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4 Streszczenie 
Treść 

Prolog. Sala przyjęć w królewskim zamku. Na środku koły
ska królewny Aurory, której uroczyste chrzciny lada chwila 
mają się zacząć. Do sali wchodzi orszak dam dworu i dwo
rzan z mi trzem ceremonii Catalabuttc na czele. Zaraz po 
nich wchodzą król z królową oraz zaproszeni goście. Wśród 
nich jest też sześć dobrych wróżek, którym przewodzi Wróżka 
Bzu. Teraz każda kłada niemowlęciu . wój dar. Gdy do ko
łyski jako o tatnia kieruje się Wróżka Bzu, do sali 
w gniewie wpada wróżka Carabosse, której królewscy rodzice 
zapomnieli zapro · ić. 

Próby uśmierzenia jej furii pozo tają bez skutku: Carabos e 
rzuca na dziecko zaklęcie . Sprawi ono, że Aurora, gdy już 
o iągnie dojrzało.'ć, niechybnie umrze, jeśli choćby najlżej 
ukłuje się w palec, tego zaś nijak nie uda jej ię uniknąć ... 
Na szczęście Wróżka Bzu, której wtargnięcie Carabosse prze-
zkodzi ło złożyć dar, może teraz złagodzić zaklęcie, 

nie jest natomiast w stanie uchylić go całkiem ... Aurora 
zatem nie umrze, tylko zapadnie w długi sen. z którego naj
wcześniej po stu latach zbudzi ją pocałunkiem piękny 
k. iążę. Rozw:cieczona Carabos e odjeżdża z zamku takjak 
do niego przybyła- karetą ciągniętą przez zaprzęg szczurów. 

I Nina Pod 0 orecka ( l !12./ ) jako Aurora 11• Teatrze Wielkim 11• Moskwie 
2 Marina Semionowa, tamże, 1930 r. 3 O/ ,a Lepies~y1iska, 1936 1: 

libretta 5 
Treść 

Akt I. Ten . am zamek szesnaście lat później. W przyległych 
ogrodach łużba czyni przyg towania do uroczystości uro
dzin królewny Aurory. Czujny Catalabutte pilnuje, by w po
bliżu nie było żadnego ostrego przedmiotu . Tymczasem 
w ogrodzie pojawiają . ię czterej zaproszeni k. iążęta. każdy 
z nadzieją. że to jemu przypadnie ręka solenizantki. Aurora 
wita ich, po czym podejmuje taniec. w trakcie którego 
każdy z książąt ofiaruje jej ról:ę.„ Nie podziewanie 
w ogrodzie zjawia się nikomu meznana staruszka. Ma w ręku 
przedmiot, który wzbudza w królewnie wielką ciekawość, 
albowiem je t to co:, czego dotąd nie widziała . . . To wrze
ciono, którym Aurora kluje się w palec w chwili. gdy bierze 
je z rąk usłużnej staruchy. Wtedy ta w mgnieniu oka zrzuca 
pła zez, by z triumfem ukazać skrywane dotąd oblicze. I gdy 
Carabosse syci się swoją spełnioną zemstą, słabnąca Aurora 
osuwa się w omdleniu na ziemię. Zapada w sen, a wraz z nią 
król, królowa, Catalabutte i cały dwór. Wśród grzmotów 
i błysków zadbany przyzamkowy ogród szybko przemienia 
ię w niedostępny bór. Zanim Jednak wszystko zdziczeje 

w pobliżu zamku pojawi się jeszcze Wróżka Bzu, by się 
upewnić, czy sprawy się toczą zgodnie z tym, co przed szes
na. tu laty przepowiedziała na chrzcinach ... 

4 Sofija Gol1Mki11a ( 1937) ~ Raissa Struczkowa ( 1952) 6 Maj a Plisi eka ( 1952) 



6 
Treść 

Streszczenie 

Akt II . Minęło sto lat. .. Do boru. w którym kryje się zacza
rowany zamek, przybywa na polowanie k iążę Desire. 
Poniewaz jest smutny, towarzysząca mu świta czyni co tyl
ko może. by go rozerwać. Na próżno. książę odprawia dwór. 
Gdy jest już sam. pojawia się przed nim Wróżka Bzu, 
by w sobie tylko znany sposób wyczarować mu postać uśpionej 
Aurory. Chociaż zapadł już zmierzch. Desire rusza w głąb 
la. u na po. zukiwanie zamku. Trafia do11 późną nocą. Po kom
natach oprowadza go Wróżka Bzu. I oto w jednej 
z za. nutych pajęczynami sal. w kąpym świetle księżyca, 

książę spostrzega pogrążoną we śnie olśniewającą piękność. 
Je ·t nią tak zachwycony. że całuje jej twarz. a . woim 
pocałunkiem zdejmuje z niej zły czar. Dziewczyna budzi ię 

z wolna, a wraz z nią calutki dwór. . . 

7 Irina Tichomimm1·a jako Aurora w Moskwie, 11· 1952 1: 

R Ma rina Kondratie11•a. 11:m12e, 1963 1: 9 Nina Timnfiej ewa 11• 1964 r. 

libretta 7 
Treść 

Akt III . De. ire poją! Aurorę za żonę. We. elny or ·zak zjawia 
się na zamkowym dziedzińcu. gdzie za chwilę rozpocznie 
. 1ę wielka zabawa. na którą królewscy rodzice prócz dobrych 
wróżek zapro ·iii także zereg znakomitości z bajek czcigod
nego Pana Perrault. Rozpozna Jemy wśród nich Czerwonego 
Kapturka. Białą Kotkę w asyście Kota w Butach, Tomcia 
Palucha, Księżniczkę Florissę. Błękitnego Ptaka ... 
Na petersburskiej prapremierze wesele uświetnił swą obec
na 'cią takze umiłowany przez Pana Perraulta młody bóg 
, ztuk. który ubrał się na tę okazję w strój króla Ludwika 
XIV .. . 

IO Jt•katerina Maksimowa w 1973 r. l I lw:11e C/1a111'ire(A11m ru w choreografii 
S. Lifara), Pan::. Grand Opera. 1948 1: 12 Moira heare 1; Lnndyn, Covent Garden r /).{/.) 





Powodów sukcesu Śpiącej było dużo. Najważniejszym jednak, 
cod tego nikt nie ma wątpliwości, była zdumiewaj4ca, niespo
tykana dot4d harmonia między muzyką i choreografi4. Jej auto
rem był Mari us Iwanowicz Petipa, wielki francuski tancerz i cho
reograf naturalizowany w Rosji. Przed Petip4 baśni4 Perraulta 
( 1697) zainteresował się inny paryski choreograf, Jean-Pierre 
Aumers , którego balet z muzyk4 Ferdynanda Herolda (1829) 
zyskał nawet niejaką sławę . Talent, inwencja, inteligencja i wy
obraźnia Petipy, jego niespotykana wrażliwość muzyczna oraz 
wiedza sprawiły, że wyczarował widowisko, jakiego nikt jeszcze 
nie widział. Wraz z Iwanem Wsiewołożskim, dyrektorem carskie
go teatru, opracował libretto wierne wobec literackiego orygina
łu , z wyjątkiem, ma się rozumieć, trzeciego aktu, w którym mamy 
uświęcone zwyczajem konwencjonalne Divertissement. Jego 
współpraca z Czajkowskim była tak ścisła, że chociaż dysponu
jemy w tym względzie bogatą i frapującą dokumentacją niekiedy 
trudno orzec, który którego w danym miejscu inspirował. By nie 
być gołosłownym, przytoczmy jedną z not, jakimi choreograf 
zasypywał kompozytora. Petipa określa w niej wprost, jakiej 
muzyki potrzebuje na zakończenie pierwszego aktu: Nagle 
Au rora spostrzega starą kobietę z robótką w ręku. Mu zyka 
w metrum na 214 stopniowo przechodząca 1v walca na trzy czwai1e. 
Aurora zaczyna swój taniec. 'Zaraz potem muszę mieć nagłą pauzę. 
Aurora kluje się w palec. Odczuwa ból, więc wydaje okrzyk. Na 
palcu pojawia się krew. Proszę mi dać na to osiem zwartych tak
tów na 414. Aurora zaczyna swój taniec. Dostaje zawrotu głowy, 
zatacza się, traci równowagę. Wzbudza zdumienie dworu. To, co 
robi Aurora, ma przypominać wszystko tylko nie taniec. Ma to 
być co§ w rodzaju obłędu. Zachowuje się tak, jakby ją ukąsiła 
tarantula, Wreszcie zatacza się i pada na ziemię. Z tym wszyst
kim musi się Pan uporać w przeciągu 24, najwyżej 32 taktów/ 
Na koniec potrzebne mi będzie parotaktowe tremolo. Ma spra
wiać wrażenie jakby Aurora krzyczała w bólu i trwodze: Ojcze i 
Matko/ A kiedy wszyscy kierują wzrok na staruchę, a ta nagle 
z.rzuca z siebie swój płaszcz, nieodzowne jest, by orkiestra prze
szła przez całą skalę chromatyczną, i to z możliwie największą 
mocą. 

Inwencja Petipy ujawnia się jednak przede wszystkim w ukła
dach tanecznych, z których najmniej kilka zyskało trwałą sławę 
i zajęło poczesne miejsce w dziejach choreografii (Pas d'action, 
czyli słynne Adagio z różami z I aktu, w którym balerina musi 
pokazać, czym jest balance, to jest równowaga ... , Pas de deux 
Aurory i księcia Dćsire, Pas de deux Błękitnego Ptaka i księżniczki 
Florissy ... ). 

Czaj kowski starał się zrozumieć intencje Petipy, które nierzadko poj
mował w lot, i spełniać jak najsumienniej narzucane zadania. Jego zapiski 
w Dzienniku świadczą, że nie sprawiało mu to ani trudności, ani 
przykrości, Bogu niech będą dzięki - czytamy w zapisce - szkic uko1i
cz.yłem 7 czerwca o ósmej wieczorem. Biorąc wszystko do kupy, wychodzi 
na to, że pracowałem nad tym I O dni w październiku, 3 tygodnie 
w st 1czniu, no i teraz, dodatkowo, tydzie1i. W sumie czterdzie§ci dni. Za to 
z i nstrumentacją dzieła nie poszło mu już tak gładko. Przeciwnie, robota 
szła kulawo, często z trudem, jeszcze częściej w poczuciu zwątpienia, 
tylko z rzadka w euforii, kiedy to pisał jak szalony ... Wielkiego Walca 
z pierwszego aktu zinstrumentował z przyjemnofrią , choć ślęczał nad 
tym akurat w dniu rocznicy śmierci ukochanej matki. Niedługo potem 
partytura była gotowa, a kompozytor mógł wreszcie zapisać , że spadł 

mu z pleców ogromny ciężar. 

J 6 Prapremiera Śpiącej królewny, Petershw;~. Teatr Maryjski. 03,0J, 1890 l 7 Carlo/la Brianza. Aurora z pdersburskiej 

prapremiery (t11 jako Esmeralda z baletu Cesare Pugniego) 18 Olga Preobraże1iska jako Biala Kotka z 111 aktu 
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Jest w muzyce Czajkowskiego coś, co sprawia, że publiczno ć za nią przepada, 
natomiast krytycy z zacietrzewieniem czy upodobaniem poddają ją upokarza
jącej chłoście. Tak było niegdyś, tak jest i dzisiaj . Prapremiera Śpiącej zakoń
czyła się wprawdzie triumfem, warto jednak przypomnieć, że podziw i aplauz 
wzbudziło w zasadzie jedynie widowisko„. O muzyce wypowiadano się 
w innym tonie. Jedni mieli jej za złe, że jest zbyt francuska, a za mało rosyjska, 
inni postrzegali ją wprost odwrotnie; jedni zarzucali jej infantylizm, który spra
wia, że Sjyiącą traktowano jak coś w rodzaju bajeczki dla zdziecinniałych star
ców - innych irytowała powaga tej partytury, jej symfoniczny charakter, sło
wem to, co w baletowej muzyce uchodziło za pretensjonalny zbytek. Czy dlatego 

19 
Ś piąca kró lewna (I (I kt) . Per rshurg. 
Te(l tr Manjski, 03.01.1890 

20 
M(lrius Peripa, M11:ycm o-sce11icm _ szkic 
Walca ~ obja.s'nie11ia111i: 1. alea powinie
nem zacząć bez koszyków. Krzyżują się 

one. gdy tancerte krzyż uj ą n;ce albo gdy 
kładą je \ pasie. Tan erze wznoszą kosze 
do góry - al bo nic będą tc no robić . Cztery 
pary wychodzą na przód sce ny, potem 
dwie olejne pary. Wznoszq ko. ze do góry . 
2. Zejśc ie ze sceny. 3. Mężczyini . 4. Po
nownie wchodzą na scenę tworząc grup~ . 

podczas gdy tamte cztery i dwie pary 
tańCJ.ij . 

21 
pią a królewna (I akr). Tearr Mar,jski, 

1890, no pienvs~ym planie Carlo/la 
Brim1:a 

ówcześni recenzenci zgodnie wytykali muzyce „brak taktu", tego nie wiemy, 
pewna natomiast jest zamierzona dwuznaczność ... Dzisiaj Czajkowski irytuje 
swoich krytyków z innych powodów. To, co ich drażni najbardziej , to patos 
jego muzyki i jej sentymentalizm, a także upodobanie do naiwnie krągłych 
melodii. Powiedzmy wprost: miejsc o takich właściwościach w partyturze 
Śpiącej jest sporo, nie raz spotykamy się także z tym, co Einstein nazwał ekshi
bicjonizJnem uczu{, znacznie czę ciej jednakże obcujemy z muzyką wielkiej 
urody, treściwą , błyskotliwą, porywającą, miejscami dowcipną, miejscami 
liryczną, niemal w każdym takcie efektowną i elegancką. Brak miejsca unie
możliwia przypomnienie wszystkich numerów, w których Czajkowski dowiódł, 



22 Gusta ve Don! ( 1832- 1883), ilustral ja do 
królewny, dr'._eworyt 23 Liuhow Roslawlewa, 

ile w nim było inwencji i ileż swady, tytu
łem przykładu wymienimy więc tylko pyszne 
Allegro Kota w Butach, arcypastisz Gawota, 
czy wielki Walc z pierwszego aktu. 
Jednym z wielkich admiratorów Śpiącej, 
którą uważał za arcydzieło tout court, był 
Igor Strawiński, melomanom znany rów
nież z tego, że w swoich osądach nie oszczę
dzał nikogo i niczego. Przez szereg dni -
cytuję wypowiedź z wywiadu udzielonego 

pien vsw Aurom w Moskwie ( 1899) 
2-l Jekaterina Ge/ze j ako Aurora w Moskwie ( 1899) 

dla „Timesa" - to najprawdziwsze arcy
dzieło dawało mi poczucie szczęścia. 
Z przyjemno.frią nieustannie odnajdowałem 
w tym dziele tę samą ~'wieżofr i moc, i tego 
samego ducha. Każde wejście, każdy sce
niczny gest potraktowany tu został indywi
dualnie, to znaczy zgodnie z charakterem 
postaci bądź sytuacji scenicznej, każdy nu
mer ma swoje własne oblicze. Strawiński 
wypowiedział te słowa w 1921 roku. 

25 Jelismvera A11derso11 jako Księżniczka Florissa 
(111aki )11· Moskwie (1 899 ) 

Okazją ku temu była londyńska premiera 
Śpiącej, bodaj równie słynna jak prapremiera 
petersburska. Choć zabrzmi to niewiarygod
nie, to właśnie dopiero wtedy Śpiącą kró
lewnę poznała publiczność zachodnioeuro
pejska. Autorem pomysłu i producentem 
spektaklu był Sergiusz Diagilew. Do przed
sięwzięcia, jak zawsze, udało mu się pozy
skać doborowych ai1ystów. I tak, Leon (po 
rosyjsku Lew) Bakst opracował bajeczną 

26 Olga Spiesiwcewa jako Aurora w londy1iskiej 
produkcji Śpiącej z 1921 roku. Kostium Leona Baks/li. 

scenografię, którą publiczność powitała 

spontaniczną owacją, w roli Aurory wystą
piła „trzecia Gracja XX wieku"**, zjawi
skowo piękna Olga Spiesiwcewa, balerina, 
którą i Diagilew, i Cecchetti stawiali ponad 
Pawłową i Karsawiną, zaś do roli złej wróż
ki Carabosse udało się pozyskać pięćdzie
sięcioczteroletnią Carlottę Brianzę* * *, która 
przeszła do historii jako Aurora z pra
premiery. Igor Strawiński też miał swój 



27 
Zi11ajda Wasiliewa, A11rora, 
Moskwa, 1936 

28 
Raissa Srruczkoh'a, 
Mó.\~'W{/ , 1952 

29 
Swierlmw dvrchajewa. 
Moskwa, 1964 

30 
Irina Prokofiewa. 
Moskwa , 1974 
11 
Margot Fon teyn\\' roli A11ro1y, 
for . Keith Mon ey (b.d.) 

32 
A111oi11erre Si/Jley, 
Londyn, Coven1 Garden (b.d.) 

33 
Alicia Alonso, 
Havww, 1958 

34 
Nina Soroki11.a jako 
Auroro i W/adimir 'llchonow 

jaku Desirtf, 
Moskwa, 1974 

35 
Birgil! Kei/ i Richard Cragun., 
choi: Wacław Nii wi.1ki/Rose!la Hightower, 

Sw11ga rr, 1977 

36 
Narasw Bess111ier/11owa i Aleksander Bogaryriew, 
Mosk)\!a (b .d.) 

37 
Wikloriana Krieger jako Carabosse. 

Moskwa, 1937 

38 
Wladimir Lewaszoiv w roli wróżki Caro/Jossc, 
Moskwa. 1973 
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39 
Wasi/i Tichomimow 
jako Ks iążę D esire. 
Mo. kwa . 1899 

40 
A leksander Wolin, 1908 

41 
Lawre11tyj Nowi/ww, 1912 

42 
Wiktor Smo/coH·, 1925 

43 
U:onid ·żuko H; 1927 

44 
\Vladimir Preobra~enski, J 944 
45 
Jurij Kondratow, 1952 
46 
Boris Chochlmi; 1954 

47 
W/adi111ir Ticho1101<; 1964 

48 
Mari11.1 Liepa, 1973 

49 
Fleming Flindr, 
Paryż (lu/.) 
SO 
Rudof N urejew, 
L.ond\111 ( b.d.) 

Sl 
Christopher Cabie , 
Londw1 (b.d.) 



udział w przygotowaniu tego . pektakl u. Dia
gilew powierzył mu instrumentacj9 tych ustę

pów partytury, które w Peter burgu z biegiem 
czasu jako' z przedst, wi nia „wypadły" (na 
przykład Tr::.ech Jwa116w), a ponieważ zmianie 
uległa także kolej ność niektórych numerów, 
jego zadaniem było opracowanie harmonicz
nie koniecznych orkie trowych ł ączn i ków. 

Z prawd::.iwq pr:yjemnością - pisał potem 
w Kronice mego zycia traktowanej jako mani
f . t e !etycznej postawy s ł awnego twórcy 
- 11c::;es111iczy/em 11· tym tworzen iu kierowany 
nie tylko wni/01ranie111 C::.ajkowskiego, ale rów
nież głębokim podziwem dla baletll klasycziie[<o, 
kt6ry pr::;e- S ll'oją istotę, poprzer. piękno ładu 
i arvstokratyc-::.ny 1ygor form odpowiada jak 
najbard::;iej mojemu poj111owa11i11 s-:,tuki. W taiicu 
klasyc::;nym wid:ę bowiem triumf mądrej kon
cepcji nad be;:,ladem, reguły 11ad dowolnością, 

por::. qdku nad przypadkiem . Jak widać, 
dos:edłem tutaj do odwiec::.nych pr::;eciwie1istH; 
jakie istnieją w sztuce pomięd:y zasadą apol
li1iskq u :osadą dio11.i::;yjskq. Ta druga ::,a osta
tec:ny cel uważa ekstazę. c::.yli ::,ntrace11 ie .w -
111 ego siebie, podczas gdy s~tuka wymaga 
przede wszystkim .~wiadomości artysty. Mój 
wybór między tymi dwiema -;:,osadami nie 111ógł 
więc ulega{ wątpliwości. Jeśli do tego stopnia 
renię balet k/asyc::,11y, ro nie tylko dlatego, że ;:J1aj
d11ję ~v nim 11podoba11ie, ale dlatego, ~e wid::.ę 
1r nim doskonały 11 :vrcr ::.osady apol/i1lskiej**** . 

Później . ze głośne światowe inscenizacje 
Śpiącej w wii;k. zej lub mniej szej mierze z re
guły nawiązywały do wzorca, który . tworzy ł 

Petipa. Jego tropem świadomie podążyli Mi
kołaj Bieriozoff (w przedstawieniu . tuttgarc
kim z 1957 r.), Rudolf urejew (w Mediolanie 
w 1966 r. , a nastypnie w Paryżu), Kenneth Mac
Millan (w Berlinie, 1967 r.), Peter Martins 
(w owym Yorku, 199 1 r.) . John Neumeier 
w swym przedstawieniu hamburski m ( 1978) 
wlqczył fragmenty choreografii Petipy w dra
mat na wskroś współczesny; u niego caJą ba
śniową historię książę przeżywa we śnie .. . Dla 
porządku odnotujmy jeszcze balety, których 
związek z Perraultem, Petipą czy Czajkowskim 
był raczej luźny . Należą do nich berliń ka 
Śpiąca królewna w ekspresjonistycznej chore
ografii Rudolfa Labana do muzyki Johanna 
Straus a ( 1934), balet Ni fleurs ni couromzes 
(Grenoble, 1968), w którym zain pirowany 
Czajkowskim Maurice Bejru1 poddaJ reinterpre
tacji choreograficzne idee Petipy, oraz wstrzą

saj ące hamburska praca Matsa Eka J 996). 
U Eka akcja Śpiącej toczy s i ę w ponurym śro 
dowisku narkomanów. Carabos e najpierw jest 
aroganckim lekarzem odbierającym od matki 
Aurory poród córki, potem dealerem narkoty
ków, dla którego wydoroślała Aurora traci głowę. 

Na k niec ginie, a zabij a go Desire. Owo
cem jego związku z Aurorą jest ciemnoskóre 
dziecko„. 

• łfa l nnchine'' Tcha1 ~1w,1;y ('011vehoU1on-. wilh liaJilnchmc on 111' Lile Bullec J.nJ Mu...,1~ b) Solomon Vtllkov, ł\111.hor Bou~' L:.c..hllon. New Yorl 199:! . 
•• Scr~e Lifar. lL.t Tm1I Grtlr "'du XX '1t·,:le, l'wr., 19"i7; L<"\\lll'Mm. I.u dt."n11cre ł111pe du Ballet Ru,'14:. „Revui.: 1u"'h.:.ałc" /. 01 .0.1.192 1 
„. Carlott.1 Bnanlu, ur. v. J ł-167 r " Mi!Jmlame. l fl'u nmoi..:oi Carlo Bf4,1 , .1, 1mm.Jb31cnn.a Li t.:111 OJ 1Kłil7 \\ Rn ... J1 • .i ud 1889 "' Teatrtc M.i.l)J'kim. gd1ic 
deb1u10\\ulu /. Enri.:-o Cc.:-chemm \~ Tillrpamł', Htrrft·mu Jv.•nnow;J. Oprói.:1 Aun.1f') L.Jto.ńa~hl ~hlv.·nq mlf "' l..olcjnym baleL·ie f)t' t1p)' KtilJ.ttbrina (I K91 ), P.> aym 
" >'J~ hal 11 do Pllf)U '"'"'i.I D111g1kw <c1.1gn.łlJlł" 19.:!I rnLu <lu LurlJ)·nu. Zmu1l.:.1 (pot.lobno w„kutd. '<i!llllb(.j„rna) w P.uyiu, Y. llJ30 mir.u 

Igor Str.1" 1ń ,k_1, Kmntli met.ro .::.vn't1. przd;:l.-J Juliu'>l KyJJ)ń-. ... i. r o„l11v.• 1e .Stefan K1~iclc" \ Io.i , P\VM Knd~ó"*' 1 97-ł.' ')(l . 

Tropem autora baśni i jego ulubionego zamku 
Bernard Champigneullc 

( .. . ) Wbrew przewidywaniom i przepowiedniom jego wrogów Charles 
Pen-aul t ( 1628- 17 3) wszed ł do panteonu literatury świ, t w j , choć by
naj mn iej nie dzięk i . wym poważnym rozprawom. którymi napsuł wiele 
kr i i narobił sobie mnóstwo wrogów, le z jako autor dla zabawy pisa
ny h, na star dawnych podan ia h francuskich opartych Co/lfe~ de ma 
mere l 'Oye. Ten zbi r opowie i, zawi rający zna.tie baśnie o Kocic 
w Butach, Czerwon m Kapturku, Kopciuszku, Tomciu Paluch czy 
Sinobrodym. u. krzydlal wy braźnę na:-tępnych pokoleń , czerpali zeń 
bo iem i bra ia Grinun, i znam kompozytorzy - wśród nich Czajkow
ski, Prokofiew, Bartok, Off nbach czy Ravel - że o twórcach wielu 
li brett op rowych bądź bal towych i alej rzeszy s narzystów fi lm wych 
ni wspomnę. 

Pen-aul t oprac wał go d piero p d koniec sweg bardzo długi ego życia, 

albo iem wcześniej, kiedy miał więcej witalnych sił. pochłan iała go 
aktywność zgoła innego rodzaju. Jak jego starszy brat. s łynny architekt
-amator Claude Pen-ault - jego dziełem. trzeba to odnotować, jest pro
jekt schodniej „kolumnow j" fasady Luwru - urodzony w 1628 roku 
Charles też był cz łowiekiem nie tylko wsze hstronnie utalentowanym. 
lecz także grun tow nie wykszta ł cony m. Nic więc dzi nego, 
że zwró i ł na siebie uwagę Colb rt i w krótki m za: ie stał się j dnym 
z protegowan y h wszechpotęż nego mi ni:tra Ludwika XIV. Z jeg 
ramienia przez długie lata organizował najrozmaitsze przedsięwzięc ia 

budowlane w Paryżu i Wer·alu. Jeśli dać wiarę przechwałkom z jego 
pamiętników, był t ż autorem szki ów, kt, re legły u p dstaw kil ku zdo
biących Wi rsal rzeźbiarskich grup, wśr, d nich wspaniał j G11 ty Tety
dy . „ Były to czasy, w których dl rozrywki pisali właściwie wszyscy, 
ho tylko nielicznym ich pisanina przyniosła tyle splendorów i sławy. 

W 1671 roku czterdziestotrzyletni Perrault, w owym czasie aut r rap
tem kilku poematów i paru drobiazgów prozą - uroczyście przyjęty 

zostaje do Akademii Francuskiej . 

( .. . ) Poważniej twór zoś ią literacką parać. ię zacznie dopiero dwana
ście lat późni j - już po śmi rei C lb rta. Pisze wtedy po mat Wiek 
Lud1\•ilw XIV, być może nie przeczuwając nawet, że roi.pęta ni m wielki 
int lektualny spór, w historii kultury znany pod nazwą Querellc de.1 an
ciennes et des 111odemes (Sporu starożyrników i nowożytników) . Wbrew 
domi n ującym podówczas poglqdo m, Perrault stara ł się dowieść, 

że w epoce. w której szczęśliw ie wypadło mu żyć , kultura francuska nie 



tylko że nie u stępowała osiągnięciom tarożytncj Gre ji i Rzym u, 
le z nawet j przewyższała . Tezę tę konsekwentnie i sz zegółowo roz
wijał w kolejnych tomach traktatu , kt remu dał tytu ł Paral/ele, a który 
przewrotnie ujął w formę pla toń skich dialogów. 

Jako znawca architektury najej temat wypowiedział i ę w tomie opubli
kowanym w roku 1688. Ma się rozumieć równi ż w tym względzie oka
zał s ię rzecznik.iem doktryny „inwencji" , poddając krytyce skłonność 
do naślad wania antycznych wzorów. W budynku - pisał - na/ezy brać 
pod uwagę dwie rzeczy - wie/koś!' jego masy i piękno struktury. Wiei-

sse 110 ak1rnre/i Gaig11iere.rn ~ 1699 roku 54 Usst , \\lidok ;: ogrodów 55 Charles Perraulr 

ko.\-c' masy może c::ynic' honor książętom bądź narodom, którzy lub 
ktr5re poniosły ich koszta. Jednak naprawdę powinien architekt brać pod 
uiragę jedynie piękno rysunku i właściwo. wykonania, inac ej tr;:,eba 
by bmd;:,iej cenić tego, któt)' dał projekt najmniejszej z eg ipskich pira
mid, polegający wyłącznie na prostym trójkącie, n iż wszystkich arch.i
tektń 11 • greckich i rzymskich. pnnieivaż ta piramida pochłonęła więcej 
kamieni i wvmagala więcej J racy od robotników niż Panteon czy Kolo
se11111. By lepiej pojąc', co mńwię. przyp11śóny, że jaki.\: książę eh.ce zbu
dować galerię na pięćset lub szes'ć'set sążni długo.<ci. Czyż nie jest pm1Vdą, 

że gdy ll"chitekt pow:Jq11•szy i mz1vuż.ywszy dobrze projekt wybuduje 



llrnkm1 J1.~11rv bo/11111 m11• hm11i 11 · 11t1/e1ww\'t/J w11rtro1d1 ~<I HidwrJ l-.11< r111m111. Śpiqca królewna. ulej. lwu11 hiwn /8<J6. :h. J'n11'. 



i wykoliczy piętna. cie czy dwadzieścia są ż.ni, za ·łu ż.y jako architekt na 
taką samą o enę, jak gdyby był zbudował całą galerię? Nie trzeba więc 

kłaść nacisku na wielkość ani na rozległość budynków, choć być może 

w rym właśn ie rachunek wyjdzie na naszą ko rzy.1'ć. Gd::Jeż bowiem 
można 11 taro ż.ytnych zobaczyć pałac o f asadzie długości 200 sąż.n i, 

jak ten, w którymjestelmy. * 

( ... ) Jako wy oki urzędnik admini tracji pań . twow j - przypomnijmy, 
że karierę zaw d wą rob ił w Surintendance des Batiments (Nadinten
dencji Budynków - Perrault dużo j ździ ł po Francj i, odwiedzając 
liczne miasta i zamki . Zapewne w owych podróżach tkw i ą źródła trady
cji , w myśl kt rej akcję napisanej w wiele lat póiniej Śpiącej królewny, 
Perrault umieścił w bajecznym zamku Usse, który od XV wieku stoi na 
prawym brzegu rzeki L' Indre, tuż przy jej uj ściu do Loary .. . 
( . . . )Ta efektowna, choć dość chaotyczna budowla, z lasem spiczastych 
wież i świetli stą yl etką ostTo kontrastującą z zie leni ą otaczających go 
la ów Chinon, była podobno miej cem, w któr m P rrault lubił posie
dzieć dłu żej .. . Zamek, którego budowę rozpoczą ł zięć Karola VII, 
i który przez pewien czas by ł domeną rodu de Bueil , w nast pnych stu
leciach wielokrotnie zmieniał właścicieli. a ci z kolei zmieniali jego kształt 
i oblicze. Z najstarszych częś i najlepiej zachowała się mała renesan owa 
kaplica w przypałacowym parku . Ostatniej przebudowy, w wyniku któ
rej przeobrażeniu uległa fa ada schodnia, z wi lką fantazją dokonała w 
połowie XIX wi ku hrabina La Rochejacquel in ... Jej siostrzeniec, hra
bia de Blacas, który objął Usse w spadku w 1883 roku, na tego rodzaju 
ekstrawagancje nie miał już środków, brakowało ich nawet na utrzyma
nie zamku w godziwym stanie ... Dlatego otworzy ł jego wrota turystom. 
By ich przyciągnąć, umieścił w niektórych komnatach naturalnej wiel
kośc i woskowe figury postaci z baśni, która rozsławiła budowlę na cały 
świat. .. Są tam do dzi ś, . tanowiąc atrakcję dla wszy tkich, którzy w te 
okolice zabłądzą . . . 

•Pn.ck.lad fan 13 inlos l<x ki. cy i. z.a : Tcorctycy, 11 1~tonogrnfow1e i .ltty, ·i o sztun· l600-1700, "Ybór i opruc. Jtm 
Bialostock.i , redaktja n~ukow;1 1 uz upclnil·.ni a Mar 111. PoprLędi_ka i Antoni Żlemba , \V,u!W.a\\<u 199-i . P\VN, His(Orill 
doktryn artyst~..:4ny~h. Wyborteb16w. t. Ili. 

Źtódla: Balanchine'!. Tchaikov ky. Convers.a1ions "ilh Balanchine on His Ltfe Ballet and Mu-. ic by S Jlom n 
Volko1J, Anchor Boob Ednion, New York. 19<>2: Blaod lexander. Fonteyn an<l Nureye1,1,, London 1979. Orbi:. 
Publishing LTD: Clarke Mery C'nsp Clemcni, Ballenno. The An ofWomun in Clo>S1oul Bnlkt, Lond n !987; 
Grigorowhsch Jun & Vanslov ic1or. B„,J-.;,choj·B il lel, UbcrsetzL 1JO!l \V;,d riJ D~m1 I n. Ravtn\bur,w:, Wi:·in garten 
Kun!itverlag, 1987; Li thtrnh<1hn Rudolf, Ball 11ges„:h1chte 1rn Oberb li..:k rur Ttioler und ihr Pubblrum, Florian 
Noetzel cri~&• \\'i lheim.'.'.lhav n 1990; Pt:tr;.luh Charlc!>, Les contes de ma mb'c l'Oye. i ii . par. Gustnvc Do~. 
P:.uis 1960; Peupa Manus, Silice i pbny muLycz.no~s cnic.znc Rtkopis ~· j ~zyku francuskim przechowywany 
w ~ l u1..cm Pusillna w M03.kwie: Rcprin l z rO~)jSkim prz:tkladem J.A Bac:hrus1 iny w pracy: Ci.njk.ovskij i deinr. 
Stali I m011enall, w riediliji A.I. $1w1erdultla, Moskwa 195 : Reyna Fmhnando. Ballet. Pari• 1969 W)'>O<ka 
Tacjannn. Dzieje bnletu, W rsznwo 1970, l ... J\V; na okfadce reprodukcja obratu Oumara EHi ge.ra SUU'Szego 
Girlanda! n-ia1ó .... i Oi\'Octiw t f>Or/trlłm ksir=nrr.Ja (ok. 1670-1675). u beL port.rew 
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