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GDY „COPPELIA" BYŁA BALETEM NOWOCZESNYM 
Pełny tytuł popularnego baletu Leo Delibes· a brzmi: Coppelio czyli 
dziewczyno o oczach z emalii. Ponieważ druga część tytułu nie ma 
większego znaczenia w treści baletu, znamy go po prostu jako Coppe
lię. Takie jest bowiem imię ukochanej lalki dr. Coppeliusa, którego 

• obsesjq staje się jej ożywienie, przeistoczenie w prawdziwq z krwi 
i kości pięknq dziewczynę . Jednakże w pełnym tytule francuskim ba
letu (oppelio ou Io filie oux yeux d'emoil kryje się intencja autorów 
podkreślania 11nowoczesności" ich dzieła, którego tytułowq postaciq 
ma być produkt technicznej pomysłowości i zręczności. 
W okresie swego powstania ( 1867 - 1870) Coppelio była istotnie ba
letem nowoczesnym. Autorzy libretta, bibliotekarz Opery Paryskiej 
Charles Nuitter i choreograf Arthur Saint-Leon zaczerpnęli niektóre 
wqtki treściowe z kilku nowel fantastycznych E.T.A.Hoffmanna, pisa
rza żyjqcego na przełomie XVIII i XIX w., starajqc się jednak nadać im 
bardziej aktualny charakter, zgodny z wzraslajqcym w społeczeństwie 
zainteresowaniem postępem techniki w różnych dziedzinach życia. 
W drugiej połowie XIX wieku pojawiły się już pierwsze teoretyczne 
prace z zakresu automatyki, do przemysłu wprowadzono nowe urzq
dzenia sterujqce procesami technologicznymi często bez udziału czło

wieka, zaś konstruowaniem różnych automatów codziennego użytku i mechanicznych zabawek trudniło się wielu ówcze
snych 11majsterkowiczów11

1 nieraz dziwaków czy wręcz maniaków. Ich przedstawicielem jest więc dr Coppelius, postać o tyle 
tajemnicza, że bacznie strzegqca sekretów swego warsztatu w zamkniętej szczelnie pracowni. Oglądamy tylko rezultaty jego 
pracy, duże lalki, uruchamiane przez nakręcenie sprężyny ukrytego w nich mechanizmu; wykonujq one ruchy naśladujqce 
czynności człowieka, co oczywiście w balecie przybiera formę ruchów tanecznych. Widz winien zatem uwierzyć, że dr Coppe
lius uzyskał optymalne warunki mechaniczne, zapewniajqce wykonanie takich ruchów i gestów. 
Osiqgnięcie perfekcji technicznej nie jest wszakże jedynym celem tego konstruktora. W głębi duszy żywi on gorqce, poparte 
nadziejq pragnienie ożywiania swych automatów. Szuka więc inspiracji w praktykach okultystycznych, co z kolei pozwala 
nam przypuszczać, iż wierzy on w istnienie tajemniczych sił, mogqcych wywierać wpływ na przebieg zdarzeń w otaczajqcym 
go świecie. Pamiętajmy przy tym, że w ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku panowała moda na różne kierunki 11wiedzy 
tajemnej", na spirytyzm, magnetyzm, hipnozę, teozofię itp., dlaczego więc autorzy baletu nie mieliby się do nich odwołać? 
Coppelius musi zatem dqżyć, przy pomocy tajemnych sił, do wywołania takich zjawisk psychicznych i fizycznych, które 
przemieniłyby jego automaty w żywych ludzi. W balecie przyjęło to uproszczonq i naiwnq formę zabiegu 11przeszczepienia11 

duszy lekkomyślnego Franciszka na piękny wprawdzie i kuszqcy, lecz bezduszny przedmiot - lalkę Coppelię . W taki Io 
komediowy sposób autorzy libretta nawiqzujq do ówczesnych 
zainteresowań okultystycznych. 
Balet - zwłaszcza w XIX wieku - nie byłby jednak baletem, 
gdyby zabrakło w nim wqtku miłosnego. Sercowe perypetie 
Swanildy i Franciszka sq więc głównq osiq akcji, aczkolwiek 
pozbawione już zostały akcentów ckliwego melodramatu, 
tak charakterystycznych dla sztuki baletowej tego okresu. 
Zarówno 11 niewierność" płochego Franciszka jak i zazdrość 
energicznej Swanildy potraktowane sq z przysłowiowym 
przymrużeniem oka, z pewnym dystansem, świadczqcym 
o bardziej nowoczesnym stosunku twórców Coppelii do ty
powego schematu akcji baletowej. Osnuli jq przecież wokół 

LAURA ALONSO 

Córka światowej sławy tancerki Alicji Alonso i nauczyciela tańca 
Fernando Alonso jest nauczycielem i ekspertem tańca 
klasycznego. W 1990r. podczas Jackson International Ballet 
Competition Laura Alonso została uhonorowana nagrodą dla 
najlepszego nauczyciela uczestnika konkursu. Jej uczeń - Jose 
Manuel Carreno zdobył najwyższą nagrodę - Grand Prix de Ville. 
Laura Alonso była również członkiem jury tego konkursu, 
a także członkiem jury Concours International Ballet Compe
tition de Paris we Francji w 1998r. oraz wielu innych. 

Laura Alonso mieszka w Hawanie, gdzie prowadzi międzynarodową szkołę tańca 
Centro Pro Danza z 1500 uczniami i profesjonalny zespół baletowy The Ballet 
Classic of Havana. 
Mając opinię pedagoga klasy światowej współpracowała z zespołami: Ballet 
Nacional de Cuba, Royal Danish Ballet, Australian Ballet, Les Grands Ballet 
Canadiens, Pittsburgh Ballet Theatra, Cleveland San Jose Ballet, Toronto Ballet, 
Alberta Ballet, Tokyo Ballet, Royal Winnipeg Ballet i innymi. 
Przez 7 lat była osobistym pedagogiem Alicji Alonso. 
Laura Alonso przez 25 lat tańczyła partie solowe we wszystkich tradycyjnych 
baletach klasycznych. Dziś podróżuje po całym świecie, ucząc tańca profesjonalne 
i amatorskie zespoły baletowe. 

IVAN ALONSO 

W 1975 roku ukończył szkołę baletową i rozpoczął pracę 
w Ballet Nacional de Cuba. Tańczył główne partie w „Śpiącej 
królewnie", „Córce źle strzeżonej", „Coppelii", „Giselle", 
„Pietruszce" i „Jeziorze łabędzim". Współpracował ze słynny
mi choreografami: Alicją Alonso, Alberto Mendezem, Antonio 
Gadesem, Brianem McDonaldem i wieloma innymi. 
Począwszy od 1989 roku zajmuje się tworzeniem choreografii 
i nauczaniem tańca. 

W 1991 r. jeden z jego uczniów zdobył nagrodę na International Ballet Competition 
w Finlandii. 
W roku 1993 przygotował choreografię do „Czterech pór roku" Antonia Vivaldiego, 
na uroczystość wręczenia nagród Rudolfowi Nurejewowi w Palacis de Los Congresos 
w Madrycie. W 1994r. przewodniczył delegacji kubańskiej na Jackson International 
Ballet Competition. 
Począwszy od 1995r. jest dyrektorem Ballet Clasico del Centro Pro Danza w Hawanie. 



nieszablonowego tematu, a tajemniczq fantastykę włqczyli - bez ro
mantycznego już patosu - w obrazy realnego życia, nasycone wdzię
kiem i radościq. 
Jednym z najważniejszych aspektów nowoczesności Coppelii jest także 
muzyka Delibes 'a. Wprawdzie składa się ona jeszcze z uświęconych 
tradycjq 11numerów", poszczególnych tańców i scen pantomimicznych, 
stanowiqcych zamknięte całości muzyczne, jest już jednak ściślej z ak
cjq zespolona. Jej trzy główne zalety, wymagane wówczas od każdej 
muzyki baletowej, to: ilustracyjność, nastrojowość i taneczność. llustru
jqc akcję scenicznq, Delibes nie ucieka się wszakże, wzorem swych po
przedników, do prymitywnych efektów dżwiękowych, lecz dzięki boga
tej kolorystyce instrumentacji tworzy pełne wdzięku „obrazki" symfo
niczne. Rozwija też, stosowanq dotychczas w uproszczonej formie, tech
nikę melodycznych motywów przewodnich (zwiqzanych głównie z po
staciami Coppeliusa, Swanildy i Franciszka), które przetwarza i wzbo
gaca w toku muzycznej narracji. Operuje też Delibes po mistrzowsku 

Włodzimierz Traczewski • Franciszek 
Feliks Parnell - Coppehus, Łodz , 1962 

rozmaitościq skontrastowanych nastrojów, od radosnej, beztroskiej zabawy ludowej do tajemniczej, chociaż nie groźnej at
mosfery dziwnej pracowni Coppeliusa. Na taneczność zaś tej muzyki składa się nie tylko bogata, zróżnicowana rytmika, 
zwłaszcza w stylizowanych tańcach ludowych (czardasz, mazurek), lecz również ruchliwość i przejrzystość linii melodycz
nych. I tak muzyka Delibes' a stała się czymś więcej, niż szablonowym akompaniamentem do tańca, jakim była większość 
ówczesnych partytur baletowych; dzięki świeżości i oryginalności pomysłów melodycznych, barwnej instrumentacji, dzięki 
specyficznie francuskiemu wdziękowi i elegancji okazała się pełnowartościowym składnikiem baletowego spektaklu. Jest 
więc Delibes uważany za prekursora twórczości baletowej Piotra Czajkowskiego. 
Premiera (oppelii odbyła się w Operze Paryskiej 25 maja 1870 roku, a ciqżyło nad niq tragiczne fatum. Próby baletu 
rozpoczęto już latem 1868 roku, a jako wykonawczynię roli Swanildy choreograf Arthur Saint-Leon sprowadził niemiecką 
tancerkę Adele Grantzow, z którq współpracował już uprzednio w Petersburgu i w Paryżu. Po kilku miesiqcach Granlzow 
poważnie zachorowała, próby przerwano, by zaczqć poszukiwania innej solistki, odpowiedniej do tej roli, jako że Opera 
Paryska dysponowała wówczas mierną raczej kadrq solistek. Wybór Saint-Leona padł na szesnastoletnią debiutantkę, Włoszkę 
Giuseppinę Bozacchi, ale spowodowało to konieczność przerobienia partii Swanildy, skomponowanej już dla doświadczonej 
baleriny. Tak więc Saint-Leon, znany z pośpiesznego i często niezbyt dbałego przygotowywania swych baletów, musiał tym 
razem nie szcz dzić trudów i starań co zreszl dało znakomite rezultaty. Jego choreografię w (oppelii cechowały - według 

ówczesnych świadectw - rozmaitość form tanecznych, liryzm i wdzięk 
pas de deux, błyskotliwość wariacji solowych, czytelność scen panto
mimicznych. 
Do premiery baletu doszło w nie sprzyjajqcych warunkach, w przeded
niu grożącej już Francji wojny w Prusami. Odbyło się zaledwie 18 przed
stawień (oppelii, po czym Opera została zamknięta w czasie oblężenia 
Paryża. We wrześniu zmarł Arthur Sain-Leon, w listopadzie epidemia 
ospy zabrała Giuseppinę Bozacchi w dniu jej 17-tych urodzin. 
Po wznowieniu (oppelii rolę Swanildy przejęła młoda solistka francu
ska, Leonlina Beaugrand. Zgodnie z tradycjq, rolę Franciszka kreowa
ła od prapremiery solistka Eugenie Fiocre w męskim przebraniu. 
W innych inscenizacjach rolę tę powierzano już tancerzom, jedynie 
w Operze Paryskiej zwyczaj obsadzania tej postaci 11en travesti" za
chował się aż do 19 50 roku. 

Irena Turska 

STRESZCZENIE LIBRETTA 

Akt I 
Plac w miasteczku. W oknie domu Coppeliusa, który trudni się wyrobem lalek, nieruchomo 
siedzi z książką w ręku dziewczyna , przez wszystkich uważana za córkę Coppeliusa - Coppe
lię. Tajemnicza dziewczyna niepokoi Swanildę, która zauważyła, że jej narzeczony Franz inte
resuje się nieznajomą. Zaloty Franza do Coppelii prowokują sprzeczkę między nim a Swanil
dą. 

Akt li 
W domu doktora Coppeliusa Swanilda w towarzystwie przyjaciółek ogląda lalki i odkrywa, że 
jej domniemana rywalka Coppelia też jest lalką. Dziewczęta uruchamiają mechanizmy lalek. 
Niespodziewanie wraca Coppelius i dziewczęta uciekają. Zostaje tylko Swanilda i w ukryciu 
zakłada strój Coppelii. 
Przez okno wchodzi Franz, którego Coppelius początkowo bierze za złodzieja. Franz zwierza 
się ze swojej miłości do Coppelii. Coppelius częstuje go winem z dodatkiem narkotyku 
i Franz zasypia. Coppelius poszukuje w starej księdze magicznej receptury, która pozwoli 
przenieść „fluidy życia" Franza na ukochaną lalkę, aby stała się żywą dziewczyną. Rzeczywi
ście, Coppelia zaczyna się poruszać, chodzić, a nawet tańczyć. Coppelius jest zachwycony. 
Ale „ożywiona" lalka staje się coraz bardziej niesforna, przewraca wszystkie inne lalki 
i budzi Franza. Coppelius dopiero teraz uświadamia sobie, że został oszukany. 

Akt Ili 
Za miastem odbywa się poświęcenie dzwonu. Swanilda i Franz, już pogodzeni, stają przed 
burmistrzem, który ma udzielić im ślubu. 

REALIZATORZY 
choreografia 

według Arthura Saint-Leona i Mariusa Petipy 
LAURA ALONSO 
/VAN ALONSO 
scenografia 

/RENA BIEGAŃSKA 
światło 

JERZY STACHOWIAK 
asystent choreografa 

Anna Fronczek-Lewandowska 
asystenci scenografa 

Bożena Smolec-Błaszczyk 
Wanda Zalasa 
inspicjenci 
Anna Gaweł 

Stanisław Krawiec 
(muzyka z taśmy) 

Teatr Wielki w Łodzi dziękuje URZĘDOWI MIASTA ŁODZI 
za pomoc w realizacji premiery. 
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OBSADA 
Swanilda, młoda dziewczyna 

EDYTA WASŁOWSKA, MILENA LORKIEWICZ* 
MONIKA MARZEC, MONIKA MACIEJEWSKA, KATARlYNA LEWANDOWSKA 

Franz, jej narzeczony 
KRZYSZTOF ZAWADZKI, GINTAUTAS POTOCKAS, EMIL GAŁĄZKA* 

Dr Coppelius, konstruktor automatycznych lalek 
JAN lUKASIEWICZ, KRZYSZTOF PABJAŃClYK 

Przyjaciółki Swanildy 
MONIKA MARZEC, KAROLINA SASIN, AGNIESZKA ANTOSZCZYK, ANNA ZAMOJSKA 
MAJA IWIŃSKA, AGATA JANKOWSKA, ANETA KRÓL, KATARlYNA LEWANDOWSKA 

Przyjaciele Franza 
JERlY G~SIKOWSKI, ALEKSANDER MIEDWIEDIEW, GRZEGORZ CECHERZ, PIOTR KOPKA 

KRlYSZTOF ZAWADZKI, GINTAUTAS POTOCKAS, PAWEŁ STOJKO 

Solistka czardasza 
MALWINA POLESZAK, AGNIESZKA GĄSIEWICZ 

Soliści mazurka 
BEATA BROŻEK, AGATA JANKOWSKA 

ADAM GRABARCZYK, KRlYSZTOF PABJAŃCZYK, JAN ŁUKASIEWICZ 

Hiszpanka 
JOLANTA HENKE 

Astrolog 
JAROSŁAW BIERNACKI 

Szkot 
MARIUSZ CABAN 

Colombina 
MARIOLA HELBIK 

Arlecchino 
PIOTR RATAJEWSKI* 

Pierrot 
PAWEŁ JAGIEŁŁO * 

Pajac z pudełka 
BEATA G~SIKOWSKA 

Świt 
AGATA JANKOWSKA, ANETA KRÓL 

Zmierzch 
BEATA BROŻEK, KATARZYNA LEWANDOWSKA 

Coppelia 
LIDIA NOWAK* 

Burmistrz 
JAROSŁAW BIERNACKI 

Chińczyk 
WOJCIECH DOMAGAŁA 

Nieukończona lalka 
KAMIL CHMIELECKI, WOJCIECH DOMAGAŁA 

Żołnierze 
KRZYSZTOF BRODEK 

PAWEŁ STOJKO 
JACEK MISZCZAK 

ARTUR FIRAZA 

Matka 
MIROSŁAWA MIŁOŃ * 

Kapelan 
KRZYSZTOF BRODEK 

Castillo, pijak 
JACEK MISZCZAK 

Oberżysta 
KAZIMIERZ DWORCZAK* 

KORYFEJE 
ZESPÓŁ BALETOWY 
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