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OPOWIE$C O SWAWOLNYM 
DZIECKU I CZARACH 

AKT PIERWSZY 

Jest wiosenne popołudnie, szczególnie nie
zwykle w starym wiejskim domu; może właś
nie takim, w jakim sRędzila swoje dziecińst

wo francuska pisarka Sydonia Gabriela Co
lette, autorka tej niezwyklej opowieści. 

W małym pokoiku siedzi dziecko. Rozkapry
szone, rozleniwione, nie chce się uczyć i roz
myśla tylko, komu by tu figla splatać. 

Lecz oto zjawia się Matka: na próżno jed
nak stara się sklonić dziecko do odrobienia 
lekcji. Nie i nie. Zniechęcona wreszcie jego 
uporem opuszcza pokój. 

Dziecko za karę ma pozostać tutaj do wie
czora. Po jej wyjściu dziecko szaleje ze złoś
ci. Biega po pokoju, tłukąc wszystko wokół 

siebie - rani biedną, niewinnq, oswojoną 

wiewiórkę, ciqgnie za ogon kota, drze książ

ki i niszczy kolorową tapetę na ścianie, która 
przedstawia sceny z życia pasterzy. 

Po tych wyczynach zmęczone dokonanym 
zniszczeniem dziecko pragnie odpocząć, lecz 
w chwili, gdy chce usiąść w starym fotelu -
o dziwo! - poważny ten mebel, ku jego 
przerażeniu ożywia się nagle i dostojnym 
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xxx 
Fotel kołysząc się, podchodzi do starej ro
kokowej kanapki z epoki Ludwika XV i za
prasza jq kurtuazyjnie do tańca. Oba meble 
tańczą menueta, winszując sobie przy tym, 
że wreszcie wydobyły się spod okrucieństwa 

dokuczliwego dziecka. Do ich tańca przyłq

czają się inne meble. Wszystkie się cieszq, 
że dziecko przestanie wreszcie po nich ska
kać kaleczyć je i niszczyć. 

Lecz oto zbliża się stojący w kqcie zegar . 
Jest on prawdziwie zrozpaczony, bo dziecko 
zerwało jego wahadło, co wpływa bardzo 
źle na samopoczucie zegara. Przy okazji sta
ry zegar staje się sentymentalny i wspomina 
z lezkq te czasy, gdy mógł spełniać regular
nie swe obowiązki, wskazywać godzinę snu, 
godzinę czuwania oraz niezapomnianq go
dzinę, gdy sprowadzał do domu kogoś na 
kogo się właśnie z utęsknieniem czeka. 

Teraz nic z tego! Zrozpaczony zegar ucie
ka znowu w swój kąt, dzwoniqc przy tym 
bez przerwy swym zepsutym mechanizmem. 
Lecz to jeszcze nie koniec czarów - zaled
wie początek. 

Oto czajnik od herbaty i filiżanka z chiń
skiej porcelany, dwie dalsze ofiary swawoli 



dziecka, rozpoczynajcf swój dialog w osobli
wym jakimś żargonie; tańcząc przy tym grote
skowo fokstrota. 

xxx 

Nadchodzi zmierzch. A kiedy się ściemnia, 

to robi się zawsze nieswojo. Dziecko drżące 
ze strachu zbliża się do kominka, aby się og
rzać, lecz i tu nie zazna teraz spokoju. 
Oto płomień wyskakuje z komina, wołając: 

„ogrzewam tylko dobrych, a palę złych" i nuż 
gonić dziecko po pokoju. Za ogniem pojawia 
się popiół i razem tańczą zapamiętale dziw
ny, niepojęty taniec. Po chwili znikają, po
zostawiając dziecko w ciemnościach. 

Nagle słychać z dala jakieś żałosne gło

sy. To pasterze i pasterki zeszli z kolorowej, 
podartej przez dziecko tapety i skarżą się 

na swój smutny los. Dziecko zniszczyło obicia 
ścian, więc porwała się ich czuła historia, 
tak pięknie wymalowana. Nie ma już czerwo
nego koziołka i różowego jagniątka, ani nie
bieskiego pieska. Pasterze i pasterki zwolna 
oddaloją się i znikają pozostawiając zapła

kane, samotne dziecko, leżące na podłodze 

wśród podartych książek. 

xxx 

I 

A teraz posłuchajmy jednego z najpięk
niejszych fragmentów opery. Jest to rozmowa 
dziecka z piękną księżniczką z bajki. 

Wylania się ona z podartych kart zni
szczonej przez dziecko książki. Księżniczka 

wyrzuca mu jego złośliwość, wskazując leżące 
na ziemi strzępy poszarpanych kart mówi: 
„Lecz ty podarłeś tamtą książkę, kto mi po
wie co spotka mnie?". 

Na próżno dziecko stara się zatrzymać ją 

przy sobie. Księżniczka znika, pozostawiając 

samotne, zalane Izami dziecko daremnie 
szukające stron książki z zakończeniem baj
ki. 

Lecz oto z rozrzuconych bezładnie kart wy
łaniają się nagle nowe postacie - to cyfry! 
A na czele ich stąpa automatycznym krokiem 
mały, suchy staruszek. To jegomość arytme
tyka. Między nim a cyframi wywiązuje się 

dziwny dialog. Staruszek wypowiada najpierw 
formułki z zadaniami arytmetycznymi, a na
stępnie powtarza z wywołanymi cyframi ta
bliczkę mnożenia. Odbywa się to wszystko w 
coraz szybszym tempie. Krąg cyfr i niesamo
wity staruszek wykrzykując obłędne liczby 
kręcą się coraz prędzej. Wszystko zaczyna 
wirować wokoło przerażonego dziecka, które 



pozostawione sobie, prawie nieprzytomne le
ży na podłodze. 

AKT DRUGI 

Tymczasem wzeszedł księżyc. W bladym jego 
świetle pojawia się teraz na scenie wielki, 
czarny kot i biała kotka. 

Jesteśmy świadkami ich czulej rozmowy, 
którą Ravel opowiedział za pomocą dźwięków 
w niespotykany sposób na przestrzeni całej 
historii muzyki. Pod koniec tego kociego dia
logu sufit i ściany pokoju powoli rozsuwają 
się i dziecko zostaje przeniesione do otacza
jącego dom starego ogrodu. 

Jest już późny wieczór i słońce gaśnie. Na 
horyzoncie czerwieni się już ciemna, niska 
zorza wieczorna. Błyszczy księżyc, · który jest 
oczywiście zloty. Z dala dolatują ta;emnicze 
szmery i odgłosy nocy. 

Słychać bzyki i brzęczenie owadów, śmiech 
nietoperzy, świergot ptaków oraz wspaniały, 
jedyny w swoim rodzaju koncert żab. 
Tą sceną rozpoczyna się druga część ope

ry, zatytułowana - o g ród! 
xxx 

Dziecko cieszy się zrazu z odzyskanej swo
body. Znalazło się z dala od przerażających 
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zdarzeń, które miały miejsce w jego pokoju . 
Lecz nie trwa to długo. I tu w ogrodzie prze
śladują je nadal dawne ofiary jego złości 
i okrucieństwa. 

Drzewo oskarża dziecko, ie złamało mu 
gałęzie i zraniło korę. Ważki, ie nadziewa
ło je na szpilki, a nietoperze upominają się 
o zabitego wczoraj przyjaciela. 

Pojawiają się też małe skrzywdzone żabki 
i zraniona przez dziecko wiewiórka, która 
skarży się na wszystkie krzywdy, doznane 
z rąk dziecka. 

Dziecko skruszone, osamotnione i bezrad
ne wzywa matkę na pomoc. 

Lecz okrzyk - Mamo! - tylko pogorszył sy
tuację. Usłyszawszy jego glÓs wszystkie 
skrzywdzone, bezbronne zwierzęta zbiegają 
się i otaczają dziecko by wymierzyć mu karę. 
Każde zwierzątko chce ukarać je pierwsze . 
Przeradza się to w walkę zwierząt, które za
pominają o obecności dziecka . 

xxx 

W zamieszaniu, sczepione z sobą zwie
rzęta zraniły przypadkowo malq wiewiórkę. 
Przyczołgała się ona do nóg siedzącego 
dziecka. Wzruszone jej losem dziecko, zdjęło 
z szyi wstążkę i przewiązało jej krwawiącą ra-

nę. Potem samo padło wyczerpane na zie
mię. 

Na widok dobrego uczynku dziecka, zwie-
rzęta zaniechały walki i stanęły wokół niego 
milczące i zdumione. · 

Swym odruchem litości pokazało ono, że 
nie jest zie, jakby się mogło wydawać. Tym 
razem więc zwierzęta darują mu wszystkie 
przewinienia i delikatnie przenoszą je do do
mu, śpiewając przy tym cichutko. 

Tymczasem świta. Ogród mieni się od 
barw poranka. A dziecko wyzwolone od udrę
ki nocnych koszmarów - i trzeba wierzyć, że 

gruntownie odmienione - _ wola: m a m o I 
Tym okrzykiem dziecko kończy się opera. 





MAURICE RAVEL 
twórca opery 

„DZIECKO I CZARY" 

. „nie od razu zainteresował się tematem 
libretta wówczas już poczytnej pisarki Sy
donii Gabrieli Colette, które nosiło najpierw 
tytuł „Balet dld mojej córeczki". Nazwisko 
Ravela podpowiedział autorce libretta dyrek
tor Opery Paryskiej Jacques Rouche, gdy to 
zwróciła się do niego z prośbą o wskazanie 
kompozytora, który mógłby do jej tekstu na
pisać muzykę. 

Nie były to jednak lata przyjazne twórczo
ści - trwała wojna światowa i kompozytor 
z własnej woli rozstał się w tym czasie z mu
zyką by zostać żołnierzem. Ravel, choć sła
bego zdrowia i z tego powodu zwolniony 
z obowiązkowej służby, starał się uporczywie 
o przyjęcie go do wojska a był to wciąż dra
matyczny okres dla zagrożonej przez Niem
ców Francji. Kompozytor przebywa wówczas 
jako kierowca wojskowy na froncie i to pod 
Verdun, gdzie toczy się największa bitwa 
pierwszej wojny światowej. 

Nieustępliwa Colette posyła pod frontowy 
adres libretto „Baletu dla mojej córeczki", 
które nie dociera jednak do adresata. A w 
ogóle czy w huku dział, pośród szalejącej 
śmierci; mógłby Ravel choćby pomyśleć o na
pisaniu rzeczy tak pełnej liryki i fantazji jak 
opera, która kiedyś powstanie? 

Gdy skończyła się wojna poważnie chory 
i załamany przeżyciami tych strasznych lat 
kompozytor żył i pracował w odosobnieniu 
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w swo1e1 podparyskiej willi w Montfort 
l'Amaury. Nie od razu zechciał zaintereso-
wać się tematem przyszłej opery. Samotnik, 
bez rodziny, choć bardzo dzieci kochał i ro
zumiał, Ravel wymawia się, że „nie ma cór
ki", jakże by więc . mógł napisać rzecz tak 
szczególną jak „Balet dla mojej córeczki". 
Odkłada sprawę, zwleka i tak znów upływa
ją dalsze dwa lata, aż wreszcie kom.pozytor 
zainteresował się tematem. 

Ostatecznie powstanie opera pod tytułem 
„Dziecko i czary", po przetworzeniu libretta 
do którego napisana zostanie muzyka. Lecz 
też ,nie od razu. Ravel jest bowiem bardzo 
wówczas zajęty, jako świetny pianista i dy
rygent wiele w tym czasie podróżuje po Eu
ropi·e, - toteż praca nad nowym dziełem po
suwa się wolno. Dopiero w 1924 roku opera 
zostanie ukończona a w następnym odbę
dzie się jej prapremiera w Monte Carlo pod 
dyrekcją sławnego dyrygenta włoskiego Wik
tora de Soboto . 

Dyrektor Opery Paryskiej Rouche nie bez 
powodu zaproponował Colette współpracę 
właśnie z Ravelem. Sławny już wówczas 
kompozytor miał w swoim dorobku serię 
utworów na fortepian - rzecz na cztery ręce 
- pt. „Ma Mere l'Oye". Tytuł przyjęty w Pol
sce nie oddaje wiernie znaczenia oryginału . 
W tym wypadku chodzi bowiem o bretońską 
niańkę opowiadającą bajki a sam tytuł jest 
przejęty ze zbioru XVll-wiecznych bajek Perra
ulta, (Bajki Babci Gąski), tego od „Spiącej 



królewny" „Czerwonego Kapturka" i „Kop
ciuszka". 

Ravel napisał ten utwór w 1908 roku de

dykując go Mimi i Jeonowi Godebskim, 

dzieciom swoich paryskich przyjaciół, potom

kom znanego polskiego rzeźbiarza Cypriana 

Godebskiego. Później w 1912 roku kompozy

tor wymyślił odpowiednie libretto, utwór 

rozbudował między innymi o „Taniec koło
wrotka" i tok powstał balet pod tytułem „Mo 

Mere l'Oye - „Moja matko gęś". 
Był twórca „Dziecko i czarów" szczególnie 

uwrażliwiony no świat dziecięcych wyobra

żeń ,zabaw i ożywionych rzeczy. Błyskotliwy, 

dowcipny, na co dzień bardzo systematyczny 

Ravel był nie tylko kompozytorem „muzyki 

poważnej" dosłownie. Nie przypadkowo pisał 

również muzykę dla dzieci - w tym i utwory 

sceniczne. T rzebo przyznać, że w przypadku 

tej opery spotkanie Colette i Ravela, to zet

knięcie się dwu bliskich wyobraźni, czują

cych podobnie twórczych natur. Powstało 

więc, choć z oporami i .nie od razu dzieło 

pod każdym względem tok niezwykłe jak 

„Dziecko i czary". 
• 

Maurice Joseph Ravel był w ogóle człowie

kiem bardzo złożonym, co wynikało także 

z więzów krwi. Urodził się w 1875 roku w Ci

boure we francuskich Pirenejach i był synem 

Sabaudczyka oraz Baskijki. Jego ojcem był 

syn Alp, matką Baskijko z francusko-hisz

pańskiego pogranicza. To nie mogło być 
PROJEKT KOSTIUMU 
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bez wpływu no wrażliwość, temperament 

i wyobraźnię autora „Bolera". Fascynowała 

go muzyko klasyczna, ale i ludowa, w tym 

hiszpańska właśnie, niewątpliwie za sprawą 

motki i jej hiszpańskiego dziedzictwa. Ravel, 

mistrz formy, precyzyjny i finezyjny konstruk

tor muzyki (nazywano go nawet „muzycznym 

zegarmistrzem") to jednocześnie żywiołowy, 

rozwibrowany emocjami kolorysta muzyki, 

wirtuoz nastroju i niedopowiedzeń, zawsze 

pełen francuskiego smoku, elegancji i artyz

mu. Warsztat kompozytorski nie miał dla nie

go tajemnic - wszystkie style i możliwości 

instrumentów miał opanowane bezbłędnie, 

mógł pisać wszystko i no zamówienie. Ale 

cokolwiek pisał - tworzył ten sam Maurice 

Ravel. 
Dzieciństwo i młodość spędził w Paryżu. 

W Konserwatorium Paryskim studiuje naj

pierw pianistykę a następnie także kompozy

cję. Już pierwsze utwory 20-letniego Ravela 

są zapowiedzią oryginalnego talentu a tytu

ł') wymowne: „Krajobrazy dźwiękowe"„. 

„Igraszki wody"„. zostanie więc Ravel przy

pisany do szkoły Debussy'ego oraz impresjo

nizmu w muzyce, co jest zgodne z prawdą, 

bo to styl czasu, ale w miarę upływu lat 

Ravel będzie coraz bardziej włośnie sobą 

a jednocześnie wybitnym przedstawicielem 

klasycznych tradycji muzyki francuskiej. 

Zanim powstała opera „Dziecko i czary" 

Ravel ma w dorobku wiele wspaniałych 

dzieł, w tym operę „Godzina hiszpańska", 

balet „Dafnis i Chloe", utwory f~rtepianowe 



z cyklu „Zwierciadło", „Trio fortepianowe", 
„Pawana dla zmarłej infantki", Kwartet smy
czkowy i wiele innych. W 1920 tworzy poe
mat choreograficzny „La Valse", w 1927 
przesławne „Bolero", potem Sonatę na 
skrzypce i fortepian, w 1931 dwa koncerty 
fortepianowe, G-dur i D-dur {na lewą rękę). 
Ostatnim dziełem są 3 pieśni pt. „Don Ki
chot do Dulcynei". 

W 1937 roku po długiej, ciężkiej chorobie 
Ravel umiera w Paryżu. 

• 
„Dziecko i czary", dzieło przepiękne, rzad

ko jednak pojawia się na operowych sce
nach. Powodem są trudności jakie ten utwór 
sprawia - opera, w której ludzie, zwierzęta 
i ożywione przedmioty występują na równych 
prawach, jak to możliwe jest tylko w baśni, 
we . śnie, czy w dziecięcej fantazji. 

Niby taka prosta historia: krnąbrne, zło
śliwe dziecko, które ukarane przez matkę 
opanowuje furia niszczenia. Krzywdzi wszy
stko, co je otacza - rzeczy, przed mioty, 
i dręczy zwierzęta. Ale krzywda musi zostać 
uka rana - ból okaleczonego zegara i po
turbowanego fotela, zniszczonej książki 
i bezbronnej wiewiórki. Niemożliwy więc 
jest spokojny sen dziecka, które ma nieczyste 
sumienie a nieopanowane okrucieństwo czy
ni je samotnym i pozbawionym naturalnych 
przyjaciół - domowych zwierząt. Ale możli
we jest ukojenie, gdy nastąpi skrucha i akt 
dobroci. 
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Nie jest więc ta opera pozbawiona głęb
szej myśli zaś wszystko co w niej cudowne 
ma swój odpowiednik w muzyce. Żywa przy
roda jest w niej obecna nie tylko poprzez 
naśladowanie jej głosów, ale została zapisa
na i zorkiestrowana jako muzyka czysta: 
wszystko - szmery liści, brzęczenie owadów, 
głosy ptaków. Wszystko . 

Dlatego opera Ravela wydaje się taka 
barwna i migotliwa, a co obraz - to nowy 
nastrój, pełen ruchu i odurzającego czaru -
feerie barw, feerie głosów, ruchu i rytmów. 
Także nowych muzycznych rytmów, które za
witały do Europy za sprawą właśnie jazzu. 
Smutne bluesy, skoczne fokstroty i bostony 
odnajdziemy tu także. 

A w ogóle wiele się w tej operze tańczy 
- meble, przedmioty, zwierzęta występują 
nie tylko śpiewając, ale i tańcząc. To smęt
nie, w zamyśleniu, to skocznie i żywiołowo, 
bo sceny liryczne, przesycone czułością prze
platają się z obrazami pełnymi humoru 
i świetnej zabawy. 

A ileż postaci i głosów spotyka się za 
sprawą Ravela w tej niedługiej w sumie ope
rze - w której dzięki sekretom muzyki twór
cy „Dziecka i czarów" nie ma granic mię
dzy światem realnym a wyobraźni. Dziecię
cej wyobraźni, którą tak rozumiał samotny, 
bezdzietny, uchodzący często za człowieka 
chłodnego wielki kompozytor francuski. 

TADEUSZ KIJONKA 

SYDONIA GABRIELA COLETTE 
autorka libretta 
opery 

„DZIECKO I CZARY" 
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.„napisała ten utwór w tym samym 1916 + 
roku, kiedy ukazała się jej urocza książka :i: 
pt.: „Pokój wśród zwierząt". Występuje w niej :f: 
mała, dowcipna Bel-Gazou, jedyna córecz- + 
ka wówczas już poczytnej nie tylko we Fran- ): 
cji pisarki. + 

Gdyby nie to dziecko, nie byłoby i opery :1~ 
Ravela, gdyż dzieło, które ten w końcu na- + 
pisze, nosiło najpierw tytuł „Balet dla mojej :i: 
córeczki". A więc miał to być utwór . scen i- + 
czny wyraźnie zadedykowany jej właśnie - :1: 
córce pisarki. Nie opera - lecz balet i to :i: 
noszący inny, o wiele prostszy, nie tak tajem- :i: 
niczy tytuł jaki ostatecznie dziełu został na- + 
d y any. y 

Zanim jednak Ravel napisał „Dziecko :i: 
i czary" z wielu powodów upłynęło niemało ;i: 
lat, tak, że mała Bel-Gazou wyrosła na pan- + 
nę a Colette zyskała sławę międzynarodową. :1: 

Libretto opery „Dziecko i czary" nie jest X 
utworem przypadkowym w dorobku autorki + 
„Siedmiu dialogów zwierząt". W tej „fanta- :f: 
zji lirycznej" odnajdujemy klimat i sprawy, :i: 
które były jej zawsze bliskie - i to od po- + 
czątków pisarstwa. Stary, wiejski dom X 
gdzieś na głębokiej prowincji, dom w któ- :l: 
rym ludzie i przyroda współżyją ze sobą na + 
co dzień - ten dom ożywa raz po raz w :1: 
książkach Colette. Niesforne a potem od- y 
mienione dziecko z opery Ravela, które do- :i: 
znoje niezwykłych przygód wśród ożywionych ::: 

przedmiotów i zwierząt mówiących głosami 
ludzi, to postać bliska jej literackiej fantazji. 

Światu zwierząt, drzew i roślin poświęciła 
Colette niejedną wzruszającą stronę, szcze
gólnie psom i kotom, które uważała za 
najwierniejszych, niezawodnych przyjaciół. 
Czuła i rozumiała zwierzęta jak rzadko kto 
- toteż i na zamieszczonym obok zdjęciu 
pochodzącym z lat, kiedy choroba unieru
chomiła Colette do końca życia, widzimy w 
jej objęciach zamyślonego rozumnie kota. 

To porozumienie z przyrodą, ów wspólny 
język nie byłby możliwy gdyby nie wiejskie 
dzieciństwo i młodość Sydonii Gabrieli Co
lette; szczęśliwe lata przeżyte w starym wiej
skim, pełnym tajemnic domu w Saint Sauve
ur, gdzie urodziła się w 1873 roku. Jej oj
ciec, który po amputacji nogi podczas woj
ny włoskiej musiał zrezygnować z kariery 
oficerskiej w stopniu kapitana, pracował te
raz jako poborca podatkowy, zajęty wyłącz
nie rodziną i uwielbianą „Sido", matką pi
sarki, noszącą także imię Sydonie. Chociaż 
pochodziła z Paryża, właśnie na wsi czuła 
się najszczęśliwsza. To ona właśnie nauczyła 
odczytywać i pojmować język oraz znaki 
przyrody swoją wyjątkowo wrażliwą, a przy 
tym inteligentną i dowcipną córkę. 

Wydana w 1930 roku książka Colette pt 
„Sido" jest właśnie pamiętnikarską powieś
cią o matce. Także „Dom Klaudyny", jedna 
z jej najważniejszych książek, to ożywiony 
czas szczęśliwego dzieciństwa w rodzinnym 

domu w Saint Sauveur. Do czasu wyjścia 
za mąż w dwudziestym roku życia nie opu
szcza tego domu, syci się nim i jego sprzę
gniętym z przyrodą życiem, nieświadoma, 
że jest z powołania pisarką. 

Jej mężem był Henry Gauthier-Villars, 
powieściopisarz, który nakłonił młodziutką 
żonę do spisania wspomnień w formie powie
ściowej. I tak narodził się cykl powieści 
o Klaudynie wydany początkowo pod litera
ckim nazwiskiem pierwszego męża. Sukces 
czytelniczy zadecydował o tym, ie Colette 
daje się wciągnąć pisarstwu bez reszty, choć 
w pewnym okresie jest takie tancerką w 
music-hallu a takie utrzymuje się z uprawia
nego z sukcesami dziennikarstwa. 

Przede wszystkim jednak, aż do końca ży
cia pisać będzie książki, o miłości i sekre
tach kobiecego serca oraz cudownych la
tach wiejskiego dzieciństwa - z serdeczno
ścią, humorem i niezwykłą wrażliwością na 
sprawy nie tylko wielkie, ale i całkiem zwy
czajne, których na ogół ludzie nie widzą. 

Żyła lat 81. Zmarła w 1954 roku w Paryżu. 
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SCENA Z KSIĘŻNICZKĄ 

(Pasterze i Pasterki wychodzą a z nimi mu
zyka z duchami i bębenkami. Dziecko osunę
ło się na podłogę. Z twarzą ukrytą w ramio
nach płacze. Leży na kartach wyrwanych 
z książek. I oto jedna z tych wielkich kart na 
której spoczywa unosi się jak płyta, zza któ
rej wylania się najpierw słaba, drobna ręka, 
potem głowa ze złotymi włosami a w końcu 
uwielbiana Księżniczka z bajki, która jeszcze 
nie całkiem przebudzona wyciąga ramiona 
obwieszone klejnotami.) 

DZIECKO (zdumione, zachwycone): 
Ach!... To jest ona, to ona! 

KSIĘŻNICZKA: 
Ach, tak. To ona, ta Księżniczka zaklęta, 
Którą wywołałeś przez sen tamtej nocy, to 
właśnie ja. 
Ta z opowieści usłyszanej wczoraj, gdy nie 
chciał zjawić się sen. 
Cichutko sobie nuciłeś: „Jasne włosy ma 
i promienne oczy ma". 
Szukałeś mnie w czułym serduszku róży i w 
zapachu lilii białej. 
Tyś szukał mnie, ukochany mój, która jestem 

od tej chwili 
Twą pierwszą miłością„. 

DZIECKO: · 
Ach!... To ona, to ona!... 

KSIĘŻNICZKA: 
Lecz ty podarłeś tamtą książkę, kto mi opo
wie co spotka mnie? 
Kto wie, czy ten złośliwy czarownik nie zech
ce pogrążyć mnie 
W wiecznym śnie, bądź też nagle zmienić 
mnie w chmurkę?„. 
Powiedz, czy żałujesz, że nigdy nie dowiesz 
się 

Jaki los twej ukochanej? 

DZIECKO (drżące): 
Och, nie odchodź stąd!... 
Powiedz, gdzie las.„ 
Czy rajski w nim wciąż śpiewa ptak? 

KSIĘŻNICZKA (wskazując na rozrzucone liś
cie): 
Nie ma liści, ni owoców już.„ 

DZIECKO (z niepokojem): 
Naszyjnik twój magiczny gdzie teraz? 

KSIĘŻNICZKA (do siebie): 
Patrz, nie zostało nic, no tak„. 
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DZIECKO: +t+ 
+t+ 
+f+ Gdzie rycerz twój?... Pióropusz na hełmie 
:1: ~nił w barwach zorzy„. 
:1: Ach! Niech z mieczem pojawi się tu - gdy:f bym miał taki miecz. 
=~ Taki miecz!... Ach I.„ W ramiona się schroń. :f Chodź, chodź, 
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KSIĘŻNICZKA (załamując ręce): 
No cóż, mój przyjacielu mały, 
Czy ty możesz pomóc mi? 
Czy wiesz jak długo trwam w tym śnie? 
Mój sen, jak długo sen mój trwa? 
Czy gdy sen mój się skończy ty będziesz tam
tym rycerzem, 
Co hełm ma w kolorach zorzy? 
(Podłoga się pod nią porusza a potem otwie
ra i niewidzialna siła wciąga Księżniczkę, 
która znika pod ziemią) 

KSIĘŻNICZKA (woła): 
Na pomoc!. .. Na pomoc!... 
Czarna noc i zły sen chcą mnie uprowadzić! 
Na pomoc!. .. 



(Dziecko na próżno usiłuje pochwycić i za

trzymać jej złote włosy, jej welon i długie bia

łe ręce) 

DZIECKO: 
Gdzie mój miecz! Gdzie mój miecz!.„ Gdzie 

mój miecz?! 
(samo, opuszczone) 
Tyś serduszkiem jest róży, woń białej lilii -

to ty! 
Ty, twe ręce i korona, oczu blask i klejnoty 

twe. 
Ty pozostawiłaś na ramionach mych włos, co 

lśni 
Jak księżycowy promień: złocisty włos.„ okru

chy twego snu. 
(Wychyla się i na próżno szuka pomiędzy roz

rzuconymi kartami końca bajki) 
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dziecko 

matka 

berżerka 

filiżanka chińska 

ogień 

księżniczka 

pasterka 

pasterz 

słowik 

- Gabriela KSCIUCZYK ' 

Katarzyna Ł UBIŃSKA 

- Maria ćWIAKOWSKA 

Halina KORNER 

- Maria ĆWIAKOWSKA 

Halina KORNER 

- Maria ćWIAKOWSKA 

Krystyna NEUMANN '„, 

OBSADA 

- Izabella JASIŃSKA-BUSZEWICZ 

Renata RENTOWSKA 

- Izabella JASIŃSKA-BUSZEWICZ 

Renata RENTOWSKA 

Dorota SALAMOŃCZYK 

- Elwira MURbOWSKA 
Danuta RACHOŃ . 

Dorota SALOMOŃCZYK 

- Elżbieta MAZUR 

- Izabella JASIŃSKA-BUSZEWICZ 
Renata RENTOWSKA 

Dorota SALOMOŃCZYK 

wiewiórka 

ważka 

fotel 

zegar 

mały staruszek 

drzewo 

nietoperz 

żabka 

czajnik 

pierrot 
(partia mimiczna) 

- Maria ćWIAKOWSKA 

Krystyna NEUMANN 

- Maria ćWIAKOWSKA 

Halina KORNER 

- Czesław GAŁKA 

Ryszard WOJTASZEWSKI 

- Jacek MACHAŃSKI 

Jerzy MUSIOŁ 

- Włodzimierz W AŁCERZ 

Adam WISNIEWSKI 

- Czesław GAŁKA 

Ryszard WOJTASZEWSKI 

- Elżbieta MAZUR 

Krystyna NEUMANN 

- Jacek MACHAŃSKI 

Jerzy MUSIOŁ 

- Feliks WIDERA 

Adam WISNIEWSKI 

- Kazimierz CIESLA l 

Jarosław SWITAŁA 

Jarosław ZENDER 

SOLISCI, KORYFEJE i ZESPÓŁ BALETOWY, CHÓR MIESZANY OPERY SLĄSKIEJ 
Muzykę MAURICE RAVELA wykonuje 

Dyrygent asystent 

TADEUSZ SERAFIN 

Asystent reżysera 

ZENON KELLER 

TADEUSZ SWIECHOWICZ 

ORKIESTRĄ PAŃSTWOWEJ OPERY SLĄSKIEJ 

' 

Przygotowanie muzy~zne solistów 

Jerzy MATULA 

Krzysztof STASZOWSKI 

Inspicjenci 

Mieczysław CZEPULONIS 

. Dorota JABŁOŃSKA 



I\ 

·' 

DYREKTOR I KIEROWNIK ARTYSTYCZNY 

NAPOLEON SIESS 

Z-CA DYREKTORA 

RYSZARD BARON 

KIEROWNIK LITERACKI 

TADEUSZ KIJONKA 

KIEROWNICTWO TECHNICZNE 

Mieczysław Łoziński, Natalia Chrzanowska 

Kierownicy pracowni: 

kra wiec ki ej damskiej 

Inga Kądziela 

krawieckiej męskiej 

Bronisław Gąsior 

malarsko-modela tor ski ej 

Józef Szostok 

perukarskiej 

Irena Różanka 

szewskiej 

Mieczysław Bliskowski 

ślusarskiej 
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