Cracovia Danza tańczy hopaka
Jolanta Łada-Zielke (Hamburg)

„Opera matematyczna” w wykonaniu Baletu „Cracovia Danza”, premiera, Wrocław
2016 r.
Czy można walczyć tańcząc? Tak, jeśli tańczy się hopaka. Ten i inne tańce
ukraińskie ma w repertuarze znany już naszym Czytelnikom Balet Dworski
Cracovia Danza z Krakowa. Jego założycielka i dyrektor artystyczny, a także
tancerka, choreograf, nauczycielka tańca i historyk sztuki Romana Agnel
powiada o byłych i aktualnych projektach tanecznych zespołu związanych z
kulturą polsko-ukraińską.
Jolanta Łada-Zielke: Od kiedy Balet Dworski Cracovia Danza ma w
repertuarze ukraińskie tańce ludowe?

Romana Agnel: Od dawna, konkretnie od naszego projektu Ballet de nations (balet
narodów) z 2002 roku. Ten spektakl prezentował kulturę taneczną XVIII wieku w
krajach Europy centralnej i wschodniej. Pokazaliśmy wtedy po raz pierwszy formę
choreograficzną kozaka pochodzącą z tego okresu. Specjalizuję się w tańcach
charakterystycznych i już podczas edukacji w Paryżu uczyłam się tańców ukraińskich
i huculskich, w tym hopaka. Ten tmat był mi zawsze bliski, dlatego z łatwością i
przyjemnością opracowałam taką choreografię. Zamówiłam też uszycie specjalnego
kostiumu do kozaka.
Ale nie był to jedyny taki projekt.
Później Filharmonia Narodowa w Warszawie zaproponowała nam udział w
programie edukacyjnym poświęconym tańcom charakterystycznym Europy
centralnej, podczas którego prezentowaliśmy tańce ukraińskie do muzyki na żywo,
granej na akordeonie. Zorganizowaliśmy także Dzień Tańca połączony z pokazem
tańców charakterystycznych dla naszego regionu. Wykonywaliśmy tańce ukraińskie,
głównie hopaka oraz huculskie. Nastepnie nawiązaliśmy współpracę z Teatrem
Piosenki, z ktorym przygotowaliśmy Operę Matematyczną, zahaczającą o tematy
ukraińskie. Na Ukrainie żyli i działali wielcy matematycy, jak Stefan Banach, który
jest osobą łączącą Kraków ze Lwowem. W tym spektaklu zaprezentowaliśmy całą
suitę tańców ukraińskich. Premiera odbyła sie we Wroclawiu, a w Krakowie
wystąpiliśmy z tym programem na Uniwersytecie Jagiellońskim podczas konferencji
poświęconej matematyce.
Trzecim projektem był spektakl Kozaki w reżyserii Leszka Rembowskiego, który też
jest specjalistą od tanców charakterystycznych. Muzykolog Maciej Prohaska
rekonstruował suitę baletową z końca XVIII wieku, którą miał w repertuarze balet
warszawski. W partyturze odkryliśmy wiele interesujących kompozycji kozaka,
hopaka i kilku tańców węgierskich. Widowisko miało premierę w 2021 roku,
poprzedzoną długimi przygotowaniami od strony choreograficznej i kostiumowej, bo
chcieliśmy wiernie oddać te wszystkie tańce w stylistyce osiemnastowiecznej.
Czy kozak był popularny w Europie?
Potwierdza to nasze odkrycie, ktore włączyliśmy do naszego repertuaru. To taniec
salonowy la cosacca (kozak) na trzy osoby, znaleziony w traktacie francuskiego

mistrza tańca Saint Leona z 1830 roku w Paryżu. W XIX wieku kozak należał do
polskich tańców narodowych i znano go bardzo dobrze na salonach i w dworkach
szlacheckich. Istniało dużo utworów komponowanych w rytmie kozaka. Na balach
tańczono go obowiązkowo. Może w XVIII wieku nie wyglądało to aż tak brawurowo,
jak dziś w wykonaniu zespołów tanecznych z Ukrainy, ale stanowilo wyzwanie
zarówno dla dam jak i dla panów. Kozak wymaga ogromnej sprawności fizycznej, jest
żywiołowy, utrzymany w metrum parzystym i zawiera elementy akrobatyczne.
Zaczyna się fragmentem wolnym, lirycznym, a potem nabiera tempa.
Kozaka znają prawie wszyscy, zwłaszcza w Polsce południowo-wschodniej. A
czym różni się od niego hopak?
Jak nazwa wskazuje, jest związany z „hopkami”, co w języku ukraińskim oznacza
skoki. Pochodzi z Siczy, siedziby Kozaków Zaporoskich. Byl wzorowany na sztuce
walki, która też nazywa się hopak. Zawiera elementy różnego rodzaju walk, na
przyklad wręcz i z szablami, więc też wymaga sprawności fizycznej. To własnie z
hopaka wykształcił sie kozak, uważany za taniec mniej wysiłkowy, w którym biorą
udział też kobiety, albo tańczy się go parami. Hopak i kozak to kwintesencja
ukraińskiej suity.
Kobiety nie miały wstępu do Siczy Zaporoskiej, więc na pewno nie tańczyły
hopaka. Czy dziś już im wolno?
Zasadą tańców ukraińskich jest to, że kobiety i mężczyźni wykonują je osobno.
Kobiety popisują się obrotami, albo biegiem za pomocą drobnych kroczków.
Spódnice w stroju ludowym ukraińskim są wąskie i uniemożliwiają zamaszyste
ruchy. Mężczyźni wywijają hołubce, skaczą wysoko, wykonują nawet figury
akrobatyczne, takie jak obroty w powietrzu lub wirowanie. Ale zdarza się, że kobiety
i mężczyźni tańczą w parach i wykonują hołubce podobne do naszych, krakowskich.
Hopak to taniec waleczny, a teraz Ukraińcy walczą w obronie swojej ojczyzny.
Czy ostatnie wydarzenia zrodziły potrzebę pokazania tej waleczności również
na scenie?
W Polsce gości obecnie Narodowy Balet Ukrainy im. Pavlo Virki, który zaczął tu
swoje tournèe jeszcze przed wojną. W obecnej sytuacji zaprezentował ukraińskie

tańce nawiązujące do waleczności z większym entuzjazmem, przekonaniem i pasją,
niż zwykle. Na razie nie mogą wrócić do kraju, podobnie jak zespół Opery Kijowskiej,
który przebywa w Paryżu. Na Ukrainie, podobnie jak w Polsce, działa dużo zespołów
wykonujących tańce ludowe. W Kijowie istnieje Centrum Tańców Narodowych, które
prezentuje sztukę taneczną na bardzo wysokim poziomie. Wszelkie działania
popierające dziedzictwo ludowe tego kraju były bardzo dobrze wspierane finansowo.
Teraz zespoly zawiesiły działalność, a tancerze i niektóre tancerki chwytają za broń.
Wstrząsnęła nami wiadomość o tragicznej śmierci pierwszego solisty baletu Opery
Kijowskiej Artema Datsishina, który poszedł walczyć i zginął w pierwszych dniach
wojny.
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W jaki sposób Cracovia Danza angażuje się w pomoc dla Ukrainy?
Przeznaczyliśmy na rzecz Ukrainy dochód z naszego spektaklu tanecznego Szachy,
wystawionego 29 marca w krakowskim Teatrze Variètè. Zaprosiliśmy na widownię
ukraińskie dzieci, które chciały choć trochę oderwać się od rzeczywistości bycia
uchodźcą. Program przedstawienia przetłumaczyliśmy na język ukraiński.
Rozdaliśmy też darmowe wejściówki dla Ukraińców, którzy przebywają w Krakowie i
dla rodzin, które udzieliły im schronienia. Myślimy o zorganizowaniu osobnych lekcji
tańca dla ukraińskich dzieci i ich matek. W naszej nowej, krakowskiej siedzibie przy
ulicy Szlak mamy do dyspozycji dwie sale baletowe. W kwietniu bierzemy udział w
akcji „Tańczymy” organizowanej przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w Polsce,
w ramach której organizujemy zajęcia taneczne dla dzieci ukraińskich oraz
happening „Balet w mieście”, podczas którego kilkakrotnie odtańczymy kozaka na
ulicach Krakowa. To będzie nasz prezent z okazji Dnia Tańca dla naszych
ukraińskich sąsiadów, przede wszystkim dla tamtejszych tancerzy. Międzynarodowy
Dzień Tańca jest świętem, które łączy wszystkich, a Ukraińcom trudno będzie wziąć

w nim udział w tym roku.
Wspieracie Wasze koleżanki i kolegów z Ukrainy również w sensie
zawodowym?
Tak, zgłaszają się do nas artyści z Ukrainy, więc będziemy ich angażować w nasze
projekty, z których większość organizujemy ad hoc. Zgłosiliśmy gotowość przyjęcia
ukraińskich tancerzy na nasze lekcje baletu i tańca klasycznego. Gdyby pojawił się
jakiś choreograf, lub choreografka, którzy chcieliby z nami współpracować, jesteśmy
otwarci. Mamy stroje ukraińskie jeszcze z poprzednich spektakli. Nasz adres jest w
bazie danych, stworzonej na potrzeby artystów baletu i tancerzy. Podczas
tegorocznego Festiwalu Tańców Dworskich zaprezentujemy fragmenty spektaklu
Kozaki, aby pokazać wpływ kultury i sztuki ukraińskiej na polską tradycję baletową i
taneczną, nawet tę osiemnastowieczną. To bardzo istotne, bo oznacza, że Ukraina
poprzez taniec byla obecna przez caly czas na kulturalnej mapie Europy.
*

Romana Agnel, New Delhi 2020 r., fot. Innee Singh
Romana Agnel – polska tancerka, choreograf, pedagog tańca i historyk sztuki.
Absolwentka Społecznej Szkoły Baletowej (klasa prof. Marty Mirockiej) w Krakowie,
a następnie wydziału historii sztuki paryskiej Sorbony. W 1997 założyła
profesjonalny Balet Dworski – Ardente Sole. W sierpniu 2000 zorganizowała
(na Wawelu) pierwszy w świecie Festiwal Tańców Dworskich „Cracovia Danza”,
który od tego czasu odbywa się cyklicznie. Obecnie pełni funkcję Dyrektora
Naczelnego i Artystycznego Baletu Dworskiego Cracovia Danza.
*
Zobacz też:
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