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Wróżka 

Ch. Parrault, Śpiąca królewna. 
La belle au bois dormant 

Fragmenty w przekładzie o oprac. H Januszewskiej 

Był sobie raz król i królowa, którzy trapili się bardzo, że 

nie mają dzieci. Gdy więc po latach urodziła im się córka, 

wyprawili jej huczne chrzciny i na chrzestne matki zaprosili 
znajome wróili, a było ich siedem .. . Chrzest królewny odbył 

się nadzwyczaj okazale, po czym wszyscy goście udali się do 

królewskiego zamku na kolację ... Już lokaje zaczęli wnościć 

dymiące półmiski, gdy otworzyły się drzwi i do sali weszła 

jeszcze jedna wróżka . Ósma. Do licha! - szepnął przerażo
ny król - - zapomniałem o tej starej! Pięćdziesiąt lat nikt o niej 
nic słyszał . - Prosimy do stołu ! - zawołał król zrywając się 

ze sw go krzesła i podsuwając je starej wróżce . 

- Nie pora szastać się teraz, Wasza Królewska Mość, 

i tak widzę, żeście o mnie zapomnieli ... 

Tymczasem skończyła się uczta i wróżki rozpoczęły wrę
czanie darów królewnie. Pierwsza obdarzyła ją urodą, druga 

rozumem, trzecia zwinnością, czwarta słowiczym głosikiem, 

piąta - wdziękiem, szósta - sprytem, a siódma - dowci

pem i htunorem. 

- Dość tych uprzejmości fuknęła stara wróżka . - Puść

cie mnie teraz do królewny! I nim ktokolwiek zdołał prze

szkodzić, zbliżyła się do kołyski i zamruczała : - Gdy skoń

czysz piętnaście lat, moja ślicznotko, przekłujesz sobie dłoń 

wrzecionem i umrzesz. - Ach! - krzyknęła królowa i ze

mdlała. Wesoła wróżka chwyciła dzbanuszek, chlusnęła ser

decznie na królową i zwróciwszy się do starej wróżki, powie

działa ostro: - Wstyd mi doprawdy za panią, moja jejmość! 

Niestety nie mam tyle mocy, aby całkiem odwrócić zły urok, 

mogę jednak zmniejszyć jego złe skutki . Wprawdzie królew

na przekłuje sobie dłoń wrzecionem, nie umrze jednak, ale 

zapadnie w stuletni sen ... 

Po stu latach - ciągnęła dal~j z uśmiechem - zjawi się 

syn królewski i obudzi królewnę ... Będzie to bardzo piękny 

królewicz. 

Król postanowił uczynić wszystko, co leży w królewskiej 
mocy, aby oddalić niebezpieczeństwo grożące jego dziecku. 

Zamknął się więc w gabinecie i napisał orędzie do podda
nych. I wszędzie, gdzie pokazał się dobosz królewski, ludzie 
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wyrzucali wrzeciona na złom, przędziwo do koszów, wyno

sili je na śmietnik i palili. Dobosz objechał cały kraj po czym 

zawrócił do za.rnk.'l! . 
Zatrzymał się u węgła obronnego mum, gdzie stała osy

pująca się, na wpół zrujnowana wieża. W jej okienku ukazała 
się siwa głowa jakiejś starowinki. - Mam już blisko sto lat, 
osiemdziesiąt mieszkam w tej wieży, powiedziała , i słysza

łam tyle orędzi, że wcale s ię nimi nie przejmuję ... 
Lala biegły spokojnie. Królewna rosła zdrowo i z każdym 

rokiem przybywało jej urody, rozumu, zwinności, sprytu 

i dowcipu. Była leż pod czujną opieką, choć nie jest to spra
wa łatwa opiekować się kimś, kto jest obdarzony przez wróż
ki tyloma zaletami... Królevvna skończyła już 15 lat. Pewne
go dnia, korzystając z pięknej pogody wybiegła z piłką i ulu
bioną suczką do ogrodu ... Piłka sakała, toczyła się coraz prę
dzej w stronę zamkowego muru, w stronę starej wieży i lu się 

zatrzymała. 

- O, jaka wysoka wieża! - zawołała kró lewna, cieka

wam, klo tam mieszka? I króle\vna wbiegła po kamiennych 
schodkach na szczyt wieży. Pośrodku izdebki na drewnianym 
zydelku siedziała siwa starowinka i przędła na kołowrotku, 
a \'11Leciono obracało się szybko i f"Llfkotało wesoło . Co to 

za dziwny sprzęt? - zawołała królewna. - Co to sil( tak 

szybko obraca? I królewna pochwyciła wrzeciono. A wtedy, 
czy dlatego, że ruch królewny był zbyt gwattowny, czy też 

dlatego, że taka była wola wróżek, królewna przeb iła sobie 

nim rękę i padła zemdlona ... - Ratunku! Pomocy! -wołała 

starowinka wychylając się z okna wieży. Przerażeni dworacy 
zbiegli się do starej wieży ... Tmdno opowiedzieć, jakie za
mieszanie zastali król i królowa, gdy wbiegli do izby na szczy

cie! - Moi państwo, proszę się uspokoić- odezwał się na

gle głos wesołej wróżki, która niespodziewanie zjawiła s ię 

wśród dworaków i torowała sobie drogę laseczką ... 
Na rozkaz wróżki dworacy przenieśli królewnę do jej kom

naty i ułożyli na wygodnym łożu. - Niech nic nie zakłóci jej 

snu powiedziała wróżka, podn iosła swoją laseczkę i dotknęła 

nią króla, królową, ochmistrzynię i wszystkich dworaków, 

którzy natychmiast usunęli. Cały zamek pogrążył s i ę w głę

bokim stuletnim śnic ... 
Minęło sto lat. Syn króla, który wówczas panował w tym 

kraju wybrał się w te stron na łowy. Co to za wieżyce 
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migocą zza drzew, tam daleko, panowie myśliwi? -zapytał 

królewicz, po czym spiął konia i popędził w głąb lasu. Galo

pując bez ustanku dotarł wkrótce do bram zamkowych i wje

chał w kasztanową aleję, J...1:óra prowadziła do Z.1.mkowego 

dziedzińca. Książę zeskoczył z konia i ruszył przed siebie 

zdumiony ci szą, która wszędzie panowała. W ciszy wstąpił 

na dziedziniec. Widok, jaki s i ę przed nim roztaczał, mógł 
zmrozić krew w żyłach każdego człowieka. 

Leżeli lu pokotem królewscy gwardziści i nie dawali zna
ku życia. No, no - powiedział królewicz kręcąc głową 

i ruszył dalej. Minął wiele pokojów i wreszcie wszedł do zło
cistej komnaty. W progu zatrzymał się i stał długo nierucho

my, wpatrzony w złote łoże i w leżącą na nim osóbkę. Wpa

trzony w śpiącą piękność zbliżył się do łoża i padł przed nim 
na kolana. Wtedy śpiąca królewna otworzyła oczy. - Czy to 

ty, mój królewiczu? zapytała z uśmiechem . Długo czeka
łam na ciebie. - Ach, czekałaś. - wykrzyknął uradowany 

królewicz. Bardzo się z tego cieszę, ale nic nie rozumiem. 

- Śliczna królewno - powiedział wzruszony - czy wobec 
tego zechcesz zostać moją żoną? ... - Skoro tak orzekły wróż

ki ... - rzekła królewna skromnie. Za drzwiami rozległ s ię 

gwar głosów: króla, królowej, dworaków ... 

- Kto to jest? - zawołał król. Królewicz- powiedziała 

królewna. 

I dodała : Bardzo przystojny ... Nastąpiły radosne chwi-

le powitania. Królewicz podobał się wszystkim nadzwyczaj
nie, więc jego prośba o rękę królewny została przychylnie 

przyjęta. · Niech żyje młoda para! - zawołali wszyscy za 
doboszem. 

- icch żyje! - odezwał się dźwięczny głos i nagle po
jawiła się zadyszana w soła wróżka. Właśnie bawiłam 

w królestwie Facecji powiedziała- gdy doszła mnie wia

domość o tym, co się zdarzyło na zamku. Cieszę się, że zdą
żyłam w porę ... 

Przebudzeni muzykanci sięgnęli po skrzypce, wiolę, klar

nety, basy i oboje i odezwały się piękne pieśni sprzed stu lat. 

Lecz zachwyciły wszystkich, bo piękne pieśni i piękne bajki 

nigdy się nie starzeją. 

9 



Marius Petipa „Szkice i plany muzyczno-sceniczne". 
Fragmenty 

24 tancerzy z corps de ballet . Obręcze . 12 małych obręczy. 
24 koszyczki z owocami. 12 kwiatowych wieńców 
Petipa nie zrealizował tego zamys łu . Nie zastosowal ani koszy. ani wień
ców ani obręczy, liczba tancerzy też podczas prapremiery by/a inna. 
Rysunek demonstruje jednak sedno samego pomysłu choreograficzne
go, dla którego punktem wyjścia by /a Idea girlandy, i tę Petipa zrealizo
wał w swoim układzie . 

'"-'-~>o 

.c.c.c o"" 
Y.. Of '' "' 
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.„_„ o"" 

""'"" „„ 
• , • • o ... 
.... 0.4•,.. 
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1. Walca powinienem zacząć bez koszyczków. Krzyżuja się one, 
gdy tancerze krzyżują ręce albo gdy kładą je w pasie. Tancerze 
wznoszą kosze do góry - albo nie będą tego robic? Cztery pary 
wychodzą na przód sceny, następnie dwie ko ejne pary. Wznoszą 
one kosze do góry . 

2. Zejście ze sceny. 3. Mężczyźn i . 4 . Ponownie wchodza na 
scenę tworząc grupę podczas gdy te cztery i dwie pary wspólnie 
tańczą . 

IO 
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„Śp-iąca królewna" 

Piotra Czajkowskiego 

W przeciwieństwie do „Jeziora łabędziego", wobec które

go Czajkowski żywił ten dość osobliwy rodzaj niechęci, jak.i 

wzbudzają czasem niezbyt udane i nie nazbyt kochane dzieci, 

, Śpiąca królewna" była od pierwszej chwili tym dziełem, które 

upodobał sobie najbardziej i które otaczał szczególnym sen

tymentem, nic więc dziwnego, że to w niej właśnie upatrywał 

swoje największe osiągnięcie w dziedzinie muzyki baletowej. 

Zgodny osąd zarówno współczesnych jak i potomności, rzecz 

jasna jak najlepszy, potwierdził słuszność tej opinii; „Śpiąca 
królewna" uchodzi bowiem nic tylko za najdojrzalszy balet 

Czajkowskiego ale leż za najwspanialsze dzieło tego rodzaju 

w całych dziejach rosyjskiego baletu epoki carskiej . Utwór 

wywarł przemożne wrażenie już podczas petersburskiej pra

pramiery w grudniu 1890 roku, którą uświetnił swą obecno

ścią sam car Aleksander lll. A było to przedstawienie co się 

zowie, spektakl przygotowany z niebywałym wprost przepy

chem. Dość tu wspomnieć, że wziął \V nim udział prnwie cały 

zespół Mariańskiego Teatm (a więc ni mniej ni więcej tylko 

dwie setki świetnie wyszkolonych tancerek i tancerzy), że 

dekoracje i kostiumy - podobno bajeczne -pochłonęły za

wrotną sumę osiemdziesięciu tysięcy rubli . Pisze o tym 

w swoich „Wspomnieniach" głośny malarz tych czasów a za
razem kronikarz baletu, Aleksander Benois, potwierdzają to 

także, każda na swój sposób, dwie wielkie gwiazdy rosyjskiego 

baletu :Anna Pawłowa, dJa której ten spektakl był,jak się zdaje, 

największym przeżyciem estetycznym dzieciństwa , oraz de

biutująca właśnie w „Królewnie" Tamara Karsawina. 

Powody sukcesu „Królewny" były liczne i rozmaite, naj

ważniejszym jednak - co do tego nic ma najmniejszej wąt

pliwości była niespotykana dotąd zgodność i harmonia po

między muzyką i choreografią. Jej autorem był Marius Iwa

nowicz Petipa. Inwencja, wrażliwość muzyczna oraz wyrafi

nowana wobraźnia tego artysty sprawiły że wyczarował on 

widowisko, jakiego nigdy wcześniej w Rosji nie widziano. 

Współpraca Petipy z Czajkowskim była tak bliska i ścisła, że 
czasem trudno orzec kto kogo w takim czy innym ustępie in

spirował. W tej mierze dysponujemy obfitą i nader ciekawą 
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dokwnentacją. Przykładem niech będzie jedna z adresowa

nych do kompozytora not choreografa. W sposób kategoryczny 

wyraża on w niej, czego oczekuje po muzyce w końcowej 

s~cnic pierwszego aktu : „Nagle Aurora spostrzegła starą ko
bietę z robótką w ręku. Muzyka na 2/4, która stopniowo prze

m ienia się w walca na 3/4. Zaraz potem potrzebuję nagłej 

pauzy.Aurora kłuje się w palec. Sprawia to ból, więc wydaje 

okrzyk. Na palcu pojawia się krew. Proszę mi dać na to 8 zwar

tych taktów na 4/4. Aurora z.aczyna swój taniec. Dostaje za

wrotu głowy, zatacza si , traci równowagę. Wzbudza to po

wszechne zdmnienie dwom. To, co robiAurora powinno przy

pominać wszystko, tylko nie taniec. To ma być coś w rodzaju 

o.błędu. Zachowuje się tak, j akby ukąsiła ją tarantula; zatacza 

się po czym pada na ziemię. Z tym wszystkim musi P n sobie 

poradzić w przeciągu 24, najwyżej 32 taktów. Na koniec po

trzebne mi jest parotaktowe tcnnolo, które ma sprawić wra

żenie, jakby z bólu i strachu wykrzykiwała ona „Ojcze! mat

ko". I kiedy wszyscy kierują wzrok na staruchę, i gdy ta zrzu

ca swój płaszcz, jest rzeczą nieodzowną, by w orkiestrze za

brzmiała z najwyższą mocą pełna skala chromatyczna' . 

(cyt. z.a J. Słonimski, Marius I. Petipa, tłum. J. B.) 

Czjkowski, ma się rozumieć, w lot pojmował intencje Pe

ti~y .i je~o wymogi starał się spełniać jak najsumienniej. Za
piski w Jego „Dzienniku" świadczą zresztą, że nie sprawiało 

mu to większych trudnośc i . „Bogu niech będą dzięki - zy

tamy - szkic ukończyłem 7 czerwca o ósmej wieczorem. 

Bi~rąc. wszystko do hipy pracowałem nad tym 1 O dni w paź

d21er:1iku, 3 tygodnie w styczniu, no i teraz dodatkowo ty

d~1cn w stune 40 dni". Z instrumentacją dzieła poszło już 

me tak gładko . Praca nad nią przebiegała to „z trudem", to 

„w poczuciu zwątpienia", to znowu „w euforii" i wtedy Czaj

kowski tworqł ,jak szalony" . Wielkiego walca z pierwszego 

aktu zinstrumentował" z przyjemnością", choć \.vypadło to 

akurat „w rocznicę śmierci matki". Niebawem partytura była 

gotowa i kompozytor mógł zapisać, że „z pleców spadł mu 

ogromny ciężar" . 

Wobec muzyki Czajkowskiego padają często zarzuty, że 

zbyt wicie jest w niej „krągłych, naiwnych melodii", że za

nadto grzeszy ona trywialnym sentymentalizmem, albo pato

sem, niestety, co nieco pretensjonalnym. Powiedzmy to sobie 

wprost: miejsc czy ustępów tego rodzaju nie brak także 
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w partyturze ,,Śpiącej królewny", a il)'tujący „ekshibicjonizm 

uczuć" ( że przypomnę tu głośną formułę Einsteina) też tu 

i ówdzie dochodzi do głosu. 

Najczęściej jednak obcujemy z muzyką wielkiej urody, 

miejscami dowcipną i błyskotliwą, miejscami liryczną i ele

gancką. 

Brak miejsca nie pozwala nam wymienić wszystkich ze 

swadąskomponowanych numerów, ale na parę warto zwrócić 

specjalną uwagę; należy do nich mistrzowskie allegro „Kota 

w butach", należy świetny pastisz gawota, nale7_.ą, rzecz ja

sna, walce, marsze i polonezy, jak zwykle u Czajkowskiego 

-porywające i zachwycające. 

Wielkim admiratorem „Śpiącej królewny" był Igor Stra

wiński, zazwyczaj surowy w swoich sądach i opiniach, wedle 

którego mamy tu do czynienia z „prawdziwym arcydziełem". 

„Przez szereg dni - wyznał on w wywiadzie dla „Time
sa" - dawało mi ono poczucie szczęścia, z przyjemnością 

nieustannie odnajdowałem w tym dziele tę samą świeżość 

i moc, i tego samego ducha . Każde wejście, każdy sceniczny 
gest potraktowany hl został indywidualnie, lo znaczy zgodnie 
z charakterem postaci czy sytuacji scenicznej, każdy numer 

ma swoje własne oblicze". Przytoczona wypowiedź pochÓ

dzi z 1921 roku, a kompozytor udzielił jej przy okazji lon
dyńskiej premie!)' baletu, nic mniej sławnej niż prapremiera 

petersburska. To właśnie wtedy po raz pierwszy „ Śpiącą 
królcwrn~" poznała publiczność zachodnioeuropejska. Pomy
słodawcą i realizatorem spektaklu był Sergiusz Diagilew. Do 
tego przedsięwzięcia udało mu się pozyskać najznakomitszych 

artystów: Leona Baksta, którego bajeczna scenografia wywo
łała gromki aplauz publiczności, Olgę Spiesiwcewą, która 
tańczyłuAurorę, Piotra Własyniowa, któremu powierzono rolę 

księcia Desire (w angielskiej wersji nosił on imię Charming). 

W efektownej roli złej wróżki Carabosse wystąpiła wówczas 
Carlotta Brianza - pamiętnaAurora w petersburskiej wersji 

Pepity. W przygotowaniu tego spektaklu miał swój udział tak

że Strawiński. Diagilew powierzył mu instrumentacjQ tych 
fragmentów dzieła, które z czasem usunięto w Petersburgu 

(m.in. „Trzech Iwanów"). Ponieważ zmieniona też została ko
lejność nicktól)'ch numerów, zadaniem autora „Święta wio
sny" było sporządzenie „koniecznych spojeń harmonicznych 
i orkiestralnych". 
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,,Z prawdziwą przyjemnością - napisał Strawiński 

w „Kronice mego życia" - uczestniczyłem w tym tworzeniu 

kierowany nie tylko umiłowaniem Czajkowskiego, ale rów

nież głębokim podziwem dla baletu klasycznego, który przez 

swoją istotę, poprzez piękno ładu i arystokratyczny l)'gor form 

odpowiada jak najbardziej mojemu pojmowaniu sztuki. 

W tańcu klasycznym widzę bowiem triumf mądrej koncepcji 

nad bezładem., reguły nad dowolnością, porządku nad przy

padkiem. Jak widać doszedłem tutaj do odwiecznych przeci

wieństw, jakie istnieją w szh1ce pomiędzy zasadą apollińską 

a zasadą dionizyjską. Ta druga za ostateczny cel uważa eks

tazę, czyli zatracenie samego siebie, podczas gdy sztuka wy

maga przede wszystkim świadomości artysty. Mój wybór mię

dzy tymi dwiema zasadami nic mógł wiQc ulegać wątpliwo

ści. 

Jeśli do tego stopnia cenię balet klasyczny, to nie tylko 

dlatego, że znajduję w nim upodobanie, ale dlatego, że widzę 

w nim właśnie doskonały wyraz zasady apollińskiej' ' . 

Zamek w Usses we Francji 
(w departamencie Indre-et-Loire), 

w którym zgodnie z tradycją Perrault widział 
model zamku ze „Śpiącej Królewny". 

15 



Treść baletu 

PROLOG 

Podczas prapremiery dekoracje utr.cymanc były w stylu 

XVll wieku. Scena ukazuje salę przyjęć w królewskim za

mlrn. a środku sceny znajdują się kołyska królewny Aurory, 

której uroczyste chrzciny właśnie mają się zacząć. Do sali 

wkraczają dworzanie i damy dworu, ponadto mistrz ceremo

nii - Catalabultc. W chwilę potem następuje uroczyste wej

ście króla z królową oraz zaproszonych gości, a wśród nich 

sześciu dobrych wróżek, którym przewodzi Wróżka Bzu. 

Wszystkie wróżki kolejno składają dziecku dary. Gdy do ko

łyski zbliża się Wróżka Bzu, do zamku wpada rozgniewana 

wróżka Carabosse, której gospodarze zapomnieli zaprosić. 

Wszelkie próby uśmierzenia jej złości nic przynoszą re

zultatu; Carabosse rzuca na niemowlę zaklęcie, na mocy które

go Aurora ma umrzeć w kwiecie wieku, a to wskutek ukłucia 

w palec, którego w żadnym razie nie uda jej się uniknąć ... 

Wróżka Bzu, która nie zdążyła jeszcze złożyć swego daru, 

łagodzi zaklęcie Carabosse, nie ma bowiem aż takiej mocy 

by je uchylić; Aurora nie umrze , tylko zapadnie w stuletni 

sen, z którego zbudzi jąpocahmkiem młody i piękny książę . 

Rozwścieczona Carabossc opuszcw zamek tak jak doń przy

była, to jest zaprzęgiem obmierzłych szczurów. 

AKT! 

Szesnaście lat później . W zamkowym ogrodzie trwają przy

gotowania do uroczystości urodzin królewny Aurory. Catala

buttc pilnie strzeże, by nikt nic posługiwał się żadnym ostrym 

narzędziem. Poja\viają się goście oraz czterej książęta ubie

gający się o rękę królewny. Aurora uprzejmie ich wita, po 

czym podejmuje z nimi taniec. Jest to słynne „Adagio z róża

mi", wykonywane najczęściej w starym, klasycznym układzie 

Pepity. 

Niespodziewanie w ogrodzie pojawa się jakaś staruszka 

z wrzecionem w ręku.Aurora, która tego rodzaju przedmiotu 
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nigdy nie widziała, zbliża się do niej z ciekawością, bierze 

wrzeciono do ręki i boleśnie rani ię w palce. Starnszka zrzu

ca swój płaszcz i odsłania oblicze; łatwo zagadnąć, że to Ca

rabossc, która teraz napawa się dh1go oczekiwaną zemstą 

Aurora osuwa się na ziemię. Stopniowo zapada w sen, a wraz 

z nią król, królowa, Catalabutte oraz cały dwór. Wśród bły

skawic i grzmotów zamkowy ogród stopniowo przeobraża się 

w dziki i niedostępny bór. 

Nim tak się stanic ukaże się jeszcze dobra Wróżka Bzu, 

która czuwa, by wszystko spełniło się zgodnie z jej wolą 

AKTII 

Sto lat poźniej. W pobliżu zaczarowanego zamku poluje 

książę Desire wraz ze świtą. Książę jest smutny, toteż dziew

częta i młodzieńcy próbują go jakoś rozweselić. Gdy wre

szcie pozostaje sam, pojawia się Wróżka Bzu, która w cwro

dziejski sposób ukazuje mu pogrążoną we śnie Aurorę. Cho

ciaż zmierzch już zapadł, Desire rusza w głąb lasu w poszuki

waniu zamku. Odnajduje go dopiero nocą, w lesie bowiem 

panuje mgła i trzeba czekać pełni księżyca. Do wnętrza wpro

wadza go Wróżka Bzu, i oto jej zklęcie zaczyna się spełniać. 

W zasnutej pajęczynami komnacie Desirć spostrzega śpiącą 

Aurorę. Oczarowany jej urodą składa na jej czole pocałunek 

nie wiedząc, że tym samym zdejmie z niej zły czar . Stopnio

wo ze snu budzą się wszyscy mieszkańcy zamku. Desirć pro

si o ręk Aurory i uzyskttje ją tak od ni~j samej jak i od jej 

królewskich rodziców. 

Akt III 

Wesele Auror i księcia Dcsire. W tak.1. uroczystego mar

sza na dziedziniec zamkowy wkracza weselny orszak. Roz

poczyna się wielka uroczystość, w której oprócz młodożeń

ców i rodziców udział biorą wszystkie dobre wróżki, dworza

nie, dwórki oraz wiciu zaproszonych gości . Wśród tych ostat

nich szereg postaci z innych bajek Perraulta, a więc Czerwo

ny Kapturek, Kot w butach, Tomcio Paluch, Błękitny Ptak ... 

Podczas petersburskiej premiery w zakończeniu baletu uka

zał się także Apollo w stroju króla Ludwika XIV, którego 

wielbicielem był autor literackiego pierwowzom. 
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ZETO -

"' BYDGOSZCZ 

Rok 1966 , 

PROFESJONALNA 
FIRMA 

INFORMATYCZNA 

powołanie f irmy ZETO Bydgoszcz, stanowi 

początek rozwoju informatyki w reg ion ie. 

Specjalność ZETO to projektowan ie, pro
gramowanie i eksploatacja systemów in 

formatycznych opartych na światowych 

standardach baz danych z dostępem zdal
nym . 

Jesteśmy autorami ap li kacj i dla banków, 

urzędów, firm ubezp ieczen iowych , produk
cyjnych i handlowych. 

OFERUJEMY: 

+ doradztwo organizacyjno-tech
niczne + rea l i zację oprogramowa
nia + gotowe systemy informatycz

ne + przetwarzanie wsadowe 

i zdalne + dostawy mikrosp rzętu 

+ instalacje sieci mikrokomputero

wych + serwis sprzętu i oprogra

mowania + szkolenie informatycz
ne 

ZAPRASZAMY 
85-950 Bydgoszcz, ul. Kurpińskiego 9 

tel. 41-20-11 ( 17), fax 41-59-77, telex 056 2355 
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Piotr Ilicz Czajkowski 

Romantyczny kompozytor ro yjski urodzony w Wotkir1sku, 
7 maja 1840 roku, zmarły 25 października 7 893 r., w Peters
burgu. Zan im rozpoczą ł studia muzyczne uzy kał dyplom 
w Szkole Prawn iczej. W konserwatorium petersburskim stu
diował u A. Rubinsteina oraz M. Zaremby, po czym sam wy
kłada/ tam kompozycję w Jatach 7 866-1878. Współczesny 
kompozytorom z tak zwanej 11 Po tr;dncj Gromadki", do których 
zbliżył się w latach 7 860-7 810, Czajkowski reprezentował 
zgoła odm ienną tendencją estetyczną, dążył bowiem do syn
tezy rodzimych elementów rosyjskich z tym co charakteryzo
wało muzykę zachodnioeuropejską, przede wszysckim niemiec
ką, włoską i francuską . 

Uprawiał wsLelkie rodzaje i formy muzyczne: operę (11 Eu
gicniusz Oniegin", 11 Dama Pikowa "), muzykę symfoniczną 
(uwertury, poematy symfoniczne, koncerty i symfon ie), muzy
k9 kameralną. Wielką popularność zdobyły 1ego symfoniczne 
balety: 

11
Jezioro łabędzie'' 7 876, „Śpiąca królewna" 7 889, 

i 11 Dziadek do orzech6w11 1893. 

Marius Iwanowicz Pepita 

Naturalizowany w Rosji francuski tancerz i choreograf. Uro
dzi ł ię w Marsylii w 1834 roku. W młodości występował 
z najsłynn ieszym i balerinami doby romanty7mu, m.in. z Fan
ny Eis/er i Car/oltą Grisi. W 7 862 roku związał ię z Maryjskim 
Teatrem w Petersburgu, gdzie zrealizował szereg słynnych ukła 
dów choreograficznych wśród nich 11 Bajaderę 11 L. A. Minkusa, 
"JeLioro łab9dzie11 Czajkowskiego (wersja z 7 894 roku, ściśle 
rzecz biorąc jedyn ie akt I i 111, poniewai: tzw, 11białe11 akty opra
cował wtedy Lew Iwanow), 11 Rajmondę11 A. Głazunowa oraz 

11 Śp iącą królewnę". Pepita zmarł w Petersburgu 14 lipca 
1910 roku. 

Charles Perrault 

Pisarz i poeta francuski żyjący w latach 1628-1703. Jego 
bajki, zwłaszcza ce naj ławniejsze jak 11 Kot w butach", 11 Tom
cio Paluch", 11 Czerwony Kaprurek11

1 „Sinobrody", zdobył sobie 
niebywałą popularność także pon granicami Francji, często 
też inspirowały kompozytorów. Perrault zasłynął także jako 
wielki obrońca języka i kultury francu kiej. W 7 687 roku swo
im wierszem p.t. 11 Wiek Ludwika Wielkiego", kcóry był panegi
rikiem Ludwika XIV, za inicjowa ł s łynny spór intelektualistów 
znany jako „Querel/e des an ien et de moderens" (Sp6r sta
rożytników z nowożytnikami). Perrault stal na stanowisku, że 
ówczesna kultura francuska nie tylko że nie ustępuje kulturze 
starożytnej Grecji i Rzymu, ale ją przewyższa . Jego głównym 
przeciwnikiem by/ Nicolas Boileau. 
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BYDGOSKIE ZAKŁADY SKLEJEK 

ul. Fordońska 154 

85-752 Bydgoszcz 

tel. 42-50-61, tlx 562295, fax 42-06-73 

NASZE WYROBY OBECNIE TO: 

c:> sklejka iglasta suchotrwała ogólnego przeznaczenia 
c:> sklejka iglasta wodoodpo rna ogólnego przemaczenia 

c:> sklejka liściasta suchotrwała ogólnego przeznaczenia 
c:> sklejka li ściasta wodoodporna ogólnego przeznaczenia 

c:> sklejka na podłogi do kontenerów 

c:> sklejka szalunkowa dla budownictwa 
~lign ofo l - jako tworzywo drzewne 
~ kleje feno lowe 

NOWE ASORTYMENTY . , 
IUZ WKROTCE, TO: 

c:> fo lia feno lowa 
c:> tetefol 
c:> folia finish 

c:> sklejka foliowana dla budown ictwa 

i przemysłu samochodowego 
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ARTYŚCI I PRACOWNICY OP ERY N OVA 
W SEZONlE 1994/95 

Balet 
Kierownik i pedagog: 

Władimir Gl inskich 

Inspektor: 
Beata Kotowska 

Akompaniatorzy: 
Eugieniusz Gątkiewicz•\ Hanna Skórska 

So l iści: 

Maria Adamska, Artur Adamski , Tomasz 
Dempczyński"', Alessia Denisowa, Cezary 
Dróżdż, Ewa Głowacka (gości n nie), Arkadiusz 
Gołygowski*, Beata Grzesińska"' , Marcin 
Kaczorowski (gościnnie) , Aleksandra M ioduska, 

Cezary Pyszka, Irina Suchorukowa, Anatolij 
Zaborowski, Luiza Żymełka (gościnnie). 

Koryfeje: 
Marek Kobielski, Piotr Kobierzyńsk i, 

Beata Korowska, Beata Piskorska, 
Ewa Ryn kowska, Marra Żurawska-Kobielska 

Zespół baleto'vV'f 
T. Azjan, J. Czyszak, E. Grodzka, 
G . Stefanowicz, R. Tuszyński, l. Wasiniewska, 
M. Tkaczyk (adept). 

Masażysta i rehabili tan t: 
K. Palicki 

aliści śpiewacy 

Soprany: 
Beata Gramza Małgorzata Grela , 
Wiesława Kończewska, Magdalena Krzyńska, 
Kata rzyna Matuszak, Elżbieta Stengert, 
Barbara Stryjecka, ·rszula Walaszczyk-Nogaj, 
Beata Walczyna. 

Mezzosoprany: 
Alicja Górska-Baron, Jolanta Gzella, 
Małgo rzata Ratajczak, Anetta Wakarecy, 
Joann a Zakrzewska. 

Tenory: 
Stanisław Baron, Ireneusz Jakubowski"', 
Józef Przestrzelski•, Wiesław Raczkowski , 

• stała współpraca 
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Janusz Ratajczak, 1omasz Zagórski, 
Adam Zdunikowski•. 

Barytony: 

Basy: 

Leszek Skrla •, Florian Skulski•, 
Edward Stasiński, Zbigniew Wun eh. 

Jerzy Gruszczyński, Piotr Nowacki'", 
Andrzej Nowakow ki, Ryszard Smęda . 

Korepytetorzy: 
dam Pilarski, Olga Yolkova, 

Kamilla Zygmunt. 

Konsultant wokalny ollsrów: 

Barbara Zagórzanka. 

Chór 

Kierownik: 
Jlenryk Wierzchoń 

Konsultant wokalny: 
Krzysztof zydzisz 

Korepetytor: 
Danuta Mickiewicz 

Inspektor: 
Józef Guździoł 

Soprany: 

Alty: 

H. Grot, K. Klimczak, Z Korybalska, 
M. Masiak, II. Pawl i tka-Pawłowska, A Pliszka, 
R. Ratkowska, Cz. Staniszewska, B. Wysocka, 
K. C iabaszewska•, M. Kuczyniecka"', 
S. Leszczyńska•, M. Litwin , E . owak•, 
D. Rezmcr•, M. Rybicka'", B. Synowicz•, 
K. Węgrzyn . 

H. Bogiel. D. Giro-Syryńska, M. Gurbowicz, 
M. Kras i ńska, B. obis, M. Pawlicka, A Płaczek , 

A. Pyrzyk, A. Rajewska, E. Skrobiszew ka, 
D. Słowińska, M. Wierzb!ańska, M.Herdzin•, 

. Litwin ·, E. owak•, A. owicka•, 
M. Podejko , D. Rezmer•. 

Tenory: 

O. Bebenow, A. Brucki, J. Doliń ki, 
M. Domański, J. Guździoł, R. Kan iewski, 
W. Raczyński, A. Walczyna, J. Zieliński , 

M. Pawłowski , J. Stefańsk i ". 
• stala wspólprncn 
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Barytony: 

Basy: 

P. Olszyna, A. Piskorski, K. Podutin, 
A. Szczetenko•, M. Wotniak, A. Augustyn•, 
H . Kiełpiński•, J. Wojtalewicz•, Z. Zająkała•. 

E. Berełt, K. Wakarecy, J. Frankowski•, 
Z. Jeżak, J. Kujawski•. 

Orkiestra 

Dyrygenci: 
Maciej Figas, Vad im Perevoznikov, 
Henryk Wierzchoń . 

I nspektor: 
Roman Gomułka 

skrzypce: 
I. Bogusz (koncertmistrz) B. Lotyszojc 
(koncertmistrz) , G. Bogusz, A. Bondel, 
W. Nawrotek, R. Domańska, G. Sokołowa, 
W. Woźny, I. Rasteń~k •, M . Czekała• , 

R. Damska••, M. Majewska„. 

I I skrzypce: 
B. Kramsk i, J. Drangowska . R. Woźniak, 

I Kamińska, P. Buczyński, A. Marchlewska, 
C. Kłaput•, A. Micha lska, T. Bereza-Majewska • 

Altówki: 
B. Uszyńska, O. Selichanowicz, R. Gomułka, 
K. Michalak• W. Półtorak•, B. Prószyń ka 0

, 

R. Januszkiewicz„. 

Wiolonczele: 
D. Daszkiewicz-Szymańska (koncertmistrz), 
B. Sułkowsk i (koncertm istrz), D. Kruszewska, 
E. Półtorak, E . Pilarska, G. Dudzińska, 

L. Sta ik„, P Pędrasik0 . 

Kontrabasy: 

Flety: 

Oboje: 

D. Zygmunt, O. Kuczyniecki, O. Chojecki, 
P. Mrugała••, M. Ćwikliński0 . 

W. Dolny, M. Pawłowska, T. Pawlicki, 
A. Po§lednik••. 

J. Polański, T. Polańska, B. Sykuła, 

A. Paszkowsk! 0
. 

• stała wspólpraca „ współpraca 
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Klarnety: 
]. L ibront, J. Wojciechowski M. Dudziński, 

W. Kuczyn i ecki. 

Pago ty: 
J. G iziński, M. Jakub iec. C. C i eślak 

Waltorn ie: 
]. Katafiasz, L. Heba, S. Wypricienko , 
M. Jaworska W. Szadowiak• 

Trą bki: 
A. Zwoliński. B. Chróściński, J. Mar załek•, 
L. Szumała0, M . Kania 0 

Puzony: 
A. Owsik, M. Fierka. M. Cieszyński. 

Ha rfa : 
D. Potocka, M. Krawczyk• 

Tuba: 
K. urkiewicz, K. Kmieć• 

Perkusja: 
K. Pilarsk i, M. Marcin iak, V. Dobrzyńska, 

F. Tomkiewicz. 

Kordynatorzy pracy artystycznej: 
Gizela Szala, Piotr Karczewski 

Kierownik Działu Promocji i Obsługi Widzów: 
Donat Zawisza 

Inspicjent: 
Rom uald Rajewski 

Sufler: 
Helena Kobusińska 

Zespół Techniczny 

Zastępca Kierownika Działu Techn icznego 
- Jarosław Jeziorski 

Główny specj. dl administracji 
- Daniela Stasiak 

Główny brygadier ceny 
- Henryk Galiński 

Z-ca brygadiera sceny 
- Tadeusz ebek 

Kierownicy pracowni: 
elektrycznej - Krzysztof Augustyniak 
stolarskiej - Jan Żmijewski 
f ryzj ersko-peru ka rskiej 

- Zofia Domagała 
• stał:! wspólpraca 
• wspó lprnca 
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modystyczno-rekwizytorskiej 
- Jerzy Pielat 

krawieckich - Irena Skrabulska 
z-ca kier. krawleck. damskiej 

- Sigrid Budzińska 
z-ca kie r. krawleck . męskiej 

- Jan Michalak 
szewskiej - Józef M ichalsk i 
tapicerskiej - Ja n Dubiel 
magazyn kostiumów 

, ... , ... , 
' ..... 
' -

Wróżka Bzu 

- Dan uta Wydrzyńska 
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Bydgoszcz, ul . Dworcowa 90 

wejście od strony Hotelu BRDA 

tel. 22-20-41 , te l. /fax 22-68-60 

Firma KWADRA poleca Państwu 
całą gamę odzieży roboczej : 

Firma nasza jest producentem ubrań z drelichu 
w rótnych kolorach jedno- i dwuczęściowych 
oraz spodni tradycyjnych i ogrodniczek. 
Zapewniamy na życzenie napisy firmowe 
metodą sitodruku i haftu komputerowego. ,, ~ 

~ ~ ~ . ~~~ ·~" 
~"„ §i~ ~"" A•~ ~ .~~ 

~V ~'f 
~ł.J 

Dostawy o wartości 
powyżej 1 O mln zł 

na terenie województwa bydgoskiego 
- na życzenie klienta 

realizujemy własnym i środkami 

transportu gratis 
Formy płatności do uzgodnienia 

dla stałych odbiorców 
termin płatności do 21 dni. 
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NASTĘPNA PR MIERA: 

NABUCCO 
GIUSEPPE VERDI 

29 kwietnia 1995 r. 

W repertuarze Opery Nova: 

Spektakle operowe 

G. Bizet „CARME " 
P. Czajkowski „E GENIUSZ O CEGI t" 

r-. t. de Fa lla „KRÓTKIE ZYCIE" 
]. Hayd n „APTE KARZ" 
S. Moniuszko „STRASZ1 Y DWÓR" 
G. Puccin i „MADAMA B TTE RFLY" 
G. Puccini „GIAN I SCHICCIII ", „SIOSTRA ANGE LICA" 
G. Ross ini „CYR ULIK SEWI LSKI" 
G. Verd i „RI GOLET'TO" 
G. Verdi „T RAV lt\1 f\." 
W A. lozart „CZARODZIEJSKI F LET" 

Operetki 

I. Kalma n „ KS IĘŻNA CYRKÓWKA" 
F Le har „WESOŁA WDÓWKA" 
F. Lehar „KRAJ ŚM IECH U" 
J. Strauss „BARON CYGAŃS KI" 
J. Strauss „ZE~!STA NIET OPE RZ/\" 

Przedstawienia baletowe 
P. Czajkowski „D ZIAD E K DO O RZEC HÓW" 
B. Pawłowski „KRÓ LEWNA ś IEŻKA 

I 7 KRASN OLUDKÓW" 

Musicale 
J. Bock, J S[e in „SKRZYPE K A DAC H U" 
F. Loewe, A.J. Lern er „MY FAlR LADY" 
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