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.S::anmrni Pa1ist11·u. 

Podc::as kompleto1rn11iu historrc::nej dokulllentucji do 1ws::ej 11aj11m\'s::ej pre111ien• 

odnala::lem program "Coppelii ". 11:rsta11·ionej 1w scenie Opery Wl!rs::ml'skiej H' 

1953 roku. Drrektorem stołec:::nej Operr był 11·ó11 ·c::l!.1· legendarm· 11westm Walerian 

Bierdiajew. ::a.Y hale/em kiero1\'({ł jeden :: najwięks::rc/1 tancer::_i· .\:iriata - Leon 

Wójcikml'ski. To irła.Ynie 011 oprncm\'({ł choreogmfii,! tego pienl's::ego kla.\Tc::nego 

bet/etu. 11:rs/a1l'io11ego po 11 ·oj11ie 11 · Wars::mrie. Sam te:: tc11ic::rl mię doktora 
Coppeliusa, natomiast rolę S\l'(mild1· poil'ier::ył 111/od::iutkiej artrstce Marii 

Kr::ys::kmrskiej. która ju::: 11iehm1·e111 ::doh1·i: miała /_\'tlił primaha/erinr i s!ml'ę 

pier11's::ej dam1 · polskiego baletu. 
Od /C/111/ej premierv minę/o kilka d::iesięcio/eci, a 11 · sali ha!etmrej nas::ego /el/fru 

miejsce Leona Wójcikml'skiego ::ajęla drrektor Maria Kr::.i·s::kmrskll, która 

::aprosila do 11 ·spółpracr fo·ietnego i ::nanego ir tylu krajach tancer::a i choreograf'a 
A la ina Bemurda ::e S::irnjcarii. Z dumą nale:::r podkrdli(:. :::e 11· ostatnich miesiącach 

udało się nam po::-1'skai: 1\'ielu młodrch. amhitnych i hard::u utale11tmrn11rch 
tancerzy:: ró:::m·ch o.frodkóir krnju. Lud::i. któr::y:: 1riarą i ufi10.\:cią po1\'ier::yli 

si rój artystrc::ny los 11 · ręce Marii Kr::\'s::ko11·skiej, irią:::ąc 1vielkie nad::ieje:: 11as::y111 

Teatrem. 
"Coppelia "jesl pienl's::ym - 1rpeln1·m tego slo1rn ::nac::eniu - ha/etem klasi·c::nym 

preze11to1rnnv111 na scenie Teatru Mu::yc::nego ROMA i ::llpuiried::ią następnych 
premier baletoirrch :: 11 ·ielkiego .\:11·iato1l'ego repertuaru. takich w·c\'d::ieł jak: 
„ Fontanna Bachc::ysarnju ". "Pan Tirnrdoirski „ i "D::iadek do or::echóir ". 

C::ekam te:::: 11iecierpli1rn:icią 1w moment. kiedr ::espół nas:: pr::edstmri Pwis/11·11 

moje uluhione "Sylf i dr''. Mo:::e:: Mi.cą Barrs::11ikmre111 ) 



Maria Krzyszkowska w roli Swanildy 

"COPPELIA". Roma - Opera Warszawska 1953 r. Choreografia - Leon Wójcikowski. 

Tadeusz Maciejewski 
LEO DELIBES I JEGO "COPPELIA" 

Prawdziwie a1tystyczny kierunek nadal 
muzyce baletowej dopiero znakomity 
kompozytor francuski Leo Delibes. Jego 
zasługi dla sztuki francuskiej są dużo 
większe niż zwykło s ię przypuszczać. To 
on przeniósł na grunt muzyki baletowej 
za łożenia muzyki symfonicznej , kładąc 
tym samym podwaliny współczesnego 
baletu. Pod tym względem Sylvia 
i Coppelia są dzi ełami rewelacyjnymi. 
Jego operetk i, w których zestarzały s ię 
libretta, jak również wspaniała opera 
lak me - arcydzieło elegancji , g racji 
i wdzięku , pomijając już za bawne 
bibeloty muzyczne, jak im i są Roi / 'a dit , 
lub partytura scenki Roi s 'a mouse, 
pozwalają umieśc i ć postać Delibesa 
poś ród prekursorów najbard z iej 
wyrafinowanej współczesnej estetyki 
muzycznej . Również język ham1oniczny 
jego dz ieł wyprzedza epokę. Wielką 
zasługą Delibesa jes t także i to, że w 
sposób niemal niezauważalny - można 

rzec "bezbolesny" - skutecznie oczyścił 
i wysubteln ił gusty i smak artystyczny 
swoich współczesnych. 
Clement-Phi libert-Leo Delibes, wnuk 
sławnego barytona Batiste'a i bratanek 
organisty Edouarda Batiste '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 ki e runki e m takich 
pedagogów, jak Bazin, Adam, Benoist 
i Le Couppey. Aby zarobić na życ i e, 

pracował początkowo jako akompa
niator, a na s tę pnie przyjął posadę 

organisty w kościele Saint-Jean-Saint-

Fran<;:ois. Lekcje g ry na fortepianie 
również nie przynos iły mu wielkich 
dochodów. Spróbował więc swych sil 
jako kompozytor pisząc szereg małych 
operetek dla Folics-Nouvelles, Les 
Bouffes-Parisiens, Yarietes i dla Theiitre 
Lyrique. 
To pierwsze zetknięc ie s ię Delibesa ze 
sceną okazało s ię bardzo szczęśliwe 
i brzemienne w skutki. Offenbach, w 
owym czasie dyrektor teatru Les Bouffes 
Parisiens, szybko zorientował s i ę, czego 
można oczekiwać po tym młodym 
debiutancie i zwiększy ł ilość zamówień. 

Tak więc pows tały pełne radośc i 

i młodz i eńczej fantazji kompozycje o 
dość bezpretensj ona I nych tytułach: 
Deux so us charbon, Deux Vieil/es 
Ga re/es, Six Demoiselles ,; marie1: Ome
lelle 1; la Follembuche, Monsieur de 
Bonne-Etoile, Musiciens de/ 'orchestre, 
Mon am i Perrot, Serpent 1' plumes, 
Boeuf'Apis, Ecossais de Chatou. Cour 
du Roi Petaud. Fi/le du go/fe oraz opery 
komiczne o nieco większym ciężarze 
gatunkowym , jak Monsieur Griffard 
i Jardinier et son seignew: 
Posada drugiego dyrygenta ehórn Opery 
Paryskiej, którą objął w roku 1865, dala 
mu okazję do skomponowamia części 
muzyki do baletu zatytułowanego la 
source ( 1866). Powierzono mu 
mianowicie napi sa nie dru giego 
i trzec iego aktu, zaś muzykę do aktów 
pierwszego i czwartego skomponował 
M inkus (kompozytor rosyjski polsk iego 
pochodzenia). Zestawienie to wypadło 
zdecydowanie na korzyść mu zy ki 
Delibesa . Sukces by ł tak wielki, że 
za mówiono u niego napi sa nie 
divertimenta, które miało być v.rykonane 



razem z dziełem jego mistrza 
i nauczyciela Adolfa Adama-Corsaire. 
W ten sposób powstało sławne Pas des 

.fleurs, dziś jeszcze grane chętnie przez 
orkiestry. 
Trzy lata później w Operze Paryskiej 
sukces odnosi następne dzieło Delibesa, 
balet Coppelia ou la Filie aux yeux 
d 'emai/ ( 1870), którego treść opa11ajest 
na jednym z opowiadań E.T.A. 
Hoffmanna. Warto zaznaczyć, że 
Coppelia wystawiana była razem ze 
sławną operą K. M. Webera - Wolny 
strzelec (Freischlitz). 
Balet Delibesa jest pod każdym 
względem utworem nowatorskim ; 
śmiało można go nazwać baletem 
symfonicznym, którego partytura 
wniosła wiele nowości muzycznych, 
zachowując jednocześnie doskonalą 

równowagę między treścią i choreo
grafią. Jest to balet, którego muzykę 
można śmiało przenieść ze sceny na salę 
koncertową bez żadnego uszczerbku. 
Muzyka, dotąd posłuszna i podpo
rządkowana rytmicznym wymogom 
taóca, stała się w widowisku Delibesa 
równoprawnym elementem, harmonijnie 
wiążącym całość utworu. Myśl muzy
czna w sposób doskonały jednoczy się 
tu z kompozycją chreograficzną. Takie 
właśnie spojrzenie na spektakl baletowy 
stało się podstawą rozwoju tej sztuki w 
Europie w dalszych latach i wywarło 
wpływ na wielu kompozytorów, m.in. na 
twórczość baletową Piotra Czaj ko
wskiego (Jezioro labędzie, Dziadek do 
orzechów). Drogą wytyczoną w 
Coppe/ii poszedł Leo Delibes w 
następnych swych utworach, jak Sylvia 
ou la Nymphe de Diane, w której 
tryumfowała znakomita Rita Sangalli 
(przypomnijmy znane układy tego 
baletu, które stworzyli Leo Staats 
i Serge Li far). Warto jeszcze wspomnieć 

o może marginesowych, lecz godnych 
uwagi sześciuAirs 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 profesorem kompozycji w 
Konserwatorium paryskim, a w 1884 
wybrany członkiem Academia des 
Beaux-Arts. 
Po sukcesach, jakie przyniosły operetki 
i balety, Delibes zwrócił swe zainte
resowania ku teatrowi lirycznemu, 
komponując małe arcydzieło dowcipu 
i wdzięku (niestety, niesłusznie 

zapomniane)-Le Roi I 'a dit, które wraz 
z operami Jean de Nive//e i lakme 
weszło do żelaznego repertuaru Opery 
Paryskiej. Dziś jedynie lakme utrzy
muje się w światowym repertuarze 
teatrów operowych i wykonywana jest 
obok takich arcydzieł, jak Ma non, Car
men, Werthet; Cyganeria, Tosca i inne. 
Na ogół zwykło się podziwiać za ich 
odkrywczość balety Sylvia i Coppe/ia , 
nie doceniając jednoczećnie opery 
lakme ( 1883), która stoi pod względem 
muzycznym o wiele wyżej. 
Jej język harmoniczny, połączenia 
akordowe, wyrafinowane modulacje, 
wirtuozeria i wspaniała instrumentacja 
wynoszą ją ponad inne dzieła . 

Nowatorstwo tej opery, podziwiane 
i podkreślane przez takich mistrzów, jak 
Claude Debussy i Maurice Ravel, 
stanowi zasadnicze ogniwo w łańcuchu 
rozwojowym od Gounoda do Faurego. 
Nikt - co należy jeszcze raz podkreślić 
- nie komponował muzyki z takim 
smakiem, finezją i elegancjąjak właśnie 
Leo Delibes. 
Sylvia, Coppelia , lakme to trzy 
arcydzieła, które do dziś zachowały 
żywotność. Jednak obraz twórczości 
Delibesa byłby niekompletny, gdybyśmy 

pominęli milczeniem inne jego 
kompozycje, może - oceniając z 
perspektywy czasu - o marginesowym 
znaczeniu, ale jednak liczące się w 
ogólnym dorobku. Kantata A lger, scena 
lityczna Mort d'Orphee, opera Kassya 
dokończona przez J. Masseneta (Leo 

Delibes zmarł w roku 1891 ), wiele 
utworów chóralnych, msza i czarujące 
pieśni uzupełniają sylwetkę twórczą tego 
wybitnego kompozytora francuskiego, 
którego rola i znaczenie dla rozwoju 
muzyki c i ągle jeszcze nie są należycie 
docenione. 

Tadeus:: Maciejewski 



POLA NEGRI 
MÓJ WARSZAWSKI DEBIUT 

Tadeusz Styka - portret Poli Negri. Muzeum Narodowe w Warszawie. 

Nigdy nie zapomnę mego 
pierwszego zetknięcia z Michałem 
Fokinem, który wówczas dorównywał 
znanemu Niżyńskiemu. Któregoś ranka 
po przyjściu do szkoły kazano mi 
natychmiast iść na scenę. 
Spieszyłam się i w tym pośpiechu moje 
drobne kroczki, jedyne, na jakie 
pozwalała mi obcisła spódniczka, 
wypadły jeszcze komiczniej. Z głębi 
mrocznej widowni powitał mnie głośny 
wybuch śmiechu. 
- Więc to ma być ta moja tańcząca 
laleczka? Wygląda, jakby ją zapomniano 
nakręcić. 

W ten sposób dowiedziałam się 
o moim pierwszym solowym występie: 
lalki w Coppelii. Byłam jednak tak 
bardzo speszona, że nie mogłam się 
nawet cieszyć. Pragnęłam jedynie, żeby 
ktoś otworzył pode mną zapadnię 
i żebym mogła nagle zniknąć ludziom z 
oczu. 

Fokin wskoczył na scenę 

podobny raczej do nieopanowanego, 
groźnego Kozaka niż baletmistrza. Pod 
badawczym wzrokiem tego mężczyzny, 

niezwykle atletycznej budowy, mój 
wstyd zamienił się w przerażenie. Z ulgą 
jednak zauważyłam, że uśmiecha się 
obchodząc mnie wokoło. 
- No, przynajmniej jest ładna . 

- I dobrze taóczy. Będzie doskonała w 
tej roli - mówiła Janina Rutkowska 
wchodząc z nim na scenę. - Och , 
kochanie - westchnęła - skąd wzięłaś ten 
cudaczny strój? 
Byłam tak przestraszona, że nie mogłam 
się zdobyć na odpowiedź. Fokin znów 
się roześmiał. 

Nie bój się. Nigdy jeszce nie ugryzłem 
żadej baletnicy, chyba że z miłości. 

Wystawienie Coppelii zapowia
dało się jako największe wydarzenie 
teatralnego sezonu. Stary balet Saint -
Leona z uroczą muzyką Delibesa, miano 

pokazać w nowym układzie Fokina, 
który tańczy konstruktora lalek obok 
Tmary Karsawiny w roli Swanildy. 

Rola tańczącej lalki była małym 
klejnocikiem i właśnie mnie ją dano. 
Wszystkie marzyłyśmy o niej, ale były
śmy przekonane, że przypadnie którejś 
ze starszych "łabędzi". Wprawdzie 
wiadomo było, że w tym sezonie 
zatańczę już coś solo, ale nic nie wska
zywało, że to będzie ta rola. 

Zerwałam z siebie tę fatalną 
spódnicę i zaczęłam tańczyć wokół 
garderoby. Zdumione koleżanki patrzyły 
na mnie, jakbym postradała zmysły, ja 
zaś im nic nie powiedziałam; dowiedzą 
się na czas, nie ma obawy' Oczywiście 
będą mi zazdrościć. Ale niech mi nie 
psują tej chwil i radości. Bo jeżeli to był 
tylko sen, nie chciałabym, by mnie z 
niego bmtalnie zbudzono. Wyróżnienie, 
które mnie spotkało, przyniosło mi 
dodatkową korzyść: miałam teraz 
otrzymywać dziesięć rubli miesięcznie. 

Przedstawienie było ogromnym 
sukcesem. Fokin tak nas wymustrował, 
że tańczyłyśmy wszystkie jak jedna. 
Otrzymałyśmy sporo kwiatów, a kurtyna 
coraz to szła w górę. Publiczność 
oklaskiwała nas powstawszy z miejsc. 
Za kulisami zaraz otoczyły mnie 
koleżanki, gratulując gorąco i życząc 
dalszych sukcesów. 

Byłam tak uszczęśliwiona, że 
rozszlochałam się na głos i to mi 
sprawiało większą przyjemność, niż 

gdybym się śmiała przez łzy szczęścia. 
Fokin i Karsawina odjechali, a 

Coppe!ia weszła do stałego repertuaru. 
Zaczęto mówić o innych solowych 
partiach dla mnie. Życie stało się tak 
piękne, że trudno było mi w to uwierzyć. 

PAMIĘTNIK GWIAZDY 
tłumaczenie: Tadeusz Evert 



NIE MÓWIĘ ŻEGNAJCIE, 
LECZ DO ZOBACZENIA 
Z Alainem Bernardem rozmawia Aleksandra Gładkowska 

- Miłośnicy baletu w Polsce wiedzą, że jest Pan szwajcarskim tancerzem, 
choreografem i pedagogiem. W minionych latach z wielkim powodzeniem prowadził 
Pan w kilku ośrodkach naszego kraju seminaria oraz kursy tw1ca nowoczesnego 
i jazzowego. Teraz spotyka się Pan z polską publicznością i tancerzami jako twórca 
dzieła klasycznego. Który z gatunków sztuki baletowej jest Panu najbliższy? 
-Jestem wykształcony w szkole tańca klasycznego u słynnych pedagogów:Borisa 
Kniaseffa i Alice Vronskiej. Póżniej studiowahn w Nowym Jorku w American Bal
let Theater pod kierunkiem George Balanchinea oraz w szkole Marthy Graham. W 
drugiej połowie lat piędziesiątych powróciłem do Europy i byłem solistą zespołów 
baletowych w Rzymie, Sztokholmie oraz w Niemczech. 
W jakiś czas póżniej otworzyłem w rodzinnym Bernie szkołę baletową, którą 
kierowałem przez 25 lat. Uczyliśmy młodych tancerzy nie tylko techniki tańca 
klasycznego, ale także tańca nowoczesnego i jazzowego. 
- Zyskał Pan sławę czo/owego w Europie specjalisty w dziedzinie ta11cajazzowego 
i wydal Pan książkę o metodzie nauczania tego rodzaju sztuki baletowej. 
- To nie ja jestem autorem wspomnianej książki , lecz mój wychowanek Do11e Wessel 
Therhorn, obecnie profesor Uniwersytetu w Moguncji. Myślę, że udało mu się trafuie 
uchwycić i opisać moją metodę. Obecnie przygotowywane jest polskie tłumaczenie 
tej pracy z moim wstępem , traktującym o historii tailca jazzowego. 
-W których krajach przygotowywał Pan dotychczas premiery baletowe? 
- Było tego tak dużo, że już dokładnie nie pamiętam. Wiele premier odbyło się w 
Niemczech. Czechach, na Białorusi i Litwie, w Sankt Petersburgu, no i oczywiście 
w Polsce: w warszawskim Teatrze Wielkim ( 1981 r.) i na scenie Opery Bałtyckiej w 
Gdailsku. Były to balety z muzyką Zbigniewa Namysłowskiego i innych twórców 
polskiego jazzu. 
- Cieszymy się, że tym razem zdecydował się Pan na "Coppelię ", klasyczny balet 
tak bardzo lubiany przez publiczność. 
- Do realizacji "Coppelii" zaproszony zostałem przez dyrekcję Teatru Muzycznego 
ROMA i dyrektora baletu Marię Krzyszkowską, którą podziwiam jako wielką 
artystkę i uroczego człowieka. Z tym większą radością przyjąłem propozycję 
zrealizowania w Warszawie Coppelii, gdyż akcja baletu rozgrywa się właśnie w 
Polsce, w jakimś małym galicyjskim miasteczku. Delibes wprowadza zresztą do 
partytury mazurka oraz - o czym wie niewiele osób - fragment utworu Moniuszki 
Souvenir an Pologne. W wyciągu fortepianowym kompozytor zaznaczył nad nutami 
tego fragmentu: "Temat z Moniuszki". 
- Jaka jest Pana wizja choreograficzna "Coppe/ii ". Czy sięga Pan do tradycji 
tworzonej przez cale stulecie? 
- Moja choreografia jest 01yginalna, choć wykorzystuję w niej fragmenty klasycznych 
układów takich mistrzów jak Petipa i Cecchetti. Odnosi się to do klasycznych 

wariacji, które powinny być ·przekazane w wersji oryginalnej. Zresztą Enrico 
Cecchetti był przez pewien czas baletmistrzem w Teatrze Wielkim w Warszawie. 
A więc znów związek z Polską. 
- Arthur Saint-Leon, twórca światowej premiery "Coppe/ii" w Parvżu w 1870 roku 
obsadzi/ w roli Franciszka kobietę, balerinę. Tradycja ta respelaowa11a jest we 
Francji do dzisiaj ... 
- Saint-Leon uznał zapewne, że muzyka towarzysząca Franciszkowi jest miękka , 

zwiewna, po prostu nie jest "męska". Słuszność jego decyzji potwierdził sukces 
premiery i następnych prezentacji . Tradycja ta jest we Francji żywa, do tego stopnia, 
że kiedy w 1960 roku wystawiono w Paryżu ''Coppe/ię ", rolę Franciszka tańczyła 
także kobieta. 
- Czy Panu podoba się taka praktyka? 
- Niespecjalnie. Petipa i Cecchetti nie wzorowali się na francuskiej tradycji i w roli 
Franciszka obsadzali rosyjskich tancerzy. Jest to z całą pewnością lepsze rozwiązanie. 
- Czy Pana zdaniem dawne balety typu "Coppelii" mają szansę zdobyć uznanie 
współczesnych widzów? 
- Oczywiście . Są to przecież arcydzieła gatunku, tak jak Traviata czy opery 
Rossiniego. "Coppe/ia " jest jednym z najbardziej uroczych dzieł, tworzących ścisły 
kanon baletu klasycznego. Będzie więc żyła wiecznie w swoich coraz to nowych 
wcieleniach scenicznych. 
- Na zakończenie chciałabym zapytać. co sądzi Pan o zespole baletowym ROMY,:: 
którym przyszło Panu przez kilka miesięcy pracować? 
- To młody, bardzo dobry zespół złożony z ludzi niezwykle utalentowanych, 
ambitnych i pełnych poświęcenia. Praca z nimi i oczywiście z dyrektor Marią 
Krzyszkowską była prawdziwą przyjemnością. Chciałbym też złożyć specjalne 
podziękowanie znakomitemu pedagogowi Jolancie Rybarskiej , która wykonała 
fantastyczną pracę. Bez jej pomocy trudno byłoby w tak krótkim czasie uporać się 
ze wszystkimi problemami. 
Opuszczam więc Warszawę w bardzo dob1ym nastroju, tym bardziej, że po ostatniej 
próbie, podczas spotkania z zespołem powiedziałem: "Nie mówię żegnajcie, lecz 
do zobaczenia". 

Rozmawiała Aleksandra Gładkowska 



Tacjanna Wysocka 
BALETMISTRZ SAINT-LEON 

Baletmistrz Arthur Saint-Leon 
otrzymał bardzo staranne wykształ
cenie. Urodzony w Paryżu w roku 1821, 
taniec studiował w klasie swego ojca, 
baletmistrza w Stuttgarcie, pracując 
jednocześnie nad opanowaniem techniki 
gry na skrzypcach. Saint-Leon był 

bardzo wysoko ceniony jako tancerz, a 
przede wszystkim jako baletmistrz, 
angażowano go do wszystkich teatrów 
Europy. Swój pierwszy balet, la Fi/le 
de marbre ( 184 7), wystawił Saint-Leon 
dla swojej żony Fanny Cerrito. W 
następnym balecie, le Via/on du Diable 
( 1849), Saint- Leon nie tylko tańczył ale 
i grał na skrzypcach, co oczywiście 
zapewniło mu podwójne powodzenie. 

Saint-Leon pozostanie w historii 
choreografii jako twórca kilku baletów, 
które do dz iś figurują w repertuarze 
wielkich scen baletowych. On właśnie 
stworzył dwa balety Delibesa: la source· 
i Coppelia. 

la source został wystawiony w 
Paryżu 12 listopada 1866 roku. Muzykę 
do pierwszego i czwartego aktu napisał 
Ludwig Minkus , akty drugi i trzeci 
skomponował Delibes. Choreografia 
Saint-Leon była bardzo piękna i zyskała 
mu wielkie uznanie. Główne role 
wykonywane były przez doskonałych 
artystów - Włoszkę Guglielminę 

Salvioni i Louis Merante. W tym też 
balecie po raz pierwszy w roli drugo
planowej zwróciła na siebie pwszechną 
uwagę młodziutka tancerka niezwykłej 
piękności Eugenie Fiocre. Degas, 
urzeczony jej urodą i talentem, w tej 
właśnie roli namalował jej portret. 

Drugi balet Delibesa, Coppe!ia , 
wystawiony w Operze Paryskiej 25 maja 

1870 roku, stał się prawdziwym 
tryumfem baletmistrza. Libretto 
skomponowane przez Nuittera i Saint
Leona, a osnute na bajce Hoffmanna, 
dobitnie świadczyło o zdecydowanej już 
reakcji przeciw jednostajnej tematyce 
choreograficznych poematów roman
tycznych . Jest to znów jakby ballet 
d'action o treści w dwóch pierwszych 
aktach wesołej , dowcipnej, żartobliwej. 
Akt trzeci jest właściwie po prostu 
barwnym divertissement. (Oryginał 
libretta baletu Coppelia znajduje się w 
Bibliotheque de l'Opera w Paiyżu.) 

Wykonawcy baletu w wielkim 
stopniu przyczynili się do powodzenia 
wieczoru i dzielili sukces kompozytora 
i choreografa. Rolę Swanildy tańczyła 
szesnastoletnia Włoszka Giuseppina 

Bozzacchi, która mimo młodego wieku 
już przedtem występowała w medio
lańskiej La Scali jako pierwsza tancerka. 
Rola młodego Franciszka wykonana 
była przez tancerkę Fiocre, której piękna 
budowa świetnie nadawała się do ról 
travesti. Tancerka ta posłużyła za model 
dla rzeźbiarza Carpeaux. Balet Coppe/ia 
do naszych dni figuruje w repertuarze 
wszystkich scen baletowych, a w Paryżu 
i teraz utrzymuje się tradycja XIX wieku 
i rolę Franciszka tańczy kobieta. 
Saint-Leon pracował przez dziesięć lat 
w Petersburgu ( 1859-1869). Były to już 
czasy baletmistrza Mariusa Petipa. 
Współzawodnictwo dwóch chore
ografów, szlachetna rywalizacja dały 
scenie petersburskiej wspaniałe plony. 

Z Petersburga Saint-Leon wrócił 
do Paryża, gdzie w roku 1870 zakończył 
życie. 

Tacjanna f+'.ysocka 
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WIELKIE GWIAZDY 
NA SCENIE ROMY 

LEON WÓJCIKOWSKI 

Nazwisko jego - pisane także w transkrypcji Leo Voizikowsky - stawiane jest w 
jednym rzędzie z nazwiskami największych gwiazd baletu: Anny Pawłowej , Tamary 
Karsawiny, Wacława Niżyńskiego, Michaiła Fok.ina, Leonida Miasina, Serge Lifara. 
Był wspaniałym tancerzem charakterystycznym i najwybitniejszym w swoich 
czasach wykonawcą tańców hiszpańskich. Słynny krytyk Ethel Mannin nazwała go 
"największym artystą spośród wszystkich tancerzy Diagilewa". Na scenach świata 
stworzył historycznego wymiaru kreacje w Pietruszce, Szeherezadzie, Pulcinelli, 
Trójkątnym kapeluszu, Twicach połowieckich, Święcie wiosny, Popoludniufauna, 
Ognistym ptaku, Karnawale. 
Po wojnie kierował baletem Opery Warszawskiej , która przez ćwierć wieku mieściła 
się w gmachu ROMY. Z jego mistrzowskiej klasy wyszła cała plejada znakomitych 
tancerzy, bez których trudno byłoby wyobrazić sobie świetność polskiego 
powojennego baletu. 

Bogusław Kaczy1iski 



COPPELIA 
STRESZCZENIE 

Akt I. 
Coppelius wraca do domu. 

Chłopcy ozdabiają miasto wieńcami i 
girlandami kwiatów. Pojawia się 

Swanilda. W pewnej chwili spostrzega 
nieznaną sobie wcześniej dziewczynę, 
siedzącą na balkonie domu doktora 
Coppeliusa.Swanilda oburza się, że 
dziewczyna nie odpowiada na jej ukłon. 

Nadchodzi Franciszek. Choć od 
dawna kocha on Swanildę, zahipno
tyzowany przez doktora Coppeliusa 
okazuje zainteresowanie dziewczyną z 
balkonu. Nie wie, że jest nią Coppel ia, 
piękna lalka, skonstruowana przez 
starego Coppeliusa. Swanildę ogarnia 
zazdrość i czyni Franciszkowi wyrzuty. 
Dochodzi między nimi do sprzeczki . 

Nadchodzi bministrz. Franciszek 
z przyjaciółmi tańczy mazurka. Wjeżdża 
wóz z nowym dzwonem, który 
następnego dnia ma być zawieszony na 
kościelnej wieży. Swanilda wróży sobie 
z kłosów, lecz wróżba okazuje się 
niepomyślna. Franciszek nie wierzy w 
żadne przepowiednie . Swani lda jest 
nadal zagniewana. Przyjaciółki 

zapraszają ją do tańca. Tai1czy także 
Franciszek , a po chwili burmistrz z 
gośćmi. Franciszek z przyjaciółmi udaje 
się w stronę placu. Swanilda dąsa się, 
że jej tam nie zab rał. Po czardaszu 
wszyscy rozchodzą s ię do domów. 

Zapada wieczór. Coppelius także 
wraca do domu. Grupka chłopców 
zatrzymuje go. Wśród szamotaniny 
doktorowi wypada klucz od jego domu. 
Spostrzega to Swanilda. Zwołuje 
przyjaciółki i wraz z nimi otwiera drzwi 
do domu Coppe liusa, by zobaczyć z 
bliska dziewczynę, siedzącą na balkonie. 

Ciekawość nie daje też spokoju 
Franciszkowi, który także chciałby się 
o tej tajemniczej dziewczynie więcej 
dowiedzieć. Przynosi drabinę i wdrapuje 
się na balkon. Coppelius spostrzega, że 
zgubił klucz i że drzwi są otwarte, a o 
balkon oparta jest drabina. Zaniepo
kojony wbiega do dornu . 

Akt li. 

Swanilda i jej przyjaciółki 
wchodzą do pracowni Coppeliusa. 
Trwożnie rozglądają się i spostrzegają 
jakieś tajemnicze figury . Swanilda 
uchyla drzwi do alkowy i widzi siedzącą 
tam Coppelię. Dziewczęta oblatuje 
strach, ale po chwili przekonują się, że 
Coppel ia jest tylko automatyczną lalką. 
Rozbawione nabierająjeszcze większej 

odwagi i wprawiają wszystkie lalki w 
mch. Nadchodzi Coppelius. Przyjaciółki 
uciekają, a Swanilda ukrywa się w 
alkowie. 

Coppe liu s stwierdza, że to 
Franciszek wszedł przez balkon. Cieszy 
się, że wreszcie będzie mógł zrealizować 
swój plan - ożywić Coppelię i uczynić z 
niej człowieka. Zaprasza Franciszka na 
kieliszek wina, do którego wcześniej 
dosypuje środek nasenny. Franciszek 
zasypia. 

W tym czasie Swanilda przebiera 
się w suknię Coppelii i zajmuje jej 
miejsce w fotelu. Chce zemśc ić się na 
Coppeliusie, gdyż jest przekonana, że to 
właśnie Coppelia rzuciła urok na jej 
narzeczonego. 

Franciszek pogrążony jest w 
głębokim śnie. Coppelius rozpoczyna 
czary. Wyprowadza l alkę z a lkowy 

„ 

i sądząc, iż jest to Coppel ia, próbuje ją 
ożywić tak, jak sugeruje to zapis w jego 
magicznej księdze. Coppe li a, a w 
rzeczywistości Swanilda, zaczyna się 
poruszać, stawia pierwsze kroki . Tańczą 
też inne automaty. Korzystając z 
nieuwagi Coppeliusa, Swanilda usiłuje 
obudzić Franciszka, ale na próżno . 

Coppelius próbuje swych najtaj
niejszych czarów. Usiłuje w Coppelię 

tchnąć duszę Franciszka. Widząc, że 
lalka zaczyna żyć, Coppeli us jest 
zachwycony. Ale szybko okazuje się, że 
ta ożywiona lalka nie wykonuje jego 
poleceń , zbytnio interesuje się Fran
ciszkiem. Złości się na Coppeliusa, gdy 
ten usiłuje ją utrzymać z dala od 
śpiącego młodzieńca. Żeby ją uspokoić, 
Coppelius zachęca do tańca . Dziew
czyna zgadza się wierząc, że Coppelius 
przywróci Franciszkow i życie. 

Coppe lius jest zbyt upojony swym 
sukcesem, aby zrezygnować z 
eksperymentu. 
Z ulicy dobiegają głosy fanfar, 
obw i eszczające święto zawieszania 
dzwonów. Zrozpaczona Swanilda 
próbuje obudzić Franciszka, a gdy jej 
się to nie udaje, wybucha złością. 
Niszczy wszystko, co znajduje się w 
pracowni. Nagle budzi się Franciszek. 
Widząc suknię Swanildy jest 
przekonany, że ma przed sobą Coppeli ę. 

Tymczasem Coppe liu s rozpacza na 
widok nagiej i popsutej przez Swanildę 
Coppelii. Stary doktor zrozumiał, że 
został oszukany, a dzieło jego życia jest 
tylko lalką, której nie są w stanie ożywić 
żadne czary. Swanilda współczuje 
staremu, złamanemu człowiekowi. 
Franciszek i Swanilda podążają na 
uroczystość, podczas której odbędzie si(( 
ich ś lub . 

Akt Ili. 

Święto w mieście. W obecności 
burmistrza i dostojnych gości, dzwony 
zostają zawieszone na kościelnej wieży. 
Weselny orszak Franciszka i Swanildy 
podąża w stronę kościoła. Nadchodzi 
Coppelius i oznajmia, że zniszczył swoją 
"córkę" - lalkę Coppelię . Burmistrz 
ofiarowuje mu złote dukaty, co 
Coppelius przyjmuje z zadowoleniem. 
Mistrz Ceremoni i zapowiada różne 
atrakcje w postaci popisów baletowych, 
a w ięc: "Walc godzin" , "Taniec świtu'', 
"Modlitwę", " Radość pracy" , 
"Uroczysty wjazd Amora". Potem goście 
weselni udają się do kościoła. Kapłan 
błogosławi młodą parę. Rozpoczyna się 
pas de deux Franciszka i Swanildy oraz 
wszystkich uczestników św ięta, którzy 
jednoczą się w radosnym tańcu. 
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COPPELIA 
Translated by Tomasz Lipski 

Act I 
Coppelius returns home. Boys 

are decorating the town with wreaths and 
flower garlands. Swanilda appears . A 
moment Jater she notices a girl unknown 
to her, sitting on balcony of Doctor 
Coppelius's house. Swanilda is indignant 
with the girl, since the Jatter one did not 
answer her greeting. 

Francis is coming. Although he 
has been in love with Swanilda for long 
time, he indicates interest in the girl on 
the balcony after being hypnoti zed by 
the Doctor. He does not know that this 
is Coppelia, a pretty doli constructed by 
the old Coppelius. Swanilda becomes 
jealous and reproaches Francis. It comes 
to a quarrel between them. 

The mayor is coming. Francis is 
dancing Mazurka together with hi s 
friends. A wagon with new bell arrives, 
the bell is supposed to be hanged in the 
church's tower on the next day. Swanilda 
tells fortunes for herse]f by com ears, 
but the fortunes are not favorable. 
Francis does not believe in any fortunes 
telling. Swanilda is stili angry. Friends 
are inviting to dance. Francis is dancing 
as well, and after while so is the Mayor 
and other guests. Francis together with 
hi s friends are heading towards the town 
square . Swanilda is sulky with Francis 
that he did not take her with him. After 
Czardas dance everybody goes home. 

Evening comes. Coppelius is 
going home as well. A group of boys 
stops him. In a strnggle the Doctor Iooses 
the key to his house. Swanilda noticed 
that. She calls together her friends and 
opens door to Coppelius ' house to have 
a closer look at the girl sitting on the 

balcony. Francis is also disturbed by 
curiosity he also would like to Ieam more 
about the mysterious girl. Hebrings 
aladder and climbs on the balcony. 
Coppelius realizes that he lost the key 
and can see that his house door is open 
and a ladder Jeans on the balcony. 
Being anxious, he runs into the house. 

Act II 

Swanilda and her friends enter 
the Coppelius laboratory. They timidly 
look around and notice some mysteri
ous figure s. Swanilda half-opens door 
to the alcove and can see Coppelia sit
ting there. Girl s are scared but after a 
while they find out that Coppelia is only 
an automated doli. Amused, they pluck 
up more courage and tum on all the dolls. 
Coppelius is coming. Friends are run
ning away, and Swanilda hides in the 
alcove. 

Coppelius notices that it was 
Francis who entered the house through 
balcony. He is happy that finally he will 
be able to carry out hi s plan: bring 
Coppelia to life and make a human be
ing out of her. He invites Francis for a 
glass ofwine into which he pours a sleep 
- inducing drug . Francis falls asleep. 

Meanwhile Swanilda dresses up 
as Coppelia and takes her place in arm
chair. She wants to take revenge on 
Coppelius, since she is convinced that it 
was Coppelia who cast a spell on her 
fiance. 

Franci s is in deep s leep . 
Coppelius starts his magie. He brings the 
doli from the alcove and being con-

vinced that it is Coppelia he is trying to 
bring her to life in a way suggested by 
his magie book. And indeed Coppeli a -
being actually Swanilda - stai1s to makes 
first steps. Other dolls are dancing as 
well. In an un g uarded moment , 
Swanilda is trying to wake Francis up, 
but with no effect. 

Coppelius applies hi s most se
crete spells . He is trying to transfer 
Franci 's soul into Coppelia 's body. 
Coppelius is delighted when he can see 
that the doli begins to Ji ve. But it quickly 
turns out that thi s en livened doli does 
not fulfill his orders, she is too much 
interested in Francis. She gets angry 
when Coppelicus attempts to hold her 
way from the sleeping man. To calm her 
down, Coppelius asks her to a dance . 
The girl agrees, hoping that Coppelius 
will b1ing Francis back to life. Coppelius 
is too intoxicated with hi s success to 
give up his experiment. 

Trumpets can be heard in the 
street - announcing hanging of bel Is. 
Desperate Swanilda tries to wake up 
Francis, and when she does not manage 
she burst into anger. She destroys eve
rything in the laboratory. Suddenly, 
Francis wakes up . Seeing Swanilda's 
dress he is convinced that it is Coppelia 

standing in the front of him. At the same 
time, Coppeliu s is in despai r about 
Coppelia naked and broken by Swanilda. 
The o ld Doctor understood that he was 
cheated, and the work of hi s life is only 
a doli that no magie can bring to life. 
Swanilda feels symapthy for the old and 
prostrated man. 

Francis and Swanilda attend a 
celebration during which they will marry. 

Act III 

Feast in the town. In presence of 
Mayor and noble guests bells are being 
hanged in the church tower. The Francis 
and Swanilda wedding train movesin the 
direction of church. Coppelius comes 
and announces that he had destroyed hi s 
"daughter" - Coppelia doli. The Mayor 
gives him golden ducats, which makes 
Coppelius happy.The MasterofCeremo
nies announces warious attractions in 
form of ballet , like: "Waltz of hours", 
" Dance of Dawn", " Prayer", "Joy of 
Work", 'Festive Enter of Amour". Af
terwards the wedding guests go to the 
church.Priest blesses the young couple. 
A moment later starts the Pas de deux of 
Francis and Swanilda and all wedding 
guests who are united in a joyful dance . 

Jolanta Rybarska w roli Swanildy. Choreografia Asaf Messerer. Teatr Wielki 
w Warszawie 1974 r. 



COPPELIA 
Obersetzung von Jacek Staszczak 

Akt I 

Coppelius kommt nach Hause 
zuri.ick. Die Jungen schmi.icken die Stadt 
mit den Kranzen und Blumengirlanden . 
Es tritt Swanilda auf. Auf einmal 
bemerkt sie ein unbekanntes Madchen, 
das auf dem Balkon im Haus von Doktor 
Coppelius sitzt. Swanilda emport, weil 
da s Madchen ihr den Gru ss nicht 
erwidert hat. 
Es kommt Franz, und, obwohl er sei t 
langem Swanilda liebt , vom Doktor 
Coppelius hypnotisiert, zeigt er interesse 
fiir das Madchen aus dem Balkon. Er 
weiss nicht, dass es Coppelia ist, eine 
wunderschone Puppe, die vom alten 
Doktor Coppelius konstruiert unter 
ihnen zu einen Streit. 
Es tritt der Bi.irgermeister auf. Franz 
tanzt mit seinen Freunden Masurka. Es 
fahrt ein Wagen mit ei ner neuen Glocke 
hinein , die am nachsten Tag auf den 
Kirchenturm gehangt werden so li. 
Swanilda sagt sich aus Ahren wahr. Die 
Wahrsagung stellt sich misslich aus. 
Franz glaubt nicht an die Wahrsagungen. 
Swanilda ist immer noch bose . Ihre 
Freundinnen laden sie zum Tanzen ein. 
Franz tanzt auch, und nach einer Weile 
ebenso der Bi.irgermeister mit seinen 
Gasten. Franz und seine Freude gehen 
in die Richtung des Platzes. Swanilda ist 
i.iber ihn unwillig , weil er sie nicht 
mitgenommen hat. Nach dem 
Tschardasch gehen al le nach Hause. 

Der Abend tritt ein. Coppelius 
kommt nach Hause zuri.ick. Eine Gruppe 
von Jungen hat! ihn an. Wahrend der 
Belgerei fallt dem Doktor der Schli.isse l 
zu seiner Hausti.ir aus. Swanilda bemerkt 

das. Sie ruft ihre Freundinnen und sie 
machen zusammen die Ti.ir zum 
Coppelius Haus auf, urn das auf dem 
Balkon sitzende Madchen sich besser 
anzusehen. Franz ist auch neugierig und 
mochte etwas mehr vom Madchen 
wissen . Es bringt eine Lei ter und klettert 
den Balkon hinauf. Coppelius bemerkt, 
daB er den Schli.issel verloren hat, und 
dass die Hausti.ir geoffnet ist. Er sieht 
auch die Leiter am Balkon gesti.itzt. 
Beunruhigt Jauft er in das Haus herein. 

Akt II 

Swanilda und ihre Freudinnen 
gehen ins Coppeliu s Arbeitszimmer 
hinein. Sie blicken angstvoll umher und 
bemerken ratselhafle Ges talten. 
Swanilda macht die Ti.ir de s 
Schlafzimmers auf und s ieht dort 
Coppelia sitzend. Die Madchen sind 
erschrocken, aber sie i.iberzeugen sich 
schnell, das s Coppelia nur eine 
automatische Puppe ist. Ami.isiert, 
bekommen sie noch mehr Mut und 
setzen alle Puppen in Bewegung. Es 
kommt Coppelius. Die Freundinen 
fliehen und Swalinda versteckt sich im 
Schlafzimmer. 

Coppelius stellt fest, dass Franz 
durch den Balkon drin gekommen ist. 
Er freut sich, weil er endlich seinen Plan 
realisieren kann: Coppelia zu beleben 
und sie zum Menschen zu machen. Er 
schJagt Franz vor, ein Glas Wein zu 
trinken . Fri.iher gab er zum Wein ein 
Schlafmittel zu. Franz schlaft ein. 

Inzwischen zieht sich Swanilda 
in Coppelias KJeid urn und nimmt ihren 
Plazt auf dem Sesse l. Sie will an 

Coppelius Rache nehmen , weil sie 
s icher ist , dass Coppelia ihren 
Brautigam bezaubert hat. 

Franz bleibt im tiefen Schlaf. 
Coppelius fangt mit seinen Zaubereien 
an. Er fi.ihrt die Puppe aus dem 
Schlafzimmer aus und i.iberzeugt , dass 
es Coppelia ist, versucht er sie mit den 
Spri.ichen aus seinen Zauberbuch zu 
beleben , Coppelia, und wirklich 
Swanilda, beginnt in der Tat sich zu 
bewegen. Sie macht erste Schritte . 
Andre Maschinen tanzen auch. Da 
Coppelius seine ganze Aufmerksamkeit 
darauf lenkt, versucht Swanilda dies 
auszunutzen und Franz aufzuwachen, 
jedoch ohne E1folg. 
Coppelius probiert seine geheimsten 
Zuberspri.iche aus. Er versucht, in 
Coppelia die Seele von Franz zu 
einzuhauchen. Die Puppe wird lebendig 
und er ist begeistert. Es stellt sichjedoch 
schnell heraus. dass die Puppe seine 
Befehle nicht ausfi.illen will und sich 
allzusehr fi.ir Franz interessiert. Sie ist 
bose, wenn Coppelius versucht, sie welt 
vom schlaffenden Jungen zu halten . Urn 
sie zu berunigen, Coppelius regt sie zum 
Tanzen an. Das Madchen stimmt zu, 
weil es glaubt, dass er ihrem Franz das 
Leben zuriickgibt. Coppelius ist zu sehr 
von sienem Erfolg berauscht, urn auf das 
Experiment zu verzichten. 

Von der Strasse kommen die 
KJange der Trompeten, die die Feier und 
das Aufhangen von Glocken verki.inden. 

Die verzweifelte Swanilda 
versucht Franz aufzuwachen. und da es 
ihr nicht gelingt, bricht sie in Zorn los. 

Sie zerstort alles, was sie im 
Arbeitszimer findet. Plotzlich wacht 
Franz auf. Er sieht Swanilda KJeid und 
ist i.iberzeugt, dass vor ihm Coppelia. 

Der alte Doktor begrei ft, dass er be tri.i gen 
wurde und sein Lebenswerk nur eine 
Puppe ist, die kein Zauber zu beleben 
vermag. Swanilda fiihlt Mitleid mit dem 
alten, verungli.icken Menschen. 

Swanilda und Franz gehen zur 
Feier, wahrend der ihre Eheschliessung 
stattfinden soli. 

Akt III 

Das Fest in der Stadt. Bei der 
Anwesenheit des Biirgermeisters und der 
ehrwiirdigen Gaste werden die Glocken 
auf den Kirchentum gehangt. Der 
Hochzeitszug von Swanilda und Franz 
begibt sich in die Kirche. Coppelius 
kommt und tellt mit, dass er seine 
"Tochter" - die Puppe Coppelia -
vernichtet hat. Der Biirgermeister gibt 
ihm goldene Dukaten, was Coppelius 
off en bar se hr freut. Der 
Zeremonienmei s ter verkiindet 
verschiedene Balettvorfiihrungen, wie: 
" Stundenwalzer", " Morgentanz", 
"Gebet'', " Arbeitsfreude", " Amors 
Feiereinzug". Dann gehen die 
Hochzeitsgas te in die Kirche . Der 
Priester segnet das junge Ehepaar. Es 
beginnt Pas de deux von Franz und 
Swanilda und von allen Teilnehemerder 
Feier, die sich im frohen Tanz vereinigen. 
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