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A skoro już zdecydowaliście ię poświęcić. dzisiejszy wie
czór teatrowi, zamknijcie oczy i pozwólcie unosić się na 
skrzydłach fantazji, daleko daleko w przeszłość. 

Jest rok 1789 

Właśnie .wysiedliście z karety, usłużny lokaj z głębokim 

ukŁonem odebrał wasz płaszcz, a wy ze szczególnym pod
nieceniem siadacie na swoim miejscu w przyjemnie ogrw.
nej sali najbardziej eleganckiej restauracji waszego mia
sta. 
WkoŁo was pachnie pudrem i naftaliną, sala powoli za.peł

nia się, a wy rozdajecie powrowienia i uśmiechy na wszy
stkie strony. Tutaj jest dziś wieczór cała miejska śmie

tanka. 
Kto by pozwolił sobie zrezygnować z tego nadzwyczajnego 
wydarzenia? 
Są tu wszY_scy. Notariusz ze swoją rodziną, pan sędzia, 

naczelnik straży, aptekarz ze swoją młodą żoną, pan dok
tor i właścicielka restauracji (dziś zamknęła swój kram), 
wiecznie zachmurzony kapelusznik z dolnego rynku, pan 
nauczyciel ze szkoły realnej - po prostu śmietanka. 
A z tyłu na galerii, tam gdzie huczy jak w ulu - zwy
czajny, prosty, pracowity lud, ciekawy i wzruszony tak 
samo jak siedzących przed .nim ,;górnych" dziesięć ty
sięcy. 

A oto już wchodzi miła rodzinka· pana starosty, za któ
rego łaskawym zezwoleniem w waszym mieście zatrzyma
ła się mała teatralna, kocz·ująca trupa. 

Ostatnie uśmiechy i pozdrowienia, a przedstawienie za 
waszą łaskaiwą zgodą można zaczynać„. 



\ 

,. 

REALIZATORZY: 

Kierownictwo muzyczne: 

ZBIGNIEW STANISZEWSKI 

,; Choreografia: 

JOZEF ZAJKO 
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Reżyseria: 

BORYS SLOVAK 
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Scenografia: 

JOZEF JELINEK 
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(OSSR) 

Asystent choreografa: 

DAGMARA KALINOWSKA 

Asystent scenografa: 

MAŁGORZATA ŻAK-ISZORO 



OD REŻYSERA 

Balet Córka źle strzeżona jest jednym z najstarszych ba
letów we 1wispółczesnym reperbuane, !który nazwano w cza
IS:ie jego powstania baletem „słomianym", a to dlatego, że 

na scenę .nde wprowaidzono postaci arystolkratycznych, alt:! 
lu'Cl-z:i prostych, waO.czącY'Ch o s'wO'je s7lCzęście. 

Córka źle strzeżona jest iklasycz.ną komedią rbailetową, de
mokratyczną w >SWojej treści, jedy·ną .stwarzoną w XVIII 
wieksu. Jest to jakoby „bukoliczna symfonia życia". 

Akcja badetu jest prosta. Lisa, jedyna cór.ka bogatej gos
podynii Simony, lubi mlo<lego Colina, chociaż jej matka 
ma i'rrne plany„. Wszystko, co się w tym przedstawieniu 
dzieje, jest wyGdadniikiem absolutnej harmonii 1dramatwr
·g>rcznej, wyraźny.eh stosunkowo rpostad, ich in•dywi-Oual
nych ch•arakterów; dobrego samopoczucia, człowieczego 

dowcipu, a głównie iprzepięknej !dei. 

Widz •będzie na koniec wzruszony przeżywaniem scen, w 
których naijwa'imdejszyrni wydarzeniami życia były drobne 
epizody w małej mieścinie niedaleko Paryża. 



DYREKTOR 
małej trupy aktorskiej 

LISE 
młoda wieśniaczka 
SIMONEI 
jej matka 
COLIN 
młody wieśniak 
THOMAS 
bogaty właściciel winnic 
ALAIN 
jego syn 
CHŁOPIEC Z FLETEM 

NOTARIUSZ 
PISARZ 
PRZYJACIÓŁKI LISY 

OBSADA: 

żniwiarki i żniwiarze 

„ 

- Henryk Czujkow;; ki , Zdz isbw Suski. 

- Izabela Kwiecień, Mariola Lebida, 
Ewa Napiórkowska, Izabela Zub 

- Jan Jakubowski, Edward SledzianoW'Slci 
Przemysław Sliwa 

- Andrzej Bujak, Wiktor Iluchin, ~ 

.Andrzej Stasiewicz, 
- Zygmunt Kamiński, Krzysztof Rzeszot 

- Krzysztof Leszczyński, Andrzej Stasiewicz, 
Przemysław Sliwa, Mirosław Żukowski 

- Krzysztof Brodek, Andrzej ChoińS1ki, 
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BALET I ORKIESTRA OPERY BAŁTYCKIEJ 

Dyrygent: 

ZBIGNIEW STANISZEWSKI 

Inspicjent : Zdzisław Suski , Edward Wiśniewski „ 



Irena Turska 

Córka_ źle strzeżona czyli Daremna Ostrożność 

Komedia 1bailetowa Córka źle strzeżona, wystawiana prze
ważnie ipod ory&i•nalnym tytułem francuskiin La• Fille mal 
uardee, jes't najstanszym baletem, jaki zachował się od 
dwustu prawie lat, w śiwiatowym Tepertuarze, <do naszych 
czasów. Zaiden inny balet, wyróżniający się •n.a.wet 7Jl1acz
ruie większymi walorami muzycznymi lub treściowymi, nie 
osiągnął talkiej długowieczności. Bywały wprawdzie w dzie
jach La Fille mal gardee okresy mniejszej jej popular
ności, gdy •Uważano ów balet za milą W!pra'W'dzie i wdzię

czną !komedyjkę, lecz nazlbyt już sta'I'Oświecką i naiwną. 

I oto w ostatmiich paT•U <lziesiąt.kach lat notujemy ja\kiby 
reneisam; tej niesfornej Córki, dokonujący się być mc>że na 
zasadzie !kontrastu z ponurymi, ikatastrofkznyrni, uwik
łanymi w pseu<lof.iloz<Jfię produkcjami znaCZ'nej części 

współczesnej choreografii. 

La F.me mal gardee, milllw swej konwencji „wiejslciej 
slelankii'', nie 'była zTesztą początkowo tak błaha i naiwna, 
jatką slię nam ·dziś wyda1je i jaką zapewne stała się po 
lkznych · transformacjach J zaibiegach, dokonanych na niej 
w ciągu dwóch wie'kóiw przez wieJ.u chorwg.rafów, insee-
111izator6w d kompozytorów. Balet ów, w chwili jego rpotw
stanJa, miał głębsze społeczne znaczenie. Znamienny przy 
tym jest fakt, że jego premiera ooibyła się na <lwa tygod
ruie przed vburreniem Bastylii - 1 lipca 1789 rnku. Rodził 
się więc w okresie, -gdy całą Frane.ję ogarniało rew<Jlucyj
ne wz!burzeni.e, g<ly chłopi francuscy coraz gło-3niej doma
gali się z.:n ies.ienia oięża_:ów feudalnych, gdy lmrimazja dą
żyła ido obalenia .ustroju stanowego i żądała udziału. we 
władzy. 

w ooJegłym oo stolicy F'I'anc jJ Bordeaux pracował wów
czas choreograf i baletmistrz, Jean Dauberval (174'2-
-1806), entuzjasta nowatornkiej idei wielkiego ire!ormato
ra baletu, Jean-Georges'a Noverre'a. Obce mu więc były 

perypetie mitologicznych bohaterów, przedstawiane w spo
sób tyleż patetyczny co sztuczny w dworskich, elitarnych 

baletach. Nie hołdował też Dauberval starzejącej się JUZ 

formule baletu, złożonego z różnych tańców nie powiąza
nych żadnym wątkiem akcji, nie urzeka ły go też wyszu
kane kostiumy z ich pióropuszami, wstęgami i koronkami. 
Idąc śladami Noverre'a , chciał tworzyć balety proste. wy
rażające prawdziwe ludzkie uczucia i przeżycia, które u
kazywane są w kolejnyeh sytuacjach, uszeregowanych we
dbug dramatycznego porządku . W odirMnien1u od Noverre'a, 
który lubował się jeszcze w tragediach .postaci mitologicz
nych i historycznych, Dauberval wprowadził na scenę wieś
niaków i mieszczan, przedstawiał proste zdarzenia i prze
tycia zwykłych ludzi, zrozumiałe dla szerokich kręgów sid
biorców. Ten typ ,„wiejskiej s ielanki" zaczynał zreszt::i 
wchodzić w modę w przedrewolucyjnej Francji. 

Pewnego razu Daubervalowi wpadł w ręce sztych, na 
którym artysta utrwal-ił taką oto scenę : młoda wiejska 
dziewczyna t<Jnie we !.zach, a jej matka wygraża ucieka
jącemu chłopcu. Scena ta nasunęła choreografowi pomysł 
kamedii baletowej, w której motywy macierzyńskiej ty
ranii i nieszczęścia zależnych od niej kochanków miały 

szczególną, aktualną wymowę. Przypuszczenie, że taka by
ła intencja Daubervala, nie jest pozbawione podstaw. Jego 
demokratyczny w założeniu balet nosił początkowo tytuł 

La Ba!let de la PaHle ou il n'est qu'un pas du mai bien 
(Balet słomy czyli Krok tyLko od złego do dobrego), zawie
rający aluz<ję <io Tychłego upa<l1ku monarchii. Być mme 
aluzja ta rprzyczyn'iła się •d<J wie1kiego s·uikcesu ikomed.ii, 
która pona•dto odznaczała się dstotnie zręcznie skonstr-uo
waną intrygą i warbką akcją, będącą zresztą w macr.nej 
mierze kCJlffipi!acją różnych groteskowych scen i fars o
wych sytuacji, zapożyczonych ze współczesnych aper ko
micznych i wodewilów. Główne postacie baletu, młoda wie
śniaczka Lisa, jej ukochany Colin, g.roźna matka Simone, 
głupkowaty _konkurent do ręki Lisy - Alruin, były psy
chologiczn ie pra wdziwe , wyrażn ie i kontras towo scharak
teryzowane. Rzecz rozgrywała się na tle wsi francuskiej , 
które t<J milieu pod!kreśiały skromne k ootiiumy i malowrui
cze pejzaże scenografii. Tłem muzycznym baletu były fran
cuskłe melodie ludowe. O chorec.g.rafii D:::ubervala ruiewie
le zachowało się informacji, przypuszczać jednak naJeży, 

że zgodnie z muzyką, opierała s i ę na motywach francus
kich tańców .!udowych. I tak La Fme mal gardee, noozą
ca już znallll'iona mieszczańskiej estetyki i kryjąca poci ba
letoiwymi powabami aluzje społeczno-polityczne, cteszyła się 

wde~kim ipowo<lzeniem. 
Na s'cenę Opery Paryskiej balet ów wszedł jednak do

p.iero w 1828 r .. „ gdzie wystawił go uczeń Daubervala, 

• 
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JelłUl Aurner, w now}"m opracowaniu francuskiego kompo
zytora F. L . Herolda, który zacho,wał niektóre fragmenty 
dawnej muz)"ki oraz dopisał własne partie. Powstała więc, 
znana głównie na Zachodzie, he roldowska wersja muzycz
na La Fi!l e mal gardee. Inna zrodzdła się w 1864 r. w 
Operze Berli1isikiej, gdzJie do inscenizacji Paula Taglioniego 
częściowo nową muzyikę s'komPQnował miejscowy dyry
gent, P. Her.tel. Tą wersją muzyczną pos~użył się w 1885 r. 
w Petersburgu francuski choreograf, Marius Peti!pa i od
tąd była ona stale grana w teatrach rosyjskich i rndziec
kich, przy czym tytuł baletu unieniono na Daremna o
strożność. 

1'nscenizacja i choreografia La FiHe mal gardee przeka
zywane ibyły drogą ustnej tradycji, gdyż wielu reailizato
rów znało w cak>ści lUJb we fragmentach pierwszą wersję 
baletu, lub następne, najbardziej do oryginału zbliżone. 

Każdy jednak dodawał właslne pomysły, w;pr<7Wadzał drob
ne zmiany, dostosowywał choreografię do coraz wyższego 
poziomu techn.iki kole jnych pok<Yleń tancerzy. 

W XX wieku powstały dwie szczególnie znacz,Ace wersje 
La FiUe mal gardee: kubańska wersja Alicji Alonso z rnu
ZY'ką Herbla, wystawiona w 1952 r. w Teatrze Blanquito 
w Hawanie, oraz brytyjska wersja Frederica As'htona z 
muzyką Herold a , ZJinstrumentowaną na nowo przez J'ohna 
Łanchbery, opr acowana w 1960 r . dla Baletu Królewskiego 
w Lond,Y'Jlie. Obic te [nscenizacje przyczyniły się do odro
dzenia obrz€iIJanej nieco z 'kurzu - lecz nadal źle strzeżo

nej <prze~ matkę Córki, która zachowywała przy tym swój 
staroświedk.i wdzięk. Bardziej skondensowana wersja ku 
•bańska uwolniła ją od grymasów umownej pa,ntomimy, 
zaś wersja ashtonowska przydała cech błyskot;liwej wido
wds'kowości. 

W Poilsce La Fille mal gardee była, począwszy od 1809 
rnku, wielokrotnie wystawiana i to pod najrozmadts.zymi 
tytułami, ja'ko Córka źle strzeżona, Panna źle strzl!żona, 

Lizetta, Przekorna Lizetta ·i inne. W Polsce Ludowej balet 
&w znalazł się w ·repertuarze Teaku Wjelkiego w Wclzi, 
Teatru Wielkiego w Warszawie i Teatru ~iuzycz.nego w 
SzczeClinie. 

Wykonanie taneczne Córki źle 3trzeżonej nastręcza wiele 
trudności nie tyle technicznych, oo interpretacyjnych, wy
maga bowiem przekazania specyf icznego, przed-romantycz
nego stylu te j najstarszej komedii.i baletowej. Toteż w roli 
Lisy wystcpowały 'największe „gwiazdy" europejskiego ba
letu, rnlę°d zy innymi Maria Taglionl, Virginia Zucchi, Anna 
Pawłowa , Tamara Karisawina, Matylda Krzes'ińska, Olga 

Lepi'.:szyńska. W Po>lsce rolę tę tańczyły Julia Mierzyńska, 
Helena Cholew1cka, Halina Szmol-cówna, Barbara Karcz
marewicz, a w ostatnich latach Barbara Rajska ,j Ewa Wy
cicho"\\"'Ska. W roli Sirrnone tradycyjnie występuje męż

czyzna, co nc:·daje tej postaci swoiste cechy przysłowiowej 
„herod-'baby". 

·W dzisiejszych inscenizacjach La Fil!e maL gardee znika 
jej przedrewolucyjny Podtekst społeczny, a pazostaje stro
na zabawowa, której prootota, wdzdęk i naiwność, iakby . 
rodem z przypowiastki ludowej, dają się wciąż odświeżać 

i nasycać nowym dowcipem. 



ZESPOŁ BALETU 

Kierownik baletu 
choreograf 

Asystent choreografa 

Pedagog - repetytor 

Pedagog 

Inspektor baletu 

pierwsi soliści: 

Izabela Kwiecień 
Ewa Napiórkowska 
Andrzej Bujak 
Jan Jakubowski 
Bronisław Kropidłowski 

soliści: 

Dagmara Kalinow~l•:i 
Mariola Lebida 
Irena Tarasiewicz 
Barbara Wybierało 
faabela Zub 
Krzysztof Brodek 
Andrzej Choiński 
Sławomir Lisiak 
Krzysztof Rzeszot 
Jerzy Sidorowicz 
Andrzej Stasiewicz 
Zygmunt Sled:l 
Mirosław żukowski 

k~ry!ejki: 

Danuta Błądek 
Elżbieta Gronek 
Danuta Guzińska 
Zofia Kłosowska 
Zdzisława Lisiak 
Hanna Matras 
Iwona Piotrowsl<q 
St::mislawa Polocn-R1c\:,• 
Ewa Sidorowie'.! 
Antonina Sza fr 1-.slrn 
Teresa SzalengcJ 
Anna Staroszczi.tk 

J ••· 

Gustaw Klauzner 

Dagmara Kalinowska 

Nela Nowosardowa (ZSRR) 

Anna Storoszczuk 

Krzysztof Rzeszot 

koryfeje: 

Jacek Drozdowski 
Leszek Kieri.nowsk1 
Haman Koma~a 
Krzysztof Lc·;:~cLyi:ski 
Edward Sled,ianows1<1 

zespól: 

Liliana Drogoszewska 
Zdzisł9wa Elert 
Romana Gołaszewska 
Małgorzata lnsadowsk 3 
Barbara Jakubow3.ta 
Bożena Kita 
Ewa Kowalska 
Grażyna Kwiatkowska 
Dorota Lewandowska 
Maria Niklewska 
Anna Parafiniuk 
Alina Pińska 
Małgorzara Rod?ie-vicL 
Marta Szałaj<i.ł 
Zofia Szmyd 
Beata Tytula 
AJekse:.nd1 et "Nu·;-:.r~·. 11s '~' 
Lidia Wójcik 
Arkadiusz Andraszewic:i: 
Krystian Czubata 
Maciej Łukasik 
Grzegorz Tomaszewski 

korepetytorzy t.alo?t11: 

Irena Lewkowir.! 
Krzysztof Lewirnw l'Z 
J anusz Smole:1~ki 

ORKIESTRA OPERY BAŁTYCKIEJ 

Kierownik artystyczny 
I Dyrygent 
Dyrygenci 

Inspektor Orkiestry 

Skrzypce: 
Wojciech Szmaj 

(koncertmistrz) 
Maria Langowska 

(koncertmistrz) 
:Jerzy Kucał 
Ewa Raatz 
Halina Jastrzębska 
Jerzy Malecki 
Irena Banaszek 
Bronisław Brochocki 
Katarzyna Bruna 
Mariola Frąckowiak 
Halina Kuczera 
Michał Mieńko 
Bożena Reszel 
Iwona Rauchfleisz 
Jerzy Słodkowski 
Wiesław Jeziorny 
Jan Grunsznis 
Henryk Niemiro 
Halina Stachnik 
Marzena Nowacka 
Barbara Jakubowska 

Altówki: 
Jerzy Wojtkowski 
Krystyna Lejman 
Piotr Budny 
Kazimierz Mańko·~" fi; i 
Andrzej i\lurowai:;r-·:k1 
Lila Szmyszlajew 

Wiolonczele: 
Andrzej Fil ar 

(koncertmistrz) 
Paweł Pędrasik 

(koncertmistrz) 
Bożena Bednarczuk 
J'erzy Ciapka 
J'an Firlej 
Teresa Skowrońska 
;Jerzy Klimek 

Kontrabas: 
Roman Skurzyński 
Wojciech Albrzykowski 
Maciej Langa 
Wanda Ludwiszewsk<1 
Allcja Zielińska 
Henryk żagiel! 

Flety: 
Ryszard Klaman 
Adam Łazarewicz 
Jarosław Kaziński 
Mieczysław Kwiecle1\ 
Maria Wilska 

Klarnety: 
:Ryszard Swiercz 
J'an Heller 

- Wojciech Rajski 
- Zdzisław Bytnar 
- :Jerzy Michalak 
- Zbigniew Staniszewski 
- Zbigniew Chwedczuk (gościnnie) 
- Bronisław Brochocki 

Marek Rajnowski 
Karol Szymański 
Władysław Swiercz 

Fa:::oty: 

Benedykt Rac!ala 
Eugenia Sakowicz 
K•rzysztof Łu:rnsicwicz 
Marek żgaj 

Waltornie: 

Tomasz Tylewski 
Hubert Szczypiorski 
Leonard Gajewski 
Roman Jakubiec 
Waldemar Nowakowsk; 
Marek Młynarczyk 

Trąbki: 

Józef Stachnik 
Tadeusz Milewski 
Alicja Artwińska . 
Franciszek Tabaszew~k1 
Zygmunt Ziętek 

Puzony: 
Roman Wachowski 
Marian Stefanowicz 
J an Konkel 
Łukasz Michai;ki 
Jan Suchecki 

Oboje: 
Romu::ild Buczkowski 
Józef Raatz 
Henryk Chrapowski 
Jerzy Czapor 

Tuba: 
Jerzy Ulatowski 

Perkusja: 
Bernard J astrzt:bski 
Zenon Elert 
Marian wandtke 
Marian Szymański 
Wacław Wiśniewski 

• Harfa: 
Anna Bachleda 
Ludmiła Sirowajska 

Fortepian: 
Urszula Kulkowa 

Organy: 
Henr~ Spychała 

Koreł'tor fortepianów..: 
Wacław Oglt:ckl 

..... 



ZESPOŁ TECHNICZNY 

Kierownik techniczny 

Kierownik pracowni dekoracji 
i kostiumów 

Kierownik sceny 

Kierownik światła 

Kierownik pracowni 
stolarskiej 

Kierownik pracowni 
modelatorskiej 

Kierownik pracownt 
k;awieckiej damskiej 

Kierownik pracowni 
krawieckiej mqskiej 

Kierownik nracowni 
obuwniczej 

Kierownik pracowni 
perµkarskiej 

Modniarka 

Farbiarka 

Projekt okładki 

Redakcja Programu 
Kierownik literacki POił' B 

- Krzysztof Bumbul 

- Tadeusz Stachowski 

- Czesław Wierzbicki 

- Jan Ławiński 

- Józef Żuchowski 

- Barbara Kasprzak 

- Krystyna Wasiewicz 

- Jerzy Buczkowski 

r- Halina Sadowska 

- Halina Wasielewska 

- Genowefa Czarnojan 

- Helena Domke 

- Wo1clech Zaniewski 

- J.nna Czekanowicz • 

KEPDTlJil 

A. Adam 

G. Bizet - R. Szczedrin 
A . Bloch 

D. Cimarosa 

A. Chaczaturian 

P. Czajkowski 

C. Debussy - M. Ravel 

G. Donizetti 

F. Flotow 

Ch. Gounod 

S. Moniuszko 

W. A. Mozart 

W. Namysłowski i in. 

G. Puccini 

H. Purcell 

G. Rossini 

L. Różycki 
·J. Strauss 

K. Szymanowski 

G. Verdi 

A. Vivaldi 

ZGGdy-1511. 

... -·· 
- Giselle 

- Carmen suita 

- Osamotnienie 
- Potajemne małżeństwo 

- Gajane 

- Jezioro Łabędzie 
- Jolanta 
- Fragmenty z życia artysty 

- Faworyta 

- Marta 

- Faust 

- Flis 
- Hrabina 
- Na kwaterze 
- Vivat Pan Moniuszko 
- Straszny Dwór 

- Wesele Figara 

- Jazz 'Clla dwunastu 

- Madame Butterfly 
- Tosca 
- Dydona i Eneasz 

- Cyrulik Sewilski 

- Pan Twardowski 

- Zemsta Nietoperza 

- Mandragora 

- Rigoletto 
- Traviata 
- La VeritA in Cimento 

CENA !5,- zr.. 




