TCHAIKOVSKY

Uyuyan Güzel

Uyuyan Güzel, yazarı tam olarak bilinmeyen, anonim bir
peri masalıdır. İlk olarak 1697’de Fransız yazar Charles
Perrault tarafından yazıya geçirilmiştir. Tchaikovsky ise
1889’da bu masaldan esinlenerek bir bale yazmıştır.
Masalın birçok başka bale versiyonu yapılmış olmakla
beraber, Tchaikovsky’nin yazdığı ilk önemli eser olarak
kabul edilmiştir. Bu eser, bugün kalıpları oturmuş “klasik
bale” tanımının standartlarının oluşmasına da liderlik
etmiştir.

Giriş (prolog) ile başlayan bale, 3 perde devam eder.
Prolog bölümünde Kral XXIV. Florestan, Auroa adını
verdiği kızının doğumu onuruna, sarayında görkemli bir
vaftiz töreni düzenler. Altı önemli peri davetlidir. Periler
prensese güzellik, sağlık, mutluluk, refah, cömertlik,
müzik yeteneği bağışlarlarlar. Davetli olmayan kötülükler
perisi Carabosse tarafından tören basılır. Kötülükler
perisi prensese 16 yaşında eline batacak bir çıkrık iğnesi
ile ölmesi kaderini hediye eder. Henüz hediyesini
vermemiş Leylak perisi tarafında lanet, 100 yıllık bir uyku
olarak değiştirilir.

Uyuyan Güzel’İn fikri, Rus Emperyal Tiyatroları’nın
yönetmeni
Ivan
Vsevolozhsky’den
gelmiştir.
Vsevolozhsky, seserde, öykünün yazarı Charles
Perrault’un da aşina olduğu XIV. Louis Fransa’sında
geçmesini, müzikal stilin de o döneme uygun olmasını
istiyordu. Tchaikovsky bunu memnuniyetle karşıladı. Kral
Florestan’ın sarayını Barok esintiler, Prens Desire’nin
sarayını da Mozart zarafeti ile tanıştırdı. Eserin girişinde
periler, bebek Aurora’nın beşiğini kutsarken yapılan altılı
dansta ve balenin muhteşem son perdesiyle, diğer
karakterlerin Aurora ve Prens Desire’nin evlenmelerini
kutladıkları mizah dolu dans arasında etkileyici
karşıtlıklar vardır. Ancak Tchaikovsky kendini en çok Lilac
Fairy’nin acı-tatlı müziğinin temsil ettiği iyi ile hain
Carabosse’de vüzut bulan kötünün çatışması ile aşar.
Tchaikovsky, eserin 1890 yılının başında çokça
sahnelenmesine Çar’In verdiği yanıt karşısında hayal
kırıklığına uğramıştı ama yine de eser Marius Petipa’nın
zeka dolu koreografisiyle çokça sahnelendi.

Güzel prenses 16 yaşındayken eline iğne batar. Güzel
prenses o anda derin bir uykuya dalar. 100 yıl sonra,
prenses derin uykusunda, kahraman prensesin öpücüğü
ile uyanır.
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