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Bajka o Kopciuszku wydaje się tak stara, że niektórzy 
mają prawo nie wierzyć, abym mógł uczestniczyć w pols
kiej prapremierze tego baletu. A jednak tak było. W roku 
1953 ubrany w bolerko z falbankami i koszulę z maryna
rskim kołnierzem zasiadałem na widowni Opery Śląskiej 
w Bytomiu, która wówczas wydawała mi się największa 
na świecie, a oglądane tam spektakle najpiękniejsze. 

Choreografem „Kopciuszka" był Mikołaj Kopiński, 
rolę tytułową tańczyła Leokadia Zienko, a mistrza cere
monii w II akcie odgrywał Andrzej Śnierzyński. Któż 
dziś pamięta tych artystów? Leokadia Zienko dojrzewała 
artystycznie równolegle z moim fizycznym rozwojem. 
Kiedy po raz pierwszy pozwolono mi pójść samodzielnie 
do Operetki, nie tańczyła już w bajkach dla dzieci, nato
miast stała na czele damskiej policji w „Kwiecie Hawa
jów" Paula Abrahama. Była już wtedy również świetną 
śpiewaczką,ale jetinocześnie tańczyła na puentach. Wido
cznie ludzie obarczeni nadmiarem talentów bardziej po
trzebni są w zaświatach... Zienkówna odeszła od nas 
przed szczytowym punktem swej kariery. 
Również nie żyje już Andrzej Śnierzyński. Z pocho

dzenia arystokrata rosyjski, niegdyś tancerz Baletów Dia
gilewa, po wojnie osiadł w Bytomiu jako wspaniały wy
konawca aktorskich epizodów baletowych. 

W obsadzie była również Danuta Wąsowicz, młodziu
tka wówczas wszechstronna tancerka, później solistka 
charakterystyczna o urodzie Sycylii, a temperamencie 
Etny i Wezuwiusza razem wziętych. Dziś wykłada w Stu
dio im. Danuty Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym 
w Gdyni i może zaświadczyć, że to co opowiadam jest 
prawdą. 

Wchodząc na widownię przed spektaklem „Kopciusz
ka" odruchowo szukam wzrokiem kilkuletniego chłop
czyka z falbankami i kołnierzem marynarskim. Jeśli bły
sną mu łzy w oczach ze wzruszenia nad niedolą Kopciu
szka lub zaciśnie pięści na widok okrucieństwa Macochy 
należy uważać: to może być przyszły dyrektor opery. 



... Nie mogła pojąć w jaki sposób dynia zawiezie ją na 
bal ... 

JAN BERSKI 

Kopciuszku! - skąd przybywasz? ... 

Gdyby dzisiaj ułożyć listę najpopularniejszych bajek, 
to na pewno bajka o Kopciuszku znalazłaby się na jed
nym z pierwszych miejsc obok bajki o Śpiącej Królew
nie, o Czerwonym Kapturku, o Dziadku do orzechów, o 
Jasiu i Małgosi czy też o Królewnie Śnieżce i krasnolud
kach. 

Nie o wszystkich bajkach (tych wymienionych tutaj, 
jak i innych też bardzo popularnych) wiemy dostatecznie 
dużo, abyśmy mogli dokładnie powiedzieć gdzie i kiedy 
powstały. To znaczy kiedy i przez kogo zostały napisane, 
bądź kto i komu pierwszy raz je opowiedział. Jaką bajki 
te odbyły wędrówkę, jakich szczegółów im przybywało, 
a jakie zostały pominięte zanim trafiły do naszego kraju, 
do naszych książek, do naszego domu. 

Gdy mówimy o samym „Kopciuszku", to zdawałoby 
się, że nie ma tu nic skomplikowanego, bo przecież wia
domo, że bez mała trzysta lat temu (dokładnie w 1697 r.) 
pewien francuski jurysta, niejaki Charles Perrault, sam 
mając już 69 lat, wydał drukiem niewielką książeczkę* 
gdzie obok historii Kota w butach, Tomcia Palucha, 
Czerwonego Kapturka, Śpiącej Królewny znalazła się 
także bajka o Kopciuszku. 

Ciekawe, że pan Perrault tej jednej małej książeczce z 
bajkami zawdzięcza nieporównanie więcej sławy niż 
wszystkim innym swoim twórczym i naukowym dokona
niom. A przecież Charles Perrault był nie byle kim: su
perintendent królewski, autor poematów i rymowanych 
rozpraw o starożytności i współczesności, autor uczo
nych dzieł: „Dialog o miłości i przyjaźni" czy „Wiek 
Wielkiego Ludwika". Wszystkie te dokonania zapewni
ły mu wprawdzie pozycję szacownego członka Akade
mii, ale jedynie „Bajki Babci Gąski" przyniosły panu 
Perrault wdzięczną pamięć potomnych i rozsławiły jego 
imię po całym świecie. 

* Historie lub baśnie z przeszłości z morałem opatrzone podtytułem 
Baśnie Mamy Gęsi, w polskim przekładzie Bajki Babci Gąski 
(1961). 



Nie będziemy tutaj dociekać, ile w bajkach spisanych 
przez pana Perrault jest jego oryginalnych pomysłów (a 
jest ich niewątpliwie sporo), a ile zapożyczył od innych 
bajkoopowiadaczy, powiedzmy jednak wyraźnie, że sam 
temat bajki o Kopciuszku jest, jak to się mówi „stary jak 
świat". Również ilość znanych nam wariantów tej opo
wieści, jak i obszar, na którym opowieść ta się formowa
ła, jest nadal przedmiotem dociekań. Słowem, temat 
Kopciuszka jest znany od przeszło tysiąca lat, a swym 
obszarem obejmuje wiele krajów na kilku kontynen
tach, od Europy i Azji do obu Ameryk. 

W samej Europie znanych jest kilkanaście, jeśli nie 
kilkadziesiąt, wariantów historii Kopciuszka, który nosi 
rozmaite imiona. Polskie imiona to Kopciuszek i Popie
łuszka, czeskie Popielka, rosyjskie Zołuszka, niemiec
kie Aschenputtel i Aschenbrodel, francuskie Cendril
lon, włoskie Cinderella. Ciekawe jednak, że pierwszy 
znany zapis opowieści o Kopciuszku pochodzi z Chin z 
IX wieku naszej ery, a więc z czasów naszego legendar
nego Piasta Kołodzieja. Tę pierwszą literacką wersję 
Kopciuszka, spisaną w Chinach, musiały jednak poprze
dzać wersje wielokrotnie opowiadane znacznie wcześ
niej, kto wie o ile stuleci i w ilu regionach świata. 

Jednak nie w Chinach miał się narodzić Kopciuszek, 
ale na Bliskim Wschodzie, czyli na terenach dzisiejszego 
Iranu, Iraku, Turcji i sąsiadujących państw. Byłoby rze
czą nader ciekawą, choć wcale nie aż tak zaskakującą, 
gdyby się kiedyś okazało, że Kopciuszek jest starą pers
ką opowieścią, podobnie jak opowieści Szecherezady z 
tysiąca i jednej nocy. W tym miejscu dobrze jest pamię
tać, że bajki, zanim zaczęły być wyłącznie światem dzie
cięcej literatury, przez długi czas żyły na służbie imagi
nacji ludzi dorosłych. 

Bajka jako gatunek literatury dydaktycznej, pisana 
wierszem lub prozą i zawierająca naukę moralną była 
znana już w starożytności. Bajki bywały też często przy
powieścią o ludzkich charakterach, o losie człowieka. 
Jako alegoria służyły często wypowiadaniu krytycznych 
sądów przez myślicieli i pisarzy, niekiedy w sposób bar
dzo satyryczny. Wśród znanych bajkopisarzy potrafimy 

' . „ . 

' ~ ·~ . 

'O ' ; ; ~ 

!-, ._ , 

• f.. • 
· ·~1-~ ... . 

„. Słychać było jedynie niewyraźne szepty: ,,Ach, jaka 
ona piękna" ... 
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... Przymierzając pantofelek odkrył, że idealnie pasuje do 
jej małej stopki ... 

dziś wymienić sporo świetnych nazwisk światowej litera
tury począwszy od Ezopa, a dalej jest tutaj m.in. La Fon
taine, Lessing, Kryłow, zaś w Polsce Biernat z Lublina, 
Ignacy Krasicki, Stanisław Trembecki oraz Adam Mic
kiewicz i Aleksander Fredro. 
Któż by przypuszczał, że historia tak niby dobrze nam 

znanej bajki może prowadzić nas w tak odległe dzieje i 
dalekie kraje. Nie dziwimy się więc , że wiele pięknych 
starych bajek zaczyna się słowami: „za siedmioma góra
mi, za siedmioma morzami, przed wielu , wielu laty 
żył. .. " - bo okazuje się , że właśnie to jest w bajkach naj
bardziej prawdziwe. 

Opowieść o Kopciuszku należy do serii tzw. magicz
nych bajek , w których zasadnicze zwroty akcji dzieją się 
za sprawą wróżek lub wróżbitów mających moc działań 
cudotwórczych (za dotknięciem czarodziejskiej różdż
ki). Ale powszechnie znana nam wersja „Kopciuszka" , 
którą zawdzięczamy panu Perrault i braciom Jakubowi i 
Wilhelmowi Grimmom , jest wersją nad wyraz stylizowa
ną, naszpikowaną rozmaitymi szczegółami, które służą 
jako dekoracje dla pokazania tylko jednej sprawy. Mia
nowicie: jak to książę zakochał się w pięknym dziewczę
ciu, które za sprawą przeciwności losu było dotąd tym 
przysłowiowym „kopciuszkiem". I nie ma potrzeby uda
wać, że nie jest to wersja ogromnie zbanalizowana. Tym
czasem poważni badacze legend, baśni , bajek już dawno 
zwrócili uwagę na istnienie w „Kopciuszku" elementów 
typowych dla magicznego świata Wschodu. Są nimi wy
stępujące w opowieści o Kopciuszku ptaki, obuwie (te 
kryształowe pantofelki) i popiół czy też sadze, z czym 
Kopciuszek w kuchni ma stale do czynienia. Wiadomym 
jest od dawna , że w magicznych wierzeniach Wschodu 
właśnie ptaki , obuwie i popiół zajmują ważne miejsce. 
Tak więc, te trzy elementy wyraźnie wskazują na wscho
dnie pochodzenie bajki o Kopciuszku . Ponadto w „Kop
ciuszku" pobrzmiewa dalekim echem ewangeliczna 
przypowieść „o ostatnich , którzy zostali pierwszymi", co 
znowu prowadzi nas w stronę tradycji , etyki i moralności 
Bliskiego Wschodu. Pozostańmy na razie tylko przy tych 
analogiach , bo i tak zaprowadziły one nas dość daleko. 



Europejskie, bardzo stylizowane wersje bajki o Kop
ciuszku trochę jakby zapodziały gdzieś jej pierwotne dy
daktyczne i moralne przesłanie. Wykłada się ono w tym, 
że takie przymioty ludzkiego charakteru jak pokora wo
bec złych wydarzeń losowych, obowiązkowość, pracowi
tość, pogoda ducha, co w końcu oznacza wytrwałość i 
siłę woli, prowadzą do nadzwyczajnego (nieoczekiwanie 
„cudownego") rozwiązania, czy do zadośćuczynienia po
krzywdzeniu. 

Zwróćmy więc uwagę na to, iż „Kopciuszek" nie jest 
taką sobie zwykłą bajeczką z happy endem, że jest czymś 
znacznie więcej. Że nosi w sobie zarodek odwiecznego 
Mitu o losie człowieka, o tym, że w przypadkach najbar
dziej nawet niekorzystnych los ten potrafi się nagle od
mienić. I w tym należy upatrywać niesłabnącego od stu
leci zainteresowania bajką o Kopciuszku. 

Niestety, ciągle jeszcze niezbyt dokładnie wiemy kie
dy i jaką drogą dotarła do Europy opowieść o Kopciusz
ku. Być może stało się to już podczas tzw. wędrówki lu
dów przy końcu ubiegłego tysiąclecia lub w czasach kruc
jat, tj. wypraw krzyżowych, które od XI do XIII wieku 
ciągnęły wraz z sobą rzesze ludzi z całej Europy w stronę 
Bliskiego Wschodu, do Jerozolimy. Może stało się to za 
sprawą wyprawy sławnego podróżnika Marco Polo, któ
ry pod koniec XIII wieku wyruszył z Wenecji i wędrując 
przez Bliski Wschód dotarł do Chin, w których przeby
wał przez 17 lat, zanim powrócił do Wenecji. Miałby 
więc Marco Polo dość czasu w Chinach na wysłuchanie 
niejednej pięknej opowieści. Choć może dopiero podró
żnicza i naukowo-artystyczna ciekawość i ruchliwość lu
dzi epoki Renesansu sprowadziła bajkę o Kopciuszku do 
Europy. 

.Q tym wszystkim możemy dzisiaj jedynie domniemy
wać. Tymczasem zaś powiedzmy, że sceniczne realizacje 
„Kopciuszka" mają już także swoją historię. Żadna jed
nak wersja „Kopciuszka" ani w teatrze dramatycznym, 
ani operowym, lalkowym, czy nawet wersja filmowa, nie 
przysporzyły „Kopciuszkowi" tylu sympatyków, co wer
sja baletowa. 
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Olga Lepieszyńska. Moskwa, Teatr Bolszoj-1945 

Galina Ułanowa. Moskwa, Teatr Bolszoj-1945 

Już od początków XIX wieku w wielu sławnych tea
trach baletowych Europy, od Mediolanu do Petersburga 
wystawiano bajkę o Kopciuszku. Dopiero jednak opra
cowanie przez N.D. Wołkowa baletowego libretta i 
skomponowanie do tej sławnej bajki muzyki przez Ser
giusza Prokofiewa sprawiło, że „Kopciuszek" znalazł 
trwałe miejsce w światowym repertuarze baletowym 

„Podstawowa rzecz, którą chciałem przekazać w mu
zyce „Kopciuszka" - powiada Prokofiew - to poetyczna 
miłość Kopciuszka i księcia: narodziny i rozwój uczucia, 
przeszkody na jego drodze, urzeczywistnienie marze
nia." - Kompozytor wcale nie kryje, że z „Kopciuszka" 
chciał uczynić balet romantyczny. Podobnie zresztą, 
choć w nieco innym sensie romantyczny jest wcześniej
szy balet Prokofiewa „Romeo i Julia". Ale balet roman
tyczny to balet klasyczny. Prokofiew wie o tym dobrze: 
„pisałem Kopciuszka w tradycjach klasycznego baletu". 
Naturalnie, że w niczym nie ujmuje to wartości samego 
dzieła, narzuca tylko niejako pewien sposób scenicznej 
realizacji. 

Tak opracowany muzycznie temat bardzo szybko za
interesował wiele scen baletowych. Po prapremierze 
„Kopciuszka" w moskiewskim Teatrze Wielkim - 21 li
stopada 1945 roku, dzieło Sergiusza Prokofiewa realizo
wane było w licznych teatrach Związku Radzieckiego, 
na czele z leningradzkim Teatrem im. Kirowa. Róle Ko
pciuszka kreowały najwybitniejsze tancerki tamtych lat 
z Olgą Lepieszyńską, Galiną Ułanową i Natalią Dudiń
ską na czele. 

Już w trzy lata po moskiewskiej premierze wystawiono 
„Kopciuszka" w Londynie (Covent Garden - Sadler's 
Wells Ballet). Niezwykłością, a zarazem wielkim sukce
sem londyńskiej realizacji było obsadzenie owych dwóch 
złych sióstr Kopciuszka przez mężczyzn. Wykonali je 
wówczas wspaniali artyści: sam choreograf spektaklu 
Frederick Ashton i Robert Helpmann, a partię tytułową 
tańczyła Moira Shearer. Niedługo potem balet Prokofie
wa znalazł się na innych scenach europejskich: w Medio
lanie, Dreźnie, Paryżu, Helsinkach, Wiedniu, Mona
chium. 



Moira Shearer. Londyn, Covent Garden-1948 

Na polskich penach pojawił ~i~ „Kopciuszek" naj
pierw w Bytowu, w Operze Śląskie] w 1953 roku, chore
ografem spetrnklu był Mikołaj Kopiński, a główne par
tie tańczyrwówczas: Leokadia Ziei:iko, Bolesław ~ole
wicz i I .icyna Sotomska. Następme balet Prokofiewa 
wystaivił Wrocław (chor. J. Gogół), potem Gdańsk 
(chor. J. Jarzynówna-Sobczak). Na scenie Teatru Wiel
kiego w Warszawie zjawił się po raz pierwszy w 1969 
roku w choreografii A. Cziczinadze, główne role tańczyli 
wtedy: Maria Krzyszkowska i Gerard Wilk, a następnie 
Barbara Olkusznik i Stanisław Szymański. 

i' Dzisiaj witamy Kopciuszka w gościnnych progach Te-
atru Wielkiego w Łodzi . * 

KOPCIUSZKU! - skąd przybywasz? ... 

JAN BERSKI 

* Publiczność łódzka pamięta zapewne niezwykle oryginalną realizac
ję „Kopciuszka" zaprezentowaną na naszej scenie przez Ballet de 
!'Opera de Lyon w 1986 roku w choreografii Maguy Marin. (Przyp. 
red.) 



REALIZATORZY 

IRINA FOKINA 
Choreografia 

ALEKSANDER TRACZ 
Kierownictwo muzyczne 

XYMENA ZANIEWSKA-CHWEDCZUK 
MARIUSZ CHWEDCZUK 
Scenografia 

MACIEJ STAWUJAK 
Współpraca muzyczna 

Asystenci choreografa - Anna Fronczek , 
Zbigniew Sobis 

Asystentka scenografa - Bożena Smolec-Błaszczyk 

Kierownik baletu - LILIANA KOWALSKA 

Pedagog baletu 

Inspektorzy baletu 

Akompaniatorka baletu 

Inspicjenci 

- Anatoli Karpuchin 

- Edyta Sobieraj 
Jolanta Wichlińska 
Zenon Woroniecki 

- Alina Włodarska 

- Alicja Derkacz, 
Urszula Rybicka, 
Andrzej Koperwas 
Przemysław Stróżyk 

I , 

Kopciuszek 

Książę 

Macocha 

Siostra chuda 

Siostra gruba 

Ojciec 

Błazen 

Baletmistrz 

Wróżka 

Jubiler 

Krawiec 

OBSADA 

BEATA BROŻEK 
ANNA GRUSZKA 
EWA LAK 
LUIZA ŻYMEŁKA 

PIOTR CHOJNACKI 
ARKADIUSZ GOŁ YGOWSKI 
KAROL URBAŃSKI 
SŁAWOMIR WOŻNIAK 

CZESŁAW BILSKJ 
TOMASZ JAGODZIŃSKI 

JAROSŁAW BRZYSKI 
ZBIGNIEW SOBIS 
KRZYSZTOF ST ARCZEWSKI 

JAROSŁAW BIERNACKI 
TOMASZ JAGODZIŃSKI 
BOGDAN JANKOWSKI 
JERZY RUMAK 

STANISŁAW KRA WIEC 
PIOTR WOJCIECHOWSKI 

TADEUSZ KOPEĆ 
JAN LUKASIEWICZ 
KRZYSZTOF STARCZEWSKI 

PIOTR CHOJNACKI 
ARTUR LEWANDOWSKI 
JAROSŁAW SOŁOWIANOWICZ 
KAROL URBAŃSKI 

DOBROSŁAWA GUTEK 
MALWINA POLESZAK 
EDYTA WASŁOWSKA 

JAROSŁAW BIERNACKI 
JA ROSŁA W SYCIK 

STANISŁAW KRA WIEC 
PIOTR WOJCIECHOWSKI 



Skrzypek 

Paź 

Perukarz 

Kapelusznik 

Wiosna 

Lato 

Jesień 

Zima 

Paziowie 

KRZYSZTOF PABJAŃCZYK 
JERZY RUMAK 

TOMASZ KRYSIAK 
TADEUSZ KOPEĆ 

ADAM GRABARCZYK 
WOJCIECH GRZEGORZAK 

MICHAŁ BARAŃSKI 
JAROSŁAW BRZYSKI 

ANNA KRZYŚKÓW 
GRAŻYNA POPŁAWSKA 

MAŁGORZAT A MARCINKOWSKA 
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Pierwsza przerwa - 20 minut 
Druga przerwa - 15 minut 

KRONIKA ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI 

SERGIUSZA PROKOFIEW A 

1891 - 23 kwietnia w majątku Soncowka na Ukrainie 
urodził się Siergiej Siergiejewicz Prokofiew, 
syn Siergieja Aleksandrowicza (administrato
ra majątku ziemskiego Soncowów) i Marii Ży
tkow. 

1896 - pierwsza kompozycja pięcioletniego Sergiusza 
Indiański galop. 

1900 - komponuje pierwszą operę Wielkolud do włas
nego libretta. Rozpoczyna pracę nad drugą 
operą Na bezludnych wyspach. 

1902 - lekcje teorii muzyki i kompozycji u J. Pomie
rancewa i R. Gliera. Powstaje symfonia i sona
ta skrzypcowa oraz opera Uczta podczas dżu
my. 

1904 - studia w konserwatorium w Petersburgu u A. 
-1911 Ladowa i N. Rimskiego-Korsakowa. 

1911 - komponuje Koncert fortepianowy Des-dur, 
którego pierwsze wykonania stały się sensacją 
i stanowiły w kompozytorskim dorobku arty
sty pozycję przełomową. Nazwisko Prokofie
wa nabiera rozgłosu, staje się on liderem mu
zycznej awangardy w Rosji. 

1914 - zostaje laureatem konkursu pianistycznego i 
otrzymuje nagrodę im. Antoniego Rubinstei
na. Wyjazd do Londynu. Początek współpracy 
z Diagilewem, próby kompozycji baletowych. 
Prokofiew zapoznaje się z twórczością R . 
Straussa, M. Ravela. I. Strawińskiego i F. Sza
lapina . 



Sergiusz Prokofiew (1891-1953) 

1915 - rozpoczyna pracę nad awangardową operą 
Gracz do własnego libretta na podstawie utwo
ru F. Dostojewskiego. 

1918 - wyjazd do Stanów Zjednoczonych- ameryka
ński debiut pianistyczny Prokofiewa, występy 
w N owym Jorku i Chicago. 

1919 - praca nad operą Miłość do trzech pomarańczy 
zamówioną przez teatr operowy w Chicago. 
Powstaje opera Ognisty anioł i Uwertura żydo
wska. 

1920 - powrót do Europy. W Paryżu, na życzenie 
Diagilewa, komponuje inspirowaną folklorem 
rosyjskim muzykę do baletu pt. Błazen. 

1921 - 17 maja sukces paryskiej premiery baletu Bła
zen. 

1922 - powstaje cykl Pieśni op.36 dedykowany hisz
pańskiej śpiewaczce Linie Lubera, którą po
ślubia. Razem zamieszkują w Bawarii, u pod
nóża Alp. Majakowski pisze poemat na cześć 
twórczości Prokofiewa przeciwstawiając ją 
muzyce Strawińskiego. 

1923 - w Moskwie wykonano niektóre z napisanych 
za granicą kompozycji (Bajki starej babuni, 
Pieśni op. 36, III Koncert). Ukazuje się seria 
publikacji o muzyce Prokofiewa. Powstaje V 
Symfonia fortepianowa op. 38. Prokofiew 
przenosi się do Paryża. Prawykonanie I Kon
certu skrzypcowego D-dur. Seria koncertów 
symfonicznych i prezentacji własnych utwo
rów . 

1925 - prawykonanie II Symfonii d-moll op. 40 w Pa
ryżu. Prapremiera Miłości do trzech pomarań
czy. 

1927 - zachęcony sugestiami Diagilewa komponuje 
balet „na temat radziecki" pt . Stalowy krok. 
Powstaje opera Ognisty anioł, której libretto 
pisze sam kompozytor na podstawie powieści 
W. Briusowa. Z fragmentów O~nistego anioła 



tworzy III Symfonię, jedno ze swoich najwspa
nialszych dzieł instrumentalnych. 
To urn ee koncertowe po Związku Radzieckim. 

1929 - prapremiera światowa Gracza w Brukseli. 
Uwieńczona ogromnym sukcesem prapremie
ra baletu Syn marnotrawny, napisanego na za
mówienie Diagilewa. 

1930 - powstaje IV Symfonia op. 47, której wykona
niem Filharmonia Bostońska postanowiła ucz
cić 50 urodziny Prokofiewa. 
Na zamówienie paryskiej Opery komponuje 
muzykę do baletu Nad Dnieprem, poświęcone
go pamięci S. Diagilewa, którego inscenizację 
powierzono S. Lifarowi. 

1931 - komponuje IV Koncert fortepianowy (na lewą 
rękę) dla jednorękiego pianisty austriackiego 
P. Wittgensteina. 

1932 - powstaje Sześć utworów na fortepian op. 52 
i V Koncert fortepianowy G-dur op. 55. 

1933 - Prokofiew wraz z rodziną wraca na stałe do 
ZSRR. Komponuje muzykę do filmu Porucz
nik Kiże. 

1935 - kończy II Koncert skrzypcowy g-moll op. 63. 
Moskiewski Teatr Wielki zamawia u Prokofie
wa muzykę do baletu Romeo i Julia. (Prapre
miera odbyła się w Czechosłowacji w 1938 r.) 
Pisze Muzykę dziecięcą op. 65 (12 miniatur). 
Tournee koncertowe po Hiszpanii, Portugalii, 
Maroku, Algierze i Tunisie. 

1936 - powstaje bajka muzyczna Piotruś i wilk. 

1938 - pracuje nad muzyką do filmu Eisensteina 
Aleksander Newski. 

1939 - komponuje „radziecką" operę Siemion Kotko. 

1940 - powstaje opera Zaręczyny w klasztorze, której 
prapremiera odbyła się dopiero w 1946 r. 

1941 - po rozwodzie z Liną Lubera żeni się z Mirą 
Mendelssohn, poetką, współautorką librett 
operowych, tłumaczką. 
Zaczyna pracę nad operą Wojna i pokój. Le
ningradzki Teatr Opery i Baletu im. Kirowa 
zamawia u Prokofiewa pełnospektaklowy ba
let Kopciuszek. 

1944 - kończy pracę nad Kopciuszkiem. Tworzy mu
zykę do filmu Eisensteina Iwan Groźny. Po
wstaje V Symfonia B-dur op. 100 - „sławiąca 
duszę człowieka". 

Królewskie Towarzystwo Filharmoniczne w 
Londynie przyznaje Prokofiewowi złoty me
dal. Otrzymuje szereg wysokich odznaczeń 
państwowych w ZSRR. 

1945 - prawykonanie V Symfonii B-dur pod batutą 
kompozytora - ostatni występ Prokofiewa 
jako dyrygenta. 
21 listopada prapremiera baletu Kopciuszek 
na scenie Teatru Wielkiego w Moskwie (chore
ografia Rościsław Zacharow). 

1948 - powstaje czteroaktowa opera Opowieść o pra
wdziwym człowieku - „temat współczesny, ra
dziecki i heroiczny". 

1950 - komponuje muzykę do baletu Baśń o kamien
nym kwiecie. 

1952 - powstają ,ostatnie utwory Prokofiewa: Symfo
nia-Koncert e-moll na wiolonczelę i orkiestrę i 
VII Symfonia. 

1953 - 5 marca Prokofiew umiera nagle w Moskwie. 



* * * 
Kopciuszek powstawał sukcesywnie w ciągu blisko 

pięciu lat. Znana powszechnie bajka wielokrotnie była 
już wdzięcznym tematem kompozycji scenicznych, choć
by opery Gioacchino Rossiniego. Libretto do baletu 
Prokofiewa napisał Nikołaj Wołkow, wplatając doń 
wiele wątków ubocznych. Dzięki temu Kopciuszek stał 
się baletem pełnospektaklowym w trzech aktach. Wśród 
pięćdziesięciu numerów muzycznych, obok fragmentów 
służących rozwojowi akcji, znajdujemy szereg tańców 
charakterystycznych, sporo scen fantastycznych i żarto
bliwych, a także kilka dowcipnych stylizacji i pastiszów. 

Dominuje nastrój pogody i wdzięku, niektóre tylko 
epizody przepojone są kąśliwym prokofiewowskim dow
cipem (np. tańce dwóch sióstr tytułowej bohaterki czy 
charakterystyka jej macochy). Postać Kopciuszka po
traktowana została przez kompozytora w sposób nad
zwyczaj ujmujący: miękka sonorystyka, łagodna a wyra
zista kantylena, delikatność harmoniki stale towarzyszą 
bohaterce baletu. 

Muzyka Kopciuszka doskonale łączy funkcje choreo
graficzne i ilustracyjne z walorem przystępności - jest w 
pełnym tego słowa znaczeniu funkcjonalna i popularna. 
Podobnie jak w Piotrusiu i wilku udało się tu kompozy
torowi znakomicie zrealizować swój zamysł stworzenia 
„muzyki poważna-lekkiej czy lekko-poważnej". 

Jerzy Jaroszewicz 
Prokofiew 

„Kopciuszek" w choreografii Maguy Marin. 
Ballet de !'Opera de Lyon 



Irina Fokina 

IRINA FOKINA - zcfobyła sławę jako choreograf w 
Ameryce Północnej i Południowej. Przed 36 laty założy
ła szkołę baletową, której wychowankowie obecnie wy
stępują na wielu scenach w Stanach Zjednoczonych i Ka
nadzie. W ciągu ostatnich 35 lat stworzyła choreografię 
do baletów zarówno klasycznych, jak i nowoczesnych, w 
tym między innymi „Gambit" i „Rapsodia". Do jej naj
większych osiągnięć choreograficznych należy zaliczyć 
nową wersję "Les Preludes" przygotowaną z okazji set
nej rocznicy urodzin Anny Pawłowej. Pierwotna wersja 
tego baletu była opracowana przez wuja Iriny-Michała 
Fokina dla Anny Pawłowej w 1910 r. 

Fokina opracowała również choreografię „Coppelii" dla 
zespołu baletowego w Hamburgu i „Dziadka do orze
chów" dla baletu w Bogocie. Opracowała także choreo
grafię do pełnospektaklowego przedstawienia "A 
Christmas Carol" (Kolęda) do muzyki Ryszarda Straus
sa. 

Miała swój udział w odkryciu wielu talentów. „Ona jest 
źródłem" - powiedział o niej jeden z solistów. Przyczyni
ła się znacznie do rozwoju sztuki baletowej w Stanach 
Zjednoczonych - kraju nie mającym większych tradycji 
baletowych. 



TREŚĆ LIBRETT A 

AKTi 

Komnata w domu ojca Kopciuszka. Biedna dziewczyna , na
zY"':'ana poga~dliwie przez złośliwe siostry przyrodnie Kopciu
s~k1em, pędzi.smutne życie w domu złej macochy i bojaźliwego 
OJCa. Teraz, siedząc na uboczu, ze smutkiem przygląda się kłó- . 

tni si~str oj edwabny szal. Zapada wieczór, wszyscy wychodzą. 
Ko~cms~ek sprząta komnatę, a biorąc do ręki porzucony szal, 
s~uJe dziewczęce marzenia o pięknych strojach (taniec Kop
cmszka). Pod w~ływem tęsknoty za zmarłą matką odsłania jej 
portret, staraµme przez macochę zakrywany. Wraca Ojciec , 
przytula córkę, stara się ją pocieszyć. Ale znów zjawiają się do
kuczliwe siostry i macocha, której złość skupia się tym razem 
na mę~u. Nagle w drzwiach ukazuje się stara żebraczka , pro
sząc o Jałmużnę. Macocha wypędza ją brutalnie, lecz Kopciu
szkowi udaje się podać staruszce kromkę chleba. Macocha i 
córki decydują, że czas już ubierać się na bal, na który cała ro
dzina prócz Kopciuszka została zaproszona do pałacu Księcia. 
Zac~ynają się gorączkowe przygotowania. Wbiegają krawcy, 
fryzjer, m.o~ystka, panny z niecierpliwością przymierzają 

nowe. sukrne 1 fr~zury, Grymaśnica i Złośnica niezgrabnie pow
tarzaJ ą ukłony i taneczne pas pod okiem nauczyciela tańca. 
Wreszci~ wszystko gotowe. Mizdrząc się i krygując wychodzą 
?a bal, ciągnąc za sobą wystraszonego Ojca. Kopciuszek zosta
je sam ze swymi marzeniami o balu. W tym momencie wraca 
stara żebraczka i zrzuca łachmany . Okazuje się piękną Wróż
ką. Na jej znak zjawiają się cztery inne wróżki: Wiosna, Lato 
J~sień, Zima (kolejne wariacje wróżek), które ubierają Kop~ 
~mszka we wspaniały strój balowy . Wróżka ostrzega jednak , 
ze o północy czar przestanie działać, znikną piękne szaty, Ko
pciuszek musi więc przed tą godziną powrócić do domu. Przed 
dom zajeżdża kareta. Kopciuszek jedzie na bal do Księcia. 

AKTII 

Sala balowa w pałacu Księcia. Bal już się rozpoczął ( divertis
sement: gawot, mazurek, taniec czterech kawalerów) . Z wiel
ką pewnością siebie wkracza pretensjonalnie wystrojona ro
dzina Kopciuszka . Szukający posażnych panien kawalerowie 
asystują brzydkim siostrom, lecz inni goście kpią z niezdarnych 
pląsów. Wbiega młody, roześmiany Książę. Siostry daremnie 

starają się zwrócić na siebie jego uwagę. Nagle wśród gości po
jawia się olśniewająco piękna dziewczyna i Książę nie może 
oderwać od niej oczu, urzeczony jej · prostotą i wdziękiem 
(walc: wariacja Kopciuszka , wariacja Księcia) . Dręczone za
zdrością siostry, oburzona Macocha , a nawet ojciec nie pozna
ją w przybyłej Kopciuszka. Na rozkaz Księcia Arab składa nie
znajomej w darze trzy pomarańcze (taniec trzech pomarań
czy). Sala powoli pustoszeje . Książę i Kopciuszek zostają sami 
i wyznają sobie miłość (pas de deux). Nagle rozbrzmiewa 
„walc północy" , ukazują się karzełki, przypominając dziew
czynie o zbliżaniu się fatalnej godziny . Kopciuszek ucieka, gu
biąc w pośpiechu złoty pantofelek. 

AKT III 

Obraz 1. Noc po balu . Książę wezwał wszystkich szewców z 
pobliskiego miasteczka, lecz żaden z nich nie rozpoznaje swe
go dzieła w maleńkim, złotym pantofelku. Książę postanawia 
więc sam wyruszyć na poszukiwanie jego właścicielki. 
Obraz 2. Wędrując po świecie, Książę zawitał do Andaluzji , 
lecz pantofelek nie pasuje na nóżkę żadnej Hiszpanki. 
Obraz 3. Z kolei Książę odwiedza wschodnią krainę, gdzie ża
dna mieszkanka nie może włożyć złotego pantofelka. 
Obraz 4. Na wyspach tropikalnych nie ma również dziewczyny 
o tak małej stopce. 
Obraz 5. Zasmucony Książę wraca do swego kraju. 
Obraz 6. Tak minęła noc. Tymczasem Kopciuszek śpi w domu 
przy kominku , tuląc do serca pamiątkę po balu, ocalały panto
felek. Budzą ją pierwsze promienie słońca (taniec Kopciusz
ka). Na ulicy słychać jakiś hałas, to zbiera się tłum, podnieco
ny wiadomością o przybyciu Księcia. Macocha i córki witają 
nieoczekiwanego gościa i obie siostry usiłują bez powodzenia 
wcisnąć stopę w podany przez Księcia pantofelek. Książę za
mierza już odejść , gdy wtem wzrok jego pada na skromną, 
nieśmiałą dziewczynę; nagle zza jej stanika wypada złoty pan
tofelek . Książę odnajduje ukochaną, dobra Wróżka łączy ich 
dłonie (pas de deux Kopciuszka i Księcia). 
Obraz 7. W pięknym ogrodzie, wśród gwiazd i wróżek, rozpo
czyna się szczęśliwe życie Kopciuszka i Księcia. 

Irena Turska 
Przewodnik baletowy 



Morał pierwszy 

Próżność jest skarbem panien . Prawda skarb to rzadki. 
Nie dziw , że wszyscy piękność sławią nieustannie. 
Ale z wdziękiem, z urokiem, jeszcze piękniej pannie . 
Bowiem wdzięk więcej zdobi niźli buziak gładki. 
Chrzestna matka obdarza nim Kopciuszka tedy i uczy, 
jak szermować wdziękiem , jak nim władać , 

jak zdobyć serce księcia, jak dźwigać się z biedy. 
Tyle morał tej bajki o wdzięku powiada. 
Pięknisie! Droższy wdzięk niż wasze szmatki . 
Ceńcie go bardziej niźli złota dźwięk . 

I życzcie sobie , aby chrzestne matki 
nieprzepłacony skarb wam dały: Wdzięk. 

Morał wtóry 

Choć z losu łaskawej ręki 
macie i rozum, i wdzięki, 
choć ród wasz nie byle jaki, 
choć szermujecie buziakiem -
nie dosyć tego, panienki . 
Gdy chcecie dochrapać się czegoś. 
zabłysnąć, do celu dotrzeć, 
wierzcie: nie będzie nic z tego . 
gdy nie pomogą kumotrzy." 

Charles Perrault , Historie lub baśnie 
z przeszłości z mora/em . 
(przekład: Hanna Januszewska) 
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RESTAURACJA TEATRU WIELKIEGO 
ORFEUSZ 
ul. Narutowicza 43 

oferuje: 
- śniadania, obiady, kolacje 
- bankiety , przyjęcia . 

Czynna codziennie 
w godzinach 12.00-24.00. Zapraszamy. 
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