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BALET "GISELLE" 

Stwierdzenie. że Gts<'lle Adama jest kwintesencJą stylu wczesnego 
baletu romantycznego, znajdujemy w każdym niemal podr<:czniku 
historii tańca To znaczenie historyczne oraz właściwości stylbtyczne 
Ciselle określają jej pozyc:j<: w światowym repertuarze baletowym. 
a także warunkują trudności jej realizacji scenicznej 

Giselle jest jedynym baletem z okresu lat 1830-1845, który posiad:i 
nie przerwaną niemal tradycji: Jest to wi<:c zab,,·tek muzealnr. któr.' 
jednak, w odróżnieniu od dziel rzeżby czy malarstwa, ożywa za każdym 
razem na scen ie w interpretacji coraz to nowego pokolenia artystó\\ 
wychowanych w odmiennych ideałach estetycznych Realizując dziś to 
widowisko, t rzeba do niego podejść z pietyzmem, należnym czcigodnemu 
zabytkowi, a jednocześnie uwzgli:dnić wymagania estetyczne w pól 
czesnej nam epoki. 

Gdzie więc szukać trzeba klucza do zrozumienia C1seltc? 
Jest rzeczą oczywistą , że m uzyka lego baletu ma dziś znac?.en1e 1 sen 

tylko jako tło akcji scenicznej. Adolphe Charles Adam (1803-1856) syn 
pianisty i profesora Konserwatorium Paryskiego, a nast<:pnae uczer': 
Boieldieu w tymże Konserwatorium, zainteresował się wcześnie muzyka 
dla teatru; w roku 1847 założy! nawet mały teatr operowy, w kt6n·m 
miały być wystawiane wyłącznie utwory młod.'·ch kompozytorów Pu 
rewolucji 1848 roku teatr zosta ł zamknięty i dam aż do roku 1852 
spłacał długi, Obdarzon:i: niespożytą energią i pracowitością . napi al 
ponad t rzydzieści oper komicznych. z których dwie cieszy!. · si<: popular 
nością: Pocztylion z Long;u.meau i Gdybym byl kr6lem. Spośród kilku 
nastu jego baletów najczęściej wystawiane były: Fau 'I (1833). Córko 
Duna;u (1836), Piękna dziewczyna z Gandawy (1842), Dziewczyna .z mar
muru (1 845), Korsarz (1856) i Le Diable ci qua1rc (1845). Ten ostatni 
balet (którego francuski t~·tuł można swobodnie przetłumaczyć jako 
„Wielk ie zamieszanie"), stanowi dla nas pewną ciekawostkc;: akcja 
jego rozgrywa się w Polsce, „na dworze hrabiego Polinsky'ego", a glów
nymi bohaterami są koszykarz 1azurki i jego żon:;i ~azurka! Balet 
ten wystawiany był w Polsce pod tytułem Hrabina i wieśniaczka, czyli 
Przemiana żon. 

'.VTimo tak ielkiej płodności kompozytora, który pisał bardzo szybko 
i z wielką łatwością. twórczość jego możem." dziś oceniać właściwie tylko 



na podstawie Ciselle, dzięki niej bowiem zdobył trwałą pozycję na 
scenach teatralnych. Wiemy z ówczesnych krytyk, że w ok resie piern·
szego wystawienia Giselle muzykę jej uznano za lepszq od inny h 
partytur baletowych. Podkreślano atrak yjność meloclyki, kompetencj 
autora w sprawach tańca, a także ścisły związek z sytuacjami scen icz
nymi, chociaż nie ominęły też kompozytora zarzuty pewnych „zapoży
czeń", jak na przykład motywu z opery Euryanthe Webera do ma rszu 
myśłlwych czy motywu z V Symfonii Beethovena do sceny wejścia 
Hilariona. 
Dziś możemy stwierdzić, że muzyka G isclle nie posiada wybitnyc h 

cech dramatu muzycznego, ani też nie zawiera bogactwa czy ciekawego 

Theophilc Gautier (1811-1872) 

Jean Coralli (1779-1854) 

rozwinięcia tematów. Składa się na nią pewna ilość krótkich, prostych 
: matów melod~·cznych, którymi kompozytor zręcznie żongluje, zesl -
wiając je i kontrastując bądż też. używając ich jako motywów prze
wodni h główn.\'Ch postaci. T worzy więc przystosowaną do potrzeb 
ówczesnej choreografii strukturę prostą i dla naszych dzisiejszych pojęć 
na iwną . jak sama akcja Giselle. W swej monografii , poświęconej temu 
ba letowi , Serge Lifar przyrównuje muzykę Gis<?Lle do bukiecikn zasusio-

11 yclt fiolk ów , z11alczio11ego w szufladzie babuni. Zresztą. jak wynika 
z l istu Adama ytowanego przez Lifara, kompozytor lubił pracę nad 
muz,,·ką ba letową . Pisząc ją, człowiek nic pracu;c, !ecz bawi się. Nie ma 
111: l <'go ucz!l cio Hµokorzenio, ie zadanie przerasta nasze sily, j<?st raczej 



AUs:i prapremiery „Gis lic" w roku 1eu 

duma, plynąca ze świadomości, że się nad mm góruje i że moina sobi<' 
powicclzieć: oto rzeczy pelne uroku. Tak wi~c. baw1qc się, Adam 
pisał nie dla siebie, lecz dla publiczności, dla dyrekcji teatru, dla tei 
czy innej primadonny lub primaba eriny. Nie przedstawiając dziś wię
kszej wartości artystycznej, muzyka jego wskrzesza kl imat- pov.:iedz
my - rzewny, naiwny i sentymentalny miniońej epoki. 

Z podobnej konwencji stylistycznej zrodziło si~ librelto Gi c!ll' 
utorami jego ą: wybitny poeta i krytyk literacki Theophile Gautier 

(1811-1872) oraz librecista operowy i modny „poeta salonowy" Ju es
-Henri Vernoy de Saint-Georges (1801-1875) . Gautier. zafascynowany 
lekturą książki Heinricha Heinego o literaturze pięknej w ~1emczech 

(znanej we Francji pod tytułem De l'Allemagne, 183.5). zwróci! uwa ę 
na zawarty tam opis legendy o Willidach. zyli słowiańskich wiłach . 

zjawach zmarłych przed ślubem zaręczonych dziewcząt . zwodzących 

swym tańcem młodzieńców . W liście do Heinego Theophile Gautier pisze· 
16j drogi Ilcnrykti Heine, gdy przeglqdalem przed kilku 1ygodniam1 

panskq piękną książkę De I' Allemagne, natrafilem na cza rujqcy 1istęp 

(„ .), którym m6wi pan (.„) o foieznobialych Willidach. wioclqcych 
nieubłaganie walca, o tych rozkosznych zjawach, jakie spotyka! pan 
w górach Ilarcu i nacl brzegami Inim we mgle rozjaśnionej śu:1arlem 

księżyca; i mimo woli :z:ada lcm sobie puta ni.c: czyż nie byłby 10 taclny 

balet? .. 
Will idy z gór Harcu czy slowiańskie wiły przybrały jedn.ak . w ra_ntaz11 

Gau tiera bardzo francuski charakter, nacechO\ any wdz1~k1em 1 ele
•ancją . z odcien i m p w nej sztucmej minoderi i. Zresztą Gautier 
;..amierza ł pierwszy akt baletu oprzeć na poemacie Victora H_ugo F'an
rome ze zb ioru L es Orien tales; jest tam mowa o dziewczynie, „która 
nadmier nie kochała taniec i to j ą zabiło". Szkic libretta Gautier po
wierz~·! doświadczonemu dramaturgowi i w t rzy dni scenariusz Gisellc 

byl All ow y. 
o ile pomysł literacki ujęty by ł jako poetycka metafora ,.rozdart~·c_h 

~erc. k tóre zdają się unosić jak martwe miłości„, to jego opracowanie 

c ar\otto Crisl, pierwsza wykonawczyni roh C1scl!e 



Marla Tngllonl w ro ll Glselle 

sceniczn jesl nader szablonowe, nie odbi egające od chematu k ji 
wszystkich baletów tego okresu. Mam wi c akt p ier wszy, realistyczny, 
„wieśniacki'', z całym ba ażem powierzchownej ludowości i s tatycznymi 
scenami „tłumu", oraz ak t drugi, fan tastyczny, wypełniony tańczącym i 

d uchami i zjawami na nieodzownym tle nocy księżycowej . Niemniej 
m śl poety zdaje się unosić nad G iselLe, przekazując nam urok rom an
tycznych wzruszeń i idea łów. 

W jeszcze większym stopniu a tmosferę tę oddaje choreogra fia baletu . 
.iako główny jej twórca fig ur uje zwykle na afiszach i w program eh 
oficja l.ny baletmistrz Kró~ewskiej Akademii Muzyki w Paryżu , J ean 
Coral.h (1779- 1854). W rzeczy·w·istości jed nak zosta ła ona w zna mej 
części skomponowana przez zaproszonego do współpracy s tawnego tan -

cerza i choreografa Jules Perrota (1810- 1892), a tajemn ic: usuni ia 
w cień drugiego autora kry je się gdzieś w ciemnych zakamarkac:h 
his tori i. Na jprawdopodobniej Perrot skomponował wszystkie tańce dla 
swojej żony, Carlotty Grisi, odtwórczyni rol i tytułowej . a Coralll w . i~· t 
k ie se ny pantomimiczne. o do tańców zespołowych. sprawa ni jest 
wyjaśniona. Historykom baletu n ie uda ło się ustalić dokladnego podiialu 
tego wspólautorstwa. 
Być może, że to wlaśnie Per rot zastosował w tym b le ie swą ulubioną 

formę pas d'action, ciyli scen tanecznych o określonym ładunku drama 
tycznym i emocjonalnym. Takimi pas d'action są na przykład „dialogi" 
miłosne Giselle i Alberta. 

a gól dobór klasycznych pas i póz ogranicza się w Giselle do ele
mentów na ·prostszych, leci są one powiązane w sposób b; ·dz pły n n~-. 
ha rmonijny i pod! gają przetworzeniu jako moty y przewodnie. Godna 
podkreślen ia jest również czystość rysunku ewolucj i corps d ballet'11 . 
opartych główn ie na liniach prostych, zgodnie z wymaganiami estetyki 
bale towej tego okresu. 

Choreografi a GiscLte szeroko wykorzystuje technikę tańca na poin/e'ach. 
Nie było to nowością , bo, jak wspomina francuski historyk i kronikarz 
teatr u Cast il-Blaze, już w roku 1827 Maria Taglioni wspinała się na 

„Glsclle", scena z aktu II . Według Utogra!I z polowy XIX w. 



Carlotta Grlsl I Luclen 
PeUpa w ,Glselle". we
cttug wspÓłczesnej ll to
gralU 

am ra Karsawlna w 
roll Glselłe 

czubki palców. Alle t utaj technika ta zyskała w pełni rangę symbolu, 
wzlotu ku górze, niema terialności tancerki. 

P remiera Giselle odbyła się w Królewskiej Akademii Muzyk i w Paryiu 
28 czerwca 1841 r . Dekoracje przygotował Luc-Charles Ciceri (l 782-1868), 
cen iony specjalis ta od efektów ś ietlnych i nastrojowych nocy księiy
cow eh. Pan ie\ aż libretto umieszcza akcję dość lutno w miejscu (w ja
k imś zakątku Turyngii) i w czasi (święto winobrania jest jedyną wska
zówką , ie akcja toczy się jesienią) , Ciceri oraz projektant kos iumów 
dla główn eh postaci. Paul Lormier, ybrali bardzo wówczas modną 
epokę średnio\ iecza, traktując ją zresztą dość powierzchownie i kon
wencjonaln i . Kostiumy corps de ballet'u ~ 7.ięte zostały po prostu 
z ga rderób teatru, co było wówczas - dla oszczędności - często prakty
kowane. 
Pierwszą wykonawczyn ią roli tytułowej była Carlolta Grisi (1819-

1899), jedna z czołowych, obok Marii Taglioni i Fanny Elssłer, tancerek 
bal t u romantycznego, a przy tym piękna kobieta o jasnych włosach 
i „fiołkowych" oczach, k tóra podbiła serce nie tylko Perrota, ale i Teofila 
Gau tier. Rolę Alberta kreował Lucien Petipa (1815-1898), tarszy brat 
sławnego baletmistrza Mar iusa Petipa. Rolę Mirty, królowej Willid, 
powierzono młodej tancerce, Adele Dumilatre, a rolę Hilariona - tan
cerz.owi nazwiskiem Simon. 

Sukces był ogromn Był to jednak przede wszystkim osobisty sukces 

W illldy unosio;ące sic: w powlelr:z:u („Giselle" nkt Il) . Hopkins (Alb rt A) , „Magia"; 
Iluzje sceniczne 1 rozrywki m•ukowc, 1897 



Anna Pawłowa w roll Glselle 

Carlotly G risi, debiutującej na paryskieJ scenie Jakaz to urocza osoba ' 
I jak ona tańczy! - pisał kryty w „Le Moniteur des Thćatres" - Po
myślcie, że to biedne dziecko od początku do końca Giselle 1est caly czas 
w powietrzu atbo na pointc'aeh„. W akcie drugim trzeba, żeby stała si 
r11siqc razy lżejsza i jeszcze bardzie] nrcuchw11tna, gdyż je t tylko cic
niem. A Gautier, zakochany Gautier stwierdził : Cartotta tańcz11la z per
fekcją, tekko§ciq i foitalo§ciq , pelna czyste] i detikatneJ namiętności 

„Gls Ile" w T atrze Wielkim w ~oskwl . Rai& 
Str uakowa (Glselle) I JurlJ Zdanow (Albert). 



w pantom lmic przesz!a wszelk ie oczekiwania: ani j ednego banalnego 
gestu, ani j edn go falszywego r uchu, byla uosobieniem naturalności 

i naiwności. Do tego chóru pochwalnego dołącza się też głos sam ego 
Heinego, który w lu tym 1842 r. widział balet i t\ ierdził :le Gr isi tak s ię 

wyróżnia wśród „czcigodnego zespołu", „jak pomar ńcza wśród kartofli". 
Patrząc na niq, szy bu je się w raz z niq po t iszqcych zaczarowanych 
ogrodach królestwa d1Lch6w , w którym niepodzielnie k róluje . 

Niewiele jednak było rzeczowych krytyk, analizujących sam spektakl. 
Jedni kr tyc ogra n iczali s ię do banaln eh •. zdawkowych pochwal, inni 
za r zuca li zby tnie podobie1'tstwo do Wcześniejszych baletów, do Sylfidy 
czy Córki Duna ju. 

P raktyk lat następnych potwierdziła to zjawisko skupienia głównej 
u agi na wykonawczyn i roli Giselle. Balet ten na n iej bowiem głównie 

Mar got FC>n t yn (Gi Ile) i J\lex is Ro s ine (Albe rt) • 

Jekatle rln Maksimowa w r o li Glselle 



„GlseUe" w Sadlcr'• Wells Baller. akt II. 

!;i<: opiera. Rol:t wymaga nic tyle wirtuozowskiej , błyskotliwej technil·i, 
co przede wszystkim wyc7.Uc1a stylu epoki oraz zdolności aktorskich , 
pozwalających wyrazić przemian<: beztroskiej, zakochanej dziewczyny 
w smutną nieziemską zjaw<:. 

Dial g'O rola Giselle należała do repertuaru wszystkich sławnych 

balerin. Tańczyły ją Maria Taglioni i Fanny Elssler. nna Pawłowa 
i Tamara Karsawina, Alicja M rkova, Margot Fonteyn, Halin Ulanowa, 
Alicja Alonso i wiele, wiele innych. 

W Paryżu Gisett grana była bez przerwy do rok u 1849, a następni 
z przerwami do roku 1868. Ale w tym czasie wystawiły ją też inne 
teatr•: Her Majesty's Theatre w Londynie (1842. La Scala w Mediolanie 
(1843), teatr w Petersburgu (1842) i Teatr Wielki w Moskwie (1843), 
Park T heatre w Nowym Jorku (1 846) i Teatr Wielki w Warszawie (2() 
stycznia 1848). Po ska w rsja Giselle była dziełem wybitn go naszego 
choreografa , Romana Turczynowicza (1813-1882), powracającego właśnie 
z Paryża . Muzykę Adama opracował Józer Stefani, dekoracje przygoto
wał Antonio Sacchetti; w rolach głównych wystąpili: Konstancja Damsc-

„Glselle", Aleksandr Danllowa w roU M.lrty 



• 

Hallna Ulanowa (GlseUe) l Władimir Preobratenski (Albert) 

-Turczynowiczowa jako Giselle, Aleksander Tarnowski jako Alberl 
i Feliks Krzesiński jako Hilarion. Bah~l len prawie przez dziesięć lat 
(z przerwami) nie schodził z afisza Teatru Wielkiego. 

Tak więc Giselle ma już przeszło 1 20-letnią tradycje:. Trudno dziś 

oczywiście powiedzieć, w jakim stopniu obecne jej realizacje odbiegają 
od pierwowzoru. Pom ijając j i sprawy tak oczywiste, jak odmienność 
dekoracji, e!eklów technicznych i reżyserii czy nawet n ieuchronnych 
zmian w libretcie, sam taniec ma już dziś inne oblicze. Tradycja baletowa 
opiera siQ głównie na pamięci choreografów i tancerzy, k tórzy przeka
zują z pokolenia na pokolenie układy tańców i wskazówki interpreta
cyjne. A przy tym chor ografowie wprowadzają swoje uzupełnienia 

czy skróty, swoje przeróbki i adaptacje. Każda z balerin także wniosła 
coś nowego do roli Giselle. Niektóre uwypuklały dramat zawiedzionej 
miłości, inne koncentrowały się na symbol i e p s taci, znacząc jednak 
zawsze tę rol<: piętnem własnej os bowości. Również ztuka taneczna 

zmienia się nieust nnie pod pływem sta łego doskonaleni techniki 
i przemian zachodzą ych w dyspozycjach ps ·chiczny h tancerz ·. 

Dlatego mamy dziś k ilka różo eh wersji Gisclle. W rok u 1884 Ma rius 
Pet ipa dokonał znacznych zmian w pierwotnej wersji ; w rok u 1907 
w Ioskwie Aleksander Garsk i wystawił nową adaptację ; w roku 1932 
Serge Li fa r pokazał w Operze Paryskiej własną wersję. 

Gise!lt? utrz ·muje się do dzisiaj w repertua rze prawie wszystkich 
naj \ iększych zespołów baletowych świata. 

Irena Turska 

„GlseUe" w Balice Theatre w Nowym Jorku. AUcja Markova (Glselle) I Anton 
OoUn (Albe rtl 

' 



... W niektórych okolicach Austrii utrzymuje się podanie w niejednym 
pokr wne wyżej przytoczonemu (o elfach - przyp. Red.), jakkolwi k po
chodzenie jego jest łowiańskie. Jest to podanie o nocnej t necmicy. 
znanej w krajach słowiańskich pod nazwą wiły . Wiły (Willidyl są to na
rzeczone, które zmarły nie doczekawszy dnia zaślubin. Biedne młode 

istoty nie znajdują spokoju w mogile. W ich wy asłych sercach i w mar
t\ ych stopach przetrwała namiętność do tańca, której ni zdąż;ly zaspo
koić za życia; więc wstają z grobów o północy, zbierają się w gromadki 
na gościńcach i biada młodzie1\cowi, którem u zabiegną drogę! 1usi 
z nimi tańczyć ; obejmują go płomienną żądzą, więc tańcz• z nimi, dopóki 
nie padnie bez życia. Przybrane w śl bne stroje, w wieńcach z kwiatów 
na głowach , z lśniącym i pierścieńlami na p !cach. wiły a(1czą w lasku 
księżyca podobnie jak elfy. I h twarze, chociaż śnieżnobiałe, są piękne 
dzięk i swojej młodości; zjawy te śmieją się z radością tak szaleńczą, 
prz~·zywają tak kusicielsko, ich kształty czynią tyle słodkich obietnic! 
T martwe bachantki mają nieodparty czar. 

Lud, patrząc, jak umierają w rozkwicie młodości zaręczone dziew-
zęta, nie mógł pogodzić się z myślą, że tyle powabu i piękna bezpo

wrotn ie ulec m u i zagładzie, i stąd zrodziła się wiara, że młoda narzeczo
na jeszcze po śmierci chce zaznać radości, których nie zdążyła zakosz
t wać. 

Przypomina to nam jeden z najpiękniejsz •eh wierszy Goethego, arze
' ·ona z Korynt 11, od dawna znany francuskim czytelnikom dzięki ksiąi.cc 
pitni de ta"l. Temat to s tary, początkami s ie~j<JCY mroku bajek tcs 11 \ -
k1l"h. Zn11jdzi my go u Aelianusa, a Filostratos wspomina o podobn:m 



zda~zeniu w biografii poloniusui z Tiany, je l to smutna hi toria 
małzeńska, w której oblubienica okazuje się wampi rem. 

Charakterystyczne jes t, że w poda niach ludowych najstraszniejsze 
kalaslro.fy zdarzają się właśnie w dnie zaślubin i nagle ogarniająca 
wsz~stk1ch groza tym okrutniej kontrastuje z rad ością otoczenia. z weso
J~:m 1 przygotowaniami, z porywającą muz ·ką .. 

H einrich llcin 
("" De L" llcm:ii:n '", P;iryz 1835) 

Prtcłoźyła Ehslo Bqkow ka 

Janina Pud >lek 

"GISELLE" NA SCENACH POLSKICH 

Polska prapremiera GizeHi - tak bowiem spolszczono tylu! dzieła 

\ d ma - odbyła się w warszawskim Teatrze Wielkim 20 stycznia 
18'18 roku. Balet pracował wówczas pod kierownictwem znanego choreo
grafa włosk i go Filipa Taglioni, ojca słynnej roman ycznej tancerki, 
Marii Taglioni. Balet liczył przeszło sto osób i zaliczano go do najlepszych 
w Europie. Samodzielne kierowanie tak wielką „organizacją" było jednak 
z daniem ponad sily Taglioniego, k tóry przek roczył już w tym czasie 
siedemdziesiąty rok bardzo czynnego życia. Toteż maestro od chwili 
objęcia dyrekcji ba etu warszawskiego w 1843. roku skupił swą dzia
łalność głównie na szkoleniu mł.Jdych kad r, kształcąc równocześnie 

swego pomocnika i następcę - Romana Turczynowicza. Turczynowicz 
debiutował jako choreograf w roku 1846 i od tego czasu powierzono mu 
p r cę nad dobieraniem i wystawianiem nowych baletów. 

Jako jedną z pierwszych pozycji wprowadził Turczynowicz do reper 
tuaru Gi.zel!ę, której prem iera odbyła się w niecałe sied m lat po pra
premierze paryskiej. Balet spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem 

publiczności, a Antoni Lesznowski, znany krytyk popularnej wówczas 
Gazety Warszawskiej, poświęcił mu ogromny, bardzo interesujący felie 
ton, w którym zamieścił obszerne wprowadzenie ogólne w zagadnienia 
baletu romantycznego, wyjaśnił pochodzenie 1 gendy o Willidach, a nas
tępnie szczegółowo streścił akcję baletu, nie skąpiąc przy tej sposob
ności opisu wspaniałych dekoracji Antoniego Sacchettiego. Charakte
rystyczna jest jego uwaga o wiejskiej okolicy z pierwszego aktu, 
przypominającej bardziej wioski: spod nieba Italii niż Nadrenię, z której 
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 recenzji, poświęcone choreografii i wy
konaniu. Tak np. pisze o słynnym pas de deux Giselle i Alberta z pierw
szego aktu: 
.. „To cala piosenka wypisana . skokiem, wypowiedziana wdziękiem, 

wyśpiewana uśmiechem, spojrze1iiem, pozą. Dziewczyna go11i za bukie
tem, który w ręku kochanek tr zyma - to treść tańca . Treść tańca? 
Smiać się może będą, a jednak widać ją w istocie , tlL pojqć można, 

że taniec może niekiedy mówić, przestaje być tylko echem mniej lu.b 
więcej sztucznym, zgodn11m z muzyką, zbiorem trudności z wdziękiem 
pokonanych, ale że malować potrafi. Czemu w tym pas de deux w tej 
historii odebranego bukietu, bo tak go nazwiemy, w t ych prośbach, tej 
wesolej gonitwie, te; igraszce wypowiedziane; tak wymownie ruchem 



Stron tytulow pl n1.szego polskiego wyda
ni llbrl'tta „Glselle" z roku 18ł8 

Obsada polskiej prnpremicry „Gł clle'' w Te· 
o t rze WI !kim w Warszawie w roku 1848 

t11Lko, nic nic widzieliśmy 11adto, C.?C'mtL żadne ent rechat ni zdawalo się 
zbyteczne, czemu. każdy gest mial swoje znaczenie? Bo myśl ukladać 

musia ł talent niezwukl11, a wykonanie równalo .~ię pomyslowi.. .. 

... Nic dość jednak przebiec szczcgóly - podsumowuje rec ni.ent 
- w takim . prawozdaniu naleialoby dat ogólniejsze obrazy. Tyle to nów 
wchodziło clo te; ogólnej harmon!1, tak lqczq się zręcznie, by wydać to 
dzieło na uroku oparte. Zaslugq nowego baletu właśnie to polqczenie 
uczęślhvc . Muzyka Adama, pierwszego dziś autora muzyk baletowych, 
łatwa chociaż bez pospo!itoki, dobrze się lqczu z przedmiotem. Gri;.py, 
obrazu i uklad caly pracy pana Turczynowicza rozmaitości pehtc. to 
np. w pierwszym kcic arono dziewcząt dLa u„ozmaiccnia walca długi 
sz reg formuje, szereg ten wykrqca się ;ak linia kolo osi, lamie, zmienia, 
krzyżuje', a kolo tej ruchowej zapory Gizclla i Konrad [tak początkowo 
nai.yw:ila się ta postać w wersji polskiej - J .P.] goniq s ię wesolo w roz
maitecio rodzaju skal.ach. Oto w drugim akcie Willid11 formtijq trzy 
grupy, jak trzy bukiety b ·a111ch lilii, jak trzy foicż11stc piramidy wśród 
z'eleni. Dalej taniec wieśniaków , rodzaj gal.opady pełnej zmian, zwrotów, 
które migajqc przed oldem, zbliiajqc się to le1ir<!m, to kolumnq, coraz 
nnwq barwą, nnw ksztalt11 nam przedstawia. Tera:: owe sola, otce ta1icc 
chórou•c, ~wietnc kostium11. wszystl<o słowem prawm y w na;świetnicjszą 

dekorację . Czy stworzonq /auta 'ę pana Sacchrtr1, ciu ;: jętq z natury 
pr;:cz 1 ieyo, trudno powiedz•cć, tak prawda U:! tka. TC'n ur k muz11ki, 
r>'rt wd::i k tańca, ę P"~nq po!zj1 treść baletu polqc~my Jeszc::e :: ilu::jami 
J)"d~lu {!}, pęd lu /'}, który ;e; wyrwa! tajemnice ul'ia , drzew, ruch.1 
wody, blasku księ~yca, dlatego Gizellę nazwaliśmy 11a;t1li.iszq siostrq 

11!/rdy, dlatego w nie] 111le widzieliśmy piękności , ile t11lko w balc.: ic 
widzieć moina.„.1> 

Afisi. polskiej prapiemiery Giselle wyglądał w skrócie następująco: 
Choreografia : Roman Turci.ynowiez. opracowanie muzyczne: Jói.ef Ste
fani , dekoracje: Antoni Sacchelti, kostiumu: i. pracowni teatralnych kie
rowanych przez panni: Ewę Gwoi.decką i pana Mar.-a. 

1) Ga:eta \Varszaw1ka nr ?O z 21 I 1&48 

Kon toncjo Turc7vnowk1, pl<· rw~73 poi ka wykonowc1ynl roll GJ·el!c 



Roman Turczynowicz. choreograr, pl rwszy real.łzator 
„Glsclle" w Tentne Wielkim w warszawie 

oto obs da: 
Ksiąi<: Alber t pod 
Hrabia Rudolf 
Ba tylda 
Wilfryd 
Ili I arion 
Stary wieśniak 
Gizclla 
Berta 

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

- Feliks Krzes ir'isk i 
- Ludwik Royer 
- Konstancja Turczynowiczowa 
- Ludmiła Polichnowska 

Mirta, królowa wi ł - Anna Piechowicz 
Wiły : Emil ia Zagórska, Paulina Piasecka, Franciszka Garczyr1ska, 
Filipina Damse 

Balet znajdował sic; w repertuarze bez przerwy do końca 1868 roku 
i doczekał się 136 przedstawień, co było ogromnym sukcesem w owych 
latach. Po T rczynowiczowej, 16 lipca 1854 roku, objc;la role; tytułową 

godna jej następczyn i , jedna z naj lepszych polskich wykonawczyil lej 
partii, Maria F rej tag. Po niej , od 13 marca 1862 roku, tańczyła z mniej 
szym już powodzen-iem Kamila Stefańska . Part i Alberta od 6 lipca 1856 
rol· u wykonywa! bliżniaczy bra t Aleksa ndra Tarnowskiego, ntoni. 
Trudno tu wyliczać wszystkie europejs ie znakomitości, które gościnnie 
prezentowały Warszawie własne interpretacje Giselle. Niepodobna jed
nak pominąć Carlotty Grisi , dla k tórej powstał ten balet. Warszawa 
oglądała ją w listopadzie i grudniu 1853 roku czterokrotn ie i były to 
najprawdopodobniej jej ostatnie w og"Ó!e występy w tej ro i. 

3 maja 1881 roku wznowiono Gizel lę dla jednej z najwybitniejszych 
polskich tancerek, Heleny holewickiej. Powrót baletu na scenę war
szawską po trzynastu latach nieobecności nie należa ł do triumfalnych 

mimo starannego przygotowania i obsadzenia ulubionej tancerki w r Jli 
tytułowej . Nowa publiczność przywykła w t.vm okresie d wystawny h, 
cieszących oko bogactwem efektów scenicznych i masowych e\ olucji ta
necznych baletów-revue włoskich choreografów. Nic dziwnego, że nie po
trafiła ocenić uroku i prostoty Giselle. $wiadczy o tym wymownie re
cenzja z K uriera Pora11ncgo : .. „Balet to da1 :.;nego pokroju, bez wystawy, 
bez :lwia tel elektrycznych , ogni sztuczn11ch, ale istotnie piękny - tańce 

t nim pelnc wdziękt1, t reść przenikniona poezją, muzyka urocza. Panna 
Cholewicka p rzewybornie odtańczy/a swq partię, niepodobna o więcej 
lekkości i wykończenia w trudnych tańcach, s!abicj nieco wyszta strona 
dramat yczna, m ianowicie w końctL aktu pierwszego. Pan Gitlert dzielnic 

Maria Frcjtag w roli Gisel1c. Lltograrlo Fajansu, wg Józefa immlcra 



clopomaaat p1erwsze1 tancerce Swo1q drogq przupomrnali.Śm y sou1e Lait
czqcych niegdyś w tym balecie pan1q Turczy11ow1czowq i T arnowskiego 
1 ppyz1101cmy, ze mnie; zac1 rali pir:tno poc::ji u:1d11i<'jqcc:: każde o taktu 
ldama ( ... ] Nic dopisywala tylko 1nc•clian1ka. Trapy niechętni i zlorzc

czqc cltrzyp1cniem wusuwaly \ illidy spod .::iemi. Gize!la znowu nic m ogla 
przesunąć się na powierz hnię i aż za rękę wciqgal11 jq duchy zakulisowe. 
a :znaki dzwonkowe odbierały widzom złudzenie tak niczbęd c w ba lecie 
fantastvcznym. :, 

') Kurl r T'ora11n11 nr 1:2 z 1 V 1881 

H lcno Cholewlck w roll GlseUe 
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Afisz T :itru Wielkiego w Warszawio z roku 1859 

W naslę,·mych latach Gizetta nie schodziła ze sceny arszawskiej do 
roku 1892 i doczekała się 64 przedstawień. Z tancerek polskich partię 
tytułową wykonywały; Zygfryda Gilska (od 13 V 1883), Ludwika dle
równa (od 11 XI 1883), Zofia Mikulska (od 14 IV 1886). śród wielu 
tancerek obcych wyróżnić należy Włoszkę, Marię G iu r i, która od B IV 1883 

c.· 
1: 



Halina S;i;molc6wna w roll Gtsełle 

do 1889 r. rokrocznie występowała w Warszawie. Partię Alberta, którą od 
wznowienia dla Cholewicldej wykonywa ł Aleksander Gillert, od 
12 VII 1891 roku objął Michał Kulesza .. 

XIX-wieczne dzieje Gizelli na scenie warszawskiej zamykają dwa 
gościnne występy Olg·i Preobrażeńskiej (6 i 13 XII 1903) i jeden Anny 
Pawłowej (29 V 1904) . 

Ostatnia realizacja baletu na scenie dawnego Teatru Wielk iego była 
dziełem p· o t ra Zajlicha, który również wystąpił jako Albert partnerując 
czarującej tancerce, Halinie Szmolcównie. Recenzent Kuriera Porannego 
napisał o niej :„. Czy jako rozkapryszona za lotriica, czy ;ako kochanka 
tragiczna w akcie pierwszym, czy jako marzenie w akcie drugim lub 
wraszcic jako pierwszor.;:ęd11a wirtuozka taneczna w ciqgu calcgo przed 
stawienia p. SzmoLcówna czaruje urodq, wdziękiem, świeio§ciq, estetyką 
ruchów, bogactwem pomyslów mimicznydt ... 'l 

'l Kur ie r Poran n!I z 2 Ili 1919 

Premiera odbyla sic; 28 Il 1919 i do roku 1921 doczekała się znikomej 
cyfry 17 priedstawielt . Wznowienie 5 I 1928 roku cieszy ło się jeszcze 
mniejszym powodzeniem, gdyż już następne z kolei przedstawienie zastą
piono w ostatniej chwili bardziej atrakcyjnym baletem Les pe!its ricns 
z muzyką Mozarta . Ostatnie w ogóle przedstawienie Gizelli przed rokiem 
1939 odbyło się 29 I 1929 r. 

W Polsce Ludowej Gisclle w kilkumiesięcznych zaledwie ods lępach 

czasu pojawiła się kolejno na t rzech scenach operowych. Pierwszy raz 
26 VIII 1959 r. na scenie Opery Łódzkiej w opracowaniu Feliksa P rnell a , 
z Marią ł:..apil't ską w roll lytu łow~J. Po raz drugi 12 XH 1959 r:, zreaHzo
wana w i nteresującym kształcie przez Jerzego Gogóla dla Opery Dolno
śl ąskiej we Wrocławiu , olrzymn ła potrójną obsad<; czołowych partii : 
Barbara Gośli(1ska , Klara Kmitto, Ruta Syldorf oraz Waldemar Karst, 
Bronis ław I ropidłowsk i i Klemens Nowick i. 
Trzecią z kole i powojenną wersję Giselte przygotowali dla sceny war

szawskiej w czystym, tradycyjnym kształcie Coralllego-Pelipa znani 
radzieccy artyści Natalia Dudlńska i Konstanty Siergiejew. W przeds~a
wieniu premierowym , 19 marca 1960 roku, wystąpili Maria Krzyszkows
ka i H nryk Giero, pó!niej tańczyll również Lidia Kowcz, Olga Sawicka, 
Zbignjew Strzalkowski i FeW<.> Malinowski. 

0Gtatna, czwarta z kolei powojenna inscenizacja Giselle odbyła się 

wiosną 1967 roku w Operze im. St. Moniuszk i w Poznaniu. Olrzymala 

„Glsc!le w Teatrze WlclkJm. rok taes. Mari KrzyszJ<owskn 
(GI• lle) I Ger11rd Wilk CJ\.lbert ) 



tradycyjny kształt Cora lłiego-Petipa w opracowa iu Niny Ułanowej 
z Igą Sawicką i Wiesławem Kościelskim w pierwszej obsadzie or z 
z nną Deręgowską i Przemysławem S!iwą w drugiej obsadzie ról 
głównych. 

W o tatnich lat eh Giselle sto unkowo często gościła na polsk "ch 
scenach bal towych. I tak 20 kwietnia 1968 roku pojawila się po r az 
wlóry w Warszawie, przy czym choreograf, Aleksiej Cziczinadze, opra
cował własną wersję I a ktu. W premierze wystąpi li: Maria Krzyszkow
ska CG' elle), Gerard Wilk !bert) i Stanisław Szymański (Hilarion). 
Pótniej role te tańczyli m.in. J anina Galikowska, Elźbieta Jaroń, Da
nuta Piasecka, Zbigniew Strzalkowski, Feliks M linows i. W p r t ii Hi
larlona ystąpili Witold Gruca i Ryszard Krawuckl. 

Dwukrotnie inscenizowała Gis ll Barbara Kasprowicz. 4 grudnia 
1971 roku odtworzyła dla Opery Sląskiej w Bytomiu tradycyjny ksztalt 
baletu, powierzając role główne Joannie zabe klej i Zdzisławowi 

Cwioro. Zaś 10 marca 1974 roku przedstawiła w Operze im. Stan· la a 
M niuszki w P oznaniu własną wizję I aktu drugi pozostawiając nie
zmieniony. Bohaterami premiery byli gościnnie występujący tancerze 
warszawscy Janina Galikowsk I J n usz Smoliński. 

W Operze Dolnośląskiej we Wrocławiu Gi.sel!e przygotowała ra
dzi eka artystka Dina Aripowa, a w przedstawieniu premierowym 
8 września 1973 roku tańczyli Małgorzata Połyńczuk i Wiesław Koś

cielak. 
Tak więc obecna inscenizacja Gisel le jest juź trzecią po wojnie 

w Warszawie, dziewiątą kolejną na scenach bal towych Polski Ludowej, 
a d u ą w choreografii akademickiej. 

„Olsclle" w Opcne w zawsk.lej, rok I o 



GISELLE 

Treść baletu 

Akt I 

Hrabia Albert jest zakochany w Giselle, wiejskiej dziewczyn ie. Ażeby 

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

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

i drugiego wielbiciela - leśn i zego Hilariona. Hilarion usiłuje wytłu 

maczyć dziewczynie, że Albert nie jest tym, za kogo sic;: podaje, lecz 

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

sic;: do domku Alberta i kradnie jego szpadę z wyrytym na niej herbem 

hrabiowskim. 

Dźwięki rogu zapowiadają zbliżanie się myśliwych. W ' ród ni h znaj

dują się narzeczona Alberta Batylda i je j ojciec. Myśl iwi zatrzymują 

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

i naiwnym wdziekiem Giselle, ofiarowuje jej swój naszy jnik. 

Wieśniacy świętują wesolo dzień urodzaju . Podczas zabawy zjawia 

się Hilarion, zarzuca Alber towi kłamstwo i pokazuje wszystkim obec

nym szpadę hrab iego. Giselle nie chce uwierzyć, że została oszukana. 

Hilarion dmie w róg i przed zawstydzon m Albertem pojawia sic;: 

jego narzeczona. Wstrząśnięta tym odkry iem Giselle traci zmysły 

i umiera . 

Akt II 

Pólnoc. Hilarion przychodzi na mogile;: Giselle. W przerażenie wpra

wia go pojawienie się wił, które noc<1 wslają z grobów i wszystkich , 

którzy o te j porze zjawiają się na mentarzu, zmuszają do tańca, 

każąc im wirować aż do upadłego. 

Mirta, władczyni wil, wywołuje z mogiły Gi elle, ażeby przyją ją 

do grona swoich nieziemskich towarzyszek. 

Do grobu Gis.elle zbliża się Albert. Giselle, wzruszona jego skruchą 

i żalobą, ukazuje się kochankowi i znowu szczęście opromienia ich 

twarze. Otoczony mściwymi wiłami, wpada Hilarion . Gdy oszolomiony 

tańcem t raci przy tomność, wiły spychają go do jeziora. 

I Albert także przez moment podlega ich wladzy. Mirta rozkazuje 

mu rozpocząć morderczy taniec. Giselle blaga Mirtę, ażeby wybaczyła 

Albertowi, ale wily są nieubłagane. 

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

rannej mgle.„ Giselle I Albert również muszą się już rozstać. Giselle 

żegna ukochanego słowami pełnymi miłości. 

\ 



GISELLE 
Livr t du BEillel 

Acte I 

Le comte Albert st amoureux de Glselle, jeune viUageoise. P our 

gardcr son incognito, il ient chez elle sous un modeste deguisement. 

Giselle ne se doute pas que Je jeune homm qu'elle aime por te le 

titre de comte. Eile a aussi un autre soupirant - Hilarion, le garde
-forrestier. C lui-ci essaye de l'a erti r qu'Alber t s' st presente sous 

un faux nom et qu' lle le pr nd pour q uelqu'un qu'il n'est pas, mais 

Giselle ne veut r ien en lendre. Lorsque tout le monde s'eloigne, Hilarion 

penetre dans la maisoncltc qu'occupe !bert et vole son epee, ornee 

des armoiries du jeune omte. 

Les sons du cor annon ·ent l'arr ivee des chasseurs. Parmi eux se 
trouvent la !iancee d 'Albert, Batilde, et son pere. Les chasseurs font 

escale au village pour se reposer et se recon!or ter. Batilde, char mec 

par la bcaute et la grace naive de Giselle, lui offre on collier. 

Les villageois f tent allegr ment le jour d la recolte. Pendant la 

fete arrive Hilar ion qui accuse Albert de i:nensonge en presentant 

a toul le monde l'ć-p~e du comte. G 'selle ne veut pas croire qu'elle 

a ete trompee. Hilarion sonne de son cor - Bat ilde apparait devant 

Albert, hon teux. Giselle, bouleversee, pcrd connaisance et meurt. 

Actc II 

Minuit. Hilarion vient sur la tombe de Giselle. Soudain avec terreur 

ił voit apparaitrc des vill is qui pendant la nuit surgissent des tombeau.x. 

Quiconque a cette heure se trouverait au cimetiere, sera contra1nt par 

ces terribles sorcieres a danser, danser sans re!ache, jusqu'a mourir 

d'epuisement. 

Mirta, la souveraine des villis, appelle Giselle en lui disant de 

quittcr son tombeau; elle veut la recevoir dans le cercle de ses com

pagnes d'outre-tombe. Albert s'approche du sepulcre. Gisell , touch . e 

par son deuil et son repentir , apparait devant son amant ; ncore une 

!cis leurs visages rayonnent de bonheur. En ce moment, accourt 

Hilar ion, entoure de villis vindicativ s. Lorsque, grise par une danse 

f!renee, il s'ecroule par terre sans connaisance, les villis l e pre

cipitent dans le łac. 



Pendant un moment Albert, Jul aussi, est soumis • leur pouvoir. 

Mirta Jui ordonnc de se lancer dans une danse meurtrierc. Giselle 
la supplie de faire grace a son amant, mais les vi llis sont implacablc.i. 

L'aube se levc et le pouvoir des villis !init. Une a une, elles dis

paraissent dans la brumc„. Giselle et Albert ux aussi doivcnt se 

parer. Giselle fait ses adieux a son bien-aime en pronon<;ant des 
paroles d'amour. 
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ANTONI WICHEREK 
Dyrektor 

ZDZISLA W SLIWIŃSKI 

ADOLPHE CHARLES ADAM 

GISELLE 
BALET W OWOCU i\KTACH 

Libretto 
THtOPHILE GAUTIER 

JULES-HENRI VERNOY DE SAINT-GEORGF.S 

• 

Kierownictw') muzyczne 
MIECZYSLA W NOWAKOWSKI 

Choreografia 

JULES PERROT, JEAN CORALLI, MARIU PETIPA 

Realizacja 
IRINA MICHAJLICZENKO 

Luclowa artys tk,1 USRR 

AN ATOL GRIDIN 

Scenografia 
ANDRZEJ MAJEWSKI 

Kierownictwo baletu 
MARIA KRZYSZKOWSKA 

• 

W Z N O W I EN IE 15 LUTE GO 1976 

WARSZAWA 
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G elle, młoda wieśnlae2ka 

Albert 

Berta, matka Gi elle 

Hii rion, leśniczy 

Batylda narzeczona Alb rta 

Ksiąit:, oJciec Batyldy 

WUfryd, powiernik Alberta 

Mirta, królowa wił 

Osoby 

- Elżbieta Jaroń 
Renata Smukala 
Ewa CloWllcka 
Barbara Rajaka 

- J~;zy Makarow kl 
Jerz'll Baranki wicz 
Zdzislaw Cwioro 
WaldL"mar Wolk-Karac u,, k1 
Ireneu z Wt.łntet.11 li' 
W#j~(Lc. WLC..Slot'towJW. ltt"lc.) 

-- Kr łt'IJna KabalelL ka 
KrJiatvna Za6r ka 

- Ruuard Krau:uck1 
,\Ucha! Gn1eu·aszewsk 

lario K 
I w ona W'IJSZOTI 1r ka 

- Roman K~son 
Z11gmunt rdlo 

- • tar k Almert 
Ryszard Ma1ka 

Przyjaci6łk C ·elle 

JaniM Gahkow1ka 
Barbara Olkusznik 
Danuta Pifci:cka 
lra'ibarg S 
..Mlm.!M.Jlki • 
Haltna Wiśniewska 

Janina Galikowska 
Barbgra Rajska 
Barbara Sier 
MonLka Ukielska 

Danuta Borzęcka 
1TeiiQCza~c·•111skn 
Dana Koc a~CZ'IJk 
Danuta f' '.Oapp 
Barbara ~ ulkowska 
Ewa Zielińska 

Pas de deux 

Jeny Barankiewicz 
Baouslaw Chmielewski 
Łukasz Gruziel 
Przem11slaw Sokótskt 
Ireneusz Wi.śni.eu·ski 

Walc 

Renata AQaciak, Kama Akucewicz, Hanna Bialecka, Malgor:zata Cendro, 
Darta Kochaftc:z11k, Maria Kocik, MałQoTzata Kosińska, BaTbara Kr11da, 
Elżbieta Kosrarz Danuta Kwapp, Elżbieta Lb, Irena Mroznuka, Jadw1Qa 
Pau:łouncz, Barbara Roałaniec, Allc1a Rosloń.lka, Wanda R6ż11cka, Bar-

baro Sulkou;.ska, Iicona W111zormrska, Eua Zielhbka. 

Wie nlacy 

Renata Agactak, Kama kucewtcz, Da11mura Albr cht, llanna Bialec::a, 
Danuta Borzęcka, llerm;ka Buczek, Jol11n1a Gr11golowicz, E!źbieta Kos
tar.t, Wanda R6zvcka, Jolanta W ·ońsko, Danuta lodorcZ11k, Mlro1lc· 
wo Woje oda, Ewo Zielu\ ka, Bao low Chmiclew k1, Andr:ej Godl f, 
l.ukasz Gru I, S vn H111, , far • Jag1ello, W ołd Kiwacz, Mar k 
Kró?jko k Jam sz P1 tro ski, Krz111 to/ loft, Przem'IJslaw Sok61ak, 
Kr 11 t / k • Grz (JM Strz I z11k. llobCTt S c~ le, Bogu l r 

T k 

Dwie\\ ly 

Je, Dar;mora 1lbrt.:cht, Kot ·u -· /lanrlo B1al eka, 
- eka, ratgorzota Cendro, Ir na Czapc:.11 ska, Majo Dubik, 

Dan ta T>ud i·, Jolanta Grug low1cz, Daria Kochańcz k, I aria Kocik, 
Eli to K star , Barbara Krvda. ,\folgo zata Ko ńska, B ara Ku;app, 
El:bl ta l. , Ir Mroz ń ka, Jad go Pa ou· cz, Al a Roslonslca, 
narbara Ro Ian Wanda Róż teka, Zofia Rudnicka, Uarbara Sutkowska, 
Jo/anta Wtlkm le~. Hahna W1.ś1UetNka, Danuta WlodarcZ11k, Miro lawa 

Wo1euoda, Twowi Wu znmir.!ka, Ewa Ziei ka. 

Solo n altówc 

AndrzeJ S:11111a1iski, Jara lau• l.awrenc 

BALET I ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO 

Statyści 

Dyryguje 

MIECZYSŁAY!_ ~Q!YMOWSKI 
JACEK K P RZYK 
WOJCIECH RA.ISKI 



Asystent baletmistrza 

Miecz11slaw Jankowski 

Scenografowie asystenci 
Maria Karnkowska, Wanda Zukowska-Waszak 

Inspektorzy baletu 
Ludwik Matecki, Irena Ładowska 

Inspicjenci 
BoQumil Skorski, Jadwiga Bursztynowicz 

Swiatło 
mQr inż. J eTZV Bojar, Miecz11staw Stasiak 

Kierownictwo działu sceny 
inż . MiToslaw Ł11sik 

Główni brygadierzy sceny 
Stanisław Marciniak, Stefan Piźnior 


