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balet komiczny w 2 aktach 

na podstawie opow1adan1a P1askun EJ.A. Hoffmanna 



Edgar Degas Tr?J fancerA1 na sali biJletowe;. 1873 

Od n i epamięt nych czasóv narzeka s ię na brak repertuaru komediowego l 1 órczości baleto-
ej . Coraz częściej spekt kle o treśc esołej czy komicznej zaczęły pojawiać s ię pod koniec 

e oki romantyzmu . śród nich Coppe/1a jest dziełem wybitnym, niezmiennie podobającym 
się publiczności, oczywiśc ie jeśl i wykonywane jest na artystycznie wy oki m poziomie. Za· 
wdz ięcza to p zecie wszystkim pięknej muzyce Leo Dehbesa, od którego twórczości muzykę 
ba letową zaczęto traktować jako równo rzędnego partnera tańczonego spektaklu . 
Drug im wartościowym elementem Coppe/Ji jest librett zaczerpnięte z o owiadań E.TA. Hoff
manna. J eśl i dodać do tego motywy polskie w muzyce Delibesa, bogatą traci qę interpreta
cyjną i licznych choreografó zainteresowanych tym tematem, jest to wystarczaiący po •ód . 
ab Coppelię prz wracać do repertuaru . 
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Aleksandra Liaszenko 
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Dominik Muśko 
Mateusz Sierant 

Jagoda Łuczak * 
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Andrzej Płatek 

Ta ras Szczerba n 
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Beata Wrzosek 
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Stefan Aubry, Krystian Augustyn, Leszek Cegietkowski, Wiktor Dawidiuk, Arkadiusz Gumny, 

Mi chał Kaczmarczyk, Dominik Muśko , Mateusz Sierant, Oleg Stankow, Jakub Starzycki 

Malia Anczykowska, Dominika Babia1-z, Katarzyna Barman, Diana Gajownik. Paulina Kramarczyk, 
Beata Maciaszczyk, Dorota Mentra , arika Mudziejewska . Zuzanna Perszewska , Joanna Wróblewska 

\ fło,l/i1•tktJ 
Stefan ubry. Leszek Cegietkowski, Artur Furtacz, Bogdan Jabłoński, Tomasz N iezborała, 

Marcin Ro l czyńsk i, Taras Szczerban 

Dominika Ba biarz, Katarzyna Barman, Dorota Mentrak. Joan a Wróblewska 

Leszek Cegiełkowski , Dominik Muśko, Marcin Rolczyński , Mateusz Sierant, Taras Szczerban 
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Wiktor Dawidiuk. Oleg Stankow, Jakub Starzyck i 
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Diana Gajownik, Paulina Kramarczyk , Beata Mac iaszczyk, Marika Mudziejewska, Zuzanna Perszewska . 

Stefan Aubry. Arkadiusz Gum ny 

* uczennice i uczniowie Ogó lnokształcącej Szkoł y Saleto ej im. Olgi Sławskiej- L ipczyńsk i ej Poznaniu 
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Akt 1 

Plac w miasteczku 
W oknie domu Coppeliusa siedzi nierucho· 
ma piękna dziewczyna z książką w ręku; 
uchodzi ona za jego córkę Coppelię. Tajem-
111cza dziewczyna wzbudza niepokój w sercu 
Swanildy, która zauwazyła, że jej narzeczony 
Franz interesuje się nieznajomą Daremnie 
Swanilda stara się oderwać piękną dz1e\11 -
czynę od ksiązki i zwrócić na siebie jej uwa
gę. Gdy nadchodzi Franz, Swanilda chowa 
się . by obserwować go z ukryc ia. Franz za
leca się do Coppelii , która niespodziewanie 
posyła mu całusa. Widząc to Coppelius 
pospiesznie zamyka okno. Teraz Swanilda 
ma JUZ dowód niewie rności ukochanego. 
Sp1,zeczkę narzeczonych przerywa nadejście 
Burmisti·za z orszakiem . Burmistrz ogłasza , 
że nazajutrz odbędzie się poświęcenie nowe
go dzwonu i z teJ okazji zostanie ofiarowany 
posag tym dziewczętom, których ślub od
będzie się tego dnia. Swani lda wróży sobie 
z kłosa żyta , chcąc sprawdz i ć czy Franz J ą 

kocha , a gdy wróżba wypada nie pomyśln i e . 

z udaną obojęt 11ością przyłącza się do tań 

czących p rzyjaciółek . 

Zapada wieczór, wszyscy się rozchodzą. 
Z domu ostrożnie wychodzi Coppelius. sta
rannie zamykając drzwi na klucz. Nagle opa
da go gromada chłopców. którzy wyrywaią 
mu z rąk jedną z tajemnych ksiąg . W trakcie 
szamotaniny Coppeli us gubi klucz. a gdy 
c hłopcy uciekają - biegnie za 11 1mi. Swanil
da nie mogąc pogodzić się ze zdradą Fran
za. zakrada się pod okna domu Coppeliusa, 
by odkryć taiemnicę córki starego dziwaka. 
Podglądającą dziewczynę nachodzą przy· 
jaciótki i zaprasza1 ą do wspólnej zabawy. 
Swanilda udaje zmęczenie , a gdy kieru1e się 
w st ronę clomu, Jedna z przy1ac1ółek znajdu· 
ie klucz. Gdy Swantlda odkrywa, że to klucz 
do domu Coppel iusa - wkradają s i ę. Skrada 
się tutaj równiez Franz. wspinając się po dra
bin ie do okna Coppel1 i Powrót Coppeliusa 

/ . 
płoszy młodzie 1:1ca . W i dząc otwarte cl rzw1. 
zaniepokojony Coppel ius pospiesznie wcho
dzi do domu. 

Akt n 
Pracownia Coppel iusa 
Swanilda z przyjaciółkam i nieśmiało wcho
dzi do domu, ostrożn i e przyglądając s i ę 
stoj ącym dookoła lalkom ludzkiej ielkości. 
W jednym z cizi nych przyrządów S anilda 
odnajduje piękną Coppelię , która okazuje si ę 
być tylko l al k ą. Oś mielone dzi ewczęta urn
chamiaj ą mechanizmy lalek. Rozbawione, 
nie spostrzegają powrotu Coppeliusa, który 
rzuca się na nie z laską. Przy1ac iótki ucieka
ją. a Swanilda się chowa. W tym momencie 
przez okno wkrada się nowy intruz, Franz. 
Coppelius przyjmuje go uprze1mie 1 częstuje 

inem z dodatkiem narkotyku . Franz zasy
pia . Wówczas Coppelius przysuwa do niego 
fotel z Coppe l 1ą i czyn i rnagiczne zaklęcia . 
chcąc przen i eść .. flui dy zyc1a" na swą uko
chaną l a l kę, aby stala się żywą dziewczyną. 
Istotnie, Coppelia zaczyna s ię po ruszać, cho
dzić, a nawet tańczyć:. Staje się jednak coraz 
bardziej niesforna, biega po prncown i, prze
wraca cenne la lki i sta 1·a się obudzi ć: Frnnza . 
Wreszcie Coppeliusowi, któ1·y nie zorientował 

się , że l a l ką tą Jest przebrana Swanilda, uda
je s i ę ją złapać i odstawić . Gdy Franz budzi 
się . Swani lda wychodzi, a za ni ą ukazu1e się 
tysa, b1·zydka lalka . Pogodzeni mtod z1 wyb ie
ga1 ą z pracowni, zostawiaj ąc pog rążonego 

w rozpaczy Coppeliusa. 

Rynek w miasteczku 
Odbywa s i ę festyn z okazji pośw i ęcen ia 
dzwonu . Swanilda i Franz odb i erają posag. 
Przychodzi również rozgniewany Coppel ius. 
Swani lda pragnie wynagrodz i ć mu szkody 
w pracowni i ofiarowuje swoje wiano. Wta· 
śc ic 1el dworu nie zgadza się na to i wręcza 
Coppel1usowi sakiewkę. Rozpoczyna się za· 
bawa z udziałem wszystkich m ieszkańców 

Librello Charles Nuitter na podstawie opowiadania 
Piaskun U .A. Hoffmanna 

w opracowaniu Sławomira Wożniaka 
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Edgar Degas Sala baletowa. 1872 

Bogumiła Kan ie ska 

Któż z nas nie pam i ęta sympatycznego R2-D2 
i 1ego ieco gapowatego przyjacie la C-3PO, 
pary robotów z Gwiezdnych wojen? Którego 
z widzów nie wzruszył uroczy Wall -e, zakocha-
11 robot. stojący na straży ludzkiego świata? 
Oto pomocnicy idealni : b strzy, ofiarn i. kom
petentni, od ażn i , spra ni i - co n jważ

niejsze - absolutn ie oddani , wiern i ludziom . 
którym przyszło im służyć , a którzy właśnie 

po to powołal i ich do istn i nia. Niemal nie
zniszczalne o boty yposażo 1e w części 

zamienne. gwara ujące im - niczym posta
ciom z gier komputerowych - wielość „zyć" , 

s tanowią współczesne uc ieleśnien ie idei , 
która towarzyszy l udzkośc i od dawien da -
na. Jest to marzenie o stworzen iu istoty czy 
raczej mechanizmu podobnego do człowie 
ka , lecz przewyższającego go pod względem 
siły fizycznej, wytrzymałośc i czy intel1genCJi , 
a przy tym całkowicie nam podporządkowa · 

nego, uzależnionego od naszych zachcianek, 
życzeń czy żądań . Znacie to? Pam i ętacie, jak 
marzyliście o robocie. który od robiłby lekcje, 
poszedł do szkoły, posprzątał pokój, pozmy
wał, wyprasował , wyczyśc i ł buty. przeczytał 
lektu rę , usiadł na fotelu u dentysty, naprawił 
zepsuty samochód ... ? 

Jest kil ka takich marzeń . które zawsze po
ruszały yobraźrnę f 1lozofó i alchemików, 
wynalazców i artystów. a czasem szaleńców. 

Pod wpływem tych wyobrażeń wielu małych 

ludzi wyrastało na wiei ich naukowców. któ
rzy 1edz1ell wprawdzie, że człowiek nie może 
nauczyć się latać , perpetuum mobile nie da 
się skonst ruować. a dający nieśmiertelność 

kamień fi lozoficzny po prostu nie istnieje, ale 
nie poddawali się projektując coraz nowo
cześn iejsze maszyny unoszące nas w prze
stworza, szukając coraz doskonalszych ź ró

deł energii i leków, które wiecznego życ ia dać 

nam nie mogą. ale za to uczyn i ą je znacznie 
dłuzszym. Wśród tych na1dawniejszych ludz
kich snów m ieśc i s ię i ten o sztucznym czło
wieku : oz wionym posą u czy manekinie 
albo inteligentnym robocie. 
Ślady owych fantazji znajdujemy JUŻ w mi
to logii . Oto zazdrosny Zeus, chcąc ukarać 
Prometeusza za to, że wbrew woli bogów 
podarował ludziom ogień, każe Hefajstosowi 
ulepić z gliny sztuczną kobietę. Obdarzona 
nadludzką urodą otrzymuje ona imię Pando
ry, pochodzące od wyrazów pan - ,,w zyst
ko" i doron - ,.dar''. Cz istotnie dz1e czyna, 
ulepiona z ożyw ionej boskim tchnieniem 
mieszan iny ziemi i wody, posiadała wszelkie 
zalety swojej płci? Przeciwnie - złośliwy Zeus 
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yposażył ją we wszel kie możl iwe wad , 
z których najbardziej niebezpieczne okazały 
s i ę : ci ekawość i n i eposłuszeństwo . Jak g łosi 
mit. bezmyślna Pandora otworzyła puszkę 

uwaln iając zam kni ęte przez Prometeusza 
plag i d ręczące l udzkość : starość . ch oroby, 
wystę p ki 1 c iężką p rnc ę. Lepiej zap isa ła s ię 

w mitologicznej pam ięc i Galatea - żon a Pig
malion a. Ten genialny rzeźbiarz wykonat po
sąg tak p i ę k ny, że zakoc hał s i ę we własnym 
dziele. Wzruszona Afrodyta zm i e niła postać 
z marmuru w żywą kobi etę . 

Myś l o machinach za stępujących c złowieka 

bardzo p n:~dko opuśc i ł a ramy mitycznych 
opowieśc i i fantazj i pasjonatów. J uż staro
żytni podejmowali pr-óby skonstruowania 
automatów wyręczaj ącyc h ludzi w rozma 
itych czynnościach - jak Heron z Aleksandri i, 

llustracia ETA Hoffmanna do opowiadania P1askun 

--·-··...._ 

konstruktor urządze n i a otwierająceg o drzwi 
- czy maszyn wzorowanych na żywych isto
tach - jak sztuczny gotąb Archytasa z Te
rentu . C hoć s łowo „robot" zostało wpro1Na
dzone do literatu ry fantastycznej dopiero 
w roku 1920 - w sztuce Karela Capka R. U R. 
(Rossuma Uniwersalne Roboty) - sama idea 
s ięga najda vniejszych czasów. Do legendy 
przeszed ł bisku p Ratyzbony, Al bert. który 
- jak mówiono - w XIII wieku stvvorzyt auto-
mat przypom i nający lud zką postać, s łu żący 

do otwierania drzwi i witan ia g oś c i . Kiedy 
u schył ku XV stuleci a wyna leziono mecha-
nizm sp ręzynowy napęd zający zegary, zaczął 

on także „ożywia{' postac i zwierzęce i ludz
kie. dz iewiętnastym stuleciu sz al eńczy 
postęp cywilizacyjny zmienia oblicze jednej 
z najsta1·szych dz i eci ęcych zabawek - lal 
ki. Ta znana od 15. tysięcy lat towarzyszka 
i pierwsza przyiaciólka każd ej malej dziew
czynki wymawia wówczas pier- wsze słowa. 

Mówiąca lala to dz i eło niemieckiego kon
struktora, który wprowadz ił j ą na francuski 
rynek w roku 1826. J u ż w dwa lata póżn i ej lal

-- \ ka zaczyna chod z ić , a nim s koń czy s i ę wiek, ......., 
, nauczy, s ię jeszcze pływać , p ić, grać na pia-

/ 

" ninie 1 tań c zyć . To j uż nie kukietka, bezwtad-
'- nie podryg uj ąca na patyku. ani mari onetka, 

której 1·uch zalezy od z ręcznoś ci ludzkich 
dłon i po r uszaiącyc h sznurkami - to lalka, 
która u n iezal eż n i a si ę od cz łow i e ka , postać 
sztuczna, ale n i ezależna .. 

Lalki , manekiny, roboty zaczynają powoli za
pełn iać lite rac kie i artystyczne św i aty. Naj
vv i ększą popu la rność w ich gronie zdobył Pi
nokio, drewniany pajacyk, który nauczył się 
jak być dobrym i w nagrodę zostat chłopcem 
W XIX wieku na rod z i ła si ę Olimpia, ukocha
na „córka" profesora Spalanzian iego i obiekt 
gorących uczu ć młodego studenta Natanie
la , bohatera opowiadan ia Ernsta Theodora 
Amadeusa Hoffmanna P1askun. Wtaś 111 e to 
opowiadanie zai nspi rowato Leo De libesa 
do stworzenia baletu Coppelia, a późni ej zo
stało przeniesione na scenę operową przez 
Jacquesa Offenbacha w pierwszym akcie 
Opowieśc i Hoffmanna. 
Historia, którą opowiada nam w Coppelii 
francuski kompozytor, iest l i ryczn ą , pogod 
n ą opo l\/i eścią , łagodn i e d rw i ącą z marzeń 

o ożywionych manekinach i lal kach dosko
nalszych od ludzi . Piaskun Hoffmanna Jest 
bardziej mroczny w tonaCJi , na l eży do tajei-n 
niczych, niesamowitych utworów wielkiego 
niemieckiego romantyka . Hof fmann, artysta 
o ni ezwykłej wyob raźni, potrafi! znakomicie 
i g rać uczuc iami swych czytelników: budował 

ze stów świ at niesamowity, pe łe n zagadek, 
na pozór raq onaln ie wyt ł umaczalny, w isto
cie jednak pozostający nieprzeniknionym 
seki-etem. Takim woalem tawm nicy otoczy ł 

t akże postaci z Piaskuna. 
Główny bohater· tego opowiadania, Natan iel, 
zag ląda przypadkiem do wnętrza mieszkania 

zdz iwaczałego profesora fizyki, Spalanzianiego. 
i widzi jego córkę (a przynajmniej tak sądzi) : 

„ Si edz iała tam przy stol iku. trzymając na nim 
ztożone ręce , wysoka, sm ukła , niezwykle 
harmonijnie i p rześ l i cznie zbudowana młoda 
kobieta Odwrócona była twa r-zą ku drzwiorn 
tak, że moglem si ę przyj rzeć jej an iel sko pi ę ·
nem u obliczu . Zdawała s i ę mnie nie wid zieć . 
W ogó l nośc i spojrzen ie jej miało w sobie co ś 
nieruchomego, byłbym sktonny przypuśc i ć , 

ż e nic nie dostrzega. W 1gląda la, jakby spala 
z otwar-tymi oczyma:· 
To właśn ie Olimpia, doskonata lalka, obda
rzona przez konstruktom um i ej ętnością po
ruszan ia s i ę i wypowiedzenia kilku słó N. 

Oto motyw, który łączy wersję ba letową i li
te rac ką: obie opowiad ają o urnku, jaki rzuca 
na mężczyz n pię kna lalka - ani Klara, narze
czona Nataniela, ani Swanilda, wybranka 
Franza z Coppelii nie zdołają mu si ę prze
ciwstawić . Uroda manekina jest bowiem 
nieziemska, bez skazy. Kukla zd aj e si ę i stotą 

i d e alną , naj piękn i ej szą na ziemi. Co kryje s ię 

za Jej urod ą? Uparta, sprytna Swani lda, bo
haterka ba letu, walczy o ukochanego. poka
zuje mu pust kę, którą skrywa cudna, choć 
sztuczn a fasada. Pr-awdziwa miłość zwyci ę 

ży sztuczne piękno, Coppelia pokaże swoją 

p rawdziwą twa rz , oblicze łysej , brzydkiej lali . 
Jej twórca , Coppelius, odejdzie z sakiewką 

z łota - to odpowiednia zaplata za zniszczo
nego manek ina. Wygrywa życie , mocniej
sze niż magia, piękn i e j sze n i ż najpiękni ejsza 
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ułuda. Baletowa o owieść kończy się ślu

bem i powszechnym pojednaniem .. 
Opo iadanie Hof fmanna ma jednak inny 
finat. Ta kże i Natanie l odkrywa, że jego uko
chana jest ty lko l a lką , ale wiedza ta prowa
dzi go wprost do szaleństwa i samob61czej 
śmierc i. Klara przeg ywa walkę o na ·zeczo
nego z Coppeliusem. Ntc dzi nego: Copp -
lius z opowiadan ia autora Diablich eliksirów 
nie przypomina starego dziwaka. który poja
wia się N Coppelii. Konstruktor lalek z baletu 
Deli besa jest z ręcznym wynalazcą, zdol nym 
do opanowania mater ii. ale nie ma mocy 
magicznych - stara s i ę czarami ozywić naj
pi ękniejszą ze stwmzonych przez sieb ie fig ur·. 
I dzie vczyna wstaje, biega, tańczy, na Net 
psoci - wyg ląda na to, że zdarzy! si ę cud ... 
Niezwykle zdarzenie szybko jednak ujawnia 
swoją zwyczaj ną natu rę: to nie cud , lecz pod
stęp sprytnej ciz ie czyny, która przebrała si ę 
za l a lkę , żeby od yskać narzeczonego. 
Kim 1est Coppelius z Piaskuna? Poznajemy go 
najpie rw w upiornym wspomnieniu Nataniela. 
W jego rodzinnym domu każdy wieczór kor1-
czyt s i ę zapowiedzią nadejśc ia piaskuna, po
twora ,.który przychodzi na zawołan ie, kiedy 
dzieci spać iść nie chcą i rzuca im garśc iami 

pias kw oczy. aż im z orbit wychodzą; wtedy 
je pakuje do worka i zanosi na Ksi ężyc swoim 
dzieciom do zjedzenia. Te zaś nie wyłażą ni
gdy z gn iazda 1 mają jak sowy ogromne dzioby 
zakrzywione, którymi łapczywie zjadają oczy, 
powydzierane n i eposłusznym dzieciom". 

Ta makabryczna powiastka , którą raczy ła 

dziec i piastunka, zapadała chłopcu w pa
mięć - odtąd każdego dnia pr·zeżywa katusze 
l ęku, s łysząc skr·zypienie schodó i czyjeś 
c iężkie krok i wsp i nające się na górę . Pewnej 
nocy maty Nataniel poznaje taj em nicę - to 
nie fantastyczny potwór, lecz gość , który co 
w ieczór odwiedza jego ojca , stary adwokat 
nazwiskiem Coppelius. Od rycie to przeraża 
chłopca je zcze bardziej. Pewnej nocy zakra
da s i ę do pokoju ojca , a kiedy intruz zostaje 
odk yty, piaskun chce za ka rę odebrać mu 
oczy ... Rzeczywistość coraz bardziej przypo
mina koszmarny sen. Nataniel po kilku tygo
dniach choroby traci pewność : może to tyl
ko jego wyobraźn ia, żywion opowieśc iami 

o wi lkołakach , upiorach , czarownikach? Po 
co starzec m i ałby zabierać mu oczy? Jednak 
już krótce ydarzy s i ę coś , co potwierdzi 
najgorsze przypuszczenia chłopca: w tajem
niczych oko l i cznośc i ach umiera jego ojciec . 
Zn ika też Coppelius, a w życ iu Natani la po
jawia s ię dobra i rozsąd na Klar-a. 
M ijają lata. Pewnego dn ia na drodze Nata
niela staje vvędrowny optyk z Piemontu , Giu
seppe Coppola. Młody człowie k rozpoznaje 
w jego r·ysach twarz demon icznego adwoka
ta. ale cz ma racj ę? Klara jest pewna, że jej 
narzeczony u l eg ł mocy przywidzer'l. Wkrótce 
- o czym jeszcze nie wie żadne z nich - ule
gnie tak że mocy uczucia do Olimpii, ożywio 

nej lalki. o Coppola-Coppeli us sprzeda mu 
szk iełka , które spr-awią. że manekin będz ie 

w g l ądał jak zy a dziewczyna. To piaskun 
porywa z domu konstruktora Spalanzanie
go jego „najlepszy automat " i dopro adza 
Nataniela do obłęd u . Coppelius nie jest bo
w iem onstruktorem lalek . On je tyl ko oży ia. 
wstawiając im ... oczy. Może jego demonicz
na moc jest wytworem wyobraźn i !odego 
człowie ka, a moze to starzec jest opętanym 
geniuszem? A może to po prostu sam szatan, 

ys!annik piekła g u biący ludzkie dusze? 
Ta niesamowita historia rozg rywa się na 
granicy jawy i snu. rzeczywistości i kosz
mamego majaku - tak jak Nataniel nie jest 
ju ż niczego pewny, tak pewność tracimy my, 
czytelnicy. Niepokoi nas postać Coppeli u
sa. demonicznego optyka i adwokata, który 
może być zwykłym szarlatanem , a może „. 

samym Lu cyferem? Aby zn iszczyć życie Na
taniela. „piaskun" posługuje się l alką. Ol im
pia - jako manekin, przedm iot , rzecz - sama 
w sobie pozbawiona jest wszelkich wad. To 
doskonały mechanizm , nic wi ęc j . Nie ma 
w nim zła ani grzech u. Czy na pewno? 
Marzenie, jakie towa rzyszyło twó rcom mane
kinów, lalek, robotów, nie było tak zu pełnie 
niewinne. Kr ta s i ę za nim myśl o dorówna
niu Stwórcy. „Zbyt dł ugo żyl i śmy pod terro
rem niedośc i głej doskonałośc i Demiurga" 

- powiada bohater Traktatu o manekinach 
Brunona Schulza - „zbyt długo doskonałość 
jego tworu paraliżowała naszą własną twór
czość" . W rodzinie lalek Pinokio, który staje 
się dobry, o azuje s i ę w jątkiem. Większość 

opowieści o sztucznych ludz iach podszytych 
jest grozą. Przypomnijmy choćby Golema. 
Jak głosi żydo ska legenda, został on stwo-
1·zo11y przez rabb iego Loewa J udę Ben Bez
alela. Miał wyręczać mieszkar'lców praskie
go getta w naj c i ęższych pracach, a p1·zede 
wszystkim - b ronić ich . Początkowo po
słuszny Golem zbuntował s ię jednak i ski e
rował wą potężną s iłę przeciwko wszystkim 
mieszkai1com Pragi , siejąc śm ierć i zn isz
czenie . Podobny los spotkał Frankensteina 
z powieści Mary She lley - stworzony przez 
niego, a potem lekkomyśln i e odrzucony, 
ludzki potwór przyn os i śm iertelne zagroże

nie. W Rękopi ie znalezionym w Saragossie 
Jana Potockiego pojawia si ę obraz cudow
nych piwnic. obsług iwanyc h przez zmyślne 
roboty - podziemi, które okazują się k ra i ną 

piek i elną. Złow i eszcza la lka niszczy sz kołę 
Ambrożego Kleksa z baśn i owej opowieśc i 

Jana Brzechwy. Motyw zbuntowanych robo
tów znajd ujem także w sztuce współczesnej 

- choćby w Terminatorze Jamesa Camer-ona 
czy Polowaniu Stan i sława LerTia. Także Olim
pia z Piaskuna zosta ła zarażona złem - jest 
jego narzędziem . Natura każdej ożywionej 

lal ki, inteligentnego manekina, doskonałego 

robota bywa dwoista. Wyrastają one z ludz
kiej p chy lub diabelskich sztuczek, a raz 
powołane do życia, stają si ę samodzielnymi 
istotami „ . Na szczęście ich naturaln m śro 

dowiskiem jest ludzka wyobraźnia . 
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Edgar Degas Lel<qa tańca . 1874 

Micha1 J. Stankiewicz 

Cappella jest jedną najbardziej znanych ko
medi i baletowych, a już z pewnością najczę
ściej wystawianą - jest jednak czymś więcej, 
niż ty lko wesołym utworem. Na premierze 
w Paryżu, 25 maja 1870 roku, były obecne 
wszystkie czatowe postaci życ i a polityczne
go (tącznie z Napoleonem Ili), ku lturalnego 
(Theophile Gautier, Edgar· Degas) i towarzy
skiego. Premiera Coppelii była ostatnim wiel
kim wydarzeniem Operze Paryskiej, przed 
jej upadkiem zapoczątkowanym wojną fran
cusko- pruską. Pomimo wielkiego sukcesu 
premiery, w konano jedynie 18 przedstawień. 

19 lipca 1870 armia pwska wkrocz ta do Fran
cji, a oblężenie Paryża wstrzymało jakiekol
wiek spektakle. Ostatecznie w Operze Pary
skiej zostało potem wystawionych ponad 500 
p r·zedstawień Coppe/1i, co sprawiło że stała się 

ona najczęściej prezentowanym spektaklem 
baletowym w ówczesnej historii teatru. 
W dużym stopn iu przedstawienie zysk to 
sukces dzię k i tematyce oderwanej od nad
miernej uczuciowości. obecnej w baletach 
romantycznych tamtych czasów, choć swoją 
formą nawiązywało do najwię kszyc h dzieł 

pierwszej połowy IX wieku - Gisel!e Adol
phe Adama w choreografii Jean'a Coralliego 

i Julesa Perrota oraz Sylfidy w choreografii 
Filippo Taglioniego. Ogromną popularność 
Coppe!ia zawdzięcza także żywiołO\·vym tań

com narodowym, wplecionym w st rukturę 

dzieta oraz pewnym elementom klasyki ga
tunku mającej dopiero nadejść. Coppelia 
posiada „czarodziejskie" postaci typowe dla 
baletu rnmantycznego, ale już nie eteryczne 
stworzen ia. tylko z i emską. mechaniczną lal 
kę . Wykluczenie z treści baletu elfów. sylfid, 
wil li czy najad, i zastąpien i e ich mechanicz
nymi postaciami było tym samym. czym 
premiera Sylfid w 1832, po której obejrzeniu 
Theophile Gautier nap i sał, że nie jest juz moż

liwe wystawiać La Filets de Vulcan czy Flora et 
Zephyre z ich mitologiem mi wątkami. 

W drugiej połowie XIX w. popu l arność bale
tu schodziła na drugi plan, Paryż natomiast 
powoli trac i ł swoją pozycję światowej stol i
cy tańca. Emile Pe rTin , ówczesny dy1·ekto1· 
Opery Paryskiej. chcąc wydźwignąć scenę 
baletową z kryzysu, w oparciu o wcześniej · 

szy sukces baletu Zródto (La Source) z 1866, 
poprosił jego autorów - Charles'a Nuittera 
i Arthura Saint-Leona - aby wspólnie opra
cowali ko lejne dz i eło. Nuitter - archiwista 
Opery Paryskiej - miał być odpowiedzialny 
za libretto. Saint-Leon - miał stworzyć cho
r·eograflę . Leo De libes, który s komponował 
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niektóre fragmenty Źródla , zostat wyznaczo
ny do napisan ia muzyki . Niewiele wiadomo 
o wspólnej pracy autorów, jedno jednak jest 
pewne, ze Nuitte1· zaproponował opowiadanie 
Ernesta Theodorn Amacleusa Hoff manna o ... 
la lce. a pomysł ten spotkał się z akceptacją 
pozostat eh twórców. Nuitter opar·ł się na opo
wiadaniu Piaskun, lecz zrezygnował z wiernej 
adaptacji treści, wykreślając z ni J wszelkie 
mroczne i fantastyczne element , i skupi! się 
na typie komizmu znanym już z innej komedii 
baletowej - Córka źle strz żona . W opowiada
niu Hoffmanna lalka ożyw i a się dzięki wyobraź

ni Natanie la, w balecie - Swanilda wciela się 
w lalkę, żeby uchronić ukochanego przed eks
perymentami Doktora Coppeliusa. 
Wybór choreografa nie byt przypadkowy. Ar
thur Saint-Leon byt pierwszym tancerzem 
i pedagogiem Baletu M rinskiego w Peters
burgu. obejmując stanowisko po s łynnym Ju
lesie Perrocie . Doświadczen ie zdobywał we 
wszystkich ważniejszych ówczesnych ośrod 

kach baletowych Europ . Początkowo uczył 

się tańca pod okiem ojca, który by ł ma ft re de 
ballet w Stuttgarcie , równolegle kształcił się 
muzycznie - s udiowat grę na skrzypcach, 
międz innymi w klasie Niccoló Pagan in iego. 

swoim balecie Le Violin de Diable z 1849 
zademonstrowat te umiejętności - towarzy
sząc swojej żon ie, primadonnie Fanny Cerri
to, akompaniowat na skrzypcach. Angażując 

Saint-Leona, Pen-in li czy! na wzrost zaintere
sowan ia p ubli czności tą prod ukcją. Charles 

Nuitter w1 z i ał jako Swanildę francuską 
tancerkę Leont 111e Beaugrand, lecz dyrektor 
Perrin uznat ją za „zb t mało kaso ą" . Saint
-Leon sprowad zi ł więc swoj ą protegowa
ną. Niemkę Adelę Grantzow. pri mabalerinę 
Teatru Balszoj w Moskwie. 
Przygotowania do parysk iej premiery zajęt 
prawie rzy lata. Chmeograf z powodu swo
ich obowiązków zarówno w Rosj i, jak i we 
Francji, zmuszony byt podróżować pom iędz 

Petersburgi em a Paryżem. Choc i aż Coppelia 
zosta ła przygotowana latem 1869. premiera 
zostata p rzetożona na maj 1870. Opóźni en ia 

te pozwol i ły na dopracowywanie s łabych 

punktów dzieła, lee równi ż dop rowadzi ły 

do nieobecności Madame Grantzow. Z po
wodu urazu kolana zmuszona była wrócić do 

domu jeszcze przed premi erą. Kontuzje nę

ka ły ją do końca kariery zawodowej - z marła 

od powi ktań po amputacji nog i. Rozpoczęły 
s i ę pospieszne p1·zeszukiwania w par-yskich 
szkotach baletowych, podczas których wy
brano utalentowaną uczenn i cę wtoskiego 
pochodzenia - Guiseppinę Bozzacch i. Kryty
ka b la n ią zachwycona. Bozzacchi wykona
ta partię Swanildy osiemnaście razy, zanim 
wojna uniemożl iwiła kolejne przedstawienia. 
Niestety podczas blokady Paryża ciężko za
chorowata na ospę i gorączkę , ws utek cze
go zmarta w 1870, w dniu swoich 17. urodzin. 
Kiedy spektakle Coppe!ii zost ały wznowione 
w 1871 roku , ro lę Swanildy przejęt Leontine 
Beaugrand , która p1·zez Theophila Gautiera 
o rz kn ięta została następczynią wi lkiej 
Carlott Grisi . Nie mog ło być większego wy· 
róznienia - Gautier ze swoim uwielbieniem 
G1·is i stworzył dla niej nawet balet Gise/Je do 
muzyki Adolphe Adama. 
Należy pamiętać , że balet romantyczny byt 
w istocie sztuką balerin - mężczyżn i pozosta
wali w cieni u swo ich partnerek, lub - tak jak 
w Pa ryż u - ro le męskie wykonywał baletn i
ce. Postać Franza byta wtaśnie wykonywana 
prz z kobietę en travest!e - w przebraniu . 
Zamożni i wpływowi patroni sztuki baletowej 
nie byli za interesowan i oglądaniem męż

czyzn na scenie. Eugenie Fiorce specjalizo
wała się w takich rolach. Nie byto w ięc wąt

pliwości kto m iał zatańczyć tę postać. Warto 
dodać , że tradycja wykonywania ro li Franza 

przez kobietę p rzetrwała w Operze Parysk iej 
do lat 50-tych XX w ieku. 
Do paryskiego sukcesu przyczy n i ła się oczy
w 1 śc1e obsada premiero a. Jednak to mu
zyka Leo Delibesa uznawana jest za jedną 
z gtównych prz czyn, dla których ba let ten 
cieszy się od prawie stu pięćdziesięciu lat 
niesłabnącą popu larnośc i ą. Kompozytor po
łącz ł w jedn m utworze muzykę klasyczną 

z fol klorem i aneczną n1u zyką l udową. Cop
pelia jest pi rwszym baletem zawierającym 
skomplikowany ludowy taniec ęgierski, 

jak im jest czardasz. Wprowadzenie tańców 
narodowych do partytury baletowej wiąza ło 

się z wpływem nurtu n cjonalistycznego na 
twó rczość Delibesa, jak i jemu współcze

snych. Delibes razem ze swoim przyjacie
lem , kompozytorem Ju lesem Massenetem. 
pojechat nawet na Węgry, by tam spisywać 
muzykę ludową i dośw iadczać autentyczno
ści muzyki etnicznej. A rthur Saint-Leon byt 
1·ównież entuzjastą folkloru; przekazat nawet 
pewne pomys ł y muzyczne Delibesowi, po
śród których znalazty s i ę popularne pieś ni 

zasłyszane podczas jego li cznych pod1-óży 

z Pa ryża do Rosji. Jednym z tych utworów, 
w partyturze Coppelii oznaczonym jako „Wa
riacje na temat sto ia ński", okazała się pieśń 

Stan isława Moniuszki. Co ciekawe, pochodzi 
ona ze zbioru 34. pieś ni opatrzonych wspól
n m tytułem „Echo de Polog ne", wydanych 
w 1862 roku w Pa1·yż u, będących manife 
stacją patriot zmu polskiego kompozytora. 
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Akcentem polskim w partyturze jest również 
pojawienie s ię mazurka na początku I aktu 
- form , jak wiadomo, pochodzącej z polski ej 
tradycj i ludowej. 
Dla wyraźniejszego przedstawienia posta
ci Delibes wprowadzi ł motywy przewodnie 

- zasadę tę jako pierwszy zastosowat Adol
phe Adam (z którym Delibes studiował) 

w balecie Giselle. I tak, S anilda pojawia 
się przy dźwiękach walca, kroki Coppeliusa 
zobrazowane są prostym kontrnpunktem. 
lalce Coppel ii towarz szy mało skompl iko
wany lecz bardzo rytmiczny kanon. Postać 
Frnnza zobrazowana jest dwoma tematami. 
rozpoczynającym i się tymi sam mi dźwi ę

ka i. Nalezy pamiętać , że nie byto męskiej 

wariacj i nap isanej dla Franza . jako że rolę 

tę wykonywała kobieta. Z tego też powodu 
nie byto typowego pas de deux 01-yginalnej 
wersji partytury. Znane obecn ie pas de deu 
poj awiło s ię dopiero w 1884 roku, w msyj
skim opracowaniu Mariusa Peti py, który po 
Saint-Leonie ełn it fu n kcję maltre de ballet 
petersburskiego zespołu. 
Akt trzeci Coppelii zawsze stanowii problem 
dla późn iej szych cl1oreografów - historia 
kochanków w zasadzie jest wyjaśniona w fi
nale aktu drugiego, ki edy Swanilda i Franz 
biorą ś l ub. Niektórzy twórcy, chcąc dopełnić 
szczęśl iwe zakończenie , ujmowali tę część 

w wielk ie divertissemen t. Pojawia ły s i ę też 
realizacje. w których całkiem pomijano kt 
tt-zeci. Poza tym trudno byto przedstawiać 

klasyczne pas de deux bez tańczącego 

mężcz zny. 
Popularność Coppelii szybko przenios!a się 
do Belgii (Bruksela, 1871), Rosji (Moskwa, 
1882: Sant Petersburg , 1884), Anglii (Londyn, 
1884). Stanów Zjednoczonych (Nowy Jork 
- MET. 1887), Wtoch (Mediolan - La Scala, 
1896), Niemiec (Mo 1achium, 1896), a także 
do Danii (Kopenhaga. 1896), gdzie istnia
ta silna tradycja wykonywania ró l męskich 
przez nich samych. Wie le dzisiejszych pro
dukcji odwo!uje się do dobrze zachowanej 
rosyjskiej wersji z 1884 w chornografii Ma
riusa Pet ipy, który, prawdopodobnie, ściśle 
opierał się na pierwowzorze Sa in-Leona. 

Polsce Cappella po raz pierwszy została 
wykonana w warszawskim Teat rze \t\lielkim 
7 grudnia 1882, w choreografii Jose Mende
za. t'-Ja scen ie Teatru Wielk iego w Poznaniu 
zaprezentowana została dwukrotnie: 4 listo
pada 1922 w choreografii Antoniego Roma
nowskiego, z Waler i ą Gnato ską , primaba
leriną Teatru ielkiego w Warsza ie w ro li 
Swanildy oraz 3 lipca 1952 z Marią Krzysz
kowską jako-Swanilda i Władysławem Milo
nem w.. roli Franciszka. Choreografem i od
twó1·cą ro!i Coppeliusa tej wersji Coppelii byt 
Leon Wójcikowski - solista legendarnego ze
społu Sergieja Diagilewa „Balet Rosyjskie", 
póź niejszy d rektor baletu Teatru Wielkiego 
w Poznaniu. 

Edgar Degas Pnmabalerina Roslla Maua, 1878 



F dgar Degas Odpoczywa111ce lancerk1, 1881 

Katarzyna Wojtaszak 

Dawniej , kiedy dzieci by ł y już bardzo senne 
mówiono im, że idzie Piaskun. Legendar
ny bohater rzucat w oczy piskiem, by ma
luchom trudno byto je u trzymać otwarte . 
Piaskun przeszedł do literatu ry ze znanych 
w tradycji niemieckiej opowieści , na których 
wychowywał s i ę całe pokolenia. W dobi 
ro mantyz mu o tajen1niczym osobn iku pi sali 
E.T.A. Hoffmann i Hans Christian Andersen. 
W późniejszym od Hoffmannowskiego uję 

ciu duńs ki ego baśn iopisa rza wyst ąpi ł Ole 
Zmróż-oczko, dzięki I t61-em u grzeczne dziec i 
przeżywały we śn i e fantast czne przygody. 
Hoffmann ucz nit z postac i Piaskuna jeden 
z tych koszmarów. które towarzyszą cztowie
kowl przez cale życ ie. W jego opowiadaniu 
Der Sandmann - z wydanego w 1817 roku 
tomu Opowieści nocne - widać, jak ogrom
ny wpływ mogą mieć zas ł yszane w dziec i ń 

stwie historie. Bohatera utworu, Nataniela. 
od zawsze straszono Piskunem, przycho
dzącym po dzieci, które nie c hcą spać . Ten 
miał wsadzać maluchy do worka , Lanosi ć 
na ks ięż c i oddawać swoim dzieciom, które 
ptasimi dziobam i wyjad ały im oczy. Równ ie 
straszny ydawal się chłopcu Coppelius . 
stary i n i el u biący dzieci prawnik. czasem 

przychodzący do ojca. Koszmary z dzieci ń
stwa nie opuści ły nawet dorosłego Nata
niela. Ich kolejnym wcieleniem byt Coppola, 
autor przedmiotów z zaczarowanego sz kła . 

Przez zakupioną u Coppol i 10-netkę Nataniel 
pierwsz raz zobaczy ł niezw ktą dziewczynę. 

O l i mpię, która pot rafiła bez przerwy śpie

wać, tańczyć i zawsze cierpliwie go stuchata. 
Wszyscy wiedzieli, że to tylko zręczn i e skon
struowany automat - młodzieniec Jednak za
pomniał o s ej narzeczonej Klarze i w znał 
mitość Olimpii. Dopiero obraz zniszczonej, 
pozbawionej szklanych oczu la lki uświadomił 

mu, że obdarzył uczuciem bezduszną maszy
nę. Gdy pewnego dnia znów u żył zaczarowa
nej lornetki. z czą! krzyczeć do Kla1y „kręć 

się lalko z drewna!". Z pomocą dziewczynie 
przyszedł jeJ bi-at Lotai-. a Nataniel, wołając do 
kogoś na dole pozornie bezsensowne sto a 
o prześ l i cznych oczach, zbyt mocno p1-zechy
li t s i ę p1·zez ba1· ie1·kę tarasu i sp dt, ginąc na 
miejscu. W tłum i e g piów. zn iknął Coppelius. 
Kim jest wtaśc iw i e Hoffmannowsl i Piasku n? 
W pełnej romantycznej grozy, zderzającej 

jawę i w izje senne opow i eści. Piaskun jest 
wcieleniem koszmaró i lękó~ ataniela . 
Nato 1iast sam Nataniel to wrażl i wy poeta, 
chcący za wsze l ką cenę idz i eć w i ęcej i po
strzegać świat inaczej niż pozostal i (także 
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dlatego s kus i ł się na zakup niezwykłej lor
netki), którego bujna fantazja i c iąg le odnaj
dywanie dziecięcego koszmaru w różnych 

osobach. dop rowadz i ły do obłędu. Piaskun 
może być więc odczyt ny jako opowiadanie 
o t rudach wyzwolen ia się spod władzy obec
nych cztowieku lęków i koszmarów. O tym, 
że poddaj ąc się piaskunom, poiaw i ającym 

s i ę w niespodziewanych momentach, może 

my stać si ę ofiarami własn eh wyobrażeń . 
Zu peł n ie inne refleksje wywołuj e u odbiorcy 
Cappella , komedia baletowa, w której Cop
pelius nie jest j u ż piekielnym geniuszem, 
ale zdziwaczatym wynalazcą. Zm i e n iając 

s osób patrzen ia na tę postać, zmienia się 
również perspektywa odb ioru całej histo
rii. J u ż nie w ciemnym niemieck im m i eście, 

ale gdzieś w s łonecznej Galicj i. rezolutna 
Swanilda, zazdrosna o westchnienia Fran
za. kierowane do przesiadującej na balkonie 
panny, włamuje się do pracowni starego 
Coppeliusa, by zobaczyć kim jest jej 1·ywalka. 
Odkrywa. że umcza Coppel ia to tylko lalka 
o szklanych oczach. Swan rl da zmuszona jest 
do odegrania roli masz ny. by pokazać na
rzeczonemu, że Coppel ia to zestaw śrube k 

i sp rężyn . mechaniczny twór, który co praw
da umie s ktan i ać g łowę, ale n i gcły nie będzie 
um i a ł kochać. 
W jaki sposób literacki Piaskun zm ien i ł się 

w radosną, ba l etową Coppelię? Sio o zmie
niono na ruch i dźw i ęk . zamiast koszmarów 
z dz iec i ń stwa , zak l ęt ych lornetek i diabelskie-

go Coppeliusa, poj awiły s i ę skoczne melodie 
czardasza i mazura, zdziwaczały sta rzec, 
bierna lalka Coppel ia i pełna życia Swanilda. 
Odarta z romantycznej grozy i tragicznego 
finału historia stała się podstawą baleto
wej komedii, zestawiającej mechaniczny 
ruch automatów z naturalnośc i ą i s obodą 

poruszan ia s i ę żywych ludzi. U Hoffmanna 
triumfuje Coppelius, przyczyna wszystkich 
nieszczęść , jakie stają si ę udziatem Natanie
la i powodującyc h jego zgubę. Zwycięża lite
racki mit, s łowo wmówione małemu chtop
cu. U Delibesa Coppelia jest ofi arą , pięk na 
lecz bezduszna lalka zostaje zn iszczona 
przez Swan i l d ę i dz i ęk i temu historia kończy 
się szczęśl iw i e - naturalny i spontaniczny 
ruch wygrywa z automatyzmem. 
Opowiadan ie o Piasku nie i balet o Coppelii to 
dwa od rębne sposoby patrzenia na histor i ę 

Coppeliusa i stworzonej przez niego dziew
czynie o szk lan eh oczach. U Hoffmanna jest 
groza, tajemnica i odwieczne pytan ia o rol ę 
wyobraźni w życ i u człow i e ka . Balet Delibesa 
to manifest młod ośc i i naturalnośc i , gdzie 
muzyka twO[JY nastrój pogody i szczęścia . 

Au!brka jest studentką V roku filologri polskiej na 
Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej 

Uniwersytetu 1m. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
międzywydz1a ło ej specjalizacji z zakresu 

teorii i h1stoni teatru muzycznego. 

Edgar Degas Próba baletu. 1875 
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Uczęszczat do Poznań skiej Szkoty Baletowej. do której z achęciły go starsze sio 

stry, 'Vłaściw 1e oceniając predyspozycje brata. Pierwsze krok i na scenie stawi ał 

jako uczeń part ne rując artystom Teatru ielkiego w Poznaniu w Kopciuszku 

Sergiusza Prokofiewa. W oełn l profesjonaln ie deb i u tował w 1986 roku jako 

Ks iążę takze w Kopciuszku w choreografii Teresy Kujawy na scenie Opery Wro

cławski ej . gdzie był za tr udniony jako soli sta w latach 1986-88. Od 1988 zostat 

s olistą, a od 1989 pi erwszym tancerzem Teatru Wielkiego • Łodzi. Pierwszą 

p remie rą na deskach tego teatru o kaza ł s ię równ ież Kopciuszek, V l odzi kre

owa ł czołowe partie w repertuarze klasycznym oraz współczesnym . M iędzy innymi pop is ową ro l ę Johna w Greku 

Zorbie w ch oreografii Lorki Massi ne'a. k tó rą zdobył także nieb wale Ltznanie w Warszawie . Za t ę ro l ę by ł nomi nowa

ny przez magazyn „Danse" we Francji do tytułu „RewelaC)a Roku 1992". 

Od 1991 związał się na stałe , najpierw jako pierwszy solista. a od 2000 jako pie rwszy tan cerz z Teatrem Wiel kim 

- Operą Narodową w Warszawie Kreował tu wszystkie czołowe ro le męsk ie. Występ uje t a k że gośc in nie w wi elu 

teat rach zarówno w Polsce. jak i za granicą. W roku 2000 ukon czy ł Akadem i ę Muzyczną w Warsza ie. kierunek Pe· 

dagogika Baletu, Od pi ęc i u lat pracuie z mtod zi eżą amerykar\ską w ramach cyklu letnich wa rsztatów baletowych, 

a od dwóc h lat jest dyrektorem własnej sz ko ły baletowej w Phoenix w Ari zon ie, USA. 

Jest laureatem Il i Międzynarodowego Konkursu Baletowego w Nowym Jorku . Został też wyrózniony, przyznawa· 

nym przy okazji Międzyna rodo ego Dnia Tańc a, Medalem im. Leona Wójcikows kiego. W 1991 Sławomirow i Woź· 

niakowi przyrnano Nagrodę Młodych im. Sta nisława ys piańsk iego dziedzinie tańca , W dwa lata później zdobył 
B rązowy Medal na I Światowym Konkursie Baletowym w Nagoi (Japonia). 

v 1998 zadebi utował jako choreograf baletem Ty!/;o mifosć do muzyki Albinoniego. W 2001 współ p racowa ł z Emi 

lem Wesołowsk im przy realizacji spektaklu teatralno-baletowego Święta wiosna. Jest autorem choreog rafii do 

spektakli ti Adriana Lecouvreur Francesco Ci lei I Kandyd Leonarda Bernsteina w reżyserii Tomasza Koniny, zre-
. ~ 

al1zowanych w Teat rze Wielkim w Łodzi oraz autorem choreografi i i ruchu scenicz nego do spektakl u Parady Jana 

Potockiego w rezyse r1 i Krzysztofa Za leskiego w Tea trze Syrena w Wa rszawie, W 2005 stworzył c horeog ra fię do 

Komi*· Komedii, wystawianej jako trzecia część wieczo ru baletowego Taniec wedfug mężczyzn . W Teat rze Wielkim 

w Pozna111 u s\worzyt rlJch sceniczny do opery Wolny strzelec Carla Mari i von Webera oraz choreografie do Pawia 
i dziewczyny Tadeusza Szeligowskiego oraz Dziadka do orzechów Piot ra Czajkowskiego 

U rodził si ę na Ukrainie. Studiował dyrygentu rę operową i symfon iczną w Państwo
wej Wyższej Szkole Muzycznej we Lwowie. Umiejętnośc i zawodowe doskonalił na 
Międzyna rodowych Mistrzowskich Kursach Dyrygenckich Maestro Kurta Masurn. 
W 1996 roku związał s ię jako dyrygent z Państwowym Akademickim Teat rem Ope
ry i Baletu we Lwowie, gdzie prowadził spektakle baletowe: Jezioro fabędzie Piotra 
Czajkowskieg o, Romeo i Julia Serg iusza Prokofiewa i operowe: Jolanta Czajkow
skiego, Madame Butterfly i Tosca Giacomo Pucciniego czy Aida, Travia/a i Rigo/etto 
Giuseppe Verdiego. W 1999 po wyjątkowo udanym gości nnym występie w Pań 

stwowym Teatrze Opery i Baletu w Doniecku z przedstawieniem Madame Butter
fly został zaproszony do pracy w teatrze don1eck1 m, by po niespełna dwóch latach 

objąć stanowisko dyrektora muzycznego. Spod jego batuty wyszły takie premiery jak: Carska narzeczona Mikołaj a 

Rimskiego-Korsakowa. Aida Verdiego, Księżniczka czardasza Emmericha Kalmana, Śpiąca królewna 1 Eugeniusz Onie
gin Czajkowskiego. Oprócz spektakli ope rowych dyrygowa ł również takimi utworami jak: Requiem Mozarta i Requiem 
Verdiego. IX Symfonią i Missa Solemnis Lu dwiga van Beethovena, Carmina Burana Carla Orffa . Z o r k ie st rą tego teatru 
występowat ni. in . we Wtoszech, Hiszpanii i Rosji . Za znaczny wkład v rozwój kultury i sztuki ob 'VOdu donieckiego 
został odznaczony dyplomem M iędzy na rodowego Rankingu Popu l arnośc i i Jakośc i 0 Złota Fortuna' . 
W latach 1999-2002 sprawował kierown ictwo muzyczne nad międzynarodowymi festJwalam1 „Gwiazdy Światowego Baletu" 
i ..Złote Głosy Ukrainy". Został też dyrektorem muzycznym „Opera lnternacional de Concerli rica" (Hiszpania) . Lyric Opera 
House v Balt11nore (Stany Zjednoczone} zaprosiła go w 2001 do zrealizowania Dziadka o'o orzechów Piotra Czajkowskiego. 
W Teatrze Wi elkim w Poznaniu po raz pierwszy wystąpił gościnnie w 2002 roku z operą Traviala , Od sezonu 
2003/2004 jest dyrygentem w tym teatrze . Przygotował rea li zaC)ę 1 dyrygowat polską prap remierą opery Gracze 
Dymitra Szostakowicza 1 Krzysztofa Meyera. W ra mach współp racy teatrów Poznan ia i Cottbus (Niemcy) przygoto 
wał i dyryg owa ł prem ierą Jeziora fa będziego w Staatstheater Cot tbus. W 2006 objął kierownictwo muzyczne baletu 
Dziadek do orzechów. Ma w repertuarze około 50 przedstawi eń operowych i baletowych . 

Malarz, grafi k, scenograf. Kontyn uator rodzinnych tradycj i artystyczn eh. Studio
wał malarstwo w Wyzszej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (dzisiejsza ASP). 
Po ukończeniu studiów podj ął pracę jako scenograf Teatru Wielkiego w Łod zi , 

póź ni ej m.in. Teatru Wielkiego w Poznan iu, pełniąc funkcję głównego scenografa 
w latach 1995-1999. Obecnie mieszkaj ąc we Wrocławi u pozostaje „wolnym strze l
cem". rea l i zuj ąc swoje prace niemal w całym kraju i poza granicami Polski . Ma 
w dorobku ponad 150 rea lizacji scenograficznych w zakresie opery. baletu, dra· 
matu. filmu i filmu animowanego. Dodatkowo zajmuje się plakatem, fotog rafią, 

i lustracją , dekoracją wnętrz i wystawiennictwem muzealnym, trak t uj ąc przestrzeń 

użytkową jak scenę teatralną. U l ubioną formą wypowiedzi pozostało jednak ma
larstwo, a wzajemne przenikanie się świ ata malarstwa i scenografii st a ło się rozpoznawalną w izytówką artyst ycz n ą. 

SceOOQra 1ę do Coppeu• dedyku1ę rno1e1 Matce. Rysza1d 
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Tialet Qrkie~tra 
J ~ol i-!ci ~'' 'J\r•ji• I -k ! ''Jl'ci• \!1.1\\ ~; Ql,oy• I r,t.k; 
Agnieszka Wol na Dominika Ba bia1·z Piotr Kostrzewski Łukasz K1emńczyk Mariusz Dziedziniewicz Maciej Stomian Dominik Muśko A leksandra Brzezowska - koncertmistrz Dominika Sikora W1estaw Markowski Sylwester Szychowiak 

~ul;<;;c i 
Diana Gajownik Giedy J ęd rzejczak Rysza1d Hoppel Maria Pasternak Leszek Kubiak 
Anna Gumna - I zastępca koncertm istr·za Agnieszka 1-\ubasik Piot r Furtak Henryk Rzeźnik 

Aleksandrn Liaszenko Dorota Mentrak Eliza Schuber t-Pietrza k IN01ciech Gum ny 
!\br i1·l'J r „,„1,,1 

Natalia Trafankowska Katarzyna Samól - li zastę pca koncertmistrza Bogumiła Kostek 
Karo lina Wiśnie ska Lid ia Sylwesiuk Agnieszka Łuksza Kazim ierz Budzik Zbigniew Starosta Wiktor Dawidiuk Ewa Szymańs ka Kami la Gryska \ \ ·„!„w/„jl' Sławomir Heinrychowsk1 Piotr Banyś Arkad iusz Gum ny Krystian Aug ustyn Agata Nocoń Dorota Ha1zer - koncertmistrz Krzysztof Mayer Piotr Nobik Bogdan Jabłońsk i Lesze k Cegietkowski Dezyde1·y Grzesiak Knysztof Kubasik Tomasz Goli ńsk i Tomasz Stanisławsk i Andrzej P łatek Artur Fu rtacz Małgorzata Hacly1'iska - zas tępc a konce1tmistrza 

r.')~ ''J 
Tomasz Kaczor Mateusz Sierant M ichał Kaczmarczyk Maria Matuszewska A.gala Maruszczak Mirosław Mitkowski 

26 Taras Szczerban Tomasz Niezborata Andre Kasztelan Andrzej Nowicki Dariusz Rybacki l 111 ~ 27 Marcin Rolczyń ski Magdalena Olech Aleksandra Awtuszewska Mare k J ędrzejczak 
Oleg Stankow Beata Ni ewitecka Aleksand ra J óźwiak An clrzeJ Józefowicz Jacek Kortylewicz 
Jakub Starzycki Małg orza ta Wnęk Arkadiusz Bronie vski Błażej Pasternak f 1.rku'i 1 /('"1"~11, lt•lU\ fj 

Katarzyna Janda-Dawidziuk 

~ 111 I l„ 1<:IJ \ \ al!oh1 if• 
" -.k1 f!Jrci• 

Piotr Kucha 1ski 
Marta Anczykowska Donat Zan-nara Walery Kept ia Piotr Sołkowicz 
Katarzyna Borman Tomasz Że laskie Nicz Ryszard Kaczanowski Mikołaj Olech Aleksandra Szymańska 
Pau lina Golak Ryszard Chmielewski Jerzy Springer Ewa Szyc howiak Małgorzata Bogucka-Miler 
Paulina Kramarczyk Wi esław Z i ółkowsk i Stanisław Binek Mirosław Sroka Piotr Szu lc ,... 
Marika Kucza Monika Dworczyńska icha ł Fra ncuzik Emilia Dobrz ń 

(1 ... tr 11 ]f••1lij kL, '''"' 1· Beata Maciaszczyk Maria Murawa-Fraska 

f\.11 
Marta Mura ska 

Marika Mudziejewska Da id Walczak Joanna Kubiś Krzysztof Leśn iewicz 
Zuzanna Perszewska Joanna Modzelewska Bry ida Gw1azdowska·Bi nek Dawid Wach 

u Joanna Wróblewska Olga Hala Karo lina Porw1ch ' ( Stefan Aubr'y Maria Radziszewska l\/li chaf Dykiel Paulina Kostrzewska 
Stavros Pittas Krzysz tof Maslyk .Agnieszka Gandecka 
Jacek Wieszczeczyr'lski Maria Bawo lska- Dastych lv1acieJ Piotrowski 
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Dyrektor nacleln. Sławomir Pietras 
I Zastępca dyrektora Jerzy Piotrowicz 
I gościnny dyrygent Eraldo Salmieri 

K1erown1k ba letu Liliana Kowalska 
Kierownik orkiestry Leszek Kubiak 

K1 erown1k chóru Mariusz Otto 
K1erown1k l1te1ack1 Michał J. Stankiewicz 

Kierownik Organ1zacj1 Pracy Art stycznej Maciej Wieloch 
Kierownik Biura Obsługi Widzów Andrzej Frąckowiak 

Główna ks ięgowa Ewa Olczak 
Impresariat Katarzyna Liszkowska 
A rch i urn Tadeusz Boniecki 

Konsultant programowy Jarosław Mianowski 

Asystent choreografa Małgorzata Połyńczuk-Stańda 
Inspektor baletu Andrzej Płatek 

Akompan iatorzy baletu Grażyna Lewandowska 

Magdalena Maryniak 
Pedagog baletu Włodzimierz Bułanow 

lnspiCjenc1 Danuta Kaźmierska 
Ryszard Dłużewicz 
Janusz Temnicki 

Suflerzy Magdalena Głuszyńska 

Wadim Zorin 

Opracowanie 1 redakCja prog 1amu Michal J. Stanki ew icz 
Opracowan ie gra -iczne TYPODROM Jacek Kalir1ski 

K ierownik techn1cmy Jacek Wenzel 
K1erown1k produkcti Zbigniew Łakomy 

Pracownia scenograficzna Czesław Pietrzak 

Rea lizator światła Marek Rydian 
Scena Dariusz Michalski 

Dekoratorn ia Robert Niedrich 
Perukarnia Ewa Niedźwiedź 

Garderob1a e Ewa Wower 
Re kw1zytorn1a Władysław Hoedt 

Malarnia Jacek Wysocki 
Pracownia kraw ecka damska Krystyna Jędryczka 

P1acown1a krawiecka męska Grażyna Tumidaj 
Modystki Elżbieta Bogusławska 

Pracown i oh•Jwn1cza Kazimi erz Mikołajczak 
Ślusarnia Rom an Derucki 
Stola1 nia Marek Kwiatkowski 

Zdjęci a : Karolina Sikorska (S. Wo.tniak). B Braquehais (A. Sarni Leon) . 
Andrzej Grabowsk i (S. Pietras), Leszek Jamrozik (R. Ka1al 

Na okładce wykorzystano fragmen t p1akatu au torsti.va W: esława Wałkusk i ego . 
W programie yko1 ystano malarstwo Edgara Degasa. pochodzące z Musee d"Orsay w Paryzu (str 14. 19 28). 

Metropoli tan Museum of Ar t w No yrn Jor-ku (sir. 8). Museum ol l ine Ar ts w Bostonie (str 20) 
i prywatnych kolekq1 (st r. 2. 23) . 
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