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Don Kichot 

Studio Blok przedstawia VI tom z serii Bajki Baletowe. Tytułowy bohater, hiszpański szlachcic Don 
Kichot, to postać znana z powieści Miguela de Cervantesa oraz z licznych jej adaptacji. Balet Don 
Kichot przedstawia  jedną  z  jego  przygód  w  formie  baletowego  divertissement w  choreografii 
Mariusa Petipy do muzyki Ludwiga Minkusa. Książka przytacza opowieść o Don Kichocie i dwojgu 
zakochanych,  którzy  dzięki  niemu  mogą  być  razem.  Opowiada  też  o  tym  dziele  baletowym 
i przybliża świat tańca.

Błędny hiszpański rycerz 

Szlachcic  w  średnim wieku  marzył  o  przygodach,  jakie  podobno  miewali  rycerze  z  dawnych  lat.  
Przeczytał wiele rycerskich ksiąg i  sam pragnął zostać pasowany na rycerza, by przemierzać świat  
w poszukiwaniu okazji do dokonania wielkich czynów, oraz pokonania wszelkich potworów i smoków. 
Nazwał  sam  siebie  Don  Kichot.  Wyruszył  z  rodzinnych  stron  sennej  La  Manczy  w  poszukiwaniu  
chwały. W ludnej Barcelonie napotkał okazję do śmiałego czynu – dobył miecza w obronie miłości 
Kitri i Basilia. Udało się – młoda para połączyła się, by cieszyć się swoim szczęściem... 

Don  Kichot  był  zatopiony  w fantastycznych  wyobrażeniach  i  widział  świat  na  swój  sposób.  Jego  
przygody – zabawne czy groteskowe, jak walka z wiatrakiem – dzieło baletowe i nawiązująca do niego 
książka przedstawiają w bajecznej hiszpańskiej scenerii rozbrzmiewajacej gitarami i kastanietami.
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W książce Don Kichot

Tadeusz Rybicki opowiada libretto baletu. Bajkę ilustrują rysunki Klaudii Polak-Szewczyk – pomagaja  
wyobrażać  sobie  scenerię  i  bohaterów.  Tekst  edukacyjny  Katarzyny  Gardziny-Kubały  wyjaśnia 
dlaczego  tańce  ludowe  i  narodowe  tak  chętnie  były  wplatane  w  choreografie  baletów.  Tablice 
edukacyjne  pokazują  zaś  kostiumy  do  tańców  charakterystycznych,  a  także  charakterystyczne 
elementy strojów hiszpańskich. 

Słowniczek i noty biograficzne - to „deser” dla ciekawskich.

Entuzjastów baletu zapraszamy na www.bajkibaletowe.pl oraz na www.facebook.com/BajkiBaletowe 
– polubcie nas i bierzcie udział w konkursach. 

Bajki Baletowe – niezbędnik młodego miłośnika baletu

Każdy tom z serii książek dla dzieci Bajki Baletowe, zawiera: 

• bajkę 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,  książki  z  serii  Bajki  Baletowe są kompetentnym źródłem 
wiedzy dla młodego miłośnika baletu i tańca. Pomogą też rodzicom i wychowawcom odeprzeć ostrzał  
dociekliwych pytań najmłodszej, baaardzo wymagającej części publiczności. 

Patron serii: Teatr Wielki Opera Narodowa     Polski 
Balet Narodowy
Patroni medialni: Polskie Radio RDC, Qlturka.pl, 
Kulturaonline.pl, Mini-Kultura.pl, Bliżej Przedszkola, 
parenting.pl.
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Tytuły w serii Bajki Baletowe:

Jezioro łabędzie, ISBN 978-83-927173-4-8
Dziadek do orzechów, ISBN 978-83-927173-5-5
Kopciuszek, ISBN 978-83-927173-6-2
Romeo i Julia, ISBN 978-83-927173-7-9
Coppelia, ISBN 978-83-927173-8-6
Don Kichot,  ISBN 978-83-927173-9-3
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