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Twórca najstarszego baletu, kt(iry zachował sic do naszych 
czasów 1 od ponad 20 lat ut:rzy1nuie s1~' w repertuarze, 
Jean Dauberval urodził sit; 19 sierpnia 17~2 roku w Montvellier. 
Vv' rzeczy>vistości n3Z\val sit; Jean Bercher zaś Dauberval jest 
jego pseudonimem artystycznym 1 pod t:m1 nazmskiem wszedł 
do historii baletu jako t\vórca "La Filie mal gardee". 
Tancerz, baletmistrz, choreograf, ucze11 ojca nowożytnego teatru 
baletowego Jeana-Georgesa Noverre'a, z który111 współpracował 
.iako członek jego zespołu w Stuttgarcie w latach 1762-64, 
był wychowankiem paryskiq szkoły baletowej. Jako tancerz 
debiutował na scenic Opery Parvskiej w 1761 r. Po rozstamu sit; 
z zespołem Noverre'a z1Niązał sit; Jako pierwszy tancerz z Operą 
Parvską, gc'7.ie został ta\0..c balctmislrzcm. Od roku 178:-l działał 
poza Pary7em, gkm11ie w Londynie i Bordeaux, gd:ne powstał jego 
naJsłynnie.iszy balet. Dauberval zmarł 14 lutego 1806 roku w Tours. 
Jako choreograf tworzył balety odbijaja,ce tendencje demokratyczne 
przedre1volucyjnej epoki, 1vykorzystując la.ikc ludowe i narodowe 
i 1vprowadzając na scem~ postacie z ludu. Zgodnie 
1. reformatorskimi 1dea.111i Noverre'a <Lvvł do syntezy sztuki 
baletowq 1 pa.illomimy 11· służbie scenicznego wyrazu. I te cechy 
11yraża także jego "Córka źle stTzeżona", kt()ra po raz pierwszy 
została 11vrnwaclzona do repertuaru ha.Jetu Operv Śla,skiq 
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HENRYK 
KOr\~TJNSKI 

inscen1zaqa 
i choreografia 

Urodzony w Poznaniu . Choreogra f i reżyser operowy był w latach 
1956- J 972 so listą Opery Poznańskiej . Od roku 1973 w Operze S l ąsk i ej -
jednocześnie tancerz i asystent choreografa, następnie kierownik baletu 
i choreograf. Z bytomską sc.:ną zw i ązany w tej roli do dziś. Pelnił t akże 
timkcję kierownika artystycznego w tutejszej szko le baletowej. 

W Operze Sląskiej debiutował scenami baletowymi Nocy Walpurgii 
w '' Fauśc ie" Ch.Gounoda. Także tu zrealizował swój pierwszy balet 
pelno-spektaklowy "Stworzen ie świata" A.Pietrowa. W dorobku 
kilkadziesiąt pozycji - układów choreogra ficznych. reżyserii. scen 
tanecznych. Na scenie bytomskiej zreal i zował m.in. "Jezioro łabędzie'' 
i " Dziadka do orzechów " P.Czajkowskiego , "Coppe l ię" 
L.Delibesa. "Carmen" R.Szczedrina , "Hamasie" i "Stabat Mater'' 
Szymanowskiego, "Siedem grzechów głównych'' K. Weilla, "Królewnę 
Snieżkt;'' 8. Pawłowskiego i '' Pana Twardowskiego" L.Różyckiego . 
Autor układów choreograficznych do muzyki Wojciecha Kilara 
(w tym balety tatrza1iskie "Ad montes") , Brit1ena, Szeligowskiego, 
Mozarta. Inscenizator i reżyser oper: "St raszny dwór" St.Moniuszki. 
"Salome" R. Strausa, "Kościej nieśmiertelny" Rimskiego-Korsakowa, 
''Madama Butterfly" G. Puciniego, "Emani" i "Rigoletto" G.Verdiego. 
"Zemsty nietoperza" R. Straussa. 

W dorobku również wiele realizacji na scenach operowych Poznania. 
Warszawy, Gdańska, Krakowa, Bydgoszczy i Wrocławia . Stale 
współprac uje z Teatrem Muzycznym w Gliwicach . Teatrem Rozrywki 
w Chorzowie oraz scenami dramatycznymi w Katowicach, Sosnowcu 
i Zabrzu. Kilkakrotny laurea t Złotych Masek. Ostatnią pozycją 
zrealizowaną w Operze Śląskiej jest premierowy spektak l "Czar 
Straussa" - skomponowany w formie wariacji choreograficznych 
do muzyki Johanna Straussa . 
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KRZYSZ1~0F 

DZIE\VIĘCKI 

- kierovvnictwo 
i opracowanie 
1nuzvczne 

Dyrygent, sk rzypek . muzykolog, pedagog. Urodzi ł s i ę w Katowicach 
i tu kształcił się jako muzyk . W la tach 1972- 78 przebywal we Francji , 
gdz ie ukończyi s tudia muzycwc - w zakres ie teorii mu zy ki 
w Konserwatorium Paryskim (uwieńczone I nagrodą); dyrygentury 
w klasie prof. Pierre Dervaux w Ecole Normale de Musique , oraz 
skrzypiec w Konserwatorium Regionalnym w Boulogne-Bill ancoun. 
Ukończyl także studia uniwersyteckie na Sorbonie (anglistyka): 
Następnie - w roku 1981 - uzyskal dyplom Akademii Muzyczne.1 
w Krakowie w klasie dyrygentury prof. Jerzego Katlewicza. Uczestniczy! 
również w kursach mistrzowskich i otrzyma! kilkakrotni e stypendia 
zagraniczne. 

Jako dyrygent debiutował w sa li Gaweau w Paryżu w roku 1976. 
Kierował jako dy rektor an ys tyczny Wielkopolską Orkiestrą 
Symfoniczną (1982-86) i Państwową Filharmonią w Olsztynie 
( 1986- 1991 ). 

Krzysztof Dziewięcki ma w dorobku również współpracę 
z większością polskich orkiestr symfon icznych (z WOSPR odbył toumee 
po Sycylii). Dokonal wielu premierowych nagrań muzyki . polskiej 
(w tym Moniuszki, Nowowi ejskiego, Kurpi1isk1ego). Zorkiestrował 
m.in utwory Bizeta, Berlioza i Brahmsa. Jako dyrygent występował 
w wielu krajach, w tym we Włoszech, Rosji, Chile, Holandii , Niemczech 
i Francji. . 

Od roku 1996 jest dyrygentem Opery Sląskiej. W roku 1999 został 
także kierownikiem orkiestry i dyrygentem Zespołu Pieśni i Tańca 
"Śląsk". z którym występuje na scenach polskich i zagranicznych. 
z Henrykiem Konwińskim jako autor opracowania muzycznego 
partytury i kierownik muzyczny zrea lizował "Czar Straussa" . 



JAI\' BERN \ Ś 
- scenografia 

Urnd1ił s i ę w Warszawie i tam tc: i ukoriczył ASP poci kierunkiem 
wybitnego scenografa Andrzeja Majewskiego. W okres ie 25 lat pracy 
twórczej przygotował 50 realizacj i scenogra ficznych dla teatrów 
i tcle\vizji w Polsce i za gra nicą ( iemcy, Francja. Wiochy, Holandia, 
Belgia). kgo głębokie 1ainteresowa ni c muzyką s kłoniło go do 
współpracy z. teatrami muzycznymi i wi((kszość .iego realizacji to 
spektakle operowe i baletowe. Ważniej sze realizacje: "Czarodziejski 
flet" Mozarta (Teatr Wielki w Lodzi - 1973 r.) , "Faworyta" 
Ci . Dionizettiego (Opera Bałtycka - I 978 r.), "Ba lety pol sk ie" Kilar -
Szymanowski (Polski Teatr Tańca - 1977 r.), "Romeo i Julia" 
Ch. Gounoda (Opera Bałtycka - 1979 r.), Tryptyk oper Haendla: 
Kserkses, Sossarmc. Juliusz Cezar (Opera Bahycka i Krakowska 
- 1982-88 ), Ili Symfonia Góreckiego (Opera Wrocławska - 1994 r). 
"Czarodziejs ki flet'' (Teatr Roma - I 996 r.) 

Z Operą Śląską wspólpracuje Jan Bernaś od 1976 roku 
i zreali zował na jej scenie tak cenione spektakle, pk "Dama Pikowa" 
P. Czajkowskiego, "Sa lome" R. Strausa , "Nabucco" i " Emani ' ' 
G. Verdiego, "Król Roger' ' K. Szymanowsk iego, "Straszny dwór' ' 
St. Moniuszk i, Balety tatrza1iskie "Ad montes" W. Kilara, "Coppelic;" 
L. Delibes'a, "Zemstc; ni et~perza" J. Straussa, "Cyrulika sewilskiego'' 
G. Ross iniego, "Królewnę Snieżkę" B. Pawłowskiego, "Wizje'', "Sny" 
i "Zderzenia" do muzyki Chopina, Miliana i Liszta, "Tańce połow ieck ie" 
A. Borodina i "Czar Straussa". 

Równolegle z projektowaniem scenografii Jan Bernaś uprawia 
rysunek i malarstwo portretowe. 

We współpracy z Henrykiem Konwiilskim zrealizował kilkanaście 
pozycji - oper i baletów. 
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L4._ FILLE l\IAL GARDEE 
Petera Luch,viga I lertla 

l)zieje kompozycji muzycznych do baletu La Fifie mal 

gardee mogłyby posłużyć jako pretekst do przedstawienia historii 
muzyki scenicznej ostatnich dwustu lat. I jeśli nawet taka 
opowiedziana dziejami jednego baletu historia nie objęłaby wielu 
istotnych wydarzeń, to i tak refleksje musiałyby się niebyt różnić 
od tych , które towarzyszą każdemu poważniejszemu namysłowi 
nad muzyczną przeszłością. Niewiele jest bowiem dzieł , 

które tak często przekomponowywano, które z takim uporem 
skazywano na zapomnienie, a które w tak niewymuszony, 
naturalny sposób opierały się zmianom muzycznej mody, technik 
kompozytorskich, czy polityce repertuarowej. Najstarszy balet 
w każdej swej inscenizacji może być baletem nowym, o czym 
przekonuje każdy powrót Córki źle slrzeżonej na scenę . 

Nie wierny już dziś kto był autorem pierwszej kompozycji 
muzycznej baletu. Prawdopodobnie sam Jean Daubervall 
opracowując libretto i choreografię dzieła dobierał najbardziej 
popularne a zarazem odpowiadające jego wizji fragmenty 
znanych sobie utworów, melodie taneczne, piosenki popularne 
i ludowe. W owym czasie balet i muzyka rządziły się innymi niż 
dziś prawami. Inaczej też postrzegano wartość oryginalności czy 
choćby kwestie praw autorskich. Jeszcze w osiemnastym stuleciu 
plagiaty i autoplagiaty zdarzały się nawet geniuszom i nie można 
ich oceniać ze współczesnej nam perspektywy. Podobnie zresztą 
postępowali także twórcy późniejszych partytur tego baletu. 
Taki stosunek do muzyki baletowej rodzi konsekwencje, 
do których jeszcze powrócimy. Możliwe, że podczas 
przygotowania pierwszej partytury baletu z Daubervallem 
współpracował nieznany nam kompozytor. Faktem pozostaje, 
iż pierwsza pa11ytura do najstarszego zachowanego baletu była 
raczej wiązanką osiemnastowiecznych francuskich przebojów 
niż dziełem muzycznym, w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. 

Nie miało to jednak wpływu na powodzenie dzieła, które od 
premiery w 1789 roku , przez czterdzieści lat odnosiło sukcesy na 
najlepszych scenach baletowych. Z biegiem lat zmieniały się 
jednak muzyczne mody oraz gust i oczekiwania publiczności. 
O ile libretto Daubervalla wciąż inspirowało choreografów, 
muzyka nie oparła się przemijaniu. Zamówiono więc nową wersję 
muzyki , którą przygotował ówczesny dyrektor chórów Academie 
Royale de Musique, znany póżniej głównie jako kompozytor 
muzyki scenicznej Louis Joseph Ferdinand Herold ( 1791-1833). 
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W 1828 roku dzieło powróciło na scenę Opery Paryskiej 
w nowej oprawie dźwiękowej i do połowy XIX wieku ta właśnie 
wersja królowała na scenach europejskich. Nie chcąc zapewne 
odbiegać od charakterystycznego kolorytu pierwszej wersji, 
w swojej muzyce do La Filie mal gardee Herold posłużył się 
licznymi fragmentami zaczerpniętymi z pierwszej wersji oraz 
cytatami z oper Rossiniego. Herold umiał podporządkować 

muzykę akcji baletu, znał gusta ówczesnej publiczności, nie 
zdołał jednak ustrzec się przed konwencjonalnością i brakiem 
konsekwencji, co zważywszy ilość cytatów nie powinno nawet 
dziwić. Stosunkowo krótkie było też życie jego wersji Córki źle 
strzeżonej. która w drugiej połowie XIX stulecia popadła 

w zapomnienie. I pewnie publiczność i dziś nie znałaby tej wersji, 
gdyby nie decyzja Johna Lunchbery'ego, który zamiast napisać 
nową muzykę do inscenizacji Fredericka Ashtona odświeżył 
wersję Herolda. Ta urzekająca prostotą i wdziękiem wersja 
dwóch utalentowanych i sprawnych warsztatowo kompozytorów 
ma po dziś dzień wielu zwolenników, choć faktem jest, że 
Lunch bery nie przekroczył granic wyznaczonych przez Herolda, 
utrzymując swoje opracowanie w stylu sielankowo-klasycznym. 

Kiedy w I 864 roku Paul Taglioni postanowił wystawić 
w berlińskiej Hofoper Córkę ile strzeżoną , która otrzymała 
niemiecki tytuł Die Schlecht behiitete Tochter, zwrócił się do 
swego przyjaciela, kompozytora i dyrygenta baletu w Berliner 
Oper Petera Ludwiga Hertla (I 8 I 7- I 899) z prośbą o napisanie 
muzyki do spektaklu. Hertel wywiązał się z trudnego zadania 
znakomicie , przedstawiając solidnie opracowane dzieło 

muzyczne. Ale choć jego kompozycja była dziełem w większym 
stopniu niż poprzednie zwartym, on również nie ustrzegł się 
pokusie wzbogacenia utworu licznymi cytatami. Niewątpliwą 
zaletą jego partytury są wyrazistość zamysłu formalnego oraz 
sceniczna sugestywność. Było to dzieło bez wątpienia udane, 
choć niektórzy krytycy zarzucali mu konwencjonalizm 
i akademickość, zwłaszcza we fragmentach, w których dominuje 
ilustracyjność. 

Cechą muzyki Hertla była klasyczna niemal prostota. 
Nie wolno jednak zapominać, że w owym czasie utwory Haydna 
studiowano jako wzorzec kompozytorskiego rzemiosła. 

Romantyczne ideologie nie tylko pozwalały dostrzec wartości 
stylizowanej na ludowość sielance, pozwalały przede wszystkim 
szukać inspiracji w muzyce ludowej i stąd czerpać wzorce 
melodyczne i rytmiczne. A dowodów na wyostrzony zmysł 
muzycznej obserwacji w muzyce Hertla nie brakuje. Taniec kur, 
pełne radości życia rubaszne niemal tańce wiejskie przeplatają 
się tu z nawiązaniami do muzycznej poetyki klasyków, ambitne 
pas de deux z wariacjami oraz porywające fragmenty taneczne 
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współistnieją ze scenami, w których muzyka pełni funkcje 
ilustracyjne. 

Ilustracyjność muzyki Herla mieści się w stylistyce 
dziewiętnastowiecznej. W nielicznych fragmentach kompozytor 
pozwolił sobie na wyjście poza ustalone przez klasyków normy. 
W historii muzyki niewiele pozostało z owego okresu dzieł, które 
przekraczały granice ówczesnej estetyki. I z pewnością 
kompozycja Hertla do nich nie należy. Jest to raczej muzyka 
dobrze wyważona, łatwo poddająca się nastrojowi scen baletu, ale 
też w żadnym fragmencie nie popadająca w przesadny 
emocjonalizm. 

Ludowy charakter baletu świetnie podkreśla prosta 
harmonika oparta na systemie dur-mol, akordach eliptycznych, 

jasnych i nieskomplikowanych modulacjach. Rolę różnicującą 
pełni instrumentacja - czasami w duchu klasycznym oszczędna, 
to znów zagęszczona jak u Verdiego, czy we współczesnej 
Hertlowi operze francuskiej. Również rytmika odgrywa 
niepoślednią rolę. Wiele tu zróżnicowanych polek, galopów 
i walców nadających tempo i charakter akcji. Temperament 
kompozytorski Hertla zdecydowanie błyszczał we fragmentach 
tanecznych. 

Godna również uwagi jest liryczna, wdzięczna melodyka 
tematów, głównie w partiach ilustrujących wątek miłosny. 
Ale nawet romantyczne fragmenty nie przekraczają granicy 
dobrego smaku, nie ma tu zbytecznej tkliwości, egzaltacji, 
czy teatralnych uniesień. Charakter tych fragmentów przywodzić 
może na myśl słynne wolne części z utworów Beethovena 
czy Schuberta. 

W późniejszych latach dzieło Hertla często poddawano 
przeróbkom. Czasami były to drobne poprawki bądź zmiany 
instrumentacyjne, częściej jednak wymieniano całe fragmenty, 
zastępując jej wstawkami z modnych oper i baletów. 
Najdalej posuniętą przeróbką było opracowanie rosyjskie 
dla Teatru Maryjskiego w Petersburgu. W 1885 roku Marius 
Petipa i Lew Iwanow wzbogacili wersję Hetila fragmentami 
dzieł Leo Delibesa, Ludwiga Aloisa Minkusa, Cesare Pugniego, 
Riccardo Drigo i Antoniego Rubinsteina. Ta właśnie wersja 
była i jest podstawą wielu inscenizacji, a zmiany w niej 
poczynione są tak znaczące, że niektórzy uważają ją za kolejną 
wersję muzyki do baletu Daubervalla. Wśród wielu opracowań 
istnieje też wersja Heinza Spoerli wystawiona w Bazylei 
w 198 I roku. Z czasem zapomniano lub zagubiono 
niektóre fragmenty oryginalnej wersji, jednak pozostaje 

niezaprzeczalnym faktem, iż to właśnie muzyka Hertla 
przetrwała najdłużej i może poszczycić się największą 
liczbą spektakli. 
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Mimo wielu przeróbek historia obeszła się z kompozycją 
Hertla stosunkowo łagodnie . Gorszy los stał się udziałem samego 
twórcy, który został praktycznie zapomniany. Jego nazwisko 
nie figuruje w encyklopediach, nie jest wymieniany 
w opracowaniach poświęconych historii muzyki. A przecież 

za życia był to kompozytor cieszący cię znaczą popularnością. 
Autor kilku znanych dzieł scenicznych, piosenek i utworów 
tanecznych oraz ceniony dyrygent. Oprócz Córki ile strzeżonej 
w jego dorobku znaleźć można szereg pieśni. Wiadomo też, iż jest 
autorem oryginalnej muzyki do dwóch wcześniej napisanych 
baletów. Sukcesem kompozytora był skomponowany do libretta 
Paula Taglioniego balet Flik i Fiok (Flick und Flocks Abenteuer) 
wystawiony w Mediolańskiej La Scali w 1862 roku. Miał ponad 
czterysta przedstawień , a liczne inscenizacje w wielu 
europejskich metropoliach pozwalają mówić o sukcesie. 
Uznanie zdobył również napisany wspólnie z Paulem Taglioni 
balet Don Parasol, jednak kiedy utwór zdjęto z afisza uległ on 
zapomnieniu i gdy w 1981 roku berlińska Komische Oper 
postanowiła wznowić to dzieło, okazało się, że zaginęła partytura. 
Muzykę zatem opracowano ponownie, wykorzystując fragmenty 
utworów Leo Delibesa La Source i Sylvia. 

Do dziś natomiast berlińczycy pamiętają jeden 
z największych dziewiętnastowiecznych przebojów swego miasta 
Lampenputzer ist mein Vater, którego autorem jest właśnie Peter 
Ludwig Hertel. Ponadto w dorobku Hertla znaleść można szereg 
zapomnianych pieśni na głos z towarzyszeniem gitary, między 
innymi Weg zum G/iick, Am meine Lyra, Weltweisen, Wohinaus 
zum grunen Hirteen dart hinauf, Ungesti//tes Se/men, Sehnsucht, 
Dir kle in es Beth/ehem erklang, Jungling, Gu11St des Augenb/ickes. 
Inne jego dzieła popadły w zapomnienie, bądź bezpowrotnie 
zaginęły. 

Kompozycja Hertla jest żywym świadectwem zmian 
dokonujących się w naszej kulturze muzycznej, a przecież ciągła 
zmienność dzieła, stałe przeróbki, wstawki i dodatki mające 

przystosować je do aktualnych oczekiwań to cecha typowa dla 
kultury ludowej - paradoksalnie wygląda to tak, jakby tematyka 
libretta rzutowała na losy samego dzieła. W każdej wersji 
znaleźć można liczne cytaty i fragmenty zaczerpnięte z dzieł 
innych kompozytorów. Z czasem wręcz tradycją stało się 

przekomponowywanie i włączanie różnych fragmentów, które 
"wzbogacały" pierwotne wersje dzieła. Doprowadziło to do 
sytuacji , w której każde z opracowań znane jest w wielu wersjach. 
Często jedynym śladem jaki pozostał po fragmentach 
oryginalnych był wyciąg fortepianowy. W sumie zatem Córka źle 
strzeżona może poszczycić się nie tylko najdłuższym stażem, 
ale i ndjwiększą liczbą opracowań muzycznych. 

[() 
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Wobec braku ostatecznej, pewnej 1 niezmiennej wersji 
podjęcie się inscenizacji Córki źle strzeżonej z muzyką Hertla 
związane jest ze znacznym ryzykiem, wymaga nie tylko 
kompetencji artystycznych, ale także pracy historyczno
muzykologicznej. Partytura znajdująca się w archiwum 
Opery Śląskiej, przywieziona niegdyś ze Lwowa, nie jest 
kompletna - dwa fragmenty zachowały się wyłącznie w postaci 
wyciągów fortepianowych. Konieczne więc było nie tylko 
dokładne przejrzenie, ale i rekonstrukcja brakujących głosów 
- pracy tej podjął się KrzysztofDziewięcki. Również kolejność 28 
fragmentów została dostosowana do koncepcji choreograficznej -
autorem opracowania jest Henryk Konwiński. 

Ryzyko związane z przygotowaniem tego utworu w pełni 

rekompensuje skala wydarzenia. Oto miłośnicy baletu mają 
okazję v.rysłuchania dzieła, którego już od dziesięcioleci w Polsce 
nie wykonywano. Wprawdzie w latach sześćdziesiątych 

gościnnie wersję Hertla prezentował Ballet Natzional de Cuba, 
ale jakość prezentacji muzycznej była tak niska, że mogła raczej 
zniechęcić , niż przekonać kogokolwiek o wartości tej partytury. 
Oto więc przedsięwzięcie, które ma szansę okazać się 

wydarzeniem w historii polskiego baletu: Córka ile strzeżona 
w wersji niesłusznie zapomnianego kompozytora Petera Ludwiga 
Hertla z pewnością zasługuje na przychylną uwagę. 

KRZYSZTOF D. SZATRA WSKI 
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Pierwsza wykonawczyni roli Lizy - Theodore 
Dauberval, żona choreografa, wcześniej znana jako 
Mile Theodore, czołowa solistka Opery Paryskiej. 

„ „ 

CORKAZLE . 
STRZEZONA 

Szkic z dziejóvv j~j scemcznego żvwota 

Dyrektor i choreograf znanego teatru francuskiego 

w Bordeaux, Jean Dauberval , v-ryszedłszy pewnego dnia na spacer 
przypadkowo zatrzymał się przed witryną sklepu szklarza 
i zobaczył na niej kolorowaną litografię. przedstawiającą 
wiejskiego parobka uciekającego w popłochu z chaty, której 
właścicielka, rozsierdzona starsza pani, ciskała za nim kapelusz, 
a scenie tej przyglądała się szlochając młoda dziewczyna. 
Tak wedle starej anegdoty zrodził się pomysł "Córki źle 
strzeżonej", baletu, który po swej premierze 1 lipca 1789 r. cieszy 
się do dziś niesłabnącym powodzeniem stanowiąc najstarszą 

i j edną z najpopularniejszych pozycji światowego repertuaru 

I'.! 

Wybitna tancerka 
rosyjska 
ANNA PAWŁOWA 
w roli Lizy. 
Partię tę kreowała 

w słynnej wersji 
Petipy - Iwanowa 
na scerne 
petersburskiej 

baletowego. Jest to zjawisko tak niezv-rykłe w sztuce, która wedle 
opinii sir Frederica Ashtona, jednego z najv-rybitniejszych 
choreografów XX w., starzeje się szybciej aniżeli codzienna 
gazeta, że warto się zastanowić nad powodami tej wyjątkowej 
długowieczności dzieła i jego niezmiennie doskonałej kondycji. 

Dla współczesnych "Córka" była atrakcyjna przede 
wszystkim dlatego, że w powodzi mitologicznych i wyszukanie 
literackich w doborze treści baletów stanowiła wyjątek nie tylko 
jako opowieść o ludziach bliskich tym, którzy zasiadali na 
widowni, ale i jako znakomita, pobudzająca do żywiołowego 
śmiechu komedia. O trwałym powodzeniu dzieła zdecydowały 
jednak jeszcze inne walory: uniwersalna treść baletu, dająca się 
łatwo przetożyć na język ruchu, język tańca i nie starzejący się, 
bezpretensjonalny, ale dobrego gatunku humor, przekazany 
poprzez perypetie świetnie nakreślonych sylwetek bohaterów ze 
znakomitą rolą wdov-ry Simone, v-rykonywanej od początku przez 
mężczyznę. Któż z nas nie uwielbia rozumieć bez pomocy 
drukowanego libretta wszystko, co dzieje się na baletowej scenie 
i któż z nas nie marzy, by się serdecznie tym ubawić? 



Na scenie 
Teatru Wielkiego 
w Warszawie 
w tytułowej rol i 
Lizy znakomita 
tancerka 
HALINA 
SZMOLCÓWNA 
(choreografia 
Piotr Zajlich). 
Po raz pierwszy 
Warszawa 
zobaczyła 
ten balet 
w 1809 r. 

Wbrew pozorom są to jednak bardzo wygórowane 
wymagania. Może im sprostać ty lko taki artysta, który doskonale 
zna zalety i zakres możliwości języka ta11ca, języka ruchu i ma 
pełną świadomość tego, co można, a czego po prostu ni e da się 
opowiedzieć tym j ęzykiem . No i został przez naturę obdarzony nie 
tylko dużym poczuciem humoru, ale i szczególnym talentem 
przekazywania go innym poprzez akcję sceniczną. O ileż łarwiej 
bywa w teatrze doprowadzić widzów do łez, aniżeli wywołać 
spontaniczne wybuchy śmiechu. A już najgorzej bywa w tych 
ostatnich przypadkach z teatrem baletu , w którym prawdziwy, 
spontaniczny humor bywa zjawiskiem tak rzadkim,że gdy się 

wreszcie pojawi , prowadzi czasem do zaskakujących reakcji: 
publiczność baletowa krępuje się śmiać na balecie I 

"Córce żle strzeżonej" udało się skutecznie pokonać te -
wydawałoby się - nie do przezwyciężenia trudności i przez 
przeszło dwa wieki cieszy s ię powodzeniem u kolejnych pokoleń 
wid zów, przybi e rając co jakiś czas nieco odmienne , 
przystosowane do zmieniających się upodobań rozwiązania. 

Badacza, który chc iałby spisać szczegółowo dzieje wędrówek 
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BAR BARA RAJSKA (Liza) i IR EN E ·sz WIŚN !EWSKJ 
(Co lin ) na scenie teatru Wielkiego ( 1977) w spektak lu w s łynnej 

choreografii Fredericka Ashtona. Była !OJU Ż 16 reali zacja "Córki 
źle strzeżonej" w Warszawie - od pierwszej z roku 1809 licwc. 

i różnorodnych wcieleń tego dzieła , czekałby jednak trud 
wypełnienia ki lkuset stron. Z kon i eczności wi ęc wypad nie 
ograniczyć s ię do za prezentowani a jedynie zasadniczych 
punktów tej ni ezwykłej historii . 

() premierze zachowało się bardzo niewiele wiadomości: 
znany 1est szczegółowy scenariusz; wiemy, że rolę Lizy tańczy ła 
Mile Theodore, żona Dauberval a, a towarzyszyła całości 

składanka różnych popularnych melodii. Wielki i długotrwały 
sukces odniosła wersja, przygotowana przez ucznia Daubervala, 
Jeana Aumera, dla Opery Paryskiej, która od premiery 7 listopada 
1828 wystawiana była aż do 1854 r. stając się wzorem dla 
niezli czonej ilośc i przeróbek i naśladowań . Dla tej wersji 
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partyturę skompilował Louis Herold Jedną z głośniejszych 

1nterpretacJ1 była wersja Julesa Perrota, wystawio_n~ 

w Petersburgu 24 października 1854 r. Warto tu też wspomrnec 
o premierze Paula Taglioniego, syna wielkiego Filipa 
i wieloletniego choreografa opery berlii'1skiej, z 7 listopada I 868 r. 
choćby z tego względu, że powstała do niej nowa partytura Petera 
Hertla, która stała się podstawą inscenizacji Mariusa Pet1py 
i Lwa Iwanowa dla carskiego teatru w Petersburgu z 15 grudnia 1885 r. 
Ta właśnie inscenizacja, znana pod zmienionym tytułem "Daremna 
os tro żność", przetrwała burzliwe czasy przełomu wiek_ów 
i w większym lub mniejszym stopniu stała się punktem wyJsc1a 
do niemal wszystkich XX-wiecznych wersji. które wraz 
z szeroką ekspansją rosyjskiego baletu pojawiły się w wielu zakątkach 
śwa ta . W oryginalnym kształcie prezentował ją od _19 12 r. 
zespół słynnej baleriny Anny Pawłowej. Jedną z wyb1tllleJszych 
inscenizacji rosyjskich stała się premiera ''Córki" w nowoJorskieJ 
American Ballet Theatre, przygotowana w 1940 r przez Bronisławę 
Niżyńską. Balet ulegał również ewolucji w Związku Radzieckim. 

Do najlepszych opracowań należały insce111zacJe Aleksandra 
Gorskiego, Asafa Messerera i Leonida Ławrowskiego. . 

Od połowy XX w. poJ3wił s ię nowy kierunek korzysta111a 
z tego arcy-baletu: samodzielne interpretacje. :v . któr_Ych 
odcieó humoru wypływał z narodowych skłonnosc1 tworcy 
i zapotrzebowań jego publiczności. Na tym tle oryginalnością 

podejścia wyróżniły się dwie premiery: kubańska 1 angielska. 
Twórczynią pierwszej, z 1952 r., była AlicJ3 Alonso, 111e tylko 
znakomita balerina. utal entowana organizatorka Narodowego Baletu 
Kubańskiego. ale i wnikliwa. kulturalna odtwórczyni starych, 
wartościowych dzieł w możliwie wiernych oryginałowi kształtach. 
Najznakomitsze rezultaty osiągnęła w przypadku ''Giselle'' i właśnie 
"Córki źle strzeżonej" . Polityczna izolacja Kuby sprawiła Jednak, 
że to znakomite przedstawienie zostało przeniesione jedynie do wielu 
teatrów z kręgu ówczesnych ''demoludów". Natomiast młodsza 
o osiem lat wersja angielska z 28 stycznia 1960 r. autorstv•a Fredericka 
Ashtona, stała się autentycznym światowym bestsellerem , 
powielanym niemal we wszystkich częściach świat~. M11no 
nawiązania do rosyjskich tradycji poprzez osobę konsultantki, Tamary 
Karaswiny, głośnej baleriny diagilewowskich Baletów Rosyjskich, 
artystyczny geniusz autora, jego subtelne, pełne wdzięku i pros~oty 
poczucie humoru sprawiło, że jego "Córkę" można śmrnło zahczyc do 
arcydzieł XX- wiecznego baletu światowego. 

N a polskie sceny baletowe, czyli na scenę warszawską, "Córka źle 
strzeżona" trafiła stosunkowo szybko, bo już 8 stycznia 1809 r., 
za sprawą gościnnie występującej trupy francuskich tancerzy 
pat1stwa Volange. W ciągu następnych_ lat powracała w1elokrot111e, 
ale zawsze w gościnnym v1ykona111u tancerzy zagramcznych. 
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Całkowicie polska premiera odbyła się dopiero 14 czerwca 1834 r. 
na scenie niedawno otwartego warszawskiego Teatru Wielkiego 
w choreografii dyrektora baletu Maurice Piona z Wandą Lideman 
i Mikołajem Grekowskim w rolach kochanków. Rzecz ciekawa. 
że panna Lideman nic była pienvszą polską wykonawczynią roli 
Lizy. Tak się bowiem złożyło I O lat wcześniej, że gościnnie 
występujący francuski tancerz pan Castillon przyjechał bez 
partnerki i dyrekcja baletu powierzyła rolę Lizy znakomitej 
tancerce i aktorce Julii Mierzyńsk iej . Tej samej, która rok 
wcześniej skomponowała niezapom111ane "Wesele w Ojcowie". 
Wersja Piona utrzyma ta się na scenie do 1838 r. osiągając pokaźną 
na owe czasy liczbę 17 przedstawień. Warto na koniec dodać, 

że ostatnią wykonawczynią roli Lizy w tej wersji była wielka 
Konstancja Turczynowiczowa .Nastć{pne trzy wersje. które 
pojawiły się Teatrze Wielkim w Il połowie XIX w., były d z i e łami 
włoskich choreografów, którzy kolejno rządzili warszawskim 
baletem. W pierwszej, z 16 stycznia 1870 r., autor. Virgilius 
Calori, zmienił tytuł na "Lizettę'' i t.;: tytułową rolę powierzył 
jednej z najświetniejszych polskich tancerek XIX w. Helenie 
Cholewickiej . Drugą premierę pod ty tułem "Lizetta", wystawił 
4 czerwca 1882 r. Jose Mendez jako pole do popisu dla gościnnie 
występującej sławy europejskiego baletu Virginii Zucchi. Po raz 
trzeci , znów jako " Lizettę''. wystawił balet Emico Cechetti 
8 marca 1903 r. Było to przeniesienie petersburskiej insceni zacj i 
Petipy ijak kilka innych pozycji miało stanowić pole do popi su dla 
rosyjskich balerin, które w tych latach bardzo często występowały 
gościnnie w Warszawie. 

W odrodzonej Polsce "Córka" - wciąż jako "Lizetta'' -
powróciła 20 lutego 1920 r. w opracowaniu Piotra. Zajlicha: 
który - rzecz zaskakująca - przeniósł akcję z połud111a FranCJ 1 
do Holandii. Rola tytułowa była popisem primabaleriny Haliny 
Szmolcówny, a jako wdowa Simone występował jeden 
z najświetniejszych komików polskiego baletu Adam Blancard. 
Po 15 latach, 27 października 1935 r. balet pojawił się po raz 
ostatni przed Il wojną światową jako: "Przekorna Lizetta" 
w opracowaniu Mieczysława Pianowskiego, wieloletniego 
współpracownika słynnej Anny Pawłowej. . . . . 

Po 1945 r. "Córka" stała się niezwykle rzadkim ZJ3w1sktem 
na polskich scenach baletowych. 5 maja 1973 r. ukazała się 

w łódzkim Teatrze Wielkim w opracowaniu Eugeniusza 
Paplińskiego, które było przeróbką arcydzieła Fredericka 
Ashtona. Balet stał się sukcesem i długo gościł na łódzkiej sce111e. 

Prawdziwym szlagierem repertuarowym była jednak 
warszawska premiera z 17 kwietnia 1977 r. , która stanowiła pełne , 

legalne przeniesienie na scenę Teatru Wielkiego oryginalnej 
wersji angielskiego arcydzieła. Podwójna obsada zastała 
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niesłychanie trafnie dobrana, a mimo to pierwsze miejsce 
przypadło Witoldowi Grucy, niezapomnianemu odtwórcy 
kreacji Wdowy Simone. Całe przedstawienie odniosło niebywały 
sukces, czego dowodem może być drobna z pozoru , ale jakże 
wymowna anegdotka. Otóż w kilka dni po premierze na afiszu, 
przyklejonym w ruchliwym miejscu przy domu towarowym 
Sezam ktoś flamastrem napisał wielkimi literami : "BARDZO 
DOBRE PRZEDSTAWIENIE' " 

Obecna premiera jest więc, liczbowo rzecz ujmując, trzecią 
po wojnie inscenizacją, ale pierwszą własną próbą interpretacji 
tego - można śmiało powiedzieć - arcydzieła wieków. 

JANfNA PUDEŁEK 
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TRESC BALE1 [ T 

AKT I. 
Obraz I 

Ranek Ila farmie \ ·Vdowv Simrn1e. \V obejściu Kokoszka 
W)'11ro11·ad1a z Kurnika kurczt;ta na spacer. 

Z don Hl 11yd1odzi l ,iza. a 1111er ta br .it:i marka, wdo11a Simone, 
kl('> ra usillljC, niezbyt skoIA dn pracy dirkę przymusi( do 
codzienmd 1 obo11iązków, od któ11cl1 pr;1gn;1 .i<\ odc1ąg11 ;1( 
dzie11n.t;ta z sc1siec btwa i 1,akochany Colin. 

\Vdoll'a Simone , która rna sm~jc plam· matTvn10111al11e wobec 
córki. p17.ega11ia kochanci;·o przez Liz\ Colina. 7 radości <\ natomia~t 
wila bogatego s<1s1ada "l(J111asa 11ego syna Alaina, 1.a którego pragnie 
11y< la ć- córk<;. 

Jest pora i.niw- 11Y1J <\i<.'C1 prze7 wd011·~· ie1in udai<\ sit; do prac1· 
11<1 pole. 

Obraz2 

\\' Ltgod11ym pe1zażu 

p OJ a 11 1 a.I'\ s 1 <,': Kok o~ 7. ka 
strofui<\Ca rnesfórnego Kogucika 
(kmu:t;ta rodz<\iu 7.eilskicgo 
są jak zall"VC posłuszne), Colin 

1 dzie11Tz\ la. Pc">źnie1 hogat1 
' J(imas. 11doll"a Simorn: , L1~a 
1 mzlin,Lim· Afai11. 

Obraz] 

7.11111 a. Po pran· radosna 
za li;.111-;1. N;1 .\<.w rni sku spoh·kaJ<I 
s1(" 11·s11'0.n .Ju i: poz1u11 i. L1a 
I C,i)i11 lllllll O jll1l' Sl .k ód .>;(\ 

z11ow 1: r<11.cn 1. Roz,JlTdzona 

11·d< 111 <> Simone prze ·~w; 1 Im 

-;potk.1111c. C11i e\\" wdowy uslci]C. 

gch· D1cli,·c011a przez d1.i ·11·c1:1,·1 a 

ocłd <\lt· sit,' 11sp<'>l11ei zaba11ic . 
Og«iln;1 1;.1dosc'- pr zc n11;.1 

g11 ałto11na bur;,(!. 
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AKT III. 

Obraz4 

Matka 1 córka wracaj<\ przemoczo ne do domu. Podczas 
przt;clzcn ia wełny wdowę morzy ,en, zaś Liza przez okno llirtujc 
z Colinem. Przebudzenie wdowy przer~1va amory młodvch . 

Przyhywaia żniwiarze z tradvcyjnymi snopami zboża; otrzymqją 
zapłat<; za pracę 1 idą dalej ś11it;lować. \h/ clowa Simone podąó 
za nimi nak;wrjąc Lizie hy zaj t;ła sit; porządkami . 

Zakochana Liza ocldąje s ię marzeniom 11ie zdając sobie sprall'\' 
z tego, 7e z ukrycia obserwuje Ja Colin. Powrót matki przerywa czu ł e 

sam na sam. Liza uknwa Colina w ,woj~j sypial11i. Malka 
podejrzewając krn;1brną córkt;, 7c spotkała się po1101111ie 
z ukochanym. za karę zamyka Ją właś nie w >ypialni. 

Przybywag To mas z Alainem i notariuszem ab1· 
podpisat' ś lubny kontrakt. Podpisy zostaJ<I złożone , Simone 11Tt;cza 
Alainowi klucze do sypialn i Lizy. Konsternacja wszystkich, gdy 
w otwart vch drz11~ad1 ukazqj;1 s ię Liza i Colin. 
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