


Pedagogowi, Współpracownikowi, Przyjacielowi 

za niezapomniane chwile w szkołach, teatrach 

i na gruncie towarzyskim 

GRATULUJEMY i DZIĘKUJEMY 

Uczniowie, Współpracownicy i Przy" cl 

Premierą Coppelii Leo Delibes'a uczcimy 
50 lat działalności artystycznej Teresy Kujawy. 
Tak! - pół wieku! Coraz mniej jest artystów, któ
rzy łączą tradycję dawnego teatru operowego 
z jakże innym - niestety - teatrem dzisiejszym. 
Spotkać takiego artystę jest dziś coraz trudniej. 
Dlatego tak ważny jest Jej jubileusz, Jej obec
ność w teatrze, Jej wiedza, upór, styl pracy, od
powiedzialność. Znamy ją w Szczecinie dosko
nale. Jej Carmen na dziedzińcu i na scenie, Jej 
choreografia w Orfeuszu w pielde, a wcześniej 
w Krasnoludkach. .. i w Zemście nietoperza to 
dowody artyzmu, siły woli i talentu. We współ
pracy nie jest łati,.va, ale czy to jest najważniej
sze. Niech Teresy będzie w nas jak najwięcej 
i niech trwa Święto. 



Zawsze czulam potrzebę wypO\\~ edzenia s i ę przez ta
niec, przez ruch, który mam teraz możność choreogra
f ować . Sądzę jednak, że gdyby moim przeznaczeniem 
było zostać pi e lęgniarką czy krawcową, tak samo zatra
c i łabym si ę w tych zawodach jak w sztuce tań ca. Jako 
choreograf tworzę choreografię („.) mówiąc wprost, ro
bi ę teatr i lo nie dla siebie, ale dla innych. 

Teresa Kujawa 
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TERESA KUJAWA- TANCERKA 

wybrane kreacje 
1947 - 1971 
Baba - Modest Musorgski Noc na Łysej górze 
choreogr. Leon Wójcikowski 
Cyganka - Leo Delibes Coppelia 
choreogr. Leon Wójcikowski 
Bachantka - Charles Gounod J\oc Walpurgii 
choreogr. Eugeniusz Papliński 
Zła Dziwożona - Piolr Perkowski Swanlewid 
choreogr. Leon Wójcikowski 
Zosia - Grażyna Bacewicz Z chlopa król 
choreogr. Stanisław Miszczyk 
Tatarka - Aleksandr Borodin Ta11ce polowieclde 
choreogr. Stanisław Miszczyk 
Hiszpański pas de quatre - Piolr Czajkowski 
Jezioro Jabędzie 
choreogr. Stanisław Miszczyk 
Łucja - Manuel de Falla Cza.J·odziejska milość 
cboreogr. Stefania Pokrzywińska 
Wróżka Carabosse - Piotr Czajkowski Śpiąca królewna 
choreogr. Jerzy Gogól 
Krasawica i Cyganka - Ludomir Różycki Pan Twal'dowski 
choreogr. Feliks Parnell 
Zarema - Boris Asafiew Fontanna Bachczysera.ju 
choreogr. Zygmunt Patkowski 
Kurtyzana - Maurice Ravel Lćl Valse 
choreogr. Conrad Drzewiecki 
Dziewczyna - Franciszek Woźniak Wariacje 4:4 
choreogT. Conrad Drzewiecki 
Młynarka - Manuel de Falla Trójkątny kapelusz 
choreogr. Conrad Drzewiecki 
Bernarda Alba - Aranjuez Dom Bernardy Alba 
choreogr. Conrad Drzewiecki 



TERESA KUJAWA - CHOREOGRAF 

Teresa Kujawa i Janina Niesobska 
próba do baletu Yermy, Teatr Wielki w Łodzi 

wybrane realizacje baletowe 

PAŃSTWOWA OPERA WE WROCŁAWIU 
1971 - 1974 
1976 - 1982 

- Romuald Twardowski Rzeźby mistrza Piotra 
(prapremiera) 

- Aram Chaczaturian SpartaJws 
- Manuel de Falla Don Perlimplin, Yerma 
- Leo Delibes Coppelia 

„ 

- Juliusz Łuciuk Mi/ość Orfeusza 
(prapremiera) 

- Sergiusz Prokofiew Kopciuszek 
- Ignacy Paderewski - Symfonia h-moll 
- Kazimierz Serocki - Ad libitum 

Wieczór baletowy Polonia (prapremiera) 
- Kazimierz Serocki Sinfonietta 
- Grażyna Bacewicz Z chlopa król 
- Karol Szymanowski Mandragora, Mity, Hamasie 

Wieczór haJetowy 
- Piotr Czajkowski Jezioro labędzie 
- Piotr Czajkowski Dziadek do orzechów 

POLSKI TEATR TAŃCA, 1974 
- Juliusz Łuciuk Medea 

(prapremiera) 

TEATR 'iVlELIG W ŁODZI, 1975 - 1976 
- Manuel de Falla Yerma 
- Bol esław Szabelski Concerto grosso 

(prapremiera) 
- Leo Delibes Coppelia 
- Juliusz Łuciuk Medea 

TEATR WIELKI W WARSZAWIE 
1982 - 1985 
- Romuald 1\vardowski Rzeźby mistrza Piotra 
- Karol Szymanowski Mandragora, Mily, Harnasie 
- Wieczór baletowy 
- Manuel de Falla Yerma 
- Rodrigo Turino Goya (prapremiera) 
- Ludomir Różycki Pcw Twardowski 

TEATR WIELKI W POZNANIU 
1986 - 1988 
- Karol Szymanowowski IV Symfonia 

koncertująca 

- Jean Sibelius Pelleas i Melizanda 



wybrane uklady choreograficzne w operach 

TEATR WIELICT W ŁODZI 
- Romuald 'I\vardowski Lord Jim (1976) 
- Stanislaw Moniuszko Halka 

(reżyseria i choreografia) ( l 985) 
- Giacomo Puccini Mada.ma Butterfly 

(reżyseria) (1989) 

TEATR WIELKI W POZNANIU 
- Daniel Auber Fra Dia.volo (1967) 
- Piotr Czajkowski Dama Pikowa ( 196 7) 
- Modest Musorgski Chowańszczyzna ( 1969) 
- Ollo Nicolai Wesole kumoszki z Windsoru (1971) 
- Giuseppe Verdi Traviata (1971) 
- Manuel de Falla Krótkie życie, Noce w ogrndach 

Hiszpanii 
(reżyseria i choreografia) (1985) 

- Stanisław Moniuszko Straszny dwór (1986) 
- Carl Orff Carmina burana 

(inscenizacja i choreografia) (1987) 
- AJeksandr Borodin Kniaź Igor (:l989) 

TEATR WIELICT W WARSZAWIE 
- Karol Szymanowski Król Roger 

(współpraca reżyserska i choreografia) ( 1983) 
- Stan is law Moniuszko Straszny dwór ( 1983) 
- Edward Bogusławski Sonata Belzebuba ( 1984) 
- Georges Bizet Po/awiacze perel ( 1984) 
- Wojciech Bogusławski Krakowiclcy i górale ( 1993) 

OPERA WE WROCŁAvVTU 
- Stanisław Moniuszko Halka (1977) 
- Edward Bogusławski Sona.La Be/zebu/Ja ( J 977) 

- Joseph Haydn Aptekarz (1978) 
- Giuseppe Verdi Bć1l mć7skowy (l 981) 
- Georges Bizet Carmen (1987) 
- Wojciech Boguslawski Krakowićicy i górnie 
(1991) 

OPERA I OPERETKA W SZCZECI TIE 
- Georges Bizet Carmen - wersja plenerowa i sceniczna 

(reżyseria i choreografia) (1993) 

wybrane uklady choreograficzne w operetka.eh, 
musicalach 

TEATR WIELICT W POZNANIU 
- Jacques Offenbach Orfeusz w piekle (1965) 

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU 
- Richard Heuberger Bal w operze (1966) 
- Johann Strauss Wesola wojna (1968) 
- Tadeusz Sygietyński Da111a. od Maxima ( 1970) 
- Franz Lehar Hrabia Luxemburg (1970) 

PAŃSTWOWA OPERA WE WROCŁAWIU 
- Jacques Offenbach Orfeusz w piekle (1971) 
- Johann Strauss Zemsta nietoperza (1976) 

TEATR MUZYCZNY, OPERETKA WROCŁAW 
- Franz Lehar Carewicz (1978) 

OPERA I OPERETKA W SZCZECII IE 
- Mitchell Leigh Czfowiek z La Manchy (1971) 
- Johann Strauss Zemsta nietoperza (1987) 
- Katarzyna Gaertner Krasnoludki, lffasnoludki (1992) 
- Jacques Offenbach Orfeusz w piekle (1995) 
- Johann Strauss Bal u księcia Orlowskiego ( 1996) 
- Potulicka - koncert galowy z okazji 40-lecia Opery 

i Operetki w Szczecinie (1997) 

realizacje telewizY,jne 
- Maurice Ravel Bolero, Mosfilm, 

współpraca choreograJiczna z Leonidem 
Ławrowskim (1964) 

- Romuald 'I\varclowski Rzeźby mistrza Piotra, 
TVP (1972) 

- Juliusz Łuciuk Medea, 
TVP (1978) 



realizacje zagraniczne 
- Witold Lutosławski Ma/a suita, 

Thealre d'Art de Ballet w Paryżu, Francja (l 966) 
- Stanisław Moniuszko Halka, 

Tealro Bell as Arles w Mexico-Cily, Meksyk ( l 97 4) 

TERESA KUJAWA - PEDAGOG 

Zajęcia w szkole baletowej w Moskwie 

Państwowa Szkota Baletowa w Poznaniu (l 954 - 1971) 
Paz'Lstwowa Szkoła Baletowa w Warszawie 
Moskiewska Al<ademia Tańca - wykłady z techniki tań
ca hiszpańskiego , seminarium polskich tai'lców naro
dowych (1963) 

( ... ) Ta sama Teresa Kujawa, która w trykotach była tyl
ko jedną z licznych sprężynek skomplikowanej budowli 
klasycznej - w roli Dziewczyny Połowieckiej narzuciła 
widzom nieprawdopodobny impet żywiołowości. A z nią 
Radek, Milon i tenże sam Slacak. Tu była senna 
i upiorna fantasmagoria taóca. ( ... ) 

Tomasz Chrośnicki , IVirlki b11/et i poznruiskic Jezioro t11będzie. I 054 

( ... )Wszystkie cztery tancerki: B. Gadziz'Lska, B. 
Goślii'Lska, T. Kujawa, i L. Lakomówna zasłużyly 
sobie na uznanie, a szczególnie, tańcząca taniec 
hiszpański, Teresa Kujawa. 

T. Kujawa to nie tylko 'wielna tancerka, to także bardzo 
dobra aktorka. Ona lo wlaśnie wyczuła w III akcie in
tencje Miszczyka i zrozw11ialaje, wykazując tym niezbi
cie swe aktorskie uzdolnienia. Jej sposób chodzenia, 
poruszania wachlarzem, spojrzenia zza niego rzucane, 
jej cały taniec podporządkowany jes t jednej myś li -
książę ( ... ). 

AmlrzPj l<afli1iski. Jrzioro liilH:rlzi<'. I %4 

Teresa Kujawa i Eugeniusz Kowalczyk 
Jezioro labędzie P. Czajkowskiego 
choreografia Stanisława Miszczyka 



( ... ) vV ostatnich dniach wzbogaciła nasza Opera swój 
repertuar baletowy o nową pozycję . Mam na myśli wy
stawienie jednoaktowego baletu Romualda Twardow
skiego Rzeźby mistrza Piotra ( ... ) Rzeźby mjslrza Pjo
tra są( ... ) polską prapremie rą dzi e ła, które ( ... ) dotych
czas było wykonywane jako utwór symfoniczny. ( .. . ) Za
danie, jakie stanęło przed choreografem bylo tedy bar
dzo trudne: zrealizować balet o czytelnej wprawdzie fa-

Franciszek Knapik, Stanistaw Sitkomirski 
Rzeźby Mistrza Piotra R. Twardowskiego 

łmle , ale niełatwej muzyce, środkami tańca charaktery
~tycznego, pantomimicznego, wykorzys tując jednakże 
1 umiejętności tańca klasycznego u poszczeaólnych 
członków zespołu , przy tym w taki sposób, b; każda 
z postaci żyła własnym, odmiennym życiem scenicz
nym. Kujawie udało się to; figury rzeźb, mimo pewne
go. „po.sągow~go" schematyzmu ruchu prezentL0ą się 
~azcla i~ac~eJ - n~ kanwie muzyki powstaje, rozwija się 
1 komplikuje swoisty kontrapunkt ruchu. Kontrapunkt 

len w momencie kulminacji muzycznej połączy się 
w groźnej równoczesnośc i działania OŻ)l\~onych 

posągó\\'., prowadzącej do zagłady nieos trożnego 
czeladnika - by po pojawieniu się mistrza Pio
tra ponownie zincl)l\~dualizować zamierające fi
gury. Realizacja choreograficzna spra\~a. że 

bądź co bądź trudna w percepcji muzyka staje się czy
telna i jasna. ( .. . ) 
.J erz!· Zalilocki. ffrl'źl~r mi.slrZil l'iolrn. Gazela Hoholnieza (\\'roclaw). ".18. 10.1971 

( ... ) Ta swoboda daje ogromne możliwości zakompono
wania układ u choreografi cznego. Teresa Kujawa 
w umiejętny sposób oscylowała między kompozycją kla
syczną a skrajnie ekspresjonistyczną, dając w swoich 
ukJadach ruchowych stale przeciwstawianie czegoś co 
trwa z czymś co się zmienia. Zadanie jakie postawila 
zespolo11~ naszego baletu było trudne - co 1~ ęcej - cał
ł<i em nowe. Zaryzykowała i chyba dobrze zrobiła. Wszy
scy tancerze stworzyli postacie pełne, zindywidualizo
wane, a całość układu synchronizowała się dosko
nale z tym wszystkim, co działo się w partyturze. 
H!·szard Bukowski. Hzl'źliy 111isl1w Piolm. Wieczór \\'rutlawia. ".17. 1 O. I !}7 1 

( ... ) Tworząc inscenizacj ę i choreografię Sparta
kusa T. Kujawa debiutowała w dziedzinie kom
ponowania baletu pełnospektaklowego. Brak 



doś\\iad czenia spowodował tu pewne niedopatrzenia 
w ukladzie, szczodrze jednak zrekompensowane roz
wiązaniami Ś\\iadczącymi o inwencji twórczej, pomysło
wośc i , gu śc ie i wyobraźni plastycz nej choreografa. ( ... ) 

klacl potwierdził leż bardzo czule ucho T. Kujawy. 

Franciszek Knapik, Bogumił Sliwiński 
Spartakus A. Chaczaturiana 

Sproslala wszelkim komplikacjom rytm icznym partytu
ry, zaw ze znajdując pas zgodne z pulsem i charakte
rem muzyki. Jako pedagog - doprowadzila tańczących 
do stad ium wykonawcz j swobody ( ... ). 

1·:1ra Kofi n. Sp;1rliikus. Slowo Polskir (\\'rodaw). 7.0G. I 07':2 

Scena zbiorowa 
Spartakus A. Chaczaturiana 

( ... ) W choreografii Perlimplina Kujawa wykorzystała 
reminiscencje klasycznego tańca hiszpańskiego, 

ukazała mi eniący się cał ą paletą barw, pikantny 
i egzotyczny świat starej Hiszpanii, znajd ując 
w odtwórcach głównych partii: Krystynie Kosa
re,\icz (Belissa) i Franciszku Knapiku (Perlim-

plin) znakomitych realizatorów jej bardzo pi ęknych, ale 
jakże trudnych pomysłów i zamie rzeń. ( .. . )W zupełnie 
odrębnym klimacie i nastroju ulrzymana jes t .,Yerma ". 
( ... ) Spektakl , utrzymany w ponurym, szaro-czarno
brązowym tonie, jes t kolejną próbą stworzenia przez 
Kujawę teatru realistycznego. W przeciwi e ńsl\\i e do 

Krystyna Kosarewicz. Franciszek Knapik 
Don Perlimplin M. de Falli 

Perlimplina, choreograf pos łuży ! s i ę Lulaj stylizacją 
lań ca hi szpański ego, wzbogaconego o pewne elementy 
ta!'1 ca współ czesnego . W tym krótkim, zalech\ie 23-mi
nutowym balecie, obok scen wstrząsających swym 
dramatyzmem nie brak momentów pelnych naj
wyższego liryzmu, skupienia, intymności. ( ... ) 

Bogusla11• Kaez>·J\ski. IFil'aór /liszpa riski Tr-n·s>· Kuja11)'. 
C:azda Robo l11i1·za (\Vrodaw). 14.0 I. I \)70 



( ... ) Yermę Kujawy można uznać za wybilne osiągnię
cie polskiej choreografii i pos lawi ć ją śmiało obok Cu
downego mandaryna Drzewiecki ego - jednego z naj lep
szych baletów wystawianych na naszych scenach w c i ą

gu os talnich kilku lat ( .. . ). 

( ... ) 'l'eresa Kujawa wpisała s i ę z powodzeniem na li s lę 

wyb iln_vch choreografów, klórzy s i ęgn ę li jeszcze raz do 
ni eś mi e rte ln ego milu Medei (Medea w Polskim Teatrze 

Beata Starczewska 
Yerma M. de Falli 

Tańca - przyp. red) odczylując go na swój sposób z nie
zawodną inluicją arlys lycz n ą, właściwą Lylko wrażliwej 
tancerce-choreografowi o Lak ogromnej pasji poszuki
wawczej. ( ... ) 
Tro<lor (:mirlowsk i. i\'011r t1171(rk /'o/ski1'gri '/h1/m '/}11/ril. C:azrla Zachodnia. :3 1.1O. I07:i 

( ... ) Wśród polskich utworów choreograficznych, w re
perluarze PTT (Polskiego Tealru Tar'lca - przyp. red.) , 
( ... ) na szczegó lną uwagę zas luguje choreografia Medei 

Teresy Kujawy. Ten jednoaklowy balel (z muzyką 
Łuciuka i sce nografi ą Wierchowicz) zdumiewa 
dojrzałośc i ą arlys lycz ną w równej mierze reali
zalorów, jak wykonawców (Lancerzy). Zdumiewa 
kompozycją ruchu, reżyserią, muzyką, doborem 

scenografii - całą sceniczną ekspozycją . Balet ten każe 
przypomnieć nam o dramatyczno-reżyserskim nurcie 
naszej choreogTafii, którego mistrzem był Feliks Par
nell. ( ... ) Choreografia Teresy Kujawy sięga tu także 
szczytu. Ale rodowodu tej Medei - podobnie jak dzieł 
Jarzynówny - nie sposób wyprowadzić z tradycji baleto
wych XIX wieku (Vigano, Perrot, Coralli, Pelipa), rodo-

Anna Staszak. Emil Wesołowski 
Medea J . Łuciuka 

wodem tej Medei jesl Lealr dramalyczny i dramatyczny 
teatr ruchu, jaki stworzył w Ameryce Jese Limon, 
a u nas Henryk Tomaszewski. ( ... ) 

Jan Bersk i. IV bok od drogi doniki!fl. Kultura, 16.07. 1978 

( ... ) Tworzenie baletów do utworów muzycznych 
nie przeznaczonych do realizacji scenicznej nie 
jes t zjawiskiem nowym, aczkolwiek w praktyce 
polskich Leatrów dość rzadko jeszcze spolyka
nym. Tym bardziej więc godne uwagi staje się 



działanie w tym względzie Teresy Kujawy, która jako in
scenizator i scenograf całości nadała kształt sceniczny 
librettom Malgorzaty Dzieduszyckiej (Ad hhilumj 
i Małgorzaty Komorowskiej (Symfonia h-mo/J*j w sce
nografii "Władysława Wigury i pod kierownictwem mu
zycznym Roberta Satanowskiego. Zobaczyliśmy teatr 
tańca ekspresyjnego, operującego symboliką gestu 
i ruchu, wykorzystującego wszelkie zdobycze w tym 
względzie najlepszych zespołów świata. Teatr, w któ
rym nastąpiła swoista unifikacja umiejętności, możli
wości i charakterów. Teatr, gdzie nie ma już miejsca na 
popisy w rozumieniu klasyki baletowej, gdzie jedynym 
celem jest osiągnięcie pełnego ekspresji wyrazu 
w skondensowanej, zagęszczonej atmosferze napi ęcia. 

Ewa Zając i Franciszek Knapik 
Ad libitum Kazimierza Serockiego 

Tak zrozumiałem zamysł artystyczny Teresy Kujawy 
i myśl przewodnią Polonii. I schyliłem przed nią czoła . 

( ... ) 
Korwin, N;i biillo-czf'11vom1 nuli;. Gazela Robolnitza (Wrodaw), 2. I '1I078 

*Ad hbitum Kazimierza Serockiego 
** Symfonia h-11101/ Ignacego Paderewskiego 
(przyp. red.) 
(„.) Rekompensatą za nudę pierwszego baletu 
(Tam O 'Sha.nter Lucasa Leightona - przyp. 

Scena zbiorowa 
Polonia I. Paderewskiego 

red) było starannie i wnikliwie opracowane przez Tere
sę Kujawę Concerto grosso Bolesława Szabelskiego 
w dyskretnej, stonowanej subtelnymi odcieniami brązu 
i szarości scenogTafii vVladysława Wigury. Konwencja 
transponowania utworu symfonicznego na ruch tanecz
ny jest dziś tak szeroko stosowana, że trudno w niej 
o zaskakujące nowości. Balet Kujawy jest więc po pro
stu dobrze i bardzo muzykalnie zrobiony, nie waham 
się zaliczyć go do najlepszych realizacji tego gatunku 
w Polsce w okresie powojennym. Zgodnie z prz)jętą 
przez kompozytora zasadą równouprawnienia „koncer
tujących" gTup instrumentalnych, choreogTafka po
traktowała grupę tancerzy jako jedną z nich, posługu
jąc się przy tym językiem neoklasycznym. ( ... ) 

Irena 1\irska. Wieczór biiletouy w Lodzi. Ruch Muzyczny. 4.07. I !l76 

( ... ) W realizowanym konsekwentnie ambitnym teatrze 
operowym Roberta Satanowskiego doczekaliśmy się ko
lejnych polskich prapremier: opero-baletu Mi/ość Orfe
usza oraz nowej wersji Medej (znanej z Polskiego 
Teatru Tańca) - dwóch dzieł Juliusza Łuciuka 
( ... ). Obie pozycje prezentowane są w ramach 
jednego spektaklu nazwanego Wjeczorem bale
towym. ( ... )Medea góruje pod każdym względem. 
Wypadałoby tu tylko powtórzyć wszystkie super
latywy, z jakimi spotkało się już wcześniej to do-



skonałe dzieło - w lej samej choreografii (T. Kujawy) 
i częściowo leż obsadzie, na czele z wielką, wspaniałą 
i wstrząsającą kreacją Anny Staszak oraz świetnie towa
rzyszącym jej Emilem Wesołowskim (Jazon) - oraz wy
pada pogratulować naszej operze pozyskania tak zna
komitych artystów. ( ... ) 
Kazimierz KQŚ<'.iukie11itz. Praprrmiet~ · 11 O/JCl'Zf'. l:>lowo lł>l skic (\\'rodaw). 'H-2:3.0B. l !JSO 

Witold Krasuski, Franciszek Knapik, Maria Kijak 
Mi/ość Orfeusza J . Łuciuka 

( ... ) wrocławska realizacja Harnasiów jest najlepsza ze 
wszystkich jakie kiedykolwiek oglądałem. Nigdy dotąd 
nie udało się w Harnasiach tak harmonijnie połączyć 
muzyki, lar1ca i śp iewu (bo są tam także partie śpiewa
ne) i skomponować lak estetycznie pięknych obrazów 
zespołowego tańca. Pośród barwnych tanecznych obra
zów, które są stylistycznym przetworzeniem folkloru 
podhalar1skich góral i, rozgrywa się ak~ja baletu, pro
wadzona przez Teresę Kujawę w sposób dyskretny, a za
razem bardzo czyte lny. Właśnie dyskretny, bo na ogół 
uprowadzenie Młodej (narzeczonej Młodego) przez 
Harnasia było inscenizowane niczym napad Tatarów 
lub wojna trojar1ska o piękną Helenę. Tymczasem 

u Kujawy, pointa tej sceny zasadza s i ę na tym, że ta 
młoda góralka woli po prostu Harnasia. Na wro
c ławsk iej scenie Harnaś nie jest więc zbójem po
rywającym bezbronnemu góralowi narzeczoną, 

lecz jest ch łopakiem z gór przychodzącym po 
dziewczynę, która o niczym bardziej nie marzy, 

jak o tym, aby ją zabrał ze sobą. Nareszcie wiadomo 
o co chodzi. 
Elementem, który ogromnie wzbogaca wrocławskich 
Harnasiów jest wprowadzenie na scenę chóru, który 
nie tylko śpiewa, ale leż naprawdę tańczy, co na na
szych scenach operowych należy do zupełnej rzadkości. 
Dyskretne prowadzenie akcj i baletu w inscenizacji Ku
jawy uczyniło z zespołu tancerzy i śp i ewaków głównych 
bohaterów całego przedstawienia, co jest zresztą zgod
ne z intencjami samego kompozytora. Dodając do tego 
piękną stylizację kostiumów tatrzańskich górali autor
stwa Józefa apiórkowskiego (scenografa calego spek
taklu) otrzymaliśmy Harnasie, jakich na naszej scenie 
jeszcze nie było. ( ... ) 

.fan lkrski , S?.,rnwnowski we ll'rodmriu. 28.04.1982 

Scena zbiorowa 
Hamasie K. Szymanowskiego 

( ... ) Polskie inscenizacje Harnasi widziałem bodaj 
wszystkie, od prapremiery poznar1skiej przed wojną. 
Zdało mi się jednak, jeżeli pamięć nie zmvioclła, 
a wzruszenie nie omami ło , że te ostatn ie Ha.masie 
w układzie Teresy Kujawy, dekoracjach Andrzeja Ma
jewskiego, poci pełną energii batutą Roberta Satanow
skiego były najlepsze ze wszystkich dotychczas. 

Jcrzv \\iddorff. Gc(l'/~r lilk wsz,1 '.~lknl„. Polityka. 18.07. I 98G 

( ... ) Teresa Kujawa zawsze zdradzała ciągoty re
żyserskie. Tworzyła swój oryginalny teatr baleto
wy. Goya w warszawskim Teatrze Wielkim był sy
gnałem, że pociągnęło Kujawę coś więcej - wiel
ka inscenizacja. W PćUw Twardowskim - ostat
niej premierze, zamykającej obchody 200-lecia 



polskiego baletu w tym sezonie, uruchomiła wspólnie 
ze wspólautorką kosliumów - Barbarą Jankowską, nie
mal, ca_-łą maszynerię Teatru Wielkiego. Jeżdżą w górę , 
w dol 1 na boki zapadnie, smok jak żywy, pełza i zionie 
ogniem, wypluwając z pyska ... brylant w postaci Ewy 
Głowackiej , Twardowski (Zdzisław Ćwioro) rzeczywi śc ie 
rr.uwa na, k~gu cie . Iluzję bajkowego świata współtworzą 
p1 ęl~n: sw1atla. Ale„. tań ca niewiele, pogubiła s ię 
gdz1es kon cepcja postaci Diabła, lak mocno osadzona 
w tradycji inscenizacY,jnej. Broni się ekspresją i brawu
rowym tańcem Łukasz Gruzie!. Zabrakło konsekwencji 
w poprowadzeniu roli Pani Twardowskiej (Anna Sta
szak). Jednego nie można odmówić temu przedslawie
niu - ''~dowiskowości . („.) 
Andrzej Matul. Mówili. że nir nlil. il}rst b11Jct 11 · ll '111:sz;1wir/ Ex1JrC'ss IViC'czorny. J 085 

Barbara Kryda, Łukasz Gruziel , Zdzisław Cwioro 
Pan Twardowski L. Różyckiego 

(„.) ~ruga niedziela grudnia przynios ła kolejne wyda
rzerne arlys tyczne, pol ską prapremi erę \\~ eczoru Ma
nuela de Falli , na który złożyła s ię 2-aklowa opera 
Krótkie życie połączona z symfonicznymi impresjami 

(na fortepian i orkies lrę ) , doskonale znanymi sze
ro~~iej publiczności Nocami w ogrodach Hiszpa-
1111. O sukcesie wieczoru d ecydował sldad reali
zatorów, a \~ęc Teresa Kujawa (reżyse ri a i cho
reografia), Władys ł aw Wigura (scenografia), 

Mieczysław Dondajewski (ki erownictwo muzyczne) 
i Ewa Werka - odlwórczyni partii Salud. ( ... ) Indywidu
alnośc i artystycznej Teresy Kujawy nie trzeba reklamo
wać , znamy doskonale jej nieprzec ię tny dorobek i do
świadczenie sceniczne, które w sposób jednoznaczny 
rzutowały na kształt premiery. Teresa Kujawa - chore
ograf i Teresa Kujawa - scenograf to przede wszystkim 
niezwykła precyzja koncepcji oraz dokładność realizacji 
( .. . ) 
WojciC'd1 A. Krolopp. ~ l anue l de Falla . Pod Prguzcm·. Gazeta Poznań~ka . 11 12.1085 

(„ .) Teresa Kujawa, autorka inscenizacji i choreografii , 
przypomniała si ę wrocłm~anorn z najlepszej strony. 
Mistrzyni w układaniu tań ca charakterys tycznego, bo
gatego w elementy dramaturgiczne miała tutaj ogrnm
ne pole do popisu, toteż wykorzystała te walory wspa
niale („.) 
~! aria ~ l agda le ll a Janowska. Pięk11. 1 · µocfarck giriazdkony (Dziadl'k do orzechów 

w Operze IVroclawski C'j - przyp. rrd.). Gazela Ro botnicza (Wrocław). 2 1.1 2. J ()9:~ 

(„.) Tu również , na o ileż bardziej kameralnej scenie, 
czuto s i ę wyraźnie ruch towarzyszący urze kaj ącej 

muzyce. Innymi s łowy - tu pO\~ódt się w pełni zamysł 

reżyse ra - choreografa. Tak pysznie oprawiona muzyka 
Bizeta z dramatem Meimeego musiała Ln~eść \\~downi ę 

(„.) 

.Janusz La11n11011·icz C.mnPn pulsuj<Jl'il ruchrm. Ku rier Szczeci1\ski . 18. 1 O. I !HH 



JESTEM 
CZŁOWIEKIEM 

SZCZĘŚLIWYM 

- Pani Tereso, prosv; przJjąć serdeczne gratulacje 
z okazji tak imponującego jubileuszu 50-lecia pracy 
artystycznej. Jestem pe/na podziwu. 

... 

- Ja zaś jeslem zdziwiona. Nie ''~em, jak to się stało, że 
aż tyle lat minęło. 
-A czy często wraca Pani myślami do początków swojej 
artystycznej drogi? 
- Wspominam wiele etapów mojej pracy. Zaczynałam 
jako tancerka, to byt 194 7 rok. Ta1'lczyłam 24 lala. 
W 1971 roku zrezygnowałam z tańca na rzecz kolejne
go elapu w moim życiu. Kiedy bylam tan cerką, przez 
15 lal u czyłam w szkole balelowej. głównie klasy malu
ralne, miałam ''~ ęc już doświadcze ni e choreograficzne, 
lworząc z uczniami program dyplomowy. Jednocześnie 
współpracowałam z reżyserami w leatrach, zarówno 
w operze jak i dramacie. To był dobry warsztal. Póź
niej, w speklaklach, które tworzyłam , wykorzystywałam 

wczcśn iejsze obserwacje. 
- To dosyć późno Pani zaczęta. mając prawie 20 lal . 
Dzisiaj czteroletnie dzie6 pas.via się m1 zajęcia bnJeto
we. 
- W L945 roku, ki edy skończyła się wojna w ogóle nie 
bylo szkól balelowyc h. Byla lylko prywalna szkola ba
lelowa w Toruniu, do klórej też jeździ lam, lam zda\rn
lam egzamin , bardzo śmieszny zresztą. bo przecież 

niewiele umiałam. Polem powslaly sz koły baletowe 
w Gdańsku , Poznaniu, Bytomiu, Warszawie i znacznie 
późni ej w Łodzi. Uważam , że 9-lelnia szkola baletowa 
lo lrochę za dużo. Na Zachodzie cykl nauczania jes l 
znacznie królszy. Młodzież 14-. 1 5-l e lnia już wys lęp u

je w zespołach bal elowych. Późno koń czyłam wydzial 
pedagogiczny w sz kol e baletowej w vVarsza,~e. byłam 
już tance rką i pedagogiem. Wymagano dyp lomu i nie
ważn e byto , że ja swoje dyplomy robiłam za granicą, że 
u częszczałam do akademii lal'1ca, że uczylam się pracu
jąc z innymi, doksz lałcając s ię w operze, przy chore
ografach. To w Paryżu , do klórego wyj echałam na dwu
letni konlrakl, uzupelniałam właściwie swoje wy
kszlałcen ie, zarówno z klasyki, z tal'1 ca hiszpań
skiego, jak i ze współczes nego lzw. modern. 
Wszystkie dyscypliny jakie mogłam , poznawałam 

właśnie lam , zarabiając pie niądze i wydając je 
polem na prywatne lekcje. I to była moja ''~ e lka 



szkoła. Gdy po powrocie z Paryża wyjechalam do Mo
skwy na zaproszenie dyrektorki szkoły baletowej - tam 
także , u cząc młodzież i prowadząc seminarium pol
skich tańców narodowych dla pedagogów, chodziłam 
na lekcje i cały czas się dokształ całam. 
- Spotyka/a Pam· w swojej pracy naprawdę wspanja/ych 

11ybitnych artystów - tancerzy, choreografów, reżyse

rów. Czy ma Pani jakiś szczególny sentyment do któ
rejś z tych postaó , mistrzów w zawodzie? 
- Oczywiści e, bardzo wiele im zawdzi ęczam. To były ta
kie postacie jak Stanisław Miszczyk, Feliks Parnell 
i Leon Wójcikowski. Byli wspaniałymi tancerzami i zna
komitymi choreografami. Tańczy łam w ich baletach 
i obserwowałam ich pracę, śledziłam cykl twórczy, jak 
powstaje przedstawienie. To by ł a dla mnie piękna szko
ł a . 

- Czy jest Pani dumna ze swoich uczniów, utrzymuje 
Pani z nimi kontakt? 
- Tak, oczywiście . vV Szkole Baletowej w Poznaniu uczy
ł am tańca charakterystycznego i - wspólnie z aktorką 
z Teatru Polskiego, Ireną Maś lińską - gry aktorskiej. 
Wszyscy ci uczniowie kończąc klasykę, taniec charakte
rystyczny i grę aktors ką rozwijali osobowość tancerza. 
Moją uczennicą była Ewa Wycichowska obecna dyrek
tor Polski ego Teatru Tańca w Poznaniu, Emil Wesołow

ski - dyrektor baletu Tealru Narodowego w Warszm,~ e, 

Anna Staszak - która wspaniale kreowała Medeę, Beata 
Starczewska, która była moją pierwszą Yermą w balecie 
wg dramatu G. Lorki , mój mąż Franciszek Knapik, któ
ry tańczył wiele wspaniałych ról w moich baletach we 
Wrocławiu , Łodzi czy Warszawie, Zbigniew Owczarzak, 
odtwórca większości głównych postaci moich wrocław
skich realizacji , Maria Kijak - wspaniał a tance rka, któ
ra jest teraz kierown ikiem baletu Opery Wrocławskiej , 

Henryk Walentynowicz, który co prawda nie był moim 
uczniem w szkole baletowej, ale tańczył w moich insce-

nizacjach w Operze Wrocławskiej , Miros ław Ró
żal s ki , który obecnie jest kierownikiem baletu 
w waszym teatrze i wielu innych, może mniej 
znanych, ale którzy w życiu wiele zrobili. Jestem 
dumna z nich wszystkich. 
- Pracowala Pani jako choreogrnf w najwięk-

• • 
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l 
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, 
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szych polskich teatrach. Czy jest laka realiZć1cja w Pani 
przebogatej pracy artystycznej, która kosztowala Panią 
wiele emocji, wysil/w, nerwów? 
- Odpowiem inaczej - nie ma takiej, która by nie kosz
towała . Przedstawienie baletowe wymaga ogromnej 
pracy - choreograf musi wyb rać temal, musi mieć lo 
szczęści e, że ma dyrektora, który len temal zaakceptu
je, trzeba poznać libretto, muzykę, nauczyć s ię jej do
kładnie na pamięć, wiedzi eć, co si ę z tą muzyką zrobi. 
Znacznie łatwiej jes l reżyserować niż tworzyć spektakl 
baletowy. Śpiewak musi s i ę nau czyć zarówno słów, jal< 
i muzyld , ale ma to już podane, a choreograf całą treść 
przekazuje w geśc ie, w technice, w wyrazie. To jest 
strasznie trudna robota. Ale wszys tkie pozycje sprawia
ły mi bardzo wiele radości i miałam szczęśc i e, że pra
cowałam ze wspania łymi artystami . Mogę powiedzieć, 

że w całym moim życiu zawodowym raz tylko spotka ł a 

mnie wielka przykrość, a mianowicie w Teatrze Wielkim 
w Warszawie w l 985 roku, kiedy kończyłam tam swoją 
pracę realizacją „Pana Twardowskiego". Pan Różycki 
napisał piękną końcową sce nę, kiedy wchodzą dzieci 
z ks iędzem i śpiewają pieśń do Malki Boskiej. Poszły 

trzy przedstawienia po premierze i pan dyrektor, nieży

jący już Roberl Satanowski zlecił mi, abym tę modlitwę 
wyeliminowała z przedstawienia. Nie wiem, jakie czyn
niki tu zadziałały, w każdym razie powiedziałam , że jest 
lo po prostu nie możliwe, że albo pójdzie lak, jak na 
premierze, albo proszę zdjąć spektakl. I rzeczywiśc ie 

zdjęli. Po jakimś czasie wszys tko s ię rozmyło i przed
stawienie wróciło , ale zaczę li mÓ\\i ć, że jest niedobre 
i w końcu zeszło z afi sza. Po tym zdarzeniu odeszłam 

na emeryturę i od tej pory pracuję jako wolny strzelec. 
- Co jesl najważniejsze w pracy z tancerzami? 
- Odpowiedź jest bardzo krótka - dar boży czyli talent 
i praca, praca i jeszcze raz praca. Mówię o tance
rzach świ etnych. Jeże li praca nie jest połączona 
z talentem i wie lką muzykalnością, to nie ma 
o czym marzyć . Jeże li ktoś mówi , że tancerz pra
cuje nogami , to jes l to taka bzdu ra, że nawel mi 
s i ę śmiać nie chce. 



- Pani Tereso, jest Pani człowiekiem spelnionym, czy 
czlowiek w życiu może się w ogóle spe/nić? 
- To bardzo trudne pytanie. 50 lal pracuj ę w swoim za
wodzie, na różnych stanowiskach, ale właściwi e mogła
bym powi edzi eć, że są lakie pozycj e, klóre j eszcze 
ch c i a łabym w życiu zrealizować, a nie zdążyłam z ta
kich, cz.v innych wzgl ędów. Chyba żad e n człowi e k nie 
może do ko11ca spe łni ć s i ę w swoich marzeniach i dolw
naniach - myś l ę o pracy. AJ e kiedy mi przyjdzie od ej ść 
z tego Ś\\~ala, nie będ ę żałowała życ i a - ani zawodowe
go ani prywatnego. Myś l ę , że mogę s i ę nazwać czlowie
kiem szczęśliwym . Mialam możliwość s pe łniania s i ę. 

byt lo okres bardzo pi ę kny cl la arlys lów, by li śmy sza
n o wan i, byli śmy uwielbiani , publi czność nas kochała, 

wład ze nas koc hały - lo j es l bardzo ważn e. 

- Czy z okazji Lego pięknego jubileuszu ma Pani jć1 kieś 

szczególne ~vczenia. które chcia fć1by Pć1 ni, ie/Jy sir; 
spelnily? 
- Nie, nie mam życze ń. Czuj ę wi elką wdzi ęczność dla 
dyrektora lealru Warcislawa Kun c:a i dzię kuję lealrowi 
i artys tom, że len jubileusz tu wla5nie s i ę odbędzi e, bo 
ja kocham len lealr, lubi ę Lo mias to. dyrektora. Jedynie 
pro. zę opatrzn ość, by „Coppć li a", kló rą na jubileusz 
przygotowujemy, u dala s i ę i żeby pu bi i cz n ość była za
dowolona. Tylko lakie mam życzeni a. 

- To odpukujemy w niemalowane drewno. 
- Odpukujemy. 

rozmawi a ł a: Renata Mazurowska 
/ rragmr nl ll!~1· i adu JJrzPprm1·adzonrgo dla _l{Jaki l'rn- nr 22 (marZl'<' I \HJK). 

gazel)· ll')·da11an rj przrz Op<' r~ i 01wrr l k • w Szrz('<· inir/ 

Opera i Operetka w Szczecinie 

D_yTr ktor naczelny i arlysl)'czny 
\\lareislaw Ku ne 

Leo Delibes 

za~ l Q JJ!'<l dyn•kl ura 
Hyszan l ~ I Rrkow 

Cóppeha 
( Coppć li a ou la fili e aux ycux d"(·mail 

balet kom iczn.r w I rzcth aklal' h 

na mot.1·wach n01rcli E. TA. ll offm anna Piaskun 
Libretto Charlesa i'i uill r ra i Arthura Saint -LPona 

o p raco1ra ł a Trrl'sa Kujawa 

Premiera 7 marca 1998 
XLII sezon , 141 premiera 



Kierownictwo muzyczne - Warcisław Kunc 
Inscenizacja i choreografia - Teresa Kujawa 
Scenografia - Wladyslaw Wigura 
Kierownik i pedagog balelu - Mirosław Różalski 
Asystent choreografa - faria Malinowska-Przybyłowi cz 
Korepelytor baletu - Irena Paliwoda 

obsada 
Coppelius 
Swanilda Coppelia 
Franciszek 
Burmistrz 
Burmistrzowa 
Przyjaciółki Swanildy 

Koledzy Franciszka 

Uczennice 

Służebna 

Rajcy 

Pleban 

akt I 

Mirosław Różalski 

Chiara Pesce 
Roman Gorlov 
Ireneusz Naguszewski 
Elwira Naguszewska 
Iwona Grzegorczyk 
Maria Malinowska-Przybyłowicz 

Anna Stawniak 
Irena Poznysz 
Janusz Grzegorczyk 
Rafał Romaszko 
Ewa Mostowiec 
Jowita Kaklin 
Marzenna Krau ·e 
Karolina Król 
Kalarzyna Malecka 
Ewelina Jastak 
Danuta Dziubak 
Tadeusz Janiczek 
Kazimierz Sowa 
Wladysław Żydlik 

Taniec cygański Jolanta Woś , Grzegorz Kolek 
Mieszczki Danuta Dziubak, Małgorza ta 
Górna, Larysa Hreshchenyuk, Beata Jankowska, Mał
gorzata Kolek, Maria Marciniak-Jankowska, Krys tyna 

Maziu k, Elżbieta Mach, Iwona Morus, Sylwia Olejni
czak, Wiesława Roszak, Małgorzala Sobańska, Te

resa Syrwid , Anna Wochna, Iwona Zalew
ska, :Małgo rzata Zgorzelska 

Mieszczanie Jerzy Bartz , Andrzej Gibalski, 
Dariusz Hibler, Winicjusz Jankowski , Romuald Ma
ziuk, Zdzisław Przybylski, Waldemar Sadowski, Marian 
Sitarz, Kazimierz Sowa, Sławom ir Szemp liń ski, Piotr 
Urban, Marek Tobiasz 

akt II 
Taniec automatów 
Chińczyk 

Turek 

akt III 
Eros 
Psyche 
Aurora 

Modlitwa 

Żeńcy 

Jolanta Woś 
Jowita KakJin 

Janusz Grzegorczyk 
Iwona Grzegorczyk 
Iwona Grzegorczyk 
Jowila Kaklin 
Maria Malinowska-Przybyłowicz 
Maria Malin owska-Przybyłowicz 

Ewa Mostowiec 
Irena Poznysz 
Anna Stawniak 
Jolanla 'vVoś 
Iwona Grzegorczyk 
Monika Szewczyk 
Kinga Szpi lska 
Juslyna Łożyńska 
Janusz Grzegorczyk 
Grzegorz Kotek 
Rafał Romaszko 

So liści, Chór, Balet, Orkies lra Opery i Operetki 
Uczennice Ogniska Baletowego w Szczecinie 

Dyrygent 

inspicjent 

Warcisław Ku nc 
Piotr Deptuch 
Anna Franaszek 
Iwona Kępińska
Szostak 
Stan i s ław Czyżyk 



Ernst Theodor Amadeus Hoffmann 
(1776 - 1822) 
Między literaturą a muzyką 

Do hislorii przeszedl jako pisarz , lecz przez cale swe 
życ i e pelnym sercem oddany byt muzyce. Przepelniony 
wewnętrznym niepokojem wi ódl żywol ni ezwykły 
i burzliwy. Byt Niemcem, ale najważni ejsze lala swego 
życ i a s pędzi I na ziemiach polskich, pracując w pruskiej 
służbie pańslwowej*. Jako prawnik z wyksztalcenia roz
poczynał kari e rę zawodową na slanowisku asesora są

Jmrego w Poznaniu. Za l e kceważący stosunek do ofi ce
rów pruskich dyscyplinarnie przeniesiono go do Ploc
ka. Wkrótce jednak trafił do Warszawy. Zaledwie trzy
letni pobyt w tym mieśc i e stal s i ę niezwykle istotnym 
etapem w życiu Hoffmanna. Tutaj , angażując s ię w pra
ce Towarzystwa Miłoś ników Muzyki „Harmonia" . zre
alizował swe muzyczne marzenia. Slal s ię kompozyto
rem, którego dzieła wykonywano publicznie i clyryge n
lem, klóremu dane bylo prowadzić dużą orkieslrę sym
foniczną . Muzyka był a wówczas głównym sensem jego 
islnienia. U rodzona w tym czas ie córka, ku czci świę tej 

patronki muzyki , olrzymala imię Cecylia. 
W okresie warszawskim pows tała muzyka do 

śpi ewogry Klemensa Bentano Die Jusli
gen Musikanten (1 804 r.). Hoffmanna-

wi udało się zainte resować nią samego Wojciecha Bo
guslawskiego, który zgodził na jej wys tawienie w Te
atrze aroclowym. Na afiszu zapowiadającym premierę 

widniało nazwisko Hoffmanna jako miejscowego „dyle
tanta" . Zwracano tym samym uwagę , że widzowie będą 
mieli do czynienia z dzielem „ miłoś nika" - czyli amato
ra. Muzyka wzbudziła zachwyt. Dobre przyj ęcie dzie ł a 

s tało s i ę bodźcem do powslania kolejnych kompozycji: 
ś pi ewogry Nieproszeni gośóe, czyli Kanonik z iVIedio
Janu oraz utworów orkiestrowych i kameralnych. Kolej
ne dzieła powstawały już poza ·warszawą, któ rą Hoff
mann opuścił w 1807 roku. Wrócił do Niemiec, gdzie 
m. in. sprawowal funkcję dyrektora teatru muzycznego 
w Bambergu, jako krylyk muzyczny wspólpracował 

z czasopismem „AJlgemeine Musikalische Zeitung", 
prowadził orkiestry tealrów w Dreźni e i Lipsku. Pod 
koniec życ ia wróc ił do prawa pod ejmując pracę jako 
radca w Berlinie. Oprócz sonat fortepianowych, Kwin
tetu harfowego, Tria fort epianowego, czy Symfonii Es
dur skomponował równi eż operę Undine (1816) , która 
zajmuje najważniej sze miejsce w jego twórczości . 

Hoffmann kocha! muzykę , ale posiadał również talent 
literacki. Łączył go z doskonałym opanowaniem warsz
tatu pisarskiego. Sam nie mógł zdecydować, co jest dla 
niego najważniejsze . Dlatego też jego muzyka przepe ł

niona była literaturą**, zaś literatura muzyką . Powoli 
jednak pisarstwo zaczęło zys kiwać przewagę naci twór
czością kompozytorską, by w ostatnich latach życ ia zdo
minować ją zupelnie. Obecnie dzie ła muzyczne Hoff
manna, wykonywane sporadycznie, mają przede wszyst
kim wartość historyczną. Nazwisko ich twórcy utożsa

miane jest przecie wszystkim z nowelami, opowiadania
mi i baśniami z tomów Opowieści fantastyczne i Bracia 
Serafioóscy, a także z reprezentującą gatunek literatu
ry grozy - powieścią Diable eliksiq. Echa twórczości 

Hoffmanna pobrzmiewają w pisarstwie Gogola, Scotta 
i Balzaca. Jego nasycona motywami muzycznymi litera
tura by ła ~ jes t nadal źródłem inspiracji dla kompo
zytorów. Spiewacy no1ymberscy Wagnera, Kre
isleriana Schumanna, Opowieści Hoff
manna Offenbacha, Dziadek do orze-



chów Czajkowskiego czy Coppeha Delibesa lo dziela, 
nad klórymi bez wątpie nia unosił s i ę duch tego nie
mieckiego rornanlyka. Tym samym jego życiowy dyle
mat znalazl szczególne rozwiązanie - zwycięży ła lilera
lura, klóra inspiruje innych do pisania genialnej mu
zyki. 

Ma łgorzala Jl azurrk 

' By! to okr»s rozb iorów. 

"A. B. ~larx okrr~ l al twórezo:\t I loffmanna jako „llumal'zrni r na muzyk~ „ obra

zó11· lilr rac· kid1. 

"Coppelia", czyli odnowienie baletu 

Nie bez przyczyny nazwisko Leo Delibes' a, 
twórcy La Source, Coppefii i Sylvii, wymieniane jesl 
obok nazwiska Piolra Czajkowskiego. W tym samym 
bowiem czasie, w dwóch różnych ośrodkach kullural
nych: w Paryżu i Petersburgu, doszło do odŚ\\ieżenia 
widowiska balelowego, podniesienia jego poziomu 
i wreszcie ukszlallowania s i ę baletu jako formy mu
zyczneJ. 

Leo Delibes 

Twórczość balelowa Delibes' a przypadła na 
okres obniżenia poziomu arlyslycznego widO\\isk bale
towych. Upadek dokonywa! s i ę stopniowo: z biegiem lal 
rozwój sztuki baletowej wye ks ponował \\i rtuoze rię tan
cerza, a jego popisy s tały s i ę najwyższą wartośc i ą \\i do
wi ska. Rola muzyki ograniczała s ię do skromnego lowa
rzyszenia tym popisom. Zloty wiek romantycznego ba
lelu , który rozpoczął się od rewelacji jaką w latach dwu
dzies tych była Maria Taglioni , później Fanny Elssler 
i Carlotta Grisi, wyczerpal się już w lalach czterdzie
stych XIX stulecia. Co prawda działało jeszcze wielu 
uczeslników romanlycznego odrodzenia, m. in. Gautier 
i Sainl-Georges jako librec iśc i , Taglioni jako pedagog 
czy Lucien Petipa jako choreograf, opierali się oni jed
nak prm~e wyłącznie na wcześniej szych pomysłach. 

Leo Delibes (1836-1891) rozpoczął swoją twór
czość od operetek, mając zaledwie 19 lat. Pisywał je 
głównie dla leatru Bouffes Parisiens, w którym rządy 
sprawował Offenbach. Operetki te przyniosły mu suk
ces skoro zapraszany bywał na piątkowe '~eczory u Of
fenbacha, wieczory, które były stałym tematem rozmów 
w mieśc ie, a zaproszenie na nie u chodziło za towarzy
skie wyróżnienie . Później przyszła kolej na opery, dzię

ki którym zaproponowano Delibes ' m~ nie lada stano
wisko - drugiego dyrygenta chóru Opery paryskiej. Ale 
nie one przyniosą mu sławę i zaszczyty: tytuł Kawalera 
Legii Honorowej, s tanm~sko profesora Konserwato
rium i wreszcie fotel w Akademii. Do tego przyczyni si ę 
muzyka baletowa. 

La Source (Źródło) , balet wysta~ony w Paryżu 
12 listopada 1866 roku zyskał \~e lkie uznanie. Muzy
kę do pierwszego i czwartego aktu napisał Luch\ig Min
kus, akt drugi i trzeci skomponowal Delibes. Sukces 
osiągnię ty został w dużej mierze dzięki Arthurowi Sa
int-Leon - utalentowanemu baletmis trzm~, cenionemu 
tancerzm\i zapraszanemu do wszystkich niemal te
atrów Europy. Drugi balet Delibes' a - Coppe1ia, wy
stawiony w Operze paryskiej 25 maja 1870 roku , 
stal s i ę prawdziwym tryumfem baletmi
strza i kompozytora. Ostalni zaś - Sy-



/via (1876) , o którym Czajkowski powiedział , iż „lo 
pierwszy balet, w którym muzyka stanowi nie tylko 
glówny, ale i jedyny element zainteresowania" - przy
pieczętował już tylko s ławę . 

TB. IIaPERIAL DE L"OPEBA 
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Afisz premierowy 
baletu Coppelia ( 1870) 

Delibes wykorzystał w Coppelii modny wówczas 
temat zaczerpnięty z noweli Pias/am E.T.A. Hoffmanna 
- niemieckiego pisarza, kompozytora i rysownika. 

twory Hoffmanna były we Francji bardzo popularne 
(dzię ki tłumaczeniom m. in. Aleksandra Dumasa-ojca) , 
a jego twórczość miała szczęście do muzyki baletowej . 
Trwale miejsce w repertuarze wie lu teatrów i zespołów 
zapewniła jednak Coppe/ii muzyka Delibes' a. 

Ewa Markaczcwska 

E.T.A Hoffmann 
Pias kun 

Tic osobliwego nie widział w tym , że miał 

mieszkać nap rzeciw profesora Spalanzaniego, choć 

dość nieswojo s ię poczuł, gdy spostrzegł , że ze swego 
okna może zaglądać do pokoju , gdzie Olimpia często 
s iadywała, lak że mógł do woli prz)jrzeć s i ę jej kształ

tom, choć rysy twarzy były ni ewyraźne i zamazane. 
W końcu ud e rzyło go jednak lo , że Olim pia godzinami 
s i edz iała w takiej postawie, w jakiej ją ujrzał po raz 
pierwszy, nieod miennie przy tym samym stoliku , bez 
żadnego zajęcia, najwyraź ni ej jednak nie spuszcza
jąc z niego oka. Przyznać musiał , że nigdy mu 
s i ę nie zdarzyło widzieć pi ę kniejszej po
staci ( ... ). 



Właśnie zaję ty był pisaniem listu do Klary, kie
dy zapukano delikatnie do drzwi i niebawem ukazała 
s i ę na progu nieprzyjemna postać Coppoli . Nalanie! 
u czuł dreszcz, ale przypomniawszy sobie, co mówił 
Spalanzan i o swoim współziomku Coppoli , oraz słowo, 
które był dał Klarze w sprawie piaskuna Coppeliusa, 
zawstydził się w duszy tak naiwnej obawy. Zmógł się te
dy na s iłach i rzekt jak mógł nąjoboj ę lni ej i najłagod
niej: 
- Nie potrzeba mi barometru , przY,jacielu, możesz pan 
odejść! 

Na le s łowa Coppola wkwalerowal się całki em do poko
ju i odezwa! się głosem ochryp łym: 

- Nie. nie, nie id zie lu o barometr, bo ja mam także 

oczy ... piękne, przepyszne oczy.„ 
Mówiąc Lo , uśmiechał się ohydnie wyszczerzając zę by, 

a oczy jego błyszczały jak próchno spod gęstych, szpa
kowatych brwi. 

ratanie! zerwa! się wystraszony. 
- Jes teś szalony, mój panie: j akże możesz mieć do 

zdobycia oczy~ Oczy ... oczy! „. 
Wtedy Coppola s ięgnął ręką do wielkiej 

kieszeni i wyciągnąwszy stamtąd calą garść okularów 
zacząl je rozkładać na stole. („.) 
- A! To pan sobie Lego nie życzy! Ale ja mam tu inne 
szkielka, bardzo pi ękne„ . 

Pozbierał byt i pochował okulary i sięgnąwszy 
do innej ki eszeni , zaczął z niej wyjmować lornetki 
i perspektywy. 

Jak tylko okulary poznikały ze stołu , Nalanie! 
uspokoił s ię zupe łni e . Pomyślał o Klarze i przekonał 
s i ę natyc hmias t, że \rszys lkie zie omamienia miały źró
dło w nim sam,vm tylko i że Coppola nie jest żad1wm 
strachem an i L.vm bardziej sobowtórem przekl ętego 
Coppeliu sa. ale. przeci\rnie. najuczciwszym mechani
kiem i oplykiPm. Szk ła bowiem, które \\yjmO\ral z dru
giej ki eszl'ni . nie miały w sobie nic nadz\\'yczaj nego ani 
upiornego jak okulary. Chcąc s i ę Ledy z nim pogodzi ć, 

umyś lił k upi ć coś kolwi e k. Wybral malą . pi ę knie opraw
ną l o rn etkę i prz.dożyt do oczu, c h cąc ją '">rpróbować. 

N i gdy w życiu n ie widz iał lepszej : prz.vbl iża l a wszystko 
Lak dokładnie. że aż rozkosz był o pat rzeć. Mimowolnie 
skierowa ł ja ku mieszkaniu Spalanzanicgo. 

Olimpia s i edziała jak Z\\ykl e, z rę koma zlożon~1~ 

mi na stoliku . Teraz mógł dopiero prZ.\'.jrzeć s ię jej cu- -
clownie pi ę kn ej twarzy. Tylko oczy \ryclawal~· si~ dzi\rnie 
niern chome i martwe. Jednak\\' miarę jak się jej prz.v
palrywal, wyraźni e budziły si~ \\' nich \\·ilgoln e jaki eś 
blas ki. jakby promienie wstającego ks i ęż.vca. Powie
dzialb.vś, że zdo ln ość \\~dzenia rodziła s i ę dopiero w Lej 
postaci . Stopn iowo oczy jej ożywia ły s ię coraz mocniej. 

Nalanie! stal jakby przykuty do okna, nie umie
jąc oderwać wzroku od widoku bosko pi ękn ej Olimpii . 
Suche chrząkni ęcia i szuranie obudziły go z od rę twi e

nia. Coppola slał za nim. 
- Tre zechini! Trzy dukaty! 

Nalan ie!, który był zupelnie o optyku zapo
mniał , zapłac ił skwapliwie. 

I i eprawdaż~ Piękne szkie łka, ś li czn e szkie ł-

ka~ - mÓ\\~ ł Coppola och rypł)rn1 głosem , uśm ie
chając s ię szyderczo. 
- Piękne, piękne - rzeki mu na Lo Nata-



niel opryskliwie. - No, już idź sobie, bywaj zdrów, przy
jacielu! 

Coppola rzucil na niego dziwne spojrzenie. 
Idąc po schodach zdawal s i ę dusić ze ś miechu („ .). 

Wróciwszy zaslal firankę w tajemniczym oknie 
zapu szczo ną . Iie mógł ani lego dnia, ani przez dwa na
s tępne obserwować Olimpii , mimo że nie od s tępował 

prawie od okna i wciąż spoglądał przez lorn etkę Coppo
li . Na trzeci clzie łl ujrza ł ca łe okno staranniej jeszcze 
zasłoni ę te . 

Zrozpaczony, rozgorączkowany, gnany lęsknolą 
i pożądani em wybiegi na mias to. Obraz czarownej 
Ol i mpi i unosi·! s ię przed n im w powietrzu. wyptywal 
z każdego krzewu. zdając s i ę spog l ąd ać na niego pro
m ien islym i oczyma z btę ki lnej wód przezroczy. Myś l 

o narzeczonej całkiem wywiclrzala mu z głowy, marzy ł 

ju ż tylko o Olimpii.( ... ) 
Wracając do domu sposlrzegl \\ielki j akiś ruch 

w domu Spalanzaniego. Drzwi wszęd z i e porozlwierane 
były na przes trzał. wznoszono rozmaite s przę ty. ( ... ) Na
lanie[ zd ziwiony przys taną! na ulicy, przypatrując s ię 

Leorn wszys tkiemu , kiedy przvbliżv l s i ę do ni cgu Zvo·-
~ " ... b 

munl i ś mi ejąc s i ę zagadną! : 

- No, co powiesz na lo wszys tko~ 

Nalanie] wy,j aś nil , że nic powi edzieć nie może, 

bo nic nie wi e, tylko z wielkim zdziwieniem stwierdza, 
że w cichym i posępnym zwykle domu profesora panu
je wielkie zamieszanie i przeprowadza s i ę generalne 
porządki . ·wtedy Zygmunt wyjaśnił mu , że slary Spa
lanzani nie dalej jakjulro wydaje bal nader świ e tny, po
łączony z koncertem, na klóry zaproszona jesl przynaj
mniej polowa uniwersytelu. Chodzi zaś wieść, że na 
Lym balu po raz pierwszy wys tąpić ma jego córka, któ
rą cloląd lak zazdrośnie lrzyrnał w ukryciu. 

Nalanie!, znalazł s zy u siebie zaproszeni e, 
w oznaczonej godzi n ie z bijącym sercem zjawi! s i ę 

u profesora.( ... ) 
Po koncercie bal s ię rozpoczął. Tm'lczyć z nią! 

Z nią ! To był cel marzer'I i zabiegów Nala
niela. AJ e jak się lu ośmie li ć zapros ić j ą, 

królową balu , do tałlca~ A jednak! ie wiedzieć jakim 
s~o.sob~m , gdy tałl ce się zaczę ły, znalazł s i ę tuż przy 
~I~J; me była zamówiona jeszcze przez nikogo, i wła
sme on , choć zaledwie kilka słów mógł wyjąkać, ujął ją 

z~ rękę . Dtol'I Olimpii była zimna, jakby trupia. Nata
?r~l uczut d.reszcz na wszystkich członkach ; szczę
sc1e.m, spoJr:zawszy zdumiony w jej oczy, wyczyta! 
w. mch, l)'.le .miłośc i i lęsknoty, że zapomniał o wszyst
~tm w sw1ec1e. W lej chwili uczul także, jakby krew krą

zyć zaczęła w jej dłoni; dotkną! tę tna, bilo przyspieszo
nym napływem. I w nim rozpalił s i ę żar miłośc i.(„.) 

Bal u Spalanzaniego s tał się przedmiotem 
wielu rozmów w dniach nas tę pnych. Chociaż 

profesor uczynił wszystko, by osiągnąć świe t
ność, to przec i eż rozmaici wesołkowie potrafili 
przyczepić się do najniewinniejszych rze
czy. 



Wyśmiewano się ze sztywnej i niemej Olimpii , 
której, pomimo ładnej powierzchowności , zarzucano 
najzupelniejszą lępolę i przypuszczano, że z lej przy
czyny zapewne Spalanzani lak długo trzymał ją w ukry
ciu. Nalaniel nie mógł bez oburzenia słuchać uwag po
dobnych, przedsięwziął jednak mil czeć opornie. 
- Na co się zdało - mówił sobie w duszy - strzępić sobie 
j ęzyk w podobnym przedmiocie, dowodzić tym półgłów
kom , że tylko własne ich ograniczenie przeszkadza im 
ocenić boskie przymioty Olimpii.( ... ) 

Profesor Spalanzani zdawał się wielce sprzyjać 
stosunkom ralaniela ze swą có rką. Zupełnie niedwu
znaczny dowód życzliwośc i dal , kiedy Nalanie! zdobył 
się razu pewnego na Lo , by napomknąć o swoim Z\\~ąz
ku z Olimpią. Profesor rozpromie nił się w uśmiechu 
i OŚ\\~adczył, iż pozostawi córce całkowitą swobodę 

w lym wzgl ędzi e. 

Pokrzepiony lymi słowy Nalanie! poslanm~ł nie 
później jak nazajutrz błagać Olimpi ę, ażeby mu pm,~e
dziala wyraźnie lo , co już od dawna odgadywał w jej 
oczach, a mianm\~ci e : czy chce być jego na wieki. W tym 
celu począł szukać obrączki, klórą mu dala niegdyś 

mal ka przy \\')j eździe z dom u, chciał ją bm\~em ofiaro
wać Olimpii w zakład swojej wie rności, jako zadatek 
przyszłego wspólnego życia. Wpadły mu przy Lyrn wrę

ce listy Klary i Lolara, ale obojętnie odsunął je na bok, 
znalazł pierścionek i spiesznie uda! się z nim do Olim
pii. 

Wszedłszy na schody, uslyszal na górze loskol 
jakiś osobliwy, wyraźnie z pracowni Spalanzaniego do
chodzący. Tupano nogami, mocowano się,.coś sobie V.')'

dzierano, słychać Leż było trzaskanie drzwi, krzyki 
i przekleństwa. 
- Puszczajże, puszczaj mi zaraz, ty łotrze przekl ęty! 

Czyż na to poświęciłem własne życie! Cha, cha, cha, . 
inaczej się układaliśmy! 
- Ja zrobiłem oczy ... 
- A ja wszystkie kółka. 

- Głupiś ze swoimi kólkam:i! Puszczaj, 
przeklęty zegarmistrzu! 

- Precz! 
- Szatanie! 
- Dam ja tobie! 
- Masz, bes tio piekielna! 
- Puścisz~ Czy nie puścisz~ ! 

Były to głosy kłócących się: Spalanzaniego 
i straszliwego Coppeliusa. Pchnięty ni e poj ę tą trwogą, 
Nataniel rzucił się na górę. 

Spalanzani trzyma! jakąś figurę kobiecą za ra
miona, Coppola za nogi, i z największą zawziętością wy
dzierali ją sobie, ciągnąc każdy w swoją stronę. 

Nalanie! odrętwial ze zgrozy, poznawszy w Lej 

figurze Olimpię. Oszalały z gniewu, już się miał rzuci ć, 
by \\')1drzeć ją oprawcom, kiedy nagle Coppola z taką si
łą wydarł ją z rąk ojca, że ten zmuszony był puści ć ofia
rę . Jednocześnie tak silnie ciałem jej uderzył go 
w piersi , że profesor padł na wznak, a zataczając 
się przewrócił slół, na którym stały fiolkj , retor-
ty, flaszki i szklane cylindry. Wszystko to rozbi
ło się w najdrobniejsze szczątki z niesły
chanym łoskotem . 



Wtedy Coppola, przerzuciwszy sobie Olimpi ę 
przez plecy, zaczął schodzić, ś miejąc s i ę przeraźliwie, 
drewniane nogi figury zwisały obrzydliwie, obijając s i ę 
po schodach. 

Nalanie! stal jak skam ien i ały. Aż nazbyt do
kladnie zobaczył trupiobladą, woskową twarz Olimpii; 
w miejscach gdzie były oczy, widział tylko czarne wgłę
bienia. Była pozbawioną życia lalką. 

Spalanzani wił się na posadzce. Czerepy szkla 
powłaziły mu w głowę i w piersi, poprzecinały żyły wrę
kach, krew tryskała z ran jakby ze ź róde ł. Nagle zebral 
sily, zerwał się na nogi: 
-Trzymaj go! Leć! Jeszcześ lu~! Coppełiu s, przeklęty 
lotr! Mój najlepszy automat! Ukrad l go, strawiłem nad 
nim najlepsze dwadzieścia lal życia, wlożyłem w to caly 
majątek, więcej niż życie! Caly mechanizm, mowa, 
chód, wszystko mojego pomyslu. Oczy tylko, tylko oczy, 
lobie ukradzione. Och! Zbrodniarz! Och! Potępieniec. 
Łapaj go! Biegnij! Leć! Przynieś mi Olimpię! Tu masz 
oczy! 

Nalanie! wtedy dopiero spostrzegł na posadzce 
parę zakrwa\\ionych oczu, które w niego bystro patrzy
ły. Spalanzani schwycił je zdrową ręką i rzuci! mu na 
piersi. Wtedy szaleństwo porwało 1 ataniela w plomie
nisle swoje szpony i całkowicie za\\ichrzyło mu w gto-
wie. 

Hej! Hej! Dalejże! Dalej! Płomieniste kolo , kręć 
s ię! Wiruj! Grzmij! GV1ijunun! G\\ijunun! Tai1cuj, lalko 
z drewna, dobrze, prędzej! Kręć s i ę ! Leć! G\\ijunun„. 

I po tych s łowach rzuc ił się do Spalanzaniego, 
chwytając go za gardł o. Bylby go zadusił, szczęśc i em 
tumult zwabił \\ielu ludzi , którzy oderwali oszalalego 
lataniela, uratowali profesora i opatrzy li jego rany. 

Zygmunt, chociaż bardzo silny, nie był w stan ie 
sam utrzymać szaleńca . Ten wali! pięściami, gdzie po
padło, kopał i wrzeszczał wniebogłosy: 
- Kręć s i ę, lalko z drewna! Kręć się! Wiruj! 

Wreszcie połączonymi silam i zdołano go powa
li ć na ziemię i związać. Już tylko ryczał wściekle i pie
ni] się jak opętany. W tym smutnym stanie zm\ieziono 
go do domu obląkanych. 

„OpO\\ieści fantastyczne" 
ze zbioru „Opowieści nocne" 
Przełoży! Felicjan Faleński 

Coppelia 

akt 1 
Scena przedstawia plac w małym miasteczku. W oknie 
domu Coppeliusa siedzi dziewczyna, która uchodzi za 
jego córkę Coppelię. To ona właśnie wzbudziła niepokój 

Piotr Hani (Coppelius), Coppelia - Opera i Operetka w Szczecinie 1985 r. 

w sercu Swanildy, której narzeczony zbyt wyraźn ie in
teresuje się tajemniczą nieznajomą. Nadchodzi Franci
szek. Swani lda chowa się, by uważnie obserwować go 
z ukrycia. Franciszek stara się przypodobać 
Coppelii. Coppelia odpm,iada najego zalo-
ty skinieniem głowy. Dla Swanilcly jest to 



dowód niewiernośc i ukochanego. Dochodzi do sprzecz
ki pomiędzy narzeczonymi. Nadejście młodzieży prze
rywa tę sprzeczkę. Zjawia się Burmistrz. Ogłasza wieść 
o mającym się odbyć nazajutrz poświęceniu nowego 
dzwonu. Z tej okazji dzi ewczę ta, których ślub odbędzie 
się w tym dniu, otrzymają od Burmistrza posag. Cygan-

Henryk Walentynowicz, Grzegorz Kotek, Andrzej Pęczak 
Coppelia - Opera i Operetka w Szczecinie 1985 

ka przepowiada Swanilclzie miłość Franciszka. Zapada 
wieczór wszyscy s i ę rozchodzą. Ze swego domku wycho
dzi Coppelius. Nagle otaczają go chłopcy. Coppelius 
próbuje s ię opędzać przed nimi. Gubi klucz. Spostrze
ga lo Swanilda. Podnosi go - i razem z przY,jaciólkami 
wkrada s i.ę do domu Coppeliusa. Franciszek wspina s ię 
do okna Coppelii. Ploszy go nagły powrót Coppeliusa„ 

który szuka zagubionego klucza. Zauważywszy 
otwarte drzwi , zaniepokojony wraca do domu. 

Franciszek nadal wspina s i ę do okna 
Coppelii. 

akt 2 
Pracownia Coppeliusa. Wchodzi Swanilda z przY,jaciół
kami. Odsłania kotarę przy oknie - a wtedy okazuje się, 
że Coppelia jest tylko lalką. Ośmielone tym dziewczęta 
uruchamiają mechanizmy lalek. Wchodzi Coppelius. 

Małgorzata Darowska (Coppelia), Coppelia · Opera i Operetka w Szczecinie 1985 

Dziewczęta u c i ekaj ą. Swanilda chowa s i ę za kotarę. 

Przez okno wkrada si ę Franciszek. Coppelius przY,jmu
je go bardzo miło. Częstuje winem. Franciszek zasypia. 

Maria Kijak (Coppelia) - Opera Wrocławska 

Coppelius przysuwa do niego fole! z Coppelią. Jego ma
giczne zaklęci a mają teraz przenieść „fluidy życia" ..-~-..„ 
na ukochaną lalkę - tak, aby slala się żywą 
dziewczyną. Coppelia zaczyna s ię poru-



szać. Próbuje chodzić, tar1czyć. Jest coraz bardziej ru
chliwa. Stara się obudzić Franciszka. Coppelius usiłu
je złapać ją. Franciszek budzi się. Pogodzeni młodzi 
wybiegają. Coppelius jest zrozpaczony. 

Zbigniew Owczarzak (Franciszek), Waldemar Karst (Coppelius) · Opera Wrocławska 

akt 3 

Katarzyna Kochanowska (Coppelia), Grzegorz Kotek (Franciszek) 
Coppe/ia - Opera i Operetka w Szczecinie 1985 

Plac przed kościołem. Odbywa się uroczystość poświę
cenia dzwonu. Swanilda odbiera posag. Przychodzi roz
żalony Coppelius. Swanilda chce wynagrodzić szkody 
w pracowni. Proponuje mu swój posag. Burmistrz 
sprzeciwia się temu. Sam wręcza Coppełiusowi sakiew
kę. W pogodnym nastroju przebiega dalsza część mo
czystości. Rozpoczyna się ogólna wesoła zabawa. 

Maria Kijak (Coppelia) i Franciszek Knapik (Franciszek) 
Opera Wrocławska 



ZESPÓL AHTYSTYC:Zi\I' OPERY I OPERETKI \V SZCZECI i\ IE 

DYRYGENCI 
Pawe ł Klucz ko. Warcislaw Kunc. Luiza ~liara (asyst.) 
REŻYSER 
Artur l-lof'man 

SOLIŚCI 
Soprany - hrnna l~<\j, Ewelina llar\ska, Iwona llossa•. Anna Karns ińska'. 
~lalgorzata Pcrnfak. Bcal<1 Raszkiewicz*. Izabela Szczerba*. Izabella Tur
ban 
Mezzosoprany - Ewa Filip01ricz. Elwira Naguszewska, Malgorzata Oblój 
Tenory - Krz>·sztof Bednarek*. Janusz Dębows ki * . Blażej Grek*. Adam Je
l e ń. Józe f' Przes trzelski*. \Vics law Raczkowski*. Rado. law Rydle11 ski*. Le
szek Ś11idziń s ki '. Piotr Zgorzelski 
Barytony - ~łiroslaw Kos iń s ki. JrenC'u sz 1agu zewski. Włod zimie rz Skrtl
ski *. Leszek Skrla*. Boguslaw ZRla.5 iń ski ' 
Basy - Przem>·s ław Pi rek*. Jacek Gml'ry."* . . Jacek Greszta•. l3og11rnił ~l aj
ehrzak. Andrzej NowakOll'Ski*. Wi esław Orlowski*. Stefan Worożhic ki. 

Bogdan Kurowski 
Aktorzy - Jaeek Borcu('h*. Bolc·s łiLlnl Pafir1ska*. Woj('irch Leś niak. ~lacicj 
L>·s<LkOll'ski*. Henryk ~lachalica• 

ORKIESTRA 
Skrzypce - ~ lichaił Cebrij (kone.). Ewa Pukos (konf'„ Il gł.). 
Alicja Bctz. Nalillia Denisiuk' . Angelika Dołłolo*. ~!algorzata ~lakul cc* . 
Agnie:zka Trędowska. Graż~w1 \VietC'ska , ~lirosław Kasprrski '. Stanisław 
Parubc:zy, Tomasz Hutkowski. Pawel Tarala 
Altówki - Bogdan Krochmal. Pio! r KuA. Lud mila Husina 
Wiolonczele - Bogumiła Wójeik (mu z. sol.). Urszula Baranowska. Dorota 
Tara la. Lubow 1 lalas. E1ra Soezko 
Kontrabasy - Krystyna Bosiaeka. Zygmunt Osmańs ki ' . N eksander Samo
ilcnko 
Flety - 1';1deusz Wesołows ki * . .fanusz Witkic1rir·z (inspeklor) 
Klarnety - ~lariola ~J iszko1rska. Zenon Borkowski. 
Boguslaw Kraszewski 
Oboje - Dorota Jakóbska. Anna Śc ie pko. Jcrż~· Kowalski 
Fagoty - ~lartin Szczmiel. fan SC' idel 
Waltornie - Jan Bielski , \Vladimir I lalas. 
Krz.1·sztof' Kowalczyk. Jan \Vi ~ ni ews ki 
Trąbki - \Viktor llrcshsC'l1enyuk. \Vilalij l-lr C's h se h e n~11k '. Hyszard ~l ą

kolski 
Puzony - Lutjana Abel. Igor Ponomarir nko 
Tuba - Tomasz Zienk01l'il'Z 
Perkusja - Hcnala Bułat-Piecka. H~·szard Dziubak. l);m1ian Lrtbiak 
Harfa - Barbara Stalmierska 

BALET 
Kierownik i pedagog baletu - ~I i ros law Różal s ki . 

Soliści i zespół baletowy- Iwona Grzegorczyk. Jowita Kaklin. ~la
rzenna Krause. ~laria ~lalinowska-Prz>·byłowicz. Ewa ~lo

stowiee (inspektor) . C:hiara Pescc'. Irena Pozn~·sz . Anna 
Stawniak. Jolanta Woś . Ił.oman Gorlor. Janusz Grzegor
czyk , Andrzej Ki eć, Grzegorz Kolek, Rafał Homasz ko 

CHÓR 
Kierownik chóru - Ludmiła Thdtaeva 
Soprany - Mał()'orzata Górna. Larysa Hreshschenyuk, Beata Jankowska. 
~Jalgorzata Kieć, Elżbieta Mach (sol.). Maria Marciniitk-Jankowska. Kry
styna Maziuk. Iwona Morus. Danuta Sowa, Teresa Syrwid . Anna Wochna. 
kona Zalewska 
Alty - Danuta Dziubak, Monika Gałczyk-Lewi c ka. ~lalgorza.ta Kolek. Syl
wia Olejniczak. Wies ława Roszak. Beata Sobańska . Ewa \Vęalarz. ~1ałgo
rzala Zgorzelska 
Tenory - Jerzy Barlz. Andrzej Gibalski. Homuald ~laziuk. Zdzisław Przy
byl:ki. Marictn Sitarz, Kazimierz Sowa. Piotr Urban 
Basy - Pall'e ł Pau:t (sol„ inspektor). D<ll'iusz Hiblcr. Winicjusz JRnkow
ski . TRd cusz Janiczek, WRldemar SRdowski (sol.). S ł awomir Szemplińs ki. 
Marek 'l'obi<lSZ 

AKOMPANIATORZY - KOREPETYTORZY 
~lirosława Biala .. Natalia Dowbysz. Paweł Kluczko. Irena Palill'oda 

INSPICJENT - SUFLER 
Anna Franaszek. hrona KQpiń ska-Szos ta.k. SlRnislaw Czyżyk 

STROICIEL INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH 
Frnnciszek Zuska 

DZIAŁ TECHNICZNY 
Kieroll'nik techniczny - Zbigniew Mied z iń s ki 

Kierownik produkcji - Anna Urbanowicz 
Ki r rownik sceny - Piotr Pudło 

Kierownicy pracowni 
lm111iec ka damska - Agata Postawa 
lm111i ecka męska - Maria Juszczak 
pC'nrkRrsko-fryzjerska - Teresa Kruszczyńs ka 

plas tyczna - Robert Wilkmrski 
stolarska - Krzysztof \Vojdyla 
sz ' 11·~ka - Radom il Rokicki 
ślu sa rska - Andrzej Kordek 
tapicerska - Andrzej Brzeskol 
elektroakustyczna - Ryszard Zduniak 
rcż~·sc r światc l - Hyszard Lutomski 

re kll'i z~to r- Danuta Kowalska, Grażyna Bischof' 

Gló1my ksiQgowy - Anna Jurgiel Sobótka 
Asystent dyTektora - Renata Mazu.rowska.-Luczak 
Koordynacja pracy artystycznej - Dorota Krupska 
Konsultant literacki - Małgorzata Mazurek-Wód z 
Kicro1rnik działu promocji - Jadwiga Wójcik 
Specjalista ds. marketingu - Gabriela \Vilczy r1 ska 
Specjalista. ds. osobowo-socjalnych - Janina Trybuś 
Kiero1111ik administrac,1jo-gospodarczy - Anita. Wyborska 
Sckrel<uiat - Dorota Kowalczyk 
• ws pół praca 



Autorami fotografii wykorzystanych w programie są : 

- M. Behrendl 
- Z. Feliksiak 
- J. R. l''i,jałkows ki 
- J. Gilu11 
- M. Grotowski 
- L. Janaszak 
- J. Kulm 
- G. Wyszomirska 

Ze zbiorow 
ziału Dol< u me ntaCJl 

ZG ZASP 
- A. Zdebiak 

Ponadto wykorzystano: 
- W pólczesny tee1 lr lftlek w slowic i obrnz;1ch. PIW W<lrszawa 1965 r. 
- Program do baletu Coppf>lin Leo Delibe Teatru Wielkiego w Lodzi 1983 r. 

Redakcja 
Małgorzata Mazurek-Wódz 
Współpraca redakcyjna i korekta 
Ewa Markaczewska 

Opracowanie graficzne 
Bożena Owczarzak 
i studio Wizard. Wrocł aw 

tel. O 601 737 929 

Wydawca 
Opera i Operetka 
u I. Kors<Lrzy 34 
70-540 Szczecin 
tel. 489 03 40 

e-mail opera @europapress.com 

Druk 
Graphus Pach, Pozna11 

Wydanie I 

Opera i Operetka serdecznie dziękqje 
za pomoc przy realizacji premiery Coppelii 

Drukarni Graphus Pach w Poznaniu 
Zakładom Przemysłu Odzieżowego Odra w Szczecinie 

egzemplarz bezpłatro/ 




