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... był o sześć lat młodszy od „komedianta" Moliere'a, 
za to o dziesięć lat starszy od Ludwika XIV, króla. Rodzi 
się w styczniu 1628 roku jako siódme (!) dziecko pa
ryskiego adwokata, Pierre'a Perrault'a i jego żony, Pa
quette Leclerc. 

Ojciec osieroci go, gdy Charles skończy 24 lata, ma
tka zrobi to w pięć lat później . Na razie rośnie, uczy się, 
łatwo dostrzec w nim inteligencję, pilność i samodziel
ność. Kończy kolegium w pobliżu Sorbony i uniwersytet 
w Orleanie. Zostaje adwokatem. Młodość kończy się 
dla niego w dwa lata po śmierci ojca . Rzuca wówczas 
adwokaturę i. .. 

•• 

Nie ma podobno takiej biografii Perrault'a, która nie zaczyna 
łaby się od : „było sobie pięciu braci.. ." . Jeśli nie liczyć dwojga 
zmarłego rodzeństwa miał Perrault czterech braci. Biografie ca
łej piątki biegły wedle podobnego „parabolicznego" szablonu: 
powolny, al e ·systematyczny awans, późn i ej - sukces i sława, 
dalej - krach i „dezercja". Mieli zresztą dokąd „dezerterować": 
całe życie traw i ły ich pasje naukowe i literackie. I tak najstarszy, 
Jean, był - po ojcu .---- adwokatem, drugi, Pierre, piastował 

urząd generalnego poborcy finansowego miasta Paryża do chwili, 
gdy Colbert go z niego nie odwołał; zajął się wówczas działal

nością literacką. Najsławniejszy, Claude, był lekarzem, fizykiem, 
matematykiem i architektem. Napisał wiele, zmarł wskutek infek
cji, jaka wywiązała się w czasie nieostrożnie przeprowadzonej 
sekcji wielbłąda (!). Wreszcie Nicolas, choć pasjonował się ma
tematyką, został doktorem teologii. Wykluczono go jednak z gro
na wykładowców Sorbony, gdy okazało się, że zbytnio przejął 

się doktryną janser:iizmu Antoine'a Arnauld'a. 

• • 

. .. przyjmuje pracę u swego brata, poborcy finansowe
go. Wymarzona posada dla miłośników lektur - spore 
wynagrodzenie, żadnych obowiązków. Jednym słowem -
urocza synekura! 

W 1663 roku Perrault kończył 35 lat. W dwa lata pó
źniej Le Brun namaluje jego portret. Sztych Baudet'a, 
wykonany na kanwie tego portretu, przechował potom
nym taki oto wizerunek pisarza: mężczyzna prawie pięk
ny, o długich włosach, prostym nosie, wysokim czole, 
szerokich brwiach i ustach, zbyt miękko zarysowanym 
podbródku patrzy przed siebie ospale i bez zaintere
sowania. A przecież teraz właśnie los uchyla mu wrót 



do kariery. Na jego panegiryki zwraca łaskawą uwagę 
sam Mazarin, a gdy królewski nadintendent, Colbert, 
utworzy „Małą Akademię" Perrault - dzięki protek
cji - otrzyma posadę sekretarza posiedzeń. Wie, co 
napisać, by członkowie tej Akademii wyrobili sobie 
właściwy pogląd co do jakości jego literackich kwali
fikacji. ,.Discours sur l'acquisition de Dunkerque par 
le roi" - ten tytuł mówi sam za siebie. 

Perrault robi karierę. Karierę prawdziwie „dworską". 
Gdy Colbert poleci mu zebrać wiersze pisane ku czci 
Mazarin'a gorliwie je pozbiera i wyda (tloges du 
cardinal Mazarini"). Nie przepuści żadnej okazji do 
napisania panegiryku na chwałę królowi, ba, napisze 
nawet poemat na cześć malarstwa (i le Brun'a), tylko 
z tego powodu, że sławi ono monarszą wielkość. 

Z drugiej strony, gdy dworscy intryganci sprawią, że 
architekt z Włoch projektujący Luwr, Lorenzo Bernini, 
opuści Paryż, Perrault postara się, by nadzór nad przer
waną budową powierzono jego bratu, Claude'owi (przy 
„okazji" Claude obejmie też kierownictwo budowy no
wego paryskiego obserwatorium). Oto dowód prawdzi
wie familijnej solidarności I 

Spadnie nań teraz istny grad zaszczytów: od 1671 
roku jest członkiem Akademii Francuskiej, później jej 
kanclerzem (i to przez dwa lata z rzędu), wreszcie -
dyrektorem. Wynagradza się go sowicie, otrzymuje do
brze brzmiący tytuł „contr61eur des Batiments de Sa 
Majeste". Ma 44 lata i decyduje się porzucić wątpliwy 
zaszczyt bycia „starym kawalerem". 

W kościele Saint-Gervais poślubia Marie Guichon, 
19-latkę (25 lat różnicy!). W 1675 roku odbywają się 
chrzciny pierworodnego Charles'a-Samuel'a (połącze
nie imion ojca i teścia), w rok później - Charles'a 
a w 1678 - trzeciego i ostatniego: Pierre'a. Jest tam 
jeszcze jakaś Miie Perrault, której imienia historia nie 
zachowała. I tu szczęśliwa gwiazda odwraca się od 
Perrault'a. Marie Guichon, matka czworga dzieci, umie
ra nie skończywszy 25 lat. 

Perrault jest SO-letnim wdowcem. W kilka lat później 
powaśniony z Colbertem opuszcza królewską admi
nistrację. Nawet śmierć Colberta w 1683 roku niczego 
nie zmieni: nie ma już Perrault' a na liście opłacanych 
„literatów", w „Małej Akademii" zastępuje go .Felibien. 
Perrault wycofuje się dosłownie i w przenośni - chce 
doglądać edukacji synów, osiedla się więc na przed-

m1esc1u Saint-Jacques, blisko dzielnicy kolegiów. Nie
spodziewanie wkracza w najlepszy okres swej twórczo
ści. 27 stycznia 1687 roku odczytuje przed akademikami 
dzieło „Le Siecle de Louis le Grand". Chodzi mu głów
nie o to, że czasy, które nadc'.1odzą, domagają się opisu, 
zaś postawa skierowana „wstecz" opis ten uniemożliwi 
bądź poważnie zniekształci. Atak wymierzony jest w Bo
ileau. Nieoczekiwanie solidaryzuje się z nim La Fonta
ine. Akademia podzieli się na dwa obozy: starożytni
ków i nowożytników, spór zaś odbije się echem w całej 
cywilizowanej Europie. 

Perrault spieszy się. Powstają m.in. poematy „La 
Chasse", „La Creation du monde", baśnie. W roku 1700 
umiera 22-letni Pierre Perrault zwany ,,Perrault Darman
cour", syn pisarza. On sam przeżyje go tylko o trzy lata 
Umiera w nocy z 15 na 16 maja dożywszy 75 lat. Pocho
wany zostaje w kościele Saint-Benoit w przytomności 
syna, Charles'a i swego szwagra, Samuel'a-Rene Gui
chon. 

„Cendrillon ou la petite pantoufle de verre" („Ko
pciuszek czyli pantofelek ze szkła") opublikowany został 
w 1697 roku m.in. przez syna Charles'a Perrault'a, Per
rault'a Darmancour'a. W tomie zatytułowanym „Histoi
res ou contes du temps passe. Avec des moralites", 
dedykowanym Elisabeth-Charlotte d'Orleons, znalazły 
się takie baśnie jak: „La belle au bois dormant" („Spią
ca królewna") „Le petit chaperon rouge" (znana w Pol
sce jako „Baśń o Czerwonym Kapturku"), „La Barbe 
bluee", „Le Maitre Chat ou le Chat Botte" (u nas „Kot 
w butach"), „Les Fees", „Riąuet a la houppe", „Le petit 
Poucet". 

Małgorzata Bratek 

•• 
Nowe tłumaczenie oryginalnej wersji baśni Perrault'a 

„Cendrillon„." umieszczone zostało we wkładce do 
proqromu. 

Obok przedstawiamy zbeletryzowane streszczenie li -
bretta sporządzonego dla Prokofiewa przez Nikołaja 
Wołkowa na konwie tej baśni. 
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Oto - Miasto w Pewnym Kraju. Niczego o nim się nie dowiemy poza tym, 
że jest tam dom zamieszkiwany przez niezbyt zgodną Rodzinę (Ojciec po
wtórnie ożeniony, Macocha i dwie jej córki: Złośnica i Grymaśnica oraz 
pasierbica pogardliwie zwana „Kopciuszkiem" i książęcy zamek. Książę jest 
rzecz jasna, piękny. Do tego - młody. Do tego - bogaty. 
Ani Książę ani Rodzina nie domyślają się jeszcze, że nad biegiem ich życia, 
jawą i snem, czuwa Dobra Wróżka. 

Ta n ie c z sza Iem. Ranek. Przed nami - pokój. Duży. Nieprzytulny. 
Od kilku godzin siedzi w nim i pracuje ubogo odziana dziewczyna. To Ko
pciuszek. Pochyla się właśnie nad szalem, który wyszywa. Jej siostry pojadą 
dziś na bal. Tańczyć będą w pokojach zamkowych samego Księcia! 
Szal jest jeden, siostry - dwie. Aż dwie! Strach pomyśleć co będzie! 
Właśnie wstały, głośno przeciągają się. Jedna dostrzega szal na kolanach 
Kopciuszka, druga porywa go ku sobie„. Wpada Macocha i„. 

Kopci uszek. Wszyscy rozbiegli się po domu. Kopciuszek pozbawiony 
nagle zajęcia siedzi i marzy. W marzeniu: bal, wesołe, roztańczone pary, 
dużo światła i„. jeszcze więcej nadziei. 



Ojciec. Ojcu Kopciuszka przed laty umarła żona. Wspomina jq. Tęskni. 
Oto on. Wchodzi do pokoju. Wzdycha. Ale i tu nie zazna spokoju: dopadnie 
go Macocha, obrzuci złym słowem, pobije i upokorzy. 

W r ó i ka - ie b r a czka. Nagle - ktoś zastukał do drzwi. Spogląda 
Macocha, patrzą domownicy„. Wolno wchodzi stara kobieta w łachmanach. 
Prosi. Wszyscy milczą. Ejże, wszysc~? Jest przecież Kopciuszek, który ma do
bre serce. Już podaje chleb, pochyla1 głowę na znak, że szanuje starość 
żebraczki i boleje nad jej poniewierką. Nie wie, że w łachmanach ukryła 
się Dobra Wróżka, a ta chwila - to chwila próby. 

Lekcja tańca. Godzina, w której rozpocznie się bal coraz bliżej! Przy
szedł właśnie nauczyciel tańca, przypomina siostrom taneczne figury i ukło
ny. Jakże złości go ich niezdarność! 

Od j a z d M ac o c h y i si ós t r n a ba I. Dzień minął, nareszcie kres 
przygotowań. Pora jechać. Jedna z sióstr zapomina o szalu. Wraca. Jest prze
rażona: teraz na pewno nie zdąży na bal! 

M a r z e n i a Ko p c i u s z k a o b a I u. G a w o t. Wieczorem zwykle 
świat zapomina o Kopciuszku. Opuszczona, samotna - zasypia. A we śnie 
jeden obraz goni drugi„. Twarz młodego mężczyzny, jego ręce i ramiona. 
Kopciuszek śni o Księciu. 

Or u g i e pojaw i en ie się W różki. Siła marzenia bywa ogromna. 
Ktoś rozsuwa ściany pokoju, nad zdumionym Kopciuszkiem rozpościera się 
teraz rozgwieżdżone niebo. Przybywa Dobra Wróżka. Nie nosi już łachmanów, 
w ręku trzyma świeżą różę, skinieniem przywołuje swe przyjaciółki„. 

W r ó ż k ę W i o s n y.„ 
W r ó ż k ę L a t a.„ 

(i k o n i k a p o I n e g o) 
W r ó .ż k ę J e s i e n i ... 

i W r ó ż k ę Z i m y. 
Każda zostawia Kopciuszkowi podarunek, każda jest zwiastunkq dobrej no
winy. „I ty, Kopciuszku, pojedziesz na bal! Odmienił się wreszcie twój los!" 

Pr zer w a ny odjazd. Scen a z zegar am i. O, jak trudno teraz 
Kopciuszkowi czekać! A Wróżka nie pozwala jeszcze jechać. Wskazuje na 
zegar z którego wybiegają pocieszne karzełki. Kaidy taki karzełek to jedna 
godzina. Razem jest ich dwunastu. Tylko dwunastu! 

Odjazd Kopciuszka na bal. Ta „dwunastka" - to ostrzeżenie. 
„Pamiętaj, Kopciuszku, o północy pryśnie czar! Twoja suknia zamieni się 



Ilf I 
w łachmanył Znów staniesz się tą, którą jesteś teraz, tą, którą byłaś zawsze! 
A więc nie trać czasu, śpiesz się!" 

Ta n ie c dworski. Bal już się rozpoczął. Sala zamkowa pełna jest tań
czących. Młode dziewczęta, młodzi chłopcy, ciekawe, zachłanne spojrzenia. 
Macocha widzi, że przybyła zbyt późno. Gniewa się. Okazja, by wzbudzić 
zainteresowanie - przepadła. 

Passepied. Trzeba więc tańczyć. Tańczyć tak, by wszyscy patrzyli. Bie
gną kawalerowie, porywają siostry do tańca. Potem porzucają partnerki. 
Tańczą sami. 

T a n i e c k a w a I e r ó w (B o u r r e e) 

W ar i ac ja Zł oś n i cy i G rym a śnicy. Na tym balu nie należy przed
stawiać się - mówiąc. Trzeba to robić - tańcząc. Pierwsza tańczy Złoś
nica: nogi się plączą, ręce sztywne, niezdarne„. 
Grymaśnica wybiera kawalera, ale nie podoba się to Macosze. Odciąga 
córkę, przypomina: „Tobie wolno tańczyć tylko z Księciem. Tylko z Księciem! 
Tylko on wart jest twego trudu". 

Ta n ie c dworski i wejście Ks i ę ci a. Grzmią fanfary, tańczący 
rozstępują się. Napięcie i wzruszenie. Jest! Prosta sylwetka, fantazyjny strój, 
w ręku - szpicruta. Książę! Nie interesuje go nawet zabawna pantomima 
błazna, bo„. 

P r z y by c i e Ko p ci u s z ka n a ba I„. dostrzegł śliczną, nieznajomą 
dziewczynę. Przybyła przed chwilą. Nikt jej nie zna, nikt jej nigdy nie widział. 

Sp a c er. Dworzanie otaczają dziewczynę. Podziw, zazdrość i„. niechęć. 

W a r i a c j a Ko p c i u szk a. Przyszedł czas, by zaspokoić ciekawość tych, 
którzy patrzą. Tańczy Kopciuszek a jej taneczny portret pełen jest łagodnych, 
ciepłych odcieni. 

W ar i ac ja Ks i ę ci a. Kopciuszek wpatruje się w Księcia. Poznaje go, 
widywali się przecież w jej snach. 

Po czę st une k gości. Arabscy służący wnoszą tace z pomarańczami. 
Pomarańcze pachną. Książe wybiera trzy najpiękniejsze owoce i podaje je 
pięknej nieznajomej„. 



Du eł sióstr z pomarańcz am i .•.• ale siostry wyrywają jej poma
rańcze z rąk. Nawet nie ukrywają swej zachłanności. 

Duet Ks i ę ci a i Kopci uszka. Kopciuszek szybko zapomina o upo
korzeniu. Książę mówi o miłości, ona słucha„. Jeszcze tylko„. 

W a I c. A czas płynie„. 

Północ. A dokładnie dwie minuty przed północą. Umyka Kopciuszek, ale 
wskazówki zegara posuwają się szybciej. To Dobra Wróżka chce Księcia 
poddać próbie. I oto suknia balowo dziewczyny zmienia się w łachmany. 
Książę biegnie za swą tancerką, ale na dziewczynę w brudnej, podartej szo
cie nie zwróci uwagi„. 

Ks i q i ę i szewcy. Nieznajoma - uciekając - zgubiła pantofelek. Mo 
ły i zgrabny. Żadna z dam dworskich nie może go nałożyć na stopę. 

Pierwszy g a I op Ks i ę ci a. Ta n ie c hiszpański. Spieszy Ksią
żę do Hiszpanii. Może tam mieszka ta piękna tancerka, na której nóżkę pa
sowałby ten pantofelek. 
Tańczy przed, Księciem smukło Hiszpanko, kokietuje go, ale„. Książę jest 
smutny. Smutny i samotny. 

Drug i g a I op Ks i ę ci a. Kr aj e Orient u. Dąży teraz na wschód. 
Arabowie gotują pułapkę. Ich serdeczność nie jest szczera . W zasadzkę 
wpada niefortunny błazen, a Książę odbywa swój ... 

Trzeci g a I o p. Na całym chyba świecie nie ma dziewczyny, która mo
głaby tańczyć w tym niewiarygodnie małym pantofelku! 

Pr zebu dz en ie Kopci uszka. Znów ranek. Nad miastem - słońce . 
Budzi się Kopciuszek z promiennego snu. Z trudem składa okruchy dobrych 
wspomn i eń„ . 

Ra nek po ba I u. Budzą się i siostry. Sny miały ciężkie, nieprzyjemne. 
Drażnią Kopciuszka widokiem pomarańczy. 

Ks i ą ż ę z n a I a zł Ko p c i u s z ka. Książę nie ufa już swej dobrej 
gwieździe. Podejmuje jednak ostatnią próbę, odwiedza wszystkie bogatsze 
domy w Mieście, trafia do Rodziny i kiedy wydaje mu się już, że i tu nie ma 
tej , której szuka „ . 

Po w o I ny w a I c. A potem? Mijały dni, miesiące i lato. Kopciuszek i Książę 
żyl i długo, ich miłość rosła i rosła a gniew, nuda i zazdrość z dala omijały 
ich dom. 

Ilf I 
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Dość długi jest szereg kompozytorów, którzy sięgali do baśni Charles'a Per
rault'a „Cendrillon ou la petite pantoufle de verre" i czynili z niej materiał 
fabularny dla swoich przedstawień operowych lub baletowych. Prokofiew 
jest zapewne jednym z ostatnich, choć tylko on i Rossini stworzyli dzieła, któ
re przetrwały w repertuarze teatrów operowych całego świata próbę „jedne
go sezonu". 
Rzecz charakterystyczna: tę XVll-wieczną, na pół-realistyczną. na pół-fantas
tyczną opowieść o gnębionej pasierbicy chętniej oprawiano w formę baletu 
niż opery. Dlaczego tak się działo - trudno zgadnąć. 

Przyjrzyjmy się niektórym „antenatom" baletu Prokofiewa „Kopciuszek": 

1822, 28 marca 

1824, 9 czerwca 

1893, 13 grudnia 

1906, 6 stycznia 

1938, 19 l ipca 

- King's Theatre w Londynie wystawia wido
wis_ko baletowe „Cinderella". (z muzyką 
Zor'a i choreografią Albert'a}. 

- teatr w Petersburgu - balet panomimi
czny w 4 aktach „Sandrilona" (muz. C. 
Caros, chor. m.in. Ch.-L. Didelot). 

- Teatr Maryjski w Petersburgu - balet 
w 3 aktach „Zołuszka" (muz. W . Schell, 
chor. m.in. M. Petipa). 

- Empire Theatre w Londynie przedstawia 
balet w 5 obrazach „Cinderella" (muz. 
S. Jonks, chor. m.in. F. Farren). 

- The Royal Covent Garden w Londynie -
balet w 3 obrazach „ Cinderella" (muz. 
F. d'Erlanger, chor. M. Fokin, scen. N. 
Gonczarowa. Partię tytułową · tańczyła 

Tani a Ri.abuszy.ńska). 



Pracę nad baletową wersją „Kopciuszka" rozpoczął Prokofiew krótko przed 
wojną, w 1940 roku, czyniąc tym samym zadość zamówieniu, jakie u niego 
złożył leningradzki Teatr Opery i Baletu im. Kirowa. 

Spore fragmenty dzieła powstały latem 1942 i 1943 roku, od 1943 kompozy
tor przebywał w miejscowości Perm (dawna nazwa: Mołotow), dokąd ewakuo
wano cały zespół leningradzkiego teatru. Na przełomie 1943 i 1944 roku 
balet uzyskuje swój ostateczny kształt - Prokofiew przystępuje do zinstru
mentowania wersji fortepianowej. Nadchodzi rok 1944 i dzieło jest gotowe. 
Mogłoby się dziś wydawać, że między hekatombą lat 1940-44 a pogodą 
muzycznej oprawy „Kopciuszka" brak jakiegokolwiek związku. To tylko po
zór. Prokofiewowski „Kopciuszek" to s e n ś n i o n y w ś r ó d s z a I o n ej 
wichury, se n o n ad ej ś ci u spr a wie d I i w ości i wyrówna
n i u krzywd. 

Równolegle z „Kopciuszkiem" powstają 3 suity orkiestrowe (op. 107-109) 
i 3 zbiory utworów na fortepian {op. 97, 95 i 102) złożone z fragmentów ba
letu. Warto też wspomnieć o efektownej suicie koncertowej „Walce" (op. 110, 
na orkiestrę) - pomieścił w niej kompozytor trzy „numery" z „Kopciuszka". 

21 listopada 1945 roku Teatr Wielki w Moskwie przedstawia swej publiczno
ści 3-aktowy balet Sergiusza Prokofiewa „Kopciuszek" (op. 87). Choreogra
fię opracował Rościsław Zacharow, dyrygował Jurij Feier, rolę Kopciuszka 
tańczyła Galina Ułanowa. 
W rok później odbyła się premiera leningradzka. 

W 1948 roku grano „Kopciuszka" w Londynie, w 1955 - w Mediolanie, 
w 1957 - w Helsinkach, a w 1963 - w Paryżu (Theatre des Champs Elysee). 
Polska premiera miała miejsce w Bytomiu w 1953 roku {4 lipca, Opera Sląska). 

Na muzyczną oprawę „Kopciuszka" składa się 50 krótkio'1 „numerów", z któ
rych każdy mógłby istnieć samodzielnie. Kompozytor pomieścił je· w trzech, 
blisko półgodzinnych aktach (akt I - numery:1-19, akt li - numery: 20-
38, akt Ili - numery: 39-50). Wszystkie „numery" opatrzył Prokofiew tytu
łami. które bądź to wskazują centralną postać epizodu (np. „Ojciec", „Wróż
ka-żebraczka"), bądź to zwięźle ujmują treść epizodu (np. „Odjazd Macochy 
i sióstr na bal"), bądź też podają nazwę tańca, którego stylizację usłyszymy 
i obejrzymy (np. „Gawot", „Passepied", „Powolny walc"). 

Dominują fragmenty ilustracyjne wyposażone w efekty dźwiękonaślado
wcze (np. scena kłótni Macochy z Ojcem) i wspomniane stylizacje dawnych 
form tanecznych. Trzy walce {w akcie li-gim i 111-cim) wolno traktować jako 
przekorne nawiązanie do muzyki Czajkowskiego (np. do „Walca kwiatów" 
z „Dziadka do orzechów"). 

Ze wszystkich umieszczonych w balecie „portretów" najbogatszym jest „po
rtret" Kopciuszka. Składają się na niego aż trzy motywy przewodnie; 



Kopciuszka „skrzywdzonego" 

Kopciuszka „ czystego i mar·zycielskiego" 
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Kopciuszka „zakochanego i szczęśliwego" 



W listopadzie 1945 roku Prokofiew pisał: „Oprócz budowy dramatycznej wa
żne było dla mnie, żeby balet „Kopciuszek" był jak najbardziej taneczny, że
by tańce wypływały z tematycznej kanwy, były różnorodne i żeby artyści bale
tu mieli możność w dostatecznym stopniu potańczyć i pokazać swoją sztukę. 
Pisałem „Kopciuszka" w tradycjach starego klasycznego baletu, jest w nim 
pas de deux, adagio, gawot, kilka walców, pawana, passepied, bourree, ma
zurek, galop. Każda działająca postać ma swą wariację . 

•• 
Poniżej prezentujemy notę biograficzną Sergiusza Prokofiewa. Sporządził ją 

Krzysztof Meyer. 

IEll/611 lllCIPllW ... 
... przychodzi na świat w Soncowce w kwietniu 1891 roku. 
Jego muzyczne zdolności odkryto wcześnie: już niespeł
na 5-letniego brzdąca matko uczy gry na fortepianie, 
wkrótce potem notuje jego pierwszy utwór. Jest to „In
diański galop" (F-dur). Oczywiście, na fortepian. 
W cztery lata później Prokofiew jest już autorem zarów
no libretta jak i muzyki do· opery „Wielkolud". Wysta
wia się ją „siłami rodzinnymi" z towarzyszeniem forte
pianu. Ten wcz.esny wybuch talentu pozwala porówny
wać Prokofiewa z samym Mozartem. 
Regularna nauka kompozycji rozpoczyna się dla przy
szłego autora „Kopci uszka" latem 1902 roku. Na uczy
cielem jest młody Reinhold Glier. Nauczyciel jest „do
jeżdżający", tylko latem mieszka u Prokofiewów. 
W roku 1904 kompozytor ma 13 lat i zostaje przyjęty 
do konserwatorium w Petersburgu. Uczy go teraz La
dow i Rimski-Korsakow. Jego zainteresowania wykra
czają poz.a kompozycję. Studiuje w klasie fortepianu 

(u Anety Jesipowej) i dyrygentury (u Mikołaja Czeriep
nina). Widać, że jego wyobraźnia muzyczna podąża 
własnymi drogami. Nie chce i nie umie nagiąć się do 
akademickich formuł pielęgnowam1ch w szkole. Nauczy
ciele protestują. 

- Po co Pan chodzi na moje wykłady, niech Pan 
idzie do Skriabina albo Debussy'ego - krzyczy Ladow. 
Prokofiew nie przejmuje się tym, nadal szpera w par
tyturach Ryszarda Straussa, Moxa Regera i Claude'a 
Debussy'ego. Debiutuje ----: jako kompozytor i piani
sta - w Petersburgu w 1908 roku, w trzy l·ata później 
wychodzi jego pierwsza drukowana kompozycja. Pisze 
już całkiem „dorosłe" utwory (m.in. 10 utworów na for
tepian op. 12). 
Jako 23-letni absolwent konserwatorium staje do kon
kursu pianistycznego. Gra swój I Koncert fortepianowy 
Des-dur op. 10. Sukces ogromny: I nagroda dla pianisty 
i żywe zainteresowanie utworem. 



„.wyjeżdża za granicę . Przybywa do Londynu, gdzie swój 
sezon „rosyjski" rozpoczyna Sergiusz Diagilew, emi
grant z Rosji, fanatyczny propagator rosyjskiej sztuki, 
organizator niezliczonych przedstawień operowych i ba
letowych. Diagilew ma zespół baletowy, z którym losy 
swe związał Igor Strawiński. Ma on na swoim koncie 
już „Ognistego Ptaka", „Pietruszkę" i „Swięto Wiosny" . 
Prokofiew nie próbował jeszcze swych sił w balecie, 
o którym mówi Diagilew, że daje kompozytorowi naj
więcej możliwości. Po licznych pertraktacjach decyduje 
się Prokofiew na napisanie baletu na temat scytyjski 
„ Ala i Łołlij". 
\'Jybucha I wojna światowa. W 1915 roku udaje się 
kompozytorowi wyjechać za granicę, tym razem do 
Włoch. Spotyka Diagilewa. Pobyt we Włoszech przyno 
~i mu tylko jeden bezsporny sukces: przed rzymską pu
blicznością gra swój li Koncert fortepianowy g-moll 
op. 16. 
Z materiałów nieukończonego jeszcze baletu tworzy Pro
kofiew „Suitę scytyjską" op. 20. Jest to dzieło na wskroś 

IBlllll •.. 
nowoczesne. Jawi się w nim Prokofiew jako zwolennik 
zdecydowanie antyromantycznej estetyki nie lękający się 
ostrych współbrzmień. Prawykonanie w styczniu 1908 
roku kończy się głośnym skandalem. Muzycy są zgor
szeni, Głazunow wychodzi z sali, najłagodniejszy z epi
tetów to - „kakofonia". 
W czasie Rewolucji Październikowej chroni się Proko
fiew u matki na Kaukazie. Pisze tam swą „Symfonię 
Klasyczną" (D-dur op. 25) ów genialny pastiche do
robku klasyków wiedeńskich. O tej symfonii powiedział 
kiedyś, że „tak by pisał Haydn, gdyby żył dzisiaj". Dyry
guje „Symfonią Klasyczną" w kwietniu 1918 roku w Pe
te;sburgu. Słucha go i oklaskuje Anatol Łunaczarski 
(wówczas ludowy komisarz oświaty i kultury). Mówi: 

- Pan jest rewolucjonistą w muzyce, a my w życiu -
powinn iśmy razem pracować. Ale, jeżeli Pan chce je
chać do Ameryki, nie będę stawiał Panu przeszkód. 
Słowa dotrzymuje, w jakiś czas potem Prokofiew z pa
~.zportem w kieszeni podąża przez Japonię do Stanów 
Zjednoczonych. 

1111, CT_ilE 11111 111111.111 ••• 
„.to najlepszy okres w życiu Prokofiewa. Teraz właśnie 
ustala się to, co zostanie nazwane jego „językiem mu
zycznym". Opery: „Gracz", „Miłość do trzech pomarań
czy", „Ognisty Anioł", baletowy: „Stalowy krok", „Syn 
marnotrawny", Ili Koncert fortepianowy C-dur op. 26, 
trzy kolejne symfonie - oto fragment dorobku tych lat. 
Rozwija się współpraca z Diagilewem, po partytury Pro
kofiewa s i ęgają najwibitniejsi dyrygenci tacy jak Leo
pold Stokowski i Sergiusz Kusewicki. 

Tymczasem nowe kierunki w muzyce zaczynają przybie
rać coraz bardziej różnorodne formy. W szeregach 
awangardy stają: Schonberg, Berg, Webern, Bartók 
i Strawiński. W porównaniu z nimi Prokofiew jest zna
czn ie mniej radykalny, pojawiają się więc zarzuty, że 
nie stara się być nowoczesny. Kompozytor zdaje się ich 
nie słyszeć, jego muzyka święci triumfy, on sam nie ugi
na się przed szybko zmieniającą się modą, tworzy mu
zykę własną we własnym, niepowtarzalnym stylu. 



Po kilku latach pobytu w USA przenosi się do Paryża 
{1923 rok). Mieszka tam blisko 9 lat. Stolica Francji to 
ówcześnie „Mekka" kultury europejskiej. Tu działa Igor 
Strawiński, tu gra się Roussel'a, Ravela, tutaj rozwija 
działalność francuska „Szóstka" {m.in. Honegger, Mil-

haud i Poulenc). Nad Sekwaną spotykają się Paul Hin
demith i Arnold Schonberg, Karol Szymanowski i Bela 
Bartók. Tu wreszcie ściąga z całego świata kompozytor
ska młodzież. 

• lllCIFIElll 111/EIZCI ,,,, ... Ili "'''' 
„.poza granicami swego kraju, ale zachowuje nadal 
obywatelstwo i paszport radziecki. Ani na chwilę nie 
zrywa kontaktu z rodziną i zaprzyjaźnionymi muzykami 
{zwłaszcza z Miaskowskim i Glierem). Za ich namową 
decyduje się odwiedzić rodzinne strony. Pierwszy raz 
przyjeżdża w 1927 roku, potem wraca jeszcze kilka razy, 
wreszcie w 1933 roku - zostaje. 
Atmosfera radzieckiego środowiska twórczego chyba mu 
odpowiada, solidaryzuje się z tendencją do tworzenia 
muzyki powszechnie zrozumiałej. 
Od początku traktowany jest jako czołowa postać ra
dzieckiego życia muzycznego. Pisze koncerty: wio
lonczelowy (e-moll op. 58) i skrzypcowy (g-moll op. 63), 
balet „Romeo i Julia", operę „Siemion Kotko" i inne. 
Dojrzewa nowe pokolenie wybitnyoli radzieckich kom
pozytorów. Jest wśród nich Szostakowicz, Chaczaturian 
i Kabalewski. 
li wojna światowa„. Powstają teraz V Symfonia, trzy 
sonaty fortepianowe, opera „Wojna i pokój", balet 
„Kopciuszek"„. I oto Prokofiew jakby niepostrzeżenie 
staje się klasykiem. Ten buntowniczy nowator sprzed 
I wojny światowej pisze teraz utwory o spokojnym wy
razie, którym brak dawnej przekory i sarkazmu. Poja 
wia się nowy element: liryczność. Znika wszelkie tanie 
efekciarstwo, muzyka staje się powściągliwa i ascetycz
na. 

li wojna światowa dobiega końca, Prokofiew kończy 
54 lata. Czeka go trudny okres. Oto narasta ingerencja 
tzw. czynników oficjalnych w życie artystyczne. Twór
czość opatrzona mianem „formalizmu" zostaje uznana 
za „antynarodową" i sprzeczną z ówcześnie lansowaną 
ideologią. Dzieła wówczas potępione na długo znikają 
z repertuaru oper i filharmonii. 
Decyduje się Prokofiew na kompromis. Usiłuje pogodzić 
wypracowany przez siebie język muzyczny z głoszonymi 
oficjalnie wymaganiami. Te „próby" to opery „Opowieść 
o prawdziwym człowieku", balet „Baśń o kamiennym 
świecie", oratorium „Na straży pokoju", suita „Zimo
we ognisko", poemat „Spotkanie Wołgi z Donem" i in
ne. Częste są teraz deklaracje Prokofiewa mówiące 
o tym, że siła i żywotność wielkich mistrzów polegała na 
tym, że dzieła ich zawsze były bliskie ludowi, że twórcy 
ci nie zamykali się w swych pracowniach. 
Kompozytor umiera 5 marca 1953 roku. 
Jego spuścizna jest ogromna: 8 oper, 9 baletów, 11 
symfonii, 5 koncertów fortepianowyc!1, 2 skrzypcowe, 
2 wiolonczelowe, sporo muzyki kameralnej, solowej, te
atralnej, filmowej (we współpracy z Sergiuszem Eisen
steinem), oratoryjno-kantatowej i wokalnej. Razem 138 
dzieł opusowanych, kilkanaście nie opatrzonych nume
racją - oto cały dorobelo twórczy Prokofiewa będący 
jednym z najważniejszych rozdŻiałów muzyki XX wieku. 
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TANCERZE PAŃSTWOWEJ SZKOŁY BALETOWEJ 
· 1 TEATRU WIELKIEGO IM. ST. MONIUSZKI 

W POZNANIU 

TO BOHATEROWIE DZISIEJSZEGO WIECZORU 

Władimir Bułanow - urodził się w mieście Gorki w 1950 roku. Skończył 
szkołę baletową w Mińsku, później Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej 
w Moskwie. W 1974 roku podejmuje pracę - jako choreograf - w Teatrze 
Muzycznym w Iżewsku. W 1980 jroku przyjeżdża do Polski (jego żoną jest 
polska tancerka, Ewa Szymańska), od tej pory jest pedagogiem w Państwowej 
Szkole Baletowej w Poznaniu. Jego dziełem była m.in. choreografia do spek
taklu baletowego „Coppelia" Delibes'a, którego premiera odbyła się w Te
atrze Wielkim w Poznaniu 1 czerwca 1981 roku. 

O swojej wizji „Kopciuszka" Władimir Bułanow mówi tak: 
- Mój spektakl będzie spektaklem o marzeniach. Kopciuszek to dziewczyna 
krzywdzona i poniżana, w tych warunkach znajduje jednak siłę, by marzyć. 
Jej marzenie w końcu się ucieleśnia, choć byłoby to pewnie niemożliwe bez 
ingerencji Dobrej Wróżki. A kim jest ta Dobra Wróżka? To człowiek dobry 
i sprawiedliwy, taki, który zawsze i nieodwołalnie broni tych, których krzywdzą. 
Chciałbym, aby ludzi podobnyo'i do Dobrej Wróżki było wokół nas jak naj
więcej. 

•• 
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SERGIUSZ PROKOFIEW 

HOPCIUSZEH 
(Zołuszka) 

Balet w 3 aktach wg bajki C. Perrault 

Libretto: Nikołaj Wołkow 

Inscenizacja i choreografia: 

Scenografia: 

Kostiumy : 

Asystenci choreografa: 

EWA SZVMAŃSKA-BUŁANOW 

ARTUR ROMANIENKO (ZSRR) 

Korepetytorka: 

WANDA żURAWSKA 

WŁADIMIR BUŁANOW 

ZBIGNIEW BEDNAROWICZ 

BARBARA WOLNIEWICZ 

Pedagodzy baletu: 

MARIA NOWACZYK 

EWA PIEKARSKA 

Inspicjentki: 

IRENA LUBOŃSKA 

JANINA ZALEWSKA 

PREMIERA: 27 PAźDZIER:NIKA 1984 R. 



KOPCIUSZEK 

KSIĄŻĘ 

SIOSTRY: 
GRYMAS NICA 

ZtOSNICA 

MACOCHA 

OJCIEC 

DOBRA WRÓŻKA 

PORY ROKU: 
WIOSNA 

LATO 

SERGIUSZ PROKOFIEW 

Ropciuszek 
(Zołuszka) 

balet w 3 aktach wg l;>ajki C. Perrault 

Ewa Misterka 
Eugenia Pisarczyk 

Jacek Szczytowski 
Stefan Żeromski - PSB 

Jolanta Dybuś 
Eugenia Pisarczyk 

Maria Bielecka 
Ewa Pawlak 

Małgorzata Cyranek 
Kornelia Matecka 

Andrzej Górny 
Jacek Toma szewski 
Józef Zieliński 

Beata Milon 
Lidia Wieczorek 

Zofia Stróżniak 
Grażyna Najder 

Grażyna Najder 
Lidia Wieczorek 

WYKONAWCY: 

JESIEŃ 

ZIMA 

NAUCZYCIEL TAŃCA 

BŁAZEN 

KONIK POLNY 

KAWALEROWIE 

TANIEC HISZPAŃSKI 

TANIEC WSCHODNI 

Jolanta Dybuś 
Jolanta Woś 

Maria Bielecka 
Danuta Borowiec 

Konstanty Petridis 
Sławomir Woźniak 

Piotr Jung 
Sławomir Woźniak 

Sławomir Woźniak 

Artur Furtacz 
Bogdan Jabłoński 

Dariusz Nowik 
Konstanty Petridis 
Dariusz Raczycki 
Jacek Tomaszewski 

Joanna Sibilska 
Jacek Tomaszewski 
Małgorzata Smektała 

Dariusz Nowik 

Jolanta Listek 
Danuta Gaszyńska 

Gwiazdy, Karzełki, Arabowie, Dworza1nie, Szewcy, Dostawcy, Pory Roku 
Uczniowie Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu 

PSB 

PSB 

PSB 

PSB 

PSB 

PSB 


