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COPPELIA 

Balet komiczny w 3 aktach. Libretto: Charles 
Nuitter i Artur Saint-Leon (wg noweli E. T. A. Hoff
manna) muzyka: Lćo Delibes. 

TREśC BALETU 

(Akcja toczy się w niewielkim miasteczku gali
cyjskm. Jest połowa XIX wieku). 

AKT 1 

S cena przedstawia plac w małym miasteczku. 
W oknie domu Coppcliusa siedzi dziewczyna, 

która uchodzi za jego córkę Coppelię. 

To ona właśnie wzbudziła niepokój w sercu Swa
nildy, której narzeczony, zbyt wyraźnie interesuje 
się tajemniczą nieznajomą. 

Nadcłiodzi Franciszek. Swanilda chowa się, by 
uważnie obserwować go z ukrycia. Franciszek stara 
się przypodobać Coppelii. Coppelia odpowiada na je
go zaloty skinieniem głowy. Dla Swaniłdy jest to do
wód niewierności ukochanego. Dochodzi cło sprzecz
ki pomiędzy narzeczonymi. Nadejście młodzieży 

przerywa tę sprzeczkę. 

Zjawia się Burmistrz. Ogłasza wieść - o mają
cym się tu odbyć nazajutrz poświęceniu nowego 
dzwonu. Z tej okazji, dziewczęta, których ślub odbę
dzie się w tym dniu, otrzymają od Burmistrza posag. 

Nadchodzą cyganie. Cyganka przepowiada Swa
nildzie miłość Franciszka. Swanilda i Franciszek 
przyłączają się do ogólnej zabawy. Zapada wieczór. 
Wszyscy się rozchodzq. 

Ze swego domku wychodzi Coppelius. Nagle ota
cza go gromada chłopców. Coppelius próbuje opę
dzać się przed nimi. Gubi klucz. Spostrzega to Swa
nilda. Podnosi go - i razem z przyjaciółkami wkra
da się do domu Coppeliusa. 

Franciszek wspina się po drabinie do okna Cop
pelii. Płoszy go nagły powrót Coppeliusa, który szu
ka zagubionego klucza. Zauważywszy jednak otwar
te drzwi, zaniepokojony wraca do domu. Franciszek 
nadal wspina się do okna Coppelii. 
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AKT2 

racownia Coppeliusa. Wszędzie stoją lalki. 
W chodzi Swanilda z przyjaciółkami. Odsłania 

kotarę przy oknie - a wtedy okazuje się, że i Cop
pelia jest tylko lalką. Ośmielone tym faktem dziew
częta uruchamiają mechanizmy lalek. W chodzi Cop
pelius. 

Dziewczęta uciekają . Swanilda chowa się za ko
tarę. Przez okno wkrada się Franciszek. Coppelius 
przyjmuje go bardzo mile. Częstuje winem. Franci
szek zasypia. Coppelius przysuwa do niego fotel 
z Coppelią. Jego magiczne zaklęcia mają teraz prze
nieść „fluidy życia" na ukochaną lalkę - tak, aby 
stała się ona żywą dziewczyną. Coppelia zaczyna się 
p01·uszać. Próbuje chodzić, tańczyć. Jest coraz bar
dziej ruchliwa. Stara się obudzić Franciszka. Cope
lius usiłuje złapać ją. Franciszek budzi się. Swanil
da odsłania kotarę. Pokazuje mu martwą lalkę. 

Pogodzeni młodzi wybiegają. Coppclius jest zroz
paczony. 

AKT3 

P łac przed kościołem. Odbywa się uroczystość 

poświ~ccnia dzwonu. Swanilda odbiera posag. 
Przychodzi rozżalony Coppelius. Swanilda chce wy
nagrodzić szkody wyrządzone w pracowni. Proponu
je mu swój posag. Burmistrz sprzeciwia się temu. 
Sam wręcza Coppeliusowi sakiewkę. W pogodnym 
nastroju przebiega dalsza część uroczystości. Rozpo-

. czyna si~ ogólna, wesoła zabawa. 

(m. g.) 
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Leo Delibes 

U rodził się w St. Germain-du-Val we Francji, w 1836 ro
ku (zmarł w 1891). Jeg.o rówieśnikami byli - Saint

-Saens (paryżanin, znany z wysokiej kultury, subtelnego 
smaku, autor symfonii, P.oematów symfonicznych, słynnej 

opery „Samson i Dalila"ł o dwa lata starszy Georges Bizet, 
Edouard Lalo'. 

Po ukończeniu paryskiego konserwatorium Leo Delibes 
pracował jako .organista. Potem powierzono mu funkcję 
chórmistrz;a w operze paryskiej . 

Obdarzony niepospolitą o sobowością, pracowity, bardzo 
prędko pozyskał sobie uznanie. 

R.ozmiłowany w muzyce operowej, od bardzo wczesnej 
młodości, próbował sprawdzić się w tej właśnie płaszczyźnie. 
Były to jednak próby nie udane. Dopiero pierwsza kompo
zycja baletowa La S o u r ce (Żródło) spełniła jego ocze
wania. Została przyjęta z tak dużym zainteresowaniem, że 
od tego momentu, wyobraźnią kompozytora zawładnęły 

przede wszystkim formy baletowe, w których wypowiadał 
się najpełniej. Poziom muzyczny jego dzieł, przyrównywano 
do rosyjskich baletów Czajkowskiego. Ma on też niewątpli
we zasługi w dziedzinie odnowy twórczości balet.owej. 

r;_ oppelia jest r ezultatem fascynacji, popularnymi w owym 
~ czasie opowiadaniami E. T. A. Hoffmanna - mistrza 
prozy fantastycznej (istotą jego twórczości był ostry zmysł 
satyry, humoru, niezwykle trafne ukazywanie ludzkich 
przywar. Rozumiał przy tym piękno poezji, wartości świata 
ducha , potrzeby wzniesienia się ponad poziom mieszczań

skich pragnień i upodobań) . 

Leo Delibes - potrzebował dość dużo czasu na to, aby 
od n a 1 e ź ć siebie, nie ulec presji owego kier m a s z u 
stylów, nadać twórczości swojej przymioty, które zapewniły 
by jej trwałą wartość. Komponowanie, było dla niego „dzia
łalnością myśli prowadzoną w materiale nadającym się d.o 
tego, żeby stać się symbolem ducha, który pozwala wyobraź
ni artysty kształtować g.o i przenikać". 

(m. g.) 
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Sceni,czne Dzi,eje G3oppeli,i, 

W 
drugiej połowie XIX wieku balet europejski -
a zwłaszcza balet francuski - doprowadzony został do 

takiej technicznej perfekcji, że wirtuozeria fenomenalnych 
tancerzy, służąca tworzeniu . niezwykle skomplikowanych, 
ale powtarzających się w niesk_ończoność kroków i układów, 
zachwycała oczy, ale pozostawiała serca zimnymi. Theophile 
Gautier, prekursor parnasizmu, głoszący hasło „Sztuka dla 
sztuki", tworzył dla baletu Opery Paryskiej libretta, w któ
rych uczucia, prawda psychologiczna, logika scenicznej akcji 
zostały usunięte w cień przez układy chore_ograficzne, w któ
rych znakomicie soliści, świetnie wyszkolony corps de ballet 
popisywali się li tylko swoją sprawnością techniczną i fi
zyczną. Balet kostniał w schematach, szablonach powiela
nych bez końca figur, kroków, układów klasycznych. Tra
dycje tańca narodowego, taniec charakterystyczny, zostały 

nieomal zupełnie wyrugowane ze sceny baletowej. 

Jednym z pierwszych choreografów, wyłamujących się 

ze sztywnego gorsetu mody na bezduszną wirtuozerię i po
zbawione uczucia popisy techniczne tancerzy, był Arthur 
Saint-Leon, tancerz, baletmistrz, choreograf, skrzypek i kom
pozytor w jednej osobie. Postać to niezwykle garwna i inte
resująca, której warto się bliżej przyjrzeć: 

Saint-Leon urodził się w Paryżu jako syn tancerza Mi
chel .U ojca p_obierał pierwsze lekcje tańca, studiując rów
nocześnie muzykę u F. D. Alberta, ·skrzypce u Meysedera. 
Lebiutował w Monachium w pierwszej części wieczoru ·jako 
skrzypek, w drugiej jako tancerz. W 1837 r. jako 17-letni 
muzyk układał balety do własnej muzyki. W swojej bogatej 
karierze choreografa stworzył dzieła, które przeszły do hi
storii baletu: „La Vivandiere", „La Filie de Marbre", „Fia
nietta", „Konik Garbusek", „Tartini - albo Diabelskie 
skrzypce" (naturalnie z cytatem ze słynnej sonaty „Tryl 
diabelski"). W „Tartinim" główną kobiecą partię tańczyła 

piękna Fanny Cerito, która zdobyła w tym spektaklu sławę 
i męża - ożenił się z nią bowiem sam Saint-Leon. Małżeń
stwo rozleciało się wkrótce, gdyż Saint-Leon puścił się 

w długą podróż artystyczną po całym świecie, a Fanny za 
nic nie chciala opuścić Paryża. Słupami milowymi podróży 
Saint-Leona były wielkie t eatry operowe Rzymu, Wenecji, 
Lizbony, Madrytu. W roku 1859 os iadł w Petersburgu, jako 
I baletmistrz i I tancerz charakterystyczny dworskiego tea
tru. Tam też napisał dzieło swego życia: „Stenocboreografia 
albo sposób dokładnego notowania tańca". W roku 1869 
Saint-Leon wrócił na stałe do Paryża i gorączkowo p_oszu
kiwał baletu, którym mógłby skutecznie przełamać sche
maty „Sztuki dla sztuki'', panujące w Wielkiej Operze Pa
ryskiej, baletu, w którym primabalerina mogłaby zademon
strować taniec charakterystyczny, a corps de ballet wystą
pić w tańcach ludowych. Temat podsunął mu archiwista 
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TERESA KUJAWA 
(choreografia) 

ALEKSANDER TRACZ 
(kierownictwo muzyczne) 



Opery Paryskiej, Charles Nuitter, który rozczytywał się 

w fantastycznych opowiadaniach E. T . A. Hoffmanna i za
proponował przeniesienie na scenę baletową hoffmannow
skiego opowiadania „Piaskun". Na twórcę muzyki obaj li
breciści upatrzyli sobie Leo Delibes·a, którego balet „Zró
dło" grany był niedawno na scenie Opery Paryskiej z nie
bywałym powodzeniem. Delibes'owi bardzo spodobało się 
libretto, niezwykłe jak na owe czasy, zabrał się do pracy 
energicznie i już w marcu 1870 roku nowy balet pt. „Coppe
Iia" wszedł w próby zespołu Opery Paryskiej. I tu zaczęły 
się kłop.oty„. 

Solistki wykonujące zawrotne i niezwykle skomplikowa
ne na owe czasy figury i pas w szablonowych układach ro
mantycznych baletów, nie były w stanie zatańczyć podwój
nej aktorskiej roli Swanildy-Coppelii, pełnej temperamen
tu, wesołej dziewczyny i lalki poruszanej wymyślnym me
chanizmem mistrza Coppeliusa. Sprowadzono nawet słynną 
primabalerinę Adelę Grancową z Petersburga, ale i ta nie 
podołała aktorsko tej trudnej partii. Wreszcie znaleziono 
tancerkę, która odpowiadała i pod względem technicznym 
i aktorskim roli Swanildy-Coppelii. Była to Giuseppina Bo
zacchi - debiutantka, 16-letnia tancereczka z Mediolanu, 
studiująca w Paryżu taniec u najsłynniejszej maestro M-me 
Dominique. Rola Franciszka obsadzona była przez tancerkę 
- jako travestie wystąpiła w niej niezwykłej urody i wdzię
ku Eugenie Fiocre, ubóstwiana przez artystyczną cyganerię 
Paryża, malowana przez Degas'a, rzeźbiona przez Carpeaux. 
W roli Coppeliusa, fabrykanta mechanicznych zabawek wy
stąpił słynny paryski mim, Dauty. Scenografia była dziełem 
spółki artystów Cambon-Desplechin-Lavastre, kostiumy pro
jektowała Lormier. Premiera w Wielkiej Operze Paryskiej 
odbyła się 25 maja 1870 roku. Balet został przyjęty entuzja
stycznie zarówno przez publiczność jak i przez krytykę, 
która zachwycała się librettem, muzyką, kunsztem tańca, 
ale przede wszystkim podkreślała, że na scenę Opery Pary
skiej wtargnął świeży powiew tańca narodowego (mazurek 
i czardasz - po raz pierwszy na scenie baletowej). Niestety, 
w kilka tygodni później wybuchła wojna prusko-francuska, 
teatry pozamykano - „Coppelia" po 18 spektaklach zeszła 
z afisza. Wkrótce nastą'piło oblężenie Paryża przez wojska 
pruskie - w mieście zapanował głód i zaraza. Z głodu i wy
cieńczenia zmarła w dzień swoich siedemnastych urodzin 
Giuseppina Bozacchi. Za trumną fenomenalnej tancerki szli: 
Auber, Nuitter, Perrin, cały zespół Wielkiej Opery Pary
skiej, na organach grał Leo Delibes. Zabrakło tylko Arthura 
Saint-Leona. On też bowiem leżał na łożu śmierci 

„Coppelię" wznowiono dopiero w październiku 1871 roku 
ze słynną balleriną Beugrand w roli Swanildy. Od tego cza
su balet Delibes'a utrzymuje się bez przerwy na scenie 
Wielkiej Opery Paryskiej, przeżywając do dnia dzisiejszego 
29 wznowień, przy czym partię Franciszka powierzano ju·ż 
tradycyjnie tancerce. 
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Wkrótce „Coppelia" zagościła na scenach całej Eur.opy: 
w 1881 roku Paul Taglioni wystawił balet Delibes'a w Ope
rze Berlińskiej z fenomenalną Antoniettą Dell'Era w roli 
Swanildy, w Petersburgu wystawiono „Coppelię" w wersji 
choreograficznej Mariusza Petipy (w 1881 z Nikitiną jako 
Swanildą) i wersja ta została rozpowszechniona w Eur.opie 
dzięki Cecchettiemu; królewski balet w Kopenhadze tańczył 
„Coppelię" od 1896 roku i w tym samym czasie publiczność 
londyńska zobaczyła znakomitą Adeline Genee w podwójnej 
partii Swanildy-Coppelii . 

W Polsce „Coppelia" wystawiona była stosunkowo wcze
śnie, bo już 7 grudnia 1882 roku w Teatrze Wielkim w War
szawie w wersji nieco „spolszczonej". Zamiast 2 obrazu II 
aktu wstawiono polskie divertissement z muzyką Leopolda 
Lewandowskiego. Główną rolę (nie Swanildy ale „.Wiesła

wy) tańczyła Zygfryda Gilska, partię Franciszka - Alek
sander Gillert, Coppeliusa _ Ludwik Kuhne. „Coppelia" 
była niezwykle „podatna" do wszelkich „spolszczeń" i wkła
dek polskich, gdyż akcja baletu rozgrywała się w małym 
galicyjskim miasteczku, w muzyce pojawiają się rytmy pol
skich tańców narod_owych ... ba, nawet motywy „Krakowia
ka" Moniuszki, a uważny słuchacz wyłowi w muzyce „Cop
pelii" niejeden temat z kwartetów Moniuszki i z innych 
utworów twórcy „Halki". Jest to zapewne świadectwo sym
patii Delibes'a do ojczyzny sw.ojej małżonki. Tematy pol
skie w libretcie są dowodem serdecznej sympatii E. T. A. 
Hoffmanna do Polski. Pisarz ten bowiem spędził - jak sam 
pisze: „najszczęśliwsze dni swego życia" jako urzędnik pru
skiej administracji w Poznaniu, Płocku i Warszawie. 

Oryginalną wersję „Coppelii" zademonstrował publiczno
ści warszawskiej Piotr Zajlich w 1924, a następnie Jan Cie
pliński w 1935 r. z Barbarą Karczmarewicz i Stanisławem 
Cywińskim. W Operze Poznańskiej w 1921 r. wystawił 

„Coppelię" Roman Morawski w scenografii Stanisława Ja
rockiego; duży rozgłos zdobyła inscenizacja Jerzego Kapliń
skiego w Operze Śląskiej w 1949 r. ze scenografią Andrze
ja Stopki dzięki wspaniałej kreacji Barbary Bittnerówny 
w partii Swanildy. Franciszka tańczył wówczas Edmund 
Nowak. Inscenizacja ta została wznowiona w 1968 roku 
w Operetce Warszawskiej. 

Trzeba jeszcze wspomnieć o nowej wersji libretta Ta
deusza Marka, wystawionej w Poznaniu w 1952 r. w cho
reografii Leona Wójcik.owskiego i scenografii Stefana Ja
nasika z Barbarą Karczmarewicz i Marią Krzyszkowską 

Swanilda), Władysławem Milonem i Bohuslavem Stanca-
kiem (Franciszek), Conradem Drzewieckim i Leonem Wójci
kowskim (Coppelius). Inscenizacja ta została powtórzona 
w Operze Warszawskiej w 1953 r. z Barbarą Bittnerówną, 
Marią Krzyszkowską i Olgą Sawicką w roli Swanildy, Wi
toldem B.orkowskim, Witoldem Grucą i Stefanem Wentą 

w roli Franciszka, z Karolem Szromem i Leonem Wójci
kowskim w roli Coppeliusa. Publiczność warszawska miała 
sposobność oglądania „Coppelii" w wersji A Górskiego, 
w wykonaniu Baletu Teatru Wielkiego z Moskwy (1949) 
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Afisz premierowy baletu „Coppelia" (18i O) 
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z ó. Lepieszyiiską i A. Messererem, oraz wersję Alicji Alon
so w wyk_onaniu El Ballet Nacional de Cuba (1961). W war
szawskim Teatrze Wielkim wystawiono „Coppelic;" w 1974 r. 
w wersji A. Górskiego w choreografii Asafa Messerera 
(współpraca choreograficzna Iriny Tichomirnowej), w sce
nografii Liliany Jankowskiej. Swanildę tańczyły Elżbieta 

Jaroń, Monika Ukielska, Barbara Rajska, Franciszka Jerzy 
Makarowski i Zdzisław ćwioro, Coppeliusa Witold Gruca 
i Bogdan Kamiński. 

W Łódzkim Teatrze Nowym w 1962 r. wystawił „Coppe
lię" Feliks Parnell w scenografii Haliny Korytowskiej. Tań
czyli m. in. Elżbieta Jaroń i Włodzimierz Traczewski. 

W Operze Wr_oclawskiej wystawiono balet Delibes'a 
w 1964 r. w choreografii Stanisława Miszczyka i scenografii 
Stanisława Jarockiego. W roli Swanildy wystąpiły ,Klara 
Kmitto, Barbara Goślińska i Ruta Syldorf, w roli Franci
szka Waldemar Karst i Bronisław Kropidłowski, w rol.i 
Coppeliusa Eugeniusz Marchewka i Henryk Sawicki. 

Oprócz wspomnianych już ballerin w roli Swanildy za
słynęły Lydia Łopochowa (Londyn 1933), Solange Schwarz 
(Paryż 1937), Alexandra Daniłowa (Ballet de Monte Carlo), 
Swietłana Beriosowa (Metropolitan Opera Ballet w Nowym 
Jorku). Wypada też wspomnieć o niekiedy wystawianej 
wersji jedno-aktowej, lub dwuaktowej z pominięciem ostat
niego aktu z divertissement. Nowe librett.o napisały wysta
wiając „Coppellę" we własnej wersji choreograficznej wy
bitne choreografki w NRL Inge Bade (Erfurt 1966) i Lilo 
Gruber (Berlin 1956). 

Nowy układ choreograficzny Teresy Kujawy, prezento
wany obecnie przez Operę Wrocławską, oparty jest w zasa
dzie na klasycznym libretcie Nuittera i Saint-Leone. Znikł 
jednak właściciel dworu a posag dziewczętom, których ślub 
odbywa się w uroczystym dniu poświęcenia dzwonu, ofiaro
wuje Burmistrz. Do galerii charakterystycznych postaci zo
stała jeszcze wprowadzona Burmistrzowa, oraz Cyganka, 
która wróży Swanildzie. w divertissement w III akcie zo
stały wprowadzone zmiany układów, nie naruszające jednak 
zasadniczego toku muzyki. 

Wojciech Dzieduszycki 
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E. T. A. Hoffmann 

PIAS KUN 
(nowela ze zbioru „Opowieści fantastyczne") 

(fragmenty) 

N 
ie osobliwego nie widział w tym, że miał mieszkać na
przeciw 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 nie
wyraźne i zamazane. W końcu uderzyło go jednak to, że 
Olimpia godzinami siedziała w takiej postawie, w jakiej 
ją ujrzał po raz pierwszy, nieodmiennie przy tym samym 
stoliku, bez żadnego zajęcia, najwyraźniej jednak nie spusz
czając z niego oka. Przyznać musiał, że nigdy mu się nie 
zdarzyło widzieć piękniejszej postaci. Z tym wszystkim, po
nieważ Klara wyłącznie pan.owała w jego sercu, zjawisko 
sztywno zapatrzonej przed się kobiety było mu najzupełniej 
obojętne, miał tylko upodobanie, by spoglądać na nią nie
kiedy znad swych skryptów, jakby na jaki piękny posąg -
nic ponadto. 

Właśnie zajęty był pisaniem listu do Klary, kiedy zapu
kano delikatnie do drzwi i niebawem ukazała się na progu 
nieprzyjemna po~tać Coppoli. Nataniel uczuł dreszcz, ale 
przypomniawszy sobie co mówił Spalanzani o swoim współ
ziomku Coppoll, oraz słowo, które był dał Klarze w sprawie 
piaskuna Coppeliusa, zawstydził się w duszy tak naiwnej 
obawy. ZmÓgł się tedy na siłach i orzekł jak mógł najobo
jętniej i najłagodniej : 

_ Nie potrzeba mi barometru, przyjacielu, możesz pan 
odejść! - Na te słowa Coppola wkwaterował się całkiem 

do pok.oju i odezwał się głosem ochrypłym : 

- 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 gęstych , szpakowa
tych brwi. 

Nataniel zerwał się wystraszony. 
- Jesteś szalony mój panie, jak możesz mieć do zby

cia oczy? 
Oczy .... oczy? 
Wtedy Coppola sięgnął ręką do wielkiej kieszeni i wy

ciągnąwszy stamtąd całą garść okularów zaczął je r.ozkładać 

na stole. 

„ 

- Ech, ależ ja mówię o okularach, o okularach, które 
kładzie się na nos, to właśnie nazywam oczami. 

Cedząc przez zęby te słowa wyciągnął coraz więcej oku
larów, tak że wkrótce cały stół iskrzył się dziwnymi jaki
miś odblaskami. Tysiące najrozmaitszych oczu zdawało się 

mrugać stamtąd na Nataniela, który żadnym sposobem nie 
mógł oderwać wzroku. A tymczasem Coppola wyciągał co
raz nowe okulary i spojrzenia coraz ognistsze, coraz krwaw
sze, coraz dziksze, coraz nieubłagatisze raziły wzrok, mro
ziły serce w piersiach Nataniela. 

- Dosyć! Dosyć, straszliwy człecze! - zawołał wreszcie, 
odchodząc od siebie ze zgrozy. 

Mówiąc to, rozpaczliwi~ przytrzymywał rękę swego prze
śladowcy, który wyciągał całe garście nowych okularów 
choć nie było ich już gdzie kłaść, cały stół był zajęty. Cop~ 
pola wyrwał mu rękę, chichocząc w sposób wstrętny i prze
szywający deszczem. 

- A! t.o 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 perspektywy. 

Jak tylko okulary poznikały ze stołu, Nataniel uspokoił 
się zupełnie. Pomyślał o Klarze i przekonał się natychmiast, 
że wszystkie złe omamienia miały źródło w nim samym tyl
ko i że Coppola nie jest żadnym strachem ani tym bardziej 
sobowtórem przeklętego Poppeliusa, ale, przeciwnie naj
uczciwszym mechanikiem i optykiem. Szkła bowiem, które 
wyjmował z drugiej kieszeni, nie miały w sobie nic nad
zwyczajnego ani upi.ornego 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 lep
szej, przybliżała wszystko tak dokładnie, że aż rozkosz było 
patrzeć. Mimowolnie skierował ją ku mieszkaniu Spalanza
niego. 

Olimpia siedziała jak zwykle, z rękoma złożonymi na sto
liku. Teraz mógł dop~ero przyjrzeć się jej cudownie pięk
nej twarzy. Tylko oczy wydawały się dziwnie nieruchome 
i martwe. Jednak w miarę jak się jej przypatrywał, wyraź
nie budziły się w nich wilgotne jakieś blaski, jakby pro
mienie wstającego księżyca. Powiedziałbyś, że zdolność wi
dzenia rodziła się dopiero w tej postaci. Stopniowo oczy jej 
ożywiały się c.oraz mocniej. Nataniel stał jakby przykuty 
do okna, nie umiejąc oderwać wzroku od widoku bosko 
pięknej Olimpii. Suche chrząknięcia i szuranie obudziły go 
z odrętwienia. Coppola stał za nim. 

- Tre zechini! Trzy dukaty! 
Nataniel, który był zupełnie o optyku zapomniał, zapła-

cił skwapliwie. · 
- Nieprawdaż? Piękne szkiełka, śliczne szkiełka? - Mó

wił Coppola ochrypłym gł.osem, uśmiechając się szyderczo. 
- Piękne, piękne - rzekł mu na to Nataniel opryskli

wie. - No, już idź sobie, bywaj zdrów, przyjacielu! 
Coppola rzucił na niego dziwne spojrzenie. Idąc po scho-

dach zdawał się dusić ze śmiechu. · 

·/ 



Wyraźnie drwi ze mnie - pomyślał Nataniel - sądzi 

pewnie, że przepłaciłem lornetkę. - Przepłaciłem?! 

Kiedy to mówił, zdało mu się źe słyszy głębokie, śmier

telnie smutne westchnienie w głębi pokoju. Dreszcz go prze
biegł ze strachu, ale niebawem przekonał się, źe to on sam 
westchnął. 

- Ma słuszność Klara - rzeki do siebie - cierpię rze
czywiście chorobliwe przywidzenia. To po prostu śmieszne, 
więcej niź śmieszne. 

Czyź istotnie może mi tak dalece zależeć na tym, 
czym tę lornetkę przepłacił, czy też kupiłem tanio? Dla
czego mi myśl o tym nie daje spokojności? Pojąć tego nie 
mogę. 

Siad! kończyć list do Klary, ale spojrzawszy przypad
kiem w okno, spostrzegł, że Olimpia siedzi tam jeszcze. 
Uczuł nieprzezwyciężoną ochotę, by porwać znowu lornetkę 
i utonąć wzrokiem w tej postaci cudownej. Nie wiadomo 
jak długo trwa! w tym upojeniu, przerwał mu je dopiero 
Zygmunt, jego kolega, ozna.jmiając, że czas już iść na wy
kład profesora Spalanzaniego. 

* * * 
Profesor Spalanzani zdawał się wielce sprzyjać stosun

kom Nataniela ze swą córką. Zupełnie niedwuznaczny do
wód życzliwości dał, kiedy Nataniel zdobył się razu pewne
go na to, by napomknąć o swoim związku z Olimpią. Pro
fesor r~zpromienił się w uśmiechu i oświadczył, iż pozosta
wi córce całkowitą swobodę w tym względzie .. Pokrzepiony 
tymi słowy Nataniel postanowił nie później jak nazajutrz 
błagać Olimpię, ażeby mu powiedziała wyraźnie to, co już 

od dawna odgadywał w jej 'oczach, a mianowicie: czy chce 
być jego na wieki. W tym celu począł szukać obrączki, któ
rą mu dała niegdyś matka przy wyjeździe z domu, chciał 

ją bowiem ofiarować Olimpii w zakład swojej wierności, 

jako zadatek przyszłego wspólneg.o życia. Wpadły mu przy 
tym w ręce listy Klary i Lotara, ale obojętnie odsunął je 
na bok, znalazł pierścionek i śpiesznie udał się z nim do 
Olimpii. 

Wszedłszy na schody, usłyszał na górze łoskot jakiś oso
bliwy, wyraźnie z pracowni profesora Spalanzaniego d.ocho
dzący. Tupano nogami, mocowano się, coś sobie wydzierano, 
słychać też było trzaskanie drzwi, krzyki i przekleństwa. 

- Puszczajże, puszczaj mi zaraz, ty łotrze przeklęty! 

Czyż na to poświęciłem własne życie?! 
- Cha, cha, cha, inaczej się układaliśmy! 
- Ja zrobiłem oczy ..... . 
- A ja wszystkie kółka . 

- Głupiś ze swoimi kółkami! Puszczaj , przeklęty zegar-
mistrzu! -

- Precz! 
- Szatanie!-
- Dam ja tobie!-
- Masz bęstio piekielna!-
- Puścisz? czy nie puścisz?!-

Były to glosy kłócących się, Spalanzaniego i straszliwego 
Coppeliusa. Pchnięty niepojętą trwogą, Nataniel rzucił się 
na górę. Spalanzani trzymał jakąś figurę kobiecą za ra
miona, Coppola za nogi, i z największą zawziętością wy
dzierali ją sobie, ciągnąc każdy w swoją stronę. 

Nataniel . odrętwiał ze zgrozy, poznawszy w tej figurze 
Olimpię. Oszalały z gnie.wu, już się miał rzucić, by wydrzeć 
ją oprawcom, kiedy nagle Coppola z taką siłą wydarł ją 

z rąk ojca, że ten zmuszony był puścić ofiarę. Jednocześnie 
tak silnie ciałem jej uderzył go w piersi, że profesor padł 
na wznak, a zataczając się przewrócił stól, na którym stały 
fiolki, retorty, flaszki i szklane cylindry. Wszystko to rozbi
ło się w najdrobniejsze cząstki z niesłychanym łoskotem. 

Wtedy Coppola, przerzuciwszy sobie Olimpię przez plecy, 
zaczął schodzić , śmiejąc się przeraźliwie, drewniane nogi 
figury zwisały obrzydliwie, obijając się po schodach. Nata
niel stal jak skamieniały. Aż nazbyt dokładnie z.obaczył 

trupobladą, woskową twarz Olimpii, w miejscach gdzie by
ly oczy, widział tylko czarne wgłębienia. Była pozbawiona 
życia lalką. 

Spalanzani wił się na posadzce. Czerepy szkła powłaziły 
mu w głowę i w piersi, poprzecinały żyły w rękach, krew 
tryskała z ran jakby ze źródeł. Nagle zebrał siły, zerwał się 

na nogi: - Trzymaj go! Leć! Jeszcześ tu?! Coppclius, prze
klęty łotr! Mój najlepszy automat! Ukradł go, strawiłem 

nad nim najlepsze dwadzieścia lat życia, włożyłem w to ca
ły majątek, więcej niż życie! Cały mechanizm; mowa, chód, 
wszystko mojego pomysłu. Oczy tylko, tylk.o oczy, tobie 
ukradzione. Och! Zbrodniarz! Och! Potępieniec. Łapaj go! 
Biegnij! Leć!! Przynieś mi Olimpię! Masz tu oczy! 

Nataniel wtedy dopiero spostrzegł na posadzce parę za
krwawionych oczu, które w niego bystro patrzyły. Spalan
zani schwycił je zdrową ręką i rzucił mu na piersi. Wtedy 
szaleństwo porwało Nataniela w płomieniste swe szpony 
i całkowicie zawichrzyło mu w głowie. 

- Hej! dalejże! dalej! płomieniste koło! kręć się! wiruj! 
grzmij! Gwijunun! Tańcuj, lalko z drewna, dobrze, dobrze, 
prędzej! Kręć się! leć! Gwijunun ..... . 

I po tych słowach rzucił się do Spalanzaniego, chwytając 
go za gardło. Byłby go zadusił, szczęściem tumult zwabił 
wielu ludzi, którzy oderwali oszalałego Nataniela, uratowali 
profesora i opatrzyli jego rany. Zygmunt, choć bardzo silny, 
nie był w ~tanie sam utrzymać szaleńca. Ten walił pięścia
mi, gdzie popadio, kopal i wrzeszczał wniebogłosy. 

- Kręć się lalko z drewna! Kręć się! wiruj! 
Wreszcie połączonymi siłami zdołano go powalić na zie

mię i związać. Już tylko ryczał wściekle i pienił się jak 
opętany. 

W tym smutnym stanie zawieziono go do domu obłąka
nych .... 



ARTHUR SAINT-LEONE I FANNY CERITO 
w „Tartinim" 

Zamówienie na abonamenty miesięczne, bilety zbiorowe 
dla zakładów pracy, instytucji i szkół (minimum 10 biletów) 
przyjmuje Biuro Organizacji Widowni, tel. 307-27 i 386-41 
w. 69, codziennie w godz. 8,00-15,30, w soboty 8,00-13,30. 
Ilość biletów ulgowych ograniczona. 

Kasa Opery czynna codzienie w godz. 10,00-13,00 i od 
16,00-19,00, w niedzielę od 16,00-19,00. Na poranki i popo

~ łudniówki przedsprzedaż biletów 3 g.odziny przed przedsta
iP: wieniem. W poniedziałki kasy Opery nieczynne. 

~ Przedsprzedaż biletów zbiorowych i indywidualnych od
~ywa się na 7 dhi przed przedstawieniem. 

-<)~akładom pracy, instytucjom i szkołom proponujemy abo
~enty miesięczne i roczne na 2 bilety ze zniżką 25% 
na~owolne stałe miejsca, z wyjątkiem przedstawień zam
kni~~h i premier. 

Na'8ność płatna z d.ołu każdego miesiąca w oparciu o zło
żone ~o gwarancyjne. 

~ 
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ZESPÓL ARTYSTYCZNY 

SOLISCI SPIEWACY: 
Soprany: Marla Bosko, Krystyna Czaplarska, Stanisława Jonlaków
na, Zofia Konrad, Maria Łukasik, Agata Młynarska, Elżbieta Pal, 
Danuta Paziukówna, Halina Słoniowska, Urszula SułkońŚka, Krysty
na Tyburowska, Anna Witkowska. 

Mezzo-soprany: Barbara Figas, Jolanta Zielińska, Maria Kwiatkow
ska, Halina Szczeglowska, Urszula Walczak. 
Tenory: Edwin Borkowski, Tadeusz Clmaszewski, Winfryd Kra
wutschky, Mariusz Majewski, Wiesław Pietrzak, Henryk Trojanow
ski, Janusz Zlpser, Bogusław Robert Woroniecki. 

Barytony: Piotr Ikowskl, Stanisław Jura, Tadeusz Prochowski, 
Eugeniusz Stawlerskl, Janusz Temnickl. 

Basy: Antoni Bogucki, Mieczysław Hausz, Zygmunt Kryczka, Mie
czysław Mllun, Krzysztof Sitarski, Stanisław Stojek, Włodzimierz 

Tyszler. 

Przygotowanie muzyczne solistów: Łucja Boguszyńska, Alicja Fary
nlarz, Barbara Jakóbczak-Zathey, Ewa Kryczka, Teresa Rymaszew
ska. 

BALET 
Kierownik baletu: Henryk Sawicki 
Choreograf pedagog: Rewaz Cułukldze (ZSRR) 
Choreograf: Teresa Kujawa, Maksymilian Mróz 
Pedagog: Zofia Andruszkiewicz 
Inspektor baletu: Zenona Matuszczyk.Koziorowska 
Korepetytor: Andrzej Gąsieniec 
Pierwsi soliści: Marla Kijak, Beata Starczewska, Waldemar Karst, 
Franciszek Knapik, Zbigniew Owczarzak 

Soliści: Krystyna Kosarewicz, Alicja Licklewlcz, Ewa Lewandow
ska, Janusz Łaznowskl, Jan Mazur, Stanisław Sltkomlrskl 

Koryfeje: Zofia Andruszkiewicz, Irena Borowska, Urszula Dembiń

ska, Zenona Matuszczyk-Koziorowska, Kamila Temnicka, Krystyna 
Przyludzka, Marla \Vlerzbowlcz, Stefan Borowski, Jacek Zelent 
zespół baletowy: Maria Daniewska, Mariola Dyczkowska, Grażyna 
Filipowska, Ewa Grabowska, Janina Nowak, Mirosława Suchecka, 
Barbara Stanek, Karina Szczodry, Bernardyna Szota, Alina Tworek, 
Andrzej Dzierżanowski, Janusz Galzlńskl, Władysław Kołodziejczyk, 
Stefan Kayscr, Zdzisław Rakoczy, Lesław Wołkowski. 

CHOR 
Kierownik chóru: Lucjan Laprus 
Asystent chórmistrza: Gratyna Glińska 
Inspektor chóru: Roman Grzesik 
Pedagog - korektor głosu: Magdalena Dal 

Soprany: Barnra Arczyńska, Lidia Artlomowa, Mirosława Blernl
klewlcz, Tamara Czaplińska, Krystyna Lankamer, Danuta Lipińska, 
Helena Małek, Łucja Markowska, Halina Niedzielska, Bernadeta 
Psyk, Eliza Szymańska, Barbara Kozłowska, Agnieszka Stankiewicz, 
Zdzisława Sydor Sikora, Teresa Susz, Marla Wilk. 

AJty: Krystyna Błądek, Ewa Czewkas, Krystyna Dąbrowska, Danie
la Frankiewicz, Krystyna Koprowska, Irena Sawicka, Marianna 
Wudarska, Stanisława Rótycka, Krystyna Zlmońska, Zofla Chorą

tak ,Gratyna Bednarska, Barbara Kozłowska, Ewa Kulpińska, Ma
ria Leja, Olga Nikonow, Danuta Barańska . 

Tenory: Roman Golan, Roman Grzesik, Włodzimierz Grandowlcz, 
Kazimierz Jeziorski, Jarosław Królikowski, Aleksander Llsowskl , 
Władystaw Niedzielski, Janusz Samborski, Stanisław Szymański, 
Janusz TeleJko, Michał zator, Jerzy zawallńskl. 
Basy: Andrzej Antosik, Mikołaj Bandalowskl, Stanisław Kaleta, 
Rudolf Sowlk, Jan Tarasewicz, Jan Pynka, Tadeusz Wojnarowicz. 

• „ 
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Inspektor orkiestry: Jerzy Bieszczad 
I skrzypce: Ignacy Grobelny - ·I koncertmislrz', Antoni Plsltór,skl -
II koncertmistrz, Leopold: Ml!lrdarskl, Stanisław Grable~,1 Zd,zlsław 
Przybylski, Wanda Tatarczyk, Jerzy Siwek, Barbara " i..e~andowska, 
Jerzy Lankamer, Mariola Piskorska. · 

l skrzypce: Kazimierz We~olo~Ski, Franciszek Popiołek', A:niia Gac, 
Maria Poplewska, Zdzisław Czyplonka, Bogdan Boehydskt, Krzy
sztof Rogoziak. 

Altówki: Jerzy Bieszczad, Anton! Tatarczyk, Edward . Fldelak, Ro-
man Barczyk, Irena Kawka. · , ' · 

Wiolonczele: Adam Schmar - k·oncertmlstrz, Feliks Tatarczyk, Sta
nisław Banaś, Bogusław Janus, Zdzisława Szczurowska: 

Kontrabasy: Bolesław Jaworek, . J an Kandilaptls, Jan: Korkosz, Ja
nusz Buszyński. 
llarfa: Elżbieta Marczak Wllkosż. 
Flety: Zbigniew Marynowski, Wojciech Dradrach, Bronisław Goła
szewski, Małgorzata Danielewicz. 
Oboje: Danuta Smoter. 
Klarnety: Mieczysław Stachura, Michał Nlkonow, Henryk Murach, 
Roman Astriab. 
Fagoty: Edward Baran, Lucjan Szereda, Juliusz Sliwak. 
Rogi: Ryszard Kuszak, Stefan Bablan, Henryk Byś. 
Trąbki: Józef Graczyk, Stanlslaw Chudowskl, Jerzy Majchrzak, 
Stanisław Szymanowski. 
Puzony: Marian Maciejewski, Henryk Dudek. 
Perkusja: Edmund Trelchel, Jerzy Karpowicz, Ryszard Soberko, 
Krzysztof Kempiński. 
Fortepian: Te resa Rymaszewsk a. 

Asystent reżysera: 

Koordynator pracy 
artystycznej 
Bibliotekarz 
Kierownik Organizacji 
Widowni i Reklamy 
Kierownik pracowni 
scenograficznej 

Fotograf 
Kierownik techniczny 
- główny energetyk 
Z-ca kierownika techn. 
dis prod. artystycznej . . 
Kierownik sceny 
Mistrz elektroaku(>tyki 
Główny kostiumer 
St. referent BHP 
Inspicjerici 

. Marla Bosko 
· ~r:tstyna Drews-Sitarska 
, Feliks Ta,~na\;VSkl 

AlicJ~ Zeq:ielka 
Aleksander Berezowski 

Alla Boyko 

Arnold Szymański 

Marla Behrendt 

Jan Szczerbskl 

An.na '.r..-p~ąnowska 
Zygmunt Schmidt 
Wacław Małecki 

Staoisłą.wa GUówna 
Olga Rajko~ska 
Maria Waooth 
Franciszek War liński 
Ruta Syldorf 





L:E::O DELIBES 

COPPELIA 

balet w 3 aktach 
na moty"ach noweli E. T. A. lloffmanua „P1askun" 

Libretto wg Ch. Nuittera i A. Saint-Leone•a 

opracowała TERESA KUJAWA 

Kierownictwo muzyczne 
ALEKSANDER TRACZ 

Dekoracje 
ZBIGNIEW 

BEDNAROWICZ 

Asystent choreografa 
Beata Starczewska 

Inscenizacja i choreografia 
TERESA KUJAWA 

Kostiumy 
BARBARA 

WOLNIEWICZ 

Asystent scenografa 
Arnold Szymaiulki 

Kierownik baletu 
HENRYK SAWICKI 

Inspicjenci 
Ruta Syldorf 

Franciszek Warllilski 

Inspektor baletu 

Korepetytorzy bal~tu 
Lucyna Uoguszyń•ka 

Ewa Fedorus 
Andrzej Gąsleniec-

Zenona Matuszczyk-Koziorowska 



COPPELIA 

Coppelius 

Swanilda 

Franciszek 

Burmistrz 

Burmistrzowa 

Przyjaciółki Swanildy· 

Słuzebna 

Rajcy 

Pleban 

OSOBY: 

WALDEMAR KARST, HEN~YK SA WICKI 

MARIA KIJAK, ALICJA LICKIEWICZ 

FRANCISZEK KNAPIK, ZBIGNIEW OWCZARZAK 

JAN MAZUR, STANISŁAW SITKOMIRSKI 

MAHIA DANIEWSKA, ZENONA MATUSZCZYK 

EWA LEWANDOWSKA, ALICJA LICKIEWICZ, 

MARIA WIERZBOWICZ, ZOFIA ANDRUSZKIE

WICZ, JANINA NOWAK, BARBARA STANEK, 

ALINA TWOREK 

MAHIA DANIEWSKA, ZENONA MATUSZCZYK 

ZDZISŁAW RAKOCZY, WŁADYSŁAW KOŁO

DZIEJCZYK 

FRANCISZEK W AR LIŃSKI 



Akt I . 

TANJEC CYGAŃSKI: 

KRYSTYNA KOSAREWICZ, BEATA STARCZEWSKA, 1'-RANCISZEK 
KNAPIK, JANUSZ t..AZNOWSKI 

oraz 

Urszula Dembmska, Ewn Grabowska, Zdzisława I .1.;gowlk, Barbara 
Stanek, ;\firosława Suchecka, Karina Szczodry, Andrzej Dzler:Ła

nowskl, Lesław Wołkowski. 

MAZURKA: 

KRYSTYNA KOSAREWICZ, BEATA STARCZEWSKA, MARIA 
W!ERZBOWICZ, WALDEMAR KARST, JANUSZ LAZNOWSKI, ZBI
GNIEW OWCZARZAK 

oraz 

Zofia A11druszkiew1cz, Urszulo Dembińska, Mariola Dyczkowska, Gra
zynA Filipowska, ł;wa Grabowska, .Janina Nowak, Krystyna Przy
łu<lzka, Barbara Stanek, Bernardyna Szota, Karina Szczodry, Alina 
Tworek, Stefan Borowski, Andrzej Dzierżanowski, Janusz Galzińskl, 
Stefan Kayser, Jan Mazur, Lesław Wołkowski. 
Dzieci - uczennice Studium Baletowego 

Hiszpanka 

Cllińczyk 

Turek 

Automat 

Akt II. 

TANIEC AUTOM/\TOW: 

URSZULA DEMBIJil'SKA, KRYSTYNA PRZYLUDZKA 

JANUSZ ŁAZNOWSKI 

STEFAN BOROWSKI, ANDRZEJ DZIERŻANOWSKI 

JANUSZ GALUZTNSl<I, ,TAN MAZUR 

Akt III. 

Eros I Psyche - MARIA KIJAK, ALICJA LICKIEWICZ, 
FRANCISZEK KNAPIK, ZBIGNIEW OWCZARZAK 

Aurora 

.\~odlllwa 

Zency 

PletJan 

- Zofia Andruszkiewicz, Ewa Lewandowska, Janina 
Nowak, Barbara Stanek, Marla Wlerzbowlcz 
oraz uczennice Studium Baletowego . 

- BEATA STARCZEWSKA, KRYSTYNA KOSARE
WICZ 

- Urszul:! Dt:bińska, Grażyna 1''ilipowska, Ewa Gra
bowska, Janina Nowak, Krystyna Przyłudzka, Bar
bara Stanek, Mirosława Suchecka, Karina Szczodry, 
Alina Tworek, Stefan Borowski, Andrzej Dzierża

nowski, Janusz Gałuziński, Stefan Kayser, Jan Ma
zur, Lesław Wołkowski. 

FRANCISZEK WARLIJil'SKI 

Orkie~tra Państ\\owej Open• we Wrocławiu 
.\rlyści chóru oraz uczniowie Studium Baletowego 

Państwowej Opery we '\'roclawiu 


