Boginii tańca. Bronisława Niżyńska.
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Joanna Sokołowska-Gwizdka: W styczniu w Kanadzie ukazała się Pani najnowsza
książka „The Chosen Maiden”. Polska premiera „Bogini tańca” planowana jest na
maj tego roku. Co zafascynowało Panią w słynnej tancerce Bronisławie Niżyńskiej, że
zajęła się Pani tą postacią?
Ewa Stachniak: Przede wszystkim jej niezwykła siła i zaangażowanie w sztukę,
której poświęciła życie. W jej pokoleniu kobiet, nie było to aż tak częste, choć
Bronisława dojrzewała wśród światowej sławy baletnic, takich jak Anna Pawłowa,
Tamara Karsavina, czy Matylda Krzesińska. Poza tym była córką polskich tancerzy
którzy wyjechali do Rosji „za chlebem” i zawsze żyli na granicy kultur. Zafrapowało
mnie także, że na całym jej życiu zaważył cień sławy brata. Wacław, Bóg Tańca, jak
o nim mówiono, od dziecka uznawany był za wyjątkowy talent. Jego młodsza siostra

wiele się od niego nauczyła, ale aby stać się dojrzałą artystką musiała poszukać
własnej artystycznej drogi. I to właśnie zrobiła.
JSG: Wacław Niżyński był postacią tragiczną, pogrążony w chorobie psychicznej
trzydzieści lat spędził w zakładach zamkniętych. Pod koniec lat 90. ukazał się w
Anglii jego „Dziennik”, bez skrótów dokonanych wcześniej przez jego żonę, pisany
pomiędzy ostatnim występem a rozpoczęciem leczenia. Publikacja ta spowodowała
falę zainteresowania Wacławem Niżyńskim, jego geniuszem i tragizmem. Czy
zwiększyło się też wtedy zainteresowanie jego siostrą Bronisławą?
ES: Interesowano się nią już dużo wcześniej. Wspomnienia Bronisławy Niżyńskiej –
skompletowane jeszcze w 1971 roku, ukazały się w 1981 roku, 9 lat po jej śmierci i
spotkały się z dużym zainteresowaniem. Świat baletu nigdy o niej nie zapomniał,
choć dotychczas nie zdobyła powszechnej popularności. W USA, Lynn Garafola, z
Barnard College, pracuje obecnie nad biografią Niżyńskiej, może więc jesteśmy
świadkami zmian?

JSG: Z „Dziennika” Wacława Niżyńskiego wynika, jak dużą rolę w jego życiu
odgrywała siostra. Czy słynny tancerz był dla Bronisławy tym samym, czym ona dla
niego?
ES: Był dla niej nauczycielem, mentorem, inspiracją, partnerem. Wyrastali razem,
mieli bardzo podobne zrozumienie baletu. Byli dla siebie artystyczną inspiracją.
Różnica polegała na tym, że Wacław naznaczony sławą tak wcześnie w swoim życiu i
starszy od siostry o prawie dwa lata, przez długi czas ją wyprzedzał. Musiała uwolnić
się od jego wpływu, znaleźć własny głos, rozwinąć własne wizje. Udało jej się to
dopiero w rewolucyjnej Rosji, w Kijowie, gdzie znalazła się w samym sercu
modernistycznej rosyjskiej awangardy.

JSG: Wybrana na ofiarę – to rola w drugiej części „Święta wiosny” Igora
Strawińskiego, słynnym balecie, wystawionym przez Balety Rosyjskie
Siergieja Diaghileva w 1913 roku, z choreografią Wacława Niżyńskiego. Dziewczyna
ginie w tańcu, dzięki czemu przyroda budzi się do życia. Wybraną miała zatańczyć
Bronisława Niżyńska, ale ostatecznie rolę tę otrzymała Maria Piltz. Czy tytuł książki
„The Chosen Maiden” ma być metaforą życia słynnej tancerki?
ES: To, że nie mogła zatańczyć Wybranej w 1913 roku było dla Bronisławy ciosem.
Nie zatańczyła, bo była w ciąży i ta rola mogła kosztować życie jej nienarodzonego
dziecka. Szkoda że tak się stało, ale rzeczywiście Wybrana ma w mojej powieści
wiele znaczeń. To nie tylko słynna rola czy ofiara złożona budzącej się do życia ziemi.
Bronisława została wybrana by stać się pełnoprawną artystką, by rozwinąć swój
własny styl, stworzyć balety, które przeszły do historii.
JSG: Bronisława Niżyńska oprócz współpracy z Diaghilevem, miała własny zespół
baletowy w Kijowie, była baletmistrzem i choreografem Polskiego Baletu
Reprezentacyjnego, założyła szkołę baletową w Los Angeles, współpracowała z
American Ballet Theatre, kierowała też Buffalo Ballet Theater. Czy można
powiedzieć, że artystka odniosła światowy sukces?
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ES: Zdecydowanie. Była i jest uznanym choreografem i jedną z pierwszych kobiet,

która zdobyła międzynarodowe uznanie. Do tej listy dorzuciłabym jeszcze Teatro
Colon w Argentynie, który nigdy nie ukrywał, że to Bronisława Niżyńska stworzyła
podwaliny argentyńskiego baletu.
JSG: Jak układało się jej życie prywatne?
ES: Miała dwóch mężów. Pierwszy, Sasza Koczetowski, zostawił ją z dwójką małych
dzieci w Kijowie w 1921 roku. Drugi, Kola Singajewski, który był uczniem Szkoły
Ruchu, jak nazywała się kijowska szkoła tańca Bronisławy Niżyńskiej, był jej oddany
aż do jego śmierci w 1968 roku. Broni wielką, choć niezrealizowaną, miłością, nie był
jednak ani Koczetowski ani Singajewski, a Fiodor Szalapin, wielki rosyjski śpiewak
operowy. Przeżyła wiele osobistych tragedii, ale także wiele radości. Miała ciekawe
życie.
JSG: Wacław Niżyński mówił, że czuje się Polakiem, mimo, że słabo mówi po polsku.
Czy Bronisława Niżyńska też czuła się związana z Polską?
ES: Oboje wychowali się w polskim domu. I Wacław i Bronia zostali ochrzczeni w
Warszawie. W 1928 roku kiedy Bronia pracowała w Argentynie, pisała do matki listy
po polsku. W 1937 roku, została baletmistrzem w Teatrze Wielkim i choć angaż ten
nie zakończył się po jej myśli, jej polski okres był bardzo owocny. Polskość była dla
niej sprawą osobistą, rodzinną. Nie afiszowała się z nią, ale też nigdy nie starała się
umniejszyćjej znaczenia.
JSG: „The Chosen Maiden”, tak jak inne Pani książki jest powieścią historyczną. Na
ile jest tam faktów, a na ile fikcji?
ES: Bardzo się staram by moje powieści oparte były na historycznych faktach.
Pracując nad powieścią korzystałam z archiwalnej kolekcji w Bibliotece Kongresu w
Waszyngtonie. The Bronislava Nijnska Collection zawiera pokaźną kolekcję notatek,
listów, pamiętników i zdjęć – wszystkie te materiały posłużyły mi jako źródła. Poza
tym rozmawiałam z tancerzami i choreografami, starając się poznać tajniki ich pracy.
Fikcją jest moja tych faktów interpretacja.
JSG: Czy i z tą postacią się Pani „zaprzyjaźniła”?
ES: Bardzo. Stała się moją przewodniczką po świecie współczesnego baletu,

nauczyła mnie patrzeć na taniec oczyma choreografa. Przeżywałam z nią jej radości i
jej tragedie. Była mi też bliska, gdyż wychowywały mnie kobiety pokroju Broni i jej
matki: odważne, naznaczone historią, silne. Moja babcia nie była dokładnie
rówieśniczką Broni ale należały do tego samego pokolenia kobiet, które nie mogły
sobie pozwolić na słabość bo przetrwanie ich rodzin spoczywało na ich barkach.
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JSG: Do jakich miejsc związanych z Bronisławą Niżyńską dotarła Pani zbierając
materiały do książki?
ES: Paryż, Wenecja, Monte Carlo, Nicea, Normandia, Warszawa, wszędzie, gdzie
Balety Rosyjskie odnosiły swoje największe sukcesy, gdzie powstawały
choreograficzne arcydzieła Wacława i Bronisławy. Odwiedzałam teatry, w których
pracowała, sceny na których tańczyła, chodziłam ulicami, przy których mieszkała. Do

Wenecji przyciągnął mnie Diaghilev, na wyspę San Michele, gdzie jest pochowany i
na Lido gdzie zatrzymywał się podczas każdego pobytu w Wenecji.
JSG: Książka ukazała się już w Niemczech, będzie też polskie wydanie, Czy są plany
dotarcia do innych krajów?
ES: „Bogini tańca” ukaże się we Włoszech, inne plany są jeszcze w trakcie
negocjacji.

Ewa Stachniak przy rzeźbie przedstawiającej parę tancerzy – rodzeństwo Wacława i
Bronisławę Niżyńskich w balecie „Popołudnie fauna”. Rzeźba stoi w Teatrze Wielkim
w Warszawie.

