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IRE. TA TURSKA 

GISELLE DA W NIEJ I DZI .. 

Balet - ,..,. przechvieństw:ic do innych sztuk utrwalonych 
w rzeźbie, rysunku czy druku - jest sztuką ulotną, której 
dzieła przeżyły w przemijającej postaci s<.;cnieznej, przeka~y
wanej z pokolenia na pokolenie. Niewiele je.;t jednak takH.:i1 
dziel zachowanych w żywej tradycji. Do nich nakź „Giselle" 
której trwałość w stosunkowo mało skażonej postaci zapewniła 
jej rangę zabytku muzealnego. W odróżni niu jednak od 
eksponatów muzealnych, zabytek ten ożywa na scenie w inter
pretacji coraz to nowego pokolenia arty. tów, wychowanych 
\ · odmiennych ideałach estetycznych. Realizując dziś to wido
wisko, trzeba do ni.ego podejść z pietyzmem, należnym czcigo~~ 
nej spuściźnie baletowych tradycji, a jednocześnie uwzględmc 
wymagania estetyczne współczesnej nam ·pok.i. 

Nasz stosunek do „Gisdle" powinien więc wynikać ze zro
zumienia romantycznej kanw ncji i stylu, których balet ów 
jest pełną kwintesencją. Przykładanie dzisiejszej miary do jego 
dramaturgii, muzyki i choreografii prowadziłoby widza na ma
nnwce nie\vłaściwej interpretacji. Trzeba go oceniać z perspek
tywy historycznej, na podstawie poznania jego dzi •jów i głów
nych założeń autorów. 

„Giselle" powstała w okre.;ie romantyzmu, gdy reakcja 
przeciwko oschłemu raejonalizmo'ł.i XVIIl-to wieczn •go klasy
cyzmu wyrażała się w ucieczce w świat uludy i fantazji. Na 
scenach teatrów europejskich pojawiały się rusałki, elfy, du
chy, zjawy, wchodzące w konflikt ze światem realnym. Ro
mantyczny sentymentalizm przejawiał siG w kulcie melan
cholii, tęsknoty, śmierci, nieszczęśliwej miłości, goniącej za 
niedościgłym ideałem. Rozbudzona przez literaturę romantycz
ną wyobraźnia ludzi teatru szukała podni •t w podaniach 
i baśniach ludowych. 

Znany francu ki poeta i krytyk literacki, Theophile Gautier 
(lbll-1872) zachwycił się książką Heinrich'.! IIeinego o litera
turze pięknej w Niem zech (znanej we Fr:m\!ji pod tytułem 
„De l'Allemagne", 1835) i zwrócił uwag~ na zawarty tam opis 
legend; o wiłlidach, zmarłych przed ślubem dziew zętach, 
przybierających postać zjaw, zwodzących swym tańcem mło
dzieńców. W liśde do autora Gautier pisze: „Mój drogi Hen
ryku Heine, gdy przeglądałem przed kilku tygodniami pańskq 
piękną książkę D..: I' llcmagne, natrafiłem na czarujący ustęp 
( ... ) w którym mówi pan ( ... ) o śnieżnobiałych Willidach, nie
ubłagame wiodących walc:a, o tych rozkosznych zjawach, jakie 
spotkał pan w góraeh Harcu i nad brzegami Innu we mgle 
rozjaśnionej ś .via łem k ·iężyca; i mimo woli zadałem sobie 
pytanie: czyż nie byłby to ładny balet?" 

Willidy z gór Harcu, będące odpowiednikami słowiańskieh 
wił, przybrały jednak w fanlacji Gautiera bardzo francuski 
charakt r, którego wdzięk i elegancja zastąpiły ludową prostot~. 
Zresztą poeta zamierzał oprzeć pierwszy akt baletu na poema
cie Victora Hugo „Fant6mes" (ze zbioru „Les Orientales"\: 
jest tam mowa o dziewczynie, „która nadmiernie kochała ta
niec i to ją zabiło". Szkic libretta Gautier powie~·zył dnświ.ad
czon mu libreciście i modnemu wówczas „salonowemu pcer.:ie" 
Jul s-Henri Vemoy de Saint-Georges (1801-1875). O ile lite
racki pom~.:;ł Theophile'a Gautier ujęty bvł jako po tycka 
metafora ,,rozdartych serc, 1-tóre zdają się unosić jak martwe 
milośd", to jego opracowanie dramaturgiczne nie odbiegało 
od schematu akcji inn ·eh baletÓ\.\. tego okresu. Librecista po
dzielił ją na dwa akty: pierwsZ\' realistyc:znv wieśniacki" 
z całym bagażem umownej sielankowej ludowoś~i:· i drugi fan~ 
tastyl'zny, wypełniony tańczącymi zjawami w świetle księży
cowej no ·y . \\ trz) dn. scenariusz baletu „Gist:lle ou les 
Willis" był gotow„. Jego realizm może się nam wydawać 
naiwn} a fantastyka pozbawiona uroku tajemniczości. Pozosta
ją 1 ne wszakże s 'Tilbolem dwóch płaszczyzn, na jakich rozgrv
wa ..:i odwi.eczn~· konflikt ludzkich uczuć, płaszczyzny fiz ·cz
n j , du howej. 

Równiez muzyka „Giselle" ma dziś znaczenie tylko jako 
lł akcji scenicznej. Kompozytor, Adolphe-Charles Adam 
(1803-1856), syn pianist · i profesora Konserwatorium Pary;:.
kiego, a następnie uczeń Boieledicu w tymż · Konserwatorium, 
wcz snie zainteresował się muzyką dla teatru; w roku 1847 
załozył nawet mały teatr operO\vy, w którym miały być wy
s a \•ian utwory młodych kompozytorów. 



Po rc\volucji 1848 roku teatr został zamknięty i .\dam 
przez wiele lat spłacał długi . Obdarzuny niezwyldą l.!llL'rgią 
1 pracowitością, skomponował ponad trzydzieści oper konrn:z
nych, z których d\vie cieszyły się znaczną popularnośdą : 
„Pocztylion z Longjumeau" i „Gdybym był królem" Z po
sród kilkunastu jego baletÓ\V najcz~ściej wystawiane byłv: 
„Faust" (1833), „Córka Dunaju" (18:36), „Piękna dziewt.:z~ na 
z Gandawy" (1842), „Dziewczyna z marmuru" (1845), ,.1·or
sarz" (1856) i „Le diable a guatre" (1845) . 

. Mimo wielkiej płodności kompozytora, który pisał bardzo 
szybko i z wielką łatwością, twórczość jego znamy właściwie 
tylko na podstawie „Giselle", dzięki niej bowiem zdobył trwał4 
pozycję na scenach teatralnych. Wiemy z ówczesnych kr. ·tvk, 
że po premierze „Giselle" muzyk<; jej uznano za lepszą od 
innych partytur baletowych. Podkreślano inwencję melodycz
ną i ścisły związek z sytuacjami scenicznymi dzięki kompeten
cjom autora w sprawach tańca. Nie ominęły jednak ..:\dama 
zarzuty pewnyeh „zapożyczeń", jak na przykład motywu 
z opery Euryanthe Webera do marszu myśliwych czy motywu 
z V Symfonii Beethovena do sceny wejścia Hilariona. Dla 
dzisiejszego słuchacza muzyka ta nie posiada walorów arty
styczm eh ani w~ bitnych cech dramatu muzycznego; rue za
wiera bogactwa tematów ani ich ciekawego rozwinięcia czy 
przetworzenia. Składa się z prostych krótkic:h tematów melo
dycznych, którymi kompozytor zręcznie operuje, zesta\\'io ·ąc 
je na zasadzie kontrastu bądź też używając ich jako. mot~·\\'Ó\'' 
przewodnich głównych po tac.:i. Jej struktura jest prosta clo-
tosowana do potrzeb ówczesnej choreografii. W swej m ono

grafii, poswięconej „Gisel le", Serge Lifar przyrównuj , Jej 
muzykę do „bukiecika za:.uszonych fiołków, znakzionego 
w szufladzie babuni". \Vskrzesza ona bo\\'iem rzewny, scnt\·
menlalny i naiwny klimat dawno minionej epoki.· Zgodnie 
z ówezesnym1 założeniami mtała me tyle ilustrować akcje, o 
ją wspierać przez nawiązanie do folkloru, przekazanie ulolnnh 
i fantastyl'.znych elementów, podkreślenie poetyckiego nas.roju 
b?letu. I zadania te wówczas spełniała. 

W znacznie większym stopniu atmosferę romantyczną „Gi.
selle" oddaje jej choreografia i to nawet mimo wielu pózniej
szych zmian, których autorzy rcsp •ktowali zawsze głównie 
założenia oryginału. A były nimi: zgodność konwencji rucho
\'ej z treścią i muzyką, logiczny plan choreograficzny, pro
porcjonalne rozmieszczenie w akcji różnego rodzaju tańcó\v, 
Klasycznych i charakterystyczn ·eh, solowvch i zespołowych 



oraz scen m1micznych a przede \,-szystkim wysunięcie na 
pier );szy plan - zgodnie z romantycznym ideałem kobiety -
postaci głównej bohaterki. 

Na afiszach i w programach premierowych jako główny 
autor choreografii figurował oficjalny baletmistrz Królewskie] 
Akademii Muzyki w Paryżu, Jean Coralli (1779-1854). W rze
czywistości jednak została ona w znacznej części skomponowa
na przez zaproszonego do \ spółpracy sławnego tancerza, Juli.!:; 
Perrota (1810-1892) a tajemnica usuniqcia w cień drugiego 
autora kryje się gdzieś \V mrocznych zakamarkach zakuliso
wych intryg. Prawdopodobnie Perrot skomponował wszystkie 
rańce dla swojej żony, Carlotty Grisi (odtwórczyni roli tytuło
wej) a Coralli wszystkie sceny pantomimiczne. Autorstwo tań
i.:ów zespołowych nit! zostało przez historyka\ baletu dokład
nie uslalone. 

Obaj autorzy szeroko wykorzystali technik 1 tańca na poin
t •'a h. Nie było to nowością; jak wspomina francuski kroni
karz: teatru, Castil-Blaze, już w roku 1827 Maria Taglioni 
tańczyła na czubkach palców. W „Giselk" j dnak technika ta 
zyskała w pełni range symbol u wzlotu, nieziemskiej lekkośc1 
tancerki. 

Premiera „Giselle" odbyła się ·w Królewskiej Akademii Mu
z;yki w Paryżu 28 czerwca 1841 r. Dekoracje przygotował 
Luc-Charles Ciceri (1782-1868), ceniony specjalista od efek
tów świetlnych t nastrojowych nocy księżyco\i.')·ch. Zgodni<: 
z intencją choreografów, zastosował on dla podkreślenia fan
tastyki, specjalne urządzenia, tzw. flugi, przenoszące w powie
trzu tancerki, zawieszone na umocowanym w talii drucie. 
Dla zaznai.:zenia czasu i miejsca akcji, Ciceri oraz p'ojcktant 
kostiumów dla głównych postaci, Paul Lonnier, wybrali modni! 
wówczas epokt: średniowi cza, traktując ją zresztą dość po
wierzchownie i konwencjonalnie. Kostiumy corps de balletu' 
wzi~to po prostu z garderób teatru, co było wówczas w balecie 
l'zęsto praktykowane. 

Pierwszą wykonawczynią roli tytułowej była Carlotta Gris1 
(1819-1899), jedna z czołov,;ych, obok Marii Taglioni i Fanny 
Elssl r, tancerek baletu romantycznego, „bóstwo" o jasnych 
włosach i „fiołkowych" oczach, które podbiło serce nie tylko 
P rrota ale i poety Gautiera. Role Alberta kreował Lucien 
P •tipa (1815-1898), starszy brat sławnego ba letmistrza 1Iariu
sa Petipa. Role Mirty, królowej willid, powierzono młode· 
tanc rce, Adele Dumilatre, a rolę Hilariona - tancerzowi naz
v.·i ·kiem Simon 



Sukees był ogromny. Był to jednak przede wszy~t~im os?
bisty sukces Carlotty Grisi, debiutującej na paryskieJ scenie. 
Kr~·tycy zgodnie podkreślali jej naturalność, ~dzięk i pros~o~ę 
w I akcie, lekkość i „nieuchwytncść" w drugim. Dalsze dzieJe 
„Giselle" potwierdziły fakt, że o powodzeniu tego baletu decy
duje artyzm \vykonawczyni głównej roli i że od jej interp~e.
tacji wymaga się tych walorów, jakie wniosła Carlotta Gnsi. 

Na przestrzeni przeszło 130-letnich dziej~w „Gisell~" i:nu
siak nieuchronnie zajść w niej pewne zrmany, wymkaJące 
z koniL'czności prz) stosowania inscenizacji do wymogów este
tn:znvch kolejnych pokoleń widzów. Przebywając_Y w Pet.ers
burgu \V latach '1848-1859 Jules Perrot, zaangazowany Ja!to 
baletmistrz carskiego teatru, nie będąc już skrępowany wię
zami \\·spółpracy z Cora!lim, starał się przybliżyć „Giselle" do 
wła ·m·ch koncepcji artystycznych, uwypuklając przede wszyst
kim fej wątek dramatyczny. W kolejnych wzn~wie_niach od 
184D r . do 1856 r. usunął lub skrócił kilka nadm1erme rozbu
dowanych „monologów" i „dialogów" pantomimicznych, dod~ 
też pas de trois w I akcie. Dalszych zmiafl:. w re~onstru~cJi 
Gis lle" dokonał wielki mistrz choreografu, Manus Petlpa 

{

1

1818-1910), długoletni baletmistrz Teatru Maryjsk.ieg~ w Pe
tersburgu. ie naruszając ogólnego planu choreogra~1czneg?, 
Petipa o ·zyścil go -z wielu późniejszych, ~bcych styhstyczn:r; 
na l 'i lości, skorygował tańce zespołowe i popr_awił. czyst~sc 
ry::.unku w ewolucjach corps de balletu; dodał tez dwie ""'.ana
cj Gis l!e do muzyki, napisanej specjalnie przez L. A:· Minku
sa i włączonej do partytury Adama: utrzymaną w wrrtuozow
skun stylu włoskim wariacje w_ I ~cie oraz dru~ą, ~liżs~ą 
stylowi romantycznemu, w II akcie. Historykom radz1eckrm me 
udało się jeszcze ustalić autorstwa poszczególnych dalszych 
zmian, wprowadzonyc:h przez Perrota i Petipa, wiadomo tylko 
ż z I aktu usunięte zostały „święto Bachusa" i długi monolog 
matki Gisell , opov.iadającej „na migi" niemal całą legendę 
o \ illidach: w scenie szaleństwa Giselle stuszowano próbę 
samobójstwa Alb rta, ograniczając ją do aktu rozpaczy nad 
ciulem ukochanej. Z II aktu znikły efekty powietrznych lotów 
na „flugach". Tak więc istnieją trzej autorzy zachowanej 
,.,,. Związku Radzic..:kim wersji „Giselle": Coralli - Perrot -
Pdip<>. 

W Paryżu balet grany był bez przerwy do 1849 r., z przer
wami do 1868 r. W tym czasie wystawiło go wiele teatrów 
w innych miastach i krajach: 

1841 - Bordeaux 
1842 - Marsylia, Londyn, Bruksela, Wiedeń, Petersburg 
1843 - Lyon, Neapol, Wenecja, Berlin, Moskwa 
1844 - Haga, Florencja, Genua 
1845 - Sztokholm, Rzym 
1846 - Boston, Filadelfia, Nowy Jork 
1847 - Barcelona, Budapeszt 
1848 - Kopenhaga, Warszawa. 
Polska prapremiera spolszczonej w tytule „Gizelli" odbyła 

się w warszawskim Teatrze Wielkim 20. I. 1848 r. Autorem 
jej rekonstrukcji był zasłużony baletmistrz i pierwszy pols:.-i 
choreograf większego formatu, Roman Turczynowicz (1813-
~1882), który po pobycie w Paryżu na stypendium przeniósł 
ów balet na warszawską scenę, wprowadzając prawdopodobnie 
wiele zmian własnego pomysłu. Wdzięcznym zadaniem dla po!-
kiego historyka baletu byłoby zbadanie odstępstw Turczyno

wicza od oryginału i ustalenie kształtu pierwszej polskiej 
inscenizacji „Giselle". Balet cieszył się wielkim powodzeniem 
u publiczności warszawskiej, chwalono szczególnie wykonaw
ców głównych ról, Konstancję Turczynowiczową (żonę balet
mistrza) i Aleksandra Tarnowskiego oraz Annę Piechowicz 
w roli Mirty i Feliksa Krzesińskiego jako Hilariona, jak rów
nież dekoracje projektowane przez Antonio Sacchettiego. W tej 
•versji balet utrzymał się w repertuarze do 1868 r.: wznowiono 
go w 1881 r. dla Heleny Cholcwickiej, pierwszej polskiej 
primabaleriny, i zachowano w repertuarze do 1892 r„ p czym 
ukazywał się on sporadycznie aż do 1904 r. Nową inscenizację 
przygotował dopiero w 1919 r. Piotr Zajlich (1884--1948), za
·łużony baletmistrz Teatru Wielkiego w okresie międzywojen
nym, jednakże ani ten spektakl ani jego wznowienie w 19.28 •· 
nie ieszyły się powodzeniem mimo krea ji primabaleriny Ha
liny Szmolcównej w roli Giselle. 

Pierwsza połowa XX wieku to w ogóle okres słabnąceg,1 
zainteresowania romantycznym bal tern. Obrosłą trady ·jami 
rolę Giselle tańczyły wprawdzie tak znakomite sławne bale
riny, jak Anna Pawłowa, Tamara Karsawina, Olga Spiesiwcea, 
Alicia Markova, Galina Ułanowa, Alicia Alonso, Margot Fon
teyn, ale nazwiska ich były już głównym magnes m prz ·cią
gającym publiczność. Zmieniały siG bowiem gusta widzów, 
rozszerzał krąg zainteresowań artystów. Twórcze poszukiwani:l 
i eksperymenty Baletów Rosyjskich Diagilewa, zwłaszcza w d0-
borze wartościowej muzyki i traktowanych malarsko dekoracji, 
powstanie nowych konwencji i technik tanecznych, przekazu-
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jących nowe głębsze treści, konwencje niemieckiego ekspres
jonizmu i nowego kierunku tanecznego Marthy Graham 
w Ameryce, wreszcie preferowanie krótkich jednoaktowycn 
baletów bez rozbudowanego wątku narracyjnego czy drama
tycznego, skierowały uwagę twórców i publiczności na inne 
możliwości wyrazowe tańca, na nowe jego formy i zawarte 
w nich bardziej waż.kie treści. W tym odejściu od baletów 
tradycyjnyc:h niemałą rolę odegrały także sprawy organiza
cyjne. Inożące się wówczas niezależne wędrowne grupy ba
letowe nie miały możliwości - ani intencji - realizowania 
spektakli, wymagających większej obsady, ton dekoracji i kos
tiumów, wła nej orkiestry. Miejsce „Giselle" pozostaje w du
żych teatrach operowych. Utrzymuje się ona w repertuarze 
Teatru Wielkiego w Moskwie, Teatru im. Ki.rowa w Lenin
gradzie, w teatrach opery i baletu wielu republik radzieckich, 
pojawia się na scenie Covent Garden, Opery Paryskiej, medio
lańskiej La Scali, Narodowego Teatru w Pradze, Opery Bu
dapeszteńskiej i inny h. 

Wraz z powstaniem w Polsce Ludowej stałych zespołów 
baletowych przy państwowych teatrach operowych, „Giselle" 
wchodzi \V skład ich podstawowego repertuaru tradycyjnego. 
Pierwsza jej powojenna premiera polska odbywa się w swo
bodnej rekonstrukcji Feliksa Parnella w Operze ŁódzkicJ 
w 1959 r. Pierwszą tradycyjną wersję Corallego - Perrota -
Petipy, przygotowaną przez parę leningradzkich olistów, Na
talie Dudinską i Konstantina Siergiejewa wystawia w 1960 r. 
Opera Warszawska. Mają ją w repertuarze: Państwowa Opera 
we Wrocławiu (1959, 1973), Opera im. S. Moniuszki w Pozna
niu (1967, 1974), Teatr Wielki w Warszawie (1968, 1976), Opera 
Sląska w Bytomiu (1971).0becnie „Giselle" wchodzi po raz 
pierwszy na scenę Opery Bałtyckiej. W roli głównej bohaterki 
wyst powało wiele polskich solistek, m. in. Olga Sawicka, 
Maria Krzyszkowska, Bożena Kociołkowska, Elżbieta Jaroń, 
Janina Galikowska, Lidia Kowcz, Ruta Syldorf, Klara Kmitto, 
oraz grono młodych debiutantek, dla których rola ta staje się 
probierzem kunsztu tanecznego. 

Balet „Giselle" zajmuje dziś rangę pomnika tradycji, ideal
nego wzoru baletu romantycznego, milowego kamienia w hi
storii sztuki baletowej. Ucząc tancerzy stylowej interpretacji 
i surowej dyscypliny tańca klasycznego jest dobrym „warszta
tem" szkoleniowym, jednym z fundamentów tradycyjnego re
pertuaru a zarazem ogniwem, łączącym przeszłość baletu z je
go teraźniejszością. 
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TREŚĆ AKCJI 

AKCJA TOCZY SIĘ NA WSI W OKOLICY NADREŃSI'IEJ_ 

Akt l 
Wioska w okresie winobrania. W skromnym domku mieszka 

wieśniaezka Berta z piękną c.:órką Giselle, o której ri:kt: ubiega 
się leśniczy Hilarion. Giselle kocha jednak innego młodzieńc3, 
Loysa, nie wiedzą , że jest nim książę Albert, który odwiedza 
ją w chłopskim przebraniu. Daremnie Wilfryd ostrzega księcia 
przed skutkami takiej lekkomyślności. I tym razem rzekomy 
Loys przyszedł spotkać się z Gise11e (taniec Giselle i Alberta). 
Idyllę zakochanych przerywa nadejście Hilariona, który przy
sięga zemstę rywalowi. Ale złowieszczy nastrój spowodowany 
groźbami H1lariona mija szybko. Schodzą się wie'niaey, do ich 
\vesołyeh t ńców przyłącza się ochoczo Giselle, choć matka 
gani j •j płochość i odwodzi od zabawy. Nagle głos rogu zwia
stuje zbliżani • się orszaku myś liwych. Zaniepokojony Albert-
-Loys kryje sit; pośpiesznie. Tymczasem Hilarion znalazł już 
porzu ·ony w ukryciu strój książęcy. Przed domek Bert \\'kra-
eza powracając.:y z polowania świetny orszak księcia Kurlandii, 
któremu towarzyszy książęca córka Batylda, narzeczona !
berta. Berta i Giselle przyjmują gości poczęstunkiem i zapra
. ·zaJą do chaty. Prz d domem młodzież świ~d jak co rok wino
branie, a Giselle zostaje wybrana królową (taniec Gisellel. 



W zabawie bierze też uclzia: f.lbt:rt, pewien, że myśliwi już 

odeszli. Wtedy zjawia się Hilarion i demaskuje Alberta, poka
zując wszystkim jego płaszcz książęcy i szpadę; gra na myśliw
skim rogu pobudkę. Na jej dźwięk z domu Berty wychodzą 
Batylda i jej ojciec, zdziwieni obecnością Alberta w chłopskim 
przebraniu. Pomijając tragiczną prawdę, Giselle traci zmysły 
i zadaje sobie śmiertelny cio porzuconą szpadą Alberta. Zroz
paczony Albert chce przebić się sztyletem, lecz Wilfryd i dwo
rzanie wyprowadzają go. Ucieka wstrząśnięty sw:y"lll postęp

kiem Hilarion. 

Ald Il 

Las nad brzegiem jeziora. Księżyc oświetla świeżą mogiłę 
Giselle. Polujący w lesie Hilarion zatrzymał się wraz z towa
rzyszami nad brzegiem jeziora. Bije północ, zapalają się świa
tełka błędnych ogników. Strwożeni towarzysze Hilariona ucie
kają, bo miejsce to jest niebezpieczne, nawiedzane przez willi
dy. Istotnie, po chwili zjawia się ich królowa Mirta (taniec 
Mirty). Na znak magicznej gałązki mirtu ukazują się białe zja
wy wil.lid, mających dziś przyjąć do swego grona nową towa
rzyszkę. Z grobu wyłania się Giselle i otoczona korowodem 
willid tańczy wraz z nimi. Tymczasem do grobu ukochanej 
zbliża się skruszony i nieszczęśliwy książę Albert i przez chwi
lę jego oczom ukazuje się nieuchwytna zjawa Giselle. Willidy 
nie dostrzegają go jeszcze, gdyż znalazłszy ukrytego w zaroś
lach Hilariona, otaczają go tanecznym kręgiem i wpędzają 

w fale jeziora. Niesyte tej ofiary, szukają nowej i znajdują 
Alberta. Lecz Giselle broni ukochanego, nakazując mu ukryć 
się za krzyżem grobu. Nieprzejednana królowa :\Hrta każe 

Giselle tańczyć. Albert zachwycony tym widokiem opuszcza 
schronienie i zbliża się do ukochanej (pas de deux Giselle i Al
berta). Wstaje świt, wraz z nim ginie czarodziejska moc wiłlicl. 
Albert jest uratowany. Giselle żegna si z nim na zawsze 
i znika w mogile. Albert osuwa się zemdlony w ramiona szuka
jących go Wilfryda i Batyldy. 

(Irena Turska - „Przewodnik baletowy") 
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