


Przedziwna to tajemnica, że w umyśle artysty 
kiełkuje częstokroć obraz, którego postacie 
będące dotychczas niewidzialnymi, 
bezcielesnymi, przez pustą przestrzeń 
powietrzną wiejącymi mgłami, dopiero tam -
w świadomości twórczej - zdają się przybierać 

kształty żywe. 

I nagle splata sie znów obraz w jedno 
z przeszłością i przyszłością, uzmysławiając to, 
co stało sie naprawdę. 
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TREŚĆ BALETIJ 

OBRAZ I 

MAŁE MIASTECZKO "GDZIEŚ W GALICn". 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 nieznajoma zdaję się budzić 
zbyt żywe zainteresowanie Franciszka, narzeczonego Swanildy. 
Ale oto i Franciszek. 

Swanilda z ukrycia obserwuje zachowanie narzeczonego a stwierdziwszy 
jego nadmierne zainteresowanie piękną nieznajomą czyni mu wymówki. 
Sprzeczkę narzeczonych przerywa grupa dziewcząt i chłopców. 

We wzajemnym przekomarzaniu rozchodzą się wszyscy do swoich domów. 
Zapada mrok. Pojawia się Coppelius. Młodzież usiłuje zabawić się 

kosztem tajemniczego dziwaka. Zgubiony przez Coppeliusa klucz od jego 
mieszkania znajduje Swanilda. Mimo niepokoju - wiedziona ciekawością -
wraz z przyjaciółkami przestępują próg domu Coppeliusa. 

Również Franciszek pragnie zawrzeć bliższą znajomość z piękną 

dziewczyną z balkonu. Tymczasem zostaje spłoszony przez wracającego 
Coppeliusa. 

OBRAZ II 

W PRACOWNI COPPELIUSA. Swanilda z przyjaciółkami rozglądają 
się po tajemniczym wnętrzu. Wśród dziwnych urządzeń i mechanizmów 
znajdują się też poruszające się lalki. Lalką jest także domniemana rywalka 
Swanildy. 

Wracający Coppelius płoszy dziewczęta. Przez okno skrada się 

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

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

Początkowa radość Coppeliusa zamienia się w rozpacz, kiedy stwierdza, 
że nie jest to jego ożywiona lalka, a przebrana w jej suknię Swanilda. 

Przebudzonemu Franciszkowi Swanilda pokazuje za odsuniętym 

parawanem żałosną kukłę - niedawny obiekt czułych westchnień młodzieńca. 

OBRAZ III 

WIOSENNE ŚWIĘTO MŁODYCH PAR. Wśród rozbawionej mło
dzieży są także pogodzeni zakochani - Swanilda i Franciszek. 

Od radosnego nastroju odbija jedynie Coppelius, pogrążony w smutku , 
ze swym nadal niedoskonałym dziełem - lalką Coppelią. 



TADEUSZ KUONKA 

LEO DELIBES 
Trzy szczytowe dzieła tego płodnego i wszechstronnego kompozytora 

francuskiego wyznaczają pozycję Delibes'a w dziejach muzyki - ściśle biorąc 
w historii opery, a przede wszystkim baletu, choć jest on również autorem 
mszy , wielkiej kantaty p.t. "Alger", sceny dramatycznej La mort d'Orphee 
("Śmierć Orfeusza"), licznych utworów religijnych, chóralnych i uroczych 
pieśni (ro.in. znanego bolera "Dziewczęta z Kadyksu"), oraz popularnych 
w swoim czasie kompozycji na fortepian . Jednak do naszych czasów 
przetrwały i stale są wznawiane opera "Lakme"oraz dwa balety Delibes 'a: 
"Sylwia", ale głównie "Coppelia" - które zachowały sceniczną żywotność 
, choć ponad sto lat minęło od czasu powstania i uznanego prapremierowego 
sukcesu ... oczywiście w Paryżu, gdzie żył, tworzył i zyskał sławę. 

To prawda, iż był kompozytorem głównie użytkowym i pisał najczęściej 
na określone zamówienie (ro.in. ok. 15 operetek), ale jego inwencja, polot, 
finezja i elegancja, znakomicie opanowane rzemiosło oraz znajomość praw 
sceny pozwoliły mu nie tylko zdobyć uznanie współczesnych, ale i przetrwać 
na scenach świata po dziś dzień , przede wszystkim jako twórcy tych 
trzech dzieł. 

Przedstawiciel generacji, do której spośród wybitnych kompozytorów 
francuskich należą ro .in. Georges Bizet i Camille Saint-Saens , 
Clement-Philibert-Leo Delibes urodził się 22 lutego 1836 r. w miejscowości 

Saint-Germain-du-Val w pobliżu La Fleche. Tradycje muzyczne w rodzinie 
były i stare i ugruntowane - był przecież wnukiem sławnego barytona 
Batiste 'a i bratankiem znakomitego organisty Eduarda Batiste'a, profesora 
konserwatorium. Talent muzyczny objawił Leo Delibes bardzo wcześnie, 
toteż po śmierci ojca, gdy matka przenosi się do Paryża, 16- letni młodzieniec 
rozpoczyna studia w sławnym konserwatorium pod kierunkiem takich 
pedagogów, jak Le Couppey ( fortepian ), F. Bazin ( harmonia), F. Benoist 
(organy), a przede wszystkim Adolphe Adam ( kompozycja ), uznanego 
twórcy muzyki do wielu baletów, w tym sławnej "Giselle", który będzie 
później skutecznie wspierał swego utalentowanego ucznia. 

Z muzyki utrzymuje się Delibes bardzo wcześnie ; przymuszony 
warunkami materialnymi do pracy zarobkowej podejmuje się roli 
akompaniatora w Teatrze Lirycznym (1853), jest przez siedem lat organistą 
w kościele św. Piotra w Chaillot (1862-71), uczy gry na fortepianie, a także 
(1865-72) podejmuje pracę w Operze Paryskiej jako drugi chórmistrz. 
Ma więc możliwość gruntownie poznać teatr, a także potrzeby i prawa sceny, 
co okaże się nader cenne w jego bogatej twórczości. 

A tę podejmuje rychło i na wielu polach, nie marnując okazji 
pozyskania kolejnych zamówień. Już w 1856 roku jego nazwisko pojawia się 
na afiszu Teatru Folies - Nouvelles, gdzie debiutuje niezachowaną do naszych 
czasów 1- aktową operetką " Deux sous de charbon" ("Dwa grosze 
węglarza"). Sprawdza się wnet jako terminowy kompozytor operetek, 

które wchodzą również na inne sceny i scenki Paryża ( ich libretta niestety 
całkiem zwietrzały ); w tym Les Bouffes - Parisiens, gdzie dyrektorujący 
arcymodoy Jakub Offenbach z miejsca poznał się na młodym kompozytorze 
i nie szczędzi zamówień. Także Teatr Liryczny sięga po Delibes'a, gdzie 
debiutuje jako twórca opery komicznej - jednej z wielu ,które niebawem pisze. 
Ma bowiem wrodzony zmysł humoru, toteż w gatunku opery kQmicznej 
ujawnia docenioną inwencję , zręczność i sprawność, nawiązując do bogatych 
tradycji tej formy we Francji. 

Lecz wszystkie sukcesy kompozytorskie tego okresu to jednak tylko 
zapowiedzi rozległych a wszechstronnych możliwości rzutkiego 
kompozytora. Prawdziwa kariera zaczyna się w momencie, gdy na zlecenie 
Opery Paryskiej 29 -letni jej drugi chórmistrz przyjmuje zlecenie napisania 
(wespół z uznanym już Ludwikiem Minkusem) 4-aktowego baletu 
pt. "La scurce" ("Źródło"). Delibes ma napisać akty drugi i trzeci; 
pierwszy i czwarty pisze Minkus. Balet trafia na wielką scenę 
Opery Paryskiej w 1866 r. i w tym zestawieniu zdecydowanie wybija się 
młodszy o IO lat twórca "Lakme". A więc sukces, którego potwierdzeniem 
stanie s ię zamówienie divertimenta, które ma być w 1867 roku wykonane 
razem z baletem pt. "Korsarz" jego nauczyciela i mistrza A. Adama 
- tak narodziło się także i dziś wykonywane chętnie przez orkiestry 
"Pas des fleurs". 



Już tylko trzy lata dzielą nas od "Dziewczyny o szklanych oczach" - czyli 
"Coppelii", która 25 maja 1870 wchodzi na scenę Opery Paryskiej, by odtąd 
jako arcydzieło swoich czasów , a jedna z najpopularniejszych komedii 
baletowych w ogóle, wejść na trwale do repertuaru światowego. W dużym 
stopniu dzięki scenicznym walorom błyskotliwej , idealnie zespolonej 
z akcją muzyki Delibes'a, reprezentującej przy tym integralne, symfoniczne 
walory. Tylko muzyka baletowa Piotra Czajkowskiego wzniesie się 
w tamtym wieku wyżej jako szczytowe osiągnięcie w tym gatunku, 
ale kompozytorem, który wymagania muzyczne na użytek sztuki baletowej 
wyniósł ponad dotychczasowy, użytkowy i służebny poziom, jest właśnie 
twórca "Coppelii"; czujący prawa sceny i obdarzony wyobrainią 

choreograficzną, który z muzyki - dotąd pełniącej raczej rolę 

akompaniamentu - uczynił pełnoprawny, równorzędny element widowiska 
baletowego o samoistnych wartościach. 

Ta zasługa Leo Delibes'a decyduje o jego miejscu w dziejach sztuki 
baletowej i jeśli jako wzięty kompozytor nie był prawodawcą nowych zjawisk 
estetycznych i nie był reformatorem, w tym zakresie miał niewątpliwie 
osiągnięcia prekursorskie,jednocząc zmysł muzyczny z dramaturgicznym 
a samą muzyką baletową podnosząc do rangi twórczości oryginalnej 
o uznanych ambicjach w zakresie rozwiazań rytmicznych 
i harmonicznych, inwencji melodycznej oraz mistrzowskiej instrumentacji. 
Te cechy jego warsztatu potwierdzają następne balety - w tym głównie 
wspomniana już, pojawiająca się nadal na scenach baletowych "Sylwia" ł 
(Paryż 1876 r.) oparta na motywach sielanki pasterskiej Torqueta Tassa 
"Aminta". 

Na gruncie opery odnosił Leo Delibes również niekwestionowane 
sukcesy. Nie tylko we Francji sławę zyskała jego niesłusznie zapomniana 
opera komiczna, oparta na sztuce Wiktora Hugo "Le roi l'a dit" ("Król 
powiedział"), która weszła w swoim czasie do żelaznego repertuaru Opery 
Paryskiej, podobnie jak inna z jego oper "Jean de Nivelle", a przede wszystkim 
najwybitniejsze jego dzieło operowe "Lakme" (1883), wysoko cenione 
za walory czysto muzyczne przez tej klasy mistrzów co Claude Debussy 
i Maurice Ravel. Ta opera z pogranicza komicznej i lirycznej (prapremiera 
w paryskiej Opera Comique ), urzekająca śpiewnością i efektywnością partii 
solowych, (m.in. sławna "aria z dzwoneczkami"),a w swoim czasie także 
oryginalną, egzotyczną atmosferą i kolorytem ,ukoronowała jego twórczość 
w tej prestiżowej szczególnie w XIX w. dziedzinie. 

W późniejszych latach życia pisał bowiem głównie opery. 
Ostatnia, nie dokończona, zamierzona na 5 aktów p.t."Kassya"("Kasia"), 
którą ukończy i zinstrumentyuje już Massenet, jest w tym przypadku godną 
uwagi także ze względu na polski temat, muzyczne i taneczne motywy 
polskie, oraz umiejscowienie akcji w dawnej Polsce (na Pokuciu). 
Zainteresowanie naszym krajem i słowiańszczyzną wynikało niewątpliwie 
z faktu, że Uo Delibes był żonaty z Polką, kilkakrotnie w Polsce gościł 
i zawsze wykazywał życzliwą uwagę dla polskiej kultury, na co zresztą wiele 
przykładów w jego twórczości (m.in. napisał wariacje orkiestrowe na temat 
pieśni Moniuszki). 

W życiu doświadczył znacznych sukcesów i honorów. W 1881 r. został 
profesorem Konserwatorium Paryskiego, w 1884 roku członkiem 

Akademii Francuskiej, w 1887 r. otrzymał Legię Honorową. Zmarł w Paryżu, 
16 stycznia 1891 roku. 

, , 

PREMIERĘ "COPPELII" W OPERZE ŚLĄSKIEJ POPRZEDZIŁO 
WYSTAWIENIE ROK WCZEŚNIEJ NAJPOPULARNIEJSZEJ OPERY 
DELIBESA "LAKME", KTÓRA WESZŁA NA BYTOMSKĄ SCENĘ 
13 GRUDNIA 1948 R. SPEKTAKL TEN ZREALIZOWALI: 
JERZY SILLICH - KIEROWNICTWO MUZYCZNE, 
ADOLF POPŁAWSKI - REŻYSERIA, STANISŁAW JAROCKI -
SCENOGRAFIA I STANISŁAW MISZCZYK - CHOREOGRAFIA. 
OBSADA ZNAKOMITA. W PARTII TYTUŁOWEJ WYSTĄPIŁA 
BARBARA KOSTRZEWSKA - NA ZDJĘCIU Z BOGDANEM 
PAPROCKIM (GERALD) I ANTONIM MAJAKIEM (NILAKANTHA). 



E.T.A. HOFFMANN 

PIAS KUN 
. Nataniel... nic osobliwego nie widział w tym, że miał mieszkać 

naprzeciw profesora Spalanzani.ego choć dość nieswojo się poczuł , gdy 
spostrzegł, ze z~ sewgo okna ~oze zaglądać do pokoju, gdzie Olimpia często 
siadyw.ała, t~, ~e mógł dowoh przyjrzeć się jej kształtom, choć rysy twarzy 
były .rue~yr~zm~ zamazan.e .. W koń~u uderzyło go jednak to, że Olimpia 
g?dzm~ ~1edz1ała w takiej postawie, w jakiej ją ujrzał po raz pierwszy, 
~1eodrrue.nn1e przy t~m sarn.ym stoliku, bez żadnego zajęcia, najwyraźniej 
j~dn~ me sp~sz~zając z mego oka. W dalszym ciągu przyznać musiał, 
ze 1:11gdy. mu się me zdarzyło widzieć piękniejszej postaci. Z tym wszystkim 

poruewaz .Klara w~łączni~ panowała w jego sercu, zjawisko sztywno 
zapatrzon~j przed się kobiety było mu najzupełniej obojętne ; miał tylko 
upodobanie, by ~poglądać na nią niekiedy z nad swych skryptów, jak by najaki 
piękny posąg - me ponadto. 

.~ła~nie zajęty był pisaniem listu do Klary, kiedy zapukano delikatnie do 
drzwi ~ niebawem ukazała się na progu nieprzyjemna postać Coppolii. 
Nato~ast uczuł .dreszcz, ale przypomniawszy sobie, co mówił Spalanzani 
~ swolffi współz~omku Coppolii, oraz słowo, które był dał Klarze w sprawie 
Ptaskun~ Coppelms~, za~styd~ił ~i~ ':' d.uszy t~ naiwnej obawy. Zmógł się 
tedy. na silach 1 rze.kłjak najobojętmej 1 najłagodniej : 
- Nie potrzeba rru barometru, przyjacielu, możesz pan odejść ! 
Na te słowa Coppola wkwaterował się całkiem do pokoju i odezwał się 
głosem całkiem ochrypłym: 

- Nie, nie, nie idzie tu o barometr, bo ja mam także oczy .. . piękne, 
przepyszne oczy ... 
. Mówiąc to uśmiechnął się ochydnie, wyszczerzając zęby, a oczy 
jego błyszczały jak próchno spod gęstych , szpakowatych brwi. 

Nataniel zerwał się wystraszony. 
Jesteś szalony, mój panie: jakże możesz mieć do zbycia oczy ? 

Oczy ... oczy! 
Wtedy Coppola sięgnął ręką do wielkiej kieszeni i wyciąunąwszy 

stamtąd całą garść okularów, zaczął je rozkładać na stole. 
0 

- Ech, ~leż ja mówię o o~larach, o okularach, które kładzie się na nos, 
to. wł~śme nazywam o~zarm. Cedząc przez zęby te słowa wyciągał coraz 
więcej ok~laró~, tak, ~e wkr?tce cały stół iskrzył się dziwnymi jakimiś 
odbla~karru . Tys1.ące najrozmaitszych oczu zdawało się mrugać stamtąd do 
Natamela, któ.ry zadnym sposobem nie mógł oderwać wzroku. A tymczasem 
Coppola wyciągał c?raz nowe okulary i spojrzenia coraz ognistsze, coraz 
krwawsze, coraz dziksze oraz nieubłagańsze raziły wzrok mroziły serce 
w piersiach Nataniela. ' 
- Dosyć ! Dosyć, straszliwy człecze ! - zawołał wreszcie odchodząc 
od siebie ze zgrozy. ' 

~ówiąc to rozp~czliwie przytrzymywał rękę swego prześladowcy, 
który wyc1ą~ał całe garście nowych okularów, choć nie było ich gdzie kłaść, 
~ały był za~ęty. Coppola wyrwał mu rękę ,chichocząc w sposób wstrętny 
1 przeszywający dreszczem. 

- A! Tu 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 żródło w nim samym tylko i że Coppola nie jest żadnym strachem ani 
tym bardziej sobowtórem przeklętego Coppeliusa, ale przeciwnie 
najuczciwszym mechanikiem i optykiem. Szkła bowiem, które wyjmował 
z drugiej kieszeni nie miały w sobie nic nadzwyczajnego, ani upiornego, jak 
okulary. Chcąc się tedy z nim pogodzić umyślił kupić cokolwiek. 

Wybrał małą, pięknie oprawną lornetkę i przyłożył ją do oczu, chcąc ją 
wypróbować. Nigdy w życiu nie widział lepiej: przybliżała wszystko tak 
dokładnie, że aż rozkosz było patrzeć. Mimowolnie skierował ją ku 
mieszkaniu Spalanzaniego. 

Olimpia siedziała jak zwykle, z rękoma złożonymi na stoliku. Teraz mógł 
dopiero przyjrzeć się jej cudownie pięknej twarzy. Tylko oczy wydawały się 
dziwnie nieruchome i martwe. Jednak w miarę jak się jej przypatrywał 
wyraźnie budziły się w nich wilgotne jakieś blaski, jakby promienie 
wstającego księżyca. Powiedziałbyś, że zdolność widzenia rodziła się dopiero 
w tej postaci. Stopniowo jej oczy ożywiały się coraz mocniej. 

Nataniel stał jakby przykuty do okna nie umiejąc oderwać wzroku 
od widoku bardzo 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, zapłacił skwapliwie. 
- Nieprawdaż ? Piękne szkiełka, szliczne szkiełka ? - mówił Coppola 
ochrypłym głosem, uśmiechając się szyderczo. 
- Piękne, piękne - rzekł mu na to Nataniel opryskliwie. - No, już idź sobie, 
bywaj zdrów, przyjacielu ! 

Coppola rzucił na niego dziwne spojrzenie. Idąc po schodach zdawał 
się dusić od śmiechu. 

Wyraźnie drwi ze mnie - pomyślał Nataniel - sądzi pewnie, 
że przepłaciłem lornetkę. Przepłaciłem ? 

Kiedy to mówił, zdawało mu się, że słyszy głębokie śmiertelnie smutne 
westchnienie w głębi pokoju. Dreszcz go przebiegł ze strachu, 
ale niebawem przekonał się, że to on sam westchnął. 
- Ma słuszność Klara - rzekł do siebie - cierpię rzeczywiście na chorobliwe 
przewidzenia. To po prostu śmieszne, więcej niż śmieszne. Czyż istotnie może 
mi tak dalece zależeć na tym, czym tę lornetkę przepłacił, czy też kupiłem 
tanio ? Dlaczego mi myśl o tym nie daje spokojności ? Pojąć tego nie mogę. 

Siadł kończyć list do Klary, ale spojrzawszy przypadkiem 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 trwał w tym upojeniu, przerwał mu je dopiero 
Zygmunt, jego kolega, oznajmiając, że już czas iść na wykład profesora 
Spalanzaniego. 

Ze zbioru "Opowieści nocne" 
przełożył Felicjan Faleński. 
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PIERWSZA POWOJENNA REALIZACJA "COPPELII" 
W POLSCE MIAŁA MIEJSCE NA BYTOMSKIEJ SCENIE. 
W SPEKTAKLU, KTÓREGO PREMIERA ODBYŁA SIĘ 17 GRUDNIA 
1949 ROKU, W ROLI SWANILDY WYSTĄPIŁA JEDNA 
Z NAJWIĘKSZYCH POLSKICH TANCEREK 
BARBARA BITTNERÓWNA , PRIMABALERINA BALETU 
OPERY ŚLĄSKIEJ W LATACH 1949 1953. 

DZIEWCZHA 
o 

TADEUSZ KUONKA 

SZKLANYCH OCZACH 
Światowa kariera "Coppelii" zaczęła się na scenie Theiitro Imperial 

de L' Opera w Paryżu 25 maja 1870 roku i trwa już ponad sto lat, chociaż 
i muzyka i sztuka baletowa przeszły od tego czasu przez niejeden wstrząs 
artystyczny kolejnych reform, a współczesna wrażliwość estetyczna różni się 
zasadniczo od smaku i potrzeb sprzed wieku. A jednak balet ten wciąż ożywa 
w nowych realizacjach i wcieleniach na scenach całego świata i co generacja 
pojawiają się nowe odtwórczynie popisowej partii Swanildy, której wielkie 
tradycje wykonawcze, związane z nazwiskami legendarnych tancerek są stale 
konfrontowane i rozwijane przez największe primabaleriny kolejnych epok, 
stając się miarą artystycznego sukcesu i porównań. 

Zapewne, jeśli oddzielić dziś od siebie poszczególne elementy całości, 
balet ten niczym szczególnym nie może zafrapować skoro muzyka 
Leo Delibes'a znacznie już przyblakła , układy choreograficzne także 

w większości nawiązują do sprawdzonych wielokrotnie klasycznych 
przekazów, nie zaskakuje również znana powszechnie akcja, a i typ fantastyki 
wywiedziony ze sprawności ożywionych mechanicznych lalek oraz naiwnej 
tajemniczości XIX wiecznego magnetyzmu ma w dobie robotów, ożywionej 
materii i kosmicznych podbojów, już tylko wdzięk ~taroświeckich zabawek ... 
A przecież razem biorąc, jako całość "Coppelia" pozostała jednym 
z najbardziej lubianych i najchętniej oglądanych baletów. choć mało dziś 
komu przychodzi do głowy, że było to w swoim czasie dzieło o znaczeniu 
awangardowym i na swój sposób przełomowym - a to głównie ze względu na 
osobę i dokonania kompozytora, który stal się odnowicielem muzyki 
baletowej. 

W historii tej dziedziny sztuki jest "Coppellia" dziełem granicznym, 
a data prapremiery .uznawana jest za początek nowej epoki w twórczości 
baletowej, po czasach gdy " muzyka w balecie była tylko pokorną służką 
choreografii". 

Paryż jest wtedy i jeszcze na długo pozostanie stolicą kulturalną świata. 
Tak jak jest i był stolicą baletu, którego tradycje dworskie sięgają 158 l roku 
i sk4d moda na widowiska baletowe za sprawą francuskich tancerzy 
i baletmistrzów, rozszerza się na całą Europę. Od czasów ufundowania przez 
Ludwika XIV w 1669 roku słynnej L' Academic Royale de Musique et de la 
Dance, zawodowi tancerze uzyskują wysoki prestiż. zaś taniec jako 
wyodrębniona dziedzina sztuki teatru cieszy się ogromnym powodzeniem. 
Ale narastająca przewaga techniki nad stroną dramaturgiczną powoduje 
skostnienie widowisk baletowych. skoro l:Clen1 1aJrzędny11. stają się popisy 
wirtuozowskie najsławniejszych arty stów. 

* * * 



Stąd potrzeba reform, które doprowadzą do wielu istotnych zmian 
- szczególnie w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy ro.in. wprowadzone 
zostają (przez włoską balerinę Amalię Brugnoli ) pointy, pojawia się nowy, 
obowiązujący do dziś romantyczny strój , a po długim panowaniu tancerzy 
baletem zawładną wyidealizowane tancerki, zaś udział mężczyzn zostaje 
sprowadzony do partnerowania zwiewnej i zjawiskowej primabalerinie 
- także za sprawą takich gwiazd ówczesnych, jak ro.in. Maria Taglioni, 
czy Carlotta Grisi. 

Jest połowa XIX wieku : w 1841 roku ma miejsce w Paryżu prapremiera 
sentymentalnej "Giselle" , legendarnego baletu o zjawach młodych dziewcząt 
zmarłych przed zamęściem oraz jednej z nich, która nawet po śmierci 
staje w obronie ukochanego. Muzykę napi s ał Adolphe Adam 
i nastaje w balecie pełnia romantyzmu. Ale choć nie jest to już tylko 
drugoplanowy element widowiska o cechach wyłącznie akompaniamentu, 
do pełnego zrównania jej artystycznych funkcji z choreografią i sztuką tańca 

jeszcze nie doszło : drugorzędna do niedawna pozycja muzyki w balecie robi 
swoje, no i talent Adama nie tej miary. Jednak rola muzyki odtąd wzrasta 
- zaś tym, który wzniesie jej dramaturgiczne funkcje i poziom artystyczny 

na nieznane dotąd wyżyny, będzie uczeń Adama, Leo Delibes , 
twórca muzyki do "Coppelii". 

Ten sławny balet jest pośrednio także związany z Polską - i to nawet 
podwójnie : za sprawa żony Delibesa'a, naszej rodaczki, co miało wpływ 
na jego trwałe zainteresowanie Polską i wprowadzenie do "Coppelii" melodii 
i tanców polskich„ . I za sprawą Ernesta Theodora Amadeusa Hoffmann ' a 
(24.1.1876-25 . VI.1922) autora noweli, która stała się podstawą libretta. 
Zaliczony do najwybitniejszych twórców niemieckiej literatury romantycznej 
autor "Opowieści fantastycznych"„ . również żonaty z Polką (poznanianką 
Marią Teklą Michaliną Trzcińską ) przeżył w naszym kraju łącznie 11 lat, 
w tym kilka w Warszawie, gdzie zresztą dobrze zapisał się w pamięci . 

Nowela p.t. "Człowiek z piasku" ("Piaskun"), która weszła w skład tomu 
pt. "Opowieści nocne" ( 1816) i stanowi podstawę baletowego libretta została 
także spożytkowana przez Jakuba Offenbacha w jego "Opowieściach 
Hoffmanna" jako fabularna kanwa I aktu tej sławnej opery. 
Tam jednak finał sprowadzony jest do pesymistycznego wniosku, a częsty 
u E.T.A. Hoffmanna motyw automatów ( w czasie pobytu w Płocku - zapis 
z 2.X.1803 r. - pisarz marzył nawet o stworzeniu automatu ludzkiego ) 
wywołuje lęk metafizyczny i odsłania naturę ironii losu. Natomiast w balecie 
Delibes' a opowieść ma zakończenie pogodne i po rozmaitych perypetiach, 
które są udziałem zakochanego w Swanildzie Franciszka, na którego rzuca 
urok dziewczyna o szklanych oczach - ożywiona mechanizmem lalka 
Coppelia - całość wieńczy happy end. 

* * * 
T am 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 i balet z romantyzmem, choć 
w "Coppelii" związki te mają w większym stopniu nie zawsze dziś czytelny 
charakter historyczny, jako iż nieobecny jest tu romantyczny klimat i nastrój 
w stanie czystym, lecz wykorzystany jako element gry w określone 

konwencje. Z klasycznym baletem romantycznym ,wypełnionym sylfidami, 
elfami, wróżkami i czarownikami oraz wszelkiego rodzaju zaklętymi 

zjawami, "Coppelia" wykazuje powinowactwa luźne, a jej fantastyka ma 
raczej cechy przewrotne niż dosłownie w sensie naiwnej wiary. Można rzec, 
że nawet z tematyką tą zrywa, choć związki ze światem ludzkich automatów 
są w niej podskórnie obecne - ale jako element epoki, która przeżywa kolejny 
okres fascynacji hipnozą, spirytyzmem i magnetyzmem. 

Zagadkowość żywej, zręcznie skomponowanej akcji, o narastającym 
napięciu i wyeksponowanych scenach z pogranicza świata ludzi i ożywionych 
automatów, zainspirowała kompozytora do napisania muzyki zespolonej 
ze sceną, pełnej wdzięku, zmian nastroju, pomysłów melodycznych 
i popisowych tańców charakterystycznych. Tu dzieje się dużo i na scenie 
i w partyturze, a klasyczny komediowy balet z akcją, jakim jest "Coppelia", 
ma oparcie w wartościowej po dziś dzień muzyce. 

Obdarzony dowcipem i zmysłem komizmu , a także instynktem 
dramaturgicznym, Leo Delibes napisał muzykę, która zaskoczyła 
współczesnych skalą kompozytotrskich ambicji - mistrzostwem 
instrumentacji, bogactwem kontrastów, oryginalnością rytmów i melodii, 
świeżością harmonii,wirtuozerią w potęgowaniu nastroju akcji . Po 
"Coppelii" wymagania muzyczne zostały wobec kompozytorów wyniesione 
w balecie na wysoki poziom, który następnie na wyżyny doprowadzą 
Czajkowski, Ravel i Strawiński. A ponieważ choreografia współtwórcy 



libretta Atrhura Saint - Leona urzekała pomysłowością układów 

i technicznym poziomem tańca, sukces prapremiery był pełny w partii 
Franciszka obsadzono tancerkę - ta tradycja będzie długo respektowana 
(w Operze Paryskiej). 

I tak "Coppelia" rozpoczyna sceniczny żywot. Za szczególnie 
udaną zostanie uznana wersja choreograficzna Mariusza Petipy 
zaprezentowana w 1884 roku w Teatrze Wielkim w Petersburgu, 
która doczekała się wielu realizacji, choć i po pierwszą, oryginalną wersję 

Saint-Leona sięgają nadal balety (np. w 1957 Ballet Rambert w Londynie). 
Z innych choreografii wysokie uznanie zdobyła moskiewska wersja 
Aleksandra Gorskiego a ze współczesnych - układy Alicji Alonso 
w wykonaniu El Ballet Nacional de Cuba. 

* * * 
Na scenach polskich "Coppelia" pojawia się wcześniej -już w 1882 roku 

ma miejsce realizacja warszawska Jose Mendeza ( w partii Swanildy 
wystąpiły Giusepina Bozacchi i Zygfryda Gilska) . Stolica doczeka się 

jeszcze kilku premier - 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 Karczmarewicz w partii Swanildy). Balet ten trafia również 
i na inne polskie sceny- m.in. Lwowa i Poznania. 

Po roku 1945 wystawia go jako pierwsza Opera Śląska w choreografii 
Jerzego Kaplińskiego, w opracowaniu scenicznym Andrzeja Stopki oraz pod 
batutą Zygmunta Szczepańskiego. Było to przedstawienie ze wszech miar 
udane i podziwiane, a o wysokim poziomie wykonawczym rozstrzygała klasa 
czołowych solistów, przede wszystkim najlepszej podówczas polskiej 
tancerki, wybitnej primabaleriny Barbary Bittnerówny, niezapomnianej 
w partii Swanildy oraz świetnego Edmunda Nowaka jako Franciszka, a także 
wybornej Lucyny Sotomskiej (przyjaciółka Swanildy),znakomitego 
Bolesława Bolewicza (Coppelius) , Stefana Wenty (Burmistrz), 
Marii Mikuszewskiej Uego żona) , oraz całego reprezentującego wysoki 
poziom zespołu (m.in. Janina Lechówna, Urszula Tkoczówna, oraz wspaniała 
Olga Sawicka, która również zapisze się w pamięci jako doskonała Swanilda 
- w tym w 1953 r. na scenie Opery Warszawskiej. 

Po "Coppelię" sięgną następnie wszystkie polskie zespoły baletowe 
- trzykrotnie nowe premiery zobaczy Warszawa, w kolejnej, nowej realizacji 
zaprezentuje ją Poznań , później Łódź, Wrocław i Kraków, - nim po latach 38. 
odbyła się 27 czerwca 1987 roku ponowna premiera "Coppelii", zrealizowana 
w choreografii i inscenizacji Henryka Konwińskiego, w oprawie plastycznej 
Jana Bernasia, pod kierownictwem muzycznym Jerzego Matuli. W premierze 
bytomskiej w roli Swanildy wystąpiła Sabina Woszek, Kazimierz Bogawski 
kreował partię Franciszka a Adam Pietrzyk Coppeliusa. W premierze 
katowickiej wystąpili: Katarzyna Skalska (Swanilda), Krzysztof Majowski 
(Franciszek) i Kazimierz Bogawski (Coppelius) . Spektakl ten dobrze 
przyjęty, ze względu na liczne zmiany w zespole nie utrzymał się jednak na 
stałe w repertuarze i w tej wersji choreograficznej,pod nowym 
kierownictwem muzycznym, doczekał się ponownej premiery - oczekiwanej 
przez puibliczność w każdym wieku, bo jest to balet barwny o żywej akcji 
i wartościowej muzyce zespolonej z tańcem i sceną. 
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