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Zapomniana po latach, 
La Fi/le mal gardee odżyła 
dla współczesnego teatru 
w 1960 roku w Londynie dzięki 
niezwykłej wyobraźni 
i wielkiemu talentowi 
choreograficznemu 
ojca brytyjskiego baletu 
Sir Fredericka Ashtona. 
I w jego właśnie inscenizacji 
spektakl ten pojawił się .... 
ponownie na scenie 
warszawskiej, stając się polem 
współpracy artystycznej 
między londyńskim 
i warszawskim baletem. 
A zatem, bawmy się wespół 
na tej uroczej 
francuskiej komedii baletowej 
w brytyjskiej inscenizacji 
i w wykonaniu polskich tancerzy, 
traktując ją również 

jako przykład wspólnego 
dorobku kultury europejskiej 
we Wspólnej Europie. 

Aleksander Kwaśniewski 

Z listu prezydenta, skierowanego 
do w idzów tego przedstawienia (fot. J. MultJrzy ński ) 



JEAN DAUBERVAL (zapisywany też w drukach swoich czasów jako D' Auberval lub D'Obe
rval) - to od niego zaczyna się cała historia tego baletu. Był jedną z najwybitniejszych osobi
stości europejskiej sceny drugiej połowy XVIII wieku, ukochanym uczniem i wyznawcą wiel
kiego reformatora teatru baletowego, Jeana-Georgesa Noverre'a (1727-1810). Pozostawił po 
sobie ślad, jakiego mogliby mu pozazdrościć wszyscy ludzie tańca jego epoki. Tym śladem 
jest La Fi/le mal gardee - balet, który przetrwał stulecia. 
Nazywał się naprawdę Jean Bercher, nazwisko Dauberval przyjął później, jako pseudonim 
artystyczny. Urodził się 19 sierpnia 1742 roku w prastarym Montpellier na południu Francji, 
jako syn aktora komediowego Etienne-Dominique'a Berchera. W 1758 roku przebywał z oj
cem w Bordeaux, a już w rok później (17-latek!) był notowany jako choreografTeatro Regio w 
Turynie. Dopiero później trafił do Paryża, by doskonalić się w szkole baletowej Academie 
Royale de Musique (taką nazwę nosiła wówczas Opera Paryska); jego nauczycielem był tam 
sławny tancerz i baletmistrz Jean-Barthelemy Lany. Zapewne w jego właśnie choreografii 
Dauberval debiutował na scenie paryskiej w 1761 roku, tańcząc divertissement w operze 
pastoralnej Jeana Philippe'a Rameua Zais. 
Jednakże krokiem milowym w karierze scenicznej Daubervala, i w jego edukacji zarazem, 
był dwuletni pobyt w zespole Noverre'a w Stuttgarcie w latach 1762-1764. Zajmował tam 
ekskluzywną pozycję pierwszego tancerza „serieux", pracował wśród najlepszych tancerzy 
Europy, w kontakcie z dworem księcia wirtemberskiego Karola Eugeniusza - wielkiego mece
nasa teatru, muzyki i tańca; występował w przedstawieniach Noverre'a na scenach Stuttgartu 
i Ludwigsburga, wystawianych tam przy wsparciu znakomitych muzyków i dekoratorów te
atralnych. Ale co najważniejsze, osobiście współpracował ze sławnym reformatorem baletu 
w czasie, gdy Noverre miał największe możliwości wprowadzania w czyn swoich rewolucyj
nych teorii związanych z tzw. ballet d'action. W wolnych chwilach tańczył też w Paryżu oraz 
występował gościnnie w londyńskim King's Theatre. 
Ze Stuttgartu Dauberval wraca do Paryża, gdzie jako uczeń Noverre'a zajmuje stanowisko 
pierwszego tancerza „demi-caractere". Nadal ma też kontakty ze sceną londyńską, występuje 
tam od czasu do czasu i przygotowuje przedstawienia baletowe. W Paryżu tańczy w baletach 
Lany'ego, ale też sam otrzymuje zadania choreograficzne. Jednym z nich było owo słynne 
Pas de deux pantomime w operze pastoralnej Sylwia Bertona i Tria la (premiera odbyła się 18 
października 1766 roku w Salle des Tuileries), tak wychwalane później przez samego Nover
re'a i uwiecznione do dziś zachowanym sztychem. 

Zacytujmy opinię Noverre'a: „Mój uczeń Dauberval, uosobienie dobrego smaku, był żarli
wym wyznawcą mojej teorii i wcale mu to nie zaszkodziło; stworzył on pełne dramatycznej 
akcji i bardzo interesujące pas de deux do opery Sylwia; ów samoistny fragment przedstawiał 
rodzaj scenicznego dialogu, podyktowanego pasją i przepełnionego wszystkimi barwami uczuć 
jakie wzbudzić może miłość. To pas de deux upiększone zostało talentem Miie Allard, która 
łączyła w sobie urok znakomitego wykonania z prawdziwie natchnioną wyrazistością. Dau
berval był pierwszym, który ośmielił się wydać walkę ogólnie przyjętym schematom, prze
zwyciężyć staroświeckie przesądy, zatriumfować nad znoszonymi regułami opery, odrzucić 
maski, wprowadzić bardziej wiarygodne kosiumy i przedstawić się ja~o prawdziwy wyznaw
ca natury". (Lettres sur /es arts imitateurs en generał et sur la danse en partisulier, tom 1, Paris 
& La Haye, 1807). 
W 1770 roku, po odejściu Lany'ego, baletmistrzem paryskiego zespołu zostaje legendarny 
tancerz Gaetano Vestris, który wcześniej także gościł w stuttgarckim zespole Noverre'a. Tego 
samego roku Dauberval zostaje awansowany na najwyższe stanowisko pierwszego tancerza 
„noble", co dawało mu prawo do głównych ról w repertuarze. Także pod koniec tego roku 
Vestris realizuje w Paryżu pierwszy balet Noverre'a Medeę i Jazona. Medeą jest Marie Allard, 
Jazonem - sam Vestris, Kreuzę tańczy Marie-Madeleine Guimard, a Kreona - Dauberval; wy-



śmienita obsada - najlepsza, jaką można było sobie wymarzyć w tamtych czasach. Dauberval 
sięga teraz szczytu swojej paryskiej kariery, zapraszany jest też w wolnych chwilach przez 
Teatro Regio w Turynie (1771 i 1775) nie tylko jako tancerz, ale także jako choreograf. 
Po sukcesie w Medei i Jazonie, od 1771 roku jest już nie tylko pierwszym tancerzem, ale 
także drugim, obok Vestrisa, baletmistrzem. Wkrótce pojawia się obok nich jeszcze jeden 
utalentowany choreograf Maximilien Gardel, a wreszcie zjeżdża do Paryża sam Jean-Georges 
Noverre, by objąć tu pozycję głównego baletmistrza (1776-1780). Dauberval dużo teraz tań
czy, pracuje jako choreograf, ściśle współdziała ze swoim mistrzem. W 1778 roku, dla przy
kładu, jest jednym z wykonawców jedynego baletu Mozarta Les Petits riens w prapremiero
wej choreografii Noverre'a, tańcząc obok Marie Allard, Marie-Madeleine Guimard i mło
dziutkiego Auguste'a Vestrisa. Bierze udział w innych paryskich premierach Noverre'a. Jest 
choreografem przedstawień baletowych i operowych, a wśród nich: baletu Les Fetes de Ga
mache (według Don Kichota) wystawionego w Montreuil (wspólnie z Noverrem, 1780), ope
ry pastoralnej Laure et Petrarque Pierre'a Candeille (1780), opery Le Seigneur bienfaisant 

Etienne'a Floqueta (wspólnie z Noverrem i Gardelem, 1780) i opery komicznej La Double 
epreuve, ou Colinette a la cour Andre Gretry'ego (wspólnie z Gardelem, 1782). 
Opera Paryska w owych czasach, skupiając w sobie wielu wybitnych i konkurujących ze 
sobą artystów, ulegających na co dzień rozlicznym wpływom i naciskom dworu, stała się 
siedliskiem intryg, które wynikały z wykluczających się często interesów. Noverre, przywykły 
do swobody twórczej i pełnej akceptacji, jakie towarzyszyły mu wcześniej w Stuttgarcie, nie 
wytrzymał długo tej atmosfery. Z końcem 1780 roku opuścił Paryż, przyjmując propozycję 
pracy w londyńskim King's Theatre. Już wkrótce zaczął tam zapraszać swoich ulubionych 
paryskich tancerzy, a wśród nich także naszego Daubervala i jego późniejszą żonę, Miie 
Theodore. Również Dauberval coraz gorzej znosił paryskie intrygi, choć miał dowody auten
tycznego uznania. W 1782 roku wciągnięto go nawet do zarządu Academie Royal de Music, 
w którym zasiadał obok czołowych osobistości paryskiej opery i baletu. Długo jednak nie 
wytrzymał w tym gronie i po konflikcie z dyrekcją teatru w 1783 roku opuścił Paryż na 

zawsze. 
Razem z nim odeszła z zespołu wspomniana już panna Theodore (urodzona 6 listopada 1760 
roku w Paryżu jako Marie-Madeleine Crepe). Tańczyła na scenie paryskiej od 1777 roku, 
zyskując uznanie i wielką popularność jako solistka w baletach Noverre'a i Maximiliena Gar
dela. Ale historia przypisuje jej też inny ciekawy wyczyn, raczej pozaartystycznej n_atury. 
Otóż w 1 782 roku została aresztowana i zawieszona na 18 dni w swoich obowiązkach tan
cerki za rozpowszechnianie zjadliwego epigramu skierowanego przeciw administracji teatru, 
w obronie prawa tancerek do niezależności od możnych protektorów. Nic dziwnego, że okre
ślano ją potem „zakulisowym filozofem". W końcu, w 1783 roku, 23-letnia Theodore wyszła 
za 41-letniego już wówczas Daubervala i oboje wyjechali na stałe do Londynu. Występowali 
tam w przedstawieniach Noverre'a, ale Dauberval wystawiał również własne balety: Zabawy 
Terpsychory i Przyjaźń prowadzi do miłości (1 783), Przebudzenie szczęścia, Koguta wiej
skiego, Orfeusza, Wspaniałą, Pigmaliona i Dezertera (1784). Wreszcie, w 1785 roku przyjął 
stanowisko baletmistrza w Bordeaux, a jego dzielna Theodore została pierwszą tancerką tam
tejszego Grand Theatre. I w ten oto sposób powrócili oboje do Francji, choć miewali jeszcze 

później kontakty ze sceną londyńską. 
W Bordeaux państwo Daubervalowie pozostawali przez pięć lat. On realizował tam wcze
śniejsze swoje balety i przygotowywał nowe, Theodore tańczyła w nich główne role. Oboje 
występowali też gościnnie w Madrycie. Przez Grand Theatre w Bordeaux przewinęło się w 
tych latach wielu artystów, którzy ciągnęli tam teraz z różnych stron, by sprawdzonym zwy
czajem tancerzy uczyć się u Daubervala jako sławnego w Europie baletmistrza. Byli wśród 
nich znani później choreografowie: Salvatore Vigano, Charles-Louis Didelot, Jean Aumer, 

Carlo Blasis i Eugene Hus - wszyscy oni uważali się za uczniów Daubervala i powtarzali z 
czasem jego balety na innych scenach europejskich, kontynuując jego dzieło. Uważali go za 
swojego mistrza. i znakomitego pedagoga. 
Wśród nowych baletów Daubervala, które pojawiły się już na scenie w Bordeaux, znalazły 
się m.in.: Szczęściem jest kochać, Szczęśliwe spotkanie, Lekkomyślny paź według Wesela 
Figara Beaumarchais, Zawody wiejskie, Toaleta Wenus, Dorota i Psyche. Jednak największą 
sławę przyniosła mu tam, i wszędzie indziej, La Filie mal gardee czyli nasza Córka źle strze
żona . Ciekawe, że jej premiera, która odbyła się Bordeaux 1 lipca 1789 roku, zbiegła się z 
narastaniem przedrewolucyjnych nastrojów we Francji i zaledwie o kilkanaście dni uprzedziła 
wybuch rewolucji w Paryżu. Nie jest wykluczone, że miało to swój wpływ na wybór tematu 
nowego baletu, a ściślej - środowiska w jakim rozgrywa się akcja tej komedii. Nie zdarzało 
się dotąd raczej w balecie roztrząsanie problemów życia codziennego autentycznych wie
śniaków. Zdarzyło się za sprawą Daubervala, który czujnie przewidział, że i oni sami mogą 
zasiąść już wkrótce w teatralnych fotelach. 
Balet początkowo nosił tytuł: Le Ballet de la pai/le, ou li n'est qu'un pas du mal au bien (Balet 
słomy, czyli Krok tylko od złego do dobrego), a towarzyszyło mu anonimowe opracowanie 
muzyczne popularnych wówczas motywów ludowych i zapewne też operowych. Pierwszą 
wykonawczynią roli Lizy była z całą pewnością Theodore Dauberval. Nie znamy niestety 
całej premierowej obsady, ale wiele wskazuje na to, że Colasem był ówczesny pierwszy 
tancerz zespołu Eugene Hus (który w kilkanaście lat później zrealizował paryską premierę 
tego baletu w Theatre de la Porte-Saint-Martin, 1803). W 1791 roku Dauberval powtórzył to 
przedstawienie w Londynie na scenie Pantheon Theatre; Lizą znów była jego żona, a obok 
niej wystąpili tym razem: Charles-Louis Didelot w roli Colasa i Salvatore Vigano w roli Alaina 
(obaj byli w późniejszych latach realizatorami tego baletu na innych scenach europejskich). 
W Londynie też zmieniony został tytuł baletu na La Filie mal gardee, i pod nim właśnie 
przetrwał on do dnia dzisiejszego. Myślę, że w obu przypadkach (zarówno w Bordeaux, jak 
i w Londynie) Wdową Simone był sam Jean Dauberval - zważywszy na towarzyszącą mu 
opinię świetnego tancerza charakterystycznego i na to również, że dobiegał już pięćdziesiąt
ki; nie mogło być chyba inaczej, skoro rolę tę od samego początku wykonywali mężczyźni. 
Daubervalowie przebywali w Londynie do 1796 roku. Jego balety pojawiały się w tym czasie 
również na scenie Haymarket Theatre. W tym samym roku powrócił zapewne do kraju, bo 
właśnie wówczas (9 września 1796) w Audenge niedaleko Bordeaux zmarła, jeszcze w kwie

cie wieku, jego żona Theodore. Nie wiemy co działo się z Daubervalem później; zapewne 
wiódł żywot emeryta jak jego wciąż aktywny jeszcze mistrz Noverre. Być może nawet kon
taktowali się ze sobą, skoro Noverre poświęcił swemu uczniowi tyle ciepłych słów w rozsze
rzonym paryskim wydaniu swoich Listów o tańcu w 1807 roku. Dauberval zmarł w Tours nad 
Loarą 14 lutego 1806 roku, nie doczekawszy już niestety nowego wydania dzieła Noverre'a, 
który przeżył swego ulubionego ucznia prawie o cztery lata. 
A wracając jeszcze do La Filie mal gardee Daubervala, warto zauważyć, że niewiele się 
w niej zmieniło od tamtych czasów. I owszem, różne były opracowania muzyczne; w opar
ciu o wcześniejszą tradycję, w 1828 roku autorską partyturę baletu stworzył dla Opery Pary
skiej francuski kompozytor Louis Joseph Ferdinand Herold, a w 1864 roku nową muzykę 
zaproponował Paul Ludwig Peter Hertel dla Opery Dworskiej w Berlinie; i obie te wersje 
muzyczne żywe są w różnych krajach do dzisiaj. Zmieniał się także taniec baletowy i jego 
kompozycje choreograficzne - były coraz bardziej wyrafinowane technicznie, doskonalone 
stylistycznie, wzbogacane fantazją kolejnych choreografów i tradycją interpretacyjną wybit
nych wykonawców. Ale tak naprawdę La Filie mal gardee w swych zasadniczych założe
niach ideowych i dramaturgicznych wciąż pozostaje baletem Daubervala - jego trwałym śla
dem i wspaniałym pomostem artystycznym między XVIII a XXI wiekiem. 

Paweł Chynowski 



„Mi oda 

dziewczyna 

karcona 

przez ma1kę" 

(szlych, ok. 1765) 

Anegtota Charlesa Maurice'a 

z 1828 roku o genezie baletu 

La Filie mal gardee: 

„Dauberval, tancerz i kompo

zytor baletów, jak wszyscy au

torzy całkowicie zaabsorbo

wani swoją twórczością, szu

kał tematów wszędzie, gdzie 

tylko się znalazł. W takim na

stroju zatrzymał się pewnego 

dnia, ulegając jednemu z 

owych drobnych impulsów, ja

kie matka Natura narzuca 

człowiekowi nie mniej wład

czo niż zwierzętom, i stanął 

przed sklepem wystawiającym 

sprośne obrazki. Tuż przed 

nosem miał sztych, jakich wie

le oglądamy do dziś w podob

nych sklepach i u szklarzy, 

przedstawiający młodą wie

śniaczkę, płaczącą i w potar

ganym stroju, podczas gdy 

uwodziciel poprawiając na 

sobie ubranie szykuje się do 

ucieczki, unikając złorzeczeń, 

jakie rozgniewana matka mło

dej dziewczyny rzuca w jego 

kierunku. Było to dosyć dla 

Daubervala. W ciągu minuty 

zobaczył, przemyślał i po

wziął plan dzieła". 

Był to sztych Pierre'a Philip

pe'a Chofarta według gwaszu 

Pierre'a-Antoine'a Baudouina 

zatytułowany Młoda dziew

czyna karcona przez matkę. 

Jean Dauberval 

i Marie Allard 

w Pas de deux pantomime 

z opery „Sylwia" 

(sztych z ok. 1766 roku) 

Marie-Madelein Guimard , 

Jean Dauberval 

i Marie Allard 

w Pas de trois wiejskim 

(sztych Pierre'a Leleu, 1 779) 

Mile Theodore, 

pierwsza Li za 

w „ La Filie mal gardee" 

i twórca baletu 

Jean Dauberval 

(sztychy z epoki) 



„LA FILLE MAL GARDEE" 
OD DAUBERVALA DO ASHTONA 

Prapremiera Daubervalowskiej La Filie mal gardee odbyła się w 
Bordeaux 1 lipca 1789 roku. Balet w krótkim czasie zdobył wiel
ką popularność w całej Europie i tańczono go wszędzie, dokąd 
docierały ówczesne trupy baletowe. 
Kilka czynników złożrło się na to wyjątkowe powodzenie. Ba
let europejski czerpa w XVIII wieku natchnienie z mitologii 
i wzorowanej na starożytności klasycystycznej tragedii, prze
ważnie francuskich autorów, a tym samym mógł wzbudzić za
interesowanie jedynie wykształconego, wychowanego na eu
ropejskich tradycjach kulturalnych odbiorcy. A były to już cza
sy, gdy taniec sceniczny stracił swój elitarny, dworski charakter. 
Na widowni zasiadali ludzie, którym obce były mitologiczno
heroiczne perypetie baletowych bohaterów. Dzieło Dauberva
la wprowadziło po raz !Jierwszy na scenę postaci z ludu, wyda
rzenia proste, zrozumiałe i bliskie przeciętnemu odbiorcy. Nie
skomplikowana fabuła, została przez Daubervala zręcznie skon
struowana, kostiumy przypominały ubiory rzeczywistych wie
śniaków, a naturalistyczne dekoracje dobrze oddawały klimat 
wsi południowofrancuskiej. 
Również bohaterowie baletu byli bliscy ówczesnym widzom 
swym autentyzmem i dobrze skontrastowaną różnorodnością 
charakterów, ~konawcom zaś dawali znakomitą c:>katj~ do PO;" 
pisu i ukazania swych aktorsko-tanecznych mozlrwoscr. To.tez 
na długiej liście odtwórców ról kochanków odnaleić mozna 
świetne nazwiska tancerek i tancerzy różnych epok i narodo
wości. Szczególną tradycją wykonawczą tego baletu od chwili 
prapremiery jest powierzanie charakterystycznej roli Wdowy Si
mone mężczyinie, co zawsze wnosi do tego baletu dodatkowy 
element humoru. 
Wesołość jest zresztą jedną z kart atutowych Córki, zapewnia
jących jej stałe powodzenie i tak długi żywot. Wbrew bowiem 
pozorom, stworzenie prawdziwej komedii baletowej, która pro
wokowałaby widzów do śmiechu, jest sprawą niezmiernie trud
ną, znacznie trudniejszą niż poważne odmiany widowiska ba
letowego. Dlatego właśnie dobra komedia jest w światowym 
repertuarze baletowym rzadkością i może li czyć zawsze na długi 
żywot. 
Niewiele dziś wiadomo o oryginalnej choreografii Daubervala, 
nikt bowiem nie utrwalił jej w dobie premiery, a później roz
płynęła się w niezliczonych przeróbkach i opracowaniach mniej 
lub bardziej utalentowanych choreografów różnych czasów 
i narodowości. Można jednak prześledzić nieprzerwaną nić tra-

dycji, snującą s ię z pokolenia na pokolenie od mistrza poprzez 
jego uczniów, aż do naszych czasów. 
Jednym z wybitniejszych uczniów Daubervala był choreograf 
Charles-Loui s Didelot (1767-1837), który wystawił Córkę w 
Petersburgu w 1808 roku; z kolei Jean Aumer (1774-1833) wpro
wadził ją na scenę paryską w 1828 roku - korzystając z pierwo
wzoru swego mistrza. W jego inscenizacji balet pozostawał w 
repertuarze tamtejszej opery do roku 1854, sta/·ąc się inspiracją 
następnych li czących się inscenizacji. W tych atach współpra
cował ze sceną paryską jeden z najwybitniejszych tancerzy 
i choreografów doby romantyzmu Jules Perrot (1810-1882). To
też, gdy w 1854 roku wystawił on w Petersburgu własną wersję 
Córki, opierał s ię na pewno na wzorcu paryskim. Również Paul 
Taglioni (1808-1884), autor następnej ważnej inscenizacji, któ
rej premiera odbyła się w 1868 roku w Berlinie, znał wersję 
paryską. I wreszcie, współautorzy petersburskiej wersji z 1885 
roku - Marius Petipa (1818-191 O) i Lew Iwanow (1834-1901) -
również znali dotychczasową tradycję choreograficzną. Petipa 
bowiem w latach młodości tańczył rolę Colasa w Bordeaux, w 
tym samym teatrze, w którym odbyła się prapremiera, zaś Iwa
now znał wersję Perrota. 
Z rosyjskiej wersji Petipy i Iwanowa, wystawi nej zresztą pod 
zmienionym tytułem Daremna ostrożno§ł, wywodzą się pośred
nio lub bezpośrednio wszystkie dwudziestowieczne insceniza
cje tego dzieła. Jest ono zresztą niezwykle popularne w Rosji, 
utrwalone później na tamtejszych scenach za pośrednictwem 
twórczych opracowań Aleksandra Gorskiego (1871-1924) i Asafa 
Messerera (1903-1992). Zachodowi przypomniała to dzieło w 
roku 1912 Anna Pawłowa (1881-1931 ), jedna z wybitnych wy
konawczyń roli Lizy na scenie petersburskiej. Własną wersję, 
również wywodzącą się z rosyjskiej tradycji , opracowała dla 
Amerykańskiego Teatru Baletu Bronisława Niżyńska (1891-
1972). Premiera jej przedstawieriia odbyła się w Nowym Jorku 
w 1940 roku. 
Współcześnie, najbardziej znane są na świecie trzy wersje: ro
syjska - najściślej związana z tradycją Petipy-lwanowa, kubań
ska w opracowaniu Alicii Alonso - bardziej może nawiązująca 
do stylu epoki oraz angielska Fredericka Ashtona, znów wywo
dząca się z tradycji rosyjskiej poprzez osobę Tamary Karsawiny 
(1885-1978), która była konsultantem choreografa. Powstały też 
inne oryginalne opracowania sceniczne Córl<i źle strzeżonej, a 
wśród nich wersja Olega Winogradowa w Leningradzie (1970) 
i Heinza Spoerlego w Paryżu (1981 ), ale żadna nie osiągnęła 
takiego uznania w świecie jak inscenizacja Fredericka Ashtona. 

Janina Pudełek 



Sir FREDERICK ASHTON urodził się 1 września 1904 
roku w Guayaquil (Ekwador). Jako 13-letni chłopak 
ujrzał w Limie (Peru) występ Anny Pawłowej i po
stanowił , że zostanie tancerzem. Zanim jednak do 
tego doszło, jego rodzice zadbali, by zdobył w An
glii staranne wykształcenie ogólne. Dopiero potem 
podjął studia taneczne u Leonida Miasina i Marie 
Rambert, w której zespole zdobywał później ostro
gi jako tancerz i jako choreograf. 
Obdarzony przez naturę subtelnym poczuciem hu
moru, dużym osobistym wdziękiem i łatwością kom
ponowania, jako choreograf skłaniał się początko
wo ku niewielkim formom baletowym, lekkim w tre
ści, rozrywkowym w charakterze. Jego talent rozwi
nął się w pełni i pogłębił dopiero w kontaktach z 
Sadler's Wells Ballet (obecnym Royal Ballet), do któ
rego został zaangażowany w 1935 roku na stano
wisko głównego choreografa. W ciągu 35 lat nie
przerwanej pracy z tym dynamicznym zespołem, 

również na stanowisku dyrektora (1963-70), stwo
rzył kilkadziesiąt mniejszych i kilkanaście pełno

spektaklowych baletów. Wychował pokolenia tan
cerzy oraz kilku utalentowanych choreografów. Stał 
się współtwórcą artystycznego oblicza tego zespo
łu i jego późniejszej świetności. Gościnnie współ
pracował również z czołowymi zespołami Zacho
du, z filmem i telewizją. Zmarł 19 sierpnia 1988 
roku w swoim wiejskim domu w Suffolk. Uznawa
ny jest za najwybitniejszego brytyjskiego choreografa 
współczesnego, ojca baletu angielskiego. 
Nie sposób w tak krótkim szkicu wymienić nawet 
najważniejsze balety tego niezwykle płodnego cho
reografa. Sam najwyżej cenił wśród nich Wariacje 
symfoniczne do muzyki Cesara Francka (1946), Kop
ciuszka z muzyką Prokofiewa (1948), La Filie mal 
gardee z muzyką Herolda-Lanchbery'ego (1960) 
i Sen z muzyką Felixa Mendelssohna (1964). Wiel
ką popularność zdobył też jego balet Farade z mu
zyką Williama Waltona (1931 ), a także twórcze opra
cowania choreograficzne Romea i Julii Prokofiewa 
(1955) oraz Ondine z muzyką Hansa W. Henzego 
(1958). Premiera ostatniego z najpiękniejszych jego 
baletów - Miesiąca na wsi według sztuki Iwana Tur
gieniewa i z muzyką Fryderyka Chopina odbyła się 
12 lutego 1976 roku w Covent Garden, wzbudzając 
zachwyt znawców i publiczności. 
Dzieła Ashtona odznaczają się przejrzystą, logicz
ną, często bardzo dowcipną, a zawsze przemyślaną 
w najdrobniejszych szczegółach konstrukcją drama
turgiczną. Są przy tym niezwykle muzykalne. Cho
reograf posługiwał się tańcem klasycznym, w któ
rym przestrzegał rygorystycznie czystości, piękna 
i wysokiego poziomu wykonania. Jego choreografie 
cechuje liryczny, płynny styl tańca, w którym każdy 
ruch wypływa z poprzedniego w sposób naturalny, 
logiczny i niekonwencjonalny. Po mistrzowsku po- . 

trafił malować niuanse rozmaitych nastrojów 
i uczuć, dobierając ze słownika tańca klasycznego 
zawsze najwłaściwsze elementy i wiążąc je w peł
ne świeżości , umiaru, a czasem subtelnego dowci
pu układy. Talent reżyserski Ashtona sprawiał, że 

· każdy jego balet był nie tylko pokazem pięknego 
tańca , lecz również interesującym, angażującym 
uczucia widza spektaklem teatralnym. Z rzadko spo
tykaną umiejętnością przekazywał treści fabularne 
środkami wyłącznie tanecznymi. Elementy panto
mimy stosował tylko wtedy, gdy wymagało tego za
chowanie stylu epoki . Tak właśnie dzieje się w jego 
La Filie mal gardee. 
Balet ten, wystawiony przez Fredericka Ashtona 28 
stycznia 1960 roku na scenie Królewskiej Opery w 
Londynie, stał się tak wyjątkowym wydarzeniem 
artystycznym, że autorzy znakomitej książki poświę
conej sztuce choreograficznej, lvor Guest i Peggy 
van Pragh, stwierdzili: „Żaden inny balet, jak mówi 
nam nasze doświadczenie, nie spotkał się z tak wy
soką oceną i zadowoleniem publiczności w ciągu 
zaledwie 1 O minut od podniesienia kurtyny na pre
mierowym przedstawieniu". Rozpatrując przyczy
ny tego niezwykłego sukcesu, autorzy stwierdzają: 
„Opowieść jest dobrze skonstruowana, postaci sym
patyczne, nakreślone zgodnie z rzeczywistością 
i dobrze zróżnicowane. Balet zawiera elementy ro
mantyczne i komiczne, właściwe konflikty, charak
tery i sytuacje. Jego muzyka jest nieskomplikowana 
i taneczna, dobrze zaaranżowana i zinstrumento
wana. Rysunek i choreografia odznaczają się orygi
nalnością i dobrą konstrukcją zarówno w partiach 
zespołowych, jak i w tańcach solistów. Akcenty 
i punkty kulminacyjne fabuły i tańca , zręcznie roz
łożone i świetnie przedstawione, wykorzystują w 
pełni możliwości, jakie daje technika i osobowość 
poszczególnych tancerzy". La Fi/le mal gardee Ash
tona od dnia swej premiery pozostaje na afiszu Royal 
Ballet i cieszy się niesłabnącym powodzeniem. 
Wiele zespołów ubiegało się o prawo włączenia tego 
dzieła do swego repertuaru w wersji inscenizacyj
nej Fredericka Ashtona, ale tylko nielicznym udało 
się dostąpić tego zaszczytu. W 1977 roku znalazł 
się wśród nich także balet warszawski. Sir Frederick 
- tak bowiem najczęściej mówiło się o nim w Lon
dynie - nie w każdym przypadku udzielał na to ze
zwolenia. Stawiał zawsze dwa warunki . Pierwszym 
z nich był odpowiednio wysoki poziom artrystycz
ny zespołu, drugim - warunek przeniesienia dzieła 
w jego całkowicie oryginalnym kształcie, obejmu
jącym wszystkie elementy, jakie składają się na 
przedstawienie baletowe. W takim też kształcie sce
nicznym La Filie mal gardee Fredericka Ashtona 
przywędrowała również do nas, stając się prawdzi
wą ozdobą żelaznego repertuaru baletu warszaw
skiego. (fot. Z. Dominic) 

Janina Pudełek 
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David Vaughan 

Londyńska prapremiera „La Filie mal ga rclće" Frederi cka Ashlona z udzia łem Nadii Nerin y w ro li Lise i Davida Blaira w roli Co lasa (fot. Roya l Ballel) 



Pomysł nowej wersji Córki źle strzeżonej rzuciła 
Tamara Karsawina, zaś Frederick Ashton entuzja
stycznie podjął tę propozycję. W artykule My Con
ception of 11 La Fi/le mal gardee" choreograf wyja
śnił, dlaczego postanowił wznowić stary balet z roku 
1789 zamiast stworzyć coś nowego: „Tak się zda
rzyło, że pewnego dnia czytałem Dzienniki Doro
thy Wordsworth i ogarnęła mnie tęsknota do wsi z 
końca osiemnastego i z początków dziewiętnastego 
wieku; wieś dzisiejsza wydaje się w porównaniu z 
nią biedna i hałaśliwa ... W mojej wyobraźni istnie
je wizja życia na wsi jako czasu wiecznego przeło
mu wiosny i lata, jako liściastej sielanki w stałym 
blasku słonecznym przy wtórze brzęczenia pszczół, 
w nienaruszonym spokoju krajobrazów Constable' a 
z mojego ukochanego, rozświetlonego i cichego 
Suffolk ... Prędzej czy później każdy artysta płaci dług 
naturze. Moja Córka źle strzeżona jest moją ubo
żuchną Symfonią pastoralną, bo właśnie do symfo
nii Beethovena ciągle wracałem pracując nad nią. 
Od niego wziąłem narastające fale ruchu, które pró
bowałem wykorzystać w moim balecie, a momenty 
pogody i szlachetnej prostoty również pochodziły 
od niego, narzuciłem je biednemu Heroldowi - wzru
szenie przyjazdem na wieś, dni zadumy i dalekie, 
ciągłe zapatrzenie oraz marzenia przy musique 
concrete odgłosów folwarku, wszysko to zakończo
ne burzą". 
Pewnego poranka Ashton przepisał w British Mu
seum oryginalne libretto Daubervala, a któregoś sło
necznego popołudnia, siedząc w małych, gotyckich 
ruinach na terenie swojej posiadłości w Eye, napi
sał własną wersję historyjki o dziewczynie zakocha
nej w młodym parobku, której udaje się przechy
trzyć plany matki na korzystniejsze małżeństwo. lvor 
Guest znalazł w bibliotece Opery Paryskiej nie tyl
ko partyturę Ferdinanda Herolda z paryskiego przed
stawienia w roku 1828, lecz także, w Miejskiej Bi
bliotece w Bordeaux, pisaną nieznaną ręką partytu
rę do prapremiery w tym mieście w roku 1789. Ist
niała również partytura skomponowana przez Pete
ra Ludwiga Hertla do wznowienia baletu przez Paula 
Taglioniego w Berlinie w roku 1864, którą z rozma
itymi wstawkami wykorzystali Marius Petipa i Lew 
Iwanow w roku 1885 w Teatrze Maryjskim i dotąd 
się ją słyszy we współczesnych spektaklach, bardziej 
lub mniej zależnych od tamtej wersji, w Rosji, Sta
nach Zjednoczonych i gdzie indziej. Ashton prze
czuwał, że będzie mu potrzebna nowa partytura, 
oparta na muzyce z tych źródeł i zwrócił się naj
pierw do Alexandra Goehra, później do Malcolma 
Arnolda, ale żaden z nich nie przyjął zamówienia. 
Było już niewiele czasu, kiedy w końcu Ashton po
prosił Johna Lanchbery'ego, podówczas głównego 
dyrygenta Royal Ballet, żeby podjął się tego zada
nia. Przejrzeli razem dawne partytury i prędko od
rzucili Hertlowską, jako zbyt ciężką. Aranżacja 
Lanchbery'ego opiera się zatem na trzech źródłach: 
na partyturze pierwszej (z 1789 roku), którą odkryto 

kiedy już zaczął pracę, na partyturze Herolda oraz 
na pas de deux opartym na tematach z Donizettiego 
(głównie z Napoju miłosnego), które zostało wsta
wione dla Fanny Elssler w roku 1837 (także zostało 
odkryte w Operze Paryskiej). Większość tego mate
riału była bardzo szkicowa, brakło jej różnorodno
ści i Lanchbery stwierdził, że musi skomponować 
sporo nowej muzyki, jak również poczynić znacz
ne zmiany w starej. Ashton, zgodnie ze swym utar
tym zwyczajem, zrobił minutaż i rozbił akcję na 
sekwencje taneczne, chociaż nie tak szczegółowo 
jak zwykle. Może dlatego, że obaj panowie ściśle 
ze sobą współpracowali, razem planując akcję na 
trzech spotkaniach tygodniowo, kiedy to Lanchbery 
przegrywał co napisał, a potem wprowadzał wszel
kie zmiany jakie Ashton uznał za konieczne; aż 
wreszcie zorkiestrował całość i posłał do przepisa
nia. W czasie tych spotkań poczyniono wiele zmian 
w libretcie, kilka z nich podsunął Lanchbery, na przy
kład w drugiej scenie aktu I, kiedy Alain chwyta flet 
i próbuje na nim grać, bo Ashton zauważył, że po
trzeba mu jakiegoś pretekstu, aby wyprowadzić ze 
sceny Alaina i jego ojca na czas trwania „Elsslerow
skiego" pas de deux. 
Tamara Karsawina nie tylko wyjaśniła Ashtonowi 
historyczne znaczenie baletu (była to jedna z jej 
własnych ulubionych ról, a przy tym pamiętała jak 
ją wykonywała kiedyś Virginia Zucchi), lecz także 
nauczyła go sceny mimicznej Lizy w li akcie. Nie
wątpliwie dostarczyła mu także innych szczegółów, 
jak na przykład otwieranie szuflady przez Lizę, jako 
możliwej kryjówki dla Colasa, kiedy słyszą, że mat
ka wraca; jest to wspólne rozwiązanie dla wersji 
Ashtona i Petipy-lwanowa, a prawdopodobnie jesz
cze wcześniejszego pochodzenia. Ashton ma małą 
książeczkę wydaną w Leningradzie w roku 1937 na 
temat tego baletu; na jej okładce widnieje kolorowa 
rycina ukazująca scenografię aktu I, niezmiernie 

. podobna do projektu scenografii jego wersji (w obu 
jest nawet kurnik); inna rycina przedstawia taniec z 
maikiem w scenie trzeciej wersji rosyjskiej, a jesz
cze inna - Lizę usiłującą ukraść klucz śpiącej mat
ce, która trzyma tamburyn. 
Dla Ashtona jest typowe, że czerpał pomysły z róż
nych źródeł: kogut i cztery kury, które tak zabawnie 
rozpoczynają balet, oraz ich realistyczne kostiumy 
to reminiscencje opery Przygody Liska Chytruska 
Janacka w reżyserii Waltera Felsensteina w berliń
skiej Komische Oper. Clive Barnes zwrócił uwagę, 
że rola Alaina bardzo przypomina głupkowatego 
jąkałę Wacka ze Sprzedanej narzeczonej Smetany. 
Taniec z maikiem w drugiej scenie aktu I jest orygi
nalny, pochodzi z tańca, którego uczono w Royal 
Ballet School, a pomysł przerw w solo Lizy w „ Els
slerowskim" pas de deux Ashton zaczerpnął z za
słyszanego pewnego wieczora przez radio Nonetu 
Spohra. Kiedyś poszedł z Nadią Neriną i Davidem 
Blairem, swoimi Lizą i Colasem, na występ gruziń
skich tancerzy goszczących w Londynie przy końcu 

roku 1959, a następnego dnia na próbie starał się 
różnymi sposobami adaptować jeden z ich kroków, 
który wreszcie stał się jednym z lejtmotywów Cór
ki: drobne, szybkie podskoki Lizy sur le pointes, 
wykonywane przez nią po przekątnej sceny w ko
dzie pas de deux (wcześniej w tym samym numerze 
Liza i Co las wykonują razem odmianę tego kroku, a 
on powtarza go w finale baletu). 
w ciągu całego przedstawienia Ashton wyławia 
drobne sytuacje sceniczne z wcześniejszych wersji 
i rozwija je w typowo poetycki sposób. Można to 
prześledzić na podstawie opracowania baletu dla 
American Ballet Theatre. Dmitrij Romanow, autor 
tamtej wersji wywodził swoją choreografię od Dau
bervala poprzez Mordkina i Niżyńską (ci zaś czer
pali prawdopodobnie z wersji Petipy-lwanowa). Na 
przykład, pojawienie się Colasa w oknie nad drzwia
mi wejściowymi, podczas gdy Wdowa drzemie nad 
kołowrotkiem, stało się małym, ale przepięknym pas 
de deux, w którym partner obraca Lizę z góry obro
tami „dookoła palca", później unosi ją w objęciach 
i kołysze nią jak wahadłem z boku na bok. (. .. ) 
Może najszczęśliwszą inspiracją Ashtona było uży
cie motywu wstążki, pochodzącego z pewnością 
jeszcze z pierwszego przedstawienia paryskiego w 
roku 1803 i przypuszczalnie przejętego od Daube
rvala, oraz rozciągnięcie jego wykorzystania na całą 
akcję, aż stał się jedną z najefektowniejszych prze
nośni w całym balecie. W libretcie z roku 1803 Liza 
wiesza wstążkę na drzewie (u Ashtona wiąże ją w 
kokardę na kołku w ścianie stodoły) jako znak dla 
Colasa, który znajduje ją i przywiązuje do swojej 
laski, która później służy jako rekwizyt w ich pierw
szym duecie. Ale u Ashtona to dopiero początek -
aż po moment kiedy Colas bierze zwiniętą wstążkę 
i rzuca ją Lizie, co jest już tylko echem wielu za
chowań pojawiających się w ciągu całego baletu . 
Niektóre sposoby jej użycia z pewnością pochodzą 
od Petipy-lwanowa, na przykład okręcanie się Lizy 
wzdłuż wstążki, a następnie odwrócenie się od Co
lasa, który ją znowu owija (tak to pamiętała Karsa
wina) oraz fragment „zabawy w koniki". Inne stano
wią własność Ashtona. Przyszedł on pewnego dnia 
na próbę z tuzinem dziewiętnastowiecznych szty
chów przedstawiających rozmaite sposoby przepla
tania wstążek, które chciał wypróbować, i prosił 
tancerzy, żeby mu pomogli zrobić „kołyskę". Neri
na i Blair nie dali rady i dopiero dublerzy, Merle 
Park i Brian Shaw wreszcie zdołali ją wypleść. 
Również pomysłem Ashtona jest przerywnik mię
dzy pierwszą i drugą sceną aktu I, kiedy przyjaciół
ki Lizy robią powóz z kołami ze wstążki, z Alainem 
w roli konia, z wstążką jako wędzidłem. Lecz do
piero w „Elsslerowskim" pas de deux metafora osią
ga szczyt poetyczności, kiedy przyjaciółki w chore
ografii nieco w stylu Niżyńskiej zrobiły „X" (do po
całunków) ze wstążek, używając ich jak szprych 
koła, z Lizą w środku, podtrzymując ją kiedy obra
ca się en attitude. Colas wbiega do niej do środka 

i podnosi ją, tymczasem wstążki opadają - kochan
kowie porzucili wszelkie inne więzy oprócz swojej 
miłości. Ale pomimo to jeszcze nie skończyliśmy 
ze wstążkami, ma jeszcze nadejść taniec z maikiem, 
a suknia ślubna Lizy ma wstążki skrzyżowane na 
staniku. Dziwne, że Ashton nigdy nie oglądał Anny 
Pawłowej tańczącej w tym balecie (widział, jak go 
tańczył jej zespół w roku 1927, lecz z Butsovą 
i Oliveroffem). Gdyby ją widział, można by przy
puszczać, że przez te wszystkie lata tkwił mu w 
pamięci jej sposób wykorzystania wstążki. 
Maria Rambert twierdziła, że kiedy Ashton trafia na 
muzykę, która mu odpowiada, jego natchnienie 
wznosi się i wzbija od chwili, gdy usłyszy kilka 
pierwszych taktów (. . .). Skromne i bezpretensjonal
ne nutki, które Herold napisał (lub pożyczył) dla 
Córki, w niezbyt subtelnej ale doskonale tanecznej 
aranżacji Lanchbery'ego, wyzwoliły w Ashton ie stru
mień jego najbardziej osobistej i najgłębszej poezji. 
Powiadano o nim, że jest zakochany w miłości, że 
ma tak wyraźne poczucie wzajemnej przynależno
ści młodych, iż potrafi bez sentymentalizmu stwo
rzyć połączenie erotyki i niewinności, w przeciwień
stwie do „dekadenckiego" poglądu na seks, który 
można spotkać we wcześniejszych baletach. Liza 
i Col as kochają się romantycznie, w I akcie jest sce
na, gdy ona jest tak pogrążona w marzeniach o uko
chanym, iż nie zauważa, że on rzeczywiście przed 
nią staje; lecz jest to również miłość zmysłowa. Jed
na z notatek w partyturze przy końcu pas de deux z 
wstążką brzmi: „Miłość jest z nimi" - to cytat z li
bretta z roku 1803. Wiemy, że Ashton pragnął, żeby 
to była miłość pełna czułości i pożądania; na przy
kład w akcie li, kiedy Colas zaskoczył Lizę, obcało
wuje jej całe ramię aż do szyi, a jej głowa przechy
la się w tył w zachwyceniu; albo gdy siedzą na snop
kach zboża następuje długi, namiętny pocałunek, 
przy największym natężeniu muzyki. Nie wygląda 
to na brak wyobraźni ze strony Ashtona (wszak po
kazał nam miłość w tak wielu zachwycających ob
razach tanecznych), skoro teraz sami pragniemy, tak 
bardzo jak i oni, żeby się pocałowali. A w końcu -
w pokoju, w którym zostali niebacznie zamknięci 
razem przez matkę, jest - niewątpliwie jest - łóżko 
i oni niewątpliwie w nim leżeli. 
Cała choreografia Córki została opracowana w ciągu 
niespełna czterech tygodni prób. Było nietypowe dla 
Ashtona, że przedstawił tancerzom pełny scenariusz 
przed rozpoczęciem pracy, tak więc wiedzieli kim 
mają być. Zarówno Nerina, jak Blair zawsze starali 
się bardzo o udoskonalenie swojej techniki i na po
wszechny wniosek brytyjskich tancerzy, Blair zało
żył coś, co nazwano wśród tancerzy klubem, do któ
rego „wpisowym" była umiejętność wykonania ośmiu 
pirouettes, co później podwyższono do dwunastu. 
Poprzednio, przed dwoma czy trzema laty, Ashton 
wykorzystał szybkość i elewację Neri ny w jej solo w 
Birthday Offering. Blair wówczas zabłysnął w ma
zurce mężczyzn w tym balecie. Teraz Ashton chciał 



jeszcze bardziej wykorzystać ich wirtuozowskie moż-
1 iwośc i. Pracował w stanie silnego podniecenia, do
konując tylko nieznacznych poprawek. W okresie 
prób żona Blaira, Maryon Lane urodziła bliźnięta 
i tancerz wspomina, jak któregoś dnia po lekcjach 
miał ją odwiedzić w Quenne Charlotte Hospital , a 
potem iść do Drury Lane, żeby zatańczyć z Neriną 
pas de deux z Don Kichota na galowym poranku. 
Ashton, niecierpliwie pragnący ciągnąć dalej próby, 
nalega ł aby potem wrócili i czekał na nich w studio 
Roya l Ballet School na Baron's Court, dokąd przyje
chali taksówką. Chciał opracować ich scenę w li ak
cie, kiedy Colas zaskakuje partnerkę w chwili , gdy 
ona wyobraża sobie ich wspólne życ i e; i rzeczywi
śc ie opracował całość w około piętnaśc i e minut. 
Jak zawsze, sami tancerze dawali mu mate riał , z 
którego kształtował swoją choreografię; stale ich 
zachęcał do coraz większych osiągnięć technicz
nych i błyskotliwości. W owym czasie męskie lek
cje w zespole prowadził Errol Addison, sam będący 
ongiś znakomitym tancerzem, ulubiony wychowa
nek Enrica Cecchettiego, i wiele kroków wykorzy
stanych w solach Colasa pochodziło właśnie od nie
go. Solo Colasa w ,,Elsslerowskim" pas de deux zo
stało skomponowane w około dzies ięć minut; Ash
ton popros ił o j a kiś rodzaj skoków z obrotem, a Bla
ir zaproponował saut de basque po przekątnej w 
tył , Ashton poprosił o double ze zmianą nóg, za
kończone w czwartej pozycji ze spojrzeniem w dół , 
przechodzące następnie w releve en arabesque -
typowy to przykład wykorzystania przezeń proste
go szkolenego kroku i upiększania go. Podobnie dla 
Blaira było naturalne, po trzykrotnym wykonaniu 
tego enchalnement, wykończać je przez chasse co
upe assemble przechodzące w double tour en l'air 
zakończony na kolanie, lecz Ashton kazał mu lądo
wać w pozycji skurczonej, w przysiadzie, po czym 
nagle wystrze lić znowu w arabesque, aby wprowa
dzić element niespodzianki . Elementy stylu Augu
sta Bournonville'a nadały temu solo indywidualny 
charakter, podobnie jak w szybki ch, drobnych pas 
de bourree couru z okrążeniem ku tyłowi , oraz en
chalnement na za kończeni e ta ń ca; cabriole na ara
besque, po którym następowa ło grand saute a la 
seconde en tournant, przechodzące natychmiast w 
grand jete en tournant, za kończone znowu pl ie 
i releve en arabesque (przypominające krok wyko
nywany przez Nikołaja Fadiejeczewa w Jeziorze ła 
będzim w moskiewskim Teatrze Bo lszoj , po raz 
pierwszy prezentowanym w Londynie w roku 1956, 
który to krok mógł zostać przeniesiony do Rosji z 
Danii przez Christi ana Johanssona, w ielkiego duń
skiego nauczyciela Sz ko ł y Cesarskiej). 
Wahadłowość tego kroku powta rzała Nerina w kom
binacji skoków w kodzie, jeszcze jeden przykład , 
jak Ashton odmi eniał zwykł y, podstawowy krok. 
Robiła grand fouette saute, ale w odwrotnej kolej
nośc i , z battemments en cloche posuwając się od 
przodu do tyłu. Wszystkie te ruchy, jak mówił Blair, 

dobrze pasowały do cia ł a, bo opiera ły się na pod
stawowej techn ice klasycznej, codziennej leksyce 
tancerza. Jedną z przyczyn, dla których praca szła 
tak sprawnie było to, że Nerina i Blair przywykli 
pracować wspó lnie i byli doskonale zgrani, do cze
go Ashton szybko „się dopasował " . Najwięcej kło
potu przysparzało im powtarzanie i zapamiętanie 
tego co już ustalili. 
Choreograficznie szczęśl iwe chwile baletu wydają 
się nieprzebrane i z pewnośc i ą zbyt liczne, żeby je 
opisać. Według Blaira, Ashton przy komponowaniu 
scen zbiorowych nigdy nie tracił wątku. Choreogra
fia corps de ballet była pełna prześlicznych figur; 
na przykład kiedy Liza przechodzi wzdłuż ukośne
go szpaleru przyjac i ółek, wykonując jete en tour
nant i ujmując jedną za rękę, a później trzymając 
pozę opiera się na ramieniu następnej i tak dalej aż 
do końca szpaleru, przy czym każda dziewczyna, 
którą opuszcza, postępuje za nią naśladując jej kro
ki . W innej znów scenie przyjaciół ki przechodzą 
jedna tuż za drugą, biorą Colasa za rękę i wykonują 
jete en tournant. Pas de moissonneurs, które poprze
dza bezpośrednio ten fragment, jest oparte na bar
dzo prostym kroku, po prostu na chasse i point ten
du z boku na bok, którym towarzyszy okrągł y gest 
ręki z sierpem; cztery rzędy tancerzy podejmują ten 
krok i jego odmiany, jeden za drugim. Pas de trois 
Lizy, Colasa i Alaina, w którym ten ostatni tkwi w 
błogiej nieświadomości obecności rywala, trochę 
przypomina komiczną wersję pas de trois Sylfidy, 
Jamesa i Effie w spektaklu Sylfidy zrealizowanym 
przez Wiktora Gzowskiego dla Ballets des Champs
Elysees. Alain z wielkim namaszczeniem spełnia 
swoją rolę partnera, podnosząc ramię sztywno do 
góry i pod niewłaściwym kątem, żeby dopeł nić li
nię arabesque partnerki . („.) 
Ashton zachowuje na finał swoje najbardziej cha
rakterystyczne wyobrażenia; jak podkreśla Blair: w 
najradośniejszych momentach podniesienia są wy
sokie, Colas dosłownie wyrzuca Lizę wysoko w po
wietrze w szczytowym punkcie grand jete, podczas 
gdy w chwilach czu łości są nisko, muskając podło
gę . Jedna z najśmielszych niespodzianek Ashtona 
zjawia się wtedy, kiedy Liza robi bourrees do Cola
sa i wyg l ąda na to, że on ją podtrzyma w jakimś 
efektownym obrocie czy pochyleniu, ale ona jedy
nie po prostu przytula się do jego wyciągnietego 
prawego ramienia. Jednym z najbardziej udanych 
pomysłów w całym balecie jest końcowe wyjście 
tancerzy ze śpiewem, który najdobitniej sprawia 
wrażenie, że za drzwiami nadal trwa taniec, taniec 
na resztę ich życ ia; to tylko balet się skończył. 
lvor Guest (w swojej książce The Romantic Ballet in 
Paris) cytuje dawną recenzję ze wznowienia baletu 
w roku 1828: „Jest w nim niezwykła świeżość i siła 
wyobraźni , skoro jedna sytuacja, nie zmieniona za
równo w swojej wymowie, jak i ruchu, który z tej 
wymowy wynika, wystarczyła Daubervalowi aby 
wypełnić trzy akty czarującymi i naturalnymi szcze-

gółami. Swoim geniuszem ożywił temat do tego stop
nia, że po pierwszej scenie nie dostrzega s i ę podo
bieństwa do innych i przy końcu j est s i ę tak wzru
szonym, jak gdyby wszystk ie wydarzenia tego siel
skiego romansu były wydarzeniami ogromnej wagi" . 
Można to uznać za równie trafną ocenę nowej kre
acji Ashtona, jak sławne okreś l en i e Aleksandra Be
nois dotyczące wykonania roli Lizy przez Virgini ę 
zucchi , która jego zdaniem „zdawała s i ę naprawdę 
tchnąć świeżym aromatem pól i łąk" . Poezja Ashto
nowskiej wersji wypływa z tego, że ma ona swoje 
korzenie w rea liach życia angielskiej wsi. Epizod 
koguta z kurami na wstępie ba letu jest dlatego tak 
zabawny, że stanowi rezultat bardzo dokład nych 
obserwacji. 
Dale Harris mówił o m iłosierdziu Ashtona w sto
sunku do swoich postaci : Alain jest nie tylko obiek
tem pośmiewiska, choreograf zna l az ł inny sposób, 
aby przygoda i dla niego skończyła s ię szczęś liw i e, 
pozwolił mu powróc i ć, skradając s i ę, do opuszczo
nej izby i odzyskać ukochany czerwony parasol. W 
tej roli przez wie le lat n ieprześcign iony był Alexan
der Grant, aż się wierzyć nie chce, że w piętnaście 
lat po premierze był równie zwinny, zabawny i wzru
szający jak wcześn iej. Ro lę Wdowy Simone dał Ash
ton najpierw Robertowi Helpmannowi , lecz ten 
wycofał s i ę jeszcze przed rozpoczęciem pracy nad 
choreografią. Może późn iej Helpmann ża łował swo
jej decyzji, lecz my nie ża łowa li śm y, bo gdyby nie 
ona, byli byśmy pozbawieni wspani a ł ej kreacj i Stan
leya Holdena. Przypominał on w ielkich komików 
brytyjskiego music-hallu, takich jak Nellie Wa llace 
czy Dan Leno (s ławna „ Dama" z późnow i kto ri a ń

skiej pantomimy) - artystów, których komizm pole
ga nie na opowiadaniu kawałów, lecz na tworzeniu 
postaci opartym na bli skiej, pełnej uczucia obser
wacji. Holden miał niezawodne wyczucie epoki tych 
wykonawców. Słysząc, że nadchodzą Thomas i Ala
in, Wdowa Simone idzie do lustra, żeby pop rawić 
włosy przed otwarciem drzwi, późn i ej pręd ko wra
ca, żeby jeszcze zerknąć na siebie z prawdziwym 
zadowolen iem. Jak w iele innych rzeczy w tym ba
lecie francuskiego pochodzenia, ta rola jest angiel
ska do szpiku kości; szczególnie w ta ńcu w sabo
tach Holden był w stanie obda rzyć Ashtona wszyst
kimi tradycyjnymi krokami tego numeru (zostawia
jąc jeszcze dość na nieprzewidz iany, lecz bardzo 
zabawny bis przy szczególnych okazjach). A jed
nak, znam iennym rysem charakterystycznym tej 
wybuchowej, w ielce nadętej damy jest jej głęboka, 
nigdy nie zachwiana m iłość do córki. 
Córka źle strzeżona powsta ła w atmosferze w ielkie
go szczęśc i a , i to po niej widać. Wiadomo było, że 
zawsze w dniu premiery swojego nowego baletu 
Ashton był chory - ale nie w dniu premiery Córki. 
Odbyła się ona 23 stycznia 1960 roku. Jakby chcąc 
uprzedzić krytyk i („ .), program zawiera ł notkę Kar
sawiny, która okreś l a Córkę jako „czarującą sztucz
kę z epoki dz iwnie zb i eżnej z artystycznymi ten-

dencjami współczesnego życia - artystyczną reak
cję na współczesne życie" . W kraju był to od po
czątku wielki sukces, chociaż nowojorskiej publicz
ności trzeba było trochę czasu, żeby zdała sobie 
sprawę, że to nie jest ten sam balet co wersja wysta
wiana przez American Ballet Theatre, i że można 
na niego kupić bilet z nadzieją na czarowny wie
czór. Kiedy Royal Ballet wreszcie pojechał do Związ
ku Radzieckiego publiczność , zwłaszcza w Lenin
gradzie, została zupełnie podbita, rzucano z galerii 
świeże kwiaty zawinięte w gazetę, a recenzentka 
Natalia Rosławlewa nazwała go 11doskonałym od
tworzeniem majstersztyku Daubervala, widzianego 
współczesnym okiem i przez rdzennie brytyjski ba
let" . 
Wielu tancerzy odtwarzało role kochanków: Merle 
Park wystąpiła jako Liza wkrótce po premierze, na
tomiast Brian Shaw, dubler Blaira, nigdy nie zatań
czył Colasa (w późniejszych latach był on jednym z 
następców Holdena jako Simone) . Wesołość Ann 
Jenner i l ekkość jej skoków sprawiały, że była ideal
ną Lizą, a także Lesley Collier uchwyciła i figlar
ność, i czułość tej postaci. Ze wszystkich następ
ców Blaira, który był farmerem-gentlemanem w każ
dym calu (przypuszczalnie tylko brak majątku uczy
nił z niego ni epożądanego konkurenta), można by 
chyba wyróżnić Michaela Colemana, chociaż jest 
to partia, którą z przyjemnośc ią podejmują wszyscy 
soliśc i pewnie dlatego, że daje im ona nie mniej 
sposobności do tańca niż każdy inny balet klasycz
ny, ale dodatkowo jeszcze jest prawdziwą rolą. Da
vid Wall i, czego mniej można było oczekiwać, 
Antony Dowell byli w roli Colasa świetni, później 
tańczył ją także Rudolf Nuriejew. (Kiedy po raz 
pierwszy zaoferowano mu tę rolę, miał jakieś wąt
pliwości i spytał Ashtona: 11 Co się ze mną dzieje w 
li akcie?" Później , ki'edy się zdecydował ją tańczyć , 
Ashton przypomniał mu, że li akt jest taki sam jak 
zawsze). 
Jest niestety w Córce jeden element na poziomie 
niższym od reszty. Nie można się kłócić z partyturą 
nawet jeżeli nie stanowi ona muzyki baletowej naj
wyższego kalibru , gdyż to ona dała natchnienie ge
nialnej choreografi i, a nie wiadomo czy 11 warto
ściowsza " muzyka by nie zawiodła . Jeszcze pod
czas opracowywania baletu sugerowano, że muzy
kę powinien napisać Francis Poulenc, ale to świad
czyło tylko o braku zrozumienia natury reakcji Ash
tona na muzykę. Słabszym partnerem we współpra
cy był scenograf Osbert Lancaster, pomimo że jego 
wybór wzorów, popularnych francuskich ryci n i ksią
żeczek dla dzieci, wydawał się właściwy. Jakoś po 
drodze zagubił chyba to, co nazywał 11świeżością 
i naiwnością" tych źródeł. Podczas gdy większość 
kostiumów jest dosyć ładna, w dekoracjach pojawi
ły się jakieś protekcjonalne drwinki w charakterze 
komentarza do baletu i jego epoki, czego ani Ash
ton, ani Lanchbery nigdy nie robili ; krowy i psy szki
cowane w tle, obrazki na ścianach - wszystko to 
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Projekty scenograficzne 

do „ l a Filie mal gardee" 

Fredericka Ashtona 

i ich twórca 

Sir Osbert Lancaster 

(fot. Roya l Ballet) 

uderza chyba w z u pełni e fa łszywy ton. Mówiono, że Andre Derain 
(gdyby żył ) albo Jean Hugo byli by idea lnymi scenografami , ale i brytyj
skim malarzom, takim jak George Stubbs i George Morl and, ł a tw i ej 
byłoby o tego rodzaju spojrzenie, o jakie tu chodz i. (. .. ) 
Ze wszystki ch baletów Fredericka Ashtona Córka najwyraźniej ilustru
je trafność uwagi Edw ina Denby: „ Im pospolitszy temat, tym głęb i ej 
i piękniej widzi go poetyka Ashtona" . Inny amerykań s ki krytyk, Nancy 
Goldner n a pisa ła : „Córka podoba mi s i ę przede wszyskim dlatego, że 
odpowiada na pytanie, co jest g łębsze : u śmiech czy smutek, speł n i o n a 
czy odrzucona miłość? Sformułowan i e albo-a lbo jest oczyw i ście nie
słu szne , lecz w Córce Ashton wprowadza na scenę poczucie osiągni ę
cia satysfakcji i z pewnośc i ą każe widzowi poszerzyć poj ęc i e g łęb i " . 

David Vaughan 

Fragment ks i ążk i Davida Vaughana Frederick As/i ron i jego ba/ery, przekład ludw ika Woźn i cka, PIW, 
Warszawa 1985 . (www piw.pl) 



LOUIS JOSEPH FERDINAND HEROLD był pianistą i kompozytorem. Urodził 

się 28 stycznia 1791 roku w Paryżu i zmarł tamże 19 stycznia 1833 roku. Kształ

cił się początkowo pod kierunkiem ojca, Franr;oisa Josepha Herolda oraz Louisa 

Adama, swego ojca chrzestnego. W 1802 roku wstąpił do prowadzonej przez 

Adama klasy fortepianu w konserwatorium w Paryżu. W 181 O roku uzyskał Pre

mier Prix za wykonanie własnej sonaty. Uczył się także gry na skrzypcach w 

klasie Rodolphe'a Kreutzera oraz harmonii u Charlesa S. Catela, a od 1811 roku 

studiował kompozycję u Etienne Mehula, który wywarł decydujący wpływ na 

styl jego muzyki. 

Debiut kompozytorski Herolda odbył się 6 kwietnia 1812 roku w Theatre lta

lien. Zagrał wówczas swój Koncert fortepianowy E-dur. W sierpniu 1812 roku 

uzyskał za kantatę La duchesse de la Valliere I nagrodę w konkursie o Grand Prix 

de Rome. W Rzymie spędził niecały rok i ze względów zdrowotnych, jesienią 

1813 roku przeniósł się do Neapolu, gdzie poznał Giovanniego Paisiella i Nico

lę A. Zingarellego. Na dworze Joachima Murata, ówczesnego króla Neapolu, 

objął posadę nauczyciela muzyki. Obok kilku utworów instrumentalnych (2 sym

fonie, 3 kwartety smyczkowe) napisał pierwszą operę La gioventu di Enrico Quinto 

do tekstu zaadaptowanej przez siebie komedii Alexandra Duvala. Prawykona

nie tej opery, przyjęte z entuzjazmem, odbyło się 5 stycznia 1815 roku w Teatro 

del Fondo z udziałem Manuela Garcii w roli tytułowej. 

Pod koniec lutego 1815 roku Herold wyjechał do Rzymu, a następnie do Wene

cji, skąd musiał jednak z powodów politycznych potajemnie uciekać, by po 

kilku tygodniach pieszo przedostać się do Wiednia, gdzie zatrzymał się przez 

trzy miesiące u ks. Metternicha. Poznał w tym czasie wielu wiedeńskich arty

stów, m.in. Antonia Salieriego, którego zawsze podziwiał i Johanna N. Hummla; 

miał też okazję zobaczyć m.in. Wesele Figara, Don Giovanniego i Czarodziej

ski flet Mozarta. 

Wkrótce po powrocie do Paryża objął posadę maestra al cembalo w Theatre 

ltalien, wykonał także publicznie swoje 3 koncerty fortepianowe. W 1816 roku 

Franr;ois-Adrien Boieldieu zaproponował mu współudział w komponowaniu oko

licznościowej opery Charles de France wykonanej w Opera Comique w ramach 

uroczystości weselnych po ślubie księcia de Berry z księżniczką Marią Karoliną 

neapolitańską. Wydarzenie to utrwaliło pozycję Herolda jako kompozytora ope

rowego. Dwa kolejne sukcesy na tym polu to Les rosieres, bardzo przychylnie 

oceniona przez Mehula, i La clochette, oparta na motywach baśni o cudownej 

lampie Aladyna; opera ta w ciągu jednego roku doczekała się 1 OO przedsta

wień. W następnych latach Herold nie miał szczęścia do wartościowych librett, 

w rezultacie kolejne jego opery: Le premier venu (1818), Les troqueurs (1819), 

L'auteur mort et vivant (1820) schodziły z afisza po kilku przedstawieniach, 

a L'amour platonique kompozytor sam wycofał po próbie generalnej. 



W 1821 roku królewska rada nadzorcza wysłała go do Włoch w celu pozyska

nia nowych śpiewaków dla Theatre ltalien. Udało się wówczas Heroldowi spro

wadzić do Paryża m.in. Giudittę Pastę (sopran) i Filippa Galliego (bas). Przy

wiózł także z Florencji partyturę opery Rossiniego Mojżesz w Egipcie, a następ

nie przygotował jej inscenizację , dopisując kilka numerów. Niestety, choroba 

uniemożliwiła mu poprowadzenie premierowego przedstawienia (19 paździer

nika 1822). Na scenie Opera Comique Herold przedstawił w 1823 roku operę 

Le muletier, która cieszyła się dużym powodzeniem. W tymże roku spróbował 

także swoich sił w Operze Paryskiej, w której wystawiono jego jednoaktową 

Lasthenie. Dla upamiętnienia zwycięstwa księcia d' Angouleme w Hiszpanii na

pisał w 1823 roku wspólnie z Auberem operę Vendóme en Espagne, a w następ

nym roku na imieniny króla Ludwika XVIII skomponował muzykę do Le roi Rene 

au La Provence au XVe siecle. 

Wielkim triumfem artystycznym Herolda stało się prawykonanie opery Marie 

(1826); dzieło to w ciągu następnego dziesięciolecia miało ok. 4000 przedsta

wień. W 1826 roku objął on stanowisko chef du chant w Operze i przez najbliż

sze lata zajmował się pisaniem muzyki do baletów. W 1831 roku Joseph A. H. 

Melesville zaproponował mu libretto pt. Korsarz; prawykonanie opery Herolda 

do tego tekstu pt. Zampa au La fiancee de marbre odbyło się w Opera Comique. 

Wkrótce Zampa, najpopularniejsze do dzisiaj dzieło Herolda, wszedł do reper

tuaru teatrów operowych w innych krajach (Bruksela - 1832, Wiedeń, Londyn, 

Neapol - 1833, Turyn, Warszawa, Moskwa - 1834, Mediolan - 1835); a na sce

nie Opera Comique wystawiany był jeszcze przez wiele lat. Swoją pozycję 

w historii opery francuskiej utrwalił Herold jeszcze jednym mistrzowskim dzie

łem, Le pre aux clercs (ok. 1200 przedstawień w XIX w.), którego jednak nie 

było mu dane zobaczyć na scenie. Zmarł na gruźlicę 5 tygodni po prapremie

rze. Nie ukończoną partyturę ostatniej jego opery Ludovic uzupełnił Halevy, 

a wykonał w 1833 roku - już po śmierci kompozytora - zespół Opera Comique. 

* * * 
Działalność pianistyczna Herolda zadecydowała początkowo o charakterze jego 

twórczości, która obejmuje różne gatunki muzyki fortepianowej: koncerty, wa

riacje, ronda, kaprysy, fantazje itp. Dopiero zetknięcie się kompozytora ze sztu

ką Rossiniego spowodowało poświęcenie się muzyce scenicznej . 

Jako pianista był wysoko ceniony, jego gra odznaczała się dużym rozmachem, 

a jednocześnie błyskotliwością i elegancją. W sonatach z op. 3 zbliżył się do 

stylu Boieldieu, mozartowskiego w swym rodowodzie (prosty rysunek melodycz

ny, żywa rytmika), natomiast wyraźnie beethovenowski charakter nosi jego So

nata fortepianowa op. 9 (silniejsze kontrasty, poszerzenie skali wyrazowej, indy

widualizacja toku harmonicznego). W kaprysach, fantazjach i wariacjach, opar

tych na ogół na tematach zaczerpniętych z oper, poddał się Herold upodoba-

niom ówczesnej publiczności, co przejawiało się m.in. w predylekcji do malar
stwa dźwiękowego. 

Najwybitniejsze osiągnięcia twórcze Herolda należą do gatunku opera comi

que, choć przez wiele lat miał on zamiar tworzyć grand opera. Z planów tych 

wyniknęła tylko jednoaktowa Lasthenie i Vendóme en Espagne (dzieło pisane 

wspólnie z Auberem), gdyż krytycyzm kompozytora wobec wartości literackich 

i dramatycznych libretta nakazywał mu odrzucać prawie wszystkie proponowa

ne teksty. Z drugiej jednak strony opery komiczne, które dominują w twórczości 

Herolda, odbiegają od szablonu; zawierają różne treści: fantastyczne, społecz

ne, historyczne, sentymentalne, a w swej wymowie były zarówno tragiczne 

i satyryczne, jak i komiczne. W najlepszych swych operach z tego gatunku wy

zwolił się Herold spod wpływów Rossiniego, mimo swej admiracji dla twórcy 
Cyrulika. 

Nerw dramatyczny Herolda po raz pierwszy doszedł do głosu w Marie (mono

log Marie, duet z 11 aktu, finał opery), równoważąc łzawy nieco sentymentalizm 

niektórych scen. Akcja i główny bohater Zampyw wielu momentach przypomi

nają Don Giovanniego Mozarta, z tym jednak że Zampa jest piratem, a kamien

na postać wyobraża dziewczynę, jedną z oszukanych przez tytułowego bohate

ra. Na tle wcześniej powstałych jego oper dzieło to odznacza się prawdziwie 

romantycznym kolorytem, bogatą inwencją melodyczną i harmoniczną, niena

ganną instrumentacją i tendencją do rozszerzania środków wyrazu, które mają 

służyć muzycznej charakterystyce. Partia Zampy, pisana z myślą o znakomitym 

ówczesnym tenorze Jeanie-Baptiste Choi lecie (odtwórcy roli tytułowej) wymaga 

szerokiej skali głosowej o zabarwieniu barytonowym i dużych możliwościach 

dramatycznych. Pełna temperamentu uwertura do Zampy jest najczęściej wy

konywanym utworem Herolda. 

W Le pre aux clercs Herold rozwinął wątek historyczny, zogniskowany wokół 

postaci Małgorzaty de Valois, żony Henryka IV. Z tego względu operę tę często 
kojarzy się z Hugonotami Meyerbeera (1836). Również pod względem styli

stycznym Le pre aux clercs, mimo pogodnego zakończenia, wykazuje wiele 

cech wspólnych z grand opera - rozbudowane partie zespołowe i chóralne o 

dużym ładunku dramatycznym, np. kwartet L'heure nous appelle (ze skordaturą 
najniższych strun altówek i wiolonczel) oraz ekspresywna deklamacja w par
tiach solowych. 

Ferdinand Herold przyczynił się także do rozwoju romantycznego baletu fran

cuskiego. W swojej muzyce baletowej dążył do wyeliminowania zapożyczo
nych melodii oraz do pełniejszego, niż to dotychczas bywało, współdziałania 
muzyki z akcją dramatyczną. 

Aleksandra Konieczna 

Tekst został zaczerpnięty z Encyklopedii Muzycznej PWM, tom 4, Kraków 1993. 



WOKÓŁ HEROLDA 
I JEGO TWÓRCZOŚCI 

Gdy porównuję czasy dzis iejsze z latami mojej mło
dośc i , s tw i e rdzić muszę, że owa daleka epoka przy
ni osła wstępuj ącemu w życ i e, żądnemu doznań ar
tystycznych młodz ieńcowi , nierównie bogatszą ska lę 
wrażeń , a niże li dosta rczyć ich jest w stanie dz i eń 
dzisiejszy. 
By ła to epoka szczegó lna, gdy w sztuce to, co było 
stare, stykaj ąc s i ę na naszych oczach ni ema lże co
dziennie z tym, co by ło nowe, doprowadzało do 
ostrych konfrontacji , budząc w nas często naj 
sprzeczniejsze uczucia. 
Ktoś mi na to odpowie: no tak, ale p rzecież dzisiaj 
też mamy w sztuce prądy nowoczesne i dz i ś rów
n ież p rzeżywamy tego rodzaju konfrontacje. Być 
może, j edna kże stw ie rdz i ć muszę, że ta dzisiejsza 
nowoczesność, uprawiana zbiorowo i hurtowo, nie 
zawsze już jest pierwszej św i eżośc i , a działać może 
swą rzekomą „odkrywczośc i ą" tylko na ni euśw i a
domionego bliżej odbiorcę. 
Za moich młodych lat sztuka, tak zwana nowocze
sna, była n aprawdę odkrywcza i naprawdę nowa, 
a upraw i ały ją nieliczne tylko, naprawdę odważne, 
często wręcz genialne jednostki . Na przykład w te
atrze na tle tak modnych wówczas u nas sztuk Kie
drzyńs kiego, Kozłowskiego czy Gorczyńs ki ego , te
atr Witkacego był naprawdę bombą na mierę nie
mal atomową; zaś w muzyce na tle muzyki Ka rło
wicza, Różyckiego czy Pucciniego, taki Pierrot lu
naire Schonberga był naprawdę odkryciem i rewo
lu cją. A okazje do tego rodzaju zestawień trafia ły 
s ię często. Choćby na przykład w repertuarze ope
rowo-baletowym. Nie zniknęły jeszcze z afi szów 
niektóre żelazne pozycje starego, na l eżącego do 
dziewiętnastowiecznej tradycji repertuaru, a obok 
nich pojawi ały się już raz po raz pozycje nowe, 
zaskakujące swym świeżym i odkrywczym muzycz
nym językiem. 
Były to czasy, gdy jeszcze oglądało s ię na naszej 
scenie operowej takich np. Hugonotów Meyerbe
era, a wnet potem Szymanowskiego Hagith czy Króla 
Rogera. Ogląda l i śmy takie nowalijki , jak Dafnisa 
i Chloe Ravela czy Pietruszkę Strawińskiego, ale jed
nocześnie takie cuda, jak Ka ta rzynę, czyli Córkę 
bandyty czy Lizettę, czyli Córkę źle strzeżoną. Te 
dwa balety, trzeba to przyznać, były już wówczas 
pozycj ami bardzo „demodees" . Toteż Katarzyna 
wkrótce zniknęła z afisza na zawsze, Lizetta jed
nak, którą ongiś kreowała na scenie Teatru Wielkie
go z niezmiernym wdziękiem niezapomniana Hali 
na Szmolcówna, utrzymała s ię na scenie warszaw
~kiej opery dłużej . I na nią jednak przyszła kolej . 
Załowa łem tej, tak często og l ądanej przeze mnie 
pozycji repertuarowej, sądząc, że już nigdy w ży
ciu okazji do zobaczenia tej „ź l e strzeżonej córki" 
mieć nie będę. Lecz zda rzaj ą s i ę dziwne spotkania 
i nawroty. 
Otóż owa sta rośw i ecka Lizetta znów wypłynęła na 
szerokie wody. Najpierw wystawiono j ą pod orygi
nalnym tytułem La Filie mal gardee w Londynie, 
gdzie z miejsca wzbudz ił a powszechny zachwyt, 
a później przywędrowała do Polski, gdzie można ją 
było w roku 1973 podziwiać w wykonaniu polskich 

artystów na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi, zaś w 
Teatrze Wielkim w Warszawie - najpierw w wyko
naniu Baletu Australijskiego, a później Narodowe
go Baletu Kuby. Właściwym inicjatorem renesal'")SU 
tej pozycji baletowej był jeden z najznakomitszych 
baletmistrzów angielskich Frederick Ashton, który 
odważnie sięgnąwszy po tę zapomnianą już na poły 
pozycję klasycznego baletowego repertuaru, potra
fił tchnąć w nią nowe życie. 
A La Fifie mal gardee to balet rzeczywiście stary, 
nawet bardzo stary. Autorem jego był słynny fran
cuski tancerz Dauberval. Wystawił on go ze swoją 
trupą w Bordeaux w roku 1789. I od tej chwili za
częła się zawrotna kariera tego baletu, wystawiane
go przez cały wiek XIX setki razy na scenach wszyst
kich niemal teatrów operowych, a tańczyli w tym 
balecie najwięksi tancerze, znajdując w tym wdzię
cznym utworze świetne role i pole do popisu. 
Musimy jednak zdać sobie z tego sprawę, iż owa 
popularność i długoletnie trwałe powodzenie Córki 
źle strzeżonej na pewno nie były wynikiem muzycz
nych zalet jej orkiestrowej partytury. Nie zapomi
najmy, że pierwsza połowa wieku XIX była, jeśli 
chodzi o muzykę baletową, epoką szczególnie ja
łową. Były to czasy, gdy muzyka w balecie nie gra
ła poważniejszej roli . Przecież nawet do najsław
niejszego bodaj baletu owych czasów, romantycz
nej Giselle, napisał Adolphe Adam muzykę niezwy
kle ubogą i konwencjonalną, wypraną wprost z ja
kiejś żywszej pomysłowości i wdzięku. 
Dauberval wystawiając swój balet nie zamówił prze
cież specjalnej muzyki lecz, jak to się często w owej 
epoce zdarzało, po prostu sięgnął do różnych goto
wych, a nieznanych dziś częściowo źródeł, wykorzy
stując przy tym wiele tematów ludowych i modnych 
w owych latach melodii tanecznych i piosenek. 
I dopiero w roku 1828, gdy Opera Paryska postano
wiła ów balet Daubervala wskrzesić, opracowanie 
na nowo jego orkiestrowej partytury powierzono 
dyrektorowi chórów tej szacownej instytucji, uta
lentowanemu młodemu kompozytorowi Ferdinan
dowi Heroldowi. Herold większość muzyki napisał 
wówczas po prostu sam, pozostawiając jednakże 
wiele numerów z pierwotnej wersji baletu, a nadto 
dodając sporo wstawek z różnych oper Rossiniego. 
W następnych latach partyturę Lizetty przerabiano 
wiele razy, szczególnie gruntownie przerobił ją nie
miecki kompozytor Peter Hertel w roku 1864, zaś w 
Petersburgu, w Teatrze Maryjskim, gdzie grano ów 
balet całymi latan:ii z ogromnym powodzeniem, 
spreparowano własną jego wersję, czerpiąc muzy
kę z różnych ba letów Minkusa, Pugniego, Delibe
sa, Hertla, a nawet Rubinsteina. W tej to rosyjskiej 
wersji, z pewnymi poprawkami, wystawiano też nie
gdyś ten balet w Warszawie. 
Jednak, gdy Ashton w roku 1960 zapragnął La Filie 
mal gardee wznowić i gdy zwrócił się do kompozy
tora Johna Lanchbery'ego z prośbą o opracowanie 
na nowo partytury baletu, ten oświadczył, że nale
ży po prostu powrócić do owej wersji Herolda z roku 
1828, jako z pewnością pod względem muzycznym 
najwartościowszej i odznaczającej się licznymi, 
a nieczęsto w muzyce baletowej owych czasów tra
fiającymi się zaletami. Jej prostota i niewymuszony, 
sielski wdzięk wybornie pasują do owej bezpreten
sjonalnej, rozgrywającej się na tle wiejskiego pej-

zażu akcji baletowej. Nigdy przy tym nie znajdzie
my w tej muzyce akcentów wulgarnych, czy też 
zwrotów popadających, jak u Adama, w nadto ja
skrawą łatwiznę. 
Myślę, że warto posłuchać dziś tej muzyki sprzed 
lac owych prostych, niefrasobliwie wdzięcznych, 
trącających myszką melodyjek, tak czasem dziwnie 
brzmiących w naszej trudnej, skomplikowanej i do 
cna zblazowanej epoce. 
Choćby na przykład ów taniec kur i kogutów. Ten 
naiwny obrazek, jak gdyby odpowiednik ludowych 
images d'Epinal, pełen odgłosów wiejskiego podwór
ka, piania kogutów i gdakania kur, stanowi z pew
nością muzyczną ciekawostkę. Naturalistycznymi 
efektami nie gardzili w swej muzyce Haydn czy 
nawet wielki Beethoven, tu jednak występują one 
w formie szczególnej. Jest to jak gdyby karykatura 
symfonii pastoralnej. 
Wspominaliśmy o licznych, figurujących w balecie 
muzycznych wstawkach z oper Rossiniego. Tu, w 
tańcu kur i kogutów, mamy wprawdzie tylko krótki 
cytat, ale za to bardzo wyraźny: wszak to cavatina 
Figara z Cyrulika! Ciekawa sprawa - skąd ten sewil
ski cyrulik zabłąkał się w tym kurniku? 
Po hałasach wiejskiego kurnika kojąco podziała 
zapewne na słuchaczy idylliczny nastrój innego 
Andante semplice towarzyszącego odbywającej się 
w cieniu drzew wiejskiej zabawie. Zabawa to jed
nak dystyngowana, całkowicie taka, jaką nam uka
zywali w swych grawiurach osiemnastowieczni mi
strzowie. Ale wkrótce tańce stają się żywsze, na
strój bardziej gorący. 
A oto jeszcze jedna scena z tego baletu - bardzo lu
dowy w tonie taniec całego zespołu , przerwany na
dejściem burzy, która zmusza do ucieczki wszystkie 
b i orące udział w tym letnim pikniku osoby. Burza 
szaleje, deszcz siecze, wiatr wyje, a orkiestra wycho
dzi ze skóry, by widzowie i słuchacze uwierzyli, że 
to wszystko dzieje się naprawdę. Hej! Dobre to były 
czasy, gdy kompozytor i reżyser podawali sobie ręce, 
nie wstydząc się ukazać widzom wiernego obrazu 
burzy. Dziś, inne czasy. Co poniektóry reżyser wsty
dzi s ię pokazać na scenie drzwi, okno, ba, nawet stół 
czy krzesło. Bo my nowocześni! 
A propos tej burzy, jeszcze krótka uwaga. Muzyka 
to nie Herolda, lecz po prostu wyjęta żywcem z 
opery Rossiniego Kopciuszek. Widocznie Herold, nie 
czując się na siłach by samemu dać obraz rozszala
łych żywiołów, sięgnął do Rossiniego, który był w 
owych czasach niemal specjalistą w tej dziedzinie. 
Bo burze w jego operach szaleją często. Mamy na
wet cały ich asortyment. Od lekkich wiosennych, 
szybko przemijających , do bardziej groźnych. Bu
rza z Kopciuszka, niezbyt okropna, pasowała Herol
dowi do muzyki jego baletu jak ulał. 

* * * 
Przy okazji pragnąłbym raz jeszcze wrócić do jed
nego z mych ulubionych tematów, a mianowicie do 
n:uzyki pochodzącej z kręgu chopinowskiego. I to 
nie tyle tej , która bezpośrednio w jakikolwiek bądź 
sposób wpłynąć mogła na rozwój ·i oblicze jego 
~wór~zości, lecz takiej, którą Chopin po prostu lubił 
1 cenił. 

ll~ż to utworów, które Chopin lubił i. darzył uzna
niem, pozostało dla mas polskich słuchaczy niemal-

że wartośc i a mi nieznanymi, co zaś dziwniejsze, nie 
wzbudzającymi nawet żywszego zainteresowania 
naszych muzykologów, tak przec i eż lubiących naj
dokładniej a na lizować, często dz ie ląc włos na czwo
ro, rzeczy i sprawy chopinowskie o co najmniej rów
nym znaczeniu. 
Do takich to kompozytorów, którzy pozostawili drob
ny ś l ad w twórczośc i Chopina, jak w jego korespon
dencji, na l eża ł właśnie Ferdinand Herold. Jeszcze 
w grudniu 183 1 roku, wnet po swym przyjeździe 
do Pa ryża, pi sa ł Chopin do Tytusa Wojc iechowskie
go w Poturzynie, że był na nowej, ś li cznej operze 
Herolda Zampa, zaś w dwa lata potem, wnet po 
śmierc i Herolda, komponuje Wa riacje B-dur op. 12 
na temat bodajże ostatn iej, napisanej przez tegoż 
muzyki : arietki z ni eukończonej opery Ludovic. 
Owe Wariacje, mimo że zaj mują w twórczośc i Cho
pina miejsce raczej skromne, uważam osobi śc i e za 
coś więcej niż tylko błyskot l iwy, napisany bardzo 
w guśc ie epoki utwór sa lonowy. Jest to raczej coś w 
rodzaju Hommage a Herold, rodzaj uczczenia pa
mięc i tego przedwcześn ie zma rłego, tak wybitnie 
utalentowanego kompozytora francuskiego. Obok 
Mozarta był w i ęc Herold drugim kompozytorem, do 
którego muzyki s ięgnął Chopin po temat do swych 
Wariacji fortepianowych. To chyba coś oznacza! 
Wracając zaś do Zampy, była to opera c i esząca s ię 
ong i ś wszędzie ogromnym powodzeniem, dość po
wiedz i eć, że w samej ty lko Warszawie, gdzie zosta
ł a wystawiona już w rok po paryskiej premierze, 
w marcu 1834 roku (co za sprawność dyrekcji! ) - w 
c i ągu następnych dwudziestu paru lat wykonana 
była na scenie Teatru Wielkiego aż 78 razy. Dz i ś 
Zampa zniknął z repertuarów operowych, nie ma 
też w żadnym katalogu płyt ani jednego fragmentu 
tej opery. Jedynie uwertura oca l a ła od zapomnie
nia, możemy j ą nawet u s łyszeć w wykonaniu No
wojorsk iej O rkiestry Filharmonicznej pod dyrekcją 
Leonarda Bernsteina. Jak w idzimy, szczególne są losy 
niektórych utworów! 
Nie ma w tym nic dziwnego, że Chopin zwróci ł 
uwagę na muzykę Herolda, był to bowiem twórca 
oryginalny, nie pozbawiony własnego ob licza . Spo
ś ród francuskich kompozytorów operowych począt
ku XIX stulecia, jego to właśni e wysunął wybitny 
francuski kompozytor i muzykolog Roland Manuel 
na pierwsze miejsce, tw i e rdząc, że była to indywi
dua lność najsilniejsza . Nie waha ł s i ę go po równać 
nawet z Weberem. W ostatnich swych bowiem, naj
wybitniejszych operach: w Zampie i w Le pre aux 
clercs potrafi ł Herold uderzać czasem w melancho-
1 ijno-nosta l g i czn ą, roma ntyczną nawet nu tę, której 
próżno by nam przyszło szu kać u współczesnych 
mu innych dostawców muzyki operowej . 
Opera Le pre aux clercs była ostatnim u kończonym 
dz i e łem Herolda, skomponowanym dokładnie w 
półtora roku po świetnym sukcesie Zampy. W parę 
tygodni po premierze Hero ld umiera, przekroczyw
szy ledw ie czterdziestkę . Na łożu śmierc i mia ł po
wiedz ieć: „ Umieram zbyt wcześni e, w chwili gdym 
dopiero zaczął rozumieć muzykę" . 

Roman J as iń sk i 

Roman J asińs ki napisa l ten esej na zamówienie Teatru Wielkiego w 1977 
roku, z okazji premiery .Córki ź le strzeżonej" Fredericka Ashtona. 





Mile VOLANGE, 1809 
MARIE DELISLE, 1811 

ANNA BERNARDELLI, 1817 
ANTONINA PALCZEWSKA, 1820 

JOSEPHINE ST. CLAIR-CAREY, 1824 
JULIA MIERZYŃSKA, 1824 

Mile ADLER, 1832 
WANDA LIDEMAN, 1834 

KONSTANCJA TURCZYNOWICZ, 1838 
HELENA CHOLEWICKA, 1870 

HENRIETIE LAMARE, 1871 
MARIA GILLERT, 1873 

AUGUSTA LA BELLE, 1880 
VIRGINIA ZUCCHI, 1887 
ZOFIA MIKULSKA, 1887 
JANINA MORETII, 1887 

TERESA RICCIO, 1889 
LEONTYNA DĄBROWSKA, 1890 

ELENA CORNALBA, 1891 
MICHALINA ROGIŃSKA, 1892 

ZOFIA TIMIRAZJEW, 1892 
OLGA PREOBRAŻENSKA, 1903 

WIERA TREFIŁOWA, 1903 
HELENA RZĄDCÓWNA, 1903 

IRENE SIRONI, 1904 
CECILIA CERRI, 1904 

JULIA SIEDOWA, 1904 
LIDIA KIAKSZT, 1906 

TAMARA KARSAWINA, 1906 
MATYLDA KRZESIŃSKA, 1909 

ANNA GASZEWSKA, 1910 
HALINA SZMOLCÓWNA, 1920 

MARIA PAWIŃSKA, 1920 
HANKA WILAMOWSKA, 1927 

JANINA LEITZKE, 1928 
BARBARA KARCZMAREWICZ, 1935 

MARYLIN ROWE, 1973 
MARIA ELENA LLORENTE, 1976 

BARBARA RAJSKA, 1977 
MONIKA UKIELSKA, 1977 

ANN JENNER, 1978 
BARBARA SIER, 1978 

RENATA SMUKAŁA, 1978 
LAURA CONNOR, 1979 

NATALIA SZAŁASZNOWA, 1979 . 
KAMA AKUCEWICZ, 1983 

ANNA GRABKA, 1984 
MARION T AIT, 1985 
WENDY ELLIS, 1986 

BEATA NOWIŃSKA, 1986 
BEATA GRZESIŃSKA, 1988 

BEATA WIĘCH, 1988 
ANITA KUSKOWSKA, 1995 

DORCAS WALTERS, 1998 
IZABELA MILEWSKA, 2002 

KAROLINA JUPOWICZ, 2002 



1809, VOLANGE-junior 

1811, ARNAUD (?)LEON 

1817, FORTUNATO BERNARDELLI 

1820, MIKOŁAJ GREKOWSKI 

1824, ANDRE ISIDORE CAREY 

1824, CASTILLON 

1832, HAGEMEISTER 

1870, LUDWIK RZĄDCA 

1887, ALEKSANDER GILLERT 

1887, MICHAŁ KULESZA 

1887, BONIFACY ŚLIWIŃSKI 

1887 (PO), JAN WALCZAK 

1903 (PO), JAN ZALEWSKI 

1906, GIEORGIJ KIAKSZT 

1909, NIKOŁAJ LEGAT 

1920, ZYGMUNT DĄBROWSKI 

1920, ALEKSANDER SOBISZEWSKI 

1922, PIOTR ZAJLICH 

1927, SYLWIN BALISZEWSKI 

1973, KELVIN COE 

1976, LAZARO CARRENO 

1977, IRENEUSZ WIŚNIEWSKI 

1977, JERZY BARANKIEWICZ 

1978, STEPHEN JEFFERIES 

1978, ANDRZEJ GODLEŚ 

1979, NICHOLAS JOHNSON 

1979, FARIT GILFANOW 

1981, TADEUSZ MATACZ 

1983, JANUSZ MAZOŃ 

1983, ŁUKASZ GRUZIEL 

1985, ROLAND PRICE 

1985, BOGDAN CHOLEWA 

1985, STEFAN ŻEROMSKI 

1986, WAYNE EAGLING 

1988, JERZY KOSJANIK 

1988, MIROSŁAW GORDON 

1989, WALDEMAR WOŁK-KARACZEWSKI 

1991 , IGOR IWANOW 

1995, ANDRZEJ MAREK STASIEWICZ 

1995, WALERIJ MAZEPCZYK 

1998, KEVIN O'HARE 

2002, SŁAWOMIR WOŹNIAK 



VOLANGE-senior, 1809 

JAN KRZESIŃSKI (aktor), 1811 

FERDINAND URBANI, 1818 

JOSEPH PURTZPICHLER, 1834 

LEON ŻURKOWSKI , 1834 

PAWEŁ OWERŁO, 1870 

EMILA ŻEROMSKA, 1887 

ENRICO CECCHETII , 1903 

ALEKSANDR SZYRAJEW, 1906 

ADAM BLANCARD, 1920 

MIECZYSŁAW PIANOWSKI (?), 1935 

RAY POWELL, 1973 

HUGO GUFFANTI, 1976 

WITOLD GRUCA, 1977 

ZBIGNIEW JUCHNOWSKI, 1977 

PIOTR MORAWIEC, 1980 

STANISŁAW DĘBICKI , 1981 

EMIL WESOŁOWSKI, 1983 

DAVID MORSE, 1985 

ŁUKASZ GRUZIEL, 1989 

ZDZISŁAW ĆWIORO, 1989 

WOJCIECH WARSZAWSKI, 1995 

KAROL URBAŃSKI, 1995 

KRZYSZTOF SŁOŃ , 1996 

TIMOTHY CROSS, 1998 





Absolwentka wa rszawsk iej szkoły baletowej N Ukończy ł a warszawską szkołę baletową < Absolwentka warszawskiej szkoły baletowej. 

<( (1995). Jeszcze jako uczennica, w latach 199 1 (1989). Od początku kariery związana jest z 
Jeszcze jako uczenn ica zosta ła l a ureatką Ogól-

nopolskich Konkursów Tańca w Gdańsku 

i 1993 została l aurea tką Ogó lnopolskich Kon- u baletem wa rszawskim, od 1991 roku jako so-

~ 
(1991, 1993) i uczest niczył a wraz z innymi 

~ kursów Tańca w Gda ńsku w kategorii junio- I istka, a od 1996 roku jako pierwsza sol i st ka uczniami swojej szkoły w Międzynarodowym 

rów, wzięł a też udz i a ł w Swiatowym Konkur-
ba letu Teatru Wielkiego. Najważniejsze ro le Festiwalu w La Baule (Francja). W 1993 roku - zost a ł a zaproszona przez międzyna rodowy 

sie Baletowym w Nagoi (1993). Przez cztery s artystki w repertuarze klasycznym: Aurora, Cf) zespół Jeune Ballet de France, z którym pra- Cf) 
Ks i ężn i czka Florina i Kotka w Śpiącej królew- cowa ł a przez ca ł y sezon, występując m.in. w 

lata była stypendystk ą Krajowego Funduszu na 
nie, Li se w Córce ile strzeżonej, Klara w Dziad- s paryskim Centrum Pompidou, na Festiwalu w s Recz Dzieci Wybitnie Uzdolnionych. Rok 
ku do orzechów, Pas de trois w Jeziorze labę-

La Bau le oraz w Wenezueli, na Kubie, w Nor-

1995 przyniósł jej I nagrodę gda ńskiego kon- o dzim oraz Pas de deux w Giselle. W baletach 
wegii, Chinach i Malezji. Po powrocie do 

Warszawy otrzymała w Szkole Baletowej dy-
kursu w kategorii sen iorów. W 1999 roku raz współczesnych choreografów występowa ł a o plom z wyróżnien iem (1995) i związa ła się z 

jeszcze uczestniczyła w międzynarodowym jako: Julia w Romeo i Julii-Pas de deux Bejar- baletem Teatru Wielkiego. W tym samym roku LI.J 
konkursie w Nagoi, tym razem jako półfina- Q... ta , Marina i Madame Hortense w Greku Zor-

zdobył a nagrodę za partnerowan ie na kolej-

nym konkursie w Gdańsku. W krótkim czasie _J 
listka. Od początku kariery związana jest z bie oraz Kwiac iarka i Negrito w Brazylijczyku 

~ 
zatańczyła kilka drugoplanowych partii , a tak-

Teatrem Wielkim, od 1996 roku jako solistka. :J w Paryżu Massine'a, Konstancja w Trzech że rolę Klary w Dziadku do orzechów Glegol-

sk iego. W 1996 roku była pierwszą wykonaw- -W 2000 roku otrzyma ła tytuł pierwszej solist-
muszkieterach Prokovsky'ego, Dziewczyna z 

czyn i ą roli tytułowej w Romeo i Julii w wersji 

ki. Jest l aurea tką prestiżowej Nagrody im. Le-
warkoczykam i w Ba lu kadetów Lichine'a, For- Cf) choreograficznej Wesołowskiego i ot rzyma ł a 

~ ona Schillera (1999), przyznawanej przez 
tuna w Carminach burana Fodora, tytułowa tytuł solistki. W kilka miesięcy późn i ej tańczyła 

<( bohaterka w Romeo i Julii, Pani R. w Grach :J 
Auro rę i Florinę w Śpiącej królewnie Grigoro-

Związek Artystów Scen Polskich. Najważniej-
i Panna młoda w Harnasiach Wesołowskiego. 

wicza. W roku 1997 uczest niczyła ze Sławo-

mirem Woźniakiem jako partnerem w między-
sze ro le artystki w repertuarze klasycznym: 

Tańczył a partie solistyczne w Dies irae Weso- narodowej Ga li Baletowej „ Benois de la Dan-
Aurora, Wróżka Beztroski, Wróżka Brylantów z /owskiego, Trzeciej symfonii Pastora do mu- ~ se" na naszej scenie i otrzyma ła Medal Wójci- <( 
i Kotka w Śpiącej królewnie, Królowa Kwia- zyki Góreckiego i Rossinianach Fodora. Kre-

kowskiego, przyznawany dorocznie wybijają-

tów i Lalka w Dziadku do orzechów oraz Pas owa ł a także ro lę Kochanki w balecie La dolce 
cej s ię młodej indywidualności polskiego ba-

_J - letu. W 1998 roku zaangażowa ł a s i ę w Bale-

de trois w Jeziorze łabędzim . W baletach _J vita Zofii Rudnick iej i rolę Baleriny w przed-

<( 
cie Hamburskim Johna Neumeiera. Spędziła „ 

stawieniu Święta wiosna. Występowała z ba- tam pełne trzy sezony, występując w wielu jego LI.J współczesnych choreografów występowa ł a 
inscenizacjach; tańczył a m.in. Księż ni czkę 

jako: tytu łowa Julia w Pannie Julii Birgit Cull - o letem warszawskim w Argentynie, Brazylii , 

ł-
Clair w Jeziorze łabędzim, Moynę i Pas de deux 

berg, Marina w Greku Zorbie i Marzenie w 
Francji, Hiszpanii, Izraelu , Niemczech, Sta- w Giselle oraz partie solowe w Trzeciej i Pią- co nach Zjednoczonych i na Tajwan ie. W 1998 tej symfonii Mahlera, w Dziadku do orzechów 

Fortepianissimo Massine'a, Milady w Trzech 

~ roku artystka zadebiutowa ła na ekranie gra j ąc - i Mesjaszu; występowa ła także w balecie Matsa 

muszkieterach Prokovsky'ego oraz tytułowa Eka She was black. Z zespołem Neumeierea <( główną rolę w filmie fabularnym Doroty Kę- z tańczyła we Włoszech , Francji, Szwecji i Chi-
bohaterka w Romeo i Julii i Pani R. w Grach <( dzierzawskiej Nic, a jej kreacja aktorska zo- nach. W 2001 roku powróciła na naszą scenę 

Wesołowskiego. Tańczyła partie solistyczne w sta ł a uhonorowana Kryszta łową Gwiazdą za jako pierwsza solistka baletu. Objęła swoje N Sylfidach Foki na i Trzeciej symfonii Pastora do 

~ 
najlepszą ro lę kobiecą na Festiwalu Filmowym <( 

dawne partie, ta ńczy Balerinę w przedstawie-

niu Święta wiosna i Li se w Córce ile strzeżo-

nej. (fot. J. Giluń) -



Absolwent szkoły baletowej w Sankt Peters- ~ 
Jeden z czołowych tancerzy polskiego baletu 

~ 
Pierwszy tancerz Teatru Wielkiego - Opery Na-

~ burgu (1982). Karierę rozpoczynał jako solista 
ostatn ich lat. Absolwent gdańsk i ej szkoły ba- rodowej. Absolwent poznańskiej szkoł y bale-
letowej (1979) i przez dłuższy czas czołowy towej (1986). Przez pierwsze dwa lata swojej 

Teatru Opery i Baletu w Swierdłowsku. Tań- >- solista Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Zasłynął u kariery związany by ł z Operą Wrocławską, 

<( czyi tam m.in. : Pas de deux w Gisel/e, Pas de 
tam m.in. jako: Don Jose w Carmen-suicie, gdzie zadebiutowa ł jako Książę w Kopciusz-

Diabeł w Panu Twardowskim, Wroński w An- ku, zatańczy ł rolę tytułową w Panu Twardow-
trois w Jeziorze łabędzim, Tybalta i Mercutia 

N 
nie Kareninie, Alain i Colas w Córce źle strze- - skim i Zygfryda w Jeziorze łabędzim. W 1988 

żonej, Jazon w Medei i t ytułowy bohater w s roku został solistą Teatru Wielkiego w Łodzi , -w Romeo i Julii, Banca w Makbecie, Złotego 
Spartakusie. Reprezentował Polskę na między- gdzie w rok później otrzymał t ytuł pierwsze-

bożka i Solora w Bajaderze, Don Josego w narodowych konkursach baletowych w War- go tancerza. Od tamtej pory datuje s i ę też jego z Carmen i Jamesa w Sylfidzie. W 1987 roku u nie, Moskwie, Jackson (USA) i Osace. W Jack-
regularna współpraca gościnna z amerykań-
sk im zespołem ba letowym Irene Fokine w New 

związał s i ę z Teatrem Opery i Baletu w Tbilisi, 
son (1982) zdobył Brązowy Medal jako pierw-

L.l.J Jersey. Rok 1990 przyniósł mu Brązowy Me-
szy od lat polsk i laureat świa towgo konkursu dal Ili M iędzynarodowego Konkursu Ba leto- N gdzie wzbogacił swój dorobek o nowe role: Cl.. baletowego. Otrzyma ł Medal Wójcikowskie- wego w Nowym Jorku, a rok 1991 - Medal 

Solistę w Amazonce, Armena w Gajane, Księ- go (1982) jako najzdoln iejszy polski tancerz - Wójcikowskiego przyznawany wybi jającemu 
młodego pokolenia oraz Nagrodę Młodych im. Cf) się polskiemu tancerzowi młodego pokolen ia. o cia w Kopciuszku, Otella w Pawanie Maura L.l.J Wyspiańskiego (1985) . W 1988 roku wyjechał Na łódzkiej scenie tańczył: Alberta w Giselle, 

i partię tytu łową w Demonie. W 199 1 roku do Austrii, był so li stą w Linzu, a następnie w 

~ 
Basilia w Don Kichocie, Judasza w Próbie, 

Grazu. Występowa ł na tych scenach m.in. Zwiastuna Śmierci w Wolfgangu Amadeusie, 
przyjechał do Polski i zaangażowa ł s i ę jako N jako: Basilio w Don Kichocie, Książę w Dziad- Amintasa w Sylwii, Adorowanego w Święcie s soli sta baletu w szczeci ńskim Teatrze Muzycz- ku do orzechów, Franz w Coppelii oraz tytu- wiosny, Maura w Szeherezadzie, Wacława w 

nym, a w dwa lata później związał s ię z war-
ł ow i bohaterowie Cudownego mandaryna Grach i Johna w Greku Zorbie. Ta ostatnia ro la 

<( i Romea i Julii. Po powrocie do kraju, w 1993 przyniosła mu również sukces na scenie war-

szawskim Teatrem Wielkim. Od 1996 roku jest roku zaangażowa ł się do baletu warszawskie- Cf) szawsk iej, z którą zw i ąza ł się na stale jako 

pierwszym so li stą naszego baletu . Najważniej - go, gdz ie rok później ot rzyma ł tytuł pierwsze- pierwszy solista w 199 1 roku. Johna tańczył 

go solisty. Najważniejsze ro le artysty w reper- kolejno z zespo łem łódzk im , warszawskim 

sze role artysty w wa rszawskim repertuarze: 

~ 
tuarze klasycznym na warszawskiej scenie: • i poznańskim, odbywając liczne tournee po et::: niemal ca ł ej Europie, a także w Argentynie, 

Książę Desire i Błękitny Ptak w Śpiącej kró- Colas w Córce źle strzeżonej, tytułowy boha-

~ 
Brazylii, na Cyprze i w Izraelu . Jest laureatem 

lewnie, Colas w Córce źle strzeżonej, Pas de 
ter i Rycerzyk w Dziadku do orzechów, Wróż- Nagrody Młodych im. Wyspiańskiego (1991) 
ka Carabosse w Śpiącej królewnie, Jan w La oraz Brązowego Meda lu I Światowego Kon- -

deux w Gisel/e, Pas de trois w Jeziorze labę- Gitanie, B łazen i Benno w Jeziorze łabędzim. kursu Baletowego w Nagoi (1993). Zaprasza-

~ dzim, Parembo w La Gitanie, partia tytułowa 
W baletach współczesnych choreografów wy- ny był do udziału w ga lach baletowych m.in . 
stępowa ł jako: Yorgos w Greku Zorbie Massi- na Łotwie, w Finlandii i USA. Od 1995 roku 

w Dziadku do orzechów, Basilio w Don Ki- - ne'a, D' Artagnan i Atos w Trzech muszkiete-

L.l.J 
zasiada w jury konkursu baletowego w Gdań-

chacie, Benvolio i Tybalt w Romeo i Julii, tytu-

et::: 
rach Prokovsky'ego, Mercutio w Romeo i Julii sku. Podziwialiśmy artystę w głównych par-
Wesołowskiego. Tańczył partie solistyczne w tiach Jeziora labędziego, Giselle, Dziadka do 

łowy bohater w Greku Zorbie Massine'a, Por- Święcie wiosny i Krzesanym Wesołowskiego, orzechów, Śpiącej królewny, La Gitany oraz 

tos w Trzech muszkieterach Prokovsky'ego, Cy- Muzyce staropolskiej Różyckiego, Rossinia- Romea i Julii. W baletach współczesnych cho-

gan w Carmen Eka oraz partie solistyczne w L.l.J nach i Carminach burana Fodora. Emil Weso-

et::: 
reografów występowa ł m.in. jako: Jose w Car- s łowski powierzył mu także taneczną rolę Ada- men Eka, Zwiastun w Dies irae, Wacław w 

Trzeciej symfonii Pastora do muzyki Góreckie- ma w inscenizacji operowej Raju utraconego Grach, Mężczyzna w Powracających fa lach, 

go, Święcie wiosny Wesołowskiego, Rossinia- _J Pendereckiego. Kreowa ł też rolę Szalonego w o tytułowy bohater w Harnasiach i Cudownym 

balecie La dolce vita Zofii Rudnickiej. Wystę-
mandarynie Wesołowskiego, D' Artagnan, Ara-

nach i Carminach burana Fodora. Kreował tak- pował na scenach Bułgarii, Francji, Niemiec, 
mis i Atos w Trzech muszkieterach Proko-

<( <( vsky'ego, Guido w La dolce vita Zofii Rudnic-
że rolę Iluzjonisty w balecie La dolce vita Zo- Rosji, Rumunii i Włoch. Nie przerywając swo- kiej, Siergiej w Tylko raz w życiu Elwiry Pio-

fii Rudnickiej i Mężczyzny we Fraku w przed-
jej w ięz i z Teatrem Wielkim, w latach 1996- z run i Karola Urbańskiego, a t a kże w roli Tan-
99 artysta był j ed nocześnie dyrektorem Bale- cerza w przedstawieniu Święta wiosna. W -l...I stawieniu Święta wiosna. Występował w Ar- s tu Opery Ba łt yckiej. Do swoich licznych wy- 1998 roku artysta zadebiutowa ł również jako 

gentynie, Danii, Francji , Grecji, Izraelu, Niem-
różnień dołączył także Nagrodę Terpsychory <( choreograf, realizując na naszej scenie balet 
przyznaną przez ZASP w 1998 roku. (fot. kameralny Tylko miłość ... do muzyki Albino- Cf) czech. (fot. J. Giluń) J. Giluń) niego. (fot. P. Rosłon) 



Po ukończeniu warszawskiej szkoły baletowej 

__J Absolwent łódzk i ej Szkoły Baletowej z 1984 ......... Ukończył warszawską szko łę baletową jako -(1975), bezpośrednio trafił na deski Teatru 
roku. Przez następne dwa lata odbywa ł służ- uczeń Zygmunta S idł y (1982) i zaangażowa ł 

~ Wielkiego. Od 1977 roku jest so li stą , a od 1984 

~ 
się w Teatrze Wielkim. Od 1988 roku jest soli -

roku pierwszym sol i stą baletu warszawskiego. bę wojskową w Cent ralnym Zespole Artystycz-

Największe sukcesy przyniosły mu role demi- u.J nym Wojska Polskiego. W 1986 roku zaanga-
stą naszego zespołu . Tańczy w baletach kia-

Cf) klasyczne i charakterystyczne o dużym ładun- sycznych i współczesnych, ceniony zwł asz-

ku ekspresj i, ale ma również w swoim dorob-
żowa ł się do Teatru Wielkiego w Łodzi . Do 

Cf) cza w tańcach charakterystycznych i w rolach 

~ 
ku prawie wszystkie czołowe partie w bale- - jego os i ągnięć na tamtej scenie na leżą role: aktorskich. Wśród jego os iągnięć znalazły się 
lach klasycznych. W latach 1993-97, nie prze- Alberta w Gisel/e, Jezusa w Próbie Fodora m.in.: Rotbart i solista Tańca hiszpańsk i ego w 
r ywając swoich występów w Warszawie, N i Najstarszego w Święcie wiosny Wycichow- ,z Jeziorze łabędzim, Hilarion w Giselle, Dros-
współpracowa ł gośc innie z Musiktheater Eu-

ropea w Giirlitz. Laureat Nagrody Młodych im. sk iej. W 1991 roku przeniósł się do Warszawy selmeyer w Dziadku do orzechów, Espada w 

Wyspiańskiego (1986) i Nagrody Terpsychory i został so li stą naszego teatru . Tańczył tum.in. Don Kichocie i Wdowa Simone w Córce i le 

przyznawanej przez ZASP (1988). Najważniej- :J Księcia Zygfryda w Jeziorze łabędzim, Alberta <( 
strzeżonej Fredericka Ash lona. Tę ostatn ią N sze role artysty w repertuarze klasycznym: postać obdarza swym wrodzonym poczuciem 

Co las, Ala in i Wdowa Simone w Córce ile w Gisel/e, Wdowę Simone w Córce tle strze-
humoru. Występował też w Śpiącej królewnie Cf) strzeżonej, Zygfryd i Rotbart w Jeziorze labę- żonej Fredericka Ash tona, Króla myszy w w inscenizacjach Gusiewa i Grigorowicza oraz 

dzim, James i Gum w La Sylphide, Basilio 

~ Dziadku do orzechów Andrzeja Glegolskiego, co w Romeo i Julii Emila Wesołowskiego. Tańczył ~ i Espada w Don Kichocie, Franz w Coppelii, 
Hilarion w Giselle, Błękitny Ptak i Wróżka a t akże Mędrca w Święcie wiosny Wesołow- pełną ekspresji partię Adama we współcze-

Carabosse w Śpiącej królewnie, Książę i Dros- sk iego. W 1995 roku wyjechał do Os lo i za-

~ 
snym ba lec ie After Eden Johna Butlera i ro l ę 

~ 
selmeyer w Dziadku do orzechów i Parembo lJ angażowa ł się do Norweskiego Baletu Nara- Putyfara w Legendzie o Józefie w orygina lnej 
w La Gitanie. W baletach współczesnych cho- wersji scenicznej Wesołowskiego. Można go 
reografów występowa ł m.in. jako: Zorba, John dowego. Występował tam w przedstawieniach 

i Yorgos w Greku Zorbie Massine'a, Służący w takich choreografów, jak: Glen Tetley, Rudi van 
było og l ądać także w takich baletach, jak: Se-

Fantazjach Waltera, główny so lista w balecie :J renada Balanchine'a, Miłość i ból i świat i ma-

Neumeiera Miłość i ból i świat i marzenie, ty-
Dantzig, Rudolf Nuriejew i John (ranko. Rów- rzenie Neumeiera, Bal kadetówLichine'a, Kop-

tulowy Romeo w Romeo i Julii-Pas de deux 

N 
ni eż w Norwegii miał szansę spróbować swo- ciuszek Winogradowa, Carmina burana Fodo-

Bejarta, Niewolnik i Zeman w Szeherezadzie ich si ł jako choreograf w w ieczorze debiutów, ra , Pan Twardowski Teresy Kujawy, System dra I Kuzniecowej , Portos i Rochefort w Trzech 
pokazując dwie miniatury do muzyki Johanna Smo ły Grucy, Muzy Chopina Wołk-Karaczew-

muszkieterach Prokovsky'ego, Pan S. w Grach, 

Jakub i Orze ł-Wędrow i ec w Legendzie o Jó- Cf) S. Bacha (Passacaglia) i do piosenek Toma Wa- __J skiego, Nienasycenie i La dolce vita Zofii Rud- u zefie, Tybalt w Romeo i Julii i Pan miody ilsa. Od 1997 roku ponownie pracuje na sce-
nickiej, Trzecia symfonia Pastora, aż po Car-

w Harnasiach Wesołowskiego, Nieznajomy w 
nie warszawsk iej. Spośród ostatn ich jego ról 

men w inscenizacji Matsa Eka. Często poja-

u.J M uzach Chopina Wołk-Karaczewskiego, Sza- <( o wia s i ę też w scenach tanecznych przedsta-
tan w Panu Twardowskim, Victor w Yermie warto wymien i ć Ojca Laurentego w Romeo 

wień operowych; w Czarnej masce Krzysztofa -i Efeb w Mitach Kujawy i tytułowy bohater w i Julii Wesołowskiego, Króla w Trzech musz- Pendereckiego kreował niemą rolę Maski. 
Stanisławie i Annie Oświęcimach Grucy oraz 

kieterach Prokovsky'ego i świetną charaktery- Występowa ł gościnnie na scenach włoskich z u Federico w La dolce vita Zofii Rudnickiej. Tań-

~ ~ czyi partie solistyczne w After Eden Butlera, styczną ro l ę Tea w balecie Zofii Rudnickie j La zespo łem Margherity Parri ll i, partnerując jej w 

Three Pieces i Twilight va n Manena, Pas de dolce vita. Był leż choreografem baletu Śmierć rol i Don Josego w Carmen-suicie Alberta Alon-

o trois w Lalkach Mendeza. Z baletem warszaw-
i dziewczyna do muzyki Schuberta (w wieczo-

so. Tańczy ł z baletem wa rszawskim w Anglii , 

sk im występowa ł w większości krajów Euro- :J <( Argentynie, Austrii , Belgii , Brazylii, Danii, Fran-
py, a także w Stanach Zjednoczonych i Kana- rze Nad milczącą krawędzią) oraz wspóltwór-

cji , Grecji , Hiszpani i, Holandii , Kanadzie, Luk-
dzie, Argentynie i Brazylii, Izraelu i na Tajwa- cą przedstawienia ba letowego Tylko raz w semburgu, Niemczech, Rosji , Stanach Zjedna- s nie. Nie przerywając pracy solistycznej, ukoń-

życiu, w którym kreowa ł także rolę Paula . (fot. 

~ czonych, Szwajcarii i na Tajwanie. (fot. W. Biel-czyi wydzia ł pedagogiki tańca w warszawskiej 

~ Akademii Muzycznej. (fot. W. Bietkowska) Archiwum) kowska) 



Realizacja wznowienia 

JANE ELLIOTT 

Współpraca baletmistrzowska 

KALINA SCHUBERT 

RENATA SMUKAŁA 
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STANISŁAW JURKIEWICZ 

ANDRZEJ WRÓBLEWSKI 

Kierownictwo działu produkcji 

środków inscenizacji 
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IWONA SACZUK 
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MICHAŁ KLAUZA 
Dyrygent. Ukończył warszawską Akadem ię Muzyczną w klasie dyrygentury symfoniczna-operowej prof. Ryszarda Dudka oraz dwu

letn ie studi a podyplomowe w Konserwatorium Rimsk iego-Korsakowa w Sankt Petersburgu w klasie prof. llji Musina. Działalność 

a rtystyczną rozpoczął w 1993 roku zakładając Ork i estrę Kamera lną „Concertino" z łożoną z naj lepszych studentów-instrumentali

stów wa rszawskiej Akademii Muzycznej. Występował z tym zespołem m.in. w Filharmonii Narodowej i na festiwalu Gaude Mater 

w Częstochowie, a w roku 1996 zosta ł zaproszony na Międzynarodowy Festiwal Zespołów Uniwersyteckich FIMU '96 w Belfort 

(Francja). Tego samego roku uczestniczył w Międzynarodowym Kursie Dyrygenckim w Rzymie prowadzonym przez Kurta Red ia, 

a w rok później w kursie dyrygenckim zorgan izowanym w Rotterdamie pod dyrekcją Walerija Giergiewa oraz prof. llji Musina. Od 

1999 roku współpracu j e z Festival Junger KUnstler w Bayreuth (Niemcy), prowadząc tam międzynarodową ork i estrę smyczkową, 

z którą nagrał też trzy płyty. Jako asystent przygotowywa ł koncerty dla Jana Krenza, Jacka Kaspszyka, Krzysztofa Pendereckiego, 

Tadeusza Wojciechowskiego i Jacka Bonieckiego. Współpracował z w ieloma znanymi solistami . Dyrygował Sinfonią Varsovia, or

kiestrami Filharmonii Częstochowskiej, Jeleniogórskiej, Kieleckiej, Koszalińskiej i Poznańskiej, Toruńską Ork i estrą Kameralną , Orkie

strą Symfoniczną PR w Krakowie oraz orkiestrami warszawsk iej i poznańsk i ej Akademii Muzycznej. W sezon ie 1995/96 by ł asysten

tem dyrygenta w Teatrze Muzycznym „ Roma" w Warszawie. W 1998 roku związa ł s i ę z Teatrem Wielkim - Operą Narodową. 

Dyryguje u nas Śpiącą królewną i Jeziorem łabędzim Czajkowskiego, Królem Rogerem Szymanowskiego i Córką i le strzeżoną 

Herolda, a także przedstawieniem Viva Moniuszko, Viva Verdi. Jako asystent dyrygenta prowadził z naszą orki est rą próby do oper 

Bizeta, Bartóka, Moniuszki, Mozarta, Pucciniego, Verd iego i Wagnera; p rzygotowywa ł także koncerty symfoniczne. W 2000 roku 

wystąpi ł z Sinfonią Varsovia w koncercie jubileuszowym prof. Stefana Stuligrosza i jego Poznańskich S łowików. W rok później 

dyrygowa ł Eugeniuszem Onieginem Czajkowskiego w wykonaniu studentów wa rszawskiej Akademi i Muzycznej na scen ie kameral

nej naszego teatru. Jest laureatem li Ogólnopolskiego Przeglądu Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku. 

Nagrywa dla Polskiego Radia i Telewizji. (fot. Archiwum) 
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Lise, jedynaczka Wdowy Simone, 
właścicielki dobrze prosperującej farmy, 

jest zakochana w Colasie, młodym wieśniaku, 
ale jej matka snuje plany znacznie ambitniejsze ... 

Akt I 
• 

Obraz 1 

Podwórze farmy. Kogut i towarzyszące mu kury oznajmiają 

początek pracowitego dnia. Lise, rozczarowana tym, że nie 

zobaczyła w pobliżu ukochanego Co lasa, zostawia mu, jako 

znak swego przywiązania, zawiązaną w miłosny węzeł 

wstążkę. Colas odnajduje ją i przyczepia do swojej laski. 

Gdy zakochani wreszcie się spotykają, ich rozmowę przery

wa Wdowa Simone, która zmusza córkę do ubijania masła. 

Colas, który tymczasem ukrył się na strychu, opuszcza kry

jówkę i pomaga Lise w pracy. Wkrótce jednak oboje zapo

minają o swoim zajęciu i wyznają sobie miłość . 

Wiejskie dziewczęta zapraszają Li se do wspólnej zabawy, ale 

myśli Lise zajęte są czym innym. Podejrzliwa i zawsze czu

wająca matka karci nieposłuszną dziewczynę. W tym mo

mencie przybywa Thomas, bogaty właściciel winnic, ze swo

im synem Alainem. Wdowa Simone, świadoma celu tej wizy

ty, odprawia Lise. Thomas prosi Simone o rękę jej córki dla 

swego syna, a gdy Lise powraca, nieśmiały i niezdarny Alain 

usiłuje oczarować dziewczynę, popisując się przed nią. Lise 

bawią i nieco gorszą jego błazeństwa , ale jego osobą nie inte

resuje się wcale. Wszyscy razem udają się do żniw. 

Lise, the only daughter of Simone, 
a widow and owner of a prosperous farm, 

is in love with Colas, a young farmer, 
but her mother has more ambitious plans ... 

Act I 
• 

Scene 1 

The farmyard. The dawn of a busy day on the farm is her

alded by the cock and his attendant hens. Li se, disappointed 

at not seeing Colas, leaves a ribbon tied in a lover's knot, as 

a token of her devotion . He finds it and ties it to his staff. The 

lovers meet, but are interrupted by Simone, who sets her 

daughter a task of churning butter. Colas, in hiding in the 

loft, joins her. The work is shared and then forgotten as they 

declare their love. 

The farm girls summon Lisa to play, but her mind is else

where. Her suspicious and ever-watchful mother catches hold 

of her and chastises her. Just then Thomas, the prosperous 

and wealthy proprietor of a vineyard, arrives with his son 

Alain. Simone, aware of their mission, dismisses Lise. Tho

mas asks her hand for his son, and when Lise returns, Alain, 

coy and clumsy, shows off his paces. She is amused and 

a little shocked by his antics, but definitely not interested. 

They set off for the harvest. 



, 

Akt I 
• 

Obraz 2 

Ściernisko. Po pracy żniwiarze pod wodzą Colasa zabawia

ją się wesołym tańcem. Lise tańczy z Alainem, ale przeszka

dza im Colas. Dziewczyna nie ukrywa, kto interesuje ją na

prawdę. Jeden z młodzieńców zabawia obecnych grą na fle

cie. Alain usiłuje zyskać ich uznanie, ale żniwiarze wyśmie

wają go i przedrzeźniają. Rubaszną tę zabawę przerywa 

oburzony Thomas. Przychodzi teraz kolej na triumfującego 

Colasa, który tańczy z Lise. Nawet Wdowa Simone przyłą

cza się do ogólnej zabawy i wesołości. Nagle nadchodzi 

burza. Ulewa rozprasza zgromadzonych. 

Act I 
• 

Scene 2 

The cornfield. lt is harvest time, and after working in the fields 

the harvesters, led by Colas, relax in a joyful dance. Lise and 

Alain dance, but Colas intervenes, and the young girl makes it 

elear where her preference lies. One of the harvesters plays 

the flute to the general merriment, and Alain thinks he will 

have a tum, but the harvesters mock him and he is rescued 

from their horseplay by his indignant father. The field is now 

left for the triumphant Colas, who dances with Lise. Simone 

joins in the merriment. But suddenly they are interrupted by 

a storm that drenches them, scattering them far and wide. 



, 

Akt 11 
• 

Obraz 3 

W chacie Wdowy Simone. Matka i córka wracają do domu 
zupełni e przemoczone, po chwili zasiadają do przędzenia . 
Simone sądzi, że praca powstrzyma Lise od figlów. Ale Wdo
wę morzy sen. Lise, która zauważyła za bramą Colasa, usi
łuje wykraść matce klucz od domu. Simone budzi się. Aby 
odpędzić sen, zaczyna grać na tamburynie i każe córce tań
czyć. Uderzenia w bębenek stają się jednak coraz słabsze , 
Wdowę zaczyna znów ogarniać senność , w końcu zasypia 
ona na dobre. Lise biegnie do drzwi i czule rozmawia przez 
nie z ukochanym. Wdowę Simone budzi pukanie żniwia
rzy, którzy przysz li po zapłatę. Matka nakazuje Lise posprzą
tać w izbie, a sama wychodzi poczęstować żniwiarzy szkla
neczką wina. Lise, sądząc, że jest sama, snuje marzenia 
o radościach małżeńskiego żywota. Colas nie może już dłu
żej wytrzymać i wychodzi z ukrycia. Zaskoczona tym Lise 
okazuje zakłopotanie, ale wkrótce oboje ponawiają miło
sne wyznania i na znak porozumienia wymieniają chustki. 
Gdy nadchodzi Wdowa Simone, Lise ukrywa Col asa w swo
jej sypialni. Czujna, jak zawsze, matka podejrzewa, że za
kochani spotkali się znowu. Wypędza więc Lise do sypialni 
i zamyka za nią drzwi na klucz. 
Przybywają Thomas i Alain z notariuszem, aby podpisać 
kontrakt ślubny. Gdy podpisy zostały już złożone, Simone 
wręcza Alainowi klucz od sypialni Lise. Po chwili niezdecy
dowania Alain otwiera drzwi, a z sypialni, ku ogólnemu zdu
mieniu wychodzą Lise i Colas. Zakochani padają na kolana 
przed matką, prosząc o przebaczenie i błogosławieństwo. 
Mimo wściekłości Thomasa i Alaina, udobruchana już Wdo
wa Simone błogosławi młodą parę ku radości wszystkich 
zgromadzonych. 

Act li 
• 

Scene 3 

Interior of the farm. Mother and daughter, soaked by the storm, 
return to the farmhouse. They sit down to spin: work, thinks 
the mother, should keep Li se out of mischief. But she is over
come by sleep and Lise, who has seen Colas through the 
gate, tries to take the key from her. Simone awakes and, in 
order to remain watchful, plays the tambourine for Lise to 
dance. But the tap grows feebler, she begins to nod, and now 
she is fast asleep. Lise runs to the door and makes love to 
Colas through the unfriendly bars. The knocking of the har
vesters, coming for their pay, awakens Simone. Colas enters 
w ith them and conceals himself in a pile of straw. Simone 
tel Is her daughter to get on with her chores as she leaves to 
give the harvesters a drink. Lise, thinking she is alone, dreams 
of the delights of married life. Col as cannot resist, and comes 
out from hiding. She is bashful at first having been taken by 
surprise, but once again they declare their love, exchanging 
scarves as a token. 
As Simone reappears, Lise hustles Colas into her bedroom. 
The ever-suspicious mother realizes that the lovers have been 
meeting, and in her tum hustles Lise into the bedroom, lock
ing the door. 
Alain and his father now arrive with a notary to complete the 
marriage contract. When it is signed, Simone hands Alain 
the key to the bedroom. After a moment of idiotic indeci
sion, he opens the door, and to everyone's dismay, Colas 
and Lise emerge. The lovers fal I on their knees to ask Simone 
for forgiveness and a blessing. In spite of the fury of Thomas 
and Alain, urged on by the notary and the villagers, she fi
nally gives in amidst general rejoicing. 



Anna Grabka (Lise), 

Janusz Mazoń (Colas) 

i Krzysztof Słoń (Alain) 

(fot. ). Multarzyński ) 

Anna Grabka (Lise) 

i Emil Wesołowski 

(Wdowa Simone) 

(fot. Z. Feliksiak) 

TAK ZNAKOMITEGO POD KAŻDYM WZGLĘDEM 

SPEKTAKLU BALETOWEGO W STOLICY JESZCZE NIE 

BYŁO . STARY, XVIII-WIECZNY JESZCZE BALET DAU

BERVALA Z MUZYKĄ HEROLDA W OPRACOWA

NIU LANCHBERY'EGO OŻYŁ WSZYSTKIMI BARWA

MI , OKAZAŁ SIĘ DZIEŁEM GODNYM NAJWYBIT

NIEJSZYCH SCEN TEATRALNYCH I NAJBARDZIEJ 

WYMAGAJĄCEGO WSPÓŁCZESNEGO ODB IORCY. 

(„ .) CECHUJE TEN SPEKTAKL ELEGANCJA I PŁYN 

NOŚĆ, ZACHWYCA W NIM ŻYWOŚĆ, PROSTOTA 

I NATURALNOŚĆ PRZEBIEGU AKCJI. 

(Teresa Grabowska, „Trybuna Ludu") 
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Ireneusz Wiśniewski (Colas) 

i Krzysztof Szymański (Ala in) 

(fol. J. Morek) 

Beata Więch (L1 se) Kama Akucewicz (L1se) 

i Andrzej M. Sta"ewicz i Wojciech Warszawski 

(Colas) (Wdowa Simone) 

(fot. I. Multarzyńskil (101. J. Multarzyński ) 

NIE BYŁO JESZCZE NA TEi SCENIE BALETU, W KTÓ

RYM MUZYKA I TANIEC, MUZYKA I PANTOMIMA 

BYŁY TAK ŚCIŚLE SPRZĘŻONE W JEDEN WIRTU

OZOWSKI MECHANIZM HUMORU I WDZIĘKU. 

Uanusz Ekiert, „Teatr") 

TO JEDNO Z NAJLEPSZYCH PRZEDSTAWIEŃ WAR

SZAWSKIEGO BALETU. („.) MA ONO WIELE ATU

TÓW - CIEKAWĄ CHOREOGRAFIĘ, UDANE DEKO

RACJE, HUMOR, WDZIĘK, BEZPRETENSJONALNOŚĆ 

LIBRETTA, A TAKŻE PROSTĄ, MELODYJNĄ, ZNAKO

MICIE WSPÓŁGRAJĄCĄ Z AKCJĄ MUZYKĘ HEROL

DA, ODZNACZAJĄCĄ SIĘ ELEGANCJĄ I SMAKIEM. 

(Renata Popkowicz-Tajchert, „Słowo Powszechne") 



DAUBERVAL'S VERSION 

Ballet in three scenes. Music a potpouri of popular French 
songs and airs. Choreography by Dauberva l (Jean Bercher). 
First presented at Bordeaux, France, 1789, and at the Grand 
Theatre, Pari s, jul y 1, 1789, wi th Miie Theodore w ife of Dau
berva l in the ro le of Lisette. 
Ma ny people w ho go to the ballet and chance to come across 
a work that was ori ginall y presented more th an a hundred 
and fifty yea rs ago imagine that such a ballet musi be sad
perhaps an antique tragedy. But La Fi/le mal gardee is a co
medy. The earli est of all the ba llets in the current repertory, 
its universa ll y comica l situations are no doubt responsible 
for its surviva l. 
Soon after the music begins, a pa inted drop cu rtain depicts the 
principal characters of the ballet. O n the left are Lisette and 
Colin, the two lovers. A rotund Cupid pa inted at the top of the 
scene di rects a pointed arrow at the heroine. Li sette's mother, 
Madame Simone, dominates the scene, trying to watch her 
daughter and be pleasant to the suitor she has chosen for her. 
The story contained in this pi cture gradually unfolds as the 

drop curtain ri ses. The ballet is set in a small provincial French 
town. The time is about two hundred yea rs ago. 

ASHTO N'S VERSIO N 

Ballet in two acts. M usic by Ferdinand Herold, freely adapted 
and arranged by John Lanchbery. Choreography by Frederi ck 
Ashton. Scenery and costumes by Osbert Lancaster. First pre
sented by the Roya l Ba llet at the Roya l O pera House, Covent 
Garden, January 28, 1960, w ith Nadia Nerina, David Blair, 
Stanley Holden, and Alexa nder Grant in the principal roles. 
A lthough other versions of the ballet are often danced, Fre
derick Ashton's re-c reati on of La Fi/le mal gardee is now per
manent in the modern repertory. In 1960 Tamara Ka rsavina, 
the ba llerina who dan.ced in the ba llet in Russia, reca lled an 
ea rl ier production in the Covent Garden program: „Th is pro
duc\i on we now regard as the turning point in the history of 
ba llet; a brea k-away from the formal, pseudoc lassica l trad i
tion; a ba llet of acti on instead of a success ion of conventio
nal dances w hich use the plot as a peg on w hich to hang 
a succession of entrees, pas seuls, pas d 'ensemb/e ... 

The story lends itself admirably to ballet treatment; there is 
not a dance in it thai does not flow directly out of a natural 
si tuation. Il is a charming period piece singularl y compatib le 
w ith the artistic trends of today ... " 
The music for the ballet, entirely restudied and arranged by 
John Lanchbery after consulting va ried scores for the ball et 
by Hertel, Feldt, and others, is based on the 1828 score of 
Ferdinand Herold, then choru s master of the Pari s O pera. 
Andrew Porter, music and dance cr itic of „The Financial Ti
mes", London, has said of thi s ballet: „The first act, in two 
part s, lasts just over an hour; the second, thirty-six minutes . 
There is not an ounce of padding. lnvention tumbles on in
vention, and the w hole thing is full y rea li zed in dance. The 
second act, in fac\, is continuous, durchkomponiert; there is 
no poss ible break for applause except between the secti ons 
of the grand pas de deux; just before the final gigue. The 
choreography is wondeńull y fresh, and the shape of the sce
nes is beauti full y balanced. 
There is comedy, sentiment, jo l lity, romance, fl owing one into 
another. There is a clog dance for Widow Simone, brilli antl y 
sustained; a „ pa rade" before the drop curtain w hich musi be 

the most delightful of its kind ever done; a va /se des moisso
neurs in the first act w hich one would like to be twice as 
long; a stave dance; breathatking „ Ru ssian" lifts; passages 
which seem to be inspired by the virtuosity of the Georgi ans. 
Ri bbons run like a motif through the first two scenes. They 
are used in a score of ingenious and beautiful ways, reaching 
their climax in a great maypole w here the fleeting kaleido
scope of stage patterns is recorded by the plaited thread. 
To a fa r greater extent than any of the classics as we now 
know them, La Fi/le mal gardee seems to be all „ highlights", 
w ithoul any of the stretches that we sit through for the sake of 
the best bits. And thi s cunningly va ried and ceaseless fl ow of 
dance is constantl y enli vened by the most brilli ant inven
tions by the way, comic or touching, that give fullness to the 
ba llet-far more of them than can be taken in at once" . 

Aft er „ 101 Stories of the Great Ba llets", by George Balanchine and Franc is 
Mason, Anchor Books, Doubleday, New York 1989. 



DYREKCJA TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ 

SERDECZNIE DZIĘKUJE BRITISH COUNCIL 

ZA WYDATNĄ POMOC 

W POZYSKANIU TWÓRCÓW PRZEDSTAWIENIA 

„ LA FILLE MAL GARDEE" W 1977 ROKU: 

CHOREOGRAFA SIR FREDERICKA ASHTONA, 

SCENOGRAFA SIR OSBERTA LANCASTERA 

ORAZ REALIZATO RKI BALETU W WARSZAWIE, 

PANI FAIT WORTH, 

ARTYSTÓW BRYTYJSKICH, 

KTÓRZY WYSTĘPOWALI W TYM PRZEDSTAWIENIU 

W NASTĘPNYCH LATACH, 

A TAKŻE CHOREOLOGA, PANI JANE ELLIOTI, 

KTÓRA POKIEROWAŁA OSTATNIMI PRÓBAMI WZNOWIENIOWYMI 

BALETU W LUTYM 2002 ROKU. 

B RI T I SH 
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~~g : g~~ Council 

COUNCIL w POLSCE 

Rozpoczęło swoją działalność w naszym kraju w roku 1938, 
a od 1948 roku jego główną siedzibą jest biuro przy Al. Jerozolimskich w Warszawie. 

W roku 1999 został otwarty nowy oddz iał British Council w Krakowie. 
Jest to instytucja reprezentująca Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytani i 

w dziedzinie współpracy kulturalnej i edukacyjnej 
ze szczególnym uwzględnieniem nauki języka angielskiego. 

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI BRITISH COUNCIL W PO LSCE: 

Współpraca z polskim Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu w zakresie szkolenia nauczycieli 
i opracowywania programów, głównie nauczania języka angielskiego. 

Prowadzenie kursów języka angielskiego w ośrodkach British Counci l w Warszawie i Krakowie. 

Oferowanie w całej Polsce szerokiego zakresu egzaminów brytyjsk ich, 
łącznie z uznawanymi na całym świecie egzaminami z j ęzyka angielskiego jako języka obcego 

(UCLES - University of Cambridge Loca I Examinations Syndicate). 

Informowanie o możliwości podjęcia studiów i nauki języka angielskiego w Wielkiej Brytanii. 

Udzielanie informacji turystycznej w imieniu Briti sh Tourist Authority. 

Realizacja programu w dziedzinie kultury i sztuki , współ pracę z polskim i artystami, festiwa lami 
i instytucjami kulturalnymi, prezentację nowatorskich os i ągnięć Zjednoczonego Królestwa w muzyce, 

teatrze, tańcu, sztukach plastycznych (visual arts), modz ie i wzorni ctwie. 

Konferencje, seminaria i realizowanie projektów współpracy w dziedzinie zarządza ni a, administracji 
publicznej, zagadnień europejskich oraz rozwoju organizacji pozarządowych (NGOs). 

Współpraca z Komitetem Badań Naukowych (KBN) nad rea lizacj ą programu badawczego 
(Joint Research Programrne). Program ten wspiera projekty w dziedzinie nauki , techniki, 

ochrony środowiska i nauk społecznych, we wczesnych etapach ich powstawania, 
w celu zakwalifikowania ich do V Programu Ramowego Unii Europejskiej. 

Nauczanie języka angielskiego oraz szkolenia nauczycieli dla potrzeb Polskiej Armii , Policji 
i Straży Granicznej we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej 

i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji . 

Prowadzenie bibliotek, we współpracy z uniwersytetami , w dziesięc iu miastach uniwersyteckich. 

Multimedialne centrum językowe z dostępem do Internetu, nowoczesnych programów 
i materiałów do nauki języka, z bogatą kolekcją DVD i kaset video w oryginalnej wersji językowej 

i ze współczesną prozą brytyj ską. 

www.britishcouncil .pl 

The British Counci l 
Al. Jerozolimskie 59, 00-697 Warszawa 

tel. +48 (22) 695 59 OO, fax +48 (22) 621 99 55 
bc.warsaw@briti shcouncil.pl 

The British Council 
Rynek Główny 26 I ul. Wiś lna 2, 31-007 Kraków 
tel. +48 (12) 428 59 30, tel. +48 (12) 428 59 40 

krakow@briti shcounci I .pl 
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Kierownictwo w sezonie 2001/2002 

Dyrektor naczelny 
WALDEMAR DĄBROWSKI 

Dyrektor artystyczny i muzyczny 
JACEK KASPSZYK 

Pierwszy zastępca dyrektora naczelnego 
JERZY BOJAR 

Zastępca dyrektora artystycznego 
STANISŁAW LESZCZYŃSKI 

Dyrektor baletu 
EMIL WESOŁOWSKI 

Dyrektor techniczny 
JANUSZ CHOJECKI 

Dyrektor ekonomiczny 
ZOFIA KOWALCZYK-ZAWADZKA 

Naczelny scenograf 
ANDRZEJ KREUTZ MAJEWSKI 

Kierownik chóru 
BOGDAN GOLA 

Kierownik literack i 
PAWEŁ CHYNOWSKI 

Kierownik Organizacji Pracy Artystycznej 
BOGDAN HOFFMANN 

Kierownik Muzeum Teatralnego 
ANDRZEJ KRUCZYŃSKI 

Kierownik Pracowni Scenograficznej 
EWA MIKUŁOWSKA 

Kierownik Biura Prasowego, Promocji i Reklamy 
IRENA GROBLEWSKA 

Kierownik Biura Organizacji Widowni 
HANNA KSIĘŻOPOLSKA 

Kierownik Działu Obsługi Widzów 
OLGA SZAYKOWSKA 

Kierownik Biblioteki Muzycznej 
RENATA PAWLAK 

Kierownik Działu Produkcji ~rodków Inscen izacji 
BOGUSŁAW SYNKIEWICZ 

Kierownicy pracowni 
MARIAN MADYJAK 
STANISŁAW ŻELECHOWSKI 
MAREK SOTEK 
LUDWIK FIEGEL 
WIESŁAW KALINOWSKI 
JULIAN WORONIECKI 
MARIA MALINOWSKA 
STEFAN KĘPIŃSKI 
JÓZEF ROTUSKI 
IWONA JARMUŻEK 
ELŻBIETA SŁAWIŃSKA 
MAŁGORZATA ZDRODOWSKA 
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