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L~o Delibes (183G-18gl 



T radycje baletu dworskiego (ballet de cour) sięgają 
we Francji roku 1581. Rozwijane za czasów Lud

wika XIII i jego następców przetrwały aż po wiek 
XIX. Z Francji moda na widowiska baletowe roz
szerzyła się na inne kraje Europy, w tym i na Polskę. 
Wielki renesans baletu, o którym można mówić z 
uwagi na niezmierną popularność tych widowisk w 
drugiej połowie XIX stulecia, dokonał się nie tylko 
dzięki rozkwitowi sztuki tanecznej, ale i twórczości 
wybitnych kompozytorów. Obok opery i operetki 
przedstawienia taletowe stały się tak lubiane, że nie
kiedy spektakl nie schodził z afisza przez kilka mie
sięcy. Magnesem przyciągającym publiczność były nie
wątpliwie występy słynnych tancerek. Nie bez zna
czenia była również działalność baletmistrzów tej kla
sy, co Filip Taglioni w Paryżu i Petersburgu, Paweł 
Taglioni i Huguet w Berlinie czy Manzoni w Medio
lanie. 

Balet owych lat to przede wszystkim dążenie do 
wyrażanie myśli poetyckich mimiką i tańcem. Muzyka 
pozostawała na dalszym planie. Nic więc dziwnego, 
że ówczesne balety nie poruszały zbyt skomplikowa
nych problemów. Wielkim powodzeniem cieszyły się 
szczególnie balety: Satanel!a (1862), ELlinor (1861), Flick 



i Flock (1862), Sardanapal (1865), Fantaska (1869) kom
pozytora i dyrygenta baletu berlińskiej opery Piotra 
L. Hertla (1817-1899). W Paryżu wielkie zaintereso
wanie wzbudzały balety znanego skrzypka-wirtu
oza, poety i kompozytora Ch. V. Artura Saint-Leona 
(1821-1870), a w Wiedniu dzięki muzyce do baletu 
Puppenfee zasłynął Józef Bayer. 

Prawdziwie artystyczny kierunek nadał muzyce ba
letowej dopiero znakomity kompozytor francuski Leo 
Delibes. Jego zasługi dla sztuki francuskiej są dużo 
większe niż zwykło się przypuszczać. To on przeniósł 
na grunt muzyki baletowej założenia muzyki symfo
nicznej, kładąc tym samym podwaliny współczesnego 
baletu. Pod tym względem Sylvia i Coppelia są dzie
łami rewelacyjnymi. Jego operetki, w których zesta
rzały się libretta, jak również wspaniała opera Lak
me - arcydzieło elegancji, gracji i wdzięku, pomija
jąc już zabawne bibeloty muzyczne, jakimi są Roi 
l'a dit lub partytura scenki Roi s'amouse, pozwalają 
umieścić postać Delibes'a pośród prekursorów najbar
dziej wyrafinowanej współczesnej estetyki muzycznej. 
Również język harmoniczny jego dzieł wyprzedza epo
kę. Wielką zasługą Delibes'a jest także i to, że w 
sposób niemal niezauważalny - można rzec „bezbo
lesny" - skutecznie oczyścił i wysubtelnił gusty 
i smak artystyczny swoich wspó~czesnych. 

Clement-Philibert-Leo Delibes, wnuk sławnego ba
rytona Batiste'a i bratanek organisty Edouarda Ba
tiste'a, profesora Konserwatorium, urodził się dnia 
22 lutego 1836 r. w Saint-Germain-du-Val niedaleko 
miasteczka La Fleche. Dość wcześnie opuścił dom 
rodzinny i przyjechał do Paryża, aby tu przygotować 
się do zawodu muzyka. Studiował pod kierunkiem 
takich pedagogów, jak Bazin, Adam, Benoist i Le 
Couppey. Aby zarobić na życie, pracował początkowo 
jako akompaniator, a następnie przyjął posadę orga
nisty w kościele Saint-Jean-Saint-Franc;ois. Lekcje gry 
na fortepianie również nie przynosiły mu wielkich 
dochodów. Spróbował więc swych sił jako kompozy
tor pisząc szereg małych operetek dla Folies-Nouvel
les, Les Bouffes-Parisiens, Varietes i dla ThM.tre 
Lyrique. 

To pierwsze zetknięcie się Delibes'a ze sceną oka-

zało się bardzo szczęśliwe i brzemienne w skutki. 
Offenbach, w owym czasie dyrektor teatru Les Bouf
fes Parisiens, szybko zorientował się, czego można 
oczekiwać po tym młodym debiutancie i zwiększył 
ilość zamówień. Tak więc powstały pełne radości 
i młodzieńczej fantazji kompozycje o dość bezpreten
sjonalnych tytułach: Deux sous de charbon, Deux 
Viei!les Gardes, Six Demoiselles a marier, Ome
lette a la Follembuche, Monsieur de Bonne-F:toile, 
Musiciens de l'orchestre, Mon ami Pierrot, Serpent 
a plumes. Boeuf Apis, Ecossais de Chatoii, Cour du 
Roi Petaud, Fille du golfe oraz opery komiczne o nie
co większym ciężarze gatunkowym, jak Monsieur 
Griffard i Jardinier et son seigneur. 

Posada drugiego dyrygenta chóru Opery paryskiej, 
którą objął w roku 1865, dała mu okazję do skom
ponowania części muzyki do baletu zatytułowanego La 
source (1866). Powierzono mu mianowicie napisanie 
drugiego i trzeciego aktu, zaś muzykę do aktów pier
wszego i czwartego skomponował Minkus (kompoŻy
tor rosyjski polskiego pochodzenia). Zestawienie to 
wypadło zdecydowanie na korzyść muzyki Delibes'a. 
Sukces był tak wielki, że zamówiono u niego napi
sanie divertimenta, które miało być wykonane razem 
z dziełem jego mistrza i nauczyciela Adolfa Adama
-Corsaire. W te:- sposób powstało sławne Pas des 
fleurs, dziś je:oL.cze grane chętnie przez orkiestry. 

Trzy lata później w Operze paryskiej sukces odnosi 
następne dzieło Delibes'a, balet Coppelia ou la Fme 
aux yeux d'emait (1870), którego treść oparta jest na 
jednym z opowiadań E.T.A. Hoffmanna. Warto zazna
czyć, że Coppelia wystawiana była razem ze sław

ną operą K. M. Webera - Wolny strzelec (Freischiltz). 
Balet Delibes'a jest pod każdym względem utworem 
nowatorskim; śmiało można go nazwać baletem sym
fonicznym, którego partytura wniosła wiele nowości 
muzycznych, zachowując jednocześnie doskonałą rów
nowagę między treścią i choreografią. Jest to balet, 
którego muzykę można śmiało przenieść ze sceny na 
salę koncertową bez żadnego uszczerbku. Muzyka, 
dotąd posłuszna i podporządkowana rytmicznym wy
mogom tańca, stała się w widowisku Delibes'a rów
noprawnym elementem, harmonijnie wiążącym całość 7 
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utworu. Myśl muzyczna w sposób doskonały jednoczy 
się tu z kompozycją choreograficzną. Takie właśnie 

spojrzenie na spektakl baletowy stało się podstawą 

rozwoju tej sztuki w Europie w dalszych latach i wy
warło wpływ na wielu kompozytorów, ro.in. na twór
czość baletową Piotra Czajkowskiego (Jezioro łabędzie, 
Dziadek do orzechów). Drogą wytyczoną w Coppelii 
poszedł Leo Delibes w następnych swych utworach, 
jak Sylvia ou la Nymphe de Diane, w której tryumfo
wała znakomita Rita Sangalli (przypomnijmy znane 
układy tego baletu, które stworzyli Leo Staats i Serge 
Lifar). Warto jeszcze wspomnieć o może margineso
wych, lecz godnych uwagi sześciu Airs de danse dans 
le. style· ancien o fakturze eleganckiej i delikatnej, 
napisanych do sztuki Wiktora Hugo Le Roi s'amuse. 

W roku 1881 Leo Delibes zostaje mianowany pro
fesorem kompozycji w Konserwatorium paryskim, a 
w 1884 wybrany członkiem Academia des Beaux-Arts. 

Po sukcesach, jakie mu przyniosły operetki i ba
lety, Delibes zwrócił swe zainteresowania ku teatro
wi lirycznemu, komponując małe arcydzieło dowcipu 
i wdzięku (niestety, niesłusznie zapomniane) - Le Roi 
i'a dit, które wraz z operami Jean de Nivene i Lakme 
weszło do żelaznego repertuaru Opery paryskiej. Dziś 
jedynie Lakme utrzymuje się w światowym reper
tuarze teatrów operowych i wykonywana jest obok 
takich arcydzieł, jak Manon, Carmen, Werther, Cy
ganeria, Tosca i inne. 

Na ogół zwykło się podziwiać za ich odkrywczość 
balety Sylvia i CoppeHa, nie doceniając jednocześnie 
opery Lakme (1883), która stoi pod względem muzycz
nym o wiele wyżej. 

Jej język harmoniczny, połączenia akordowe, wyra
finowane modulacje, wirtuozeria i wspaniała instru
mentacja wynoszą ją ponad inne dzieła. Nowatorstwo 
tej opery, podziwiane i podkreślane przez takich mi
strzów, jak Claude :Cebussy i l'.: ..;urice Ravel, stanowi 
zasadnicze ogniwo w łańcuchu rozwojowym od Gouno
da do Faurego. Nikt - co należy jeszcze raz pod
kreślić - nie komponował muzyki z takim smakiem, 
finezją i elegancją jak właśnie Leo Delibes. 

Sylvia, Coppelia, Lakme to trzy arcydzieła, które 
do dziś zachowały żywotność. Jednak obraz twórczo-

• 

ści Delibes'a byłby niekompletny, gdybyśmy pominęli 
milczeniem inne jego kompozycje, może - oceniając 

z perspektywy czasu - o marginesowym znaczeniu, 
ale jednak liczące się w ogólnym dorobku. Kantata 
Alger, scena liryczna Mort d'Orphee, opera Kassya 
dokończona przez J . Masseneta (Leo Delibes zmarł 

w roku 1891), wiele utworów chóralnych, msza i cza
rujące pieśni uzupełniają sylwetkę twórczą tego wy
bitnego kompozytora francuskiego, którego rola i zna
czenie dla rozwoju muzyki ciągle jeszcze nie są na
leżycie docenione. 

Tadeusz Maciejewski 

, 
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Taniec to milcząca 

Spośród wszystkich sztuk taniec 
jest tą, która wywiera na duszę naj
większy wpływ. Taniec z samej swej 
natury jest czymś boskim, jest da
rem Boga. 

Platon 



12 

A saf Michajłowicz Messerer urodził się w roku 1903 
w Wilnie, tam też uczęszczał później do gimnazjum. 
Kiedy ukończył lat piętnaście, zobaczył po raz pierw
szy na scenie Teatru Wielkiego w Moskwie znako
mitych tancerzy Aleksandrę Bałaszową i Leonida Żu
kowa. Tańce i sceny baletowe wykonane przez tych 
artystów podziałały silnie na jego wyobraźnię i obu
dziły w nim zapał do nauki tańca. Wieczór ten zupeł
nie nieoczekiwanie zadecydował o całej dalszej drodze 
i karierze życiowej młodzieńca, który dotychczas za
mierzał zostać archeologiem. 

Zazwyczaj artyści baletu rozpoczynają naukę tańca 
w wieku lat siedmiu czy ośmiu. Asaf Messerer wstą
pił do szkoły baletowej mając już lat szesnaście, lecz 
w ciągu jednego roku udało mu się osiągnąć rezul
taty, do jakich dochodzi się na ogół po co najmniej 
sześciu latach nauki. 

Po roku pracy ze znanym baletmistrzem A. Gorskim 
w szkole Szałomitowej młody entuzjasta baletu przy
jęty został najpierw do ostatniej klasy szkoły baleto
wej przy Teatrze Wielkim. Jego talent, intensywna 
praca i zawzięty upór przełamały utarte obyczaje 
i „normy". 

Jeszcze jako uczeń szkoły wykonywał on na scenie 
Teatru Wielkiego solowe partie w Czarodziejskim 
zwierciadle (Wolszebnoje Zierkało) A. Koreszczenki i 
w Carmen Bizeta. W następnym roku wszedł już 

w skład zespołu baletowego tego teatru. 
Od początku swej działalności w teatrze Asaf Mes

serer starał się oprzeć spektakle baletowe o zasady 
K. S. Stanisławskiego. Nie odbyło się to bez upartych 
poszukiwań twórczych i walki z konserwatywnymi 
wyznawcami starego, konwencjonalnego baletu; za
palony nowator, zyskawszy życzliwą pomoc ze strony 
przyjaciół z Teatru Artystycznego, kroczył jednak wy
trwale po trudnej, lecz jakże ambitnej drodze ary
stycznej. Asaf Messerer wywalczył sobie prawo do 
śmiałego eksperymentu, chroniąc równocześnie cenne 
dziedzictwo wspaniałych tradycji rosyjskiego baletu. 
Jako zwolennik realizmu Messerer wraz z innymi 
utalentowanymi i odważnymi tancerzami naszych cza
sów zerwał z przestarzałym poglądem, że tancerz to 
tylko pomocnik baleriny, konwencjonalny „kawaler", 
umiejący w odpowiednim momencie podeprzeć i utrzy
mać tancerkę, podnieść ją i przenieść przez scenę, 

ewentualnie pomóc w wykonaniu trudniejszego pi
ruetu. Messerer wzbogacał więc konsekwentnie środ-

Asaf Messerer 



ki wyrazu choreograficznego, wynajdywał nowe roz
wiązania sceniczne, udoskonalał własną technikę ba
letową, pracował nad sobą niestrudzenie, przedłuża

jąc codziennie coraz trudniejsze ćwiczenia. 
Niezwykłą swą technikę artysta wykorzystywał 

zawsze dla pogłębienia wyrazu scenicznego. Popis 
sprawności technicznej nigdy nie był dla niego celem 
samym w sobie, a w jego tańcu nie było nigdy widać 
jakiegokolwiek napięcia czy wysiłku fizycznego. Słyn
ne jego skoki wprawiały widzów w podziw, kiedy 
ciało tancerza z nieprawdopodobną lekkością odry
wało się od ziemi i jakby pozbawione ciężaru płynęło 
w powietrzu. 
Twórczości Messerera nie można zamknąć w ramach 

określonego emploi. Tańczył on z jednakowym po
wodzeniem partie klasyczne. jak i charakterystyczne. 
w mistrzowski sposób posługiwał się groteską. Dla
tego też repertuar jego odznaczał się ogromną wszech
stronnością i bogactwem. Ocean w Koniku garbusku, 
Książę w Jeziorze łabędzim, Książę i Błękitny ptak 
w Spiącej królewnie, Fanatyk w Salambo, Pietruszka 
w balecie Strawińskiego, Basilio w Don Kichocie, 
Franciszek w Coppelii. 
Wspaniałe, niezapomniane kreacje stworzył Messe

rer w baletach radzieckich. Wśród nich w pierwszym 
rzędzie należy wymienić rolę Filipa w balecie Asafje
wa Plamień Paryża. Kiedy inni wykonawcy tej roli 
w dążeniu do przekazania obrazu walk rewolucyjnych 
narodu francuskiego wpadali po prostu w plakato
wość, tworząc jedynie zewnętrzny obraz ognistego 
marsylczyka . Messerer postawił sobie znacznie am
bitniejsze i bardziej skomplikowane zadanie: pogłę

bić postać Filipa, podkreślając nie tylko jego gniewną 
postawę, ale i niezłomny optymizm, dobroć serca, ty
powo francuską radość życia. 

Jednym z dużych sukcesów choreografii radzieckiej 
stał się Taniec z wstęgami z baletu Czerwony mak, 
którego wielka popularność związała się na zawsze 
z nazwiskiem Asafa Messerera jako jednego z naj
świetniejszych jego wykonawców. Z nie mniejszym 
sukcesem tańczył on rolę Sprzedawcy balonów w 

Asaf Messerer w roll Bas!lla w Don Kichocie. 



Asaf Messerer w roll Franciszka w Coppe!ti 

Trzech grubasach, rolę Futbolisty w balecie o tym sa
mym tytule, Księcia w Kopciuszku, Pietruszki w ba
lecie Strawińskiego czy Nurelego w Fontannie Bach
czyseraju. 

Asaf Messerer był jednym z pierwszych artystów 
radzieckich, którzy zaprezentowali za granicą mistrzo
stwo radzieckiego baletu. Odnosił sukcesy na wystę
pach w Paryżu, Berlinie, Oslo, Sztokholmie, Kopen
hadze, Hadze, Konstantynopolu i innych miastach. 
Artysta występował w prawie całym Związku Ra
dzieckim i w krajach demokracji ludowych (Czechosło
wacja, Bułgaria, Rumunia). 

Od 30 lat Asaf Messerer zajmuje się pracą peda
gogiczną w szkole baletowej przy Teatrze Wielkim 
ZSRR w Moskwie oraz w Technikum im. A. Łuna
czarskiego. Dziś listę jego uczniów uświetniają na
zwiska tak znakomitych artystów, jak Maja Plisiecka, 
Olga Lepieszyńska, Galina Ułanowa, Irina Tichomir
nowa, Władimir Wasiliew, M. R. Llepa, Michaił Ga
bowicz, Leonid Ławrowski i wielu innych. Jego wy
chowankowie I. Uksusnikow i B. Chochłow uzyskali 
tytuły laureatów I Międzynarodowego Festiwalu Mło
dzieży i Studentów w Pradze. Uczniami jego w Tech
nikum byli również W. Burmeister, N. Cholfin i P. 
Wirski - baletmistrze Teatru im. K. S. Stanisław

skiego i W. I. Niemirowicza-Danczenki. 
Asaf Messerer jest także autorem licznych insceni

zacji choreograficznych, realizowanych na scenach 
Moskwy, Kijowa, Mińska. Wystarczy tu wymienić kla
syczną już inscenizację baletu Spiąca królewna i IV 
aktu Jeziora labędziego P. Czajkowskiego, balet współ
czesny Na brzegu morza Juzelunasa, Miniatury ta
neczne do muzyki Glucka, Dvofaka i Rachmaninowa 
oraz ostatnie inscenizacje - balet Rauchwergera Kró
lowa śniegu i Klass-koncert - widowisko baletowe 
w wykonaniu artystycznej młodzieży baletowej, reali
zowane w Moskwie i Kijowie. 

Jako członek Komunistycznej Partii Związku Ra
dzieckiego Asaf Messerer rozwija żywą działalność 

społeczną. Rząd radziecki ocenił wysoko jego zasługi, 
przyznając mu tytuł Ludowego Artysty RFSRR, or
der Czerwonego Sztandaru Pracy oraz inne odzna
czenia i nagrody państwowe ZSRR. o 

o 
o 

o 

o 
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o o 



„. sztuki choreograficzne epoki ro
mantyzm u posiadają treść sprecyzo
waną, a w charakterze swym zgoła 
odrębną od baletów lat poprzednich. 
Obecnie będzie to zawsze skojarze
nie dwóch światów: codziennego z 
fantastycznym, połączenie realizmu 
z abstrakcją„. Występuje dualizm na
tury ludzkiej - jej przywiązanie do 
wszelkich radości ziemskich, dóbr 
materialnych, ale i tęsknota człowie
ka do bytu piękniejszego, wzloty du
szy do ideału. 

Tacjanna Wysocka 

Jeżeli wiek XVIII jest stuleciem pa
nowania w balecie znakomitych ba
letmistrzów i tancerzy, to wiek XIX, 
epoka romantyzmu, będzie okresem 
absolutnego, niepodzielnego królo
wania na scenie kobiety. A stanie się 
to za sprawą trzech znakomitych tan
cerek: Marii Taglioni, Fanny Elssler 
i Carlotty Grisi. 

Tacjanna Wysocka 



N ataniel... nic osobliwego nie widział w tym, że 
miał mieszkać naprzeciw profesora Spalanzaniego, 
choć dość nieswojo się poczuł, gdy spostrzegł, że ze 
swego okna może zaglądać do pokoju, gdzie Olimpia 
często siadywała , tak że mógł do woli przyjrzeć się 

jej kształtom, choć rysy twarzy były niewyraźne i za
mazane. W końcu uderzyło go jednak to, że Olimpia 
godzinami siedziała w takiej postawie, w jakiej ją 

ujrzał po raz pierwszy, nieodmiennie przy tym sa
mym stoliku, bez żadnego zajęcia, najwyraźniej jed
nak nie spuszczając z niego oka. Przyznać musiał, że 
nigdy mu się nie zdarzyło widzieć piękniejszej po
staci. Z tym wszystkim, ponieważ Klara wyłącznie 
panowała w jego sercu, zjawisko sztywno zapatrzo
nej przed się kobiety było mu najzupełniej obojętne; 

miał tylko upodobanie, by spoglądać na nią niekiedy 
znad swych skryptów, jakby na jaki piękny posąg -
nic ponadto. 
Właśnie zajęty był pisaniem listu do Klary, kiedy 

zapukano delikatnie do drzwi i niebawem ukazała 

się na progu nieprzyjemna postać Coppoli. Nataniel 
uczuł dreszcz, ale przypomniawszy sobie, co mówił 

Spalanzani o swoim współziomku Coppoli, oraz słowo, 
które był dał Klarze w sprawie piaskuna Coppeliusa, 

Olga Lepieszyńska i Wladimir Prieobrażeński w C 

zawstydził się w duszy tak naiwnej obawy. Zmógł 
się tedy na siłach i rzekł jak mógł najobojętniej i naj
łagodniej: 

- Nie potrzeba mi barometru, przyjacielu, możesz 
pan odejść! 

Na te słowa Coppola wkwaterował się całkiem do 
pokoju i odezwał się głosem ochrypłym: 

- Nie, nie, nie idzie tu o barometr, bo ja mam 
także oczy ... piękne, przepyszne oczy ... 
Mówiąc to, uśmiechał się ohydnie wyszczerzając 

zęby, a oczy jego błyszczały jak próchno spod gę

stych, szpakowatych brwi. 
Nataniel zerwał się wystraszony. 

- Jesteś szalony, mój panie: jakże możesz mieć do 
zbycia oczy? Oczy ... oczy!. .. 



Wtedy Coppola sięgnął ręką do wielkiej kieszeni 
wyciągnąwszy stamtąd całą garść okularów zaczął 

je rozkładać na stole. 
- Ech, ależ ja mówię o okularach, o okularach, które 
kładzie się na nos, to właśnie nazywam oczami. 
Cedząc przez zęby te słowa wyciągał coraz więcej 

okularów, tak że wkrótce cały stół iskrzył się dziw
nymi jakimiś odblaskami. Tysiące najrozmaitszyc~ 

oczu zdawało się mrugać stamtąd do Nataniela, który 
żadnym sposobem nie mógł oderwać wzroku. A tym
czasem Coppola wyciągał coraz nowe okulary i spoj -
rzenia coraz ognistsze, coraz krwawsze, coraz dziksze, 
coraz nieubłagańsze raziły wzrok, mroziły serce w 
piersiach 'Nataniela. 
- Dosyć! Dosyć, straszliwy człecze! - zawołał wresz
cie, odchodząc od siebie ze zgrozy. 
Mówiąc to rozpaczliwie przytrzymywał rękę swego 

prześladowcy, który wyciągał całe garście nowych 
okularów, choć nie było ich już gdzie kłaść, cały był 
zajęty. Coppola wyrwał mu rękę, chichocząc w spo
sób wstrętny i przeszywający dreszczem. 
- A! to pan sobie tego nie życzy! Ale ja mam tu 
inne szkiełka, bardzo piękne ... 
Pozbierał był i pochował okulary i sięgnąwszy do 

innej kieszeni, zaczął z niej wyjmować lornetki i per
spektywy. 

Jak tylko okulary poznikały ze stołu, Nataniel uspo
koił się zupełnie. Pomyślał o Klarze i przekonał się 

natychmiast, że wszystkie złe omamienia miały źródło 
w nim samym tylko i że Coppola nie jest żadnym 
strachem ani tym bardziej sobowtórem przeklętego 

Coppeliusa, ale, przeciwnie, najuczciwszym mechani
kiem i optykiem. Szkła bowiem, które wyjmował z 
drugiej kieszeni, nie miały w sobie nic nadzwyczaj
nego ani upiornego jak okulary. Chcąc się tedy z nim 
pogodzić, umyślił kupić cośkolwiek. 

Wybrał małą, pięknie oprawną lornetkę i przyłożył 
do oczu, chcąc ją wypróbować. Nigdy w życiu nie 
widział lepszej; przybliżała wszystko tak dokładnie, 

że aż rozkosz było patrzeć. Mimowolnie skierował ją 
ku mieszkaniu Spalanzaniego. 

Olimpia siedziała jak zwykle, z rękoma złożonymi na 
stoliku. Teraz mógł dopiero przyjrzeć się jej cudownie 
pięknej twarzy. Tylko oczy wydawały się dziwnie 

Solange Schwarz w roll Swanlldy. 

nieruchome i martwe. Jednak w miarę jak się JeJ 
przypatrywał, wyraźnie budziły się' \\- nich wilgotne 
jakieś blaski, jakby promienie wstającego księżyca. 

Powiedziałbyś, że zdolność widzenia rodziła się do
piero w tej postaci. Stopniowo oczy jej ożywiały si~ 

coraz mocniej. 
Nataniel stał jakby przykuty do okna, nie umiejąc 

oderwać wzroku od widoku bosko pięknej Olimpii. 
Suche chrząknięcia i szuranie obudziły go z odrętwie
nia. Coppola stał za nim. 
- Tre zechini! Trzy dukaty! 

Nataniel, który był zupełnie o optyku zapomniał, 

zapłacił skwapliwie. 
- Nieprawdaż? Piękne szkiełka, śliczne szkiełka? -
mówił Coppola ochrypłym głosem, uśmiechając się 

szyderczo. 



Coppelta, scena z aktu II. Balety z Monte Carlo. 

- Piękne, piękne - rzekł mu na to Nataniel opry
skliwie. - No, już idź sobie, bywaj zdrów, przyja
cielu! 

Coppola rzucił na niego dziwne spojrzenie. Idąc po 
schodach zdawał się dusić od śmiechu. 
Wyraźnie drwi ze mnie - pomyślał Nataniel 

sądzi pewnie, że przepłaciłem lornetkę. - Przepłaci

łem?! 

Kiedy to mówił, zdało mu się, że słyszy głębokie, 

śmiertelnie smutne westchnienie w głębi pokoju. 
Dreszcz go przebiegł ze strachu, ale niebawem prze
konał się, że to on sam westchnął. 
- Ma słuszność Klara - rzekł do siebie - cierpię 

rzeczywiście chorobliwe przywidzenia. To po prostu 
śmieszne, więcej niż śmieszne. Czyż istotnie może mi 
tak dalece zależeć na tym, czym tę lornetkę prze-

płacił, cży też kupiłem tanio? Dlaczego mi myśl o tym 
nie daje spokojności? Pojąć tego nie mogę. 

Siadł kończyć list do Klary, ale spojrzawszy przy
padkiem w okno, spostrzegł , że Olimpia siedzi tam 
jeszcze. Uczuł nieprzezwyciężoną ochotę, by porwać 
znowu lornetkę i utonąć wzrokiem w tej postaci cu
downej . Nie wiadomo, jak długo trwał w tym upo
jeniu, przerwał mu je dopiero Zygmunt, jego kolega , 
oznajmiając, że już czas iść na wykład profesora 
Spalanzaniego. 

Opowieści fa ntast11czne 
Ze zbioru Opowidcl nocne 
Przełoży! Felicjan Faleńskl 



Sokrates: Ale co to właściwie jest ta
niec i co mogą powiedzieć 
kroki? 

Fedra: Ach, radujmy się jeszcze 
trochę naiwnie tymi pięk
nymi ruchami!„. W prawo, 
w lewo, do przodu, w tył„. 
i do góry„. i w dół„. Taniec 
zdaje się nam ofiarowywać 
podarunki, zapachy, kadzi
dła, pocałunki i samo życie, 
w każdym punkcie globu 
i na biegunach wszech
świata„. 

Uśmiech powinien unosić się nad 
ustami tancerza, jak ptak trzepocząc 
skrzydłami unosi się nad różą; nie 
może być jednak przywarty do ust, 
bo je zniekształci. 

Teofil Gautier 



I st.nieją fenomeny sztuki trudne do wytłumacze
nia. Jednym z nich jest światowe , od bez mała wieku 
trwające powodzenie baletu COPPELIA na tych 
wszystkich scenach świata, gdzie tańczą wielkie, i nie 
tylko wielkie balety. 

To wstępne zdanie ma na celu WYŁĄCZNIE wy
rażenie zdziwienia. Na pewno nie zniechęcenie od
biorcy do obejrzenia baletu. Bo po obejrzeniu -
będziemy się dziwić, jak sądzę, razem: treść? - mój 
Boże„. Muzyka? - no pewnie, nie jest zła , jak na 
zalew muzyki pod numerki pisane na ogół wtedy„. 
Układ? - no tak, układ dający tancerzom duże pole 
do popisu, ale przecież bywały i inne balety o podob
nych wartościach choreograficznych. O cóż więc cho
dzi? Nie wiem. Tak, jak nie wiem co sprawia, iż 
kiedy - jako zupełny laik - patrzę na cztery bardzo 
współczesne obrazy, to jeden z nich, pozornie bez 
przyczyn, działa na mnie w sposób magiczny: chcę 

go mieć, chcę , żeby wisiał na ścianie mojego pokoju. 
Po czym okazuje się , iż ten, właśnie ten obraz 
spośród pozostałych, podobał się tak samo większości 
innych odwiedzających galerię. Fachowiec, bywa, 
wzruszy na to ramionami : - ten drugi jest znacznie 
lepszy„. 

Irene Skornlk w roll Swanlldy. 

Może. On pewnie ma argumenty, ale to my od
biorcy, mamy rację. Bo my ten obraz CHCEMY' KU
PI? .. Pewnie podobnie jest z COPPELIĄ. Na całym 
świecie CHODZI SIĘ na COPPELIĘ, i większość ba
~eri~ ma w swym repertuarze partię Swanildy, a duża 
ich ilość również rolę narzeczonego Swanildy - Fran
ciszka. Jest to bowiem partia, która od pierwszych 
"'.ykonań baletu pomyślana była i tańczona przez ko
bietę. Poza Paryżem, gdzie incydentalnie do dziś dnia 
tańczy tę rolę kobieta - na ogół Franciszek jest już 
dziś tańczony przez tancerza. 
°:dybyśmy jednak zechcieli choć w części odkryć 

racJonalne przyczyny tego powodzenia„.? 
Postarajmy się umieścić COPPELIĘ w określonych 

ramach czasu. Wiek XIX czy raczej jego środkowe 
półwiecze, to dla baletu czas romantyzmu. 

Bo pierwsza ćwiartka tego wieku to jeszcze koń
czeni~ okresu poprzedniego, szczyt, ale i zarysowują
cy się upadek starych, ustalonych form: stanięto 
u mety, dalsza droga zawsze groziłaby powielaniem 
już osiągniętych zdobyczy. 



Ten okres nowy, w operze na przykład, charakte
ryzuje się wzbogaceniem treści, rezygnacją z wielkich 
arii na rzecz recytatywu i monologu, nasyceniem li
bretta pierwiastkami folkloru i wywodzącej się z nie
go fantastyki. 

W balecie jest chyba podobnie. Zaczyna się stałe 

kojarzenie dwóch światów: część pierwsza baletu to 
przeważnie folklor, ale o pierwiastkach fantastycznych, 
zaś część druga, zasadnicza, ta, w której tancerze na
reszcie mają co tańczyć - to już czysta fantastyka, 
pełne odrealnienie. Tu mamy sylfidy i wróżki, cza
rowników, anioły, diabły i elfy. Oczywiście, daje to 
możność pokazania kunsztu tańca akademickiego. Któ
ry w tym czasie - myślę: w owej połowie wieku 
XIX - zyskał, poza wielu innymi, trzy bardzo ważne 
i charakterystyczne dla siebie elementy: strój dla 
baletu romantycznego i taniec na pointach. Oraz fakt, 
iż na scenie baletowej po długim panowaniu męż
czyzn zdecydowanie czołową rolę zaczęła grać kobieta. 

Strój baletowy to zasługa malarza Eugene Lami 
(1800-1890). On to rysuje półdługie spódnice z białego 
tiulu nakładanego na usztywnione warstwy organ
dyny, obcisły stanik z przypiętym przy wycięciu kwia
tem, wianek na głowie i skrzydełka na plecach. I strój 
ten staje się tak obowiązkowy, iż za jego przyczyną 
balet romantyczny otrzyma nazwę „ballet blanc". To 
„ballet blanc" wypełniał przeważnie drugie części 

spektakli baletu romantycznego, podczas gdy w czę

ściach pierwszych leśniczowie, chłopi i dziewczęta 

wiejskie w czasie wesołych zabaw tańczyli swoje lu
dowe tańce, a panowie łaskawie na to patrzyli. 

Pointy - dziś najtypowszy atrybut dawnego tańca 
akademickiego - wprowadziła włoska balerina Ama
lia Brugnoli. Maria Taglioni - sama stanowiąca epo
kę w historii baletu, tancerka, której właśnie przy
pisywano pierwsze próby tańczenia na czubkach pal
ców - pisze w roku 1829: Panna Brugnoli pokazała 
nowy rodzaj tańca, wykonywała na czubkach palców 
rzeczy wręcz nadzwyczajne. By unieść się na poin
tach, musiała z wielkim wysiłkiem dopomagać sobie 
rękami. 

Leon Wójclkowskl w roll Coppellusa. 



Lucette Aldous w Coppettt. 

A to, że właśnie kobiety zawładnęły sceną baletu 
romantycznego stało się za przyczyną ogromnie kon
kretną: Maria Taglioni, Fanny Elssler i Carlotta Grisi 
były takimi gwiazdami na ówczesnym firmamencie 
tanecznym, że ich osobowość dokonała przewrotu. 

Muzycznie rzecz biorąc jest to czas - ci~gle owa 
połowa wieku XIX - gdy dla baletu pisze się spe
cjalną muzykę, która tylko ma być pretekstem do 
tańczenia. Bardzo wyraźną, czytelną rytmicznie, a 
gdzie trzeba dość niesprecyzowaną, by dwoje tance
rzy - solistka i jej partner - mogli wykonać swoje 
romantyczne pas de deux. Sporadycznie zdarza się 

skomponowanie tańca do muzyki już istniejącej, i to 
muzyki dużego kalibru. To są jednak wyjątki po
twierdzające regułę. Nie ma jeszcze baletów Czaj
kowskiego, nie ma Ravela, Strawińskiego, nie tańczy 
się Schuberta i Brahmsa, nie istnieje CHOPINIANA. 

Oto przykład: kilka baletów z datą ich powstania 
i kompozytorami. Przykład, który uświadomi pań-

stwu, iż dość znane tytuły baletów opierały się na 
muzyce kompozytorów nie najwyższego lotu: 

LA SYLPHIDE 1832 Schneltzhoeffer 
GISELLE 1841 Adam 
NAPOLI 1842 Bournonvllle 
LA PERI 1843 Burg mUlle r 
ESMERALDA 1844 Pug nl 
P AS DE QUATRE 1845 Pug nl 
CORALIA 1847 Pugn! 
F AUST 1848 Baj e tt! 1 Costa 

COPPELIA 1870 Delibe s 

JEZIORO ŁABĘDZIE 1877 Czajkowski 
SPIĄCA KRÓLEWNA 1890 Czajkowski 
TANCE POŁOWIECKIE 1909 Borodin 
LES SYLPHIDES 1909 - Głazunow 
OGNISTY PT AK 1910 Strawiński 
PIETRUSZKA 1911 Strawh\ski 
DAPHNIS I CHLOE 1912 Ravel 
JEUX 1913 Debussy 
SWIĘTO WIOSNY 1913 Strawiński 
LEGENDA O JÓZEFIE 1914 R. Strauss 

- i tak dalej i dalej. Co to znaczy? Znaczy to, iż 
do końca epoki romantyzmu w balecie, a więc do 
lat 1870-tych muzyka nie była - na ogół, na ogół -
najmocniejszą stroną tych widowisk. A ich treść była 
również - na ogół, na ogół - bardzo do siebie po
dobna. 

I oto nadchodzi kres romantyzmu, neoromantyzm 
stoi za drzwiami, jak każdy kres jednej epoki arty
stycznej i jej przejście w epokę następną - i ten 
okres jest płynny i nie dokładnie uchwytny; ale wła
śnie COPPELIA jest baletem granicznym. 
Treściowo: odchodzi nie od fantastyki, ale od jej 

dotychczasowych przedstawicieli: owych elfów, faunów 
i nimf; COPPELIA to już trochę współczesności : ma-

Cappella w Sadle r ' s Wells Ballet, scena z aktu I. 



Coppe!ia w Teatrze Wielkim w Warszawie, rok 1935. 

rzyło się wtedy ludziom bardzo konkretnie ożywienie 
martwej materii, marzyły się ludzkie automaty, któ
rym i uczucia nie byłyby obce. W tym więc ~ensie 

COPPELIA jest baletem - jak na owe czasy - wręcz 

awangardowym, bo ta niby-fantastyka opiera się 

(rok 1870!) już na pewnych konkretach naukowych. 
Choć o nich w balecie, oczywiście, ani słowa. 

Muzycznie: Leo Delibes był jednak profesorem kom
pozycji w konserwatorium paryskim i członkiem Aka

demii Sztuk Pięknych. Jak wiemy - tytuły nie zawsze 
oznaczają wartości faktyczne, w tym jednak przy
padku Delibes przełamał złą passę muzyki baletowej. 
Napisał jakże oczekiwaną muzykę nie tylko dobrą, 

a w każdym razie bardzo niezłą, ale też POGODN.'\. 
I to stało się - być może - generalnym atutem po

wodzenia: COPPELIA to balet, w którym się nie tylko 
dużo tańczy, ale też gdzie można się uśmiechnąć, od
prężyć i nie emocjonować się ciemnościami widmo
wego lasu, z którego lada chwila może się wynurzyć 

jakieś straszydło. 

COPPELIA, po LA SOURCE z roku 1866, jest dru
gim baletem Delibes'a (zresztą muzyka do LA SOUR
CE była tylko częściowo dziełem Delibes'a: skompo-

nował tylko akty drugi i trzeci. Pierwszy i czwarty 
napisał Ludwig Minkus), ale pierwszym, który stal 
się sukcesem. I to zarówno kompozytora, jak i ba
letmistrza - Arthura Saint-Leona - skrzypka, do
skonałego tancerza i jeszcze lepszego baletmistrza, 
angażowanego do wszystkich teatrów Europy. Uro
dzony w Paryżu w roku 1821, miał więc Saint-Leon 
w roku komponowania COPPELII lat 49, sam szczyt 
sił twórczych. Libretto baletu, skomponowane przez 
Nuittera i Saint-Leona, a oparte na bajce E. T. A. 
Hoffmanna (PIASKUN) wyraźnie świadczyło o chęci 

zerwania z jednostajną przez ostatnie pół wieku te
matyką choreograficznych poematów romantycznych. 
Jest to ballet d'action o treści w dwóch pierwszych 
aktach wesołej, dowcipnej i żartobliwej . Akt trzeci 
to po prostu barwna składanka tańców, żeby się 

wszyscy mogli wytańczyć, a widz żeby miał na co 
patrzeć. I tak zaczęła się przedziwna, stała, trwająca 

do dziś kariera COPPELII, baletu będącego buforem 
między romantyzmem i neoromantyzmem; baletu z 
choreografią komponowaną z myślą o przyszłości, choć 
środkami konserwatywnymi, a muzyką jeszcze nie 
wielką, ale na pewno już większą niż normalnie 
w poprzednim pięćdziesięcioleciu. Balet tańczono prze-

Coppe!ta na scenie Opery Warszawskiej (1953). 
Na pierwszym planie od lewej: Kazimierz Skrzypkowski 
(Aptekarz), Witold Borkowski (Franciszek), Marla Krzysz
kowska (Swan!lda), Leon Wójcikowski (Coppellus) . 



ważnie w dwóch aktach, kończąc akt drugi ową ta
neczną składanką, czy - żeby powiedzieć właści 

wiej - divertissement. 
Dziś będzie wszystko trochę inaczej: zobaczymy ba

let w nieco innej choreografii, podzielony na pełne 

trzy akty, roztańczony, komponowany w konwencji 
tańca akademickiego, zmiękczonego jednak niejako, 
współcześniejszego niż wymagałyby tego wzory wie
ku XIX. Gwarancją wierności najlepszej szkole, ale 
i prawa do uwspółcześnień, jest osoba baletmistrza. 
Asaf MESSERER, człowiek, który zjawił się w bale
cie mając lat 16 (to był rok 1919) i po roku pracy 
z baletmistrzem Gorskim (o którym za chwilę) -
został przyjęty do ostatniej klasy szkoły baletowej. 
Kto choć trochę orientuje się w trudnościach rze
miosła tańca akademickiego, rozumie niezwykłość tej 
sytuacji: normalnie nauka trwa lat osiem. Nie koniec 
na tym, jeśli chodzi o Asafa Messerera: oto Szkołę 
Baletową kończy PO ROKU i zostaje zaangażowany 
do Teatru Wielkiego. I zyskuje sobie coraz większą 
sławę - i jako tancerz, i jako baletmistrz. Głównie 
jednak - przez wiele, wiele lat - jako tancerz -
który nie chce figurować jako li tylko partner, tra
garz primabaleriny; chce być tancerzem-aktorem, chce 
stosować w choreografii system Stanisławskiego. 

Swoją świetną technikę zawsze podporządkowuje tre
ści tańca. I co dla nas dziś niezwykle ważne - jest 
to chyba jedyny żyjący, a w każdym razie działający 
jeszcze na polu twórczości choreograficznej uczeń 

Garskiego, a Gorski... 
Aleksander Garski urodził się w roku 1871, a więc 

w rok po premierze COPPELII, ukończył szkołę ba
letową w Petersburgu, a potem przez lat 11 był tan
cerzem znakomitego Teatru Maryjskiego i nauczy
cielem w szkole baletowej. W roku 1901 przeniesiony 
został do Moskwy na star:owisko reżysera baletu i ba
letmistrza i pracował tu - znakomicie - przez 
lat 25. 

Tak więc Asaf Messerer jest t!czniem człowieka, 

który widział jeszcze oryginalną wersję COPPELII; 
Asaf Messerer jest również tancerzem, który od ro-

Maria Krzyszkowska w roll Swanlldy 



ku 1924 do 1949 tańczył partię Franciszka w COP
PELII skomponowanej oryginalnie - choć, oczywiście, 
na podstawie pierwowzoru, przez Gorskiego. Teraz, 
u nas, wystawia ją po raz pierwszy sam; traktuje 
ten spektakl jak klasyczną komedię baletową, w ydo
bywając na plan pierwszy jej lekkość i komediowy 
wdzięk i, jak już mówiłem, utaneczniając ją oraz 
prezentując jako przedstawienie trzyaktowe, a więc 
z autonomicznym aktem trzecim. Rezultat tych po
czynań obejrzymy po odsłonięciu kurtyny. 
A oto skrócony kalendarz prezentacji COPPELII: 

W POLSCE: 

ROK 

1882 

1900 

1912 

1924 

19'34 

1949 

1950 

1953 

CHOREOGRAF 

Josef Mondez 

Rafael Grass! 

Jan Walczak 

Piotr Zajl!ch 

Jan C!epl!ńskl 

Jerzy Kapllńskl 

Leon Wójcikowski 

Leon Wójcikowski 

SWANILDA 

Ludwika Adler/Zygfryda 
G!lska 

Cecylia Cerrl 

Anna Gaszewska 

Halina szmolcówna 

Barbara Karczmarewlcz 

Barbara Bittnerówna 

Marla Krzyszkowska 

Marla Krzyszkowska/Olga 
Sawicka 

INNE WERSJE BALETMISTRZOWSKIE 

ROK MIASTO CHOREOGRAF 

1884 Londyn M. Bertrand (1 akt) 

1896 Kope nhaga Glasseman l H. Beck 

1933 Londyn L. Iwanow 1 E. Cecchettl (wersja 
wznowiona przez N . Slerg!ejewa) 

1936 Monte Carlo N. Zvereff 

1956 Londyn H. Lander 
(tańczy 

Dmiskl 
Balet 
Królewski) 

1957 Londyn Saint-Leon (wersja oryginalna, włą
czona do repertuaru Ballet Rambert) 

Stefan Wysocki 
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W maleńkim, starym miasteczku trwają przygoto
wania do tradycyjnego święta urodzaju. Młodzież nie 
cierpliwie oczekuje tej uroczystości, szczególnie Swa
nilda i Franciszek - są bowiem zaręczeni i zamierzają 
w tym właśnie dniu się pobrać. 

Na plac wchodzi burmistrz. Niosą za nim ogromny 
snop pszenicy, który przymocowują do słupa. Snop 
ten to symbol jutrzejszego święta. 

Swanilda i jej przyjaciółki wyrywają ze snopa kłosy, 
by zgodnie z dawnym obyczajem wywróżyć sobie z 
nich przyszłość. Burmistrz odwiedza dom lalkarza 
Coppeliusa i prosi go o przygotowanie jakiejś nie
spodzianki, która by uświetniła i urozmaiciła świą

teczny dzień. Wesoły, pełen radości życia staruszek, 
wiecznie coś wynajdujący i majstrujący, jest od daw
na przedmiotem zainteresowania calej ludności mia
steczka. Na przykład, w przeddzień święta pojawiła 

się w oknie jego domu główka czarującej dziewczyny. 
Na wszystkie pytania ciekawskich Coppelius odpo
wiadał żartami, jedynie burmistrzowi wyjawił coś 

w tajemnicy, z czego obaj długo się śmieli. 

Nieznajoma piękność zawładnęła wyobrażnią mło

dzieży. Stala się nawet przyczyną rozdźwięku pomię
dzy Swanildą a Franciszkiem. 

Dziewczęta wkradają się do tajemniczego domu 
Coppeliusa, gdzie znajdują mnóstwo nakręcanych fi
gurynek: są tu Chińczyk, Hiszpanka, rycerz, pajac, 
Arab i wiele innych lalek. Wielką, nieoczekiwaną nie
spodzianką staje się dla nich odkrycie, że interesująca 
je nieznajoma jest również lalką. Rozbawione nakrę
cają wszystkie lalki i tańczą . Powracający Coppelius 
zastaje je na miejscu „zbrodni". Dziewczętom udaje 
się uciec, pozostaje tylko Swanilda. W tej samej chwili 
słyszą oboje, że ktoś wchodzi przez okno. Pojawia się 
głowa Franciszka, która znika po chwili . Swanilda 
skarży się Coppeliusowi na niewierność Franciszka . 
Dobremu staruszkowi robi się żal dziewczyny, nama
wia ją więc, aby przy jego pomocy dala Franciszkowi 
nauczkę. 

Napoiwszy lekkomyślnego młodzieńca winem, Cop
pelius przebiera Swanildę w suknię lalki i przed
stawia jej Franciszka. Młodego wielbiciela śmieszy 

dziwne zachowanie się dziewczyny, która porusza się 

jak manekin. Gdy Coppelius oznajmia mu, źe jest to 
lalka, Franciszek nie może wyjść z podziwu nad do
skonałością jej wykonania . Kiedy już nacieszył się 

tańcami lalki, Franciszek zbiera się do wyjścia. Coppe-

AKT 
DRUGI 



lius jednak zatrzymuje go. Z tajemniczą miną doświad
czonego hipnotyzera oświadcza chłopcu, że może lalkę 
ożywić. Franciszek mu nie wierzy, wystarczy, że raz 
już dal się nabrać i zakochał się w lalce. Ale cóż to? 
Lalka rzeczywiście ożyła! Franciszek słyszy nawet bi
cie jej serca. Zainteresowanie dziewczyną wzrasta po
nownie do tego stopnia, że prosi on Coppeliusa o jej 
rękę. Teraz już wiarołomstwo Franciszka nie uleg'l. 
wątpliwości. Swani!da zrywa perukę lalki i każe Fran
ciszkowi przeżyć caly wstyd jego zdrady. Mlodzieniec 
blaga ją o przebaczenie, lecz Swanilda jest nieugięta . 
Jednakże skrucha Franciszka jest tak gorąca, a wza
jemna ich miłość tak wielka, że interwencja Coppe
liusa, który postanowił pogodzić narzeczonych, znaj
duje wdzięczny posłuch w kochającym sercu Swa
nildy. 

Nadchodzi długo oczekiwane święto. Plac wypełnia 
się ludźmi. Wkrótce pojawiają się Swanilda i F r an
ciszek w otoczeniu gości weselnych. Burmistrz składa 
młodej parze życzenia długiego życia, a wskazówki 
dużych zegarów wieżowych schodzą ze swych tarcz na 
ziemię, aby jako młode dziewczęta przedstawić ale
gorię „Czasu". Młoda „Zorza" symbolizuje wschód 
słońca i radość w przyszłej rodzinie; dwa następne 
tańce nakłaniają Swanildę i Franciszka do „Pracowi
tości" i „Skromności". Alegoryczne życzenia skończone. 

Ale w tym momencie Coppelius prosi zebranych 
o uwagę. Na jego znak wynoszą duży kosz, z którego 
wyjmują ... tajemniczą nieznajomą, która okazuje się 

nakręconą lalką. Lalka tańczy ku wielkiej radości 

dzieci. Oto niespodzianka Coppeliusa! Wszyscy są za
chwyceni jego mistrzostwem, on jednak przywołuje 

do siebie Swanildę i Franciszka i jako zakład wiecznej 
miłości wręcza im identyczną maleńką laleczkę. 

Swani!da i Franciszek na życzenia burmistrza, Cop
pe!iusa, przyjaciół i całego weselącego się towarzy
stwa odpowiadają tańcami. Swięto urodzaju udało się 
nad wyraz! 



Dans un vieux petit village ont lieu les preparatifs 
d la fete traditionnelle de la moisson. La jeunesse 
s'apprete avec impatience d cette fete et tout parti
culierement les fiances, Svani!da et Frani;ois, dont le 
mariage est fixe pour ce jour. 

Le bourgmestre fait son entree sur la place. n est 
suivi de gens portant une enorme gerbe de froment, 
qu'i!s viennent fixer a un poteau. Cette gerbe symbo
!ise la fete du lendemain. 

Svani!da et ses amies en tirent des epis pour, selon 
une ancienne habitude, predire l'avenir. Le bourg
mestre entre dans la maison de Coppelius, flbricant 
de poupees, tout en le priant de preparer quelque 
surprise pour agrementer les so!ennites du jour de 
la fete . Le vieillard gai par nature et plein de joie 
de vivre, toujours en train d'inventer et de bricoler 
d i fferents objets, est depuis longtemps l'objet d'un 
vif interet de la part de tous les habitants du viltage. 
La vei!le de la fete, par exemple, apparut dans la 
ifenetre de sa maison la tete d'une charmante jeune 
fille. A toutes les questions des curieux Coppelius re
pondait par des p!aisanteries et ce n'est qu'au bourg-

rn.estre qu'il confia un secret, dont tous les deux 

rirent longtemps. 
La beaute inconnue s'empara de l'imagination de 

toute la • jeunesse du vmage. E!le devint me'.71e la 
cause d'un desaccord entre Svanilda et Frani;ois . 

Les jeunes fiUes penetrent dans la maison myste
rieuse de Coppelius, 01i se trouve une quantite de 
figurines et mecaniqucs teLles que: un Chinois, un 
guerrier Espagnol, un polichinelle, un Arabe et un 
grand nombre d'autres poupees. La decouverte, que 
l'inconnue ayant eveme un tel interet, est egalement 
une poupee, devient une grande surprise inattendue 
de personne. Les jeunes filles amusees mettent en 
marche les mecaniques de toutes les poupees et com
mencent a danser . Coppelius d son retour les sur
prend au lieu du „crime". Les filles reussissent d 
fuir et ce n'est que Svanilda qui reste sur place. En 
ce moment ils entendent tous les deux quelqu'un 
entrer par la fenetre. ns reconnaissent la tete de 
Frani;ois qui apres un moment disparait. Svanilda se 
plaint a Coppelius de l'infide!ite de Frani;ois. Le brave 
vieillard s'attendrit et l'encourage a donner avec son 
aide une bonne lei;on a Frani;ois. Apres avoir grise de 
vin le jeune homme etourdi, Coppelius deguise Sva
nilda en lui mettant la robe de la poupee et la 
presente ainsi a Frani;ois. L'etrange comportement sur
prend le jeune adorateur; les mouvements de celle-ci 
rappellent ceux d'un mannequin. Lorsque Coppelius 
lui declare que .c'est une poupee, Frani;ois n'en revient 
pas d'admiration devant la perfection avec laquelle 
e!!e a ete confectionee. Tout joyeux d'avoir vu danser 
la poupee il s'apprete a sortir. Coppelius le retient 
pourtant. Sur un ton mysterieux d'un hypnotiseur 
experimente il declare au gari;on etre capable de 
transformer le mannequin en un etre vivant. Frani;ois 
n'y croit pas; il suffit qu'une fois deja il s'est laisse 
prendre en tombant amoureux d'une poupee. Mais 
au moment meme ... la poupee en effet devient vi
vante. Frani;ois peri;oit meme les battements de son 



coeur. La sympathie qu'eHe lui inspire devient si 
chaleureuse qu'iL se decide a demander sa main d 
Coppelius. L'infidelite de Francois devient en ce mo
ment evidente; SvaniLda enleve de sa tete Za perruque 
de la poupee et fait ressentir au jeune homme toute 
la honte de sa trahison. Francois la supplie de lui par
donner, mais Svanilda reste inexorable. Pourtant Ze 
repentiT de son amoureux est si sincere et l'amour 
reciproque des jeunes si chaleureux que le coeur 
de Svanilda cede devant l'intervention de Coppelius 
decide a reconcilier Zes fiances. 

Et voici qu'arrive le jour de la tete si longtemps 
attendu. La place se remplit de gens. Bientót apparait 
Svanilda et Franco-is entoures des invites venus pour 
assister aux noces. Le bourgmestre souhaite aux 
jeunes de Łongues annees de bonheur et les aiguil!es 
des horloges descendent des tours de l'eglise: transfor
mees en jeunes fmes e!les presentent Z'aHegorie du 
„Temps". La jeune „Aurore" symbotise Ze leve du 
soleil et le bonheur de la future famme; les deux 
danses suivantes engagent Svani!da et Francois a 
l',,Assiduite" et a la „Modestie". Et voila Zes voeux 
et Zes tableaux allegoriques termines. 

En ce moment pourtant Coppelius prie l'assemblee 
de s'arreter quelques instants. Jl donne un Signe, sur 
quoi un grand panier est introduit, puis on en fait 
sortir ... la mysterieuse etrangere, qui n'est rien d'au
tre qu'une poupee a mecanique. Ce!le-ci se met a 
danser a la grande joie des petits enfants. Voita 
la surprise preparee par Coppelius. Tout le monde 
est enchante et plein d'admiration pour son art, lui 
pourtant s'adresse au jeune couple et comme gage 
et symbole d'un amour eternel Zeur ofjre une petite 
poupee toute pareille a Za grande. 

Svanilda et Francois suivant Ze desir du bourgmes
tre, de Coppelius, de amis et de toute la joyeuse 
assemblee se mettent a danser. 

La fete de Za moisson etait des plus reussies! 
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K ierownik a rt·y,tyczny 

ANTONI WICHEREK 
Dyrektor 

ZDZISLA W ŚLIWl~_SKI 

Lro DELIBES 

COPPELIA 
(COPP.i:LIA. OU LA 1''ll..LE AUX YEUX D'~AJL) 

~ALET W TRZECH AKTACH 

Libretto 
CHARLES NUI'M'ER I ARTHUR SAINT-LIDN 

wg noweli E.T.A. Hoffmanna „Piaskun" 

Nowe opracowanie libretta ANATOL W. KUZNIECOW 

Kierownictwo muzyczne 

MIECZYSLAW NOWAKOWSKI 

Choreografia 
wg A. Gorskiego 

ASAF MESSERER 
Ludowy Art~·sta RFSRR 

Laureat Nagrody Państwowej ZSRR 

Współpraca choreograficzna 

IRINA W. TICHOMIRNOWA 
Zasłui.ona Artystka ZSRR 

Laureatka Nagrody Państwowej ZSRR 

Sct>nografia 

LILIANA .JANKOWSKA 

Kierownik baletu 

MARIA KRzySZKOWSKA 

P R E M I E R A ti K W I E T N I A 197 4 

WARS ZAWA 

I . 
I . 
I 
• 
I 

1i 

-·--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· -·-· 



Swanilda 

OSOBY 

- Elżbieta Jaroń, Monika Re.wicka. Barbara 
Ra;ska 

Franciszek - Dariusz Bla.jer, Zdzislaw Cwioro, Jerzy Ma-
karqwski 

Doktor Coppelius - Witold Gruca, Bogdan Kamiński 

Przyjaciółki Swanildy - Renata Aqaciak, Danuta Borzęcka, Irena 
Czapczyńska, Iwona Fotek, Elżbieta Lis,~ 
Owczarek, Barbara Rajska, Sonia Różecka, 

Wanda Różycka, Jolanta Rusak, Barbara 
Rykowi:ka, Daria Waszczyk, Halina Wiś

niewska 

Burmistrz - Bogdan Kamiński. Zygfryd Timm 

Pastor - Ludwik Malecki, Henryk Rutkowski 

Chińczyk - Jerz11 Graczyk, Przemyslaw Sokólski 

Lalki-automaty 

Astronom. Marynarz, Hiszpanka.. Arab. Rycerz. Coppelia-lalka 

Uczennice i uczniowie Państwowej Szkoty Baletowej 

MAZUR 

Barbara Włodarczvk 
Irena Mrozińska 
Maia Dubik 
Maria Kocik 

Marek Almert 
Milosz Andrzejczak 
Jarosław Piasecki 
Wiesław Różecki 

CZARDASZ 

Renata Smukala 
Wanda Różycka 
Magdalena Bartosik 

Stanis~w Szvmański 

J erzv Graczyk 
Michał Gniewaizewski 

Zespół baletowy w M A Z U R Z E i C Z AR D AS Z U 

Dagmara Albrecht, _ Irena Basiukówna, Henryka Buczek, . Danuta Dudek. 
Jolanta Grygolowicz, lrena Mrówcz~ńska. Ewa Owczarek, Bogumila 
Ostapiuk, Małgorzata Potocka, Jolanta Rusak,_ Barbara Rosłaniec, Bar
bara Rykowska, Daria Waszczyk. Jolanta Wilkońska. Mirostawa Woje
woda, Jerzy Barankiewicz, Janusz Ch~ielewski, Michal Gniewaszewski , 
Antoni Janaszak, Kazimierz Lukaszek, Krzysztof Lubarski, Jar oslaw 
Piasecki , Wiesław Różecki, P.rzemy!law Sokólski, K.izysztąf Szy;llański, 
Krzysztof Sloń. Janusz Subicz, Boguslau; Tużnik, Ryszard WęgrzynP.k. 

TA:-;IEC GODZI ;"\ 

Wskazówka zegara - Janina Galikotcska, Danuta Piasecka. Barbara 
Si er 

Zorza 

Wiara 

Praca 

- Renata Smukala. Grażyna Dubielecka. Jolanta 
Rybarska 

- Danuta Piasecka, Barbara Sier, ;>1.aja Dubik, 
Ewa Głowacka, Zofia Rudnicka 

- Janina Galikowska, Barbara Olkusznik. Bar
bara Sier 

Dwanaście godzin 

Dagmara Albrecht, Magdalena Ba1·tosik. Grażyna D11bielecka. ;\faja D:.· 
tńk, Ewa Glowacka, Jolanta Grygolowicz. Elżbieta Jakubc:ak. ~ 
~. Elżbieta Lil, Irena Mrozińska.Barbara Roslaniec, AlicjaRoslońsbi.g._ 

Zofia Rudnicka, Jolanta . Rybarska, Daria Waszczyk, Jolanta Wilkońska~ 
Miro&tawa Wojewoda, Iwona Wyszomirska. 

Wiesniaczki. wieśniacy, automaty 

Solo skrzypcowe 

Janu&z Kucharsl:i, Maria Bryla-Liebig 

Solo na altówce 

Andrze; Szymański, Ryszard Wóycicki, Jan Skowroński 

ORKIESTRA I BALET TEATRU WIELKIEGO 

Uczennice i ijczniowie Państwowe; Szkoly Baletowej 

Stat11ści 

Drryguje 

MIE'CZ'YSŁAW NOW .<tKOWSKI 
WOJ C IFC H R.4 ISK! 



D:n.:tr,t-rn a$ysten 

· W (.!jciec iJ Tle,j:.lci. 

Pc.-dagr1dzy baletu 

JririlJ . 111 ,c/,111tic.zertf:u - Ludowa Artystka U.SRR, Borys Chaliulow 

. Kon:-;ulla.cJa · choreograficzna (Mazur 

Leon Wó;cikowski 

Asystent baletmistr7.a 

Mieczysław Jankowski 

ScenuRrafowie asystenci 

Czardasz) 

Wanda żukowska-Wauak, Anna Zak!"zewgktJ 

Inspicjenci 

fo'rancis ~ek Tutak, Z11gmunt Wojtiuk 

Inspektorzy •baletu 

Ludwik Malecki, lTena l,adowska 

Swiatło 

mgr inż . Stefan Brzozowski 

Kwrownic two d:1..ialu sceny 

in?_ Mirnslaw l..ysik 

Brygadier sceny 

Stani slnw MarciYlW.k 


