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Afisz premierowy baletu „Coppelia" (1870) 

„COPPELIA" 
czyli odnowienie baletu 

Nie bez przyczyny nazwisko Leo Delibes'a, twórcy „La Sour
ce", „Coppelii" i „Sylvii", wymieniane jest obok nazwiska Piotra 
Czajkowskiego. W tym samym bowiem czasie, w dwóch różnych 
ośrodkach kulturalnych: w Paryżu i Petersburgu, doszło do od
świeżenia widowiska baletowego, podniesienia jego poziomu 
i wreszcie ukształtowania się baletu jako formy muzycznej. 

Twórczość baletowa Delibes'a przypadła na okres obniżenia 
poziomu artystycznego widowisk baletowych. Upadek dokonywał 
się stopniowo; z biegiem lat rozwój sztuki baletowej wyeksponował 
wirtuozerię tancerza, a jego popisy stały się najwyższą wartością 
widowiska . Rola muzyki ograniczała się do skromnego towarzy
szenia tym popisom. Złoty wiek romantycznego baletu, który roz
począł się od rewelacji jaką w latach dwudziestych była Maria 
Taglioni, później Fanny Elssler i Carlotta Grisi, wyczerpał się 
już w latach czterdziestych XIX stulecia. Co prawda, działało 
jeszcze wielu uczestników romantycznego odrodzenia, m. in. Ga
utier i Saint-Georges jako libreciści, Taglioni jako pedagog czy 
Lucien P etipa jako choreograf; opierali się jednak prawie wyłącz
nie na wcześniejszych pomysłach. 

Leo Delibes (1836-1891) rozpoczął swą twórczość od operetki, 
mając zaledwie 19 lat. Pisywał je głównie dla teatru „Bouffes 
Parisiens", w którym rządy sprawował sam Offenbach. Musiały 
przynieść mu one sukces, skoro zapras:uany bywał na piątkowe 
wieczory u Offenbacha, wieczory, które były stałym t ematem roz
mów w mieśc ie, a zaproszenie na nie uchodziło za towarzyskie 
wyróżnienie. Później przyszła kolej na opery, dzięki którym za
proponowano Delibesowi nie lada stanowisko - drugiego dyry
genta chóru Opery paryskiej. Ale nie one przyniosą mu sławę 
i zaszczyty : tytuł kawalera L egii Honorowej , stanowisko profeso
ra Konserwatorium i wreszcie fotel w Akademii. Do tego przy
czyni się w pierwszym rzędzie jego muzyka baletowa. 



Maria Taglioni 

„La Source" (Żródło), wystawiony w Paryżu 12 listopada 1866 r. 
zyskał wielkie uznanie. Muzykę do pierwszego i czwartego aktu 
napisał Ludwig Minkus, akt drugi i trzeci skomponował Delibes. 
Osiągnięty sukces w dużej mierze przypisać należy Arthurowi 
Saint-Leon - utalentowanemu baletmistrzowi, cenionemu tan
cerzowi, zapraszanemu do wszystkich teatrów Europy. Jego cho
r eografia była przepiękna. Drugi balet Delibes'a - „Coppelia", 
wystawiony w Operze paryskiej 25 maja 1870 r., stał się prawdzi
wym tryumfem baletmistrza i kompozytora. Ostatni zaś - „Syl
via" (1876), o którym Czajkowski powie, iż „to pierwszy balet, 
w którym muzyka stanowi nie tylko główny, ale i jedyny element 
zainteresowania" - przypieczętuje już tylko sławę. 

Zespolona z akcją „Coppelii" pełna świeżości i oryginalnych 
pomysłów muzyka Delibes'a, zapewniła baletowi poczesne miejsce 
w repertuarze w.ielu teatrów i zespołów (w Paryżu utrzymuje się 
nadal tradycja XIX wieku i rolę Franciszka tańczy kobieta). Nie 
bez znaczenia było wykorzystanie modnych wówczas zaintereso
wań hipnozą, magnetyzmem i spirytyzmem, tematu zaczerpnięte
go z noweli Ernesta Teodora Amadeusza Hoffmanna - niemiec
kiego pisarzia, kompozytora i rysownika. Jego utwory były we 
Francji dobrze znane dzięki tłumaczeniom m. in. Aleksandra Du
masa-ojca i cieszyły się wielką popularnością. Hoffmann miał 
zresztą szczęsc1e do muzyki baletowej, inspirował bowiem 
i „Dziadka do orzechów" Czajkowskiego. Istnienie w „Coppelii" 
motywów polskich (mazur, wariacje orkiestrowe na temat pieśni 
Moniuszki) jest wynikiem zarówno kilkakrotnych pobytów w na
szym kraju kompozytora ożenionego z Polką, jak i związkami 
z Polską Hoffmanna, który sprawował funkcje urzędnicze w Po
znaniu, Płocku i Warszawie. 

Ewa Markaczewska 



AKT I 
Rynek małego galicyjskiego miasteczka 

Nagłe pojawienie się w domu samotnika Coppeliusa pięknej 
i młodej dziewczyny, wywołuj e w miasteczku sensację . Wszyscy 
s.ądzą, że jest to córka starego dziwaka, konstruktora zabawek m e
chanicznych, który prawdopodobnie para się jeszcze alchemią 
i czarną magią . Niezwykła uroda i szmaragdowe oczy Coppelii -
tak ją bowiem nazwano - zaczynają przyciągać zalotników. 

Naprzeciwko siedziby Coppeliusa mieszka Swanilda, urocze 
i r ezolutne dziewczę zakochane w wesołym i zręcznym chłopcu -
Franciszku. Niestety, spokój i radość Swanildy zostają zakłócone 
od momentu pojawienia się Coppelii; jej narzeczony coraz częściej 
przebywa pod oknem pięknej dziewczyny. Swanilda p ostanaw ia 
porozmawiać z rywalką, ale próby nawiązania znajomości kończą 
się niepowodzeniem. Sukces odnosi natomiast Franciszek, któremu 
Coppelia odpowiada na pozdrowienie. Z tego powodu między na
rzeczonymi wybucha sprzeczka, łagodzi ją jednak przyby cie na 
rynek grupy młodzieży. Nadchodzą również pozostali mieszkańcy 
miasteczka. Wszyscy skupiają się wokół Burmistrza, zapraszają
cego tubylców i okolicznych włościan na jutrzejsze święto z okazji 
poświęcenia dzwonu, daru Pana na Zamku. Wielmoża wy znacza 
dodatkowo wysoką nagrodę dla pary , która tego uroczy stego dnia 
weźmie ślub. 

Ku ogólnej radości Franciszek oświadcza się Swanildzie. Trwa 
wesoła zabawa; dziewczęta rozpoczynają tradycyjną wróżbę 
z kłosów, oczekując potwierdzenia szczerej miłości wybrańców. 
Kłos Swanildy przepowiada zdradę narzeczonego. Zrozpaczona 
dziewczyna łamie kłos i rzuca pod nogi zdumionego Franciszka. 
Nastaje wieczór i rozbawiony tłum opuszcza plac. 

Z mroku wyłania się skrycie Coppelius . Atakuje chłopców, 
którzy przybiegli podziwiać piękną Coppelię . Na szczęśc ie, stary 
alchemik zostaje pokonany i gubi klucz do swego domu. Klucz 
znajduje Swanilda i postanawia poznać wreszcie bliżej rywalkę. 
Te same zamiary ma Franciszek, wspina ;; i ę więc po drabinie do 
okna tajemniczego domu. 

choreografia 
IZABELA GORZKOWSKA

GŁOW ACKA 
fot. Zofia Nas ierows ka 

kierownictwo muzyczne 
JACEK KRASZEWSKI 



dekoracje 
WIESŁAW OLKO 

kostiumy 
IRENA BIEGAŃSKA 

l 
J 

' J 

Coppelius 

Swanilda 

Franciszek . 

Przyjaciółki 

Swanildy 

Przyjaciele 
Franciszka 

Noc 

Księżyc 

Gwiazdy 

Jutrzenka 

Burmistrz 

Burmistrwwa . 

Wieśniacy 

Starosta . 

OBSADA 
Piotr Hani, Konstanty Potudin 

Barbara Włodarska-Hani, Renata Wasi
kowska, Katarzyna Kochanowska 

.Grzegorz Kotek, Henryk Walentynowicz 

Barbara Włodarska-Hani, Barbara Ka
mińska, Irena Trautma.n, Renata Wasi
kowska, Jolanta Kędzierska, Katarzyna 
Kochanowska, Elżbieta Kuśmierek, Bar
bara Zagdaj 

.Grzegorz Kotek, Andrzej Pęczak, Henryk 
Walentynowicz, Konstanty Potudin, Wi
told Werbik 

Halina Bukowska, Irena Trautman 

.Andrzej Pęczak, Konstanty Potudin 

Barbara Kamińska, Irena Trautman, Mał
gorzata Darowska, Dorota Kalata, Jolan
ta Kędzierska, Marzena Krause, Elżbieta 
Kuśmierek, Renata Lamenta, Barbara 
Zagdaj 

Renata Wasikowska, Katarzyna Kocha
nowska 

.Konstanty Potudin, Lech Smereczyński, 

Dorota Kalata, Teresa Dudarenko 

Jerzy Bartz, Dariusz Bryczek, Winicjusz 
Jankowski, Romuald Maziuk, Andrzej 
Przybyszewski, Kazimierz Sowa 

Tadeusz Janiczek 



Coppelia . 

Lalki - automaty 

Żołnierz 

Szkot . 

Hiszpanka 

Lalka . 

Mazur. 

Taniec węgierski . 

Taniec wiejski . 

. Małgorzata Darowska 

. Dorota Kalata, Renata Lamenta, Monika 
Piątkowska, Jolanta Kędzierska, Marze
na Krause, Wiesława Pietrzak, Barbara 
Zagdaj 

Grzegorz Kotek, Andrzej Pęczak 

Konstanty Potudin, Witold Werbik 

Jolanta Kędzierska, Elżbieta Kuśmierek, 
Barbara Zagdaj 

Dorota Kalata, Wiesława Pietrzak 

TAŃCE 

Halina Bukowska, Ruta Gorczyńska, Bar
bara Kamińska, Dorota Kalata, Wiesława 
Pietrzak, Barbara Zagdaj, Grzegorz Ko
tek, Andrzej Pęczak, Henryk Walenty
nowicz, Konstanty Potudin, Witold Wer
bik 

Halina Bukowska, Ruta Gorczyńska, Bar
bara Kamińska, Dorota Kalata, Wiesła
wa Pietrzak, Barbara Zagdaj, Piotr Hani, 
Grzegorz Kotek, Andrzej Pęczak, Kon
stanty Potudin, Witold Werbik 

Małgorzata Darowska, Jolanta Kędzier
ska, Marzena Krause, Barbara Zagdaj, 
Renata Lamenta, Monika Piątkowska, 
Teresa Dudarenko, Krystyna Maziuk, 
Małgorzata Kotek, Anna Wochna, Jerzy 
Bartz, Dariusz Bryczek, Winicjusz Jan
kowski, Romuald Maziuk, Andrzej Przy
byszewski, Kazimierz Sowa 

oraz 
uczniowie Państwowego Ogniska 

Baletowego w Szczecinie 
i 

członkowie zespołu tanecznego 
Domu I{ultury „Kolejarz" 

• 

• 

asystent choreografa 

SWIETŁANA SZAROWA 

kierownik baletu 

PIOTR HANL 

inspektor baletu 

HENRYK WALENTYNOWICZ 

przygotowanie muzyczne 

ARTUR WLOCZKA 

inspicjent 

CZESŁAW TWAROWSKI 



AKT II 
Pracownia Coppeliusa 

Do ponurej, pełnej niezwykłych positaci i rekwizytów pracowni 
czarnoksiężnika wchodzi Swanilda ze swymi przyjaciółkami. Od
najduje Coppelię, która jak zwykle siedząc w fotelu czyta książkę. 
Próby nawiązania z nią kontaktu nie przynoszą r ezultatów. Prze
zwyciężając trwogę Swanilda odkrywa prawdę: Coppelia jest tyl
ko mechaniczną lalką, a cały tajemniczy :świat zamknięty w 
pracowni to również automaty. Mija lęk, zaczyna się beztroska 
zabawa, którą przerywa nadejście Coppeliusa . Przestraszone 
dziewczęta opuszczają ponury dom. Zostaje Swanilda - niezauwa
żona przez konstruktora zdąży się ukryć; wc'ześniej jednak spo
strzega zakradającego się do pracowni Franciszka. Niestety, 
zauważa go także zdenerwowany mechanik i pragnie obezwład
nić. W czasie szamotaniny, Franciszek wyjaśnia cel nieoczekiwa
n ej wizyty: przyszedł, ponieważ kocha Coppelię. Po tym wyznaniu 
zachowanie Coppeliusa ulega natychmiiastowej zmianie - staje 
się uprzejmy, traktuje młodzieńca z wielką serdecznością, częstuje 
go nawet winem. Franciszek nie wie, że wino zaprawione jest nar
kotykiem, toteż wypija je bez obawy i zapada w dężki, głęboki 
sen. 

Tymczasem Swanilda przebiera się w strój Coppelii, aby dać 
nauczkę niewiernemu narzeczonemu. Gdy stary Coppelius przy
stępuje do czarnoksięskiego zabiegu, chcąc wydrzeć duszę z ciała 
Franciszka i tchnąć życie w ukochaną lalkę, w sercu Swanildy 
rośnie niepokój . 

Po przebudzeniu Franciszek nie rozpoznaje swojej dziewczyny; 
sądzi, że stoi przed nim Coppelia, okazuje jej gorące uczucie i pro
si o rękę. Niepokój Swanildy-Coppelii przemienia się w złość 
i chęć zemsty - rozgoryczona wybiega z pracowni alchemika, 
burząc jego złudzenia i demaskując niewierność ukochanego. 

AKT III 
Odświętnie przybrany plac przed kościołem 

Powoli mijają godziny nocnego spokoju i ukojenia. Na wscho
dzie zapala się Jutrzenka, niosąc nadzieję na lepszy dzień. Swa
nilda i Franciszek spotykają się na stopniach kościoła, gdzie przy
szli błagać Boga o wypaczenie lekkomyślności i niestałośd . Dozna
ją łaski przebaczenia. 

Na placu zaczynają gromadzić się okoliczni włościanie i ludzie 
z miasteczka. Przybyli na uroczystość poświęcenia dzwonu. 
Uwieńczeniem ceremonii jest ślub Franciszka i Swanildy. Dzień 
kończy się wesołą zabawą. 

(em) 

• 

• 

' 

Fanny E!ssler 
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