
z 



FERDINAND HEROLD 
JOHN LANCHBERY 

(La Fi/le mal gardee) 

Balet w dwóch aktach , 
trzech obrazach 
libretto: JEAN DAUBERVAL 



JEAN BER CHER zwany DAUBERV AL urodził się 
19.VID.1742 roku w Montpellier. Był synem francus-

. kiego aktora, uczniem Noverre'a; debiutował w Operze 
Paryskiej 12.VI.1761 roku w balecie „Zais". Talen
towi swemu zawdzięczał liczne sukcesy, a pas de deux, 
które w roku 1766 wykonał z tancerką Allard, wysu
nęło go do pierwszych rzędów solistów - w roku 1770 
dostał tytuł pierwszego tancerza. Miał podówczas 28 
lat i tańczył główne role w repertuarze poważnym. Nie 
trwało to jednak długo, Dauberval bowiem miał skłon
ność do tycia i musiał obrać genre raczej charaktery
styczny. 
Noverre pisze o nim, iż był mądry, miał dużO gustu i po
trafił udoskonalić genre tańca stworzony przez Lany. 
„Gdy ci dwaj tancerze - pisze Noverre - tańczą z pan
nami Allard i Pellin, tworzą oni czarujące pas de qua
tre; radość świeża i naiwna, wyraz szczery i wesoły, 
zgranie wspaniale, rzadka precyzja; tańce te bez pomo
cy piruetów zawracały głowy publiczności". Znając 
przykrości, których doznał Noverre ze strony Dauber
vala-kolegi, pochwała wielkiego baletmistrza nabiera 
podwójnego znaczenia dla oceny talentu Daubervala
-tancerza. 
W roku 1773 wraz z Gardelem dostaje Dauberval ty
tuł i funkcje „maitre adjoint des ballets de l'Opera". 
Obaj oni mieli dziedziczyć stanowiska głównych balet
mistrzów po Gaetano Vestrisie. Istniała bowiem w Ope
rze „survivence" i z góry było wiadomym, kto po kim 
zaszczytny tytuł obejmie. Toteż kiedy w roku 1776 
Vestris podał się do dymisji, wielkim ciosem dla Dau
bervala był rozkaz królowej Marii Antoniny mianują
cej Noverre'a na to stanowisko. 
Dauberval nie cofał się przed żadnymi, najmniej go
dziwymi środkami, by szkodzić Noverre'owi - w rezul
tacie 15.11.1779 roku Caumartin w imieniu króla oznaj
mił Daubervalowi, iż jesr on pozbawiony emerytury 
i wydalony z Akademii Muzyki. Tancerz skapitulował 
i pozornie pogodził się z Noverre'em. Jednakże i po 
ustąpieniu Noverre'a w roku 1781, na stanowisko głów
nego baletmistrza został mianowany Gardel, a Dao- · 
berval został jego ad joint. Głęboko dotknięty, składał 
podania, skargi, ale wszędzie ponosił porażki i w roku 
1783 podał się do dymisji. W Operze Paryskiej Dau
berval tańczył w 52 baletach, ~iędzy innymi w „Medee 



et Jason" i „Petits Riens" Mozarta. Przyznano mu ren
tę w wysokości 3500 liwrów, a król dodał mu jako wy
nagrodzenie za udział w baletach dworskich 2000 liw
rów. 
Tak dobrze sytuowany tancerz przenosi się do teatru 
w Bordeaux, mieście, o którym mówi Blasis, iż „pierw
sze we Francji po Paryżu nadaje się do pokazywania 
wielkich baletów." Istotnie, tu uzyskuje Dauberval 
świetne warunki pracy, tu rozwija szeroką działalność, 
tu w pełni wykaże swój talent baletmistrzowski. Z ba
letów Daubervala znane są „La Filie mal gardee", „Le 
Deserteur", „Le Page inconstant" i „L'Epreuve villa
geoise". Aczkolwiek Dauberval niewątpliwie był zwo
lennikiem teorii Noverre'a, potrafił w swoich układach 
znaleźć własny genre, dając balety raczej pogodne, 
demi-caractere. Najznakomitszym jego baletem był 
i pozostał „La Filie mal gardee", zaliczany dziś do pierw
szoplanowych pozycji repertuaru klasycznego. Balet 
ten został w roku 1828 wystawiony przez Aumera w Ope
rze Paryskiej, a następnie na wszystkich scenach bale
towych Europy. W Rosji rolę Lisetty, bohaterki baletu 
tańczyła Anna Pawłowa, w Polsce w Warszawie - Ha
lina Szmolcówna. Również w Bordeaux poświęcił Dau
berval wiele czasu pracy pedagogicznej. Znakomity 
baletmistrz włoski Vignano odwiedzał go w tym mieście 
i korzystał z jego wskazówek. 
Dauberval miał wiele zmysłu praktycznego i nie gar
dził zarobkami. Podczas swego pobytu w Paryżu po
wziął w roku 1770 myśl, by w swoim domu na rue de 
Clery zorganizować „des bals payants" (bale płatne). 

· Emile Campardon opierając się na „Memois secrets" 
opowiada, iż Dauberval urządził w swoim domu „un 
salon", który kosztował przeszło 45 OOO liwrów. Jest 
wspaniały, może być przekształcony w teatr. Za pomocą 
specjalnych maszyn całe podwórze może być podnie
sione do wys~kości parteru, otrzymać dach i zmienić 
się w olbrzymią salę balową. 
Najwięksi kawalerowie i damy dworu korzyc;tali z tej 
sali, by robić w niej próby swych występów a la Cour. 
Jednakźe cała ta sprawa finansowo nie powiodła się, 
okazała się deficytowa. Dauberval miał tyle długów, 
że chciał wyjechać z Paryża i angażować się do Rosji. 
Z pomocą przyszła mu Madame Du Barry, od dawna 
okazująca wiele sympatii i względów młodemu tance-

rzowi: pożyczyła mu 50 OOO liwrów. Wiemy, iż parę 
razy próbowała go ożenić z protegowanymi przez sie
bie pannami, ale Dauberval ożenił się z tancerką mad
moiselle Theodore. Umarł w Tours w roku 1806. 

Tacjanna Wysocka „Dzieje baletu" 
PIW 1970, s. 94- 95 

Theodore Daubenal - pierwsza odtwórczyni partii Li~r ( Bordeaux 17891 



LOUIS JOSEPH FERDINAND HEROLD urodził 
się w Paryżu 28 stycznia 1791 roku. Dość wcześnie wy
kazywał zdolności . muzyczne; rozpoczął naukę solfeżu 
u F. Fetisa, a gry na fortepianie ~ swojego ojca chrze
stnego Jeana Louisa Adama. Do konserwatorium wstą
pił w 1806 roku, gdzie kontynuował naukę u J .L. Adama 
(w 1910 roku otrzymał pierwszą nagrodę w klasie for
tepianu), u Ch.S. Catela studiował harmonię, a u E. 
Mehula - kompozycję. W 1812 roku otrzymał Grand 
Prix de Rome za swą kantatę „Mile de la Valiere". 
Podczas pobytu w Rzymie skomponował dwie symfo
nie, następnie udał się do Neapolu, gdzie pracował jako 
akompaniator na dworze królowej Karoliny. · W Nea
polu skomponował trzy kwartety smyczkowe oraz swą 
pierwszą operę „La Gioventu di Enrico Quinto". któ
rą wystawiono z dużym powodzeniem właśnie w Nea
polu w 1815 roku. W drodze powrotnej do kraju zatrzy
mał się na kilka miesięcy w Wiedniu. Po powrocie do 
Paryża w 1816 roku, otrzymał od F.A. Boieldieu pro
pozycję współpracy nad operą „Charles de France" 
i to otworzyło drogę do kariery operowej Herolda, 
którą zapoczątkowała opera „Les Rosieres", wysta
wiona w 1817 roku. W ciągu następnych czternastu 
lat wystawił ze zmiennym powodzeniem dwanaście oper 
oraz kilka baletów. Większość z jego dzieł doznała 
niepowodzeń ze względu na złe, mało atrakcyjne li
bretta. Utwory cieszące się największą popularnością 
w tym okresie to: „Le Muletier" (1823) i „Marie" 
(1826). W latach 1820- 27 Herold pracował jako akom
paniator w Tbeatre des ltaliens. Od 1827 roku był kie
rownikiem chóru w Academie de Musique przy Operze 
Paryskiej. W tym właśnie czasie wystawiono w Operze 
Paryskiej pięć baletów Herolda, wśród nich: „La Filie 
mal gardee" i ,„La Belle au Bois Dormant". W tym też 
okresie napisał wiele utworów na fortepian; były to jednak 
utwory skomponowane dla podreperowania sytuacji ma
terialnej. W 1827 roku ożenił się z Adele Elise Rollet, 
z którą miał troje dzieci. 
Rok 1831 przyniósł Ferdinandowi Heroldowi ogromny 
sukces - trzyaktowa opera komiczna zatytułowana 
„Zam pa", całkowicie ugruntowała jego kompozytorską 
sławę. Dzieło to, któremu nie szczędzono pochwal za 
bogatą treść i efektowne kontrasty, wystawiono w Opera 
Comique 3 maja 1831 roku. · 



Jednakże powszechnie we Francji uważaną za arcydzie
ło jest ostatnia opera Herolda „Le Pre aux Clercs". 
Jej libretto osnute jest na historycznej powieści Pros
pera Merimee „Chronique du Regne de Charles IX". 
„Le Pre aux Clercs" przedstawiła Opera Comique 
15 grudnia 1832 roku. 
Dzieło to uznane jest za jedną z najlepszych francuskich 
oper komicznych, choć jej wznowienie w 1932 . roku 
również w Opera Comique (w sto lat po prapremierze) 
dowiodło, że czas przygasił jej dawny blask. 
Herold od dawna przejawiający skłonności do chorób 
płuc, zmarł na gruźlicę 19 stycznia 1833 roku w wie~u 
42 lat, zaledwie w miesiąc po premierze swego arcydzie
ła. 
Kompozytor ten doskonalił swój talent pracowicie i wy
trwale; zanotowano fakt, że przed śmiercią wykrzyknął: 
„Odchodzę zbyt wcześnie; zaczynałem dopiero rozu
mieć teatr." 

Jego dzieła: 

Opery 

La Gioventu di Enrico Quinto (Neapol, 1815) 
Charles de France (1816, przy współpracy F.A. Boiel
dieu) 
Les Rosieres (1817) 
La Clochette (1817) 
Le Premier Venu (1818) 
Les Troqueurs (1819) 
L' Amour Platonique (1819, w stadium prób) 
L' Auteur Mort et Vivant (1820) 
Le Muletier (1823) 
Lasthenie (1823) 
Vendome en Espagne (1823, przy współpracy D.F. 
Aubera) 
Le Roi Rene (1824) 
Le Lapin Blanc (1825) 
Marie (1826) 
L'Dlusion (1829) 
Emmeline (1829) 

L' Auberge d' Aurey (1830, przy współpracy M.E. Ca
rafa) 
Zampa (1831) 
La Mćdicine sans Mćdecin (1832) 
Le Pre aux Clercs (1832) 
Ludovic (1833, dokończył J.Halevy) 

Balety 

Astolphe et Joconde (1827) 
La Sonnambule (1827) 
Lydie (1828) 
La Filie Mal Gardee (1828) 
La Belle au Bois Dormant (1829) 

oraz symfonie, kwartety smyczkowe, utwory na forte
pian. 



JOHN LANCHBERY urodził się w Londynie w 1923 
roku. Uzyskał stypendium kompozytorskie u Henry 
Smarta, co otworzyło mu w 1942 roku drogę do Kró
lewskiej Akademii Muzyki (Royal Academy of Music), 
gdzie studiował m.in. pod kierunkiem Sir Henry Wooda. 
Podczas II wojny światowej służył w Królewskim Kor
pusie Wojskowym (Royal Armoured Corps), a po za
kończeniu wojny powrócił do Royal Academy, aby do
kończyć studiów. 
W 1947 roku został mianowany kierownikiem muzycz
nym zespołu Metropolitan Ballet, pracował tam do 
1949 roku czyli do chwili rozwiązania zespołu. W okre
sie współpracy z Metropolitan skomponował 3 balety, 
którymi dyrygował w Norwegii, Szwecji, Holandii i Bel
gii. Przez następnych osiemnaście miesięcy pracował 
niezależnie. 

W 1951 roku został dyrygentem w ówczesnym Sadler's 
Wells Theatre Ballet. Z tym baletem wyjeżdżał na 
tournee do Ameryki Północnej, Holandii, Niemiec i Hi
szpanii. 
Od czasu nominacji (1960) na pierwszego dyrygenta 
Baletu Królewskiego (Royal Ballet) komponował mu
zykę do filmów i różnych audycji telewizji BBC. 
Aranżował i orkiestrował wiele utworów dla Baletu 
Królewskiego, m.in. „La Filie mal gardee" i „House 
of Birds"; skomponował również muzykę do filmu „The 
Tales of Beatrix Potter". 
W 1972 roku John Lanchbery opuścił Balet Królewski, 
przyjął bowiem funkcję głównego dyrygenta w Balecie 
Australijskim. 



IRENA TURSKA 

SCENICZNE DZIEJE 
„GÓRKI ŹLE STRZEŻONEJ" 

Historycy sztuki tanecznej twierdzą,. ż~ „Córka ź~e 
strzeżona" jest najstarszym baletem, ~ak1 ~achował się 
we współczesnym repertuarze. Premiera Jego odbyła 
się bowiem 1 lipca 1789 roku w ~e~t~ze Wielkim ~ Bor
deaux. Istnieją wprawdzie wczesme1sze balet.y meobce 
dzisiejszym widzom, jak np. rzadko wystawiane ."Les 
Petits Riens" Mozarta (1778) czy „Kaprysy Kupidyna 
i baletmistrza" J. Lolle (1786), (zachowane tylko w re
pertuarze Królewskiego Baletu duński~g? w Kopen~~
dze ), lecz żaden z nich nie osiągnął ta~1e1 populam~s~!' 
jak goszcząca na w~elu scenach „_L~ Filie m~l garde~ .. 
Witając ją po raz pierwszy po wo1~1e na sce~1~ polsk1e1, 
możemy zadać sobie pytanie, czy 1est to wc1~z ten s~m 
balet nienaruszony w tak istotnych składnikach, Jak 
libretto, muzyka i choreografia, i co sp.rawiło, ~~ osi.ąg
nął tak wielkie powodzenie? Wart? w~ęc rzucie okiem 
na drogę, jaką przebył z Teatru W1elk1eg? w B~rd~a?x 
do Teatru Wielkiego w Lodzi. Powstame. ~,Cork1 zł~ 
strzeżonej" stanowiło ważny moment w dz1e1ach sztuki 
balefowej. Tematem tej „wiejskiej sielanki" były we-

'I 
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sole przygody i proste uczucia zwykłych ludzi, a nie -
jak w poprzednich baletach XVIII w. - wielkie kon
flikty, miotające duszą wyidealizowanych koturnowych 
postaci z mitologii antycznej. Mieszczańska publicz
ność Bordeaux, miasta kupców i fabrykantów, nie gu
stowała w takich pełnych patosu heroiczno-tragicznych 
widowiskach i ówczesny baletmistrz, znany pod pseudo
nimem jako Dauberval (Jean Bercher, 1742-1806) 
w lot uchwycił jej upodobania, wyczuwając te.ż jej przy
chylny stosunek do nurtujących Francję prądów rewo
lucyjnych. Pamiętajmy, że w dwa tygodnie po premierze 
tego baletu padła Bastylia. 
Dauberval, były solista charakterystyczny i asystent 
baletmistrza Królewskiej Akademii Muzyki w Paryżu, 
uczeń sławnego reformatora J.G. Noverre'a, dążył 
również do udramatyzowania akcji baletowej i ściślej
szego zespolenia tańca z muzyką i treścią; obdarzony 
jednak innym, bardziej spontanicznym temperamentem 
twórczym, umysłem żywym i błyskotliwym, upodobał 
sobie komiczny balet „balet z akcją". Uważany więc 
jest za ojca komedii baletowej, a w każdym razie ko
medii „realistycznej", rodzaju, w którym największym 
jego osiągnięciem stała się „Córka źle strzeżona". 
Z powstaniem jej związana jest. nie sprawdzona przez 
historyków ale bardzo prawdopodobna, dykteryjka. 
Otóż Dauberval miał zobaczyć na wystawie pracowni 
szklarskiej oprawiony w ramki bardzo kolorowy obra
zek, na którym młody wieśniak ucieka z zagrody a roz
gniewana stara kobieta wyrzuca za nim jego kapelusz, 
nie zważając na tonącą we łzach dziewczynę. I tak po
dobno zrodził się pomysł baletu, aczkolwiek poważni 
badacze twierdzą uroczyście, że głównym źródłem in
spiracji Daubervala były szkice i obrazy znanych ma
larzy francuskich, m.in. Fragonarda, i P. Baudouina. 
Jakkolwiek rzecz się miała, bohaterami baletu są trzy 
postaci przedstawione na wspomnianym anonimowym 
obrazku: młoda dziewczyna (Liza), jej ukochany (Co
lin) i matka (Simone). Z zachowania tych postaci wy
nika akcja: matka chce pozbyć się niewygodnego za
lotnika córki. By umotywować postępowanie matki, 
Dauberval dodał jeszcze dwie postaci: bogatego właści
ciela winnic i jego głupkowatego syna, upatrzonego na 
męża Lizy. Przy opracowywaniu baletu współpracowała 
z choreografem jego żona, Mańe-Madeleioe Crespe, 



Halina Szmolcówna - Li=ctta. Pio tr Ząilich - Co/as 

znana jako tancerka pod pseudonimem Mile Theodore, 
pierwsza wykonawczyni roli Lizy. 
Balet nosił początkowo tytuł „Le Ballet de la paille ou 
il n'est qu'un pas du Bien au Mal" (Balet słomy czyli jest 
tylko krok od Złego do Dobrego); słoma miała być 
symbolem wiejskiego życia, zaś druga część tytułu po
chodziła z aktualnych kupletów politycznych, dopatry
wano się tu więc aluzji do zmierzchu monarchii. Inna 
anegdota głosi, że na jednym z przedstawień przodownik 
wiodący żołnierzy wzniósł okrzyk na cześć „stanu 
trzeciego", co wywołało burzę oklasków. 
Malo wiemy o muzyce, towarzyszącej pierwszemu 
przedstawieniu „Córki źle strzeżonej", ponieważ" Dau
berval posłużył się zebranymi utworami nieznanych 
kompozytorów. Mało też wiemy o jego choreografii, 
przypuszczać jednak należy, że zgodnie z tematem 
oraz pod wpływem zarysowujących się w przed-roman
tycznym balecie tendencji, wykorzystał motywy ludo
wych tańców francuskich, starając się podkreślić lokal
ny koloryt spektaklu. Akcję opracował bardzo przej
rzyście, łącząc zręcznie groteskowe sceny i farsowe 
sytuacje, zapożyczone z różnych współczesnych oper 
komicznych i wodewilów. 
Dzięki niesłabnącemu powodzeniu „Córka źle strzeżo
na", kopiowana przez uczniów i naśladowców Dauber
vala, m.in. przez Salvatore Viganó w Wenecji, Wiedniu 
i Neapolu, zajęła wkrótce trwałe miejsce w repertuarze 
baletowym XIX wieku. W 1803 roku jeden z uczestników 
premiery w Bordeaux, tancerz a później baletmistrz 
bulwarowego teatru de la Porte Saint-Martin w Pary
żu, Eugene Hus, spisał oryginalne libretto Daubervala, 
opatrzone dość dokładnymi wskazówkami autora, utrwa
lając tym samym jego ogólny plan choreograficzny. 
Według tego planu powstała w 1828 roku nowa muzyka, 
skomponowana na poprzednich motywach przez fran
cuskiego kompozytora, autora opery „Zampa", Ferdi
nanda-Louisa Herolda (1791- 1833) do paryskiej insce
nizac.ii Jeana Aumera, ucznia Daubervala. Jest to więc 
pierwsza, grywana w niektórych teatrach, muzyczna 
wersja „Córki źle strzeżonej", pełna zreszt;ą zapoży
czeń z oper Donizettiego i Rossiniego. 
Następna powstała w 1864 roku, gdy Paul Taglioni, 
wystawiając ów balet na scenie Opery Berlińskiej, otrzy
mał nową muzykę niemieckiego kompozytora Petera 



Ludwiga Hertla (1817- 1899). Początkowo muzyczna 
wersja francuska przyjęła się w teatrach Moskwy i Pe
tersburga (gdzie od 1800 roku było kilkanaście różnych 
inscenizacji, m.in. Ch.- L. Didelota i J. Perrota), a do
piero w 1885 roku Marius Petipa i Lew Iwanow się
gnęli do muzyki Hertla, uzupełniając ją utworami C. 
Pugni'ego, R. Drigo, L. Minkusa, L. Delibes'a i innych. 
Od tej pory balet ten, znany w Rosji jako „Daremna 

scena =biorowa 
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ostrożność" Hertla, wystawiało wielu znanych choreo
grafów. jak Aleksander Gorski, Asaf Messerer, Le
onid Lawrowski. W roli Lizy występowały gościnnie 
Fanny Elssler i Virginia Zucchi, potem największe tan
cerki rosyjskie i radzieckie: Anna Pawłowa, Matylda 
Krzesińska (Polka), Tamara Karsawina, Olga Prie
obrażeńska, Marina Siemionowa, Olga Liepieszyńska 
i inne. 



/Ja/ina S=mo/l ·ów11a - Lizella 

W Polsce tytuły „La Filie mal gardee" (dawanej od 
1870 roku z muzyką Hertla) miały szczególnie dużo 
wariantów. Nie licząc jednorazowego przedstawienia 
polskiej prapremiery 18.1.1809 roku w warszawskim 
Teatrze · Narodowym (dzięki staraniom baletmistrzów 
Volange i Szlancowskiego ), balet ten ukazywał się jako 
„Córka źle strzeżona" czyli „Miłość i pustota" (1811), 
„Dziewczyna źle strzeżona" (1818 i 1824), „Pani Szy
monowa czyli Panna źle strzeżona" (1824), „Panna źle 
strzeżona" (1834), „Lizetta" (1870), „Lizetta, Córka 
źle strzeżona" (1920, chor. P. Zajlich i 1925 w Teatrze 
Wielkim we Lwowie, chor. S. Faliszewski), „Przekorna 
Lizetta" (1935 chor. M. Pianowski). Rolę Lizy tań
czyły: Julia Mierzyńska, Wanda Lideman, Helena 
Cholewicka, Halina Szmolcówna, Serafina Biczówna 
(we Lwowie), Barbara Karczmarewicz. 
W ojczyźnie Daubervala jego najsławniejszy balet zo: 
stał szybko zapomniany; po raz ostatni wznowił go A. 
Saint-Leon w 1853 roku. W przywróceniu do życia 
„Córki źle strzeżonej" ubiegł Francję Balet Mordkina 
w Nowym Jorku (1938), amerykański Ballet Theatre 
(1940) w inscenizacji Bronisławy Niżyńskiej wg wersji 
rosyjskiej, z Patricią Bowman a potem Iriną Baronową 
w roli tytułowej. Bez większego echa przeszła insceni
zacja Baletu markiza de Cuevas w 1947 roku, którą 
opracowała jedna z moskiewskich wykonawczyń roli 
Lizy, Aleksandra Balaszowa, powierzając swą dawną 
rolę Zizi Jeanmaire. 
Prawdziwą sensacją w świecie baletowym stał się do
piero spektakl angielskiego Baletu Królewskiego w lon
dyńskiej Operze Covent Garden 28.1.1960. Choreograf 
Frederick Ashton posłużył się partyturą Herolda z 1828 
roku, którą dyrygent John Lanchbery przeinstrumento
wał i uzupełnił fragmentami z pierwszej muzyki z 1789 
roku według materiałów nutowych, znajdujących się 
w bibliotece w Bordeaux i w Bibliotece Narodowej w Pa
ryżu. W opracowaniu choreografii, głównie ·scen mimicz
nych wg Petipy, pomagała Ashtonowi Tamara Karsa
wina, dzięki czemu nić ustnie przekazywanej tradycji 
biegła, poprzez Petipę, Perrota i Didelota - aż do Dau
bervala. Główną troską choreografa brytyjskiego była 
jednak wierność w stosunku do choreograficznego planu 
autorskiego, który wypełnił formami klasycznymi i cha
rakterystycznymi własnej kompozycji, a więc widzia-



nymi oczami artysty XX wieku. Wprowadził też inne 
motywy ludowe, np. angielski „taniec w chodakach" 
z prowincji Lancashire. Zachował jednak sielankowy 
charakter baletu, jego prostą, chwilami nawet rubaszną 
atmosferę, charakterystykę głównych postaci i realizm 
sytuacji w konwencji baletowej XIX wieku. Mając oka
zję w marcu 1961 roku widzieć to przedstawienie w pre
mierowej obsadzie (Nadia Nerina - Liza, David Blair -
Colas, Stanley Holden - wdowa Simone, zgodnie z tra
dycją powierzania tej roli tancerzowi), zachowałam we 
wspomnieniu, mimo odstępstwa Ashtona od francuskie
go kolory~u inscenizacji, bezpośredni urok i wdzięk tego 
baletu. 
Dzięki inicjatywie choreografa Eugeniusza Pa.plińskie

go scena łódzka otrzymała tę najlepszą obecnie współ-

Halina Szmolcównn - Lizel/a, Pwtr Zailic/1 - Co/as , Adam Blancard wdowa 
Simon<' . 

czesną wersję muzyczną ·„Córki źle strzeżonej", której 
dotychczasowe pomijanie w naszym repertuarze zubo
żyło go o jeden z najstarszych zabytków baletowej tra
dycji. 
Tajemnicą powodzenia „Córki źle strzeżonej" jest jej 
popularny charakter, niewyszkana prostota tematu, 
sympatyczne postaci, przystępna łatwa w odbiorze mu
zyka i zręczn!e skonstruowany plan choreograficzny, 
w którym prz~platają się różne w formie, rodzaju i na
stroju tańce. Zaden z tych składników nie sięga wyżyn 
twórczości, ale dzięki ich zespoleniu otrzymujemy wido
wisko wesołe i pogodne, barwne i urozmaicone. A jed
nocześnie to bezpretensjonalne dziełko stanowi ważne 
ogniwo, łączące balet dzisiejszy z jego przeszłością. 

Irena Turska 



Od choreografa 

Wystawiana od roku 1789 na wielu scenach całego świa
ta „La Filie mal gardće", w swym triumfalnym pocho
dzie, zmieniając tytuł i oprawę muzyczną - pozostała 
i zachowała swą urokliwość, powiększając krąg swych 
wielbicieli w każdej generacji. Pojawiła się w okresie, 
w którym unikano demonstrowania na scenie wiejskiej 
szorstkości i obyczajowości. Inspirowany życiem Dau
berval, wyposażył swoją „Córkę" w genialną prostotę, 
która stała się wyzwaniem dla ~ztucznych pasterzy 
i pasterek swojego czasu. W w_yobraźni wie~u .cho~eo
grafów pojawił się jej obraz wraz ze wspommemam1 lat 
dziecinnych. Niżej podpisany, dokładnie prz~d 50 lat~, 
jako uczeń warszawskiej sz~oly baletow~J, ~ynos1ł 
wraz z innymi kolegami, snopki słomy, za ktorym1 u~ry
ty przed okiem publiczności, wchodził na sce~ę ~mtr 
Zajlich, długoletni dyrektor baletu Teatru ~1e.lk1ego, 
wykonawca roli Colasa. Ówczesne przedstaw1eme uka
zywało się warszawskiej publiczności pt. „Lizetta •. cór
ka źle strzeżona" z muzyką Hertla. Scenografia pierw
szego aktu sugerowała raczej Holandię, a przemawiały 
za tym wymalowane mJyny na ostatńim planie i drew
niaki w których wykonywano prawie cale przedstawie
nie. Niemiecki charakter muzyki w tańcach zespoło
wych, pozbawiony był całkowicie francuskiej finezji 
i lekkości. 
Obok Piotra Zajlicha w przedstawieniu brali udział 
Halina Szmolcówna - Lise, Adam Blancard - wdowa 
Simone, Jan Szer - Thomas i Aleksander Sobiszewski 
- Alain. 

Wszystkie dotychczasowe materiały muzyczne, zarów
no opracowane w 1864 roku przez Hertla, jak później
sze z roku 1937 Feldta, nie współgrały ze znakomitym 
librettem Daubervala. 
Jesień 1959 roku stanie się na pewno datą historyczną 
dla baletu „La Filie mal gardee". Znakomity chore
ograf angielski Sir Frederick Ashton planując wystawie
nie baletu w operze Covent Garden, zaproponował przy
gotowanie partytuty muzycznej Johnowi Lanchbery'emu. 
Lanchbery przeanalizował wszystkie dotychczasowe wer
sje muzyczne, a . opracowanie swoje oparł głównie na 
muzyce Ferdinanda Herolda, pochodzącej z 1828 roku. 
Intrygujący wielu aranżerów, 170-letni okres poszuki
wań muzycznych, w wyniku pracy dwóch znakomitych 
artystów . angielskich, prawdopodobnie zakończył się. 
Daubervalowskie libretto otrzymało godną oprawę mu
zyczną i odzyskało uporządkowany plan choreograficz
ny. 28 stycznia .1960 roku publiczność londyńska zoba
czyła po wielu latach ponownie „La Filie mal gardee" 
tym razem o innej randze artystycznej. 
Myśl wystawienia tego baletu w kraju, nachodziła mnie 
z każdym rokiem coraz bardziej, a jedynie brak doku
mentacji muzycznej i dokładnego libretta sprawę opóź
niał. W roku 1961 otrzymałem od znakomitego peda
goga radzieckiego Aleksandra Sobola wartościowy po
darek z dedykacją - była to wydana w roku 1960 w Le
ningradzie książeczka pt. „Szczetnaja predostorożnost" 
(„Zbytnia ostrożność"). Pracowaliśmy wówczas razem 
w Operze warszawskiej. Podziwiać należy bogactwo 
materiału, pedanterię i zainteresowanie Rosjan tym ba
letem. Mimo zmiany tytułu, przekazywane przez gene
racje i kolejnych wykonawców zapisy i uwagi stanowią 
bezcenne źródło informacji. Ashton w swych wypowie
dziach . podkreślał niejednokrotnie wielki wkład tance
rzy rosyjskich z Karsawiną na czele, konsultacje z któ
rymi dopomogły mu w rekonstrukcji baletu. 
Moje dwukrotne wizyty w Londynie (1968 i 1972) i ko
lejne poddanie się urokowi przedstawienia w Covent 
Garden ugruntowały dawne postanowienia. Dyrekcja 
Teatru Wielkiego w Lodzi, proponując mi współpracę, 
wyraziła zgodę na propozycję wystawienia właśnie „La 
Fille mal gard ee". 
Pomoc Ministerstwa Kultury i Sztuki umożliwiła nam 
sprowadzenie materiału muzycznego z Covent Garden. 



W swojej łódzkiej inscenizacji baletu, poddając się dy
scyplinie muzycznej i wynikającemu z niej planowi 
chorograficznemu - starałem się uzupełnić go oryginal
nymi, brakującymi szczegółami zdobytymi ze źródeł 
radzieckich, a przypisywanych Daubervalowi, rezygnu
jąc z fragmentów inscenizacyjnych wprowadzonych po 
raz pierwszy w londyńskim przedstawieniu. 
Byłbym niezmiernie rad, gdyby udało mi się choć w czę
ści przekazać klimat i czar londyńskiego spektaklu, 
którego autorami byli wspaniali artyści Sir Frederick 
Ashton i John Lanchbery. 

Eugeniusz Papliński 

• 

Alfred' de Mus.wt 

DO KWIATU 

Czego chcesz, krucha roślinko, 
Kwiatuszku, pamiątko miła? 
Z półzalotną, półmartwą minką 
Któż cię aż do mnie przysyła? 

Koperta, co cię zamknęła, 
Długo z tobą wędrowała. 
Coś widział? Co ci zwierzała 
Dłoń, która z krzaka cię ścięła? 

Czyś bladym kwiatem z zielnika 
Na zawsze usychającym? 
Czyś pękiem rozkwitającym, 

Który myśl w sobie zamyka? 

Niestety, kielich twój biały 
W czystości swej rozpaczliwej. 
Ale nadziei lękliwej 

Na listkach barwy zostały. 

Niesiesz mi czyjeś zwierzenie? 
Mojej dyskrecji bądź pewien. 
Sekretem może twa zieleń? 
Twą mową pachnące tchnienie? 



Jeśli tak, cicho odpowiedz, 
Tajemny gończe daleki. 
Jeśli nie, wstrzymaj odpowiedź, 
Uśnij na sercu mym, lekki. 

Z jej kaprysami i wdziękiem 
Znajoma mi ręka biała, 
Co nitki wiotkim włókienkiem 
Twój blady kielich zwiąuła. 

Do dłoni tej, kwiatku drobny, 
Gdyby Fidiasz, Praksyteles 
Chcieli kształt stworzyć podobny, 
Byłaby Wenus modelem. 

Tak tkliwa, piękna w swej bieli, 
Wierna i więcej przecież, 
Kto 7.dobyć się ją ośmieli, 
Skarb 7.dobył najdroższy w świecie. 

Lecz kształt jej surowy, skromny. 
Może coś złego się marzyć. 

Na gniew jej bądźmy więc pomni. 
Nie mów nic, pozwól mi marzyć. 

tłum. Bogdan Ostromęcki 

• 

OSOBY 

Wdowa Simone 
Liza, jej córka 
Colas, młody wieśniak zakochany w Lizie 
Thomas, bogaty właściciel winnic 
Alain, jego syn 
Notariusz wiejski 
Pisarczyk 
Kogut i kury 
Przyjaciółki Lizy 
Przyjaciele Colasa 
Chłopiec z fujarką 
Wieśniaczki 
Wieśniacy 



TREŚĆ LIBRETTA 

Liza, jedyna córka wdowy Simone, właścicielki dużego 
gospodarstwa, zakochana jest w młodym wieśniaku 
imieniem Colas, lecz jej matka ma inne plany związane 
z małżeństwem Lizy. Pragnie ją wydać za głupiego lecz 
bogatego syna właściciela winnic. 

AKT l 

Scena 1. Podwórze . w zagrodzie. 

Kogut i kury oznajmiają początek dnia pełnego zajęć 
gospodarskich. Liza, smutna, że nie widziała Colasa, 
zostawia wstążkę, zawiązaną w specjalny węzeł, jakim 
posługują się zakochani. Wstążkę znajduje Colas, za
biera ją i przywiązuje do kijka. Młodzi spotykają się, 
lecz nadchodzi matka Lizy, karci dziewczynę i naka
zuje robić masło. Colas, który zdążył się ukryć, przy
biega do Lizy i pomaga jej w pracy. Po chwili zapomi
nają o robieniu masła i wyznają sobie miłość. Przyja
ciółki Lizy zapraszają ją do zabawy, a kiedy Liza chce 
dołączyć do wybiegającego korowodu, matka nie po
zwala jej biec z młodymi. Właśnie wtedy przybywa ze 
swym synem Thomas, bogaty właściciel winnic. Wdowa 
Simone zdając sobie sprawę z celu wizyty, odprawia 
córkę. Thomas w imieniu syna prosi o rękę Lizy, a gdy 
ona powraca, Alain, nieśmiały i skrępowany wykonuje 
taniec, który jest obrazem niezręczności i niezgrabno
ści. Po nieudanym popisie Alaina, wszyscy wyruszają 
do żniw. 

Scena 2. Na polu. 

Jest pora żniw i po pracy na polu wieśniacy, na czele 
z Colasem, odpoczywają w pełnych radości tańcach. 
Liza tańczy z Alainem, więc przyłącza do nich Co
las, który zręcznie wykorzystuje nieuwagi i niezręczno
ści konkurenta. 
Jeden z żeńców zaczyna grać na fujarce. Alain także 
pragnie zagrać, ale zupełnie to mu się nie udaje. Uba
wieni wieśniacy szydzą z niego, aż wreszcie stary Tho
mas wybawia syna z ośmieszającej go sytuacji. 
N a polu triumfuje tańczący z Lizą Colas. Do ogólnej za
bawy przyłącza się Simone. 
Niespodziewanie nadciąga burza. Zmoknięci wieśniacy 
rozbiegają się we wszystkie strony. 



ĄKT Il. Wnętrze domu. ' 

Wdowa Simone i Liza przemoczone wracają do domu. 
Zasiadają do kołowrotka. Praca· - sądzi matka - po
winna odciągnąć Lizę od psoty. 
Wdowę z wolna ogarnia sen. Liza zauważywszy za 
oknem ukochanego, stara się zabrać matce klucz, któ
ry Simone uprzednio zamknąwszy drzwi, schowała do 
kieszeni fartucha. Lecz matka budzi się i aby nie za
snąć z powrotem, gra na tamburynie, a Liza zaczyna 
tańczyć. Po chwili dźwięki tamburynu słabną, wdowa 
zasypia. Liza biegnie szybko do drzwi, za którymi znaj
duje się Colas. 
Pukanie wieśniaków, którzy przyszli po zapłatę budzi 
wdowę. Żniwiarze ustawiają symboliczny snopek, w któ
rym ukrywają Colasa. Matka każe Lizie kontynuować 
pracę, a sama wychodzi przygotować poczęstunek. 
Liza sądząc, że została sama, marzy o urokach życia 
w małżeństwie . Colas nie mogąc się oprzeć pokusie 
wychodzi z ukrycia. Jeszcze raz wyznają sobie miłość 
i w dowód tego wymieniają wstążki. Słychać nadchodzą
cą Simone. Liza nie mając gdzie ukryć chłopca popycha 
go do swego pokoju na galeryjce. Podejrzliwa Simone 
przypuszcza, że młodzi znów się spotkali, zaczyna 
szukać Colasa w mieszkaniu, lecz jej poszukiwania 
przerywają odgłosy zbliżających się osób. Zła na córkę 
zamyka Lizę w jej pokoju. 
Nadchodzą Alain z ojcem, a za nimi notariusz, który 
ma sporządzić intercyzę. Gdy umowa zostaje podpisana, 
Simone wręcza Alainowi klucz do pokoju Lizy. Po 
chwili niezdecydowania Alain otwiera drzwi i ku prze
rażeniu wszystkich ukazuje się para zakochanych. Ala
in i Thomas natychmiast wychodzą. Młodzi zaś padają 
przed Simone na kolana błagając o przebaczenie i bło
gosławieństwo. Teraz już wszyscy proszą matkę o wy
rażenie zgody na pobranie się zakochanych - Simone 
zgadza się wreszcie pośród ogólnej wesołości. 
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