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COPPELIA - BARBARA BITTNERÓWNA 

„Przedziwna to tajemnica, ie w umyśle artysty kiełkuje często· 
kroc obraz, którego postacie będące dotychczas niewidzialnymi, 
bezcielesnymi, przez pustą przestrzeń powietrzną wiejącymi mgła·. 
mi, dopiero tam - w świadomości twórczej - zdają się przybierac 
kształty iywe. I na~le splata się znów obraz w jedno z przeszło
kią i przyszłością, uzmysławiając to, co stało się naprawdę." 

E. T.A. H O F F M A N N 

LEO DELIBES 

T rzy szczytowe dzieła tego płodnego i wsz~hstronnego kom
pozytora francuskiego wyznaczają pozycję Deli•bes'o w 
dziejach muzyki - ściśle biorąc w historii opery, a prze-

de wszystkiim baletu, choć jest on również autorem mszy, wielkiej 
kantaty pt. „.Allger", sceny dramatycznej La mort d' Orphee („Smierć 
Orfeusza"), lionych utworów religijnych, chóralnych i uroczych pie
śni (m.in. znanego bolero „Dz;ięwczęta z Kadyksu"), oraz popular
nych w swoim czasie kompozycji na fortepian. Jednak do naszych 
czasów przetrwały i stale sq wznowione opero „Lokme" oraz dwa 
balety Delibes' a: „Sylwia", ale głównie „Coppelio", które zachowa-
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ły sceniczną żywotność i wytrzymały próbę czasu, choć ponad sto 
lot mi.nęło od czasu powstania oraz - za każdym razem -
prapremierowego sukcesu„. oczywiście w Paryżu, gdzie żył, tworzył 
I zyskał 5łowę. 

To prawdo, iż był kompozytorem głównie użytkowym i pisał 
najczęściej no określone zamówienie (m.in. ok. 15 operetek), ole 
jego inwencjo, polot, finezjo i elegancjo, znakomicie opoinowone 
rzemiosło oraz znajomość praw sceny pozwoliły mu nie tyl·ko zdo
być u11nonie współczesnych, ole przetrwać no scenach świata po 
d:zfiś dzień, przede wszystkim jako twórcy tych trzech dzieł. 

Przedstawiciel generacji, do której spośród wybitnych kompozy
torów francuskich należą m.in. Georges Bizet i Camille Soint
Soens, Clement-Philibert-Leo Delibes urodził się 22 lutego 1836 r. 
w miejscowości Saint-Germain -du-Vol w pobliżu I.a Fleche. Tra
dycje muzyczne w rodzinie były i stare i ugruntowane - był prze
cież wnukiem słownego barytona Botiste'o 1i bratankiem znakomi
tego organisty Eduardo Botiste'a, profesora konserwatorium. Talent 
muzyczny objawił Leo Delibes bardzo wcześnie, toteż po śmierci 
ojca, gdy matko przenosi się do Paryża, 16-letni młodzieniec roz
poczyna studio w słownym konserwatorium pod kierunkiem takich 
pedagogów, jo1k Le Couppey (fortepian), F. Bozin (harmonio), 
F. Benoist (organy), a przede wszystkim Adolphe Adom (kompo
zycjo), uznanego f:Mlórcy muzyki do wielu baletów, w tym sław11ej 
„Giselle", który będzie później skutecznie wspierał swego uta
lentowanego ucznia. 

Z muzy.lei utrzymuje się Delibes bardzo wcześnie; przymuszony 
warunkami materialnymi do pracy zarobkowej podejmuje się roli 
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akompaniatora w Teatrze Lirycznym (1853) jest przez siedem lot 
organistą . w. kościele św. Piotra w Choillot (1862-71), uczy gry 
na fortep1an1e, o także (1865-1872) podejmuje pracę w Operze 
Parysk~ej jo1ko drugi chórmistrz. Mo więc możliwość gruntownie 
poznoc tea tr, o tokze potrzeby i prawo sceny, co okaże się nader 
cenne w jego bogatej twórczości . 

A tę podejmuje rychło i na wielu polach, n•ie marnując okazji 
po~s~oni'! kolejny~h zamówień. Już w 1856 rolcu jego nazwisko 
po1ow1a się no afiszu teatru Folies-Nouvelles, gdzie debiutuje nie 
zochow~~ą do naszych czasów 1-aktową operetką „Deux sous de 
c~orbon . („Dwa grosze węglarza"). Sprawdza s i ę wnet jako ter
munowy kompozytor operetek, które wchodzą również no inne sce
ny i scenki Paryża (ich libretto niestety całk i em zwietrzały); w 
tym Les Bouffes-Parisiens, gdzie dyrektorujący orcymodny Jakub 
Offenbach z miejsca poznał si ę no młodym kompozytorze i nie 
szczęd21i zamówień. Także Teatr Liryczny sięga po Delibes'o gdzie 
debiutuje jako twórco opery komicznej - jednej z Wielu'. które 
niebawem pisze. Ma bowiem wrodzony zmysł humoru, toteż w ga
tunku opery komicznej ujawnia docenioną inwencję, zręczność 
i sprawność, nawiązując do bogatych tradycji tej formy we Francji. 

Lecz wszysbkie sukcesy kompozytorskie tego okresu to jednak 
tylko zapowiedzi rozległych a wszechstronnych możliwości rzutkiego 
1kompozyJ:ora. Prawdziwa kariero zoczvno sie w momencie, gdy no 
zlecenie Opery Paryskiej 29-letni jej drugi chórmistrz przyjmuje 
zlecenie napisania wespół z uznanym już Ludwikiem Minkusem 
4-oktowego baletu pt. „La scurce" („tródło"), Delibes ma napisać 
akt druĘJi i trzeci; pierwszy i czwarty pisze Minkus. Balet trofiq 
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no wielką scenę Opery Paryskiej w 1866 r. i w tym zestawieniu 
zdecydowanie wybija się młodszy o 10 lat przyszły twórco „Lakme". 
A więc sUJkces, 1którego pobwierdzen'iem stoirlie się zamówienie di
vertimento, które ma być w 1867 r. wykonane razem z bo·letem 
pt. „Korsarz" jego nauczyciela i mi<strza A. Adorno - tak noro
dlli/o się także i dziś wykonywane chętnie przez orkiestry „Pas 
des fleurs". 

Już tyliko trzy lato d21ielą nos od „Dziewczy.ny o sllklonych oczach" 
- czyli „Ooppelii", iktóro 25 majo 1870 roku wclrocbi na scenę 
Opery Porysikliej" by odtąd, jako arcydzieło swoich czasów, o jedno 
z najpopulo~niejszych komedii bale.towych w ogóle, wejść no trwa
le do repertuaru świol!oiwego. W dużym sliopniu dzięki scenicznym 
iwalorom błysllrotMiwej, idealnie zespolOinej z akcją muzyrlci Deli
bes'a, reprezentującej przy tym integralne, symfonic21ne walory. Tyl
ko muzyka ba,Jetowa Piotra CzojlkowS1kiego w21niesie się w tomtym 
wieku wyżej joko szczytowe osiągnięcie w tym gatunku, ole kompo
zytorem, •który wymagania muzyczne na użytek sztU'ki baletowej 
wy.niósł ponad dotychczasowy, użytkowy i służebny poziom, jest 
właśnie twórco „CoppelW', czujący prawo sceny i obdorz01ny wy
obrafoią choreogiro~iczną, który z muzyki - dotąd pełniącej ra 
czej rolę akompaniamentu - uczynił pe~noprowny, równorzędny ele
ment widowi5lka baletowego o samoistnych wartościach . 

'fa zmługo Leo Delibes'a decyduje o jego miejscu w dziejach 
sztuki baletowej i jeśli jako wzięty kompozytor nie był prawo
dawcą nowych zjawisk estetycznych i nie był reformatorem, w ty.n 
zokresię miał niewątpliwie osiągnięciQ pre~ur~orskie, jednocząc 
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zmysł muzyc:my z dromotu.rgicl!nym, a samą muzy.kę baletową pod
nosząc do rarńgi twórczości orygi•nalnej, o uznornych ambicjach w 
zakresie bogactwa roZW1iązań rytmiczinych i harmonicznych, inwen
cji melodycznej oraz mistrzowskiej instrumentacji. Te cechy jego 
warsztatu potwierdzą następne balety - w tym głównie wspomnia
no już, pojawioljąca s'ię nadal na· scenach baletowych „Sylwio" 
~Paryż 1876 r.) oparto na motywach sielanki pasters-kiej Torąueta 
Tasso „Ami·nta". 

Na grU'ncie opery odnosił Leo Delibes również niekwestiono· 
wane sukcesy. Nie tylrko we Francji sławę zyS'koło iego niesłusz
nie zaporrwlicmo opero komiozno, oparrto no sztuce Wirktora Hugo 
„Le roi l'a · dit" („Król powiedzfol"), "która wes.zła w swoim czas•ie 
do żel021nego repertuaru Opery Paryskiej, podobnie jak irnna z 
jego oper ,Jean de Nivelle", o przede wszystkim nojwybitniejsze 
jego dzieło operowe - „Lcrkme" (1883), wysdko cenione za walory 
czysto muzyczne przez tej klasy mistrzów co Claude Debussy 
i Maurice Ravel. Ta opera z pogranicza komicznej i li ryczinej (pra
premi era w paryskiej Opero Comique), urzekająca śpiewnością 
i eferkitywnością partj.j solowych, (m.1in. sławna „aria z dzwoneczka
mi"), a w swoim czasie ta1kże oryginalną, egzotyczną atmosferą 
~ 1kolorytem, U'k·oronowała jego twórczość w tej prestirowej szcze
gólin:i e w XIX wieku dziedzirnie . 
. · W pófoiejszych latach życia pisał bowiem głównie opery. Osta· 
tnia, niedokończona, zamierzona na 5 aktów pt. „Kassya" („Ka
sia"), którą uikończy 1 zinstrumentuje już Massenet jest w tym p.rzy· 
padku godną uwagi także ze względu na polsik!i temat, muzyczne 
i taneczne motywy polslde oraz umiejscowJenie okej.i w dawnej 
Polsce (na Pokuciu). Zainteresowa.nie naszym krajem i słowiań
szczyzną wynikało niewątpl~wi e z foktu, że Leo Delib~ był żonaty 
z Po ~ką, kilikOJkrotnie w Polsce gościł .i zawsze wykazywał życzliwą 
uwagę dla polskiej 1kultury, na co zresztą wiele przykładów w jego 
twórczości, (mJn. napisał wmiacje onkiestnowe na temat pieśni 
MoniusZ!ki). 

W żydilll doświodczył ~nacznych sukcesów i honorów. W 1881 r. 
został profesorem K·onserwotorium Paryskiego, w 1884 r. człon-
1kiem Akademi·i Francuskiej, w 1887 r. otrzymał Legię Honorową. 
Zmarł w Paryżu, 16 stycznia 1891 roku. 

TADEUSZ KIJONKA 

. . 



E. T. A. HOFFMANN 

PIAS KUN 
Nata~iel„. nic osobliwego nie widział w tym, że miał mieszkać 

naprzeciw profe~ora Spalonzan iego choć dość nieswojo się poczuł, 
gdy s~ostrzegl, ze ze swego okna może zaglądać do pokoju, gdzie 
Ol1mp10 często. siadywała, tak, że mógł do wo li przyjrzeć się jej 
kształtom, choc rysy twarzy byly niewyraźn ie zamazane. W końcu 
uderzył~ go j.ed~a.k . to, że Olimpia godzi nami siedtiala w taki ej 
postawie, w JO~leJ Ją ui;zał po raz pierwszy, nieodmiennie przy 
tym sam.ym stoli.ku, bez zadnego zajęcia najwyraźniej jednak nie 
spuszczając z niego oka. Przyznać musiał, że nigdy mu się nie 
zdarzyło widzieć piękniejszej postaci. Z tym wszystkim, ponieważ 
Klara . wyłącznie . panow.ała w jego sercu, zjawisko sztywno zapa
trzonej przed się kobiety było mu najzupełn iej obojętne; m iał 
tyl~o ~podobani.e, .by. spoglądać na nią niekiedy znad swych skry
ptow, Jakby na iak1 piękny posąg - nic ponadto. 
Właśnie zajęty był pisaniem listu do Klary, kiedy zapukano deli

katnie. do drz~i i nieb?wem ukozała się na progu nieprzyjemna 
postac Coppel11. Natomiast uczuł dreszcz„ ale przypomniawszy so
bie, co. mówił Spalanzani o swoim współziomku Coppelii, oraz sło
wo, ktore był dał Klarze w spraw:e piaskuna (oppeliusa, zawsty
dził się w duszy ta1k naiwnej obawy. Zmógł się tedy na silach 
i rzeki jak najobojętniej i najłagodniej: 

- Nie potrzeba mi barometru, przyjacielu, możesz pan odejść! 
Na le słowa Coppola wkwaterowal się całkiem do pokoju i ode
zwał się głosem ochryplym: 

- Nie, nie, nie .idzie tu o barometr, bo ja mam także oczy„. 
piękne, przepyszne oczy„ . · 
Mówiąc to uśmiechnął się ohydnie, wyszczerzając zęby, a oczy 

jego błyszczały jak próchno spod gęstych, szpakowatych brwi. 
Nataniel zerwa! się wystraszony. 
- Jesteś szalony, mój panie : jakże możesz mieć do zbycia oczy? 

Oczy„. oczy! 
Wtedy Coppola sięgnął ręką do wielkiej kieszęni i 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 ocza mi. Cedząc przez zęby te 
słowa wyciągał coraz więcej okularów, tak, że wkrótce cały stół 
!skrzył się dzi wnymi jakimiś odblaskami. Tysi ące najrozmaitszych 
oczu zdawało się mrugać stamtąd do Nataniela, który żadnym spo
sobem nie mógł oderwać wzroku. A tymcza.:;em Coppola wyciąga! 
coraz nowe okulary i spojrzenia coraz ognistsze coraz krwawsze, 
coraz: dziksze coraz nieubłagańsze raziły wzrok, mroziły serce w 
piersiach Nataniela. 

- Dosyć! Dosyć, straszliwy człecze! - zawoła/ wreszcie, od
chodząc od siebie ze zgrozy. 
Mówiąc to rozpaczliwie przytrzymywał rekę swego prześladowcy, 

który wyciągał cale garście nowych ckularów, choć nie było ich 

/ 
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gdzie kłaść,. cały był zajęty. Coppola wyrwał mu rękę, chicho
cząc w sposob wstrętny i przeszywającym dreszczem. 

- A! tu pan sobie lego nie życzy! Ale ja mam tu inne sZlkiełka 
bardzo piękne„. 

Pozbiera.I .był .i poch.ował okulary i sięgnąwszy do innej kieszeni 
zaczął z niej wyjmowac lornetki i perspektywy. 

Jak tylko :ikulary pozn ikały ze stołu, Nataniel uspokoił się ru
peln1e. Po.mysia! o Kla.rz.e i przekonał się natychmiast, że wszystkie 
~le o;nom1en10 miały zrodło w nim samym tylko i że Coppola nie 
jest rndnym strache~, ~ni ty.m b?rdziej sobowtórem przeklętego 
Coppel1usa, ale P.rzec1w~1e, najuczciwszy m mechanikiem i optykiem. 
S~kla .bowi em, ktore wyjmował z drugiej kieszeni, nie miały w so 
bie nic nadzwyczajnego, ani upiornego, jak okulary. Chcąc się 
tedy z nim pogodzić umyślił kupić cok.::>lw:ek. 

Wybr.oł mała, pięknie oprawną lornetkę i przyłożył do ocw, 
chcąc JQ wypróbować. Nigdy w życiu nie widział lepiej: przybliżała 
wszystko tak dokładnie, że aż rozkosz było patrzeć. Mimowolnie 
skierował ją ku miesz.kaniu Spalanzaniego. 

Olimp ia siedziała jak zwy~le, z rękoma złożonymi na stoliku. 
Teraz mógł dopiero przyjrzeć się jej cudownie pięknej twarzy. 
Tylko oczy wydawały się dziwn ie nieruchome i martwe. Jednak w 
;ni~r~ jak si~ i.ej przypatrywa ł wyroi.nie budziły się w nich wilgotne 
JOk1es blaski, iokby promienie wstającego księżyca . Powied11iałbyś, 
że zdolność widzen·a rodziła się dopiero w tej postaci. Stopniowo 
jej oczy· ożywi ały się coraz mocniej. 

Nataniel stał jakby przykuty do okna nie umiejąc oderwać wzroku 
od widoku bardzo pięknej Ol impii. Suche chrząknięcia i szuranie 
obudziły go z odrętwienia. Coppolo stoi za nim. 

- Tre zechini! Trzy dukaty! 
Notoniel, który był zupełnie. o optyku zapomniał, zapłacił skwa

pliwie. 
- Nieprowdoż? Pi ękne szkiełko, śliczne s zkiełko? - mówił Cop

polo ochrypłym głosem, uśmiechając się szyderczo. 
- Piękne, piękne - rzekł mu na to Nataniel opryskliwie. - No, 

już id.ź sobie, bywaj zdrów, przyjacielu! 
Coppolo rzucił no niego dziwne spojrzenie. Idąc po schodach 

zdawał się dusić od śmiechu. 
Wyraźnie ci rNi ze mnie - pomyślał No,anie l - sądzi pewnie, że 

przepłaciłem lornetkę. Przepłaciłem ? 
Kiedy to mówił, zdawało mu sie, że słyszy glE;bokie, śmiertelnie 

smutne westchnienie w głębi pokoju. Dreszcz go przebiegł ze 
strachu, ol e niebawem przckonat się, że to on sam westchnąt. 

- Mo słu szność Klara - rzeki do siebie - cierpię rzeczywiście 
chorobliwe przywidzenia. To po prostu śmieszne, więcej niż śmie
szne. Czyż istotn ie może mi tok dalece zależeć na tym, czym tę 
lornetkę przepłacił, czy też kupiłem ta nio? Dlaczego mi myśl o tym 
nie daje spokojności? Pojąć tego nie mogę. 

Siadł kończyć list do Klary, ole spojrzawszy przypadkiem w 
okno, spostrzegł, że Olimpio siedzi tom jeszcze. Uczuł nieprzezwy
ciężoną ochotę, by porwać znowu lornetkę i utonąć wzrokiem 
w tej postaci cudownej. Nie wiadomo, ja~< długo trwał w tym upo
jeniu, przerwał mu je dopiero Zygmunt, jego kolega, oznajmia
jąc, że już czas iść na wykład profesora Spolanzaniego. 

Ze zbioru „Opowieści nocne" 
przełożył Felicjan Foleński . 
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ś wiotowo kariero „CoppeJi.i" zaczęło się no scenie Thedtro 
1.mperiol de l'Opero w Poryiu 25 moja 1870 roku i trwa 
JUZ ponad sto lot, chociaż i muzyko i sztuko baletowa 

przeszły od te~o czasu Pn;~z n!;jeden wstrzą~. o.rtystycz,ny kolejnych 
reform, a wspołczesna wrozl1wosc estetyczno rozn1 się zasadniczo od 
s~0<1cu potrzeb sprzed wieku. A jednak balet ten · wciąż 
~Z'f:"O ~ •nowych r~aliza~joc.h. i "'.'cieleniach n~ scenach całego 
sw10.~o 1 co. gener?cJ~ ~oia.w1aią s1~ nowe odtwo·rczY'riie popisowej 
port11 Swonddy, ktorei w1elk1e tradycje wykonawcze, z;wiązane z na
zwiskami leg.e~dannych .tancerek są stole konfrontOW<Jne i rozwija
ne przez no1w1ęiksze pnimabaleriny kolejnych epolk, stając się mia
rą artystycznego sulkcesu i porównań. 
Za?~wne, jeśli od~zielić dziś od siebie 'Poszczególne elemenfy 

cołosc1, ,balet •ten niczym szczególnym nie może zafrapować skoro 
~uzyka L~ Del·i?es'o .z~oczrri~ j~ż przyblakło, układy choreogra
ficzne takze w w1ększosc1 now1ązu1ą do sprawdzonych wielokrotnie 
1klosxcznyc~ przekazów, n'ie zaskakuje również 2lnono powszechnie 
a-koia, ~ 1 fyp fantastykii wywiedziony ze sprawności ożywionych 
mechon1c21nych lalek oraz naiwnej tajemniczości XIX wiecinego 
mog_netyimu ma w dobie robotów oiywionej materii i kosmicznych 
podbojów, już tylko wdzięk staroświeokiich zabawek.„ A przecież ra
zem biorąc, ja!co całość „C.oppelia" pozostała jednym z najbardz,iej 
lubianych i najchętniej oglądanych baletów, choć mało dziś komu 
przychodzi do głowy, że było to w swoim czasie dllieło o z:na
cz~niu awangardowym i na swój sposób przełomowym - a to gló
wme ze względu na osobę i dokonania kompozytora, który stał 
się odoowioielem muzyki baletowej. 

W historiii tej dziedziny sztuki jest „Coppelio" dziełem granicz
nym a data prapremiery umawana jest za początek ·nowej epoki 
w twórczości baletowej, po czasach gdy „muzyka w balecie była 
tylko pokorną służką choreografii". 

.Pa1ryż jest wtedy i jeszcze •na długo pozostanie stolicą •kulturalną 
świata. Tak ]a.k jest ·i był stolicą baletu, którego tradycje dwors>kie 
sięgają 1581 roku i sikąd moda na widowiska baletowe za sprawą 
fra1ncusikfich tancerzy i baletmistrzów, rozszerza się na colą Europę. 
Od czasów ufundowania przez Ludwiika XIV w 1669 roku słynnej 
L Academie Royale de Musigue et de la Danse, zawodowi tance
rze uzys:kują wysokii prestiż, zaś taniec jo.ko wyodrębniona dzie
dzina sztuki teatru cieszy się ogromnym powodzeniem. Ale nara
stająca przewaga techn.iki nad stroną dramaturgicZiną powoduje 
S'kostnienie Widowlii9k baletowych, skoro celem nadrzędnym stają 
się popisy wirtuozowskie najsławniejszych artystów. Stąd potrzeba 
rełorm, które doprowadzą do wielu istotnych zmian - szczegól•nie 
w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy m.in. wprowadZione zostają 
(przez włoską balerlinę Amalię Brugnoli) poi•nty, pojawia się nowy, 

obowiązujący do dziś romantyczny strój, a po długim panowaniu 
tancerzy baletem zawładną wyidealizowm1e tancerki, zaś udział 
mężozyZin zostaje sprowadzony do partnerowania zwiewnej i zja
wiskowej primabalerinie - także za sprawą takich gwiazd ów
czesnych, jak m.1in. Mania Tagli·oni, czy Carlotta Grisi . 

Jest połowa XIX wieku: w 1841 roku ma miejsce w Paryżu pra
premiero sentymental.nej „Giselle'', legendarnego baletu a zia
wach młodych dziewcząt zmarłych przed zamęściem oraz jednej' 
z nich, •która inawet po śmieroi staje w obronie ukochanego. Mu
zykę napisał Adolphe Adam i tak nastoje w balecie pełnia roman
tyzmu. Ale choć riie jest to już tylko drugoplanowy element wido
wiska o cechach wyłącz,nie a1kompaniamentu, do pełnego zrówna
riio jej ortystyc:mej funkcji z choreografią i sztuką tańca jeszcze 
inie doszło: drugorzędna do niedawno pozycjo muzyki w balecie 
robi swoje, no i talent Adama nie tej miary. Jednak rolo muzyki 
odtąd wzrasta - zaś tym, który wzniesie jej dramaturgiczne fun
kcje i poziom artystyczny na nie:z;nane dotąd wyży.ny, będzie uczeń 
Adama, leo Delibes, twórca muzyki do „Coppelii". 



Na zdjęciu: BARBARA BITTNEROWNA - Swanilcta i EDMUND N()W A K 
- Franciszek (realizacja na scen ie Opery Sląskiej z 17 grudnia ,1949 r.) 

1en siewny balet jest pośrednio taikże związany z Polską -
i to .na1wet podwójn·ie: za sprawą żony Delibes'a, naszej rodaaki, 
co miało wpływ na jego trwałe zaJnteresowanie Polską ,i wprowa
dzeniie do „Coppelii" melodii i tańców polskich„. I za sprawą 
Ernesta Theodora Amadeusa Hoffmanna (24.1.1876 - 25.Vl.1922) 
autora noweli, która stola się podstawą libretta. Zaliczony do naj
wybitniej-szych twórców niemieckiej literatury romcnntycmej autor 
„Opowieści fantastycznych"„. również żonaty z Polką (poznanianką 
Morią Teklą Michaliną Trzcińską) przeżył w naszym kraju łącznie 
11 lat, w tym kilka w Warszawie, gdzie uesztą dobrze zapisał 
się w pamięci. Nowela pt. „Człowiek z piasku" („Piaskun"), któ
ra weszła w skład tomu pt. „Opowieści nocne" (1816) i stanowi 
podstawę baletowego libreMa została także spożytkowoha przez 
fokuba Offenbacha w jego „Opowieściach HoffmOJnna" jako fa
bularna kanwa I alktu tej sławnej opery. Tam jednak finał jest 
sprowadzony do pesymistycznego wniosku, a częsty u E.T.A. Hoff
manna motyw automatów (w czasie pobytu w Płocku - zapis z 
2.X.1803 r. - pisarz marzył nawet o s.tworzeniu automatu ludzkiego) 
wywołuje lęk metafizyczny i odsłania naturę ironii losu. Natomiast 
w balecie Delibęs'a opowieść ma zakończenie pogodne i po roz
maitych perypetiach, które są udziałem zakocha,nego w Swanil
dzie Fron'Ciszka, na którego rzuca urok Dziewczyna o szklanych 
oczach - ożywiona mechanizmem lalka Coppelia - całość wień
czy happy end. 

Tam dramat - tu komedia, ale w jednym i drugim przypadku 
elementy realne przeplecione ' z fantastycznymi, nie wolnymi od 
niesamowitości i grozy (w balecie - na wesoło) wiążą i operę 
ri balet z romantyzmem, choć w „Coppelii" związki te mają w 
większym stopniu niie zawsze dziś czytelny charakter historyczny, 
jako iż nieobecny jest tu romantyczny klimat i nastrój w stanie 
czystym, lecz wykorzystany jaiko element gry w określone konwen
cje. Z klasycmym baletem ro_mantycznym, wypełnionym sylfidami, 
elfami, wróżkami i czarownikami oraz wszelkiego rodzaju zaklę
tymi zjawami. „Coppelia" wykazuje powinowactwa luźne, a jej 
fantastyka ma raczej cechy przewrotne niż dosłowne w sensie na 
iwnej wiary. Można rzec, że ,nawet z tematyką tą zrywa, choć 
związki ze światem ludzkich automatów są w niej podskórnie obe
cne - ale ja,ko element epoki, 1która przeżywa kolejny okres fas
cynacji hipnozą, spirytyzmem i magnetyzmem. 
Zagadkowość żywej, zręcznie skomponowanej akcji, o nara

stającym napięciu i wye'ksponowa1nych scenach z pogra.nic.za świata 
ludzi 1i ożyiwionych automatów, zainspirowała kompozytora do no
p isa.nia muzyiki zespolonej ze sceną, pełnej wdzięku, zmian na
stroju, pomysłów melodycmych i po-pisowych tańców chara,ktery
styciinych. Tu dzieje s'ię duż.o i na scef)ie i w partyturze, a kla
syczny komediowy balet z akcją, jakim jest „Coppelia", ma opar
cie w wartości'owej po dziś dzień muzyce. 

Obdarzony dowcipem i zmysłem komizmu, a także -instynktem 
dramaturg1icznym, Leo Delibes napisał muzykę, która zaskoczy/a 
współczesnych s,,kalą kompozytorskich ambicji - mistrzostwem in
strumentacji, bogactwem kontrastów, oryginalnością rytmów i me
lodii , świeżością harmonii i wirtuozerią w potęgowa1niu nastroju 
akcji. Po „Coppelii" wymagania muzycline zostały wobec kompozy
torów wyniesione w balecie na wysoki poziom, który następnie 
,na wyżyny doprowadzą Czajkowski, Ravel i StrawińS>ki. A ponieważ 
choreogra~ia współtwórcy libretta Arthura Saint-Leona urzekała po
mysłowością układów i technicznym · poziomem tańca, sukces pro
prem:iery był pełny (w pmtii Franciszka obsadzono ta•ncerkę - ta 
tradycja będzie długo respe:ktowana w Operze Paryskiej). 

I tak „Coppelia" rozpoczyna scenicmy żywot. Za szczególnie uda
ną zosta•nie umana wersja choreograficzna Maniusza Petipy · za
prezentowana w 1884 roku w Teatrze Wielkim w Petersburgu, któ-



fći doczeka się wielu reaiizac)i, choć i po pierwszą, orygi·nainą 
wersję Saint-Leona sięgają nadal balety (np. w 1957 Ballet Ram 
bert w Londynie). Z innych choreograf~i wysokie uznanie :i;dobyła 
moskiewska wersja Aleksandra Gorskiego, a ze współczesnych -
układy Alicii Alonso w wykonaniu El Ballet Nacional de Cuba. 

Na scenach pols'kkh „Coppelia" pojawia się wcześniej - już 
w 1882 roku ma miejsce realizacja warszawska Jose Mendeza (w 
parliii Swanildy wystąpiły Giusepina Bozacchi i Zygfryda Gilska). 
Stohica doozeka się jeszcze kilku premi er - w tym dwu w latach 
międzywojennych: w 1924 r. z choreografią Piotra Zajlicha (Swanildę 
tańczyła Halina Szmolcówna) oraz Jana Cieplińskiego (w 1934 r. 
z Barbarą Karczma'l"ewi<:z w partii Swanildy). Balet ten trafia rów· 
nież I no inone polskie sceny - m.in. Lwowa i Poznania. , 

1Po roku 1945 wystawia go jako pierwsza Opera Sląs.ka w cho
reografii Jerzego Kaplińskiego, w opracowaniu scenograficznym 
Andrzeja Stopki oralZ pod batutą Zygmunta Szczepańskiego. Było 
to przedstawienie ze wszech miar udane i podziwia•ne, a o wyso
kim poziomie wykonawczym rozstrzygała klasa czołowych solistów, 
przede wszystkim najlepszej podówczas polskiej tancerki, wybitnej 
prJmabaleniny Barbary Bittnerówny, niezapomnianej w partii Swa
nildy oraz świetnego Edmunda Nowaka jako Franoistka, a także 
wybornej Lucyny SotomSikiej (przyjaciółki Swanildy)„ znakomitego 
Bolesława Bolewiczo (Coppelius), Stefana Wenty (Burmistrz), Ma
rJi Mik•uszewskiej (jego żona) oraz całego reprezentującego bor
dro wysok·i poziom zespołu (m.in. Janina Lechówna„ Urszula Tko
czówna oraz wspaniała Olga Sawicka która również zapisze się 
w pamięci jako dosikonała Swanilda - w tym w 1953 r. na scenie 
Opery WarszawsJ<iiej). 

1Po „Coppelię" sięgną następnie wszystkie polskie zespoły baleto
we - trzykrotn'ie nowe premiery zobaczy Warszawa, w kolejnej, no
wej realizacji zaprezentuje ją Po21nań, później Łódź, Wrocław i Kra
ków. A teraz po 38 latach „Coppelia" wraca ponownie na bytom
ską scenę w inscenizacji i choreografii Henryka Konwińskiego. 

TADEUSZ KIJONKA 

I .„,·.; 

SWANILDA 

TREŚĆ BALETU 
OBRAZ I 

MAŁE MIASTECZKO „GDZIES W GALICJI". Z okna 
swego domu Swanilda, z ciekawością ale i niepokojem 
spogląda na dom Coppeliusa, tajemniczego mistrza 
wiedzy magicznej. Na balkonie jego domu trwa bowiem 
nieruchomo piękna dziewczyna. 

Niepokój Swanildy jest tym większy, że owa niezna
joma zdaje się budzić zbyt żywe zainteresowanie Fran
ciszka, narzeczonego Swanildy. Ale oto i Franciszek. 

Swanilda z ukrycia obserwuje zachowanie narzeczo
nego a stwierdziwszy jego nadmierne zainteresowanie 
piękną nieznajomą czyni mu wymówki. Sprzeczkę narze
czonych przerywa grupa dziewcząt i chłopców. We wza
jemnym przekomarzaniu rozchodzą się wszyscy do swo
ich domów. 

Zapada mrok. Pojawia się Coppelius. Młodzież usiłu
je zabawić się kosztem tajemniczego dziwaka. Zgubiony 
przez Coppeliusa klucz od jego mieszkania znajduje 
Swanilda. Mimo niepokoju - wiedziona ciekawością 
wraz z przyjaciółkami przestępują próg domu Coppe
liusa. 

Również Franciszek pragnie zawrzeć bliższą znajo
mość z piękną dziewczyną z balkonu. Tymczasem zosta
je spłoszony przez wracającego Coppeliusa. 

OBRAZ li 
W PRACOWNI COPPELIUSA. Swanilda z przyjaciół

kami rozglądają się po tajemniczym wnętrzu. Wśród 
dziwnych urządzeń i mechanizmów znajdują się też po
ruszające się lalki. Lalką jest także domniemana ry
walka Swanildy. 
Wracający Coppelius płoszy dziewczęta. Przez okno 

skrada się Franciszek - o dziwo witany serdecznie 
przez Coppeliusa. Wreszcie nadarzy się okazja by wy
korzystać siły witalne młodzieńca i - według szalonego 
zamysłu Coppeliusa - przelać z niego „materię ducha". 
w zbudowaną przez siebie lalkę. 

Goszczony winem Franciszek zasypia przy stole a Co
ppelius przystępuje do dzieła. Lalka wpierw niepewnie 
i sztywno, wnet porusza się coraz śmielej aż wreszcie 
zaczyna wręcz szaleć. 

Początkowa radość Copi;>eliusa zamienia się w roz
pacz, kiedy stwierdza, że nie jest to jego ożywiona lal
ka, a przebrana w jej suknię Swanilda. 



f ' HA NC'I SZ ~:K 

Przebudzonemu Franciszkowi Swanilda pokazuje za 
odsuniętym parawanem żałosną kukłę - niedawny 
obiekt czułych westchnień młod z ieńca. 

OBRAZ Ili 

WIOSENNE SWIĘTO MŁODYCH PAR. Wśród rozba 
wionej młodzieży są także pogodzeni zakochani - Swa
nilda i Franciszek. 

Od radosnego nastroju odb ija jedynie Coppelius, 
pogrążony w smutku, ze swym nadal niedoskonatym 
dziełem - !alką Coppelią. 

COPPELIUS 

. ·· '. . :. .• ) ••••.......... 
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rułh mu1gung 
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~ 
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rułh mu1gung 
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COPPELIA 
balet w trzech obrazach 

muzyka: 
LEO DELIBES 

libretto wg nowel 

ET. A. HOFFMANNA -
CHARLES NUITTER, ARTUR SAINT-LEON 

choreografia I Inscenizacja: 

HENRYK KONWIŃSKI 

kierownictwo muzyczne: 

JERZY MATULA 

~cenografia: 

JAN BERNAŚ 

ORKIESTRA OPERY ŚLĄSKIEJ 
pod dyrekcją JERZEGO MATULI 

PREMIERA 
27 CZERWCA 1987 R. 



SWANILDA 

FRANCISZEK 

COPPELIUS 

PRZYJACIÓŁKI 

SWANILDY 

PRZYJ A CIELE 
FRANCISZKA 

- OLGA KOZIMALA 
KATARZYN A SEILER 
SABIN A WOS ZEK 

- KAZIMIERZ BOGAWSKI 
KRZYSZTOF MAJOWSKI 
KAZIMIERZ CIESLA 

- KAZIMIERZ BOGAWSKI 
ADAM PIETRZYK 
MARIAN ŻAK 

- EWA JANYGA 
IWONA BRONKO 
LUCYNA GAWRON 
JOLANTA MACIEJEWSKA 
BARBARA OGIŃSKA 
BERNADETTA OGROCKĄ 
JADWIGA SIKORA 
EWA STOPCZYŃSKA 
ANITA WOLAK 
ALICJA DYRGAŁA 
JOANNA POLOCZEK 
IZABELA KOŁODZIEJ 
BERNADETTA MAĆKOWIAK 
EW A LEPIESZKIEWICZ 

- KAZIMIERZ BOGAWSKI 
KAZIMIERZ CIEŚLA 
KRZYSZTOF MAJOWSKI 
ADAM PIETRZYK 

OBSAD A: 

MAUR 

CHIŃCZYK 

l\WRZYN 

DZIEWCZĘTA 

I CHŁOPCY 
(mazurka i marsz 
czardasz) 

Asystenci choreografa: 
KAZIMIERZ BOGA WSKI 
ELŻBIET A MICKIEWICZ 
JAROSŁAW SWITAŁA 

- ADAM PIETRZYK 
GRZEGORZ ST ACHURKA 

- MARIUSZ KUCHARSKI 
MICHAŁ MOLIK 

- RYSZARD BORYS 

·- BEATA BOGUSZ 
IWONA BRONKO 
ALICJA DYRGALA 
ALICJA GROMADZKA 
BARBARA KONOPKIN 
CELINA DE LORME 
JOLANT A MACIEJEWSKA 
BARBARA OGIŃSKA 
JOANNA POLOCZEK 
URSZULA SKOPLAK 
EWA STOPCZYŃSKA 
GRAŻYNA WOJCIECHOWSKA 
ANITA WOLAK 
RYSZARD BORYS 

MARIUSZ KUCHARSKI 
MICHAŁ MOLIK 
ADAM PIETRZYK 
GRZEGORZ STACHURKA 
IZABELA KOŁODZIEJ 
BERNADETTA MAĆKOWIAK 
EWA LEPIESZKIEWICZ 

oraz UCZNIOWIE PAŃSTWOWEJ SZKOŁY BALETOWEJ W BYTOMIU 

korepetytor baletu: MAŁGORZATA WĘGRZYN 

Solo na skrzypce wykona - JAN KNAPIK Solo na altówkę wykona - BARBARA KOTARSKA 



dyrektor naczelny i artystyczny 
JERZY SALWAROWSKI 

zastępca dyre'.ctora 
RYSZARD BARON 

kierownik literacki 
TADEUSZ KIJONKA 

dyrygenci 
JERZY MATULA, TADEUSZ SERAFIN 

chórmistrz 
KRYSTYNA ŚWIDER 

kierownik baletu 
MARIAN ŻAK 

choreograf 
llE:NRYK KQNWIŃSKI 

koordynator pracy artystycznej 
STANISŁAW A BEREŻNICKA 

ASYSTENCI: 

reżysera: ZENON KELLER, TADEUSZ śWIECHOWICZ, 
RYSZARD ŻABA 

chórmistrza: JUSTYNA KUSZ 

choreografa: KAZIMIERZ BOGA WSKI, ELŻBIET A 
MICKIEWICZ, JANINA STANKIEWICZ, 
JAROSŁAW ŚWITAŁA 

INSPEKTORZY: 

orkiestry: Jan KNAPIK 

chóru: Danuta KACZOR, Franciszek MINKNER 

baletu: Elżbieta ABSYL 

KOREPETYTORZY: 

solistów: JÓZEF JAGŁA, JERZY MATULA, KRZYSZTOF 
STASZOWSKI, MAREK WYSOCKI 

baletu: MAŁGORZATA WĘGRZYN 

KIEROWNICTWO TECHNICZNE: Mieczysław ŁOZIŃSKI, 

Natalia CHRZANOWSKA, kierownicy pracowni krawieckiej 
damskiej - Inga Kądziela, krawieckiej męskiej - Broni
sław Gąsior, malarsko-modelatorskiej - Józef Szostc.k, 
stolarskiej - Robert Derwich, perukarskiej - Irena Ró
żanka, szewskiej - Mieczysław Bliskowski, zdobniczej -
Bożena żuczek, rekwizytorka - Barbara Raczyńska, kie
rownik oświetlenia - Ryszard Wiśniewski, brygadziści sce-

ny: Eugeniusz Chrzanowski, Zdzisław Góral 
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