejętno�ci. Gdy Wacław miał piętna�cie lat, zaczęto
m�wi� o nim jako o przyszłej gwie�dzie. Mikołaj Legat, jeden z
wykładowc�w Niży�skiego, wyraził opinię, że "odznaczał się [on] rzadką,
wręcz nieziemską, cechą. Nie tracąc naturalno�ci, przemieniał się w ta�cu,
stawał się podniosły, dynamiczny i jakże pełen uniesienia". Młodym
tancerzem zaczynają interesowa� się gazety – piszą o jego umiejętno�ci
"zastygania nad sceną" w podskoku, talencie mimicznym i fenomenalnym
darze wcielania się w postacie. Odnotowują także jego niski wzrost
(zaledwie 160 cm) i "zbyt umię�nione" nogi.



W 1907 roku Niży�ski dołącza do trupy Teatru
Maryjskiego.

 
Niżyński natychmiast zostaje pierwszym solistą.  Tańczy z Anną Pawłową, Tamarą

Karsawiną i  Matyldą Krzesińską. Wacław był niekwestionowaną gwiazdą Cesarskiego

Teatru Maryjskiego, co zawdzięczał nie tylko doskonałej technice, ale także

swojemu urokowi,  podobno "rozświetlał scenę, poruszając się niczym migająca

gwiazda".  Wydawało się,  że w jego przypadku grawitacja nie działa,  bo w trakcie

skoku Niżyński najpierw długo pozostawał w górze, a potem lądował dwa razy

wolniej ,  niż zajmowało mu wznoszenie się w powietrze. Mówiono o "gibkości"  Polaka:

"od razu wyczuwało się obecność geniusza",  gdy tylko Wacław pojawiał się na

scenie i  zaczynał tańczyć.

 Współpraca z Teatrem Maryjskim nie trwa jednak długo. W 1911 roku zostaje

zwolniony za nieprzyzwoicie obcisły kostium w spektaklu "Giselle" .  

 



               
          OBALANIE PRAW R�WNOWAGI 

Wkr�tce dostaje propozycję angażu od Siergieja Diagilewa. Najsłynniejszy
impresario baletowy, tw�rca gło�nych na całą Europę "sezon�w rosyjskich"
zakochuje się w Niży�skim. Zawodowo to najlepsze lata Niży�skiego. Otrzymuje
przydomek człowieka-ptaka, boga ta�ca i drugiego Vestrisa (legendarny
francuski tancerz). Jean Cocteau pisze: "Obalił wszystkie prawa r�wnowagi,
wywr�cił je do g�ry nogami, przypomina ludzką sylwetkę narysowaną na suficie,
czuje się lekko w powietrzu…" Niży�skiemu przeszkadza jednak brak wolno�ci.
Diagilew broni go przed krytykami (niezno�ny charakter Niży�skiego był
powodem atak�w) i daje całkowitą swobodę tw�rczą, lecz w relacjach osobistych
wymaga posłusze�stwa. W 1913 roku Wacław został zwolniony z Balet�w
Rosyjskich przez samego Diagilewa, prywatnie swojego kochanka. Powodem
niełaski było małże�stwo Wacława z nieznaną węgierską tancerką Romolą de
Pulszky.



Pogłębiały się problemy psychiczne Polaka, które
dostrzegali również jego wielbiciele. W 1918 roku
podczas występu, który miał się okazać jego
ostatnim, Niżyński długo stał nieruchomo, nie
będąc w stanie rozpocząć tańca, a następnie
wykonał kilka nieskoordynowanych ruchów.
Ujrzawszy zdezorientowane twarze widzów,
powiedział po rosyjsku: "Konik się zmęczył", i
zszedł ze sceny.Stan Niżyńskiego się pogarszał,
dlatego w 1919 roku przeprowadził się do Zurychu,
gdzie w wyniku konsultacji psychiatrycznych
usłyszał diagnozę: schizofrenia. Żona umieściła go
w klinice, gdzie jednak poczuł się jeszcze gorzej –
odmawiał jedzenia, wpadł w otępienie. Ostatnie
trzydzieści lat życia spędził w różnych zakładach
leczniczych. Wielki tancerz zmarł 8 kwietnia 1950
roku w Londynie. Prochy przewieziono do Paryża i
pochowano na cmentarzu Monmartre, obok grobu
Vestrisa. Na szarym kamiennym nagrobku siedzi
błazen z brązu.

�MIER� NIŻY�SKIEGO



Wacław Niży�ski
odmienił oblicze
baletu.

Kariera Wacława Niżyńskiego trwała
krótko: od 1907 do 1913 roku. Ale w
ciągu tych sześciu lat nasz rodak
zrewolucjonizował balet męski w Rosj i
oraz Europie.  W okresie "przed
Niżyńskim" pierwsze skrzypce w
przedstawieniach grała tancerka, której
sylwetkę i  kunszt eksponowano niczym
bezcenne płótno wielkiego mistrza.
Partner baletnicy miał być ramą dla
tego obrazu. Wacław zaś sprawił ,  że
balet męski wyszedł z cienia –
tancerze zaczęli  wykonywać partie
solowe, a przedstawiane przez nich
postacie wybiły się na samodzielność.



 
Opera "Święto wiosny",
choreografia Wacław

Niżyński
 



Dziękuję za uwagę.


