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BALET "GISELLE" 

Stwierdzenie, że Gise!!e Adama jest kwintesencją stylu wczesnego 
baletu romantycznego, znajdujemy w każdym niemal podręczniku 

histor ii tańca. To znaczenie historyczne oraz właściwości s tylistyczne 
Giselle ' określają jej pozycję w światowym repertuarze baletowym, 
a także warunkują trudności jej realizacji scenicznej. 

Gise!le jest jedynym bale tem z okresu la t 1830-1845, który posiada 
nie przerwaną niemal tradycję. J est to więc zabytek m uzealny, który 
jednak, w odróżnieniu od dzieł rzeżby czy malarstwa, ożywa za każdym 
razem na scenie w in terpretacji coraz to nowego pokolenia artystów. 
wychowanych w odmiennych ideałach estetycznych. Realizując dziś to 
w idowisko, t rzeba do niego podejść z pietyzmem, należnym czcigodnemu 
zabytk owi, a jednocześnie uwzględnić wymagania estetyczne współ

czesnej nam epok i. 
Gdzie więc szukać t rzeba klucza do zrozumienia Gise!!e? 
Jest rzeczą oczywistą, że muzyka tego ba letu ma dziś znaczenie i sens 

tylko jako tło akcji scenicznej. Adolphe Charles dam (1803- 1856), syn 
pianisty i profesora Konserwatorium P ary kiego, a nas tępnie uczeń 

Boieldieu w tymże Konserwa torium, zainteresował się wcześnie muzyką 

dla teat ru; w r oku 1847 założył nawet mały teatr operowy, w którym 
miały być wystawiane wyłączn ie utwory młodych kompozytorów. Po 
rewolucji 1848 r ok u teatr został zamknięty i Adam aż do roku 1852 
spłacał długi. Obdarzony niespożytą energią i pracowitością, napisał 

ponad trzydzieści oper komicznych, z k tórych dwie cieszyły się popular
nością : Pocztylion z Longj um eau i Gdybym byl k rólem. Spośród kilk u
nas u jego baletów najczęściej wystawiane były: Fau st (1 833), Córka 
D unaj u (1836), Piękna dziew czyna z Gandawy (1 842), Dziewczyna z ma r
muru (1845), Korsarz (1856) i Le Diable ci q iwtre (1845). Ten ostatni 
balet (którego francuski tytuł można swobodnie przetłumaczyć jako 
„Wielkie zamieszanie"), stanowi dla nas pewną ciekawostkę: akcja 
jego rozgrywa się w P olsce, „na dworze hrabiego Polinsky'eg·o", a głów

nymi bohaterami są koszykarz Mazurk i i jego żona Mazurka! Balet 
ten wystawiany był w Polsce pod tytułem Hrabi na i w iefoiaczka, czyli 
Przemiana żon. 

Mimo tak wielkiej płodności kompozytora, k tóry pisał bardzo szybko 
i z wielką łatwością, twórczość jego możemy dziś oceniać właściwie tylko 



Adolph~ Charl es Adam (!803-11156) 

na pods taw ie Gisel!e , d zięki niej bowiem zdobył trwałą pozycję na 
scenach teatralnych. Wiem y z ówczesn ych krytyk , że w okresie pien \·
szego w ystawienia Gise!Le muzykę jej uznano za lepszą od in nych 
partytur bale towych. Podkreślano atrakcyjność melodyki , kompete ncj ę 

autora w sprawach tańca, a ta kże śc i s ły związek z sy tuacjami scenicz
nymi, chociaż n ie ominęły też kompozy tora zarzuty pev;mych „zapoży 

czeń", jak na przykład mo ty wu z opery Eur yan th e W ebera do m arszu 
myśliwych czy mo tywu z V S ym fo nii Beethovena do sceny wej ścia 

Hilariona. 
Dziś możemy s twierdzić , że m uzyka Gise l[e n ie posiada wybitnych 

cech dra m atu m uzycznego , a n i też ni e zawiera bogact w a czy ciek awego 

Jean Coralli (1779-1854) 

rozwinięcia tematów. Składa się na nią pewna ilość krótkich, prostych 
tematów melodyczn ych, k tórymi kompozy tor zręcznie żongluje, zesta
wiając "je i kontrastując bądż też używaj ąc ich jako motywów prze
wodnich głównych pos taci. Twor zy więc przystosowaną do potrzeb 
ówczesnej choreografii s trukturę prostą i dla naszych dzisie jszych pojęć 
naiwną. jak sama akcja Gise1Le. W sw e j mo nogra fii , poświęconej temu 
baletowi, Serge L ifar przyrów nuje muzykę Gise!tc do bukiecika za su szo
nych fiolkó ·w, znal ezionego w szuf ladz ie babuni. Zresztą, jak wynika 
z listu Adama cy towanego przez L ifara, kompozytor l ubił pracę nad 
muz:•ką baletową . Pisząc ją, człowiek nie pracuje, Lecz bawi się. Nie ma 
JUi tcqo Hczucia upokorze nia, że zadanie prze rasta nasze siły, jest raczej 
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Afisz prapremiery „Gl1elle" w roku 1841 

duma, płynąca ze świadoma ci, że się nad nim góruje i że można sobil' 
powiedzieć: oto r zeczy pełne uroku. Tak więc, bawiąc się, dam 
pisał nie dla siebie, lecz dla publiczności, dla dyrekcji teatru, dla tej 
czy innej p r imadonny lub p rimabaleriny. Nie przedstawiając dziś wię

kszej wartości a r tystycznej, muzyka jego wskrzesza klimat - powiedz
my - rzewny, naiwny i sentymentalny minionej epoki. 

Z podobnej konwencj i s tylistycznej zrodziło się libretto Gisc lle 
Autorami jego są: wybitny poeta i krytyk literacki Theophile Gautier 
(1811-1872) oraz librecista operowy i modny „poeta salonowy" Jule -
-Henri Vernoy de Saint-Georges (1801-1875). Gautier, zafascynowany 
lekturą książki Heinricha Heinego o literaturze pięknej w Niemczech 
(znanej we Francji pod tytułem De t' AUem agne, 1835), zwrócił uwagę 
na zawarty tam opis legendy o Willidach, :z.yli słowiańsk ich wiłach. 

zjawach zmarłych przed ślubem zaręczonych dziewcuit, zwoduicych 
sw •m tańcem młodzieńców. W liście do Heinego Theophile Gautier pisze: 
Mój drogi H enryku Heine, gdy pTzeglqdatem przed kilku tygod niami 
pańską piękną książkę De l'Aliemagne, natrafiłem na czarujący u tęp 
( ... ), w którym mówi pan ( „.) o śnieżnobiałych. WiWdach, wiodących 
nieubłaganie w alca, o tych rozkosznych zjawach, jakie spotykał pan 
w górach Harcu i nad brzegami Innu we m gle rozjaśnionej światłem 

ksir:źyca,; i mimo woli zada Iem sobie pyta nie: czyż nie byłby to lad ny 

balet? 
Will idy z gór Harcu czy słowiańskie wiły przybrały jednak w fantazj i 

Gautiera bardzo francuski charakter, nacechowany d :z.iękiem i ele
gancją, z odcieniem pewnej sztucznej minoderii. Zresztą Gautier 
zamierza! pierwszy akt baletu oprzeć na poemacie Victora Hugo Fan
tomes ze zbioru L es Orientale ; jest tam mowa o dziewczy nie, „która 
nadmiernie kochała taniec i to ją zabiło". Szkic libretta Gautier po
wierzył doświadczonemu dramaturgowi i w t rzy dni scenariusz Giselte 
był g·otowy. 

O ile pomysł literacki ujęty był jako poetycka metafora „rozdartych 
serc. które zdają się unosić jak martwe miłości", to jego opracowanie 

Carlotta Grlsl, pierwsza wykonawczyni roli Gisellc 



Maria Taglioni w roli Glselle 

sceniczne jest nader szablonowe, nie odbiegające od schematu akcji 
wszystkich ba letów tego okresu. Mamy więc akt p ierwszy, realistyczny, 
„wieśniacki", z całym bagażem powierzchownej ludowości i statycznymi 
scenami „tłumu", oraz akt drugi, fantastyczny, wypełniony tat1czącymi 

duchami i zjawam i na nieodzownym tle nocy księżycowej. Niemnie j 
myśl poety zdaje się unos ić nad Giselle, przekazując nam urok roman
tycznych wzruszeń i id eałów. 

W jeszcze większym stopniu atmosferę tę oddaje choreografia baletu. 
_Jako główny jej twórca figuruje zwykle na afiszach i w programac h 
oficjalny baletmistrz K rólewskiej Akademii Muzyki w Paryżu, Jean 
Coralli (1 779-1854). W rzeczywistości jednak została ona w znacznej 
częś ci skomponowana przez zaproszonego do współpracy sławnego tan-

cerza i choreografa Jules Perrota (1 810-1892), a tajemnica usuni cia 
w cień dr ugiego autora kryje się gdzieś w ciemnych zakamarkach 
historii. Najprawdopodobniej Perrot skomponował wszys tk ie tań ce dla 
swoje j żony, Carlot ty Grisi, odtwórczyni roll tytułowej, a Coralli wszyst
k ie scen y pantomimiczne. Co do tańców zespołowych , sprawa nie jest 
wyjaśn iona. Historykom baletu nie udało się usta lić dokładnego podziału 

tego współautorstwa. 
Być może, że to właśnie Perrot zastosował w tym balecie swą ulubion ą 

formę pas d'action, czyli scen tanecznych o ok reślonym ładunku drama
tycznym i emocjonalnym. Takimi pas d'action są na przykład „dia ogi" 
miło ne Giselle i Alber ta. 

Na ogół dobór klasycznych pas i póz ogranicza się w Giseite do ele
mentów na jprostszych, lecz są one powiązane w sposób bardzo pły n ny, 
harmonijny i podlegają przetworzeniu jako m otywy przewod nie. Godna 
podkreślenia jest również czystość rysunku ewolucj i corps de ballet'u, 
opartych główn ie na liniach prostych, zgod nie z wymaganiami es tetyki 
baletowej t ego okresu. 

Choreografia GiseUe szeroko wykorzystuje technikę tańca na pointc'ach. 
Nie było to nowością , bo, jak wspomina francuski historyk i kron ikarz 
teatru Castil-Blaze, już w roku 1827 Maria Taglioni wspinała się na 

Carlo t ta G r lll I Lu clen 
P etlp a w „Giselle" . W e
dług współczesnej lito 
i;rafi 



Tamara Karsa,.;1n;i w 
roU Giselle 

Wacław Niżyński 

w roli Ksi~cia Alberra 

czubki palców. Ale tutaj technika ta zyskała w pełni rangę symbolu, 
wzlotu ku górze, niematerialności tancerki. 

Premiera Gise!le odbyła się w Królewskiej Akademii Muzyki w Paryżu 
28 czerwca 1841 r. Dekoracje przygotował Luc-Charles Ciceri (1782-1868), 
ceniony specjalista od efektów świetlnych i nastrojowych nocy księży
cowych. Ponieważ libretto umieszcza akcję dość luźno w mie jscu (w ja
kimś zakątku Turyngil) i w czasie (święto winobrania jest jedyną wska
zówką, że akcja toczy się jesienią) , Ciceri oraz projektant kostiumów 
dla głównych postaci, Paul Lormier, wybrali bardzo wówczas modną 
epokę średniowiecza, traktując ją zresztą dość powierzchownie i kon
wencjonalnie. Kostiumy corps de ballet'u wzięte zostały po prostu 
z garderób teatru, co było wówczas - dla oszczędności - często prakty
kowane. 
Pierwszą wykonawczynią roli tytułowej była Carlotta Grisi (1819-

1899), jedna z czołowych, obok Marii Taglioni i Fanny Elssler, tancerek 
baletu romantycznego, a przy tym piękna kobieta o jasnych włosach 
i „fiołkowych" oczach, która podbiła serce nie tylko Perrota, ale i Teofila 
Gautier. Rolę Alberta kreował Lucien Petipa (1815- 1898), starszy brat 
sławnego baletmistrza Mariusa Petipa. Rolę Mir ty, królowej Willid, 
powierzono młodej tancerce, Adele Dumitatre, a rolę Hilariona - tan
cerzowi nazwiskiem Simon. 

Sukces był ogromny. Był to jednak przede wszystkim osobisty ukces 

Wlllldy unoszące się w powietrzu („Glsel!e" akt II). Hopkins (Albert A), „Magia"; 
Iluzje sceniczne i rozrywki naukowe, 1897 



Carlotty Grisi, debiutuj ącej na paryskiej scenie. Jakaż to urocza osoba! 
I jak ona tańczy! - pisał krytyk w „Le Moniteur des Theatres" - Po
myśicie, że to biedne dziecko od początku do końca Giselle jest cały czas 
w powietrzu albo na pointe'ach „. W akcie drugim trzeba, żeby staia stę 
tysiąc razy lżejsza i jeszcze bardziej nieuchwytna, gdyż jest tylko cie
niem. A Gautier, zakochany Gautier stwierdził: Carlotta tańczyła z per
fekcją, lekkością i śmialośeią, pelna czystej i delikatnej namiętności .„ 

w pantomimie przeszla wszelkie oczekiwania: ani jedneQo banalnego 
gestu, ani jednego fałszywego ruch.u , była uosobieniem naturalności 
i naiwności. Do tego chóru pochwalnego dołącza się też głos samego 
Heinego, który w lutym 1842 r . widział balet i t ierdził że Grisi tak s ię 
wyróżnia wśród ,,czcigodnego zespołu", „j ak pomarań cza wśród kartofli". 
Patrząc na niq, szybuje się wraz z n iq po wiszących zaczarowanych 
ogrodach królestwa duchów, w którym niepodzielnie króluje. 

Niewiele jednak było rzeczowych krytyk, analizu j ących sam spektakl. 
Jedni krytycy ogran i zali się do banalnych, zdawkowych pochwał, inni 
zarzucali zbytnie podobieństwo do wcześniejszych baletów, do Sylfidy 
czy Córki. Dunaju. 

Praktyka lat następnych potwierd ziła to zjawisko sk upienia głównej 

uwagi na wykonawczyn i roli Giselle. Balet ten na nie j bowiem głównie 

„ G lselle" w Ballet Tlleatre w Nowym Jorku. Alicja Markova (Glselle) I Anton 
Dolin (Albert) 



Margot Fonteyn (Gls li ) i Alexis Rossine (Albert) 

Halina Ulanowa (Gl&elle) I Wladlmlr Preobrateńsk! (Albert) 

się opiera. Rola wymaga nie tyle wirtuozowskiej, błyskotliwej techniki, 
co przede wszystkim wyczucia stylu epoki oraz zdolności aktorskich, 
pozwalających wyrazić przemianę beztroskiej, zakochanej dziewczyny 
w smutną nieziemską zjawę. 

Dlateg'O rola Giselle należała do repertuaru wszystkich sławnych 

baler in. Tańczyły ją Maria Taglioni i Fanny Elssler, Anna Pawłowa 
i Tamara Karsawina, Alicja Markova, Margot Fonteyn, Halina Ułanowa, 

Alicja Alonso i wiele, wiele innych. 

W Par żu Giselle grana była bez. przerwy do roku 1849, a następnie 
z przerwami do roku 1868. Ale w tym cz.asie wystawiły ją też inne 
teatry: Her Majesty's Theatre w Londynie (1842), La Scala w Mediolanie 
(1843), teatr w P etersburgu (1842) i Teatr Wielki w Moskwie (1843), 
Park Theatre w Nowym Jorku (1846) i Teatr Wielki w Warszawie (20 
stycznia 1848). Polska wersja Giselte była dziełem wybitnego naszego 
choreografa, Romana Turczynowicz.a (1813-1882), powracającego właśnie 

z Paryża. Muzykę Adama opracował Józef Stefani, dekoracje przygoto
wał Antonio Sacchetti; w rolach głównych wystąpili ; Konstancja Damse-



Konstanc ja Turczyno wicz, pierwsza po lska wykonawczyni r oll Glse lle 

-Turcz •now iczowa jako Giselle, Aleksander Tarnowski jako Alber t 
i Feliks Krzesińsk i jako Hilarion. Balet ten prawie przez dziesięć la t 
(z przerwami) nie schodził z afisza Teatru Wielkiego. 

Tak więc Giselte ma j uż przeszło 120 -letn ią trad ycję. Trudno dziś 

oczywiście powiedzieć, w jakim stopn iu obecne jej realizacje odbiegaj ą 

od pierwowzoru. Pomijając już sprawy tak oczywiste, jak odmienność 
dekoracji , efektów techniczn ych i reżyserii czy nawet nieuchronnych 
zmian w libretcie, sam taniec ma j uż dziś in ne oblicze. Tradyc ja baletowa 
opiera się głównie na pamięc i cho reografów i ta ncerzy, którzy przeka
zują z pokolenia na pokolen ie układy tańców i wskazówk i inter preta
cyj ne. A przy tym choreografowie wprowadzają swoje uzupełnienia 

czy skróty, swoje przeróbki i adaptacje. Każda z balerin także wniosła 

coś nowego do roli Gise!le. Niektóre uwypuklały dramat zawiedzionej 
miłości, inne koncentrowały się na symbolice postaci, znacząc jednak 
zawsze tę rolę piętnem własnej osobowości. Również sztuka ta neczna 

I 

1 

zmienia się nieustannie pod wpływem stałego doskonalen ia techni ki 
i przemian zachodzących w dyspozycjach psychicznych tan cerzy. 

Dlatego mamy dziś kilka różnych wers ji Gisetl.e. W roku 1884 Marius 
Petipa dokonał znacznych zmian w pierwotnej wersji; w roku 1907 
w Moskwie Aleksander Garski wystawił nową adaptację; w roku 1932 
Serge Lifar pokazał w Operze Paryskiej własną wersję. 

GiseHe utrzymuje się do dzisiaj w repertuarze prawie wszys tkich 
największych zespołów baletowych świata. 



Nata lia Biessmiertnowa w roli Giselłe 

... W niektórych okolicach Austrii utrzymuje się podanie w niejednym 
pokrewne wyżej przytoczonemu (o elfach - przyp. Red.), jakkolwiek po
chodzenie jego jest słowiańskie. Jest to podanie o nocnej tanecznicy, 
znanej w krajach słowiańskich pod nazwą wiły . Wiły (Willidy) są to na
rzeczone, k tóre zmarły nie doc:M!kawszy dnia zaślubin. Biedne młode 

istoty nie znajdują spokoju w mogile. W ich wygasłych sercach i w mar
twych stopach przetrwała namiętność do tańca, k tórej nie zdążyły zaspo
ko ić za życia; więc wstają z grobów o północy, zbierają się w gromadki 
na gościńcach i biada młodzieńcowi, którem u zabiegną drogę! Musi 
z nimi tańczyć ; obejmują go płomienną żądzą, więc tańczy z nimi, dopóki 
nie padnie bez życia. Przybrane w ślubne stroje, w wieńcach z kwia tów 
na głowach, z lśniącymi pierścieniami na palcach, wiły tańczą w blasku 
księżyca podobnie jak elfy. Ich twarze, chociaż śnieżnobiałe, są piękne 

dzięki swojej młodości; zjawy te śmieją się z radością tak szaleńczą, 

przyzywają tak kusicielsko, ich kształty czyn ią tyle słodkich obietnic! 
Te martwe bachantki mają nieodparty czar. 

Lud, patrząc, jak umierają w rozkwicie młodości zaręczone dziew
cz<;la, nie mógł pogodzić się z myślą, że tyle powabu i piękna bezpo
wrotnie ulec musi zagładzie, i stąd z.rodz.iła się wiara, że młoda narzeczo
na jeszcze po śmierci chce zaznać radości, których nie zdążyła zakosz
tować . 

Przypomina to nam jeden z najpiękniejszych wierszy Goethego, Narze
czona z Koryntu, od dawna znany francuskim czytelnikom dzięki książce 
pan i de Stael. Temat to stary, początkami sięgający mroku bajek tessals
kich. Znajdziemy go u Aelianusa, a Filostratos wspomina o podobnym 

zdarzeniu w biografii Apoloniusza z Tiany ; jest to smutna historia 
małżeńska, w której oblubienica okazuje się wampirem. 

Charakterystyczne jest, że w podaniach ludowych najstraszniejsze 
katastrofy zdarzają się właśnie w dnie zaślubin i nagle ogarniająca 

wszystkich groza tym okrutniej kontrastuje z radością otoczenia, z weso
łymi przygotowaniami, z porywającą muzyką ... 

Heinrich Heine 
("De L'Allemagnc", Paryż 1835) 

Przclotyła Eligia Bąkowska 



Janina Pudelek 

"GISELLE" NA SCENACH POLSKICH 

Polska prapremiera Gtzetli - tak bowiem spolszczono tytuł dzieła 

Adama - odbyła się w warszawskim Teatrze Wielkim 20 tycznia 
1848 roku. Balet" pracował wówczas pod kierownictwem znanego choreo
grafa włoskiego Filipa Taglioni, ojca słynnej romantycznej tancerki, 
Mar ii Taglioni. Balet liczył przeszło sto osób i zali zano go do najlepszych 
w Europie. Samodzielne kierowanie tak wielką „organizacją" było jednak 
zadaniem ponad siły Taglioniego, który przekroczył już w tym czasie 
siedemdziesiąty rok bardzo czynnego życia. Toteż maestro od chwili 
objęcia dyrekcji baletu warszawskiego w 1843 roku skupił swą dzia
łalność g'łównie na szkoleniu młodych kadr, kształcąc równocześnie 

swego pom ocnika i następcę - Romana Turczynowicza. Turczynowicz 
debiutował jako choreograf w roku 1846 i od tego czasu powierzono m u 
pracę nad dobieraniem i wystawianiem nowych baletów. 

J ako jedną z pierwszych pozycji wprowadził Turczynowicz do reper
tuaru Gf.zeUę, której premiera odbyła się w niecałe siedem lat po pra
premierze paryskiej. Balet spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem 

publiczności, a Antoni Lesznowski, znany krytyk popularnej wówczas 
Gazety Wa'l'szawsktej, poświęcił mu ogromny, bardzo interesujący :felie
ton, w którym zamieścił -obszerne wprowadzenie ogólne w zagadnienia 
baletu romantycznego, wyjaśnił pochodzenie legendy o Willidach, a nas
tępnie szczegółowo streścił akcję baletu, nie skąpiąc przy te j sposob
ności opisu wspaniałych dekoracji Antoniego Sacchettieg'O. Charakte
rystyczna jest jego uwaga o wiejskiej okolicy z pierwszego aktu, 
przypominającej bardziej wioskę spod nieba Italii niż Nadrenię, z k tórej 
wywodziła się legenda. Prawdopodobnie w ten sposób objawiła się 

nostalgia zasiedziałego w Warszawie, a podświadomie tęskniącego za 
swą ojczyzną włoskiego mistrza palety i malowanych płócien. Najcie
kawsze są końcowe fragmenty r ecenzji, poświęcone choreografii i wy
konaniu. Tak np. pisze o słynnym pas de deux Giselle i Alberta z pierw
szego aktu : 
.. „To cala p iosenka wypisana skokiem, wypowiedziana wdziękiem, 

wyśpiewana uśmiechem, spojTzeniem, pozq. Dziewczyna goni za bukie
tem, k tóry w Tęku kochanek trzyma - to treść tańca. Treść tańca? 

Smiać się może będą, a jednak widać jq w istocie, tu pojąć można, 
że taniec może niekiedy mówić, przestaje być tylko echem mnte; tub 
więcej sztuczn11m, zgodnym z muzyką, zbtoTem tTudności z wdziękiem 
pokonanych, ale że matować potTafi. Czemu w tym pas de deux w tej 
historii odebTanego bukietu, bo tak go nazwiemy, w t11ch prośbach, tej 
wesolej gonitwie, te; igTaszce wypowiedzianej tak w11mownie Tuchem 
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Strona tytułowa pierwsze go polskiego w yda- Obsad.a polskiej prapremiery „Giselle" w Tl' -
n la libre tta „Glselle" z roku 1848 atrze Wie lkim w Warszawie w roku 1848 

tylko, nic nie widzieliśm.11 nad.to, czemu żadne entrechat nie zd.awalo się 
zb11teczne, czemu każdt1 gest mial swoje znaczenie? Bo m11śL ukladać 
mu.sial talent niezw11kly, a wykonanie równalo się pomyslowi .... 

.•. Nie dość jednak przebiec szczególy - podsumowuje recenzent 
- w takim sprawozdaniu należalob11 dać ogólniejsze obrazy. T11le tonów 
wchodzilo do tej ogólne; harmonii, tak lqczq się zręcznie, b11 w11dać to 
dzielo na uroku oparte. Zaslugą nowego baletu wlafaie to polqczenie 
szczęśliwe. Muzyka Adama, pierwszego dziś autora muzyk baletow11ch, 
łatwa chociaż bez pospotttości, dobn e się lqczy z przedmiotem. Grapy , 
obrazy i uklad cały prac11 pana TuTczynowicza rozmaitości pelne. Oto 
np. w pierwszym akcie (11'ono dziewcząt dla urozmaicenia walca długi 
szereg formuje, szereg ten wykręca się jak linia kolo osi, lamte, zmienia, 
kn11żu;e, a kolo tej ntchowej zaporu Gizella i Konrad [tak początkowo 

nazywała się ta postać w wersji polskiej - J.P.] gonią się wesolo w roz
maitego rodza j u skokach. Oto w druQim akcie Wiltid11 forniu;q trzy 
grupy, jak trzy bukiety białych lilii, jak trz11 śnieżyste piramid11 wśród 
zieleni. Datej taniec wieśniaków, rodzaj gal.opad11 pełnej zmian, zw rotów , 
które migając pr.zed okiem, zbliża;qc się to wieńcem, to kolumną, coraz 
nowq barwq, nowe ksztaZt11 nam przedstawia. Teraz owe sola, owe tańce 
chórowe, ~wietne kostłum11, wszystko słowem oprawm11 w najświetniejszą 



dekorację. Czy stworzonq fantazję pana Sacchetti, czy zdjętą z natury 
przez niego, trudno powiedzieć, tak prawda wielka. Ten urok muzyki, 
ten wdzięk tańca, tę pełną poezji treść baletu polączmy jeszcze z iluzjami 
pędzlu ['], pędzlu [!/, który jej w11rwal tajemnice ż11cta, drzew, ruchu 
wody, blasku księżyca, dlatego Gizellę nazwaliśmy najbliższą siostrą 

Sylfidy, dlatego w niej tyle widzielUmy piękności, ile t11tko w balecie 
widzieć można .... 1) 

ll Gazeto Worazowsko nr 20 z dn . 21 I 1848 

Marla Frejtaf w roll Glselle. Litografia Fajansa, wg Józefa Slmmlcra 

Roman Turczynowicz, choreograf, plerwny realiza
tor „Gli;elle" w Teatrze Wielkim w Warszawie 

Afisz polskiej prapremiery Gisetle wyglądał w skrócie następująco: 
Choreografia: Roman Turczynowicz, opracowante muzyczne: Józef Ste
fani , dekoracje: Antoni Sacchetti, kostiumy: z pracowni teatralnych kie
rowanych przez pannę Ewę Gwozdecką i pana Marxa. 

A oto obsada: 
Książę Albert pod imieniem Konrada 
Hrabia Rudolf 
Ba tylda 
Wilfryd 
Hilarion 
Stary wieśniak 
Gizella 
Berta 
Mirta, królowa wił 

- Aleksander Tarnowski 
- Jan Żurkowski 
- Honorata Stolpe 
- Paweł Owerło 

- Feliks Krzesiński 
- Ludwik Royer 
- Konstancja Turczynowiczowa 
- Ludmiła Pollchnowska 
- Anna Piechowicz 

Wiły : Emilia Zagórska, 
Filipina Damse 

Paulina Piasecka, Franciszka Garczyńska, 

Balet znajdował się w repertuarze bez przerwy do końca 1868 roku 
i doczekał się 136 przedstawień, co było ogromnym sukcesem w owych 
latach. Po Turczynowiczowej, 16 lipca 1854 roku. objęła rolę tytułową 

godna jej następczyni, jedna z najlepszych polskich wykonawczyń tej 
partii, Maria Frejtag. Po niej, od 13 marca 1862 roku, tańczyła z mniej
szym już powodzeniem Kamila Stefańska. Partię Alberta od 6 lipca 1856 
roku wykonywał bliźniaczy brat Aleksandra Tarnowskiego, Antoni. 
Tr udno tu wyliczać wszystkie europejskie znakomitości, które gościnnie 
prezentowały Warszawie własne interpretacje Giselle. Niepodobna jed
nak pominąć Carlotty Grisi, dla której powstał ten balet. W rszawa 
ogl ądała j ą w listopadzie i grudniu 1853 roku czterokrotn ie i były to 
na jprawdopodobniej jej ostatnie w og'6le występy w tej roli. 



Helena Cholewlcka w roll Glselle 

3 ma ja 1881 roku wznowiono Gizel!ę dla jednej z najwybitniejszych 
polskich tancerek, Heleny Cholewickiej. ~o~rót ba_letu na ~cenę war
szawską po trzynastu latach nieobecności ~1e nal~zał .do tnumblnych 
mimo starannego przygotowania i obsadzenia ulub1oneJ tancerki w rJ l1 
t tulowej. Nowa publiczność przywykła w tym okresie do wystaw~_ych, 
cieszących oko bogactwem efektów scenicznych i maso~ych ew.oluCJL ta
necznych baletów-revue włoskich choreografów. Nic dziwnego, ze n~e po
trafiła ocenić uroku i prostoty Giselle. Swiadczy o tym wymownie re
cenzja z Kuriera Porannego: .... Ba et to dawnego pokr~ju, ~ez wysta~y, 
bez światel elektrycznych, ogni sztucznych, ale istotnie piękny - tance 
w nim pelne wdzięku, treśt przenikniona poezją, muzyka urocza. Pann~ 
Cholewicka przewybornie odtańczyła swą partię, niepodobna o więce, 
lekkości i wykończenia w trudnych tańcach, slabie; nie~o ~ysz!a stro~a 
dramatyczna, mianowicie w końC'IL aktu pierwszego. Pan Gitlert dzielnie 

Halina Szmolc6wna w roll GlSelłe 

dopomagal pierwszej tancerce. Swoją drogą przypominaliśmy sobie tań
czących niegdyś w tym balecie panią Turczynowiczową i Tarnowskiego 
i przyznajem y, że mnie j zacierali piętno poezji widniejące z każdego taktu 
Adama [ ... ). Nie dopis11wala t ylk o mechanik a. T rapy niechętnie i zlorze
cząc chrzypieniem w11suwaly WiLlidy spod ziemi. Gizella znow u n ie mogla 
przesunąt się na powierzchnię i aż za rękę wciągaly ją duchy zakulisowe, 
a znaki dzwonkow e odbieraly widzom złudzenie tak niezbędne w balecie 
f an tastycznym„.z> 

W następnych latach Gizeiia nie schodziła ze sceny w arszawskiej do 
roku 1892 i doczekała się 64 przedstawień. Z tancerek polskich partię 
tytułową wykonywały: Zygfryda Gilska (od 13 V 1883), Ludwika Adle
równa (od 11 XI 1883), Zofia Mikulska (od 14 IV 1886). Wśród wielu 
tancerek obcych wyróżnić należy Włoszkę, Marię Giuri, która od 8 IV 1883 

') Kurier P or ann11 nr 122 z 4 V 1881 



Maria Krzyszkowska w roli Gi elle (Fot. Zygmunt Sidlo) 

do 1889 r . rokrocznie występowała w Warszawie. Partię Alberta, którą od 
wznowienia dla Cholewickiej wykonywał Aleksander Gillert, od 
12 VII 1891 roku objął Michał Kul sza. 

XIX-wieczne dzieje Gizetti na scenie wars:z.awskiej zamykają dwa 
gościnne występy Olgi Preobrażeńskiej (6 i 13 X I! 1903) i jeden Anny 
Pawłowej (29 V 1904). 

Ostatnia realizacja baletu na scenie dawnego Teatru Wielkiego była 
dziełem Piotra Zajlicha, który również wystąpił jako Albert partnerując 
czarującej tancerce, Halinie Szmolcównle. Recenzent Kuriera Porannego 
napisał o niej:„. Czy jako rozkapryszona zalotnica, czy jako kochanka 
tragiczna w akcie pierwszym, czy jako marzenie w akcie drugim lub 
wreszcie jako pierwszorzędna wirtuozka taneczna w ciągu. calego przed
stawienia p. SzmoLc6wna czaruje urodą, wdziękiem, świeżością, estetyką 
ruchów, bogactwem pomysl6w mimicznych„.3> 

•) Kurier Poranny z 2 III 1919 

Waldemar Wołk-Karaczewski w roli K ięcia Alberta (Fot. Juliusz Multarzyń lu 1 

Premiera odbyła się 28 II 1919 i do roku 1921 doczekała się znikomej 
cyfry 17 przedstawień. Wznowienie 5 I 1928 roku cieszyło się jeszcze 
mniejszym powodzeniem, gdyż już następne z kolei przedstawienie zastą

piono w ostatniej chwili hardzi j atrakcyjnym baletem Les petits riens 
z muzyką Mozarta. Ostatnie w ogóle przedstawienie Gize!!i przed rokiem 
1939 odbyło się 29 I 1929 r. 

W Polsce L udowej Giselle w kilkumie~ięcznych zaledwie odstępach 
czasu pojawiła się kolejno na trzech scenach operowych. Pierwszy raz 
26 VIII 1959 r. na scenie Opery Łódzkiej w opracowaniu Feliksa Parnella, 
z Marią Łapińską w roli tytułowej. Po raz drugi 12 XII 1959 r., zrealizo
wana w interesującym kształcie przez Jerzego Gogóła dla Opery Dolno
śląskiej we Wrocławiu, otrzymała potrójną obsadę czołowych partii: 
Barbara Goślińska, Klara Kmitto, Ruta Syldorf oraz Waldemar Karst, 
Bronisław Kropidłowski i Klemens Nowicki. 
Trzecią z kolei powojenną wersję Gisel!e przygotowali dla sceny war

szawskiej w czystym, tradycyjnym kształcie Coralliego-Petipa znani 
radzieccy artyści Natalia Dudińska i Konstanty Siergiejew. W przedsta
wieniu premierowym, 19 marca 1960 roku, wystąpili Maria Krzyszkow -
ka i Henryk Giero, później tańczyli również L idia Kowcz, Olga S awicka, 
Zbigniew Strzałkowski i Feliks Malinowski. 

Ostatna, czwarta z kolei powojenna inscenizacja Giselle odbyła ię 
wiosną 1967 roku w Operze im. St. Moniuszki w Poznaniu. Otrzymała 



tradycyjny kształt Coralliego-P etipa w opracowaniu Niny Ułanowej 

z Olgą Sawicką i Wiesławem Kościelskim w pierwszej obsadzie oraz 
z Anną Deręgowską i Pnemysławem Sliwą w drugiej obsadzie ról 
głównych. 

W ost t nich latach GiseUe stosunkowo często gościła na polskich 
scenach baletowych. I tak 20 kwietnia 1968 roku pojawiła się po raz 
wtóry w Warszawie, przy czym choreograf, Aleksiej Cziczinadze, opra
cował własną wersję I aktu. W premierze wystąpili: Maria Krzyszkow
ska (Giselle), Gerard Wilk (Albert) i Stanisław Szymański (Hllarion). 
PM.niej role te tańczyli m.in. J anina Galikowska, Elżbieta Jaroń, Da
nuta Piasecka, Zbigniew Strzałkowski, Feliks Malinowski. W partii H!
lar!ona wystąpili Witold Gruca i Ryszard KraWucki. 

Dwukrotnie inscenizowała GiseLle Barbara Kasprowicz. 4 grudnia 
1971 roku odtworzyła dla Opery Sląskiej w Bytomiu tradycyjny kształt 
baletu, powierzając role główne Joannie Szabelskiej i Zdzisławowi 

Cwioro. Zaś 10 marca 1974 roku przedstawiła w Operze im. Stanisława 
Moniwzki w Poznaniu własną wizję I aktu, drugi pozostawiając nie
zmieniony. Bohaterami premiery byli gościnnie występujący tancerze 
warszawscy Janina Galikowska i J anus:i: Smoliński. 

W Oper:i:e Dolnośląskiej we Wrocławiu Gise!Le przygotowała ra
dziecka artystka Dina Aripowa, a w przedstawieniu premierowym 
8 września 1973 roku tańczyli Małgorzata Połyńczuk i Wiesław Koś
cielak. 

Tak więc obecna inscenizacja Giselle jest już trzecią po wojnie 
w Warszawie, dziewiątą kolejną na scenach baletowych Polski Ludowej, 
a drugą w choreogr f ii akademickiej. 

Beara Wi eh w roli GiseUe (For. Ju liusz Mu!tarzyń ki) 

Anna Białecka ((ii,eJle) 1 Bogdan Cholewa (Książę Albert) (Fot. Juliusz MulcarzyriskiJ 



GISELLE 

Treść bale tu 

Aktl 

Hrabia Albert jest zakochany w Gi.selle, wiejskiej dziewczynie. Ażeby 

zachować incognito, pojawia się u niej w skromnym przebraniu. Giselle 

nie podejrzewa, że młodzieniec, którego kocha, jest hrabią. Ma ona 

i drugiego wielbiciela - leśniczego Hilariona. Hllarion usiłuje wytłu

maczyć dziewczynie, że Albert nie jest tym, za kogo się podaje, lecz 

Gi.selle nie chce go słuchać. Gdy wszyscy się oddalają, Hilarion wdziera 

się do domku Alberta i kradnie jego szpadę z wyrytym na niej herbem 

hrabiow kim. 

Dźwięki rogu zapowiadają zbliżanie się myśliwych. Wśród nich znaj

dują się narzeczona Alber ta Batylda i jej ojciec. Myśliwi zatrzymują 

si we wsi, ażeby się pokrzepić i odpocząć. Batylda, oczarowana urodą 

naiwnym wdziekiem Giselle, ofiarowuje jej swój naszyjnik. 

Wieśniacy świętują wesoło dzień urodzaju. Podczas zabawy zjawia 

się H ilarlon, zarzuca Albertowi kłamstwo i pokazuje wszystkim obec-

nym szpadę hrabiego. Giselle nie chce uwierzyć, że została oszukana. 

Hilarion dmie w róg i przed zawstydzonym Albertem pojawia się 

jego narzeczona. Wstrząśnięta tym odkryciem Giselle traci zmysły 

i umiera. 

Ald Il 

Północ. Hilarion przychodzi na mogiłę Giselle. W przerażenie wpra

wia go pojawienie się wił, które nocą wstają z grobów i wszystkich, 

którzy o tej porze zjawiają się na cmentarzu, zmuszają do tańca, 

każąc im wirować aż do upadłego. 

Mirta, władczyni wił, wywołuje z mogiły Giselle, ażeby przyjąć ją 

do grona swoich nieziemskich towarzyszek. 

Do grobu Giselle zbliża się Alber t. Giselle, wzruszona jego skruchą 

i żałobą, ukazuje się kochankowi i znowu szczęście opromienia ich 

twarze. Otoczony mściwymi wiłami, wpada Hilarion. Gdy oszołomiony 

tańcem traci przytomność, wiły spychają go do jeziora. 

I Albert także przez moment podlega ich władzy. Mirta rozkazuje 

mu rozpocząć morderczy taniec. Giselle błaga Mirtę, ażeby wybaczyła 

Albertowi, ale wiły są nieubłagane. 

Nadchodzi jednak świt i władza wił ustaje. Znikają po chwili w po

rannej mgle... Giselle i Albert również muszą się już rozstać. Giselle 
żegna ukochanego słowami pełnymi milości. 
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