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Śpiąca Królewna

Baletowa bajka o Śpiącej Królewnie, opowiedziana w tej książce przez Tadeusza Rybickiego, snuje się 
przez okres ponad stu lat. Dla Królewny Aurory i Księcia Désiré czas płynie tak, jak chcą tego wróżki 
i wybitni twórcy baletu: choreograf Marius Petipa i kompozytor Piotr Czajkowski. Pamięć o dawnych 
wydarzeniach i postaciach przeplata się z fantastycznymi epizodami. Ósmy tom serii książek Bajki 
Baletowe wydawnictwa Studio Blok przybliża ten balet-feerię dzieciom w wieku od 6 do 13 lat i ich 
opiekunom.

Wątki bajecznej opowieści
Mała Królewna Aurora w kołysce otrzymuje wiele darów od dobrych wróżek – wesołość, delikatność, 
prostotę,  szczodrość i  śmiałość.  Nieproszona Zła Wróżka Carabosse rzuca na niemowlę zły  czar.  Na 
szczęście za sprawą Wróżki Bzu i jej  magicznych mocy – królewna, gdy dorośnie, nie umrze, lecz zaśnie. 
Z długiego snu będzie mógł ją wybudzić zakochany książę. Na koniec bohaterowie tej i innych bajek 
Perraulta tańczą na weselnym balu.  

W fabule baletu na motywach XVII-wiecznej baśni Charles’a Perraulta, uczucia z nadnaturalną mocą 
zmieniają  bieg  wydarzeń.  Nitka  czasu  przędzie  się  raz  szybciej,  raz  wolniej.  Dla  twórców  dzieła 
baletowego fantastyczne wydarzenia były pretekstem do pokazania wspaniałego widowiska z popisami 
tancerzy. Opowieść z książki wzrusza i skłania do namysłu, a że dobrze się kończy, można ją bez obawy 
czytać przed snem.

Nie tylko bajka
Baśń Tadeusza Rybickiego i rysunki piórkiem Klaudii Polak-Szewczyk przybliżają czytelnikom baletową 
wersję opowieści  o Śpiącej  Królewnie.  Natomiast  okoliczności powstania tego pięknego baletu oraz 
etapy pracy nad spektaklem – w formie gawędy – przedstawia Katarzyna Gardzina-Kubała. Znajdujące 
się na końcu książki tablice edukacyjne prezentują wybrane pozy tańca klasycznego – takie, jakie można 
zobaczyć podczas widowiska Śpiąca Królewna.

Studio Blok   ul. Na Przyzbie 3 / 1U,  02-798 Warszawa, tel. 22 828 45 38   blok@studioblok.eu   www.bajkibaletowe.pl



Baletowy słowniczek i noty biograficzne – to „deser” dla ciekawskich.

Entuzjastów baletu zapraszamy na www.bajkibaletowe.pl oraz www.facebook.com/BajkiBaletowe.

Bajki Baletowe – niezbędnik młodego miłośnika baletu

Każdy tom z serii książek dla dzieci Bajki Baletowe zawiera:
• opowieść napisaną na podstawie libretta baletu,
• esej-gawędę przedstawiającą kontekst powstania dzieła, jego twórców i tajniki baletu,
• noty biograficzne kompozytora i choreografa,
• słowniczek pojęć baletowych, pomagający zrozumieć specyficzne, choć wcale 
nieskomplikowane zagadnienia sztuki baletowej,
• tablice edukacyjne z ciekawymi ilustracjami.

Ze względu na rozbudowaną zawartość  i  kompetencje  autorów, książki  z serii  Bajki  Baletowe są 
obszernym  źródłem  wiedzy  dla  młodego  miłośnika  baletu  i  tańca.  Pomogą  też  rodzicom  i 
wychowawcom odpowiedzieć na wiele dociekliwych pytań najmłodszej, baaardzo wymagającej części 
publiczności.
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