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OD CHOREOGRAFA I REŻYSERA 

Z pozna1'iską publicznością łączą mnie szczególne więzy. 
Tutaj, na tej scenie, kreowałem jedne z pierwszych w mo
jej karierze artystycznej, solowe partie baletowe. 
Być może, ktoś z widzów dzisiejszego spektaklu pamię

ta jeszcz mojego ARLEKINA z „Karnawału" R. Schu
manna, PAWIA z „Pawia i dziewczyny" T. Szeligowskie
go, czy też DYLA z „Dyla Sowizdrzała'' R. Straussa. 
Dawne to czasy„. 
Pamiętam tak, jak dziś, kiedy przez - niewidoczny 

dla publiczności - otwór w kurtynie przypatrywałem ~ię 
widowni. Jak mnie przyjmie? Czy potrafię przezwycię
żyć tremę? Czy nie przeszkodzi mi ona w interpretacji 
roli, przekazaniu wrażeń, jakie chciał przekazać kompo
zytor i choreograf? 

To są dobre wspomnienia. 
Wierzcie mi Państwo, że również dzisiaj, tak jak przed 

laty, z największą tremą obserwuję zapełniające się rzędy 
krzeseł. Przecież dzisiaj również de bi u tuję.„ To moje 
pierwsze kompozycje choreograficzne dla Poznania! 

Poznańskiej publiczności dedykuję ten wieczór baśni. 
Któż z nas, po pracowitym dniu, wypełnionym troskami, 
nie lubi pomarzyć, uciec czasem w świat bajkowych sko-
• „ „ • 
Jarzen. 

Osiągnę swój cel i sukces, jeśli wyjdziecie z Teatru 
uśmiechnięci.„ Wierzę, że mój ulubiony kompozytor -
Augustyn Bloch - spełni Wasze ocz.ekiwanie. 

Witold Gruca 

Grzegorz Mlohalekl 

MUZYKA AUGUSTYNA BLOCHA 

Augustyn Bloch urodził się w 1929 roku, studia mu
zyczne odbywał po wojnie w warszawskiej Państwowej 
Wyższej Szkole Muzycznej w klasie kompozycji Tadeusza 
Szeligowskiego i w klasie orga.nów Feliksa Rączkowskiego. 
W pierwszych latach swej kariery artystycznej koncer
tował i nagrywał jako wirtuoz-organista, zdobywając w tej 
dziedzinie dość szybko wysoką pozycję. Ten okres w ży

ciu artysty nie trwał jednak długo i po kilku latach organy 
ustąpiły miejsca kompozycji, której Augustyn Bloch po
świGcił się bez reszty . 

Z wieloletniej perspektywy dostrzec można w pierw
szych utworach Blocha cechy akademizmu, owej szkolnej 
staranności , zza której rzadko wyziera indywidualność 

kompozytora. Był to stan naturalny - w końcu okres 
studiów sluży poznaniu metod pracy zaś prawdziwie 
trwałe dzieła sztuki rodzą się zwY'kle w wyniku szczęśli
wego skojarzenia sprawności technicznej z dojrzałością 

intel€ktualną i emocjonalną. Sprawność techniczną osią

gnął Augustyn Bl(')ch dość wcześni€ , czego dowodem choć
by nagroda na konkursie kompozytorskim w Vercelli (1953) 

Augustyn Bloch 



za Wariacje fortepianowe. Dzieła w pełni dojrzałe zaczęły powstawać kilka lat później. Espressoni 
per soprana ed orchestra (1959), Medytacje na sopran, organy i perkusję (1961), balet Oczekiwanie 
(1963) - dwa ostatnie nagrodzone .na konkursach im. Rainiera III w Monaco - przyniosły Augu
stynowi Blochowi wielkie uznanie i właściwie wylansowały go jako jednego z najwybitniejszych 
współczesnych polskich kompozytorów. Obserwując tamte lata z dość duźego dystansu można do
strzec bez trudu, iż Bloch był wówczas jednym :ą tych twórców, którzy otworzyli nowy raz.dział 
w dziejach polskiej muzyiki. Podobnie jak Baird czy Serocki, choć później od nich, rozpoczynał 
jako neoklasyk, zaś neoklasycyzm był bodaj jedynym nurtem muzyki współczesnej, respektującym 
ideę pięknego brzmienia, wykwintnej instrumentacji i proporcjonalnej budowy formy. Czego neo
klasycyzmowi brakowało - to oryginalnych zasad porządkowania harmonii i melodii. Wyczu
wając tę słabość wielu naszych kompozytorów zwróciło się w latach pięćdziesiątych do serializmu 
Schonberga i Weberna, zaszczepiając na gruncie tej techniki tradycyjnie obecne w muzyce pol
skiej, elementy liryzmu czy wręcz patosu. W tej koncepcji precyzja i logika porządku serialnego 
zostały podporządkowane wyrazowi czystego brzmienia, jego treści emocjonalnej, co oczywiście 
pociągnęło za sobą pewne uproszczenie formy, stosownie do możliwości percepcyjnych ucha ludz
kiego. Polscy artyści przywracali dawną hierarchię v.:ażności komponentów muzyki, stawiając na 
pierwszym miejscu ideę, myśl i przeżycie a podporządkowując im materiał i technikę. 

Stało się to w momencie, gdy światowa awangarda mozoliła się od lat nad wynajdowaniem 
coraz to nowych sposobów burzenia istniejącego ładu, czemu służyły również niektóre matema
tycznie precyzyjne zabiegi porządkujące dźwięki według abstrakcyjnych zasad. Wobec dość oczy
wistej jałowości tych poszukiwań propozycja Polaków wypłynęła w bardzo dogodnym momencie, 
stając od razu w centrum zainteresowania twórców całego niemal świata. Oczywiście każdy z two
rzących wówczas polskich kompozytorów pisał inaczej i różnice między nimi bywały niekiedy 
znaczne (powołać się tu można choćby na dzieła Lutosławskiego i Pendereckiego), jednak dla za
granicznych obserwatorów „polska szkoła kompozytorska'' miała wówczas swoje indywidualne obli
cze. Oryginalność tę współtworzyły, jak sądzę, ścisła ale nie schematyczna dyscyplina techniczna, 
przejrzysta budowa formalna i nade wszystko podporządkowanie całej koncep~ji dzieła nadrzęd
nej idei emocjonalnej, często związanej z programem literackim (tekstem słownym). 

Augustyn Bloch swymi najwybitniejszymi utworami znalazł się w głównym nurcie przemian 
muzyki polskiej lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Dzieła swe, pod względem techniki oparte na 
nieortodoksyjnej dodekafonii, nasycił emocjonalizmem różnego rodzaju: od ekspresji przywodzącej 

na myśl ostatnie kompozycje Szymanowskiego, po improwizacyjną swobodę zbliżoną do freejazzu. 
Pod pewnymi względami pozostał jednak Bloch wierny klasycyzmowi - widoczne jest to w dąże
niu do zachowania przejrzystych proporcji formy, w elegail'l.cji i wirtuozostwie partii solowych 
(zwłaszcza sopranowych, .pisanych często pod wrażeniem brawurowej techniki wokalnej Haliny 
Łukomskiej - żony kompozytora). Na szczególne podkreślenie zasługuje inna jeszcze cecha mu
zyki Blocha - mianowicie jej pogoda, narzucająca zwykle niewielki dystans do słuchanego utworu, 
czasem posunięta do utrzymanego w dobrym guście dowcipu. 
Doskonałym przykładem dojrzałego, indywidualnego stylu kompozytora jest balet „Oczekiwa

nie" (1963). W utworze tym elementy groteski i finezyjna, lekka instrumentacja łączą się ze scep
tycznie zabarwioną refleksją ,nad sensem ludzkiego działania. Muzyka, choć tworzona do konkret
nego libretta Witolda Giersza i Ludwika Perskiego, jest jednak na tyle samodzielna i uniwersalna, 
że wkrótce po warszawskiej prapremierze (19 kwietnia 1964) w Teatrze Wielkim) stała się podstawą 
filmu telewizyjnego Ryszarda Lindenberga i Stanisława Wohla „Samotność" i potem w tej po
staci ponownie wystawiona w warszawskim Teatrze Wielkim (12 lutego 1968). Autorem choreogra
fii wszystkich wersji był Witold Gruca. Jeszcze inną treść skojarzył z muzytką Augustyna Blocha 
Jerzy Afanasjew, autor libretta wrocławskiej inscenizacji zatytułowanej „Oczarowanie" (pre
miera w kwietniu 1969). Choreografia była tym razem dziełem Henryka Tomaszewskiego. Obecna 
premiera poznańska przywraca utworowi jego pierwotny kształt. 
Uśmiech towarzyszy wielu utworom Blocha, z reguły zaś kompozycjom adresowanym do dzieci. 

Do tego nurtu należy równłeż opera-balet-pantomima „Bardzo śpiąca królewna", skomponowana 
w 1973 roku na zamówienie warszawskiego Teatru Wielkiego i tutaj po raZ' pierwszy prezentowana 
29 września 1974 r., w czasie „Warszawskiej Jesieni". Prapremiera przez z.n~komitą większość słu
chaczy została przyjęta entuzjastycznie i zarazem potwierdziła wnioski płynące z lektury tekstu 
nutowego. Najnowszy sceniczny utwór Augustyna Blocha jest łatwy w odłiiorze, pełen finezji, dow
cipu muzycznego i sytuacyjnego. Aby jednak te jego walory dopuścić do głosu, trzeba pokonać 
wiele trudnych miejsc partytury, stawiających śpiewakom-aktorom baletowi i orkiestrze bardzo 
wysokie wymagania. Wysiłek włożony w opanowanie tekstu nie może być widoczny na scenie -
cóż wart byłby taki wymęczony żart?! Również reżyser, choreograf i scenograf mają bardzo odpo
wiedzialne zadania, oni to bowiem nadadzą realny kształt zawartym w partyturze i libretcie pomy
słom. Warto się jednak potrudzić, bo „Bardzo śpiąca królewna" rzeczywiście jest zdolna ucieszyć 
„dzieci od lat 8 do 80". Grzegorz Michalski 



Bożena Mamontowicz-Łojek 

„BARDZO ŚPIĄCA KRÓLEWNA" 
czyli bajka dla dzieci i dorosłych 

Baśń baletową zrodziła epnka Romantyzmu . Bajki i legendy ludowe były wymarzonymi te
matami librett baletowych w czasach, gdy pojawiły się pointy i białe, zwiewne kostiumy tancerek, 
gdy szukano na scenie niezwykłości i wysublimowanej treści, gdy niezwykłość zastępowała realizm, 
niesamowitość wypierała prawdę życia, a morał czerpany z baśniowej historii wydawał się suge
~tywny i wart poważnej refleksji. W XIX ·wieku powstały setki baletów opartych na baśniach 
i legendach, z których do dzisiaj pamiętamy kilkadziesiąt, a oglądamy jeszcze na scenach przynaj
mniej kilkanaście. Autorzy librett sięgali chętnie po klasyczne XVII-wieczne opowieści Charlesa 
Perrault, który zaludnił świat dziecięcej wyobraźni postaciami Kopciuszka, Śpiącej Kxólewny. 
Sierotki Marysi, Czerwonego Kapturka czy Tomcia Palucha. Potem przyszła moda na bajki Hansa 
Andersena, a także na legendy ludowe i opowieści pisarzy romantycznych, aby wspomnieć choćby 
E. T. A. Hoffmana. Przeglądając repertuar XIX-wiecznego baletu europejskiego zauważamy, iż 
przynajmniej połowa wystawianych ówcześnie przedstaw-ień miała libretta osnute na tle baśni. 

Pamiętać przy tym trzeba, że były to wszyst!rn przedsta•vienia nie dla dzieci, lecz dla widzów 
dorosłych. Widzów dorosłych trudno było zainteresowa(: poważnie losami królewiczów czy zaczaro
wanych piękności, toteż w miarę upływu lat treść baletów stawała się tylko pretekstem do rozwi
nięcia techniki tańca. Feeria dekoracji, kostiumów i popisów balerin usuwała w cień istotną treść 
przedstawienia. Coraz bar<lziej interesowano się sposobem wykonania głównych partii tanęcznych 
baletu, coraz mniej tym wszystkim, o co właściwie w opowieści baletowej chodziło. Treść była coraz 
mniej ważna, forma stawała się wszystkim. W takiej to postaci wielkie balety romantyczne trwały 
przez dziesiątki lat - i dotrwały właściwie do naszych czasów. 



Początek baletu „bajecznego" wiązać trzeba chyba z nazwiskiem Adolfa Adama, kompozytora 
s ławnej Giselle (1841), historii uwiedzionej dziewczyny, która po śmierci pojawia się jako zjawa na 
leśnych bezdrożach. Rzecz działa sic~ wiadomo gdzie i nie wiadomo kiedy, był tam ws:relako książę, 
dwór i wszelkie atra:kcje ludowej bajki. Temat chwycił wybornie. Znakomity kompozytor rosyj
ski Piotr Czaj'kowski poszedł konsekwentnie tą drogą, wiążc-1c swoje nazwisko z wieloma libret
tami o naiwnej, ubogiej treści, które ocaliła od zapomnienfa świetność muzyki i tradycja znako
mitych wykonań tanecznych głównych partii baletowych. 

Śpiąca Królewna (1890), Dziadek do orzechów (1892), a także Jezioro Łabędzie (1895) - sławne 
po dziś dzień balety Czajkowskiego - są przecież tanecznymi baśniami o fabułach dostosowanych 
do umysłowości kilkuletnich dzieci. Jezioro łabędzie po dziś dzień dostarcza wzruszeń artystycznych 
tysiącom baletomanów, ale źródłem tych wzruszeń jest z reguły doskonałość techniki tancerzy 
wykonawców głównych partii: Odetty-Odylii i Księcia. Patrząc na doskonałość tańca Galiny Uła
nowej, Margot Fonteyn, Maji Plisieckiej czy Rudolfa Nurejewa lepiej nie zastanawiać się jednak, 
o co właściwie w całej tej historii chodzi. Treść jest bowiem tak nikła i naiwna, że sama w sobie, 
odarta z muzyk.i i znakomitego tańca, nie byłaby w stanic nikogo poważnie zająć. 

Problem polega na tym, że dzieje baletu „bajecznego" - to historia tematów baśniowych 
i legendarnych przedstawianych środkami muzyczno-tanecznymi jak najbardziej se r i o, w kon
,,·encji pełnej powagi dramatycznej, w oczekiwaniu, że widz przyjmie za godne poważnego prze
ż~: cia czarowanie i odczarowywanie, umieranie z miłości i wstawanie nocą z leśnej mogiły w du
chownej postaci, zaaĘ:ceptuje niesamowitych czarnoksiężników i pięknych królewiczów jako posta
cie godne „dorosłej" sceny. Balet „bajeczny" nie znosil uśmiechu ani ironii, nie godził się być 
pastiszem ani tym bardziej parodią. Prawda: rozwój tego typu baletu szedł w wieku XX w stronę 
upoetycznienia tematu czy też przenoszenia na scenę ludowych legend. Temat baśniowy stawał się 
w balecie coraz bar.dziej pretekstem do tańca. Tym bardziej pogłębiała się niespójność artystyczna 
tego typu widowisk. muzyka, dekoracje, kostiumy i przede wszystkim coraz doskonalsza technika 
taneczna apelowały do odczuć artystycznych widzów dojrzałych. Pretekstem do przekazania tego 
wszystkiego były jednak ciągle libretta o treści dostępnej dla kilkuletnich dzieci. Nawet wielki 
reformator baletu Sergiusz Diagilew, k.tóry w latach 1910-1929 wprowadził do repertuaru swegn 
zespołu wiele baletów o treści bajecznej i legendarnej, nie zdołał uporać się z tym problemem: 
nie znalazł sposobu podniesienia w tego typu balctnch treści do poziomu formy. 



I nagle stajemy przed· zjawiskiem zupełnie nowym. Przed baletem, którego libretto oparte zo
stało na klasycznej, znanej dzieciom całego świata baśni o „Śpiącej Królewnie", ale baśni potrak
towanej „z przymrużeniem oka", przeistoczonej w znakomity pastisz. To właśnie Bardzo śpiąca 
królewna, wspólne dzieło świetnego kompozytora Augustyna Blocha i znakomitego choreografa 
Witolda Grucy. 

Libretto i muzyka tego baletu, otwierającego na naszych (a może nie tylko naszych) scenach 
operowych nową epokę „baśni tanecznej", są świetnym żartem adresowanym do widzów wyma
gających i wyrobionych. Augustyn Bloch położył na swoim warsztacie twórczym dziecinną baśń -
i zdjął z niego pełen wdzięku i dowcipu żart baletowy dla dorosłych. Została królewna (ta bardzo 
śpiąca), zOSltał królewicz-rycerz, są nadal król i królowa - najdostojniejsi rodzice, jest dwór, jest 
wreszcie historia o klątwie rzuconej na królewnę, wskutek której doszedłszy do lat dziewczęcych 
kluje się ona wrzecionem i zasypia na całe sto lat ... To wszystko zostało z Charlesa Perraulta. Lecz 
nad tym wszystkim unosi się humor i żart ,kompozytora, który klasyczny balet połączył ze świet
nym kabaretem. Tak. .. ,tego rodzaju · pastisze znanych fabuł były dotychczas wdzięczną materią 
dla twórców najlepszych kabaretów. Bloch skorzystał z tej inspiracji - i stworzył nowy rodzaj 
widowiska tanecznego. Jest tu przede wszystkim balet, ale są również świetnie dopasowane do 
całości partie wokalne, jest wreszcie tekst aktorski, mówiony, ujmujący całość akcji w dodatkową 
klamrę- dowcipnego komentarza. 

Indywidualność twórcza kompozytora znalazła świetne dopełnienie w indywidualności cho
reografa i zarazem reżysera tego złożonego widowiska. Witold Gruca zbudował widowisko roz
grywające się niej.aiko w dwóch płaszczyznach: żartobliwie-baśniowej i współczesnej, widowisko nie 
~ozbawione zresztą ·tzw. „drugiego dna". Warto zwTócić uwagę, że w balecie tym nie brakuje 
aluzji do spraw i wydarzeń aktualnych, nawet do problemów politycznych (jak choćby konferencja 
na szczycie„. drabiny). Postacie baletu zeszły z baśniowego ekranu i nabrały nowego wyrazu. Są 
groteskowe, ale przecież nigdy nie ośmieszone. Zbliżyły się do mentalności widza naszej epoki. 

Co będzie dalej z baśnią baletową? - pytanie to niebłahe, bo chodzi przecież o przyszłość całego 
baletu romantycznego na scenach współczesnego świata. Co będzie z wielkimi baletami klasycz
nymi opartymi na dostojnych i naiwnych zarazem librettach czerpanych z Perraulta, Grimma, 
Andersena? Może właśnie droga wskazana przez Blocha i Grucę zapewni im nowe życie? Widz 



współczesny z trudem znos i u roczystą powagę, la t wiej przy jmie stare · tematy \\' no\~·ych , nawet 
groteskowych czy parodystycznych adaptacjach . Linia rozwoju wsk az<ll1 <l prze Uarrlzo ~pi :)l.: •1 kró
lewnę otwiera nowe perspektywy. Coś ż tego powinno wyniknąć„. dla całej ,tradycji tematu ba
śniowego w przedstawieniach baletowych. 

I 

' 

I 

OCZEKIWANIE 

Treść 

Wnętrze popularnej kawiarni „Poznailska". Wraz z napływającymi gośćmi zjawia się 
chłopiec, przybywający na spotkanie z dziewczyną, która jednak nie dotarła jeszcze na 
miejsce spotkania. Oczekiwanie przedłuża się a podenerwowany chłopiec zderza się w pew
nym momencie z kelnerką niosącą papierowe serwetki. Po tym epizodzie chłopiec dla za
bicia czasu bierze do ręki papierowe serwetki i bawiąc się formuje z nich laleczki - BIBU
ŁKĘ i BIBUŁKA. Jego żywa wyobraźnia maluje teraz inny, lalkowy świat, którego tea
trem staje się blat stołu, a aktorami - bibułkowe figurki... 

Uwięziona w kieliszku BIBUŁKA usiłuje się zeń wydostać i pukaniem w szkło budzi 
BIBUŁKA, który rozbija kieli~zek i uwolniwszy BIBUŁKĘ tańczy z nią walca. Tańcząc 
zbliżają się do błyszczącego niklem uchwytu na serwetki, w którym ich lustrzane odbicie 
materializuje się. Wielokrotne powtórzenie tego zjawiska wywołuje na scenie korowód 
bibułkowych par. Papierowy bal trwa, gdy nagle zjawiają się papierosy, atakując tańczące 
pary, które w popłochu uciekają ze sceny. Porwaną przez papierosy BIBUŁKĘ w ostat
niej chwili ratuje z opresji BIBUŁEK. Są znowu razem. Tymczasem z oparów kawy wy
łania się nowa postać - FUS. Zainhygowana BlBUŁKA zbliża się do niego podczas gdy 
partner, odciągając ją od rywala rozrywa jej niechcący suknię. Ratując sytuację BIBUŁEK 
biegnie po nową suknię, gdy tymczasem FUS zdejmuje własną pelerynę i podaje BIBUŁCE. 



Chwila wahania i BIBUŁl\.A wybiera pelerynę FUSA. Tańczy ieraz z FUSEM a zrozpa
czony BIBULEI{ uzbroiws7.y się w zapałk~ rznc:a drugą r,ywalowi, wzywając go do walki. 
Pojedynek podstępem wygrywa FUS i porywając BIBUŁKĘ ucieka. Osamotniony BIBU
ŁEK tańczy taniec rozpaczy i umiera. Wszystko znika ... 

W pustej kawiarni śpi nie zauważony przez nikogo chłopiec. Zdziwiona sprzątaczka 
usiłuje go obudzić, gdy wpada mocno już spóźniona dziewczyna. Konflikt, wywołany spóź
nieniem dziewczyny łagodzi sprzątaczka, godząc zakochanych. W czułym objęciu od
chodzą. , 



BARDZO ŚPIACA KRÓLEWNA 
I 

Treść 

1. UCZTA KRÓLEWSKA. Król i Królowa trapili się wielce, że nie mają dzieci. Gdy 
więc po wielu latach urodziła się im córeczka, wydają z tej okazji w-spaniałe przyjęcie, na 
które, zgodnie z obyczajem, przybywają wróżki, aby złożyć dary nowo narodzonej Królew
nie. Wróżka Ślicznotka obdarza Królewnę urodą, wróżka Mądrusia - rozumem, Piruet
ka - talentem do tańca, Koloraturka - słowiczym głosem, Szarmantka - wdziękiem, 

Szpinetka - talentem do gry na wszystkich instrumentach. Jednak szczęśliwi rodzice za
pomnieli zaprosić złą wróżkę Jędzunię, która zjawia się teraz nieproszona i oświadcza, że 
i ona pragnie Królewnę obdarować. Pochylona nad kołyską obwieszcza, że Królewna 
skoilczywszy piętnaście lat skaleczy się wrzecionem i umrze. Ogólne zamieszanie. Prze
rażona Rrólowa mdleje. Ale oto przybywa wróżka Filutka i oznajmia, że Królewna nie 
umrze, lecz zapadnie w stuletni sen, po czym zjawi się piękny i bogaty Królewicz, który 
zdejmie z niej zły czar. 

2. ORĘDZIE KRÓLEWSKIE. Król zwołuje konferencję na najwyższym szczeblu 
i w~·<laje orędzie do narodu. Trębacz i dobosz wędrują po cal~1m kraju obwieszczając roz-



kaz królewski, że wszystkie wrzecion.a i przędziwo mają być wyrzucone na złom. Lud
ność posłusznie wykonuje rozkaz, nie dosłyszała go jedynie ~łucha Starowinka, mieszka
jąca od lat pod starą wieżą zamkową. 

3. KRÓLEWNA KOŃCZY 15 LAT. l\rólewna rośnie jak na drożdżach i rozwija się 
niebywale szybko, ku wielkiej radości królewskiej pary. Pewnego dnia Król i Królowa 
korzystając z pięknej pogody wyjeżdżają złotą karocą na spacer. Damy dworu udają się 
do swoich komnat, zaś Ochmistrzyni, która powinna opiekować się Królewną, ucina sobie 
drzemkę. Wszyscy zapomnieli o złowrogiej wróżbie Jędzuni. Tymczasem Królewna znalazł
szy się w izbie głuchej Starowinki kluje się w dłoń jej wrzecionem i pada martwa. Staro
winka uderza w dzwon na alarm. Przybiegają przerażone Damy dworu i Ochmistrzyni. 
Przybiega Król ze swoją gwardią. Przybywa niesiona w lektyce wróżka Filutka. 

4. STULETNI SEN. Wróżka Filutka oświadcza królewskiej parze i całemu zgroma
dzonemu dworowi, że oto spełnia się przepo\.viednia. Królewna nie umarła, lecz zapadła 
w sen, który będzie trwał sto lat i nic nie powinno go zakłócać. Za pomocą różdżki cza-
1·odziejskiej Filutka usypia wszystkich po kolei: Króla, Królową, Ochmistrzynię, Staro
winkę, damy dworu, gwardzistów królewskich, kuchcików, słowem wszystkich i wszystko ... 
nawet og·iei1 płonący w piecu. Cały zamek pogrąża się w głębokim śnie. 

5. KRÓLEWICZ. Minęło sto lat. I oto Jll"Z:Vbywa zapowiedziany wróżbą Królewicz, 
który wybrał się w te sh·ony na łowy. Ze zdziwjeniem ogląda uśpiony zamek. 



6. PRZEBUDZENIE. W blasku porannego słońca budzi się ze snu Królewna. Powoli 
budzą się inne osoby i przedmioty, budzi się ogień„. Królewna tańczy ze swym wybawcą, 
pięknym Królewiczem, który po chwili prosi rodziców o jej rękę. Ci, oczywiście, wyrażają 

zgodę i udzielają młodej parze błogosławieństwa. Odbywa się wspaniały ślub. 

7. UCZTA WESELNA. Po ceremonii zaślubin Król i Królowa wydają wielką weselną 
ucztę, w której bierze udział cały dwór, nie zapomniano też i o Wróżkach. Ogólna radość 
i szczęście. 

ZESPÓL ARTYST Y CZNY 

DYR YGENCI 

JDn Kulaszewicz, Edwin Kowalski , llliecz;vsław DondaJcwskl, 
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Barllara Kasprowicz 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA BALETU 

Władysław Milon 

PEDAGOG BALETU 

Doguslaw Chojnac ki 

KIEROWNIK CHORt: 

Henryk Górski 
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KOR~PETYTORZY BALETU 

Wanda Szypcrko, Dorota $łnwomirska 

KOR1':PETYTOR CHOJlU 

Hanna Jelonek 

BALET 
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Inspektor ba letu - NINA GRZEGOHZEWSKA 



SOLIŚCI 

SOPRANY 

Stefania Benk, wanda Jakubowska, Bożena Karłowska, Anto
nina KnweckA, 'ltefanla Kondella, Antonina Kowtunow, 
Krystyna Kujawińska, Jadwiga Myszkowska , Krystyna Pa
kulska, Weronika Pelczar, Janin;i Rozelówna , Dorota Sere
mak , Ewa Szafarska , Barbara Zagórzanka 

MEZZOSOPRANY 

Zofia Baranowicz, Ewa Bernat, Aleksandra Ima lska , Ew a 
Wer ka 

TENORY 

Julius z Bieńkowsk i, Edwin Borkows ki , Al e ksande r Ilurandt , 
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BARYTONY 

Stefan Budny , Albin Fechner. Marian Kondella , Lech Ko
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BASY 
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SOPRANY 
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ALTY 

Janina Banach . Irena Chrząszczewska , Joanna Dry gas, Alek
sandra Jakubowsk a, Renata Janda , Janina Jankowska, Wik 
toria Jarosz , Bronisława Kosmala, Teresa Kullr'lska, Barbara 
Liwerska , Olga Furmanowicz, Eleonora Majewska , Irena Ma
s iel, Hanna Pnybyls ka, Alicja Szersznicws ka, Marła Wleklln
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Inspel<lor - Ludomira Urbańska 

Tl::NOHY 

Adam Józefczyk , P iotr Kozicki, Aleksander Krawczyr'lski, 
Bog umił Krzyżaniak, Józef Kubiak , Stanisław Młodożeniec, 
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ORKIESTRA 

I SKRZYPCE 
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Adam Paśko, Franciszek Radziszews ki , Ryszarrt Kacza nowski, 
Jerzy Springer 

HARFY 

Hanna Pet r uk , Hanna Jelonek 

FLE'rY 

Francis z"' k La ngner , Idzi Hankiewicz, Jerzy Pelc , Krysty
na Buda 
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AUGUSTYN BLOCH 

Oczekivvanie 
balet w 1 akcie 

Libretto: Witold Giersz i Ludwik Perski 

* 
AUGUSTYN BLOCH 

Bardzo królevvna · 
, . 
sp1ąca 

bajka muzyczna 

Libretto : Augustyn Bloch wg baśni Charlesa Perrault 

KIEROWNICTWO MUZYCZNE J A N KULASZEWICZ 

R E Ż Y S E R I A CHOREOGRAF A WITOLD G R U C A 

S C E N O G R A F I A LILIANA J A N K O W S K A 

p, R Z Y G O T O W A N I E C H ó RU H }<;NRY K G O R S K I, J O L A NT A DO T A - K O M O R O. W S K A 
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AUGUSTYN BLOCH 

Oczekiwanie 
balet w 1 akcie 

, 
Wykonawcy: 

ON • . . . . . • MILOSZ DĄBROWSKI 
JULIUSZ STANDA 

ONA IZABELLA KWIECIĘŃ 
MAŁGORZATA POLY~CZUK 

BIBUl.KA • • • • IZABELLA KWIECIEŃ 
l\1ALGORZATA POLYŃCZUK 

BIBUŁKI: Danuta Fajfer, Marla Głuszak, Danuta Ło

dyga, Jadwiga Mllczyń5ka, Aleksandra Pie

terek, Antonina Piekarska, Wiesława So

cha, Bożena Tomiak, Andrzej Górny, Ro

man Kurniczek, Janusz Kołodziejczak, An

drzej Lączka, Piotr Piotrowski; Edward 

Podolańczuk, Kazimierz Sarbickl, Andrzej 

Saymańskl , J6zct Zlellńskl 

BIBUŁEK 

rus 

MILOSZ DĄBROWSKI 
JULIUSZ STA~DA 

EDMUND KOPRUCKI 
STANISLAW WOJT 

SPRZĄTACZKA ALEKSANDRA NIEDZIĘLSKA 
JANINA PORZYNSKA 

KELNERKI: Danuta Lodyga, Elżbieta Kłosowska, Ma
rla Konieczna, Kornelia Matecka, Mal· 
gorzata Płatkowska, Jolanta Tukaj 

GOSCIE: Teresa Chf)dziak, Eleonora Dondajewska, 
lllarla Głuszak, Stefania Łuczak, Barbara 
Matuszyńska, Marla Malinowska, Lidla 
Mizgalska , Bogumlla Paciorek, Janina Po· 
rzyńska, Wleslawn Socha, Czesław Ci
szewski, Janusz Kołodziejczak, Kazimierz 
Mllczyński, Piotr Pi0trowski, Kazimierz 
Sarblcki, Andrzej S7ymański. Józef Zie· 
Ii1iski 

Dyrygent: JAN KULASZEWICZ 

Asystent dyrygenta: AGNIESZKA DUCZMAL 

Asystent choreografa: BOGUSŁAW CHOJNACKI 

KRÓLEWNA 

KROLOWA 

AUGUSTYN BLOCH 
Bardzo śpiąca królewna 

Bajka muzyczna 

Wykonawc y: 
MAŁGORZATA POLYNCZUK ltR0LE1H<iZ . 
IZABELLA KWIECIEŃ 

BWA BERNAT 
KROL •• 

JANINA ROZELÓWNA 

JULIUSZ STAK'DA 
STANISLAW WOJT 

EDWARD KMICIEWICZ 
HENRYK LUI<ASZEK 

BABCIA • . . . . flOGDAN RATAJCZAK 

WROŻKA 
FJLUTJ(A ANTONINA KOWTUNOW 

KRYSTYNA PAKULSKA 

OCH~USTRZYNI 

WLADYSLAW WDOWICKJ 

IRENA CIESLJKOWNA 
LIDIA MIZGALSKA 

WROżKA 
JĘDZUNIA EDJ\IUND KOl'Rt;CKI 

STANISŁAW WOJT 

WRÓŻKI: PIRUETKA, MĄDRUSIA, KOLORATURKA, SZARl\IANTKA, SZPINETKA, SLICZNOTKA 
MARIA GLUSZAK, ELŻBIETA KŁOSOWSKA, MARIA KO'\;JECZNA, IZABELL\ KWIEcn;N, DANt:TA LO
DYGA, MARIA MALINOWSKA, KORNELIA MATF;CKA , MALGORZATA T'IETKOWSKA, JOLANT,\ Tl1 KAJ 

PIES PUDEL . .• ROMAN KURNICZAK 
ANDREZJ ŁĄCZK 1\ 

l'TAROWINKA •. D ;\!\'UTA J.;AZMIERSKA 
T!,\DOSŁAWA W9LNIEWICZ 

DAMY DWORU: JANINA BANACH, BOŻENA BOCH, LEOPOLDA CZARNECKA, OLGA FUR;\IANOWICZ, MJROSLAWA 
KIENIEWICZ, KRYSTYNA KOLASINSKA. WIESŁAWA KOPERNA, IZABELA KOPIEC, KRYSTYNA 
l<:OZLOWSKA, KRYSTYNA LE.JMAN, JRENA MASIEL, ,JADWIGA l\"OWAK, IIA!\NA PRZYRYLSKA, 
DANUTA SMYLA, BOŻENA SZCZERBAL, KRYSTYNA SZYDŁOWSKA , MAHIA WLEKLJNSKA , JÓZEFA 
ZĄBCZYŃSKA, SYLWIA ZWIERZY "SKA 

STRAŻ POŻARSA I KRÓLEWSKA: CZESŁAW CISZEWSKI , l\TILOSZ DĄBROWSKI, ANDRZEJ GORNY, JANUSZ KO· 
LODZIEJCZAK , EDWARD PODOLANCZUK , PIOTR PIOTROWSKI , KAZIMIERZ 
SARBJCK!, ANDRF.ZJ SZYl\TANSKI, JOZEF ZIELIXSJ<I 

Dyrrnent: JAN KULASZEWICZ 
A sy>lent dyry~e nta: AG NIF.SZ.J< A llUCZM AL 

A ~y" e nt chorensrn fa: \\'f,ADYSŁA \\' 7'11LO:-;t 



As~·stenci scenografa: 

TERESA BUCH W ALD 

STAN ISŁAW STEł'ANIAK 

lnspicjenci : 

JANINA ZALEWSKA 

EDMUND CZARNECKI 

Sufler: 

FELICJA KUROWNIAK 


