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Tadeu z a rek 

ADOLPHE CH HLES ADAM 
(1803-1856) 

W historii francuskiej muzyki operowej i baletowej polowy XIX wie
k u - dolphe Charles dam zasłużył sobie na tr·vale, choć n ie naj-
1.ia rdziej ek ·ponowane mi jsce. 

Paul Dukas mówi o „zefirze z Włoch", który ro7.wial powagę i he
roizm opery. czerpiąc j wzór I natchnienie z dramatu antycznego 
mająr. na myśli Glucka i jego spadkobierców. 

„Od.wilż" zapoczątko •iła w Paryżu muzyka Ro siniego. 

Libreciści (i publ iczno ć) stracili zainte esowanle dla temató hist -
rycz.no-heroiczny h na necz t matów bliższych życia. Obok „wielkiej 
oper:-o" czerpiącej wątki fabularne z wielkich wydarzeń historycznych , 
coraz piękniej i bujniej rozkwita „opera komiczna". Pouczającym 

przykładem tych przemian mogą być do konale libretta slawn go 
h brei::isty, l któr go u lug cz~sto korzystał dam - . . cribera. 



Adi.m mia ł zamiar posw1 ić i<: karierze naukowej. le za tnt reso
wanil muzyczne były ilniejsz . W pierwszych latach ludiów konser· 
watory jnych nie mó I wykazać się wybitn mi po tępami i osiągn ię 

ciami w nauce. Dopiero Boiełdieu odkrył w n im .,talen t". dam 
kończy konserwator ium jako zdobywca 2 Prix d Rome. 

Twórca „Giselle" by ł , jak twierdzi La ndorm ·. ulubionym kompozy
torem parysk iego mie zczań twa za Ludwika Fili pa. 

J ako k omp ozy tor wielu oper l baletów wys wianych w paryskiej 
Opera Comique, Opera a ion I, Thea r e Liriq uc i Theii. re de I'. ca 
dem i~ de Mu ique - nie licząc en zagranicznych - cie zyl się 

dam ogromną. choć nie przez wszy ik lch m uzyków aprobowaną 

s ławą. I iak np. w korespondencji Chopina, pilnego bywalca opero
wego, nie r.atrafimy ani razu na jego nazwisk . 
Sława ni b la r 1ała. iemal ala t órczość Adama uległa 

zapomnien iu. Wyją te sta nowią przede ,,·szy5lkim opera komiczna 
„P ocz tylio z nj umeau" (po dziś dzień wystawiana, zwłaszcz~ 

w ' iemczech) oraz balet „G iselle". 
d:i m liczył się bardzo z upodoban'ami pub icrności i t ro kliwie 

za biegał o ;ej względy . rzyznaje si ę d~ tego otwarc ie. p i sząc: .,\N mej 
mu zyc scen icznej miałem jedy nie amb icje, by była ona jasna, łatwo 
n ozumiala i prz jem na dla publiczności. lać mnie jedynie na p isanie 
muzyki malej, a le p isz<: tak jak mogę, jak umiem i czekam, by 
w ch' ii i. gcl znud zę się publiczno ci. przestać pisać „ ." 

Swej mu yce bal etowej p · ięc i l m.in . t pełne ' dzięk u i ciepła 

~Iowa: „Utrv •a lam pomysły. które mni n achodzą . one zaś - u rocze 
dziewczyny - odwied zają mnie codziennie. 1 chociaż p l eszę ię przy 
tym bardw, ryz kują pom iecie ich oalet , one mimo t u miech ają 

się do mnie. Mi mo Iż ba letmistr z przynagla mn ie do pQśpiechu, zdar za 
ml znajdować pom ły wieże i ł adne . w tedy jest to j u ż r aczej 
zabawa niż praca ." 

Wydaje si , że powyżej zacytowane słowa Adama stanow i ą do ko 
nały klucz do rozumienia i właściwej oceny muzyki „Gi sell e". T n 
pełen inwencji mełod ta, obda rzony prz ym ż. wą · obrażn i ryt
miczn . p rzeszedł ' kia le mist rza BGleldleu dobrą i sol i dną zko! 
rzemi la. Przy oil oble trudną sztukę efektownej in trumenhcji, 
k tóre w mu?yce bale towej zwłaszcza. spełnia rolę .. kos iumu orkie
s ry", - po iadl znaczną p':?\ 1ność ręki ' · dziedzin i h:i r monii. b. I ele-
ga ncki i modny zara zem - słowem - znal doskona l woją mia rę . 

s voje cele a r lys •czne, woje rzemiosł i swoją publ i c zność. 

1uzyka . dama, to w zasadzie muzyk a wesoła, pogodna, elega nck a 
zdoln ::i je1nak do akcentów cieplejsz ·eh, in t mnych. 
By~ mołe, że prz gotowała ona Istotnie grun t „weso ł ej mu zie" 

Offenbacha , nie umnie jsza lo jednak w niczy m jej znaczenia . \ dzięku 
.i roli jak ą nie ątpliwe odegra ł a. 

Po jednej z ( icznych prer.iier oper Ad ma obecny na wido ni 
mistrz Boieldleu mi a ł zawołać: 

- „Chciałbym, aby ta muzyka wy zła pod mojego pi ra" . 

W roku 1834, w Paryiu, był to dla om pozytora operowego komple
ment na jw ższej ra ngi. 

Niektóre opery i balety dama zrob i ły uropej ką ka rierę (wysta-
wiane były m .in. w L ndynie, Berlin ie, P ter burgu). W r. 1844 kom
pozytor został powołany poczet członków In t tulu, za w r . 1848 
otrzyma ł nomin cję na prof sora Konserw tor ium P ary kiego. 
Żył 53 la t i po-zostawił... 53 dzieł cenicznych , k tóre na ze pokolen ie 

;ma przeważnie jedynie z ytulów. Lo. n ie poskąpił mu ani słodkiego 
sma u sławy, ani zaszcz tów, ani n a~ e for tun . Historię swego 
barwnego ż cia opi al z niemal ·m talent m li te ackim autobiogra 
fii zatytułowanej „Souvenir.; d'un musicien". Książka ta, w chwil i gdy 
tak chętn i wydaje si~ zapomniane pamię tn i ki i wspomnienia - po
winna doczekać się wreszcie polskiego przekładu, zwłaszcza że opisuje 
tycie muzyczne Paryża w latach parysk i j dzialalno'ci Chopina. 



G L ELLE 

„Gisell e" uch odzi obok „Sylfidy"' {La Sylphide) za naJ ławniejszy 
balet romantyczny. 

Libretto opracował wybitny poeta francuski Teofil Gautier (18! 1-
18"/2), wielki milo'nik i znawca baletu (m.in. autor licznych librett 
baletowych i wietny publicy I baletowy), romantyk, póżniej za· gło

!'iciel (często dziś fałszywie cytowanego) hasła „ ztuka dla sztuki". 
Współautorami byli drama urg Vernoy de Saint-George- oraz balet
ml trz Jean Coralli. 

Ud rzające pcdobi ństwo do libretta „Sylfidy" (baletu wy t wionego 
v r . 1832, w którym niebywałe triumfy :!.więciła wykonawczyni roli 
•łównej, genialna Maria Taglioni) nie jest dziełem przyp. dku. Temat 
b ł „modny" i w nowej wersji mógł zapewnić baletowi lrv.a !y sukce . 

Z kore p:>ndencjl Teo!ila G-utier dowiadujemy się, że do napisania 
libretta „Giselle" natchnęła go legenda o tańczących duch eh młodych 
dziewcząt zmarłych w prz ddzień swc,go csela, którą odnalazł 

w wówcz.as głośnej książce Heinego pt. „Zur •<'->Chicht~ der neuen 
schoncn Literatur in Deutschland". 

Legenda ta j st według wszelkie-'o prav. dopodobień twa pochodze
nia słowiań kiego i niemiec! ie ,.Wilis" (tytuł baletu brimL ,.Giselle 
ou les Willis") są po prostu sło vian~kimi wiłami. 

Heine p"sze: .. w ich zgasłych sercach pozostało pragnle:ilc miłości, 

którego nie zdołały zaspokoić w życiu. O północy budzą się, gromadzą 

na drogach i biada młodzieńcowi, który je napotka' Będzie musiał 

tańczyć z nimi dopóki nie padnie trupem ... " . 

Dla doświadczonych lit ratów nic było rzeczą trudną rrncić na fan 
tastyczne llo ludowych wierzeń nie-komplikowaną zresztą akcję milo
. ną: histori~ tragicznej milo· ci iselle i !bert . 

Libre to zostało pomy ' lane k, by dać możnośl najp_!niej zego po
pi~u wykonawczyni rol i głównej . Była nią sł nna tancerka Carlotta 
Grisi, godna rywalka Marii Tag!ioni i Fanny El slcr. !'. właśnie ta rola 
urz n i a Grisi sławna, unle miertelniając i;rzy okazji ba le , w którym 
tak genialn ie zadeb iutowa ł . 

C rlolla li„i 

' ro l i i l'l lc (o L I) 



Wiek XIX je t przede w,;zysi.kim epoką ~ ielkich t · ncerek. One to 
były dyk tator kam i cen b letowych, dla n ich p isano libr tta i w bla
. ku ich sławy przyga Io n i co znaczenie ancerza, orps de ballet oraz 
baletmis rza. Duszą roma ntyzmu była kobieta - była nią też w ro
mantycznym balecie primabalerina. 

O tym, jak honoraw no sławne tancerk i n iech ' wiadczy przykład 

Fanny Elssler , k tórej un1wer.syte w O:dordz..ie prz znał (po raz pierw
zy w his orii uni ersyte \ ) wspaniale brzmiący ty ul „dok ora 
ztuki tanecznej". 

Historia miłości wieJskiej dziewczyny Gi elle i hrabiego !beri.a 
Je t prosta, niem l na iwn . Akcja n ie kr ·je żadnych niespodzianek 
i zaskoczeń. Przesadnym jest więc chyba ocenianie „Giselle" jako 
„dramatu baletowego". Fan tastyka legendy o wiłach zastępuje głębię 

i prawdę psychologicznej oncepcjl i charakterystyki nawet głównych 
postaci. 

Wszystko tu zależy od o obowo ci, od perfekcji technicznej i wyra 
zu aktorskiego y onawczyni roli Giselle. 

W pierwszym akcie jest to wesoła, zakochana dziewcz na wiejska 
zalotna i lubiąca taniec. W drugim - rozgrywającym się w niebieskieJ 
poświacie księżycowej - m usi przekształcić się ona \ ducha, niema
teria lną, lekką i zwiewną rusałkę, tęskn iącą nadaremnie za utraco
nym i niezrealizowanym szczęściem, w·zyst.ko wybaczającą \'.' imii, 
wie lej miłości. 

Tancerki twierdzą, nie bez słuszności, że rola Giselle jest dla prima
baleriny tym, czym dla aktora rola Hamleta. 

Rola Gi elle jest więc jedną z najpiękniejszych i najtrudniejszych 
jaka może przypaść ncerce w udLJale. Tylko najwięk ze mogą 
nią ięgnąć bez obawy artystycznej po ażki. 

Po Grisi ańczyly Gi elle ro.in. Taglioni, Elssler, Gra'1n . Pr obra
żeńska, Pawłow , I<arsawina, Ma rkowa. Fonteyn, łanowa. Dudinska ... 
artystki, których dźwięk nazwi ka wzrusza serce każdego baletomana 

Rola lekkomyślnego hrabiego Alberta jest mniej popisowa i tyUco 
najwięksi tance e potrafią nadać jej r ngę wielkiej, porywająceJ 

kreacji. 

Partnerem r1s1 w czasie historycznej paryskiej prapremi ry był 

Lucien Pet ipa, brat słynnego r eformatora baletu rosyjskiego Mariu za 
Pe "py. łynnymi Alber tami byli m.in. iżyński, Dolin, Juszki wicz 
I Lifar. 

Z okazji realizacji „Giselle" na warszawsk iej scenie przez radzieckie
go baletmistrza warto prz pomnieć, że rosyjskie trad •cje wykonawcze 
„Giselle", należą do najstar zych i najboga szych. 

Już w rok po paryskiej prapremierze ukazuje się „Giselle" w P e
te burgu. W r oli ytulowej wystąpiła świetna tancerka Helena Andre
janowa. Zarówno rosyjska tancerka jak i baletmistrz "l' itius odnieśli 

sp ni ły sukces. 

Rok 183B µrzyno i bale omanom pl!terburs im nielada en acJę: wy
tęp Fanny Elssler w r oli Giselle. Bezprzykładn en uzjazm :vywołały 

w dwa lata póżniej wy tępy pierwszeJ w k ona •c .yni tej roli - Car
lotty Grisi, której pobyt w Petersburgu przeciągnął się na 3 lata ! 

„Klasyczną" rosyjską wersję „Giselle" sh orzył w r. 1887 wielki 
reforma tor rosyjskieg baletu klasycznego ł r iu·z Petlpa (1822- 1910), 
Francuz z pochodzen ia, zwany dla swych epokowych zasług „. apo
leon m baletu". P tipa, początkowo tancerz (był ró nież w młodości 

partnerem Gri i i Elssler), uczeń -.\·ielkiego estrisa, od r . 1862 był 

baletm · trzem opery w P etersburgu. R a lizacja Petipy zachowała sty
listyczny charakter paryskiego pierwowzoru, wprowadzila jednak sze
reg inowacji, głów ie w t raktowaniu corps de ballet. 

kład I etipy obowiązuje na scenach r adzieckich po dzi · dzień. 

• O\ 'Si re-aliza or zy ( . Gorskij, A. \ aganowa i inni) zmienili jednak 
interpretację baletu, pod re l!ljąc wyraźn ie konflikt poleczny (milo 
zlach tnej dziew zyny wiejskiej i lekkom · lnego hrabiego Alber ta). 

„Giselle" przeży ła na cenach ro yjskich swój renesans. ukazując 

. ię s ale w repertuarze baletów; pe er bur kiego i moskie v kieg . pod
czas gdy we Francji, p roku 1862, z.niknęła z repertuaru. 

Francus I renesan „Gi elle" je t zasługą Sergi za Dlagilewa. Balet 
Lostał wystaw!o w r. 191 przez słynn zespól „Ballets Russes" 
z ·arsawiną (Giselle) i i iżyńskim Albert) w rolach głównych. Deko
racje tego \ ie nego spek k lu zaprojek ował Benois. 

„Druga paryska prapremiera" Gi eł!e - dzieło rosyjsk ich artystów -
wywołała niebywały ent uzjazm. Zapomniany balet romantyczny ożył 

na cenach całego świa a, na nowo pociągając wyobraźnię choreogra
fów, enografów i najwybitniejszych tancerek. 

Petipowski układ „Gł elle" najwierniej i najbardziej tylowo oddaje 
dtmosrerę romantycznego „bialego baletu" (B:illet blanc). Biały ostium 
tancerki (obcisły jedwabny stanik i cienka tiulowa pódniczka, sięga

Jąca kolan) był wytworem romantycznego balet , k tóry nagle zaludnił 
!ę duchami, zjawami, nimfami I rusałkami. Również tancerz wystę
pował w obci łych białych trykotach, które podkre laly prawność 
techniczną nóg. 

„Białym" je t jedynie akt dn~gi - poetycki nok urn - pełen kor -
wodów, białych zwiewnych zjaw, które swój nierealny wdzięk i lek
kość zawdzięczają, jakżeż trud no osiągal nej perfekcji techniki ta ńca 

klasycznego, owym zachwycającym „pointom" (sur les pointes) wpro
wadzonym prze1. romantyczną tancerkę farię Taglioni (p raz p ierw
·zy \ balecie „Sylfida"). 

Pierw zy akt je t „ludowy". Ale właśnie romantyzm odkrył tańce 

ludowe j<1ko coś „egzotycznego". ' miale o i świeżego - wprowadzając 

it> nn scenę bflle ową. 



"aj łynni jszą romantyczną interpretatorką tań ów ludowych była 

Fanny El ler (18 10-188 ). która obok tańców hi zpa ·;;kich porywała 

widownię nieporównanie in t rpretowanyrn krak wis i rn („Craco
\"ienne"). 

Ludowo 'ć „Giselle" j ·t · tylii:owana, zarówno w muzyct, tańcu 

i kostiumach. est to Judo' o:Sc nit o kosmop:>lityczna, podo'.:>ni Jak 
ary tokra y zne towarzystwo. które dało .obie rendez-vo-.H - w maleJ 
nadreńskieJ ' Io ce (k·iąże urlandii. Albert hrabi ze.„ ląska!). 

Oba akty, swą ta różną c nerh1 i atmosferą. twarz 1 ugcs wn · 
kontrast: 'wiat:i ludzi i 'wiata duchów, dnia i nocy - życia i 'mier
ci... Jest w tym kontra cie, z.łagodzonym pri:ez konwencJt; baleto ą, 

delikatne tchnienie poetJi romantyci:nej, tym iln1ej w c.i:uwalnc, im 
do.;konal za jest p~rfekcj techniczn·1 co p.; de b:illet or .i: dojrzało«~: 

artystyczna wykonawcz •ni rrli głó \ nPj. . "1e z:ipo:ninaJmy bowiem 
o tarej prawdzie, że w bal cl t m dopiero :oczyna •ę ztuku, gdzi 
prze. t ją istnieć (dla \ idza) probl my techniczn . 

A kt I. 

\V :eś nad R ne'TI. . po
\' i ta \\; barwy wcz ·n j 
je ·1eni. Winnice da!y 
obf:ty p on, \·i c mlo-
dzlez swięcić będzie wl-
1 obranie \\ --0l:m i tań -

cami, 1godnie z pra • -
r~· 1 obyczaje.Tl . 

W kromneJ chacie mie_,zka z.:icna wie ' niac kii Bert« z córk I isi;Jlc. 
uchodzącą za najladni j zą dziewczj nę we w i. Nic \•ięc di:iwnego, że 

pod oknami cha ty zjawiają się cz1:i.to za kocha ni mladzieńcy. le 
Gi elle ni Z \ raca na n ich U \ •agi. za kochana je bowi m w pięk n )'m 
nieznany m hl pe . tóry ją często odwi z.a . 

O rękę Gi elle stara siG 6. ·n ież le niczy Hi larion . P rzyno i ukocha 
nej bukiet poln h kwia Ó\-, któr · _kłada na progu jej domu. Odcho
dz c spostrzeg młodzieńc w troju · zł ach ck im , tóry szybko go m ija 



i znika w pobliskim domku my 'liwskim. Hilarion n ie domy la lę 

jeszcze w nieznajomym swego rywala . 

Po chwili z domku my liwskiego wychodzi ten sam młodzieniec. 

tym razem w stroju wieśniaczym. Je-t to hrabia Albert, k tóry t"zę to 
odwiedza wie', by w przebraniu chłopskim ubiega ię o względy 

pięknej Giselle. a próżno zaufany hrabiego, il!ryd, przestrzega go 
przed fatalny mi skutkami ego lekkomyślnego !grania uczuciem 
dziewczyn ·, która przekonaw>zy się, że pldła ofiarą kaprysu hrabiego, 
przeżyje wielką tragedię. lber t nie zwraca uwagi na przestrogi. Kocha 

iselle I je t pewny jej wzajemna ci. To mu wystarcza. Resztę okaże 
przy zło· ć. a rozkaz hrabiel!o Wilfryd po łusznie odchodzi. 

Albert puka do drz\ I domu Giselle i ukrywa ię . Na umówlon . 
• mak dzi wczyna wybiega, szu ając ukochan go. Jej taniec mówi 
n wielk'm, bezgran icznym u zuciu. lb rt wychodzi z ukrycia i zako
chani przezywaJą chwil szczęścia. Dziewczyna \HOLY sobie z płatków 
kwiatu, ale wróżba wypada nieparny lnie. Dopiero drugi wiat po
twierdza m ilo ć chłopca. Obawy przesądnej dziewczyny pierzchają. 

Wierzy wró ' bie i jest p wna swego zczęścia . 

J 

Idyllę zakochanych przerywa g\ al wny p vrót Hilariona. Leśniczy 
rz ca się z gn iewem na rywala. Obu ona G i. elle każe mu odejść 

1 pozostaje głucha na je o zaklęcia i pro b •. Nie wierzy, by ukochany 
mógł ją ponucić i zdradzić. 

Hilarion 'lubuje zemstę rywalowi. Czuje że Giselle grozi ntebezp.e
czeństwo i postanawia ją ocalić. 

Po jego odej ciu młodzi znowu mówią sobie słowa mil<>Sci. 

Z winnic powracają dziewczęta nio ąc kosze pełne w paniały h 
winogron. amawiają Giselle, by poszła z nimi na przechadzkę. le 
dziewczyna, nie chcąc rozstać się z ukochanym, proponuje rozpoczę
cie tańców. Pragnie popisać się przed eh! peem. bowiem uchodzi za 
pierw zą tancerkę we wsi. 

Matka Giselle przerywa zabawę, przypominając córce, iż musi 
oszczędzać swe chor s rce. Opowiada przy okazji o smutnym losie 
dziewcząt, które przed zamąźpój ciem nadmiernym zamiłowaniem do 
tańca przyśpie zyły swą mierć - i zamienione w wiły, tańczy muszą 

nocami aż do dnia Sądu Ostatecznego. 

W soły nastróJ zabawy pr ka i Giselle odchodzi posłu znie d domu. 



Głos rogu my liwskiego zan i pokoi! Alber a, który opu zeza towa
rzyszy zabawy i kryje się pośpiesznie. Tymczasem do domku myśliw

skiego wkrada się Hilarion. Pragnie pokazać G i elle strój zlachecki 
Alberta i w ten spo ób przekonać ją o podstępie r zekomego „chłopa• · . 

a c nę wkracz.a w pan ialy orszak. Książę Kurlandii w to varzy
twie swej córki Batyldy po\ raca z łowów - i - z:achwycony malow
niczością okolicy, postana ia odpocząć w pi knej wio ce. 
Wieśniacy zapraszaJą do tojnych gości do swyrh cha . Gi elle jest 

ocz rowana urodą i pięknym strojem księżniczki, która wr..iz z ojcem 
przyj la gościnę w dom u Bery. Chcąc i<; odwdzięczyć za go'cinę. 

Batylda ofiarowuje Giselle k ztowny łańcuch. 

Z domku my !iw kiego wybiega chyłkiem Hi!. rion, uno„ząc zpadę 

iberCa ozdobioną Jego rodowym herbem. 

Tymcza em na placu prz d domem Berty gromadzą ię mie:.zkańcy 

w i, by ··wi cić doroczne święto •inobrania. w:ród nich znajduje ię 

również Albert, który pe\ n) iż nikt go nie pozna w wieśniaczym 

przebraniu, tańczy z Gi elle. 

W · za , zupełnie ni podziewanie, vkracza Hila r ion. oskarżając 

lb r t.a o poclstępn u odzenie naiwnej, I twowiernej dz.i<?wczyny. Na 
do 6d prawdziwości sw eh l pokazuje zebranym szpadę. Rozgni -
wa ny Alber t uca ię n leśni Z".ego, c ąc go zmusić do milczenia, 
lecz t n, zręcznie uch Jiwszy i od c ios . trą i na rogu. 

a Io rogu wychodzą z domu B rty K< 1ąi.ę Kurla ndii i Batyida . 
Są ogromni zdziwieni, widząc Alber a w a nieoczekiwanym prz_bra
niu. G ise I , ni domy lając się niczego, wyja nia iż !ben je t jeJ 
narz zonym. le k iężniczka wyprowaciu nieszczę ną diiewczynę 

~ błędu. \ ;:,kazując na ko ·ztowny p 1cr' ień zaręczynow: o-;wiadcza, il 
hrab: Albert je t jej narzeczonym, w najbliż zym za· r1.. ie - mał

żo:i iem. 
\ trl.ą n1ęt tą \ •iaoomo cią Gi elle oo ·taJe po:ni zania zmysłóv.. 

W bole·nym zapamiętan iu, nie poznając nikogo. pO\\ ta r1.a .'\ e ulubio
ne pa taneczne i ba\ •iąc się porzuconą zpadą, \\ chwili przebły<ku 
:· \'iadomo:ci - zadaje obie mieri:. 

Zrozp zony !bert rzuc .·ię na Hll rion . ; ko na sprawc nie-
~zczę cia. Jednak "ie niacy olidarnie wy ·tępuj ,..,. obronie I . nici: g . 
U\ ażając . ż 'mi rd Gi el! wini n j . t hnbia lh~rt . 



k l li 

Północ. Skraj la u nad brzegiem Je
ziora. K iężyc świeżą ogiłę 

Gi elle. \ mro u zapalają lę b!ędm 

ogniki, w dali za chłodno pol~·oJ...ują iale 
Jeziora 

Do gr bu dzie ~·cqny podchodzi ll1 larion. :::.ercem jego targ rozpacz 
Chciał przecież najlepiej, lecz · ł się mimo woli sprawcą jej śmierci 
ogrążony w bólu zapomniał, że z eh ilą wybicia pół nocy na samot

nych przechodniów czyhają groźne wiły, by zmu ić ich do straszli
wego, miertelnego tańca. Teraz, widząc niesamowicie płonące błędne 
ogniki, u 'wiadamla obie grozę ytuacjl i ucieka. 

Lekka, zwiewna I blala ukazuje się Mirta, królowa wił. Gałązka 

mirtu w je j ręku po lada magiczną siłę: oto z grobu wstaje blady cień 
Gi elle i otoczony przez rój innych cieni, włącza ię do ich tanecz
'lev km·owr.du. 

Do mogiły ukochan J zbliża ię, głu .hy na prze tragi giermka, hrabia 
.\!bert. Pada płacząc na świeży grób. \\1ówczas nad rozpaczającym 

staje cień Giselle, by natychmiast zn "knąć. Przez hw1lę majaczy 
gałęziach drzewa, zrzucając ukochanemu kilka bia łych kwiatów. 

Wstrząśnięty !bert łada kwiaty na mogile i znów pogrąża się 

w rozpaczy. Po owni s je przy nlm duch Giselle. Roz acz, skrucha 
i miłość !berta sprawiają, iż przebacza mu wszystko i teraz tara się 

RO uprowadzić z nawiedzonego przez wiły miejsca . 

W porę, bo oto wiły wpędzają na scen przerażonego Hilariona 
otaczając nieszczę nego mlodzieńca coraz cia ' nlejszym kołem, spy

chają go w fale jeziora. 

Groźne, tańczące zjawy spostrzegły Alberta i rzucają się na nową 
ofiarę. Na próżno Giselle p rosi Mirtę o ła ę dla ukochanego - \vyro-
k u śmierci n ic już nie jest stanie odm ienic. 

Cień Giselle zasłania Alberta przed wiłami. Rozgni va na Mirta roz
kazuje strącić go wiłom w Cale jeziora. Lecz milo ć dziewczyny oka
zuje się sHniej zą od rozkazu króla\ j białych cleni. 1 le na długo 

jednak. Rozkaz królowej zmusza Glselle do tańca. bert podąża za 
ukochaną i włącza się w złowrogi taniec. Zguba jego jest już nie-



unikniona . Parę kroko\v zał d~ ·il! dzieli nieszc:i:ę"nika od ·•romego 
brzegu. 

le noc rra się już ku końcowi. a przcciwl~głym l: zcgu Jt'Ziora 
zegar wybija poranną godzinę. a mroczną polanę cmentarną pada 
pierwszy promień w chodzącego słońca. Okru ne wiły tracą swą silę 

1 rozpływają si w porannych mgłach . Również i cień Gi elle oddala 
się od Albert :i i gaśnie w lębi m~i ły . 

Ilustracj zacz rpnięto z angiel
kiego wydawnictwa „Bcautes of 

the pera and Ballet"' z r. 1944. 



ORKIESTRA: 

KRZYPCE: 

Edmund Sieja oncertmist rz 
Janusz K ucharski - oncertm. 
ieczysław Halik - k on rtm 

ZA!non Bąkowsk i - koncerlm. 
Czesław Lewandowski 
Krystyna Huzarska 
Czesława Malowlecka 
Zbigniew Schmidtchen 
Antoni Morzykowski 
Franciszek Przystupa 
Stanisława Filipczak 
Mieczysław Duszyński 
Roman Ciarkowski 
Waldemar Turalski 
Józef tonkus 
Krzysztof Szamo\vski 

II SKRZYPCE: 

Kazimiera Petry 
Feliks Pająk 
Leonid Spiro 
Tomasz Kokot 
Stanisław Czajkowski 
Leon Li owski 
J zef $niadowsk i 
Czesław andy 
Alek ander Syrtoft 
Zygmunt 1'.arciuch 
. ntoni Michalak 
Józef Węgrzyn 

ALTÓWKI: 
Józef Banaś 
Zygmunt Garbarski 
Anton ina Wiśniowska 
Karol Mika 
Józef Laskowski 
J anusz Wojnicki 
Jerzy Róziewicz 
Hubert Pniewski 
Ksawery tanicki 

~IOLONCZELE: 

Jerzy Węsławskl k oncertm. 
arian Raczak - konccrtm. 

Janusz Klekowski 
J t>rzy f,ugiewicz 
Lucjan Butkiewicz 
Henryk Dobrzy iec-Kalinowski 
ławomir Kłemt 

Zygmunt Bebrysz 
Kazimierz Raczynski 

KO TRAB Y: 

Zdzisław Marczyń k i 
Henryk Wollowicz 
Józef Frey 
Marian Płaza 
J an Jasiński 

tanisła\ Karpiński 
Aleksander awczenko 
Wacław zablinski 

FLETY: 

Henryk Bartnikowski 
Tadeusz Wołoszyn 

ndrzej Wojakowsk· 
Monika Wieczyń ka 
Zdzislaw Bieńkowski 
J an Glowniew ki 
Leon Czerniatyńsk i 

OBOJE: 

Ludwik Szymański 
Marian Szwarczyński 
Jerzy Kwa niak 
Mieczysław fazurek 

ROŻEK NGIELSK I· 

Józef Klukowski 

KLAR ETY: 

Zdzisław Błaszkiewicz 
.JPrzv ubisze ski 
Marian Smoli 
Roman Chru zez 

BAS-KLARNET: 

ndrzej Burzyński 

FAGOTY: 

Romuald Arndt 
Benedykt Górerki 
R szard I ·aciorkiewicz 
.Tanu z W lśniewski 
Franciszek Krowicki 

KO !TRA FAGOT: 

Edward lach 

WALTOR IE: 

Michał Pankow k i 
Roman Matusz wski 
Alek ander Walcza k 
J zef Nizińsk i 
J an Mikszto 
Tadeusz Kiela 
Józef Szypor 

TR BKI : 

Ryszard Kup i ckl 
Jan Rydelek 
Józef Semik 
Władysław Szksztel 
Stanisław Lenkiewicz 

PUZONY: 

Tadeusz Tuzino ski 
Marian Szymański 
Jan Borkowski 
Henryk Snarsk i 
Michał Praworsk i 

TUBA: 

Stanisław Czerw ee 

KOTLY: 

Stefan Binder 

PERKUSJ : 

Ryszard Gubała 
ntoni Tenczar 

Jan Fitak 
Barbara Załoga 
Czesia\ Sowul 

HARFA: 

Teresa Szułowicz 
Regina Ruzkowa 

FORTEPIAN: 

Anna Skowrońska 

In spekto r or kiest r11 

JAN BORKOWSKI 

Kier. org. pracy art. orkiest r11 

JERZY WĘSŁA WSKI 



BALET: 

K ierownik bale u 

RA ISS K Z ! EC \ 

edar;od:y baletu: 

Prof. LEON Wó JCIKOW K l 
EDW RD OBISZEWSKI 

I or pet yto rzy baletu: 

J ERZY MOCZYŃSKI 

A D E SZ BŁ CH I O 

arbara ndrzejaczek 
Ba rbara Barska 
Elżbieta Bojanowicz 
M r ta Bokota 

leksandra Borsch 
Krystyna Bukowska 
Irena Cieślikówna 
Mar iquita ompe 
ożena Gadz ińska 

Barbara Gierałtowska 
Olga Glink6 na 
Ba bara Kasprowicz 
Ry zarda Kołtun iak 
Kr •siyna Korda 
Hanna Korkozo icz 
J adwiga Kostr zemska 

idia Kowcz 
Mar ia KTZyszkowska 
Wiesia\ a Latkowska 
B rba ra Leśniewska 
Irena Ładow ka 
Barbara Majelonek 
An icet a iandowsk a 
Barbara lazurówna 
Kry t na Mazurm.vna 
Irena Mrówczyń k a 
Te esa Nikodem 
Ol~a Jeszki wicz 
Wiesława Olki wicz 
Ra rbara P iekarska 
Halina Scibor 
. tanislawa Selmówna 
Elżbieta pratek 
K rystyna Stank iewicz 
Maria Suro lak 

H anna za jewska 
Sabina Szatk owska 
Danuta S zorcówna 

lina Tomaszewska 
J olanta Wi!kol1ska 
Halina Witk w ska 
Barbara Wloda rcz k 
Hann<i Wopińska 
H nryka Zwierzówna 
Miecz •s ław Bagińsk i 
Witold Bork ow k i 

arek Braziewicz 
S tani ław C wińs i 

ndrz j Czalkowski 
Jerz Dan 
Benon Dymeck I 

tanislaw Dziuk 
, 'larian Flor ko ski 
Wacia v Gaworczyk 
Henryk G i ro 
Zbigniew J uchnow kl 
Bogdan K miń ki 
Zbigniew Kiliński 
Edwar d Koperski 
Stanisław Kowalski 
,T remi K unick i 
Franci zek Lewandowski 
Feliks alino ski 
Lud~ ik Malecki 
R zard Majka 
C1eslaw Mett 
Zdzisław Panosze k i 
R lesław Procn 
7.v~mun S idło 
7. gmunt kórzyński 
Kazimierz krz pk 
Zbigniew S rzalko 
Grzei?orz Strzelc1 · -

tanisla\ Szvmań ki 
Tadeu z W:iclawik 
Wojciech Wiesiolłow•k i 
J erzy Wlazło 
Bogusław Wolcz:vń k l 
L eszek Zgoła 

In spektor balet u 

B RBARA K SPROWTCZ 

1 ier . pracowni malarskiej 
KO 'STA TY PĘKALSKI 

Kier. pracowni stolarskiej 
F ELIKS ZIELI ' SK I 

K ie r . pr acowni model atorskiej 
STEFAN KĄKOL 

K ier. pracowni k r awieckiej 
damskiej 

TERE MI IEREWI Z 

K ier. pracowni k r aw ieck iej 
męskiej 

JAN ROT SKI 

K ier. pr acown i zewskiej 
CYRYL ROJEK 

K ier . pracowni per ukarskiej 
IGNACY BCZ ŃSKI 

ier . p racowni modniarskie} 
IRENA P IOTROWSKA 

K ier. pracowni tapicer skiti 
BOLESŁAW SOŁTYSIAK 

Ki er. pracowni śl ui arskiej 
JÓZEF CHMIELE SKI 

K i er. pr acowni kwiaciarskiej 
M RI STRZELECKA 

K ie r . p racowni farbia rskiej 
WIE Ł K LINOW KI 

Kier. r ekwizytorni 
1' NTSŁ W SUŁKOWSKI 

Kier. garderób 
LOJZY SKWARSK I 
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P ANS TWOW A O P ER A W W R Z W I E 
Dyrek or arty tyczny JERZY SEMKOW 

ADOiJ· \D. \l 

GISELJ~E 
Bale w 2 <.iktach 

Libretto: 

T. GA TI ER V. -GE RG S, J. H L I 

PREMIER A 19 M ARZF.C 196 RO K 

K ierow nictwo M uzyczn : ZYG M T LATO ZE K I 

Choreogra f ia: .J. CORALLI. M. P ET IPA 

Opracowanie: AT A LIA DUDIN K A, i<O TANTY ERGIEJ EW 

Dekor acje i k ostiumy: KAROL F R\' Z 



HRABIA ALBERT 

KSIĄŻE K UR LA ND II 

BATYLD , jego córka, narzeczona Alberta 

BERT A, wieśniaczka 

CI ELLE, jej córka 

WILFRYD, powiernik Alberta 

HILARION, leśniczy 

M I RT A, królowa wil 

Pas de d~ux 

Przyjaciółki G1selle: 

Wieśniacy: . 

W a l e . 

WIŁY: 

OBSAD A: 

Henryk Gi ro. Zbigni ...._ Strzałkowski, Feliks Malinowski. 

Witold Borkowski, ~ar k Braziewicz 

Anita • landowska, Mari Suro\1,1iak 

Krystyna Bukowska. Olga Oleszkiewicz 

l 1aria Krzy ·zkow ka. Lidia Kowcz 

Bogusław Wolczyń ki. Mieczysław Bagiński 

Zbigniew Kiliński, Zbigniew Juchnow ki 

Stanisła\\ a Sclmówna. Bożena Gadziń ka. Maria Surowiak 

Barbara Włodarczyk. Mariquita Compe. Barbara Gierałtowska 
Stanisła"' Szymański. Wojci eh Wiesiołłow ki 

Aleksandra &r eh. Bn1.cna Gad.i:in ka, Barbarn Le"nicw ka 
Krystyna K<ll'dn, Hann;i Korkozowicz, Elzbieta Spr::itek 

Marta Bokll , Barb:..ra Kasprowicz, Irena Lndow!>ka. Barbara talejonek. 
Barbara Piek r kn, :'\lari..i Surowiak. Hanna S7.aiewska. Henr\'ka Zwierzówna 
Stanisław Dziuk, Bogdan Kamiń ·k1, Stani. law Kowalski. Jer ml Kunicki. 
Cn:;.law tetlc. Zd1.1. I, w Pannszcw kl, Gr1.egor1. trzelczyk, Jerzy Wlazło. 

Barbara Andrzejaczek. B„rbara Barska, Wiesława Latkowska. Ryszarda Kołtuniak, 
rrena :trowczyn. ka, Ten• a Nikodem. Wie lawa Olkiewicz, Krystyna Stankiewicz. 
Danuta Slorcówna. Alicja Toma zewska, Jolanta W1lkori. ka, Holina \' itkow ka. 

Mariquita Compc. Krystyno Korda. Irena C1eśllkówna, Barbara Włodarc.:yk. 
Barbara A drzcJaczek. lek andra Bori.ch. Barbara Bars'ka, Elzbieta Bojanowicz, 
Barbara Gierałtow ka. Barbara Kru;prow1cz, Ry-zarda Kołtuniak. Hanna Korkozowic.z 
Jadw1~a K "trzcm„ka, \'ie ·law Latkow ka, Barbara Leśniewska Barbara Mazu
równa, Ani a Mandow ka. Irena lrówczy1i ka. er1:1. a Nikodem. Wiesłnwo Olkiewicz, 
Barbara Pi kur ka, Krrst \•na Stankiewicz. Elzbie\a Spratek. Danut.i Szorcóv. na, 
Maria Sur wiak. Alicja Tomasze\\ ka, Jolanta Wilkońska. Halina Wilkowska. 

$wita - Mv "liwi 



A syste11t clioreografa 

RAI S KUZN IECO\ A 

A systent dyrygenta 

KAZIMIERZ KORD 

A systenci scenograf a: 

IZABELL KON RZEWSKA 
HA Z KRZEWS • A 

K orepetytor:y baletu : 

J ER ZY MOCZYŃ KI 
TADEUSZ BLACH ' IO 

Inspicjenci: 

lU Z KOW L KI 
FRANCISZEK TUT K 

Brygadier maszynistów 

PIOTR TR J A OWSK I 

Swiatlo sceny 

JERZYM R W KI 
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