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ŚNIEŻKA 

KRÓLOWA 

KRÓLEWICZ 

KRASNOLU DKi: 
GB U REK 
MĘDREK 

ŚPIOCH 
lAKOMCZUCH 
ŚMIESZEK 
APSIK 
GAPCIO 

PTASZEK 

JEŻ 

LIS 

ŻABKA 

MYŚLIWY 

NIEDŹWIEDŹ 

OBSADA: 

- Bernadeta MAĆKOWIAK 
Katarzyna SKALSKA 
Katarzyna WIELICZKO 

- Olga KOZIMALA- KLIŚ 
Bernadeta MAĆKOWIAK 

- Grzegorz PAJDZIK 
Aleksander POS 
Piotr ZGON DEK 

-Janina PSIUK 
Lucyn;:i POPlAWSKA 
K;:izimierz CIEŚLA 
Artur FREDYK 
Piotr CHUDZICKI 
Jol;:int;:i ŚWIDER 
Krystyn;:i PROKOPIUK 

- K;:itarzyn;:i SKALSKA 
Kat;:irzyn;:i WIELICZKO 

- Jo;:inn;:i KUTKOWSKA 
Be;:it;:i KAJDANA 

- Tomasz WÓJCIK 

- Aneta PAJĄk 

- Wit;:ilij JAKIMOWICZ 

- Artur KALEMBA 

WIEWIÓRKI: Bern;:idet;:i OGROCKA, lz;:ibella BARON, 
Angel;:i POPOWA, J;:idwig;:i BACIK, Jo;:inn;:i BOlBOTOWSKA 

KWIATY: J;:idwig;:i BACIK, Ag;:it;:i BARA, 
Joann;:i BOlBOTOWSKA, lzabell;:i BARON, Be;:ita KAJDANA, 

Anet;:i PAJĄK, Angel;:i POPOWA, Bern;:idet;:i OGROCKA 

ORSZAK ZŁEJ KRÓLOWEJ: Grzegorz PAJDZIK, Ad;:imPANOCH, 
Aleksander POS, Piotr ZGON DEK, Mirosl;:iw KALEMBA, 
Marek BRONSZKIEWICZ 

wystąpi: 

ORKIESTR~ OPERY ŚLĄSKIEJ 

PAŃSTWOWA OPERA ŚLĄSKA W BYTOMIU 

Dyrektor: TADEUSZ SERAFIN 

b;:ilet w Ili aktach 
na podst;:iwie b;:iśni br;:ici GRIMM 

muzyka: 
BOGDAN PAWŁOWSKI 

libretto: WITOLD BORKOWSKI, STANISŁAW PIOTROWSKI 

inscenizacja i choreografia: 
HENRYK KONWIŃSKI 

kierownictwo muzyczne: 
JERZY MATULA 

scenografia: 
JAN BERNAŚ 

PREMIERA W OPERZE ŚLĄSKIEJ - 21MAJA1994 
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TREŚĆ BALETU 

AKTi 
Piękna, lecz zła Królowa Macocha, jak co dnia przegląda się 

w czarodziejskim zwierciadle zachwycona swą urodą. Towarzyszy jej 
orszak nietoperzy. 

W tym czasie Śnieżka, jak zawsze zmęczona i zapracowana, gdy 
tylko na chwilę wytchnienia uniesie głowę - słychać świergot przelatu
jącego ptaszka i pojawiają się kwitnące kwiaty. 

Zła Królowa nieustannie zapędza Śnieżkę do ciężkiej pracy, coraz 
bardziej zazdrosna o jej rozkwitającą urodę. Pewnego dnia w ogrodzie 
pojawił się Królewicz. Gdy ujrzał Śnieżkę pokochał ją miłością 
od pierwszego wejrzenia. 

W czarodziejskim zwierciadle Królowa Macocha u1rzała jednak 
tę scenę a zazdrosna coraz bardziej o urodę śnieżki, postanawia 
na zawsze pozbyć się pięknej pasierbicy, by pozostać najpiękniejszą 
na świecie. Wzywa Myśliwego, wręcza mu sztylet i nakazuje zgładzić 
Śnieżkę. Myśliwy, choć wzdraga się przed spełnieniem strasznego 
rozkazu, prowadzi ją jednak posłusznie do lasu. 

W ostatniej chwili, wzruszony prośbą Śnieżki, lituje się nad jej losem 
i puszcza ją wolno. Śnieżka, która nie może powrócić na królewski 
zamek, wędruje samotnie tajemniczym, grożnym lasem. 

Nadchodzi noc i straszliwa burza. Na zamku Królowa tryumfuje, 
nieświadoma, że Myśliwy nie spełnił jej rozkazu. 

AKT/I 

Ucichła nocna burza. Znużona Śnieżka zasnęła w głębokim lesie. 
Nastał świt. Do śpiącej Śnieżki podchodzą przyjazne zwierzęta: Ptak, 
Lis, Wiewiórki, Jeż, a nawet Niedżwiedż. Rozpoczyna się wspólna 
zabawa a potem droga w głąb tajemniczego lasu. 

Z oddali nadchodzi 7 Krasnoludków, powracających z pracy 
w kopalni diamentów. Lecz do ich domku, podprowadzona przez 
zwierzęta, wcześniej dotarła Śnieżka, która natychmiast zabrała się 
do porządków a potem, utrudzona, zasnęła, pożegnana przez swych 
leśnych przyjaciół. 

Przybyły Krasnoludki: co to, ktoś wszedł do ich domku i śpi? Któż 
to jest - ależ śnieżka ... Jej opowieść o sierocym losie bardzo wzruszyła 
Krasnali - nawet Gburek, choć jako ostatni, uległ czarowi Śnieżki. 

AKT/li 

Śnieżka co dnia, po obudzeniu Krasnoludków i porannej gimna
styce, wyprawia ich do pracy, a potem zabiera się do porządków 
i zajęć domowych. 

Zła Królowa z odbicia w czarodziejskim zwierciadle wie już gdzie 
Śnieżka przebywa. Postanawia wyprawić się do domku Krasnoludków, 
by ją podstępnie zgładzić podając jej zatrute jabłko. 

Śnieżka nie rozpoznała w utrudzonej staruszce mściwej macochy 
i podała jej kubek orzeżwia1ącej wody. Przyjęła też w zamian jabłko, 
lecz już pierwszy kęs spowodował, że osunęła się na ziemię. Nie żyje! 
... Lamentują zwierzęta i Krasnoludki po powrocie z pracy. 

Nie żyje' ... Lecz oto nadchodzi Królewicz, który wyprawił się 
na poszukiwanie Śnieżki. Miłość zwycięża zły czar - Śnieżka ożywa' 

Czeka ją teraz droga na królewski zamek i wielka zabawa, w której 
udział biorą jej najbliżsi przyjaciele - Krasnoludki i leśne zwierzęta . 

A zła macocha ponieść musi srogą karę. 

Bracia Grimm 
Byli dwal bracia bracia 

nierozłączni od lat najwcześniejszych 
po ostatnie. Choć pochodzili z biednej 
rodziny, a osieroceni wcześnie 
z trudem przedzierali się przez życie, 
dzięki wytrwałej pracy i wielkim 
zdolnościom zyskali sławę i szerokie 
uznanie nie tylko w Niemczech. Bracia 
Grimm ... 

Współpracowali z sobą tak ściśle, 
że wiele ich dziel jest wspólnego 
autorstwa. Starszy z braci, Jakub (żył 
w latach 1785-1863), sławny uczony, 
szczególny wkład wniósł w rozwój 
językoznawstwa jako autor zawartej 
w 4 tomach gramatyki niemieckiej. 
Młodszy Wilhelm 0786-1859) także 
zapisał się w dziejach nauki 
cenionymi pracami, głównie z historii 
literarury. 

Profesorowie sławnych uniwersy
tetów i członkowie berlińskiej 
Akademii Nauk zyskali szeroką sławę 
już za życia - lecz nie tyle dzięki 
cenionym pracom naukowym, lecz 
zbiorom baśni, które spisywali 
traktując je jako materiał badawczy 
z dziedziny folkloru. Tymczasem 
okazało się. że książki, które miały 
mieć znaczenie zapisów naukowych, 
stały się zbiorami baśni dla dzieci, 
sami zaś ich autorzy są dziś głównie 
znani jako bajkopisarze - Bracia 
Grimm. Ich zbiory baśni zaliczane są 
do najpoczytniejszych w świecie, obok 
baśni Hansa Christiana Andersena 
i Charlesa Perraulta. 

Spośród dwustu baśni, które 
spisali i opracowali do najbardziej 
znanych zalicza się baśń o królewnie 
5nieżce I krasnoludkach, która 
wielokrotnie stawała się tematem 
utworów scenicznych, w tym także 
baletów - podobnie jak baśń 
o Kopciuszku, 5piącej Królewnie czy 
Czerwonym Kapturku. Baśń ta zyskała 
jeszcze większą popularność dzięki 
fllmowi rysunkowemu Walta Disneya: 
"Królewna 5nieżka i siedmiu krasno
ludków" 

Bogdan Pawłowski 
-autor muzyki 

Balet o "Śnieżce" 
Balet polskich twórców 

pl. "Króle'Mla Snieżka" oparty na baSni 
braci Grimm został po raz pierwszy 
wystawiony przez Teatr Wielki w lodzi. 
Prapremiera odbyła się 14 marca 1970 roku 
i wystąpili w niej w roli Snieżki i Królewiaa 
lancerze, których piękna kariera rozpoaęla 
się w Operze $tąskiej : Iwona Wakowska -
wspaniała Odetta-Odylia w ".Jeziorze 
labędzim" Piotra Czajkowskiego na bytom
skiej scenie oraz jej partner Eugeniusz 
Jakubiak. 

Balet "Króle'Mla Snieżka" z muzyką 
Bogdana Pawłowskiego do libretta Witolda 
Borkowskiego i Stanisława Piotrowskiego 
utrzymuje się od lego aasu nieprzerwanie 
na scenie Teatru Wielkiego w lodzi, 
trzykrotnie przywracany do repertuaru. 
Po prapremierze bale! len trafił niebawem 
na wiele scen krajowych i zagranianych: 
Warszawa, Bydgosza, Gdynia, Szaecin. 
Gda~sk, Wrocław, Kraków, Wilno. Kijów, 
Brno, Kujbyszew, Nowosybirsk, Gorki, 
Skopje, Budziszyn ... Tearl Narodowy z Brna 
przez trzy tygodnie prezentował "Królewnę 
Snieżkę" w Paryżu . Teatr Wielki z lodzi odbył 
z nią lourn~ po Niemaech, Holandii, 
Francji, Szwecji i Szwajcarii. Opera 
Krakowska dwukrotnie goSciła z tym 
baletem we Włoszech . 

Najnowsza realizacja "Króle'Mly 
Snieżki" w Operze $tąskiej będzie 22 
premierą lego cieszącego się wielkim 
powodzeniem scenianym polskiego 
baletu 

Twórca muzyki - Bogdan Paw/owski fur. w 1932r. we Wlodawku/ iest 
kompozytorem o wszechstronnych zainferesowamach. Stworzył około 150 
ilustracii muzycznych do spektakli teatralnych, pisze dla radia i ńlmu. Ma także 
zasługi w przywracaniu kulturze polskiei utraconych dziel iako instrumentator 
zniszczonych partytur fm.in. zawdzięczamy mu przywrócenie cenionei opery 
Romana Siatkowskiego "Fidelis"}. Bogdan Paw/owski /est człowiekiem teatru -
przez ponad dwadzie1cia lat byl związany jako kierownik muzyczny z Teatrem 
Powszechnym w łodzi /pe/nil również ń.mkq"ę dyrektora naczelnego 
i artystycznego lei zaslużonei sceny/ Od lat dwudziestu jest także wykładowcą 
Akademii Muzycznei w łodzi, gdzie uczy instrumentacji i czytania partytur. 
Szczególnie wiele zaimuie w jego twórczości muzyka dla dzieci. Jest autorem 
oko/o 30 piosenek oraz musicali - min. "Słonecznego Kra/u" i "Piotrusia Pana~ 
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