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Balet-feeria w trzech aktach 
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Spiqca /(rófewna 

rr'Wó2{C~ 
LIT'E2{.!JLC'l(JCJf 'W'E~JI 'B.!JLS9{[ 

(j iam6attista 'Basile 
{1575-1632) 

Pisarz włoski, autor zbioru opowi śc i Bajka bajek, pisanych 
w narzeczu neapolitańskim; zbiór ten nosi również tytuł Pentameron 

na wzór Dekamerona Boccacia. 

Cftarfes Perrau[t 
{1628-1703} 

Pisarz francu ki, od 16 O r. czł nek Akademii rancuskiej. 
Zapomnianym dziś poematem „Le siecle de Louis le Grand" (1687) 
wszczął spór młodych ze starymi, w którym jego przeciwnikiem 

by! i olas Boileau-D spreaux. W czterotom wym dziele 
„Le parallele des cmciens et des modernes" (1688-1697) 

wystąpił przeciw ślepemu naśladown ictwu wzor 'w starożytnych. 
Nieprzemij aj ącą wartość ma jego zbiór baśni 

Contes de ma Mere l'Oye (1697), kcóry doczekał si li znych wydań 
w wielu j ęzykach, także w języku poi kim. 

Ukazał ię u nas po raz pierwszy jako Bajki Babci Gq.ski 
w przekładz ie Hanny Januszewskiej 0961) 

i wznawian był wielokrotnie. 

'Bracia (jrimm 
Jaco6 i 'Wiflie[m 

Jacob Grimm (1 85-1863) ni mie ki filolog, twórca 
germańskiego językoznawstwa p równawcz go 

oraz Wilhelm rimm (1 86-1859), również filolog, zbieracz ba ni 
i podań ludowych - wspólnie wydali oni oparty 

na podaniach ludowych i inn eh źródłach 
zbiór Kinder und Hausmarchen (1812-1815), wielokrotnie 

przekładany na inne języki. Wydan został również po polsku 
pod tytułem Ba.śnie dziecięce i domowe (1895) 

i wznawiany był wielokr tnie. 
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O genezie Śpiącej królewny[ak pi z wybitny au Lriacki psycholog i humanista I3runo Beu lheim 
w swojej glo 'nej książce Cudowne i pożyteczne, cytujemy za przekladem Danuty Danek: 

Baśń Śpiąca króleu na znana jest dziś pow ·zechnie w dwu odmiennych wersjach.Jedna pochodzi 
od Perraulta, a druga ze zbioru bra i Grimm. ( „ ) 1ajlepiej będzie jeśli przyjrzymy się wpierw krótko, 
jaki ksztalL przybrała ta opowieść w Pentameronie Basilego, gdzie tytuł jej brzmi: Słońce. Księżyc 
i Talia . 

(Już wówczas był to bardzo stary motyw, jak o tym świacl zą francuskie i kmalońsk i e wersje powsta łe między 
XIV i XVI w., z których zdaje s ię korzystać Basile. Być może naw iązywał on także do współczesnych mu wersji 
ludowych, których jak dotąd nie znamy - przypis tł umacza. ) 

Pewnemu królowi urodziła się córka Talia, zwrócił si ę więc do mędrców i wróżbiarzy , aby 
przepowiedzieli przyszlość dziecka. Wszyscy orzekli , i ż Tali i grozić będzie wielkie niebezpi cz ń
srwo z powodu włókna lnu. Aby zapobiec nieszczęściu, król raz na zawsze zabronił przynoszenia 
do zamku lnu i konopii. Jednak pewn go dnia, ki dy Talia była już duża, ujrzała, że pod oknem 
prLechodzi stara kobieta , trzymając wrzeciono. Ponieważ dziewczynka nigcJ przedtem cz go takiego 
nie widziała , „patrzyła z zachwytem, jak wrzeciono tań zy w ręku prządki" . Zaciekawi na, ujęła 
kądziel i sama zaczęła snuć nić . Wtedy drzazga konopna wbiła się j j pod pa znokieć i Talia „natych
miast upadła jak martwa na z iemię". Król posadz ił b zwladną córkę w aksamitnym fotelu, zamknął 
drzwi na klucz i opuścił zamek na zaw ze , aby zapomnieć o sv.rym bólu. 

W pewien zas potem w pobliżu polował inny król. Jego sokół wleciał przez okno do opuszczo
n go zamku i nie powró il. Chcąc odzy.kać sokola, król dosml i ę do zamku . Znalazł tam Talię, 
która wyglądała jak uśpiona , ale nic nie było w stanie jej obudzić. Młoda dziewczyna wzbudziła 
jego miłość , bo była bardzo piękna ; król współżył z nią , a pot m opuści ł zamek i zapomniał o ca łym 
zdarzeniu. W dziewięć miesi cy później Talia urodziła dwoje dzieci, wciąż w stan ie uśpienia . Karmiły 
się one jej mlekiem. „Pewnego razu , gdy j dno z niemowląt chciało ssać , a nie umiało znaleźć pier
si, wzięło w usta pal c Tali i, w którym t!CTv iła konopna drzazga . Dzi cko ssało palec tak zawzi cie, 
że drzazga wydostała s ię z ni go, i Talia wró ·iła do przytomności , jakby się obudziła z głębokiego 
snu." 

Pewnego dnia król przypomniał sobie o swojej przygodzie i przy ył odwiedzi' Ta lię. Uradował 
si , zoba zywszy j ą przebudzoną , z dwojgiem prześlicznych dzieci. Odtąd tylko o nich myśla ł. Żona 
króla odkryła jego tajemnicę i w sekrecie posła ła po dzieci w imi niu męża . Rozkazała ugoto ać je 
i podać kr ' łowi do zjedzenia. Kucharz ukiył dzieci w swoim domu, a potrawę sporządził z dwu 
koź l:ftek. \Y/ j akiś czas potem królowa posłała po Talię , chcąc ją wtr< ić do ognia i spalić jako przy
czynę nie i erności męża . Król przybywa w o. tatniej chwili , wtrąca do ognia królową , poślubia Ta
lię i odzy kuje dzie i, ocalone przez kucharza. Opowieść kończy się następującym dwuwierszem: 

Powiada ię, że ludziom szczę<Jiwym 
Błogosławi fortuna, kiedy znajduj' si ę w łożu. 

(Ponieważ dzieci Talii nazwane zostają S łoń em i Księżycem , nie jest wykłuczon , iż o powie 'ć ta naw iązu je do 
historii Lety, która urodziła Zeusowi d·woje dzieci, Apolla i Artemidy, boga slońca i boginię księżyca . j eśliby tak 
był o, 1ówczas zazdrość królowej w haśn i stanmvib.by echo zazdrm'ci Hery o kobiety kochane przez Zeu::ia - przypis 
tłumacza . ) 
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Zamek w sse, który zainspirował Charles' a Perraulta 
do napisania baśni o Śpiącej Królewnie 
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Charles Perrault, 1672 Ponrec Ph. Lalk:manta, Muzeum w Wersalu) 

Pan 

Cliar[es PerrauEt 
1628-1703 

Był rok 1697. iespokojne stulecie dobiegało końca. 
W Rzeczpo politej Polskiej , po mierci Jana Sobieskiego, zwyci zcy spod Chocimia i Wiednia, 

w tąpil na tron gracz p liryczny - Augu t II z saskiego rodu Wettinów. Wojska askie zakwaterowały 
się po wsiach i miastach. Mówiono, że grozi nowa wojna: z królem s-zw dzkim, Karol m XTI. Czasy 
były wciąż niespokojn . 

We Francj i władał jeszcze sędziwy król Ludwik XIV. Jego burzliwe, zaborcze panowanie uczyniło 
z Francji p tężne m carstwo. Jego nie krępowana wola, by tra myśl , dbałość o każdą dziedzinę 
życia - podźwign ły nau kę i sztukę. Zwano go: „Król Słońce " - potęga króla Francji jaśniała nad 
całą ówczesną Europą. Lecz czas mija wraz ze swoją świetnością. A nik"t chyba tak, jak ci , którzy 
władają - nie czuje przemijania czasu. Dumne dusz sycą się wtedy myślami o Sławie, która nie 
prz mija i nie umiera. 

W roku 169 „Król Słońce" jest j uż stary. Jego najwięk i marszałkowie od szli na zawsze. Pamiętaj 
o nich, Pani Sławo! Parni taj o zwycięskich bitwach pod Rocroi, Lens, Fryburgiem! O mądrych, pod
stępny h sojuszach, układach! 

Lecz Pani Sława ma swoje kaprysy. Mruży ko: 
- Alian e? Sojusz ? kłady? Rocroi? Lens' Fryburg? Bitwy siedemnastego stulecia? Mar załkowie 

królew ·cy? Czy, gdzie i jak długo będą ludzie parni tali o tych sprawach, które jak ogień przelatują 
światem? 

Pani Sława ma swoje kap1ysy. I nikt, nawet król Francji , nie wie, kogo obdarzy swoim wi ńcem. 
Je t rok 1697. Paryską ul icą idz ie stary człowiek. Przed chwilą wyszedł z drukarni i ni sie cienką 

k iążeczkę w r ku. Dzień jest wietrzny i gdy ręka starego człowi ka rozlu źni chwyt, wiatr szeleści 
kartkami, jakby je przerzuca ł. Migają pierwsze zdania: 

Był sobie raz pan na wielu zamkach .. . 
Był sobie raz król. .. 
Była sobie raz mała chłop czka. 

azywano j ą Mały Czerwony Kapturek. .. 
Ręka starego człowieka zacisnęła się na tytule : 

135'1.J'l(J 13!il13CI (jJiS'l(J 
9{gptsaf 

CJi5LfJ(L 'ES '.PE2('/?j'ł 'Ul/I 'lJ'7t!R._Af.M{CmJ.'l('I 
Paryż 1697 

Stary człowiek uśmiecha si niepewnie. Jest bowiem autorem tej świeżo wydrukowanej k i ążeczki 
i t rochę go ona niepokoi i zarazem cieszy. Śmieszne uczucie! Podobnych doznawał , gdy był małym 
chłopakiem i płata ł figle w kolegium w Beauvais. Ta k iążka to jego - ostatni może - figiel! Ciągle 
ma jeszcze do nich ~klonność , a także do przekory. Bo jakże może poważny prawnik, superinten-
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dent król wski, zł nek Akademii bawić się w pisanie fraszek ku uciesze swoich nuków? A jed
nak - on właśnie, pan Charles Perrault, człowiek na tak wysokich stanowiskach, tak uczynił! Bajki 
Babci Gąski~ Po wi lu poważnych dz ieła h1 Po rozprawi wyższośc i nowych pisarzy nad 
starożytnymi, po dziele Wiek Wielkiego Ludwika, po Dialogu o przyjaźni i miłości, który tak się 
podobał panu ministrowi, że kazał go przepisać na welinowym papierze i ozdobić 1y cinami! 

A z jakim skupieniem słuchali członkowie Akademii, gdy czytał rymowane argumenty pochwały 
w półczesn eh czasów: 

Tak: piękno starożytne należy szano ać, 
lecz nie wielbić na kię zkach i ślepo miłować. 
Śmiało w twarz wielkim mężom przeszłości spozieram, 
toć byli tylko ludźmi - rak, jak i my teraz. 
W czymże nasza epoka gor za, niźl i stara? 
Wart czas króla Ludwika - ugusta Cezara. 

Co za oklaski huknęły wtedy! Klaskali wszyscy zapalni, wrogowie tego, co skostniało, co 
skamieniało , co się naprzód nie toczy! Jaki to poszedł szum po Akademii, po królewskich poko
jach! Chwalono te wiersz . Tak: te chyba przetrwają w pamięci potomnych! 

Pan Charles Perrault uśmie ha się do tych my li i przesłania usta cienką k iążeczką, bo właśnie 
wiatr uderzył g w twarz, napłynąwszy zza węgła. Zabrzęczało godło muszkieterskiej gospody „P d 

tarym Gołębnikiem". Może na rym pary kim powiewie mknie kapryśna Pani ława i uśmiecha się 
kpiarsko? Bo Pani Sława wie, że ani na rozprawę o tarożytnych i nowych pisarzach, ani na Dialog 
o przyjaźni i miło 'c i, ani na Wiek Wielkiego Ludwika nie padnie jej nie miertelny wieniec. 

Stary pan Charles Perrault przytrzymuje płaszcz, którym coraz mocniej szarpie wzmagający się 
iatr. Spieszy do sw go zacisznego domu. Dzień jest jesienny, chłodny i mrok już zapada. W domu 

miły ogień huczy na ceglanym k minie. Posnęły już wnuki. Jutro dopiero zobaczą nową książkę 
dziadka. Dziś on sam, zasiadłszy na stołku, przerzuca kartki i przebiega wzrokiem po dobrze sobie 
znanych zdaniach: 

Był sobie raz król. .. 
Był sobie raz pan na wielu zamkach ... 
Była sobie raz mała chłopeczka. 

azywano ją Mały Czerwony Kapturek„. 
Jakież to proste ... w sam raz dla dzieci! Lecz czy tylko dla dzieci to napisał? Czy i jego nie porywały 

te czarodzi jskie powiastki babek, piastunek? Jakże je kochał w dzieciństwie! Dziś jeszcze gardło 
zaciska mu wzruszenie, bo zdaje mu się , gdy przebiega tak spojrzeniem po kartkach książeczk i , że 
słyszy głos matki. Mówi: „Był obie raz„. " 

Stare to powieści. Jego matka słyszała je od swojej, a ta - od swojej.„ Kiedyż był ich początek? 
Czy za frankońskich królów j eżdżących na wozach oprzęgniętych w woły o złoconych rogach? 
A m że jeszcze wcześniej? A może nigdy ię nie zaczęły? Może były zaw ze? Zawsze - jak dziecięce 
marzenia? 

Ogień huczał w kominie, a wiatr w dymniku. Stary pan Charles Perrault zdrzemnął się. W śnie 
widzia ł rzecz, która go zdumiała : raz z huczącym \V dymniku wiatrem spadł na książeczkę z baj
kami Babci Gąski wieniec nieśmiertelnej Sławy. 

Był rok 1697. 
A dziś - ilu ż z nas opowie, bez uciekania się do pomocy książki historyC'Zflej, przebiea bitwy 

pod Rocroi czy Fryburgiem? Kto zna dzieje wspaniałych marszałków i wodzów siedemnastego stulecia? 
Ale każdy zna, każd wie, jakie były dzieje Czerwonego Kapturka, Kopciu zka czy Kota w butach. 

ie wiadomo jednak, czy to kaprys, czy mądrość Pani Słav.ry . 

Hanna Januszewska 
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Urodził się 7 maja 1840 roku Wotkinsku na 
Uralu , gdzie jego ojciec i n żynier górni rwa , był 
dyrektorem huty. Jako dziecko mały Pietia przejawiał 
wiel ką wraż liwość muzyczną , lubił wsłuchiwać się 
w . piewane przez matkę romanse, w dźwięki lu
dowych bałałajek i harmonii. i zwykła pamięć 
muzyczna i doskonały słuch pozwalały mu wygry
wać na fortepianie zasłyszane melodie; próbował 
na wet improw i zowa ć. Doce niaj ą c te zdolności 
i zamiło ania syna, rodzice zaangażowali dla niego 
nauczycielkę muzyki. 

W roku 1849 Czajkowscy wraz z czworgiem dzie
ci przenieś li s ię do Alapajewska, gdzie Ilja Cza j
kowski został zarządcą huty. Tam przyszli na 'wiat 
dwaj szczególnie potem bliscy Piotrowi bracia bliź
niacy, Modest i Anatol. Z biegiem lat wzra tały muzy
czne zainteresowania mal go Piotra, lecz rodzice 
obawiali się , że kariera artystyczna może powodo
wać u wrażliwego chłopca na "il nie powra ających 
często objawów nerwicy. Pragnąc więc zapewnić mu 
inny zawód, wysłali w roku I 50 dzi sięcioletniego 
syna do Szkoły Prawniczej w Petersburgu. Ale i w 
tej uczelni Piotr nie stracił kontaktu z muzyką . Prowa
dzono tam bowiem zajęcia muzyczne, lekcje gry na 
forrepianie, odbywały się koncerry, szkoła posiadała 
dobrze zaopatrzoną bibliotekę muzyczną. Sprawy te 
znacznie hardziej pas j o nowa ł y małego zajko
wskiego n iż główne przedmioty nau zania, w 
kt rycb by ł raczej sła bym uczniem. Obcowanie 
z muzyką osładzało mu lata szkolne, w których naj
silniejszym wstrząsem była utrata ukochanej matki, 
zmarłej w roku 1854 na cholerę . 

W 1859 roku Piotr Czajkowski ukończył Szkolę 
PrJwniczą i przyjął pracę w Ministerstwie Sprawiedli-
ości. Z trudem podporządkowywał się rygorom 

urzędniczego zawodu; N roku 1861, nie rezygnując 
na raz ie z posady, ro z p oczą ł nau kę muzyki 
u Mikołaja Zaremby, a następnie w Konsef\vatorium, 
świeżo założonym w roku 1862 w Petersburgu 
z inicjatywy Antoniego Rubinsteina (1829-1 894), 
v. bitnego pianisty i komp zytora Cza jkowski 
studiował tam teorię muzyki , gr na fort pianie raz 
kompozycję i instrum ntację u Rubinsteina. Połą 
czenie studiów z pracą w administracji okazało si 
jednak zbyt ucią żliwe; po dwóch latach uzyskał 
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zwolnienie z minist rialnej posady i poświęcił się 
ca łkowicie muzyce. 

Był to trudny okres w j go życiu ; ojciec, po przej
ściu na emerytu rę, przeniósł się wraz z rodziną do 
Peter ·burga i sytuacja materialna Czajkowskich 
zna znie się pogorszyła. Piotr musiał za rabiać na 
życie jako nauczyciel muzyki lub akompaniator. 
Mimo to uk r1 czył w 1865 roku K nserwatorium. 
Jego pracą dyplomową była kantata do tekstu Ody 
do radości Schill ·ra. Po jej wykonaniu krytyk Her
man Laroche napisał do Czajkowskiego: „jest Pan 
najwi k zym talentem mu zycznym współczesnej 
Rosji". W rok później młodemu kompozytorowi ofe
rowano już stanowisko profesora w otwa rtym 
"':J aśnie Konse1watorium Moskiewskim. 

W latach studiów w Pet rsburgu Czajkowski 
zbliżył się do „Potężnej Gromadki", grona postę
powych muzyków, gorących szermierzy w walce 
o narodową sztukę rosyjską. Połą czenie tego po
stępowego nurtu z poglądami na wskroś konser
watywnymi, wpajanymi studentom Konserwatorium 
przez Antoniego Rubinsteina, zna czyło wczesne 
etapy drogi twórcz j Czajkowskiego. Lata spędzone 
w Moskwie (1866-187 miały stać się ok resem 
kszta łtowania się jego własnych założ ń muzyczno
estetyczn eh i postawy artystyczno-społecznej. 

W Moskwie, oddalonej od artystycznych kręgów 
dworskich, tend ncje postępowe rozw ijały się 
swobodniej, a reprezentujący je nowi przyjaci le 
Czajkowskiego wywarli wpływ na formo\vanie ię 
jego poglądów ma ztukę i jej związk i z życiem na
rodu. toczyli też młodeg przybysza erdeczną 
opieką , a tmosferą życzliwości i uznania. Do grona 
najbliższych przyjaci ół kompozytora należeli brat 
Antoniego Rubinsteina, Mikołaj (1835-1881), piani
sta i krzewi iel kultury mu zycznej, który stał ię naj
lep zym wykonawcą utworów Czajkowskiego, oraz 
Mikołaj Kaszkin, pianista i pisarz muzyczny. Dzięk i 
znacznie wyższym poborom mógł teraz Czajkowski 
prowadzić bardziej dostatnie życie . Bywał na przed
stawieniach operowych i baletowych w Teatrze Wiel
kim, najchętn iej zaś na koncertach, organizowanych 
przez moskie• ·ki oddział Rosyjskiego Towarzy rwa 
Muzy zneg , i w T atrze Małym , gdzie grano sztuki 
Al ksandra Ostrowski g ; bra ł też często udział 

• 

Piotr zajkowski, 1875 <. Zdj ~c i dedykowant:: A. Brandukowi) 



w zebraniach Kółka Artystycznego, skupiającego 
pisarzy, aktorów, mu zyków, przedstawicieli nauki. 
Te nowe przyjazne kontakty i przeżycia artystyczne 
sprzyjały rozwojowi jego talentu. 

W latach sześćdziesiątych powstało szereg utwo
rów Czajkowskiego, z których najważniejsze to: 
uwertura do dramatu A. Ostrowskieao Burza, I Sym
fonia „Marzenia zimowe", fantazja symfoniczna Fa
tum, uwertura-fantazja Romeo i Julia, opery - Wo
jewoda i Undyna. 

W roku 1868 przeżywał Czajkowski swą pierwszą 
i jedyną miłość. ~ zbudziła ją występująca w Mos
kvlie z wioską trupą operową francuska śpiewacz
ka, Desi ree Art6t, osoba nie odznacza j ą ca się 
wprawdzie wybitną urodą , lecz urzekająca wdzię
kiem, subtelnością umysłu i wielkim talentem dra
matycznym. Stala się więc dla zajkowskiego - jak 
to określa jego biograf, Arnold Alszwang - „żyv m, 
pięknym ucieleśnieniem najbardziej cenionej przez 
niego dramatycznej strony muzyki, jak gdyby ż . ą 
muzą jego sztuki''. Projekty małżeńskie zakochanych 
spotkały s i ę jednak ze sprzeciwem przyjaciół Czaj
kowskiego, którzy uważali, że jako mąż sławnej śpie
waczki zostanie on usunięty w cień i zaprzepaści 
swój talent. Art6t wkrótce po wyje:źd?ie z Rosji 
wyszła za mąż . Czajkowski boleśnie pr?cżyl to roz
stanie. 

W latach 1871-1875 kompozytor współpracował 
z czasopismami „Russkije Wiedomosti" i „Sowrie
miennaja Letopiś". W swych felieron ach bronił 
przede wszystkm interesów narodowej muzyki 
rosyjskiej, piętnował niski poziom v-.. ystępujących 
w Rosji włoskich zespołów operowych, zabiegał 
o poprawę gustu muzycznego rosyjskiej publiczno
ści, popierał utalentowaną młodzież muzyczną. Dużo 
komponował. Plonem lat 1870-1878 były fantazje 
symfoniczne (Burza na temat Szekspira , Francesca 
da Rimini), koncerty (Fortepianowy b-motl i Skrzyp
cowy D-dur), li, Jlli IV Symfonia, muzyka kameral
na (trzy kwartety smyczkowe), romanse, baletjezio
ro łabędzie, opery - Oprycznik, Kowal Wakuła 
(nowa red . w r. 1885 pt. Trzewiczki), Eugeniusz 
Oniegin. 

W ten okres tak płodny, wypełniony poszu
kiwaniami twórczymi i wielostronną działalnością, 
wtargnął jednak następny dramat osobisty Czajko
wskiego. Stało się nim w roku 1877 nieudane małżeń
stwo z Antoniną Milukową, dawną uczennicą Konser
watorium Moskiewskiego, osobą ograniczoną umy
słowo i niezrównoważoną psychicznie. Również 
Czajkowski przekonał się o swej niezdolności do 
pożycia małżeńskiego. Gorycz tego rozczarowania 
i bezskuteczne próby przeprowadzenia rozwodu 
doprowadziły wrażliwego i nerwowego artystę do 
ciężkiej depresji. Opuścił wówczas Moskwę i po krót
kim pobycie w Petersburgu wyjechał za granicę. 
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Chory, pozbawiony stałych zarobków profesor
skich, nękany finansowymi roszczeniami żony, 
znalazł się Czajkowski w bardzo trudnej sytuacji. 
Przyszła mu \vówczas z pomocą adieżda von Meck, 
właścicielka ogromnego majątku odziedziczonego 
po zmarłym mężu, bogatym przedsiębiorcy kole
jowym. Czajkowski i pani von Meck nigdy nie 
poznali się osobiście, prowadzili jednak przez wiele 
lat stałą korespondencję , nacechowaną szczerością 
i życzliwością. W latach 1878-1885 Czajkowski wiele 
podróżował po Rosji i Europie Zachodniej. Letnie 
miesiące pędza ł w Kamionce - majątku swej siostry, 
Aleksandry Da,.vydowej, lub w majątku pani von 
Meck, w czasie uprzednio uzgodnionej nieobecności 
właścicielki . W tym okresie powstały: Symfonia 
.,Manfred ", li Koncert fortepianowy G-dur, cztery 
Suity, Kaprys włoski(pod wpływem podróży do Ita
lii), Serenada na orkiestr~ smyczkowq, Uwertura 
„Rok 1812", Wielkasonataf o11epianowa G-dur, Trio 
a-moll (poświęcone pamięci zmarłego w roku 1881 
Mikołaja Rubinsteina), dalsze pieśni , opery - Dzie
wica Orlemiska i Mazepa. twory Czajkowskiego, 
wykonane już w wielu krajach Europy, przynoszą 
mu międzynarodową sławę. 

W roku 1885 Czajkowski zamieszkał w pobliżu 
Moskwy, we wsi Majdanowo i we Frołowskiem , 
a następnie w Klinie. Podjął rozpoczętą w młodości, 
a potem zarzuconą pracę dy1ygencką. Nadal od
bywał liczne podróże, występując jako dy1ygent 
w iemczech, Anglii, Francji, Czechach i Ameryce. 
Twórczość z lat 1885-1893 przyniosła dalsze wspa
niale dzieła. Powstają: uwertura-fantazja Hamlet, 
ballada symfoniczna Wojewoda, lll Koncert fortepia
nowy Es-dur, Sekstet „ Wspomnienie Florencji '', ro
manse, balety - Śpiąca królewna i Dziadek do 
orzechów, opery - Czarodziejka, Dama Pikowa 
i Jolanta, V i VI Symfonia. 

Otoczony sławą i powszechnym uznaniem, Czaj
kowski nie był jednak szczęśliwy. Nawiedzały go sta
ny lękowe, opanov.ywało przygnębienie i znużenie. 
W listopadzie 1893 roku zaniemógł. Wystąpiły ob
jawy cholery; choroba rozwijała się szybko i po kil
ku dniach, 6 listopada, kompozytor zmarł. Pogrzeb 
odbył się w Petersburgu, a na miejsce wiecznego 
spoczynku towarzyszyły Czajkowskiemu nieprze
brane tłumy wielbicieli jego muzyki. Pochowany 
został na cmentarzu ławry Aleksandra Newskiego. 

Trzy balety Czajkowskiego: jezioro łabędzie, 
Śpiąca królewna i Dziadek do orzechów rozpoczęły 
nową erę w dziejach tego gatunku; ale także inne 
dzieła kompozytora, symfoniczne i kameralne, dzięki 
swym walorom szeroko pojętej „taneczności" , 
inspirowały i inspirują nadal choreografów do 
tworzenia baletowych adaptacji. 

Irena Turska 



i 6afet rosyjs/(j jego epo/(j 

Stolicą baletu roma ntycznego był Pa ryż. a 
scenie tamtejszej opery tworzyli woje najwspanial
sze dzieła sztandarowi choreografowie epoki: Filip
po Taglioni i Jules Perrot. Tam świę iły największe 
triumfy boginie romantycznego baleru: Maria Taglio
ni, Fanny Elssler i Carlotta Grisi. Stamtąd czerpały 
wzorce arrystyczne wszystkie ówczesne sceny 
balet0\1 e, w tym również warszawska. 

Jednakże Opera Paryska miała z czasem utracić 
czo! v ą pozycj w balecie europejskim. a kilka 
lat ustąpiła j j londyńskiemu Her Majcsty's Theatre, 
gdzie 'Wyjechał i pracował przez pewien czas Per
rot . Około połowy X1X wieku, wraz z Perrotem, 
stolica baletu przeniosła się do Petersburga, który 
utrzymał tę pozycję aż do pieiwszych lat XX wieku. 

Druga połowa XIX wieku była dla zachodnie
go baletu romantycznego okresem schyłkowym. 
Rozmach, z jakim rozwijał się on jeszcze niedawno 
\: Pary7:u i Londynie, zanikł niemal zupełnie . Roz
jechali się po Europie czołowi choreografowie: 
Taglioni pracował krótko w Petersburgu, a w latach 
1843-1853 był dyrektorem baletu w naszym T atrze 
Wielkim, Perrot za go 'cił na dłużej na dworze car
skim. ie przyc iągaly już do teatrów legendarne 
baleriny romantyczne: Taglioni przestała tańczyć 
w 1847 r„ Elssler - w roku 1851, a Grisi - w 1853. 
Jedynie w Kopenhadze żywa pozostawala jeszcze 
romantyczna tradycja, dzięki pe nej izolacji Danii 
od reszty Europy, a także za sprawą ni z kłego 
talenru choreograficznego Auguste'a Boumonville'a. 
I oczywiście - w dalekim Petersburgu, gdzie balet 
romantyczny odnalazł podatny grunt dla przeżycia 
swojej drugiej świetności. 

Tradycje baletowe w Rosji sięgały XVIII wieku. 
Pierwsze widowisko choreograficzne na peter ·bur
skim dworze przygotował w 1 36 r. francuski balet
mistrz Jean-Baptiste Lande (?-1 48), który dwa lata 
później otrzymał specjalne zezwolenie cesarzowej 
Anny na otwarcie szkoły baletowej w Pa łacu Zi
mmvym. Od tego momentu carowie pielęgnowali 
balet na swoim dworze. Zapraszali wybitnych fran
cuskich pedagogów i choreografów. Cieszyli oni 
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o zy dworu wysta'i· nymi widowi kami i stworzyli 
podwalin tzw. rosyjskiej zkoły tańca . Tak było do 
r wolucji 191 r„ przy czym balet w Petersburgu 
pozo tawal przez blisko 200 lat wyłączną wła
sno"cią cara i służył przede wszystkim rozrywce 
dv oru. Miało to kapitaln znaczenie dla zachowa
nia ciągłości tradycji baletowej w Rosji, gdyż caro
wie nie szcz dzili nakładów, by sztukę tę popierać 
bez względu na koszty. 

okresie preromantycznym pracował •v Peters
burgu Charles-Louis Didelot (176 -1837), który swą 
działalnością pedagogiczną i rwórczością chore
ograficzną przygotował grunt dla baletu romanrycz
nego w Rosji. Dopiero jednak p zyjazd słynnej Marii 
Taglioni w 1837 r. prawdziwie wstrząsnął rosyjską 
publicznością dworską i zdobył dla baletu ma ·ową 
widownię. Sukces Taglioni w Rosji był tak wielki, 
że musiała przyjeżdżać tam później przez pięć kolej
nych lat każdej zimy. W tych samych latach praco
wał też w Petersburgu jej ojciec Filippo Taglioni 
(1 77-1871). Zanim \V 1846 r. pojawił się w Rosji 
Jules PeITot (1810-1892), zaproszony zo · tał na dwór 
carski jeszcze jeden Francuz - Marius Petipa, który 
miał wywrzeć najwięk zy wpływ na tamtejszy balet, 
zasługując z czasem na miano „ojca baletu klasycz
nego". 

larius był członkiem jednej z kilku znanych 
rodzin baletowych, wędruj , cych po ówczesnej 
Europie. Jego ojciec Jean Antoine był tancerzem, 
pedagogiem i choreografem. Marius urodził s ię 
w Marsylii (1818). Około 1822 r. znalazł się z rodzi
cami w Brukseli, gdzie w szósrym roku życia 
rozpoczą ł naukę tańca pod kierunkiem ojca. Dal
sze losy rz uciły go wraz z rodziną do Antwerpii, 
a później do Bordeaux. W 16 roku życia był ju ż 
pierw-zym tancerzem trupy ojca w antes i tam też 
skomponował swoje pierwsze choreografie. Po 
występach rodziny w Ameryce (1839) powrócił do 
Paryża,-gdzie jego starszy brat Lucien był pierwszym 
tancerzem opery. Udało się tam Mariusowi uczestni
czyć w lekcjach prowadzonych przez Auguste'a 
Vestrisa - tego samego, któremu zawdzięczali swój 

wy rnienit:y war·zrat taneczny: Perrot. Boumonville 
i wielu innych gwiazdorów ówczesnego baletu. 
Wkrótce miody Pelipa został tancerzem i chore
ografem w Bordeaux, a potem f\1adtycie. W wyni
ku afery miłosnej i zagrożenia pojedynki m porzucił 
ladryt w 1 4 r. i przyj ~!! zapro ·zenie z Petersbur

ga, gdzie trzyma! stanowisko pieiwszego tancerza. 
Pozoscal j uż w R sji do końca życia. 

Rozpoczynał w Peter burgu jako tancerz, ale 
t kżc realizował hal ty ·hor agrafów francuskich. 
Nie mógł jednak realizować autorskich baletów, bo
wiem w rok pótniej trafi! tam również Perrot i przez 
11 lat piast wal fu 1kcj głównego baletmistrza. 
Przez w zystki te lata Petipa zdobywał doświad
czeni choreograficzne u boku wielkiego rodaka, 
tańczył w j go baleta hi oczekiwał na swoja szan-
ę jako cboreo0 raf. 

W 1859 r. Perro t 
p pad! w ni łaskę car
skieg dworu i musiał 
opuścić intratną po ad . 
41 -l etni j uż wówczas 
Petipa miał powody 
przypuszczać, że jemu 
właśnie przypadnie te
raz tanowisko bal t
mi. trzowskie. Jego na
dziej okazaly się jed
nak płonne : dyrekcja te
atrów car kich powie
rzyła l funk j ę innemu 
sławnemu Francuzowi, 

rturowi Saint-Leon 
(1821-18 O) . Petipie I o
zosc Io więc kontynuo
wa ć kari erę tan cerza 

raz asy ten ta baletmi
trza, i to przez cale na
tępn 10 lat. 

aint-Le n był cho
reografem ni ezwykle 
pic cl nym i zaborczym. tworzył wiele wspaniałych 
divertissements, w któ1ych z upodobaniem czerpał 
inspi racj ę z ludowy h tańcó ro -yjskich, czym 
z jednał sobi przychylność cara. Był jednak czło
wieki · m zazdrosnym o swoją pozycję pierw ze go 
baletmisrrza dworu i bardzo niechętnie zgadzał i 
na pracę twórczą I otencjaln go konkurema. Wre
szci , kiedy Petipa orrzymał ju ż w 1861 r. po
ważniej zą propozycję choreograficzną , powierz -
no mu ni zwykle trudne zadanie. Chodz iło o reali
za ję pelnospektakloweg baletu dla goszczącej 
właśnie w Petersburgu, niemłodej już włosk iej ba
l riny Caroliny R sati. A jednak postan owił za 
w zelką cen wyk rzystać r okazję . 

Już wcześniej spotkał si w Paryżu z wytrawnym 
librecistą , autorem I akru Glselle, ernoyem Saint-
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George em. Razem opraco' ali scenariu ·z monu
mentalnego wid wiska orka f araona według mo
dnej wó czas powie "Ci Romans pewnej mumii 
Theophile'a Gautier. TrnJili w dziesiątkę , bo odkry
cia arche logiczne w Egipcie fascynowały ówcze
sną Europę . Szcz ście , że libretto było już gotowe, 
bowiem Petipie dano tylko sześć tygodni na przy
gotowanie całego baletu. Lata pracy u boku Perro
ta i Saint-Leona nie były wsza kże bezowocne. 
Choreograf posiadał dostateczną wiedz z zakresu 
kompozycji tańca , doskonale znał gust dworskiego 
audytorium i okazał si wyją tkowo sprawnym 
twórcą tańców zespołowych . orka f araona (1862) 
stala się wielkim sukcesem Petipy, wprowadzając 
na sc nę petersburską nowy ryp widowi 'ka bale
to\ ego, wypełnionego żywą akcją dramat, czną 

oraz divertissements 
z solówkami i tańcami 
zbiurov.rvmi. Teao ro
dzaju balety tworzy ł 
późn iej Petipa do koń
ca swojego życia 

Dopiero jednak po 
śmie r i Saint-Leona, 
w 18 O r. doczekał się :g 

upragnionej nominacji. s. 
Jako główny baletmistrz ;;;; 

-o 
teatrów carskich, mógł .g 
te raz w pełni rozwinąć "' 
skrzydł a. jego podsta- b
' owym zadaniem było ~ 
przygotowanie nowej ~ 
premiery na rozpoczę-

cie każdego sezonu ar
tystycznego \Y P ters
burgu, z czego wywią-

z, wał się wyj ą tkowo 
sprawnie . Przez nas
tępne 30 lat s tworzył 
kilkad zie iąt baletów, 
w tym wiele pełnospe

ktaklowych; wznawiał też i przerabia! .star balety 
francuskie (do dziś p rzetrwała jego przeróbka 
Giselle Perrota i Corall go, znana również z warsza
wskiej sceny) , prz goto ał niezliczoną ilość scen 
baletowych w przedstawieniach op rowych. 

Petipa przyzwyczaił publicznoś Petersburga do 
nadzwyczajnych efekt w tanecznych i insceniza
cyjnych, które pojawił si . ju ż w Córce f araona. 
Przywiązywa ł dużą wagę do \vystawności sce
nograficznej, wymaga · ą c przy tym od swoich 
tancerek coraz to nowych v-.ryczynów technicznych. 
Sta ło się to późnie j jego udr ką , bo znalazl · i ę 
w ślepej ulicz e. Fantazja ins enizatora i możliwości 
techniczne wykonawców miały przecież S\voje 
granice. Publiczno ć wyczuła to bardzo zybko 
i wkrótce byh ju ż znużona monotonią reperruarową 



i liczba przed stawień baletmvych w Petersburgu 
spadła nagle z trzech w tygodniu do jednego. 
Ch\.\1ytał się wi ęc Petipa różnych nowinek, chcąc 
podtrzymać zainteresowanie swoją produkcją 
choreograficzną . Kiedy Rosja ogłosiła wojnę z Turcją 
o Bałkany - on wystawił Roksanę, piękność Czar
nogóry, gdy zaś Europę obiegła wiadomość o tragi
cznej śmi rei jednego z badaczy polarnych - on 
zrealizował Córkę śniegów. Stworzył również w tym 
okresie Don Kichota i Bajaderę, które przetrwały 
na scenach do dnia dzisiejszego. 

Don Kic/Jota wystawił w Moskwie (1869) i w 
dwa lata później prz niósł go w nieco innej formie 
na scenę Teatru Maryjskiego w Petersburgu. Przy
czyną dokonany h zmian była znaczna różnica 
pomiędzy gustami widowni obu miast. foskwa 
przepadała za komedią i baletami o silnie zarysmva
nych akcentach dramatycznych, moskie\ ski Don 
Kichot był więc tu typo\\rym „baletem z akcją " . Pe
tersburg domagał się przede szystkim klasycyzmu 
tanecznego, zatem Don Kichot stracił tam wiele ze 
swych komicznych i dramatycznych efektów, odarty 
też został z hiszpańskiej ornamentyki choreograficz
nej . Później powrócił już na trwałe do moskiewskie
go repe1tuaru w 1900 r. w przeróbce choreograficz
nej Aleksandra Gorskiego (1871-1924), którego za
daniem było przenoszenie baletów Petipy na scenę 
moskie\vską. 

Bajaderę zrealizował Petipa w Petersburgu 
w 1877 r. Muzykę podobnie jak do Don Kichota, 
skomponował nadworny kompozytor baletowy 
(było takie stanowisko na dworze petersburskim) 
Ludwig Alois Minkus. Balet ten zachował się na 
scenach rosyjskich w wersji Mariusa Petipy, pielę
gnowanej przez jego następców. W świecie poka
zywany jest przede wszystkim najpiękniejszy frag
ment Bajadery - obraz W krainie cieni, uchodzący 
za jedno z arcydzieł choreograficznych X1X wieku, 
choć znane są również pełne wersje tego baletu, 
zrealizowane według Petipy przez Natalię Maka
rową i Rudolfa Nuriejewa. 

Stopniowy spadek zainteresowania baletem 
w Petersburgu zahamował dopiero latem 1885 r. 
przyjazd do Rosji znakomitych włoskich tancerzy, 
którzy ożywić mieli sezon ogórkowy w stolicy. Mag
nesem dla publiczności stała się głośna z wirtuozerii 
swego tańca Virginia Zucchi. Włochy nadal pozo
stawały niezrównane pod względem techni znego 
wy,·zkolenia swoich tancerzy; metoda pedagogiczna 
opraco-<;vana i skodyfikowana przez Carla Blasisa 
wydawała artystów, których osiągni cia techniczne 
były niezrównane w XTX-wiecznej Europie. Zucchi 
imponowała zresz tą nie tylko techniką , miała 
również wybitny talent dramatyczny. ' iezwykła 
popularność przedstaw ień z jej udziałem spowo
dowała , że dyrekcja teatrów carskich podpisała 
z artystk <1 trzyletni kontrakt. Jej sukcesorkami na 
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scenie petersburskiej stały się wkrótce inne \X!łoszki: 
Pierina Legnani, Antonietta dell 'Era i Carlotta Brian
za, a także Enrico Cecchetti, który pozostał później 
w Rosji jako pedagog, a powrócił na Zachód dopie
ro z zespołem Siergieja Diagilewa . Ci włoscy 
tanc rze stali się niebezpieczną konkurencj ą dla 
rosyjskich artystów, zmuszając ich do poważnego 
współzawodnictwa na polu techniki tańca. Przy
czyniło się to do podniesienia poziomu baletu 
w Petersburgu i Moskwie. 

Rosyjski styl tańca klasycznego jest więc w re
zultacie oryginalnym przemi szaniem naj lepszych 
doświadczeń najczy tszej szkoły francuskiej, prze
szczepionej tam przez Perrota, Saint-Leona i Petip , 
oraz wirtuozowskiej szkoły włoskiej. Ale nie tylko 
ich. Odnaleźć w nim można również wpływy fran
cusko-duńskiej szkoły Bournonville'a (ucznia Ves
trisa), przeszczepionej do Rosji prLez Pera Christiana 
Johanssona (181 7-1903). Był on wprawdzie Szwe
d m, sztokholmskim partnerem Marii Taglioni, ale 
' ześniej uczył się u Bournonville'a w Kopen
hadze. Tam też przyjął francuską elegancję i osią 
gnął Ś\:vietną technikę tańca. W 1841 r. gościł wraz 
ze sławną Taglioni na występach w Rosji i pozostał 
na stałe w Petersburgu jako pierwszy tancerz sceny 
carskiej. Później został nauczycielem szkoły bale
towej, gdzie wykształcił wiele generacji tancerzy 
rosyjskich. Był wyśmienitym pedagogiem klas mę
skich, którym wszczepiał wszystkie cnoty szkoły 
Bournonville 'a. To Johan son zwykł mawiać : 
„rosyjska szkoła tańca jest właściw ie szkołą fran
cuską, tyle że Francuzi ją zapomnieli''. Słowa te 
zanotował wiele lat później najzdolniejszy jego 
uczeń ikołaj Legat. Warto doda „ że również Ma
rius Petipa wysoko cenił metody nauczania Johans
sona i często przesiadywał na jego lekcjach. 
A ponieważ francuski choreograf nie bardzo radz ił 
sobie z kompozycją męskiego tańca solowego, 
korzysta ł więc później z lekcyjnych kombinacji 
tanecznych sz edzkiego pedagoga. 

Wspomniana wyżej wizyta włoskich tancerzy 
w Rosji zbiegła się w czasie z pierwszymi owoca
mi reform nowego dyrektora carskiego teatru, Iwa
na Wsiewołożskiego. Ten wyjątkowej kultury 
człowiek i wielki miłośnik baletu, w okresi sv.rych 
18-letnich rządów (1881-1899) koncentrował się 
głównie na reorganizacji zespołu baletowego. 
Zapewnił mu nowe sale prób, inspirował nowe pro
gramy nauczania tancerzy. Był również rz cznikiem 
podniesienia poziomu muzycznego prz dstawień 
baletowych i gorącym zwolennikiem rwórczości 
choreograficznej Mariusa Petipy. Owo dyrektorskie 
poparcie rozciągało się także na Piotra Czajkowskie
go, którego muzykę cenił Wsiewołożsk i bardzo 
w • oko. To właśnie on namówił kompozytora do 
zainteresowa nia s ię bajką Perraulta o Śpiącej 
Królewnie. I zrobił to skutecznie, pomimo że zaj-

Gmach i w rn; trze Teatru Maryjskiego w Petersburgu w II połowie XIX wieku 



kowski zrażony był do baletu po nienajlepsz ·eh 
d świadczeniach z partyturą j eziora łab(?dziego. 
Praca nad Śpiącą królewną jest dość dobrze udo
kumentowana i stan wi doskonały przykład meto
dy choreograficznej Petipy. Zwyczajem choreografa 
było dokładne opraco-wywa nie akcji scenicznej 
I aletu w najdrobniejszych szczególach jeszcze 
przed pojawieniem się na próbach . Pracował 
głównie w domu, posługując si ni wielkimi figur
kami w rodzaju figur szach wych. ten sposób 
planował grupowe rozwiąza nia ważniejszych cen 
zespołowy h. osta rczał też komp zytorowi dro
bia zgowy scenopis, zawiera jący nie tylko pełne 
wyjaśnienie planowanej akcji ·cenicznej, ale także 
zapotrzebowanie na określony czas trwania i rodzaj 
muzyki, a czasem nawet szczegóły dotycząc orkie
stracji. 

Pow dzenie Śpiącej królewny na scenie T .atru 
Maryjskiego 1890) naprovvaclziło \Wsie ołożski go 
na pomysł poz kania kolejnej partytury Czajko
wski go dla Petipy. W ten sposób do. zło do pre
miery Dz iadka do orzechóu• 1892), która nie 
odniosła już takiego sukce u. Głównym mankamen
tem dzieła stało się nieudan e libretto, wątle drama
turgicznie i ograni zając rolę baleriny do jednego 
tylko pas cle deux II akcie . Ju ż sam pomysł tego 
ba letu nie p rzypa dł d gustu Czajkowskiemu, 
a i Petipa mia! trudno:ci z napisaniem scenariusza . 
W rezultacie, w za rępstwie chorego Petipy pre
mier tę zrealizował inn choreograf Lew Iwanow 
(1834-1901 ). 

ała kariera Jwanowa przebi gala' cieniu Pcti
py i pomimo wielki go - jak ię później okazało -
talentu choreograficznego, nie miał on okazji ujaw
ni go w całej pełni. Ró\ ni ż przygotO\vując Dzia
dka do orzechów musiał przest rzegać w zy tkich 
w. kazówek scenariusza Petipy, a sam d zedł do 
głosu jedynie w s eni Śnieżynek , finalizującej akt I. 
Nic t "ż dziwnego, ż tak realizowany balet zawiódł 
premierową publiczność . A jednak, swoisty powab 
muzyki Cz::ijkov skiego )br nił później Dziadk.a do 
orz ecbówi każe powracać choreografom do tej par
tytrny. 

Wraca jąc jednak do I anowa , jego szansa cho
reograficzna nadeszła dopiero w clwa lata później, 
kiedy powierzono mu opracowanie II aktu j eziora 
łab9dziego na peter burskiej scenie - w hołdzie 
zmarłemu w 1894 r. Cza jkowski mu. Balet ten, 
wystawion po raz pi r; ·zy \V Mosk-v ie (188 ), 
odniós ł tam lruzgocącą porażkę z winy miernego 
choreografa Wentzla Reisingera. Dopiero 'mierć 
kompozytora stworzyła okazj do zaintere wania 
się Teatru Maryjsk iego tym baletem, a ' c i ś lej - jego 
II aktem. I tym razem chorego Petipę zastąpić miał 
Iwanow, ale wolny już od jakichkolwiek na isków, 
opierając si ę niemal wyhicznie na muzyce Czaj
kowskiego, stworzył prawdzi y majst r·ztyk cho-
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reograficzny, tańczony do dzisiaj w jego wersji na 
w zystkich scenach baletowych świata . W cało'ci 
j ezioro łabędzie wystawi no w Petersburgu dopiero 
w rok pótniej (1895). W przedstawieniu tym za
chowany został romantyczny Il akt Iwanowa, który 
dokomponowa ł też choreografię aktu I . Petipa 
inscenizo ał natomiast pozostałe , dworskie akty: 
I i III. Te o tatn ie - mniej udane - s ą zres ztą 
współcześn ie przedmiotem daleko idących prze
róbek. 

Ale Petipa tworzył nadal , do późnych lat swo
jej starości. iestety, tylko raz jeszcze wzniósł się 
pona l przeciętność , wystawiając Rajmondę 1898) 
z muzyką Aleksandra Głazunowa . Następn lata 
·wybitnego choreografa był · pełne goryczy . .>Iowy 
dyr kror teatru, Władimi r Tielakowski, niechętny 
był star mu mistrzowi. Uważał - nie bez racji - że 
wraz z Petipą , zestarzała się też jego choreografia. 
Potw i rdze niem ta kiej oceny sta ła si c,: wielka 
porażka o tatniego baleru Petipy Czarodziejskie 
zwierciadło (1903) 

Sied m lat przed śmiercią spędził więc chore
ograf "'. stanie spo zynku . choć nie bez okruchów 
satysfa kcji. Oto grupa tancerzy petersburskich, ufor
mowan ych wszak przez jego szkol ę , s t a ła s ię 
w latach 1909 i 1910 ·ensacją pary kich sezonów 
z społu Diagilewa. oszałamiając Zachód baletem 
rosyjskim. Tak powracało do Francji wielkie dzieło 
ży ia Mariusa Petipy. by emanować na świa t i sra ć 
si ę niewyczerpanym źr , Iłem rozkwitu baletu na 
Zach dzie. 

Paweł Chynow ki I 

Marius Petipa, 1898 (Zdjęcie dedykowane A. Waganowej) 
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Af ariusa Petipy 
I rena 'Tursfca 

Z trzech baletów Piotra Czajkowskiego Śpiąca 
królewna jest najbardziej typowym przykładem Ty
lu epoki i kwintesencją jej za łożeń est~tycznych . 

W okresie powstania baleru-feerii Spiqca królew
na gatunek ten był bardzo modny w Rosji, królował 
w eksrsawaganckiej i skomplikowanej formie na 
cenach operetek, teatrów bulwawwych i letnich 

teatrzyków ogródkov.rych. Petipa musiał liczyć się 
z tą modą, tym bardziej, że dyrektor Jwan Wsie
wolożski dbał usilnie o zaspokajanie gustów dworu 
i publiczności. Temu znawcy i wielbic ielowi kultu
ry dworu francuskiego A.'VII i XV1II wieku marzyły 
si , pektakle w stylu baletów d orskich, ni ·przypad
kowo \vięc sięgnął do zbioru Contes de ma Mere 
l'Oye (Bajki Babci Cqski) Charles'a Perraulta, fran
cuskiego pisarza z tego okresu. Jako główny temat, 
nadający się znakomicie do stworzenia przepysznej 
feerii baletowej, v.rybrał Wsiewołożski bajkę o Spiącej 
Królewnie, nie pomijając też postaci z innych bajek: 
Wróżka Bzu, zerwony Kapturek i Wilk , Kot 
w butach, Kopciuszek i Ksią żę Fortune, Tomcio 
Paluch i jego bracia pojawiać się mieli także w drob
nych epizodach baletu . 

Temat nie był zresztą nov.ry . W roku 1829 Opera 
Paryska wystawiła ba let-komedię La Belle au bois 
dormcmt (Piękna 5'piqca w lesie), z muzyką Ferdi
nanda Herolda i librettem Eugene'a Scribe'a w cho
reografii Jeana Aumera. Libretto Wsiewołoż kiego 
miało być jednak bliższe pief\vowzoru, wolne od 
elementów groteskov.rych, w jakie obfitowała parys
ka transpozycja bajki . W 1830 roku]. Perrot prze
kazał Teatrowi Wielkiemu w Petersburgu balet Pu
pilka wróżek Adolphe 'a Adama, oparty również na 
baj e Perraulta. W londyńskiej , lhambrze" wielkim 
powodzeniem cieszyła się w 18 2 roku baletowa re
wia Czarna laska (tytu ł pochodzi od rekwizytu, ja
kim posługiwała się zła wróżka, zamieniając księ
żn iczkę Desiree w fauna), być może wzorowana na 
nowojorskiej rewii pod tym samym tytułem ( 77Je 
Black rook, 1866). W tym czasie w paryskim teatrze 
„Chatelet" wystawiono też operę Piękna śpiąca 
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w lesie Merliera. Tak więc w tej czy innej formie te
mat ów bh kał się po scenach teatrów, niejako „wisiał 
w powietrzu", i Wsiewołożski znał niewątpliwie 
różne jego ujęcia. Ivlimo że bajka Perraulta oparta jest 
na wątkach starodawnych legend o magicznym 
„zbudzeniu" dziewczyny do miłośc i , Wsiewołożski 
nie wnikał w ów podtekst psychologiczny; marze
niem jego było stworzenie na kanwie wątku narra
cyjnego wielkiego widowiska w rodzaju „ballet 
a entrees" z epoki Ludwika XIV, które przepychem 
wystawy i rozmaitością tańcÓ\\ zaćmiłoby wszystkie 
poprzednie balety-feerie. 

W 1886 roku zwolniony ze swego stanowiska 
Minkus miał nieba·w~m wyjechać do Wiednia, 
Wsiewołożski skorzystał więc z okazji i zwrócił się 
do Czajkowskiego, proponując mu skomponowanie 
baletu dla Teatru Maryjskiego; temat mógłby być 
zaczerpnięty albo z powieśc i Gustawa Flauberta 
Salammb6, albo z bajki de La Motte-Fouque Ondy
na. Pierwszy temat kompozytorowi nie odpowiadał, 
drugi próbował już opracować \V formie opery, na 
razie więc nic z tych projektów nie wyszło. W 1888 
roku Wsie\vołożski ponowił propozycję, przesyłając 
tym razem projekt libretta Śpiącej królewny, z za
znaczeniem, że muzyka powinna być w stylu Luł
ly'ego i Rameau. Czajkowski zgodził się , lecz mając 
w pamięci smutne doświadczenia z jeziorem łabę
dzim, wola ł tym razem zapewnić sobie współpracę 
doświadczonego mistrza, który by przeprowadził go 
prz z nieb .zpieczne rafy baletowego scenariusza. 
Petipa również pragnął podnieść feerię do rangi wi
dowiska godnego pierwszej sceny Rosji, opracował 

więc bardzo tarannie c nariu z baletu. Zgodnie 
z przyjętym zwyczajem wysuną ł na plan pierwszy 
parę głównych bohaterów - księżniczkę Aurorę 
i ksi cia Desire, ograni zając do epizodów inne 
wątk i proponm\ ane przez Wsiewołożskiego. Mo
żliwe też , że dyrektor wniósł jeszcze własne po
prawki do libretta ; w każdym razie trudno dziś us
talić wkład każdego z autorów. Libretto c~piqcej 
królewnym ażane jest za owoc ich współpracy . 



Pief\vsze, doniosłe w skutkach spotkanie 1 om
pozytora i choreografa w sprawie Śpiącej królewny 
odbyło s ię 6 listopada 1888 roku. Petipa , pracujący 
bardzo systematycznie według własnej metody, 
przyzwyczajony był stosować ją również w kontak
tach z kompozytorami. Bez ceremonii narzucał im 
wszystkie muzyczne tempa, metrum, liczbę taktów 
i charakter tańców. Tak te ż opracował scenariusz 
nowego baletu. Znajdujemy \ nim bardzo dokładne 
wskazówki, na przykład: Akt I obraz 3 „wejście Au
rory 2/4 , kokieteryjne , ostre - 32 takty. Skończyć 
618 fo11e, 16 taktów"; albo: Akt III, taniec Bia łej Ko
tki i Kota w butach - „Powtarzające s ię miauczenie. 
Pieszczoty i klapsy łapką. Pod koniec - drapanie pa
zurami i piski. Proszę za cZ<!Ć na 3/ amoroso. Skoń
czyć na 3/ z coraz zybszym miauczeniem". Tym 
razem jednak były to raczej wskazówki niż rozka
zy. Stary baletmistrz musia ł pójść na ustępstwa i usza
nować wolę sławnego ju ż kompozytora , ograniczaj, c 
się do rad i sugestii, które zresztą były przeważnie 
akceptowane. iemy na przykład , że napisane już 
pas cle quatre Kopciuszka, księc ia Fortune, księ 
żniczki Floriny i Błękitnego Ptaka zostało zmi nione 
na dwa pas de deux; że Czajkowski, obecny na koń
cowych próbach, musiał przedłu żyć muzykę do Pa
noramy, a ponieważ czas roz, ijania ruchomego ho
ryzontu okaza ł się dłuższy ; dopisane takty nazwano 
więc żartobliwie „muzyką na metry". Z korespon
dencji Czajkowskiego wynika , ż e współpraca 
z Petipą układała się zgodnie; stanowiła niew<1tpliwie 
cenną pomoc dla kompozytora, który d zięki rozta
czanej przez choreografa wizji przy złego baletu 
ujmował „tanecznie" ca łą pa rtyturę , Petipa zaś starał 
s ię bardziej „muzycznie" opracować wój plan. 

Czajkowski z przyjemnością przystąpił do pracy 
nad nowym baletem. W liście do pani von Meck pisał 
później: „Temat tak poetyczny, tak wdzięczny dla 
muzyki, że byłem nim zachwycony i pisałem z taką 
żarl iwością i ochotą , jakie są zawsze warunkiem 
stworzenia warto ·ciowego dzieła". Pracę nad Śpiącą 
królewną kompozytor rozpacz· ł w grudniu 1888 ro
ku we Frołowskiem i do stycznia miał już naszki
cowane wszystkie akty baletu . Następnie udał się 
w podróż za granicę (Paryż, Marsylia , Konstantyno
pol , Tyflis), a po powrocie w maju do Rosji sporzą 
dził w ci ągu lata całą instrumentację . Niektóre 
szczegóły libretta i inscenizacji omawiał z Petipą 
i Wsiewołożskim - w czasie krótkich pobytów w Pe
ter·burgu lub listownie. 

Tymczasem Wsiewołożski sam za projektował 
szablonowo stylizowane na >vzór dworski kostiumy, 
nie za wsze zgodne ze stylem dekoracji, które 
powsta ~ a~1 według projektó\v Heinricha Levogca, 
Iwana Andriejewa, Konstantina Iwanowa, Matwieja 
Szyszkowa i lichaiła Boczarowa. Do prolanu i I aktu 
kostiumy miały by{ utrzymane w stylu epoki Hen
ryka IV, do II i lil ak[LI - w stylu epoki Lud ika XJV 
Wsie\\ Ołożski nadzo rował też osobiście próby, 
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wnikaiąc w szczegó~, reżyserii i wykazując przy tym, 
podobnie jak później Diagilew, umiejętność wydo
bywania z artystów maksimum ich możliwości . Dzię
ki stałym ko~taktom trzech współautorów baletu 
praca nad Spiącą królewną stanowiła przełom 
w dotychczasowej praktyce indywidualnych poczy
nań choreografa. Nowa metoda współpracy powtó
rzy się przy realizacji Dziadka do orzechów Czaj
kowski ego i Rajmondy Głazunovva, by wydać 
w przyszłości wspaniałe owoce w baletach Strawiń
skiego i Foki na. 

Na próbie generalnej 2 stycznia 1890 roku obe 
cny był car z najbliższym otoczeniem. „Bardzo przy
jemne" - poch alii zda\ kowo. Wieść o chłodnej 
reakcji władcy rozeszła się szybko po miefoe. 

astępnego dnia , 3 stycznia, odbyła się premiera . 
Ork ies trą dyrygował Riccardo Origo. Pienvs zą 
wyk nawczyni, Auro1y była wł ska bale1ina Carlotta 
Brianza (1867-1930), która poprzednio występowała 
w letnich teatrzykach petersburskich i dopiero na rok 
przed premierą Śp iącej królewny została zaa nga
ŻO\vana do Teatru Ma1yjskiego. Dysponowała świe
tną techniką , a praktyka pod znakiem lekkiej muzy 
przydała pikanterii jej naturalnemu wdziękowi , „pod 
który" Petipa komponował rolę uro1y. Postać ra ma 
jakby trzy oblicza: wesołej , nieco kapryśnej dziew
czyny x I akcie, urokliwej zjawy w II akcie i dystyn
gowanej księżniczki w III, lecz cała rola, uważana 
przez niektórych historyków baletu za najbardziej 
kobiecą rolę w baletach Petipy, odznacza się dziew
częcym wdziękiem , świeżośc i ą , prostotą i zalot
nością, którymi co cechami dysponowała jej pierwsza 
interpretatorka. 

W roli księcia Desire wystąpił niemłody już Paweł 
Gerdt, jako galant podobny do starzejącego się Lud
wika XJV. Wróżką Bzu była Maria Petipa , córka Ma
riusa . Enrico Cecchetti , en travesti jako wróżka 
Carabosse, wniósł do tej roli groteskowe lementy 
komedii dell'arte, zabłysnął też świetną techniką jako 
Błękitny Ptak w pas de deux z Warwarą ikitiną. 
Ojcem Aurory, królem Florestanem G\1V, był Feliks 
Krzesiński, a syn jego Józef - Księciem Fortune, par
tnerem Kopciuszka, którym była także Maria Petipa. 
Celebro\\ al mistrz ceremonii Catalabutte - Timofiej 
Stukołkin. (..) 

Przep eh wystawy był olśniewający. Kostiumy 
·zyto z aksamitów i jed·wabi sprowadzanych 
z Francji. Dekoratorzy nie szczędzili efektów tech
nicznych: arabosse wjeżdżała kare tą zaprzężoną 
w tuzin myszy, w ogrodzie pa łacowym nyska ły fon
tanny, po czarach Carabosse se na v.rypełniała się og
niem i dymem, łachmany opadały z wróżki, znikając 
błyskawicznie pod podłogą; gdy dwór budził się 
z u śpienia, z podłogi wyra sta ły krzewy i pnącza 
opla ta jące pałac. 

Mimo doskonałej obsady i im ponującej \Yystawy 
Śpiąca króleu na nie zdobyła zrazu uznania krytyki , 
której cześć wolała zapewne nie wyrażać opinii 

Jdrniennej od carskiej. Jedni z;1 rzuca li autorom roz
drobn ienie bal cu n::i w i el k ą i l ość oc.l c.l Liclnych 
ta ńców niczym ze sobą nic powiązanych , drudzy zaś 
eh\\ alili wla~nie ren barwny ka l •jdosk ip obrazów, 
który - w oczach jeszcze innych - był tylko .. mało 
po ty znym, b zrreścio" ym tv. o rem (. _.) muzeum 
rl..'kwizytów". \Y.l pi.'mie „Pietierburgska ja Gazieta" 
ukaza ł się nawet złośl iwy \Vierszyk o tJkiej mniej 
więcej treści : „, ie zaznał prawdziwej nud] , kto 
naw 'go nie widzia ł baleru! Lubuj<jc· ::iii,: ·P i ęk ną• -
·Śp i :.icą · , każdy niechybnie zasną!.. " Muzyk(;' uzna
no za „nieprzydatna do tań a" . Zdaniem re •nzenta 
gazery „Pietierburgski j Listok '' okazało si ę, że „na j
bardziej uralent '''any mistrz -ztuki operowej może 
być nieudanym kompozytor m baletowym".. aro
mia ·c Herman I.ar che oc nil premi rę Sp iącej 
kró!ewn_J jako wielkie wydarzenie artystyczne, a po 
wystawieniu j j w foskwi poś • ięci l temu b:.tlecowi 
dług i anykuł w „Moskowski h \: icdomo riach", 
w kró1ym podkreś l ał no\vatorski dlJl':ikter drugiego 
z kolei baletu Cz:.t jkowskiego. 

I tak miala się znów potwierdzić ::itara prawda, że 
nawet najostnejsze drwiny z pr-apn.:mi rowego przed
stawienia nie zdołają zn iweczyć sukcesu dzieła zaak
ceptowanego przez widzów. Bo publiczność ters
burska przyj b piqcą królewnę wręcz owacyjni . 
Baler ciesz ył si ę ogromnym powodzen iem 
i N ciągu pier.vszego sezonu mial j u ż 21 przedstawi ń . 

, iemniej jednak niektóre zarzuty ówczesn_ cli 
krytyków wydają się nam dzL słuszne. Akcja Śpiącej 
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kn !lewny je. t istotnie rozwlekla , a jej w::i rek gubi się 
\vc i ;iż pod naporem coraz ro nowych tańców. Mam. 
tu jednak rzadki w ówczesnej dramaturgii baletowej 
przypadek odsrepsrwa od obowiązu jącej jednośc i 
czasu. 

Mit;dzy prologiem a T aktem uply a cale dzie
ci ństwo Aurory , po czym dalszy tok akcji j se znów 
przedzielony stuletnim okresem . nu królewny 
i cakgo dworu. jest t balet bardziej na rr:lcyjnv n iż 
dra maty ·zny Ubogi wątek baśn i owy dostarcza 
w trzech kluczowych ~ytuacjach : chrztu, dojścia do 
pelnohn .'ci i wesela Aurory, pretek tów do poka
zani:.! wi !kich scen tan cznych, będacych ilustracją 
kok:jnych etapów bajki. Każdy akt co jakby oddzielny 
rozdzi:tł opowieści z własną ku lminaC'ją . W prologu 
jest nią zjawienie się arabosse, w I akcie - se na 
czarów i zaśn ięcie Aurory, w II - przebudzenie uś
pionej królewny pocalunkiem ks ięcia , w lll - ich 
weselne pas cle de ux. Jedynym ł ącz ni k iem tych 
obrazów j c postać misLrza ceremonii, którego ·~ la 
niemal obecność na cenie punktu j ak cje od 
krz~itaniny przy hrzci, aż po celebrowanie wesela. 
Glówn . postacie - poza Aur q - są szablonowe 
i hezban: n . Ks i:1żę e ire, banalnie elegancki ka
waler bal rowy, rodzice Aur ry, jej piastunki , dobre 
wróżk i - uk zra lcowani są zgodnie z rradycją ba
l et0wą. 

W prz ciwieńsrwie Io jeziora lah >dziego, nie ma 
tu nawet za lążka wątk u dramatycznego ani konfli
ktu wielkich u czuć. Cal y balet przesycony je c 
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słonecznym blaski m radości życia. za iy, rzucane 
przez nie tyle groźną, co złośliwą Carabosse, okazuj<! 
sie lagodnyrn snem, d ającym asumpt do pokazania 
sielanko\vych se n polow:inia w stylu Watteau czy 
Lancreta, fanta tycznej Wizji i nu lo\vniczej Pano
ramy. ie też nie sraje na przeszkodzie szczę 'liwe
mu poL1czeniu się zakochanej paiy 

Tradycyjna „numerowa" truktura baletu jest tu 
zachowana w calej pe łni. piqcc1 królewna to wiel
ka feeria-divertissement, eksponu jąca widowiskowe 
walory tańca , które domin u ją nad jego znaczeniem 
w rozwoju akcji. ie ma tu ani jednego pas cle deux 
w rodzaju dramatycznego adagia Zygfryda i Odyli i. 
jedyne prawdziwe pas d'action o podkładz ie psycho
logicznym to adagio Auroiy z c:zreema pretenden
ta mi do jej ręki; w prostej, zwartej formie przedstawia 
ono obojętny , mimo powi rzchownej zalotnośc i, sto
sunek do adoratorów dziewczyny, której serce nie 
zbudz iło s i ę jeszcze do miło.śc i . Poza tyrn w zystkie 
ta ńce słu ż<! tylko popisom solistów. Dzięki ich prze
wadze ograniczony zostal zakres pantomimy, której 
wszakże nie można było jeszcze całkowicie uniknąć . 
Cała akcja prologu jest na ni ~ j oparta mowna 
gestykulacja po1awia się czasem w zupelnie nieod
powiednich momentach, choc'by w opowiadaniu 
Wróżki Bzu i jej dialogu z księ ciem w 11 akcie. Nie
którl' role, jak Caralaburte a i Carabosse, są już jed
nak potraktowane bardziej akrorsko. 

Petipa pozostał wierny efektom kontr:istu: koły
sankowe adagio sześciu dobrych wróżek i ich sub
telne wariacje, ;i potem huczny walc wiejski : po sie
la nkowych scenach polowania i li rycznej Wizji -
przepy. zny blask i ceremonialność balu dworskiego, 
w czasie którego p rzewijają si~ skontrastowane 
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w charakterze i nastroju dueciki bajkowych postaci. 
wariacje Wróżek Klejnotów, itp. 

Śpiąca królewna zawiera dużą ilość (ok . 30 nu
merów) i rozmaitość form tanecznych. Rosyj ki his
toryk baletu , Jurij Słonimski , słuszn ie nazywa Śpiqcq 
królewnę „encyklopediq t a ńca klasycznego". 
W przeciwieństwie do niewielkiej liczby pas użytych 
w j eziorz e łabędzim, rym razem Petipa ·wykorzysta ł 

cały ich arsenał. Wskrzesi ł dawno zapomniane pas 
szkoły fra nm kiej i włoskiej , rozwinął je , wzbogacił 
reż port de bras, osiągając przy tym doskonah1 1ecl
nołitość tylu. Nie będąc nowatorem, nie szu ka ł 
nowych środk ów wyrazu, lecz po prostu spo
żytkował całą sw:1 wiedzę i doświadczenie , nadaj:)c 
tradycyjnemu tworzywu nowy blask, wdzięk i roz
mach. Był mistrzem w cyzelowaniu stereotypo\vycl1 
form, na przykład w różnicowaniu charn kreru pas de 
deux. W Splqcej królewnie są wszystkie ich odmjany: 
pas de deux classique Księci a i Wróżki Bzu, gdzie 
ksi< żę jest tylko partnerem (tzw „porteur") podno
·zgcvm i podtrzymu jącym ta ncerkę; pas Je deux 
demi-classiqu Błęk itnego Ptaka i Floriny, gdzie 
oprócz partnerowania jest też wspólny taniec; pas de 
deux caraccere - równorzędny taniec Kora w nurach 
i Białej Kocki, a wreszcie na jw iększa atrakcja baletu , 
grand pas de deux classique Auroiy i Księc ia; cnrree, 
adagio z przewag:,i podnoszonych póz powietrznych, 
wariacja Ks ięc ia (której zresztą G rdt nie [ań ·zyl 
z p wo<lu podeszłego wiek u) , w:Jriacja Au rory, 
wspólna kod:.i . Prócz li znych pas de deux, Petipa 
skomponowa ł sześć wariacji Wróżek w prologu 
i czte1y ostatnim akcie, konstruują c każdą z nich 
na innych motywach ruchowych, w zależności od in
dywidualnych ech solistek, dla których były prze-

Ca rlotta BrL!nz:-t, pierwsz..1 wykonawczyni roli Aurory 
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znacz ne. Wariacje Pecipy nie są może cak płynne 
i zwiewne jak roma ntyczne wariacje Giselle, czy 
postromantyczne Od rry, lecz mają solidniejszą kon
stn1kcj , opartą na logicznym następstwie dokładnie 
określonych, czystych w rysunku póz, na śc i słym fra
zowaniu ruchu i wykończen iu każdego gesrn. 

Zamiast mglistych nieco p ląsów bajader czy pas
cerek, w jaki obfitowały jego roprzednie balety, 
Pecipa nadał bardziej konkretne formy mniej zej tym 
razem li zbi tańców zespołowych, zachO\vując ich 
bezosobowy, zuniformizowany charakter. Prócz ta ń
ca dwor ki paziów, w I akcie jest wielki walc z gir
landami, któremu choreograf nada ł „ trzygłosową" 
formę, tańczoną przez trzy gru py: tancerek, tancerzy 
i dzieci. Dz i ęki jednolitości ruchów ka?.dej grupy 
i ich synchronizacji z ruchami pozostałych , osiągnął 
tu niezwykły efekt ładu i harmonii. W scenie Wizji 
corp de ballet nimf tworzy nie tylko tło tań ca 
soli rów, lecz dzięk i ciągłym zmianom grup, które 
rozdzielaj<! lub otacza j ą Aurorę i Księcia , staje się 
jakby zmiennym akompaniamentem partii solowych. 
Wielu historyków baletu nazywa te os iągnięcia Peti-
PY ,,symfonizacją tańca". , 

Zwróćmy też uwagę na brak w Sp iqcej królewnie 
rereorypowych tańców charakc rysrycznych, powie

lanych w \ ielu baletach. Petipa wydobył natomiast 
z zapomnienia stare tań .e fra ncuskie, dworskie 
i ludowe (gigue, farandola). Jedynie w finale wys
tępuje tradycyjny mazurek. 

Mimo bezspornych osi<1gni ć choreograficznych 
i mimo najlepszej woli, z jaką Petipa w 'półpracowa ł 
z Czajkowskim, nie sprostał on zadaniu \\rydobycia 
w zystkich waloró\ muzyki symfonicznej. Kulmi
nacje choreograficzne Petipy nje zawsze zgadzają się 
z kulminacjami muzycznyrru , wiele epiz dów - tak 
lirycznych w partyturze - stało się na scenie tłem 
ubogiej pantomimy; obcy prostocie muzyki monu
menta li zm baletu przerad za si ę zbyc często 
w p mparyczność, wreszcie libretto i choreografia 
utrzymane są bardziej w manierze francuskiej niż 
muzyka zajkow.skiego. 

Libretto Śpiącej królewny nie dawa ło kom
pozytorowi możności utnvalenia założeń dramarnr
licznych, jakie wyznaczył sobie w j ez iorze łabę
dzim. Wprawdzie:: główne postacie baletu , zwłaszcza 
Carabosse i Wróżka Bzu, są muzycznie bardziej 
·charakteryzowane, ale przetworzenia ich tematów 
związane s4 tylk z pojawianiem się i d ziałaniem obu 
wróżek, a nie z ich prz życi::imi duchowymi. Zgo
dnie ze star<1 trady ją ba letową, temat CarJbosse jako 
symbolu zła nie z::iwiera, podobnie jak r mat Rotbar
ta , elemcntó\v tanecznych. Partia Carabosse zbudo
wana jest na zasadzie recytatywu, partia Wróżki Bzu 
ma ariosov.ry charakter. 

Związk i muzyki z li brettem są w Śpiącej króle
wnie bliższe , są ne jednak ba rdziej formalne niż 
drama turgiczne . Partytura dru gie0 o baletu Czaj
kowskiego nie zawiera wielu reminiscencji roman-
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tycznych, jej baśniowy li ryzm jest łagodny i pogod
ny, a ogólny nastrój - odświętny, radosny i uroczy
sty. ajpełni .j wypowiada się tu kompozytor '>V pi
zodach fantastycznych (za klęc ia wróżek , obrazy en 
i Panorama), gdzie o i ąga syntezę elementów sym
fonicznych i tanecznych, a także największą siłę 
wyrazową melodyki. Wszystkie epizody są zresztą 
w Śpiącej królewnie szeroko rozbudowane . Ju ż 
pierw zy marsz ' Prologu ma formę symfoniczne
go ronda, a pas de six Wróżek rozrasta się w formę 
suiry. W długim obrazie symfonicznym Panoramy 
dochodzi do głosu ilustracyjność muzyki zajko
wskiego; obraz ten wywołuj wizję przyrody. mrocz
nego lasu, zumu rzeki i migotania na jej wodach oa
blasków księżycowego światła. Innym przykładem 
obrazowości muzyki są też symfoniczno-progra
mowe, bogato ornamentowane wariacje Wróżek: 
Złota , Srebra, Szafirów i Brylantów oraz pas d deux 
Błękitnych Ptaków. W niektórych epizodach ucieka 
si jednak kompozytor do naiwnych efektów ilustra
cyjnych, jak na przykład w kocich zalotach cz 
w dialogu Wilka z zerwanym Kapturkiem. Do 
tradycyjnych, a mocno ju ż w ówczesnej muzyce zba
nalizowanych efektó v należą też fanfa1y , których 
dźwięki anonsują zjawienie s ię ważnych orszaków 
lub pojedynczych postaci . 

Plan choreograficzny Petipy wymagał wielkiej 
ilości różnych w formie i charakterze tańców . Kom
pozytor szeroko wykorzystał tu swą ulubioną formę 
walca. Jeden z najbardziej znanych walców Czaj
kowskiego, trzy zęśc io~vy walc B-dur z I aktu , 
odznacza s ię niez kią płynnością i rozkołysa niem 
śpiewnej melodii, d z i ęk i zbudowa niu jej na 
32-taktowych okresach, co było wów zas nowością 
w muzyce baletowej. Krótsze formy walca prz .zna
czył też Czajkow ·ki dla wielu tańców solowych, dla 
wariacji Aurory w I i Il akcie oraz jej tańca z wrze
cionem, dla wariacji Wróżki Bzu, wariacji Błękitnego 
Ptaka i innych. Wprowadził t ż szeroko rozbudo
waną symfoniczną formę poloneza . ależało też 
skomponować trzy różne duety. Czajkowski ukształ
tował ich melodykę na schematach baletowej formy 
adagia, lecz dzięki różnicowaniu jej charakteru i fra
zowania, zmianom tonalnym i harmonicznym o i ą
gnął wyraz pogodnej, beztroskiej młodo ci w „ada
giu z różą " w 1 akcie, nasycił czułością i tęsknotą 
marzycielskie adagio Księcia Desire z ulotną zj awą 
Aurory w II akcie, podkreślił radosny, a zarazem 
uroczysty ton adagia młodej pary w III akcie. 

Pienvszy obraz II aktu ma nikłe zwią zki z akcją 
baletu, le z umieszczona w nim suita tań ów dwor
skich, wzoro-wana na stylu utworów Lully' go, 
Couperina i Rameau, stanowi jakby cezurę w chro
nologii scenicznych wydarzeń. Muzyczna stylizacja 
tych tańców przypomina nam, że Aurora zasnęła 
w XVI wieku , a oto niebawem zbudzi się w XVII 
wieku - w epoce, gdy król Ludwik XIV zaszczycał 
swym udziałem dworskie balety. Do pompatyczne-
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go stylu rych zjawisk nawiązuje więc Czajkowski 
'"' końcowej Apoteozie. 

Pienvotne założenie \Y/ iewołożskiego, by muzy
ka całego baletu była utrzymana rym srylu, nie 
zos ta ło zrealizowane pod naporem XIX-wiecznej 
konwencji baletow j, która ograniczała w znacznym 
stopniu swobodę kompozyrorską_ w wyb rze mu
zycznych środków razu. W Spiqcej królewn ie 
przeważa bowiem taniec klasy zny, i to głównie 
w rypie wirtuozow ·kim, którego ograniczone możli
wo,ści ekspr yjne nie inspirowały Czajkowskiego 
w takiej mierze, jak poetyka lirycznych partii Odet
ty i łabędzi . Jego inwencja melodyczna jest tu 
uboższa , a praca tematyczna nie obfituje w śmiałe 
przetworzenia . W swym drugim balecie Czajkowski 
wykorzystał doświadczenia nabyte w czasie pracy 
nacJ. Jeziorem łabędzim, nie wniósł jednak wielu 
nowych pomysłów. iem.niej dążył do powiązania 
w, zystkich scen i tańców w integraln ą całoś ., króra 
\V Spiq.cej królewnie ma nie ryle wyraźną spójnię 
dramatyczną , co wspólny nurt wewnętrzny, wyni
kający z baśniowego klimatu libretta. 

Mimo tych niedociągnięć Śpiąca królewna stała 
s ię czymś więce j niż produktem jednej epoki 
i uważana jest za najlepszy balet Petipy. I j eżeli nie 
zdobyła tak pow, zechnego powodzenia, jak j ezioro 
łabędzie, to głównie z powodu trudności , jakie 
przedstawia dla wykonawców. a jej wystawienie 
w całości może sobie pozwolić teatr dysponujący 
li cznym i świetnie wyszkolonym zespołem, mogą
cym wyłonić 12 solistek klasycznych, które spro
stałyby partiom urory, \V/różki Bzu , Floriny 
i dziew ię iu wr żek. Nie zapominajmy też , że wal
ca z girlandami tańczyło na petersburskiej scenie 
150 osób! 

W roli Aurory występowało wiele sławnych 
tancerek: Matylda Krzesińska, Anna Pawłowa , Olga 
Spiesiwce"va , Wiera Triefiłowa, Marina Siemianowa, 
Galina Ułanowa, Olga Lepieszyńska, Irina Kołpa
kowa, Maja Plisiecka, Margot Fonteyn, Rosella High
tower, Jekatierina Maksimowa, Carla Fracci, Lynn 
Seymour, Antoinette Sibley, atalia Biessmie1tnowa, 
Noelle Pontois, atalia Makarowa, Eva Evdokimo
va, Ludmiła Siemieniaka, Elisabeth Platel i inne. 

a polskich scenach Śpiącą Królewnę tańczyły 
kolejno: Barbara Karczmarewi z w Poznaniu (1956), 
Iwona Wakowska w Bytomiu (1967) oraz kilka 
warszawskich balerin w inscenizacji Piotra Gusiewa, 
zrealizowanej w Teatrze Wielkim w 1983 r. , a były 
to kolejno: Barbara Rajska, Renata Smukała , Ewa 
Głowacka, Anna Grabka, Beata Więch i Beata 
owińska. 

Irena Turska 

Cliar[es Perrau[t 
SPI.qCJI '1(1\,ÓL'EW9\[1L 
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tym. że w zan1ko mieszka wilkołak i porywa bezkarnie wszystkie dzie
ci, które tylko dopadnie. Nikt bowiem schwytać go nie może, gdyż 
jedynie wilkołak jest w mocy przedrzeć się przez ten las. 

Książę nie wiedział, komu wierzyć, gdy odezwaJ i~ stary chłop: 
- Et, wasza wysokość! Już pięćdziesiąt lat temu słyszałem jak mój 

ojciec opowiadał, że w tym zamku jest księżniczka. Piękniejszej ludz
kie oczy nie widziały. Ponoć śpi ona już sto lat, a obudzi ja syn 
królewski, któremu jest przeznaczona. 

Na te słowa ognisty zapal porwał młodego księcia. Już nic wątpił 
anl chwili, żr: to on musi rozegrać do korka tę niezwykłą awanturę. 
Rozgorza.ł} miłością i żądzą sławy postanowił przekonać się oatych-
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miast, ile jest prawdy w tym wszystkim. Zbliżył się do lasu~ w tejże 
chwili wszystkk drzewa, wszystkie głogi i jeżyny rozwarły się przed 
nim. czyniąc mu dogodne przejście. Ruszył więc ku zamczysku 
i w zedl w drugą aleję. U jej końca widział majaczący zamek. Dziwiło 
go nieco, że nikt z jego asysty nie mógł mu towarzyszyć, bo gęstwina 
zamykała się za nim gdy ją tylko przekroczył. Szedł jednak wytrwale 
przed siebie, bo młody zakochany książę jest zawsze odważny. 
Wreszcie wstąpił na wielki frontowy dziedziniec, którego widok mógł 
łatwo zmrozić krew w żyłach. Panowała tu złowroga cisza. Wszystko 
zdawało się obrazem śmierci. Leżący pokotem ludzie i zwierzęta n.ie 
dawali znaku życia. lecz książę poznał po pryszczastych nosach i czer-
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wonych gębach strainików że nie umarli. a śpią. Ich zklanki, 
w których pozostało na dnie jeszcze parę kropel wina. świadczyły. 
iż zasnęli popijając sobie tęgo. 

Wędrując dalej, książę dotarł do brukowanego marmurem dzie
dzińca. wszedł na schody i do kordegardy, gdzie gwardziści, stojąc 
szpalerem z muszkietami na ramionach, chrapali w najlepsze. Po 
czym minąwszy wiele pokojów, gdzie stojąc, siedząc. pały damy 
i szlachcice wszedł do złocistej komnaty. Tu, na łożu o uniesionych 
zasłonach, ujnał najpiękniejszy widok. jaki oglądał w życiu. 

Była to księżniczka. ie 7.dawała ię liczyć więcej niż piętnaście łub 
szesnaście lat, a była piękna i świetlista jak bogini. Książę, zadziwiony 
zbliżył się driąc i padł przed księżniczką na kolana. A że już właśnie 
przyszła pora. by się ocknęła, czar pry nął i księżniczka pojrzała na 
księcia tak tkliwie, aż to ię 7.dawało dziwne przy pierwszym spotka
niu. Po czym rzekła: 

- Czy to ty, mój książę? Długo czekałam na ciebie. 
Książę oczarowany tymi słowy, a bardziej je zcze wdziękiem, 

z jakim zostały wypowiedziane, nie wiedział, jak wyrazić swą wdzię
czno§ć i ukontentowanie. Zapewnił więc tylko, że kocha ją nad 
wszystko w świecie. Słowa rwały mu się lecz tym bardziej podobały 
się księżniczce. Do odziły bowiem, że ięcej w nich miłości niż kra
somówczych ztuczek. 

Książę 7.dawał ię bardziej zakłopotany od księżniczki. ie w tym 
dziwnego. W zakże księżniczka mogła przez sto lat nić o tym, co ma 
mu powiedzieć. Powiadają bowiem, że wróżka, aby umilić czas 
księżnia.ce, prowadziła jej błogie sny. 

Tak czy owak, książę i księżniczka. choć już od czterech godzin 
wiedli ze sobą rozmowę, nie powiedzieli sobie jeszcze i połowy tego. 
co chcieli powiedzieć. 

Tymczasem wraz z księżniczką obudził się cały dwór i każdy chciał 
się brać do swoich obowiązków, ale wszyscy byli niezwykle głodni. 

ie wszyscy bowiem byli zakochani. Pewna zgłodniała dama dworu 
zniecierpliwiła się wreszcie i oznajmiła księżniczce, że podano pie
czyste. Książę pomógł wstać księżniczce, która była przecież ubrana, 
i to nawet wspaniale. PRCZomie jednak nic jej nie powiedział, że ma 
suknię z czasów prababek, zapiętą wysoko pod zyję. I w tym zresztą 
pięknie wyglądała. 

Oboje przeszli do lustrzanej sali i pożyli tu wieczerzę, a usługiwali 
im adiutanci księżniczki. Skrzypce i oboje grały stare pieśni zawsze 
jednako piękne, choć ich nie grano od tu lat. 

Po wieczerzy kapelan króle ki w zamkowej kaplicy dał ślub 
młodej parze, a dama dworu opuściła zasłony przy łożu księżniczki. 
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Młodzi mało spali tej nocy - księżniczka była przecież bardzo 
wyspana. 

O świcie pożegnał ją książę, aby udać się do miast.a, gdzie oczekiwał 
go ojciec, zapewne bardzo zaniepokojony jego długą nieobecnością. 
Książę tłumaczył się, że zbłądziwszy w lesie podczas łowów, zmuszony 
był nocować w chacie molarza, który ugościł go czarnym chlebem 
i erem. Ojciec, poczciwina, u ·ierz:ył, aJe matka nie całkiem była 
o tym prze •wiadczona. Widząc zaś, że syn prawie co dzień wyrusza 
na łowy i dwie aJbo trzy noce spędza poza domem, 1..awsze maj'!c pod 

ręką jakąś wymówkę. nabrała pewności, że wplątał się on w jakąś 
miło ną awanturkę. 

Dwa lata upłynęło od ślubu księcia i miał on już z księżniczką dwoje 
dzieci: starsz.1 córeczkę -Jutrzenkę, i młodszego od niej synka, którego 
nazwano · Poranek. Był on jeszcze piękniejszy od sio try. 

Królowa-matka nieraz mawiała do sy~ że życie winno mieć woje 
uciechy, a to dlatego, by go skłonić do serdecznych zwierzeń. Książę 
jednak nie śmiaJ ię pnymać do niczego. Bo chociaż kochał matke. 
szczerze jej się lękał. Pochodziła ona bowiem z rodu wilkołaków, 
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a król poślubił ją dla jej wielkich majętno ·ci. zeptano sobie nawet 
na dworze, że odzywa się w niej krew wilkołacka i że wielki gwałt 
sobie zadaje, by nie dopadać drepcących dzieci. Tak więc książę nie 
mówił jej o niczym. Lecz gdy po dwóch latach król zamknął oczy, 
a młody książę objął panowanie, oznajmił wszem i wobec o swym 
małżeństwie. Po czym z wielka parada wyruszył po żonę do jej rodzin
nego zamku. 

Przybycie i wjazd królowej z dwojgiem dzieci odbyły się z nie
zwykłą okazałością. 

--""~ -,--_ 

Wkrótce potem młody król wyruszył na wojnę ze woim ą.~iadem, 
cesarzem Bigotji, ustanawiając swoją matkę regentką i polecając jej 
gorąco żonę i ddeci. podziewał się, że zabawi na wo~nie całe la~o .. 

Gdy tylko wyruszył. królowa-matka wysłała swo1ą synow~ ~ jeJ 
dzieci na letnisko. Spodziewała się bowiem, że w ustronnym rme1scu 
łatwiej zaspokoi straszliwy ·wój apetyt. Sama udała ·ię tam w parę dni 
później i powiada do marszałka dworu: 

-Jutro poda~z mi, asan, na obiad Jutrzenkę. 
- Ofaboga. pani ... - odezwał się marszałek. 



-Tak mi się podoba - fuknęła królowa głosem wilkołaka, który ma 
apet}1 na świeże mię ·o. - Chcę ją zje !ć. i to w cebulowym sosie! 

Nieszczęsny mars1.aJek, wiechąc dobr.te, że z wilkołac~ igrać nie
bezpiecznie, wziął wielki nóż i ruszył do komnatki małej Jutrzenki. 
Miała ona zaledwie cztery lata i śmiejac się i skaczac wybiegła mu 
naprzeciw i rzuciła się na · zyję. prosząc o cukierki. Marszałek 
rozpłakał ie z rozczulenia, upuścił z ręki nóż, po czym poszedł na 
podwórko i zarinał baranka. Przyprawił go w znakomitym so. ie, 
a jego pani powiedziała mu, że nigdy nic równie ·macznego nie jadła. 

Jednocześnie marszaJek unió · ł z zamku jutrzenkę i powierzył opiece 
swojej żony, pl"Z}·kazując. by ja ukryła w domu przy końcu podwórka. 

Po ośmiu dniach niegodziwa królowa powiada do marszałka 
dworu: 

- Podasz mi, asan, potrawę z Poranka na wieczerzę. 
Tym razem marszaJek ani się odezwał· bo zamie1i:ał oszukać ją po 

raz wtóry. Poszedł więc po małe książątko. Choć miał ono dopiero 
li.cy lata, zastał je bijące się na flowery z wielką małpą. Znowu 7.aniósł 
dziecko do ·wojej żony, która je ukryła wraz z małą Jutrzenką, a za
miast potra"''Y z Poranka podał na stół królowej koźlątko tak kruche. 
że nie mogla ię dość nachwalić jego maku. 

Tak więc do tej pory w zystko szlo gładko, gdy pewnego wieczoru 
powiada niegodziwa wilkołaczka do marszałka: 
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- Mam apetyt na królową, i to w takim so ie jak jej dzieci. 
Tym razem nieszczęsnemu marszałkowi opadły ręce. Zwątpił, aby 

mu się udało podejść królową raz jeszcze. Młoda królowa bowiem 
miała już z górą lat dwadzieścia, nie licząc tych stu, które przespała. 
Skórka jej była więc już nieco pl"Z}1Warda, choć biała i gładka. Głów 
się tu, człowieku, jak znaleźć bydlątko o takiej skórze! A że mar
szałkowi chodziło też i o własną, postanowił z bólem erca zarżnąć 
królową. Ruszył więc zamaszyście do jej komnaty, by rzecz skończyć 
od razu. 

Idąc podżegał w ·obie złość i wszedł do królowej z kordelasem 
w ręku. Chcąc jednak znaleźć się, jak należy, przedłożył jej rozkaz 
królowej-matki z należytą rewerencją. 

-Ald, proszt;, bardzo proszę - rzekła królowa nadstawiając zyję. 
- Czyń pan marszałku, co ci nakazano. Połączę się nareszci z dzie-
ćmi, z moimi nieszczęsnymi dziećmi, kt<>re tak kochałam. 

Tak mówiła królowa, gdyż od chwili porwania dzieci była pewna 
że nie fyją. 

- Nie! ie! - powiada biedn 1 marszaJek szczerze wzruszony. - Wa
sza królewska mość będzie żyła i potka się ze swymi dziećmi · cała 
i zdrowa. I to w moim domu. gdzie je ukryłem. Raz jeszcze oszukam 
królową-matk i podam jej piec..'Zoną łanię zamiast waszej krolcwskiej 
mości. 



Po czym natychmiast poprowadził królową do swego domu, gdzie 
mogła wreszcie uściskać swoje dzieci i wypłakać ię z nimi. am zaś 
przypr.twil łanię, którą stara królowa zjadł.a z takim apel)1em. jak by 
to była jej synowa, i bardzo była z tego rada. A umyśliła sobie powie
dzieć królowi po jego pmnocie, że jego żonę i dwoje dzieci pożarły 
wściekłe wilki. 

Któregoś wieczoru, gdy królowa-matka snuła się po dziedzińcach 
i podwórcach, węsząc swoim zwyczajem za świeżym mięsem, posły
szała z jakiejś izdebki płacz małego Poranka, któremu matka dała 
w skórę, bo był niegrzeczny. łyszała też gło Jutrzenki, ujmującej 
się za braciszkiem. Poznawszy gło y dzieci i matki, wpadła w stra
szliwą złość, że ją oszukano, i już nazajutrz rozkazała głosem tak 
strasznym, aż wszystkich przeszły ciarki. aby na środku zamkowego 
podwórka ustawiono wielka kadi. Kadź tę kazała napełnić padalca
mi, ropuchami i żmijami i wrzucić w nią królową, jej dzieci, mar
szałka, jego żonę i posługaczkę. Rozkazała też. by ich pnyprowad7.o
no z wykręconymi w tył i skutyilli rękami. 

Skazańcy nadeszli a oprawcy już się sposobili, by ich wrzucić do 
kadzi, gdy król, którego tak rychłego powrotu nikt się nie spodzJewał. 
wpadł konno na d7Jcdziniec. Przybył on z przednią trażą i wielce 
zdumiony pyta, co ma znaczyć ten straszliwy widok. Gdy wszyscy 
milczeli, nie wied.7.ąc, co odpowiedzieć, rozjuszona obrotem spraw 
wilkołaczka cisnęła się gło vą naprzód do kadzi. W jednej chwili 
pofarły ją obmier.de bestie, które arna do kadzi wsypać kazała. 

Król strapił się tym. gdyż była p1i:ecież jego matlq. lecz przy żonie 
i dzieciach pocieszył ię niezadrugo. 

Gdy pan na chce iść za maż · niech ~d7ie cierpliwa -
skromnej pannic obyczaj poczekać pozwala. 
gd) m.'li. ma być bogaty, rozumny i galant · 
doprawdy. że opłaca się \\1edy (.'Zekanie. 

Lecz CT.asami zb)1 długie to o.ekanic bywa, 
jak to - stuletnie, chociaż w miłym ~nie upływa. 
D71ś nie zn:1jd7.ic sie chyba tak szcLeśli" :eh panien, 
bo kaida sic dziś panna ku szczęściu w1·11rwa. 

Jedno jes7.cze ta bajka powiedzieć sie stara: 
1.c: kiedy ie wesele na później odłoży, 
zcz~ciu to nic przeszkodzi. Być mo:le · pomoże 

i na dłuższym czekaniu zy ka młoda para. 

Lc<:z że ognista miłość nic cierpi czekania 
i „pieszy zawsze z racji wielkiego zapału. 
wiec osz 1.edze wam poeto zrzędnego gadania 
i brzęczenia u uszu słowami morału. 

H.1,11 pm~ I 1ż\ hi 
Hanna Januszewska 
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Auguste Renoir: Mloda dzii::wczyna we śnie (Sterling and Fr:mcinc Cl:1rk n Tn~ti t u te , Wi ll iam~to~ n) 

Rozigrana 
"' CORAMITU 

GRZEGORZ LESZClYŃSKI 

„Baśń jest rozigraną córą mitu" - pisze F1iedrich von 
der Leyen, i dodaje: , ,baśr1 może poprzedzać mit, baśń 
z mitem splataj' si , a baśń prl enika do mitów nadając 
im nowy blask". Mit wyrasta z pradawnych obrzędóv,r 
religijnych i pradawnego wyobrażenia o świecie, nato
miast ba 11 nawiązuje do zwyczajów inicjacyjnych: śla
dy tego związku w idać i dzi ś . iemal zawsze bohate
rem baśni jest miody cz! ~ iek zmu zony do porzu
cenfa rodzinnego domu i sprostania różnego rodzaju 
próbom. Baśń kończy si szczęśliwie : os iągnąwszy 
d oj rza łość bohater powraca do domu, ale jak ż 
odmieniony, j akże inny, j ak ż szczęśliwy! Otrzymał 
królewską koronę i rękę pięknej królewny. 

J ęzyk ba śni jest swoi ty , pełen niedomówień 
i ukrytych treści . Wymaga nie dosłownego , lecz obra
zowo-symbolicznego odczytania. \Y/ tym języku korona 
jest symbolem ' ·ładzy. Człowiek dojrzały to ten, który 
dy panuje sobą, jest wewnętrznie wolny. łodz ieniec 
·ml się panem siebie, własnego królestwa bez kresów, 
wyz'>volił się spoci za leżnośc i od innych osób, zwla-
zcza rodziców, można powiedzieć - narod ził się na 

nowo. dowodni! sobie i wiatu własną wa rtość. 

\Y/ toku ciężk ich prób zyskał wewnętrzną wolność. 
Drugim atrybutem dojrzałości jest ręka królewny - to 
oczywisty znak dojrzałości płciowej, nasz bohater po 
pro tu stal ię mężcązną. Dotąd był głupim Jasi 111 , 

p gardzanym i ' yśmiewanym przez braci, był naj
młodszym i niepozornym, ale zwyciężył, pokonał 
slab ść , wszedł na szkla ną gór ... Obrzęd in icjacji 
zo tal zakor1czony. Teraz otwiera się szeroka i jasna 
perspektywa długiego życia, które jednak baśniopisa
rza nie interesuje. Bo właśc iwym terenem baśni, jej 
wła śc iwym obszarem jest dojrzewanie, walka 
z własnymi słabościami , umiejętność wyboru prawdzi
wych, a nie pozornych tylko wartości , umiej tność roz
poznawania dobra, mądrość, wierność w przyjaźn i, 
bezinteresowność ... 

Obrzęd inicjacji obejmował w kulturach pierwot
nych chłopców, oni mieli wykazać s ię godnymi 
członkami wspólnoty dorosłych. Dlatego baśń dużo 
rzadziej mówi o dziewczętach. Zarnryczaj są one 
zre t:Lą bierne lub kapry ne, nie mogą zdecydować się 
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na wybór kandydat.a na m ża lub hcą pozostawać 
w pa nień ,rwie, czym prowadza j ą swych ojców 
w stan rozpaczy. Kopciuszek, Ośla skórka, Snieżka, czy 
Śpiqca królewna t znakomite wyjątki pokazuj<1ce bo
haterki uw ikła n e w trudny i boi sny konflikt z 
światem. Bohaterka każd j z tych baśni musi odna leźć 
jak. < u kryt~! prawdę o sobie. jak chłopa k walczył 
z przeciwnościami, porzucał dom i wyrusza ł w pełen 
niebezpieczeń , rw Ś\"Viat, tak clziew zyna musi prze i
stoczyć się , przepoczwarzyć, by osiągnąć pełn ię swej 
ludzkiej osoby, musi przebudzić się jako m<1dra i pię
kna jednocześnie . To prawdziwe piękno wewnętrzne , 
którego widomym znakiem w baśni jest niedościgła 
uroda, może zostać odkryte jedynie dzięk i milośĆi -
cizie\\ czyna budzi się z niepozornego Kopciuszka 
przeistacza w królewnę, zrzuca szpetne przebranie 
Oślej Skórki. Potem pozostaj ą j uż tylko zaślubiny z tym 
jedynym i wybranym. 

\Xlspółcze na psychologia i antropologia zwracają 
uwagę, że baśnie były zaw7e bliskie dz ieciństwu , 
wyrażają bowiem pewne ogólniej ze prawdy o ludz
kim życiu , o jego najważniejszych tre.<ciach. Znany 
humanista, psycholog i psychiatra Bruno Bettelheim 
wskazu je, że obcowanie z baśn i ą, ł uchanie jej, czy
tanie jest niezbędnym \Varu nkiem rozwoju dziecka. 
Dlaczego? Są trzy po temu powody. Po pie1wsze, baśń 
pozwala rozładować narastając nieuświadomione 
lę k i, konflikty ewnęt rzn e i rujnujące osobowość 
poczucie winy. Po drugie, baśń pozwala cizie ku zro
zumieć samego iebie, clostrze , że ci rpi nie tylko 
ono, że nie tylko ono jest samotne, smutne, że nie 
tylko ono przeżywa trudne chwile. Po trzecie, baśń 
tłumaczy dziecku podstawowe prawidlowoś i życia , 
które jest piękne, mądre i prawdziw tylko wtedy, gdy 
człowiek umie dojrzet<, gdy wstępuj na wyższe sto
pni rozwoju, gdy nie ucieka przed trudnościami. 
Przyjrzyjmy ' i ~ r:lZ z Brunem Bettelheimem baśni 
o -plącej Królewnie. 

powieść ta mówi j uż na samym począ tku , że 
w chwili , gdy człowiek s ię rodzi, otrzymuje szereg 
darów. ą to nasze własn przymioty - cechy, które 
składają się na lmlzkie wyp sażenie p ychiczne. Każda 



z wróżek prąnosi dar bezcenny, jedna - zlowrogi. jak 
\Vida ć , nie wszystko z czym s i ę rodzimy, z czym przy
chodlimy na świat, jest pożądane. To „coś" niechciane
go ma sta now ić zapowi di przy złych c ierpień, staje 
się więc przekle ństwem . Tak właśnie jest i w życiu -
przychodzimy na świat wyposażeni w najróżn iejsze 
właśc iwo 'i, z których często nawet nie zda jemy so
bie spra\ . . One wszystkie mają nam zape\ nić życie 
mądre, pełne i godne, mówi<jC językiem baśni: szcz śli
we. Ale w każdym z nas jest coś, czego nie akceptu
jemy, co usu\\'amy w c i eń . To coś niechciane - jak 
w Ponrecie Doriana Graya - ma zostać ukryte, staj 
się zapowiedzią nieszczęść i dramatów. 

Dla naszej małej bohaterki prze kle ństwem ma 
być ... jej własna kobiec ś . Oto przez p iętnaście lat 
król wna b dzie żyła zczęśliwi e, aż wr zcie u kłuje 
się w palec i zaśnie . Uda ło si zneutralizować prze
k leństwo rzucone przez rrzyna r.ą wróżkę , ale nje do 
koń a. en, nieubłagany sen musi p rzyj ść . Na nic nie 
i'dad;q s ię wysilki ojca, który nakaza ł zn iszczyć w-zyst
kic wrz ci na. j icc br ni własne dziecko przed 
dorosłości ą , chce w córc widz ieć wciąż ma łą ci zie -
czynkę , ale ona jest już kobietą : paja iła s ię pierw
sza krew, widom znak dojrza łości. 

Teraz królewna zasypia. jesteśmy w centrum sym
bolicznego języka baśni. 7.amek obrasra gęsty żywo
płot , który uni emożliwia niepożądanym gościom 
odwiedziny, chroni dziewczynę przed niehezpieczeń
stw:imi jakie niesie życie, przed pokus<) zhyt wczes
nej lnicj :icji. Dziewczyna czeka . llsrn; ła jako dziecko, 
nic obuc.h:iła si9 jeszcze jako kobieta. i ęc śpi, trwa 
w letargu, z którego wskrzes ić ją może tylko prawdzi
\VJ miłość . Dziecko -wyczerpa ło <;we możliwośc i roz
wojowe, teraz może ro zw ijać sic;: jako c z łowiek 
doj rzały. Musi j dnak narodzić si ~ na nowo, musi 
podjąć ryzyko życi:i, nie uciekać \V sen, lecz odważnie 
przyjąć wyzwanie, które stawia życie . 

Motyw ten dobrze znamy z kultury społeczeństw 
pie1wotnych. By zrozumieć gl boki sens baśni , trze
ba nieraz sit;gać w czasy odlegle, bo baśn i ' powsta
wa!y w okresie przedpiśmiennym i niosą do n:iszych 
dni gromadzon~~ od tego cz:isu m, drość . O tóż \ V pra
dawnych wspólnotach społeczn •eh bywało, że kobie
ta , która nie urodz iła dziecka. traktow:ina I yła gorze1 
n iż ta , która ju ż zostab matką; nazvwano ją n iew iastą, 
czyli n ieznaną , obq , ni wiadomą . Dok:1d nie urodzila 
syna (nie córkil), jej los bywał ni raz bardzo ciężk i, 
np. nie \ olno j ·j było odzY\vać się w no' yrn domu, 
przy nowym ognisku rodzinnym. Narodzin. syna były 
dowodem, że młodą kobie tę zaakceptowały duchy 
przodków; wów zas ro z niewiasty stawała s ię syn :), 
nabicr~da praw złonka ,,·spólnoty. 

ie dziwmy się wię , że w jednej z wersji baśni 
u ŚpLice j Królewnie na -z. rn łod ~i b haterkę budzą ze 
stuletniego snu .. . rodzące i b l iin i ęt a . Oczywiśc ie 
chłopcy . 

P zo, rańmy przy re!leksji o roli milości w życiu 
człow i c.: ka . Mówi o tym baśń w rej wer ·ji , w której 
przebudzenie królewny powoduje pocalunek króle
wicza. im poca łunek ZO ' tał złoż ny, ż ywopłot 
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cierniowy przemienił si t; w kwiatowy. Przeszkoda 
znikneła, poj awiło sic; pełn e radości oczekiwanie 
spełnienia. Kwiaty S~! symbolem egzystencjalnej rado
ści , nios<i cudown , upaj:i jące zap:ichy, feerię ba1w, 
rozmaitość kszta łtów, mówią o bogactwie życi a. Cier
pienje, ból, sen - to droga, która pozwala człowiekowi 
osią ną wyższy stopień rozwoju. I tak oto przekleń
stwo zamienia s i ę w blog slawieńs rwo . sobo\ ość 
została zintegr wana. Kobieta za:ikceptowała wla · ną 
biolugi dziękj niej o · i ągn la pełnię bytu . Te1az otwie
ra s ię przed nią droga - szeroka, jasna . Obdarzona 
miłości ą , urodzi ła s ię na nowo. l na nowo u rodzi ł s i~ 
cały dwór - król i królowa (marka i ojciec) zaakcepto
wali dorosłoś 'wej córki. Dla nich także był to trud
ny egzamin z życia. ni t ż usnęli , bo nie chcieli daru 
trzynastej wróżki , bo chcieli zatrzymać dzieciń two 
swej córkj , mieć j ą przy sobie i dla siebie. Przychodzi 
jednak czas przebudz nia - z p, ka wyłania się kwiat, 
z dzi eka wyra ta kobieta . zyi. jest to przek l eństwo? 

Brama do szczęści a wiedzie przez ból, doświadcze
nie, zmaganie wewnętrzne . Zaczynem ·zczęścia może 
b. ć tylko ro, co wymaga ło trudnej próby rodząceg 
s i ę w bólach człow ieczeństwa , co zostało poczete 
z bólu i odrzucenia . Wszystko co mamy, co zos tało 
nam dane w fo rmie ost:1te znej i gotow 'j, co nic 
\\'ymagało od na · niczego, jest jakby zewrn;:trzne 
\vobec n:is samych, nie wn ika \ mszą istc rę, nie decy
duje ani o jakości i gł bi życi ~1. ani o naszym czlowie
cze11stwie. Tylko to, co rodzi się \:\' piekle zmagań , 
wśród przeciwności losu, otwiera clrog~ do szcz~ ~cia . 
Doprawdy, trzeh:i a ż usnąć . a ż zaprzeć si siebie, a ż 
ot rzeć si9 o śm i erć, by s iegnąć ku temu, dla czego 
wa rto żyć . 

Życie bez miłości to en, a sen to brat śm i rei. Żyje 
s i ę długie dni i h ta dla jednej, nieuchwytnej i nieprze
widywalnej chwili. Gd on:i nadchodzj, bud zimy się 
jakby z letargu i widzimy Ś\ ia t ca ły na nO\'vo, inaczej. 
Te długie dni wypełnione „pustym cz3sem" n iosą nas 
ku ty m hwilom. Dojrzewa się powoli, w ciszy i samot
nośc i , bezradnie i ni eśmia ło . • 1ie można dojrzeć 
w krzyku dnia. Dojrzewa s i ę cliw i ga jąc z trudem 
wlasną młodość . 

Może szkoda, że baśn ie od noszą się jedynie do 
\vczesneg okresu ludzkiego życia , filed, człowie k 
k ztahuje się n:tjb:mlziej dynamicznie, gdy po raz 
pi rwszy z odwagą i d tcrminacj:i podejmuje \ yz
wanie niesione przez życie . Zapewne miałyby nam 
wiele do J owieJ zenia o życi u doj rz:i ły m, o biegu 
wyda rzeń , za kręta ch ludzkiego losu, w końcu ta k że 
o śmi rei. Ale może rak napra\ dt; całe nasze życi c.: jest 
bezusta nnym ponoszeniem trudu budzenia s i ę z uśpi e
nia i letargu, ucieczki przed pokus<! p zukiwa ni:i 
bezpiecznego s bronienia w pełnym b zczynnośc i 
śn i e? Jeśli tak, to wc i ą7 na nowo musimy wybierać, 
szukać prawdy i zmagać ię ze sobą. jest w tym cfo·
ba ja kaś gł boka mądro§ć i prawda. Pewnie dlatego 
w dojrzalym wicku po\\Ta c:im do baśni jak do źr · dla. 

W tej persp ktywie baśń jest utworem złożonym , 
jej przesłani ~ dotyka samej materii bytu, skomplikm a
nvch ludzkich dylematów i de ~wiadczeń , Judzkiej 

toż a mości, problemów dobra i zła, które w baśnio
wej perspektywie mają charakter niejako uwewnę
trzniony: wypływają z samej istoty człowieka , z prawdy 
życiu i są arunkiem osiągnięcia pełni , dojrzałości , 

szcz1( cia. Ojczyzną szcz cia jest bowiem ra wielka 
arystotelesowska trójca: prawda, piękno i dobro. 
W baśni te trzy elementy zespal a j ą s i ę ze sobą 
w nierozerwalną jednię - prawda jest źródłem dobra, 
ono z kolei u i'. ewnętrznfa sie w pięknie. 

ho z dzisiejszej perspekry>vy może wydać się to 
7.askakujące, początkowo baśnie nie był_ tworzone dla 
dzieci Zawierał y lud ową mądrość gromadzoną 
z pokolenia na pokolenie, mądrość dotykającą najwa
żni e j szych i najdelikatniejszych spraw życia. Opowia
dano je przy różnych okazjach: długimi jesiennymi 
wieczorami, przy darciu pierza, przy uroczystościach . 
Siu hali ich wszyscy - bardz duzi i bardzo mali , bo 
przeci eż kultura ludowa ni znała teg , co „dozwolo
ne" i „zakazane'· dla dzi ci. Przekazywan ' z ust do ust, 
z , ta ły w końcu spisane i w okrojon j, „ocenzuro' ·a
nej" wer ji trafiły do dz iecięcego pokoju. 

'ie od razul W XVII wieku, ki dy to we Francji 
nastąpił gwa łtowny rozkwit baśniopi arstwa, pisano je 
bardziej dla rozrywki i uciechy sa lonów literackich. 

ajbardziej znanym ówczesnym twó rcą baśni był 
Charles Perrault, autor słynnego cyklu Histories ou 
Contes du temps pase auec Moralites (Histo1yjki luh 
baśnie z przeszłości z morałami) z podtytułem : on
tes de ma .Mere l 'Oye (Bajki Babci Cqski, 1697). Trady
cja literacka przypi uje autorstwo baśni samemu Per
raultowi, jednak po dziś dzień historycy literatury fran
cuskiej prąpuszczają , że rzecz)'\-vistym ich autorem 
mógł być syn pisarza, Pierre Darmancour, pod jego 
bowiem nazwiskiem zosta ł wydany pierwszy tom 
opowieśc i. 

Lata dziewięćdziesi ą te XVII wieku przyniosły także 
inne zbiory baśni, których autorkami były uczone 
damy. jeszcze prz ·d ks iążkową edycją baśni Perraulta, 
zain pirowana ich rękopisem i sukc s m towarzyskim, 
jaki przyniosły autorowi, panna Lheritier de Villand
on wydala w Paryżu u Guignarda Oeuvres mesaldes 
(l695), gdzie pomieściła słynny utwór La Belle et la 
Bele (Piękna i Be ·tia), ·popu la ryzo any przez panią 
de Beaum nt w .,Magazynie Dziecię m". \Y/ roku 1698 
ukazują i~ równolegle zbiory baśni hrabiny de Mu
rat , dedykowane ksi żnej wdowie de onti, da l j -
ks i ;1żki panny de la Force i pani d'Aulnoy. Perrault nie 
był rodzynkiem \ tym towa rzystwie, baśnie pisali 
równ i eż mężczyźn i: kawaler de Maili , Prćchec , 
a na\vet biskup Fran\;oi Fenel n. 

J:1k przyjęto baśn ie.? Francu ·cy „ nowożytn icy " -
z entuzjazmem, ., t. r żytn icy" - z kpiną . Leibniz pis:i ł 

nich krytycznie, a Sainte-Beuve kpił: „Ten biedny 
Perrault cofnął si do dzieciństwa i oto opowiada nam 
hi t ryjki zasłvsz:me o l mamki!" . 

'\ t, eh c:i łki m przecież dor słych tekstach ::iż 
krzyło ~ię od erotyzmu i okrucień st' a. życe cen-

zorsk ie posz ł y w ruch i otrzymali ·my historyjki , 
których podtekst odczytać mog:ł rylko bardzo doświa
dczeni dorośli . Ośla skórka jest przecież opowieści:! 

o zmaganiach dziewczyny z ojcem, który po śmierci 
żony postanowił poślubić ... własną córkę. Czerwony 
Kap!urek to bajka, która opowiada o uwiedzeniu 
dziewczyny, kor'i czącym si ę „konsumpcją " zw iązku 
(ostatn ie słowa wilka kierowane do Kapturka były 
zaproszeniem p eł pierzynkę, bo babci zimno ... i stało 
sięl . Ale spuśćmy na to wszy tko zasłon milczenia , 
ni dopytuj my ju ż, dlaczego królewicz rozpoznawał 
Kopciu zka po pantofelku, a nie po kolorze oczu lub 
białym licu (może tam, gdzie byli, było ciemno?), nie 
sądźmy ryrodnych ojców, nie śledźmy zakochany h ... 

rok lektur dzieciństwa jest wart ścią, której ni warto 
odzierać z tajemnicy. 

Wśród tych lekrur baśń zajmuje miejsce szczególne. 
Dlaczego' Może składa się na to atmosfera ni dopo
wiedzenie, poetycka tajemniczość, zagadkowo<ć życia, 
może wiara w głęboki sens moralnego porządku, dzię
ki któremu dobro jest zawsze zwycięsk ie . Może dlate
go, że m 'wi o najważniejszych tre -ciach ludzkiego 
życ ia, o najważn iejszych do wiadczeniach, fu ndamen
talnych wartościach? 

Stą d t ż ogromna popularność tego ga tunku . 
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śród największych baśniopisarzy świata, wśród auto
rów, którzy zbierali ba nie i nast pnie nadawali im 
doskona ły artystycznie kszta łt, nie urania j ąc kropli 
z morza przedwiekowej mądrości, jest też miej 'Ce dla 
braci Grimm. Opraco\vywali oni wiele wątkó całko
wicie oryJSinalnych, w kilku przypadkach - a do nich 
należy Spiqca królewna - dawali własne wersje 
opowie 'ci spisanych ju ż wcze niej przez Perraulta. 
Najslynniejszym zbiorem baśni jest Ksivga ~ysiq.ca 
ijedncj nocy, zbierająca motywy pochodzenia perskie
go, arabskiego, staroindyjskiego; spro' adzona do Eu
ropy przez francuskieg orientalist Anroine'a Gallan
da, przez wieki nadawała ona kształt baśni literackiej, 
stała się rezerwuarem motywów, po które chętnie s ię
gali najznakomitsi pisarze (u nas m.in. Bolesław Leś
mian). Baśnie fascynowały romantyków niemi ckich: 
Goethe czyta ł Grimmów, a i sam napisa ł uroczego 
Ucznia czamoksiężnika. Ballada o Pani Twardowskiej 
Mickiewicza jest dowodem podobnych za i nteresowań 
naszego Wieszcza. 

Dziś nic mamy j uż Perraultów i Grimmów, autorzy 
tworz.1 własne dzieła kierowa ni nie zb iorową mądro
śc i ą n ies ioną przez pokolenia , lecz własnym wewnę
trznym świa tem doznań i przeżyć . ajpi 1w nadszedł 
cz:is Andersena , potem Exupery'ego, Jansson, Tol
kjena, Lewisa ... Ale Śpiące Królewny, Kopciuszki , Koty 
v bu tach, Wróżk i , Królowe i Kró lowie na stale 
m ieszka ją w kulrurze. I w naszym wewnętrznym świe
cie dziec iństwa, który nie i my przez wszy tkie dni 
życia . 

Grzegorz Leszczy11ski 



S YMBO L DO BR EG O S M A KU 

'T'WÓ2\,CY 
przedstawienia 



JURIJ GRIGOROWICZ 

Znakomity rosyjski choreograf, wieloletni dyrektor baletu w moskiewskim 
T atrze Bolszoj. Urodził się 2 sty znia 1927 r. w Leningradzie (Petersburgu) 
i jego premiera Śpiqcej królewny na scenie Teatru Narodowego w \ arsza
wie zbiega si z O. rocznicą urodzin artysty. 

kończył I ningradzką Szkołę Baletową , gdzie jego nau czycielami byli: 
B. Szawrow, . Pisariew, A. Puszkin i A. Waganowa . W 1946 r. związa ł się jako 
tancerz z Leningradzkim Teatrem Opery i Baletu im. S. Kirowa. już w latach 
40. pracował jako choreograf z dz iec ięcym studiem Pałacu Kultury w Lenin
gradzie oraz z młodzieżą tamt jszej szkoły baletowej. 

Jego pierwsza wielka produkcja choreograficzna w Teatrze Kirowa -
Kamienny kwiat Prokofie~ a 0 957) odniosła zna zący sukces i w d a lata 
pói niej zrealizowana zosta ł a również na scenie Teatrn Bolszoj w Moskwie. 
Duże uznanie zdobyła również jego leningradzka in ceni zacja Legendy 
o miło.{c i Mielikowa 0961), która przyniosła mu pozycję baletmistrza Teatru 
Kiro> a. Obie one uzna ne zo tały za przełomowe wydarzenia twórcz , we 
w ·· półczesnym balecie ro yjskim, a w ślad za tym choreograf otrzyma ł 
v 1964 r. za zczytn stanowisko głównego baletmistrza, czyli dyrektora arty
sty znego sławnego na całym wiecie Baletu Bolszoj w Mo kwie. Funkcję tę 
pełnił nieprzerwanie do 1995 r. , ro . ija j ąc w tym cza ie bardzo in tensywną 
twórczość choreograficzną . Obecnie jest profesorem Konserwatorium Sankt
p ted)Urskieg i Moskie skiej Akademii Baletu. 
Wśród jego gło nych, autorskich inscenizacji balerowych znala z ły się: 

Spartaku -Cha zaturiana (1968), Iwan Groźny do muzyki Prokofiewa 0975), 
Anoara Eszpaja 0 976), Romeo i Julia Prokofiewa (19 9) i Złoty wiek Szo
stakowicza (1 982). Wy -rawial również na scenie moskiews~iej najpopular
niejsze balety akademickie, takie jak: Dziadek do orzecbów, Spiqca królewna, 
jezioro łabędzie, Bajadera, Don Kichot. Giselle, Korsarz, Rajmonda. 

Przez wiele lat c ieszył się opinią najlepszego, reprezentacyjnego t\.vórc 
baletowego sw jego kraju, co przyniosło mu najwyższe honory państwowe 
i dowody profe jonalnego uznania. osi tytuł ludowego artysty. jest laureatem 
niezliczonej ilośc i nagród i odznaczeń nie ty lko rosyjskich, ale także w innych 
krajach. Był również inicjatorem i hon rowym głównym redakrorem pierwszej 
rosyjskiej encyklopedii baletowej (1 981). 

O i ągnął wys ko notowaną pozycję na arenie m ięd zynarodowej co 
spowodmvało, że zapraszano go do przewodniczenia skJadom jurorskim' ielu 
konkursów I aletuwych. Był r · \ nież współzalożyci Iem i wi lol tnim prze
wodni czącym S kcji Tańca w Międzyn:.irodowym Instytucie Teatralnym CITO. 

j go r alizacje znane · ą szeroko w świecie, zarówno z licznych tourn ~e 
Baletu Bolszoj, jak też z premier w czołowy h teatrach Austrii , Bułga ri i , zech, 
Da ni i, Estonii, Finlandii , Francji, Polski, zwecji Turcji i Wioch. \Xlięk zość 
przedstawień irigorowicza sfilmowano lub zarejestro ano na wideo . 

Jurij Grigor wi z (Fot W. P zalkin) 



TADEUSZ WOJCIECHOWSKI 

Znany polski dyrygem, jeden z naszych czobwych 
kapelmistrzów średniego pokolenia. Ukończył 
Akademię Mu zyczną im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie na dwóch wydziałach : wiolonczeli 
w klasie ndrzeja 
Orkisza (1976) i 
dyrygentury w kla
sie Stanisława Wis
łockiego 0 9 9). 
S tudiował reż w 
pary kim Kon er
watorium Narodo
wym. 

Jak o wiolon
czeli ta jest laurea
tem Konkursu Mu
zyki Współczesnej 
w Rorterdam ie i 
Pol kiego Konkur
su Wiolonczelow -
go w Poznaniu. Był 
również konc rt
mistrzem Pol kiej 
Orkiest1y Kameral
nej, z krórą wystę 
p owa ł w RFN, 
Wielkiej Bryt.anii i 
we . loszech. 

j ako d. rygent 
debiutował w war
szaw kim Teatrze 
Wielkim. Je ' t laure
atem międzynaro
dowych konku r
sów dyrygenckich 
w Besarn;:on, a tak
że w Katowicach. 
W 1981 r. rozpo
czął współpracę z Duńskim Radiem, a w dwa lata 
później został stałym dyrygentem Królewskiej Ope
ry Duńskiej w Kopenhadze . Prowadził koncerty 
oraz przedstawienia operowe w Cze hach, Danii, 
Japonii , Luksemburgu , Meksyku , iemczech, or
wegii , S łowenii, Stanach Zjednoczonych (występy 
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z Królewskim Baletem Duńskim w Metropolitan 
Opera w Nowym Jorku), Szwecji i w Polsce . 

Ma s• oim rep rtuarze kilkad z iesią t d zieł 
opero\ ych, symfo nicznych i baletowych takich 

kompozytorów , 
jak Bartók, Be
ethoven, Bizet, 
Brahm , Czajko
wski , Dvofak, L -
oncavallo, . llahler, 
Mas agni , Men
delssohn , Moniu
szko, Moz- rt , Mu
sorgski , Offen
bach, Prokofiew, 
Pucc ini, Ra v I, 
Rossini, Schubert, 
Richard Strauss , 
S trawiński , ercli 

agner. 
') 199 r. kie

r wal Orki e trą 
i Chórem Polskie
go Radia w Kra
kowie. Od jesieni 
1994 r. do końca 
1995 r. pełni! fu nk
cję dyrektora na
czelnego i arty ty
czne go Tea tru 
Wi lki go w 'tar
szawie, a teraz jest 
dyrygentem T atru 

arodowego. Pod 
jego batutą oglądać 
moi.na na scenie 
warszawskiej takie 
spektakle, jak: Car

men, j ezioro łabędzie, Romeo i Julia, Córka źle 
strzeżona , a obecnie równiez Śpiącą królewnę 

zajkowskiego. 
Stale współpracuje gościnnie z Królewską Operą 

Duńską w Kopenhadze oraz z Operą rwe ką 
w O Io, dyryguje na estradach w kraju i za granicą . 

NATALIA BIESSMIERTNOWA 

Jedna z najwspanialszych tancerek XX wieku. Jej 
nazwisk stawiane je-r w jednym szeregu z ·wielkimi 
rosyjskimi balerinami, z Anną Pawłową, Igą 
Spiesiwcewą , Galiną Ulanową, ariną Siemionową , 

I rin ą Kołpakovvą, 
Ma j ą Plisie ką i 
atalią Makarową . 

Po ukończeniu 
moskiewskiej Szko
ły Bal to ej (1961) 
zo tala zaangaż -
wa na do zespołu 
Tea tru B lszo j i 
jeszcze w tym sa
mym roku zade
biuto ała jako so
listak a w balecie 
Chopiniana w cho
reografii Micha iła 
Fokina. Dwa lata 
póź ni e j by ła j u ż 
primahal riną T a
tru Bol zoj w Mo-
k'Wie i pozo tawala 
nią do 1994 r. 

Była jedną z n<lJ
wspa n ialszych Gi
selle naszych za
sów Tańczy ł a t ż 
główne parti w 
ba letach Czajko
wskiego:}ezioro ła
będzie ( Oderta 
Odyli ), Dziadek do 
orzechów (Masza), 
Śpiąca krófr'wna 
(ks iężn iczk i Aurora 
i Florina). 

W 1968 r. została żoną glówneg baletmi trza 
Teatru Bolszoj, Jurija Grigorowicza . To on odkrył 
w niej wid ki talent do ról tragicznych i znacznie 
po zerzył jej emploi. Była pierwszą wykonawczynią 
głó' nych ról ' n:i j' ażniejszych jego baletach: 
Księżn iczk i Szirin w Legendzie o miłości, Frygii 

w Spartakusie Anastazji Iwanie Groźnym, 
Walentyn · w Angarze, roli tytułowej w Romeo 
i }u/ii. Rity w Złotym wieku i głó ne j roli 
w Rajmondz'ie. Wy tę p owa la t ż w baletach 

Mi chaiła Fokina, 
Kasjana Golejzo-

skiego i Leonida 
Ławrowskiego . Jej 
tańcem zachwycali 
się artyści tej miary, 
co: L onid Miasin, 
Mare hagall, Igor 
S t r aw iń ki, Bro
nisława i żyńska , 
Aram baczatu 
lian, Krzy ztof Pen
de recki, a Serge 
Lifar napisa ł: „Trzy 
cuda w moim ży

ciu , to: Pawłow , 
Spie iwcewa i 
Biessmiertnowa." 

Po zakoń ze
niu karier) sceni
czne j z aj ę ł a si ę 
pra cą pedagogi
czną i baletmi
strzowską , głównie 
jako asystentka Ju
rija Grigorowicza. 
Od 1996 r. pelni 
również fu nkcję 
przewodni zące j 
Europejskiej Aka
demii Tańca . 

Za osiągn ięc ia 

arty ·tyczne otrzy
mała w swoim kra

ju tytu ł Ludowej Artystki . Zo Lala uhon rowana 
wysokimi odznaczen iarni państwowymi. po , ród 
jej pr fe jonalnych wyróżn ień warto wymienić : 
I nagr d i dzynaro owego Konkursu Bale
tow •go w Warnie i iagrodę Anny Pawłowe j 
przyznaną przez Pary ką Akademię Tańca . 



EZIO FRIGERIO 

Jeden z najv-.'Ybitniejszych scenografów, równie 
ceniony. za swoje realizacje w teatrach dramaty
cznych 1 operowych, jak i na planie filmo\J\'Ym. 
. W latach pięćdziesiątych poznał Giorgia Strehlera 
1 za 1ego namową zaprojektował scenografię do 
Domu Bernardy Alba Garcii Lorci dla Piccolo Teatra 
w Mediolanie 0955). W rok po tym debiucie zaczą ł 
pra cować dla tea tru perowego, projektując 
kostiumy do Pota;em nego małżeństwa ima ro y na 
orwarcie sceny Piccola 
Scala. Dla Piccolo Teatra 
projektowa ł równi ż 
kostiumy i d korJcje do 
sztuk Szekspira, Gol
doniego, Brechta, Ru
zanta, Zardiego, Piran
della i Ferrariego. 

W 1959 r. rozstał si 
na p '°wien czas z tea
trem i projekto a ł dla 
filmu. któremu pozo
staje zresZ[ą wierny do 
dnia dzisiejszego. Pra
cował z najl epszymi 
reżyserami włosk imi , 
a zna leili si ę wśród 
nich : Vittorio de i a 
( Więźniowie z Alton )') 
Liliana Ca van i (Fran
ciszek z Asyżu i inne 
filmy). Bernardo Berto
lu ci ( Wiek XX), Jean 
Paul Rappeneau ( yra
no de Be1;gerac, za któ
rego otrzymał Srebrna 
Wstą żkę, Eu ropej ską 
agrodę Kina , Cezara, 

a także nominację do 
Oscara), aż p Volkera Schlóndorffa (Król Olch) 

Powrócił do pracy dla sceny w 1960 r„ i został 
stałym współpracownikiem Giorgia Strehlera 
w Piccolo Teatro. Projekt wał dla niego kostiumy 
1 dekoraqe do sztuk takich autorów, jak: Szekspir, 
Stnndberg, Brecht, Beckett, Ri zzorto i Sciascia, 
Cappelli , Pirandello, Wesker, Roversi, Maggi, 
Bułhakow, Lessing i De Filippo. Współpracował 
z Lilianą Cwani przy realizacji Medei Cherubiniego 
w Operze Paryskiej, ze Strehlerem, przy wy
stawieniu Iluzji komicznej Corneille 'a i Vfewy 
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Czechowa w Theatre de !'Europe w Pa ryżu , 
z Planchonem nad Skąpcem Moliera w Lvonie. 
Zapraszany był prz z wiele teatrów dramatvc:znvch 
Europy. , ' 

Bogaty j st równ ież jego dorobek na naj
poważniejszych scenach operowych świata. W La 
Sca li zadebiutował scenografią do Simona 
Boccanegry, a na stępnie realizowa ł tam m. in.: 
Fal taf(a Lohengrina, Ernaniego, Don Gioiian

nie?go, Damę pikowq 
i Rigoletta. Z medio
la ńsk::1 sceną operową 
wiąże go do dzisiaj stała 
współpraca. 

Jego prace sc nc -
graficzne znane są wi
dzom takich teatrów 
ope ro\\'YCh, jak: l\1etro
politan Opera, Opera 
Pary ka, Op ra Bastille, 
Covent Garden, Theat.re 
de la Monnaie, Op ra 
de Lyon, Scottish Op .
ra, Teatro de la Zarzuela 
w Ia dryc ie, Tea tro 
Lice i w Barceloni , San 
Francisco Opera , a tak
że Festi\valowi " ' Salz
burgu. Warto dodać, że 
był on ró :rnież twórcą 
scenografii do pierw
szych realizacji Raju 
utraconego Krzysztofa 
Pendereckiego: zarów
no do <wiatowej pre
mier. · w Lyric Opera 
w Chicago 0978), jak 

. i do europejskiej pre-
miery w mediolańskim Teatra alla Scala (1 9 9). 

Projekto\ ał również dla baletu. W Paryż u, 
Berlinie, Marsylii i na innych scenach. Z Rolandem 
Petit zrealizował Coppelię, Dziadka do orzechów, 
Upiora w Operze, Kankana, Cudownego man
dary1na i Błękitnego Anioła. Z Rudolfem Nurieje
wem prncowal nad jego inscenizacjami jeziora 
łabędziego, Bajadery i Spiqcej królewny. 

Jest laureatem wielu nagród włoskich 
i międzynarodowych. Otrzymał również Legię 
Honorową e Francji. 

FRANCA SQUARCIAPINO 

ławna włoska projektantka ko tiumów, której talent 
ceniony jest przez najpoważnie j szych twórcóv-. 
teatralnych i filmo\J\'Ych, a jej kostiumy wzbudzają 
zachwyt publicznośc i na całym świecie. 

Zdobyła wszechstronne wykształcenje huma
nistyczne. Stu diowała prawo. Zgłębiała wiedzę 
o teatrze. czyła się sztuki aktorskiej i tańca. Po 
trtyletnim kursie aktorskim w telewizji włoskiej grała 
nawet w wielu przedstawieniach. 

Miała 22 lata, kiedy poznała Ezia Frigeria, który 
stal się nie tylko jej wzorem artystycznym, ale 
i ro arzysz m ży cia. U jego boku odkryła 
fa cynujący świat kostiumów, poznała tajniki formy 
i mater ii swojej sz tuki , rozwin ę ła się jako 

samodzielna projektantk . Tworzy własne scenogra
fie, ale przede wszystkim współpracuje jako twórca 
ko tiumów przy realizacjach scenograficznych Ezia 
Frigeria. 

W 19 O r. spotkała iorgia trehlera , który 
wywarł ogromny wpływ na jej da lszą twórczość . 
Od niego - twierdzi - nauczyła si ę, jak należy rworqć 
postaci "ccniczne, ożywiać je i nadawać poetycki 
wymia r poprzez rygoryst · czn ą, pe r fe k cyjn ą 
i drob i azgową a n a li zę s zcze_g ółu , poprzez 
upraszci:i. ni form y celem ·~ ydqbycia na j
isrotniejszyc h ue ci. Ze treh lerem pracowała 
wielokrotnie, glównie w mediobńsk iej La cali , ale 
także w Thearre du Chateler i Odeonie \V Paryżu 
oraz v Piccolo Teatra w Mediolanie. 
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a długiej liście reżyserów, z którymi współpra
cowała na scenach świata znaleźli się również : 
Gilbert Deflo, Nuria Espert, Piero Faggioni, Lluis 
Pasqual, Sandro Bolchi, Liliana Cavani, Bob Wilson, 
Andriej Konczałow ·ki , Jorge Lavelli, Roger 
Planchon, George Wood, Walter Pagliano. Proje
ktowała kostiumy do przedstawień baletowych 
Rudolfa uriejewa (jezioro łabędzie) i Rolanda Petit 
(Kankan, Błękitny Anioł, p iór w Operze, Kot 
w butach). J j kostiumy yły ozdobą przedstawień 
w takich teatrach operowych, jak: Metropolitan 
Opera , Opera Paryska, Covent Garden, Theatre de 
la Monnaie, Opera de Lyon, cottish Opera, Teatra 
de la Zarzuela w Madrycie, Theatre du Chatelet, 

Glasgow Opera, Opera Bastille, Tearro Liceo 
w Barcelonie i wi le innych. Znane a na scenach 
baletowych Paryża, Bc-rl ina i arsylii. 

Z dorobk"U filmo' ego artystki na plan pie1w'ZY 
"''Y unąć należy ·wspaniale kostiumy do (yrana de 
Bergeraca w reżyserii Jeana Paula Rappene:rn 
i scen grafii Ezia Frigeria. Za projekty te otrzymała 
Srel mą Wst~1żkę, Europejską Nagrodę Ki na, ezara 
i nominację do O cara. 

Jednak praca projekranta ko. tiu mów to nie tylko 
wena tw rcza i splendory. Przybiera ona czasem -
co podkre la arty tka - charakter czysto rzemie
ślniczy, wymaga dł u g ich god zi n spędza nych 
w pracowniach krojczych i krawcowych, modystek, 
haf ·iar k i innych pecjalistów teatraln eh. 



Asy r nci choreografa 
Teresa Memches, Renata Smukała, Halina Wiśniewska 

Asystent dyrygenta 
Piotr Wajrak 

Współpraca scenograficzna 
Olivier Beriot, Lejla Fteita 

ystenci scenografa 
Joanna Medyńska, Ewa Mikułow ka, Jadwiga Wóycicka 

Pedagodzy-korepetytorzy baletu 
Janina Galikow ka, Aleksander Rymaszewski 

Przygotowanie uczniów szkołv baJet e j 
Bożena Gadzińska, Wacław Gaworczyk, Aleksander Rymaszewski 

Inspektorzy baletu 
Jolanta Andraka, Witold Kiwacz, Bożena Zielińska 

Pian iści-korepetytorzy baletu 
Marta Pińkowska, Andrzej Płatek, 

Danuta Rząiewska, Jerzy Suchwalko 
Przygotowanie taty ·tów 
Wiesław Borkowski 

Jnspicjenci 
Marzenna Domagało, Teresa Krasnodębska 
Kierownictwo produkcj i d koracji 1 kostiumów 

Bogusław Synkiewicz 
Kiero~ nictwo obsł ugi sceny 

Janusz Chojecki 
Dtwięk 

Iwona aczuk, Małgorzata Skubis 
'wiatła 

Stanisław Zięba 
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Kró King 
Bogusław Tużnik, Wojciech Warszawski 

Królo .vn/ His Queen 
Ewa Głowacka, Julitta Łubińska-Zielińska 

K.~ iężnirzka/Princc.'s Auror;i 
KarolinaJupowicz, Anita Kuskowska, 

Izabela Milewska, Jelena Pankowa, 
Anna Sąsiadek, Beata Więch 

Ksia.że/Prin e Dćsir~ 
Alen Bottaini, Tomasz Kaczyński, 

Walery Mazepczyk, Aleksander Rulkiewicz, 
Andrwj Marek Stasiewicz, Sławomir Woźniak 

Cat:ibbutte, mislrZ ceremonii· M:L~ter of ceremonie · 
Wojciech Głowacki, Jarosław Piase ki. Robert zymański 

G;il ifron, \Vychowawc:i ksierb Desiref rhe PrinL·e·s aide 
Krzysztof Słoń, Wojciech Warszawski, Paweł Winokurow 

Zia \'(!różka/rhe \Vicked F:.iiry W.rabosse 
Łukasz Gruzie!, Marcin Kaczorowski, Bartłomiej Więckowski 

DobrJ Wróżka Bzurfhl.' Lilac fair\ 
Dominika Krysztoforska, Elżbieta Kwiatkowsb, Anna Sąsiadek 

oraz ':1nd 

AKT I ACT 

DOBRE~ ÓŻK!JTHE GOOD F IRlE 

WrózkJ Delilwtnc .~cl. T he F:Ji ry of rhe Delicacy 
Anna Białecka, Dominika Krysztoforska, 

Izabela Milewska, Beata ie h 
\X'n żka [I ·z1ruski!ThL Fai!)' of rhc J.iunrim:s' 

Sylwia Dytk wska, KarolinaJupowicz, Anita Kuskowska 
Wrózka SzLzoc l ro.~cl · "he Fairv of the eneros1 

Dominika Krysztoforska, Aflastazja Nabokina, 
Anna Sąsiadek, Beata Więch 

Wróżka Żywot no~ci The Fan)' of tik' Lh c line~ 
Beata Grzesińska, Anastazja Nabokina, Luiza Żymełka 

\\!różka Śmialośc · hL Lti l) ot the 1uragc 
Sylwia Dytkowska, KarolinaJupowicz, Anna Lipczyk, 

Anastazja abokina, Anna ąsiadek 

Dworki Counrier-; 
Katrzyna Białkowska, M nika Caputa, 

Krystyna Cichonewska, Małgorzata Dęb ka, 
Urszula Drewecka, Sylwia Dytkowska, 

Beata Grzesińska, Małgorzata Harmacińska, 
KarolinaJupowicz, Dominika Krysztoforska, 

Anna Lipczyk, Julitta Łubińska-Zielińska, 
Iwona Malinowska, Małgorzata Marcinkowska, 

Anastazja abokin Paula Pia'ie ka, 
Anna Sąsiadek, Irena Woźniak, 

Magdalena Zielińska, Luiza Żymełka 

AKT U ACT 

Hr.1bin:uThe C umess 
Anna Białecka, Ilona Molka 

T;iniec w iejsk i/ The Village Jan e 
Kama Akucewicz, Julitta Lubińska-Zielińska 

GrzegorzJaśniak. Krl) ·zt f łoń 

KONKURE Cl DO RĘKJ K 'TĘŻNICZK I ArRO Y!THE FOllR P CES 

Ksiazi: Prince ·1ieri 
Marcin Kaczorow ki, Piotr Kor neluk, Wojciech Warszawski 

Kst;iżę, Prince Clu rm:.tnt 
Zbigniew CZapski-Kłoda, Tomasz Kaczyński, Michał Tużnik 

Ksi<iżę Prince fortun~ 
Wiesław Dudek Lukasz Gruziel Walery Ma7.epczyk, Bartłomiej Więckowski 

K i ;1żc , Princ~ Fleur de Pois 
Piotr Chojnacki, Wiesław Dud k, orbert Nirewkz, ylwester piewak 

AKT IDACT 

WRÓŻKI DJ{OG N OŚ Ji11 ff JF.HI. HIRTES 

Wróżka BPil..t ntówtrh Fa.in· ot Diamon(b 
KarolinaJupowkz Anita Ki.iskowska, Elibieta Kwiatkow ka Anna Sąsiadek 

Wróżb Zlota ·he Fairy uf Gold 
Anna Lipczyk, Małgorzata Marcinkowska, Anastazja abokioa 

\'\'różka Srebra TIK fa iry of Sihw 
Anna Białecka, Krystyna Cichorzew ka, KarolinaJupowicz, Dominika Krysztoforska 

Wróżka S1~1fi ró\\ The Fairy of Sarphi.re' 
yłwia Dytkowska, Elibieta Kwiatk.ow ka, Anna Llpczyk 

PO TAC! Z !3AJEl\/FAIR) TAI.ES' CHARACTERS 

Kot v. butJrh 1 Korka Pus.„ tn buols and lht' Cat 
orbert Nirewicz, Klaudiusz Paradziński. Sylw ter Śpie~ak 

Anna Białecka, KarolinaJupowicz, Anita Kuskow ka, Luiza Zymełka 
Bli;k1m Ptak i K~iężnilzk.i Florin>J1Th • Rlut. Bird and Prinn :s · Florine 
Walery Mazepczyk. Norbert irewicz, Andrzej Marek tasiewicz, 

ylwester Śpiewak, Sławomir Woioiak 
Beata Gnesińska, Anita Kuskow ka, Izabela Milewska, 

Anastazja abokina, Anna ąsiadek, Beata Więch 

Czerwony K.J r 1uri.:k i Wilk· Lntle Red Riding Hood •llld the: Wol f 
Katarzyna Białkowska, rszula Drewecka, Monika Kloczkowska 

Piotr Chojnacki, GnegorzJaśniak, Piotr Korneluk 
Kupc1uszck i Ks iążi.:1 Cindere l l:t and Prin( e 
Beata Gnesińska, Anastazja Nabokina 

Arkadiusz Gołygowski, Marcin Ka rowski, Tomasz Kaczyński 

Of•tZ 

Zespół baletowy 
i 

uczniowie Szkoły Saleto ej 
im. Romana Turczynowicza 
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również 

w TEATRZE NARODOWYM 

l_ ~ale_ 

Restauracja 
Codziennie/E very day 17. 00-24. OO 
Doskonałe menu przygotowuje 

Supreme menu prepared by 
Kurt Scheller 

Ca fe 
Codziennie/Every day 10.00-24.00 
Śniadanie/Breakfast 10.00-12.00 

Menu dnia/ Menu of the day 12.00-16.00 

Bar 
Codziennie/Every day 17.00-02.00 

200 koktajli przygotował 
200 cocktails prepared by 

Wojtek Chojnicki 
10% rabatu/Happy Hour fr om 1 7. OO- 19. OO 

Rezerwac~a/For reservations 
Tel. 692 06 81~83 

Plac Teatralny 1, 00-094 Warszawa 
W prawym skrzydle Teatru Narodowego 
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Akcja dzieje się w czasach baśniowych 

AKTi 
OBRAZ 1 Na dworze królewskim. odbywają się chrzciny księ

żniczki Aurory. Zaproszeni goście i dworzanie gratlllują parze 
królewskiej nowo narodzonej córeczki. Wróżka Bzu i inne Dobre 
Wróżki wręczają dzjewczynce swoje dary, obdar7.ając Aurorę nad
zwyczajnymi przymiotami charakteru. 

Nagle przestraszona słui:ba uwiadamia mistrza ceremonii o przy
byciu Złej Wróżki Carabosse. Jest ona zagniewana, bowiem król 
i królowa zapomnieli zaprosić ją na tę uroczystość. W złości 
Carabosse przepowiada dziewczynce śmierć od układa igłą. Wszy
scy są przerażeni, ale Wróżka Bzu próbuje powstrzymać straszne 
zaklęcie i władczym gestem nakazuje Wróżce Carabosse opuścić 
dwór. Dobre Wróżki okrążają z troską kolyskę Aurory, a Wróżka Bzu 
obiecuje opiekować się zawsze księżniczką. 

OBRAZ 2 Po Jatach na dworze królewskim obchodzone są sze
snaste urodziny Aurory. O jej rękę starają się czterej książęta, ale 
księżniczka nie wyróżnia żadnego z nich. 

Spośród zgromadzonych gości niepostrzeźenie wyłania się zgar
biona starucha i podaje Aurorze wrzeciono. Nie podejrzewając ni
czego, ~iężniczka bierze wrzeciono i tańczy nadal. W tym momen
cie ukryta w przędzy igła kaleczy jej rękę. Aurorę ogarnra śmiertel
ny chłód, opuszczają ją siły. Wtedy nieznajoma zrzuca swój płaszcz 
i oczom wszystkich ukazuje się triumfująca Wróżka Carabosse. Kro
czy złowrogo i szybko znika 

Pojawia się jednak Wróżka Bm, opiekunka Aurory. Nie może ona 
wprawdzie zniweczyć czarów Carabosse, ale może złagodzić zło. 
Aurora nie umrze. Księżniczka :zapadnie w głęboki sen i dopiero po 
stu latach piękny książę zbudzi ją pocałunkiem. WróZkaBzu pogrąża 
całe królestwo we śnie. 
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Akcja dzieje się w czasach baśniowych 

AKT II 

OBRAZ 1 Minęło sto lat Książę Desirć poluje w swoich lasach, 
ale łowy nie sprawiają mu 7.adowoleoia. Many o pjęknej dziewczy
nie1 którą mógłby pokochać. 

Nagle przed księciem pojawia się Wróżka Bzu. Na jej znak wśród 
leśnych wróżek Nereid ukazuje się wizja Aurory. Oczarowany Dć
sire podąża ku księżniczce, ale wizja znika. Książę błaga Wróżkę Bzu, 
aby wyjawiła mu tajemnicę pięknej dziewczyny, która zawładnęła 
jego sercem Wróżka Bzu 7.apras:za Dćsirć do swojej c:zarodziejskiej 
łodzi i płyną razem do 7.aczarowanego :zamku. 

OBRAZ 2 Zła Wróżka Carabosse strzeże uśpionego królestwa jak 
złowrogi wartownik. Kiedy zbliża się Wróżka Bzu z księciem Dćsire, 
Carabosse i jej służba daremnie próbują ukryć przed nimi Aurorę. 
Książę dostrzega śpiącą księżniczkę i :zachwycony jej urodą czule ją 
całuje. Zaklęcie Carabosse trac1 moc. Pocałunek zakochanego 
młodzieńca niszczy złe czary. 

Aurora budzi się, a razem z nią ożywa całe uśpione królestwo. 
Księżniczka dostrzega swojego wybawcę i odW7.ajemnia mu jego 
miłość. Książę Desire prosi królewskich rodziców Aurory o jej rękę. 

AK.Tm 

Na dworze odbywa się wesele Aurory i Desire. Wśród gości 
pojawiają się także postaci ze znanych bajek: Kot w butach z Kotką, 
Księżniczka Florina z Błękitnym Ptakiem, Czerwony Kapturek 
z Wilkiem oraz Kopciuszek z Księciem. 

Wróżka Bzu i pozostałe Dobre Wróżki witają szczęśliwych no
wożeńców. 
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The action takes place in the fairy tałes world 

ACTI 

SCENE 1 King and his Queen have invited the Fairies to be 
present as godmothers at the christening of the infant Princess Au
rora. Unf ortunately the court chamberlain, Catalabutte, has omitted 
to invite the wicked Fairy Car-.ibosse. 

Neverthcless she arrives, in a towering ragc at having been thus 
insulted just as the other fairies arc bestowing their gifts. Carabosse 
announccs that her gift will be the fact that Aurora shall one day 
prick her finger and die. Happily, the Lilac Fairy, Aurora's chief 
godmothcr stili has her gift to presen'1 and she promises that Au
rora shall not die, but instead fall into a hundred year sleep, from 
which she shall be awakened by a Prince's kiss. 

CENE 2 It is Princess Aurora's 16th birthday, and four Princcs 
have arrived at the court as swtors for her hand. 

During the festivities an old woman approaches Aurora and gives 
her a spindlc. As Aurora dances with it, she pricks her finger. She 
collapscs, and then seems to recover, yet as she dances she becomes 
giddy, and collapscs. The old woman reveaJs herself to be Carabos e, 
exultant that her curse has come true. 

But the lilac Fairy now appears to fulfil her promise. She a spell 
of leep and causes a forest to grow up to conceal the scene. 

ACTil 
SCENE 1 A hundrcd years have passed and Prince Desirć is hun

ting ncar the enchantcd forest. When his courtiers leave to conti
nue the chasc, Desirć rcmain.; behind, and the lilac Fairy - who is 
his godmother- appears showing him a vision of Princess Aurora. 

SCENE 2 Desirć is enraptured, and the Lllac Fairy summons Au
rora's vision to dance with him. He implores the Fairy to lead him 
to where Aurora slceps, and shc takcs him to the pałace where Au
rora Bes. Dćsirć awakens the sleeping beauty with a kiss, and 
Carabosse's spell is broken. 

ACT ID 

Distinguished guests assemble for the wcdding of Princess Aurora 
and Prince Desire. The fairies and characters from Perrault's fairy
tales are among them (Little Red Riding Hood, Puss ·n Boots, Prin
cess Florina, Blue Bird, Cinderella with her Prince, and many oth
ers). It is the finał triumph of love, goodness and beau ty. This is the 
apotheosis of the ballet. 
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