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* * * 

Akcja toczy się na wsi w okolicy nadreńskiej. 

Akt I 

Wioska w okresie winobrania. W skromnym domku mieszka wieś
niaczka Berta z piękną córką Giselle, o której rękę ubiega się leśniczy 
Hilarion. Giselle kocha jednak innego młodzieńca, Loysa, nie wiedząc, 
że jest nim książę Albert. który odwiedza ją w chłopskim przebraniu. 
Daremnie Wilfryd ostrzega księcia przed skutkami takiej lekkomyśl
ności. I tym razem rzekomy Loys przyszedł spotkać się z Giselle (taniec 
Giselle i Alberta). Idyllę zakochanych przerywa nadejście Hilariona, 
który przysięga zemstę rywalowi. Ale złowieszczy nastrój, spowodowa
ny groźbami Hilariona, mija szybko. Schodzą się wieśniacy, do ich we
sołych tańców przyłącza się ochoczo Giselle, choć matka gani jej pło-



chość i odwodzi od zabawy. Nagle głos rogu zwiastuje zbliżanie się or
szaku myśliwych. Zaniepokojony Albert-Loys kryje się pośpiesznie. 
Tymczasem Hilarion znalazł już porzucony w ukryciu strój książęcy. 
Przed domek Berty wkracza powracający z polowania świetny orszak 
księcia Kurlandii, któremu towarzyszy książęca córka Batylda, narze
czona Alberta. Berta i Giselle przyjmują gości poczęstunkiem i zapra
szają do chaty. Przed domem młodzież święci jak co roku winobranie, a 
Giselle zostaje wybrana królową (taniec Giselle). W zabawie bien:e też 
udział Albert, pewien, że myśliwi już odeszli. Wtedy zjawia się Hila
rion i demaskuje Alberta, pokazując wszystkim jego płaszcz książęcy 
i szpadę; gra na myśliwskim rogii pobudkę. Na jej dźwięk z domu Ber
ty wychodzą Batylda i jej ojciec, zdziwieni obecnością Alberta w chłop
skim przebraniu. Pojmując tragiczną prawdę, Giselle traci zmysły i za
daje sobie śmiertelny cios porzuconą szpadą Alberta. Zrozpaczony 
Albert chce przebić się sztyletem, lecz Wil&yd i dworzanie wyprowa
dzają go. Ucieka wstrząśnięty swym postępowaniem Hilarion. 

Akt li 

Las nad brzegiem jeziora. Księżyc oświetla świeżą mogiłę Giselle. 
Polujący w lesie Hilarion zatrzymał się wraz z towarzyszami nad brze
giem jeziora. Bije północ, zapalają się światełka błędnych ogników. 
Strwożeni towarzysze Hilariona uciekają, bo miejsce to jest niebez
pieczne, nawiedzane przez willidy. Istotnie, po chwili zjawia się ich 
królowa Mirta (taniec Mirty). Na znak magicznej gałązki mirtu ukazują 
się białe zjawy willid, mających dziś przyjąć do swego grona nową to
warzyszkę. Z grobu wyłania się Giselle i otoczona korowodem willid 
tańczy wraz z nimi. Tymczasem do grobu ukochanej zbliża się skruszo
ny i nieszczęśliwy książę Albert i przez chwilę jego oczom ukazuje się 
nieuchwytna zjawa Giselle. Willidy nie dostrzegają i:;o jeszcze, gdyż 
znalazłszy ukrytego w zaroślach Hilariona, otaczają go tanecznym krę
giem i wpędzają w fale jeziora. Niesyte tej ofiary, szukają nowej i znaj
dują Alberta. Lecz Giselle broni ukochanego, nakazując mu ukryć się 
za krzyżem grobu. Nieprzejednana królowa Mirta każe Giselle tańczyć. 
Albert zachwycony tym widokiem opuszcza schronienie i zbliża się do 
ukochanej (pas de deux Giselle i Alberta). Wstaje świt, wraz z nim gi
nie czarodziejska moc willid. Albert jest uratowany. Giselle żegna się z 
nim na zawsze i znika w mogile. Albert osuwa się zemdlony w ramiona 
szukających go Wilfryda i Batyldy. 

(Irena Turska - „Przewodnik baletowy") 
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Irena Turska 

CISELLE DAWNIEJ I DZIŚ 

Balet - w przeciwieństwie do innych sztuk utrwalonych w rzeźbie, 
rysunku czy druku - jest sztuką ulotną, której dzieła przeżyły w przemi
jającej postaci scenicznej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Nie
wiele jest jednilk takich dziel zachowanych w żywej tradycji. Do nich 
należy „Giselłe", powstała w okresie romantyzmu, gdy reakcja przeciw
ko oschłemu racjonalizmowi osiemnastowiecznego klasycyzmu ~yraża
ła się w ucieczce w świat ułudy i fantazji. Na scenach teatrów europej
skich pojawiły się rusałki, elfy, duchy, zjawy, wchodzące w konflikt ze 
światem realnym. Rozbudzona przez literaturę romantyczną wyobraźnia 
łudzi teatru szukała podniet w podaniach i baśniach ludowych. 

Znany francuski poeta i krytyk literacki, Theophiłe Gautier (1811-
1872) zachwycił się książką Heinricha Heinego o literaturze pięknej ~

Niemczech (znanej we Francji pod tytułem „De l'Allemagne", 1835) i 
zwrócił uwagę na zawarty tam opis legendy o will idach, zmarłych przed 
śiubem dziewczętach, przybierających postać zjaw, zwodzących swym 
tańcem młodzieńców. 

Willidy, przybrały jednak w fantazji Gautiera bardzo francuski charak
ter, którego wdzięk i elegancja zastąpiły ludową prostotę. 

Szkic libretta Gautier powierzył doświadczcnemu libreciście i modne
mu wówczas „salonowemu poecie" Jules-Henri Vemoy Je Saint
Georges (1801-1875). O ile literacki pomysł Theophiłe'a Gautiera ujęty 
był jako poetycka metafora „rozdartych serc, które zdają się unosić jak 
martwe miłości", to jego opracowanie dramaturgiczne nie odbiegało od 
schematu akcji innych baletów tego okres~. 
Również muzyka „Gisełłe" ma dziś znaczenie tylko jako tło akcji sc':!
nicznej. 
Twórczość kompozytora, Adolphe'a-Charlesa Adama (1802-1856) zna

my właściwie tylko na podstawie „Ciselle", dzięki niej bowiem zdobył 
trwałą pozycję na scenach teatralnych. Wiemy z ówczesnych krytyk, że 
po premierze „Ciselle" muzykę jej uznano za lepszą od innych partytur 
baletowych. Podkreślano inwencję melodyczną i ścisły związek z sytu
acjami scenicznymi dzięki kompetencjom autora w sprawach tańca . Nie
co inaczej ocenia się ją współcześnie. W swej mt:'nografii po~więconej 
„Giselle", Serge Lifar przerównuje jej muzykę do „bukiecika zasuszo
nych fiołków, znalezionego w szufla.:lzie babuni". Wskrzesza ona bo
wiem rzewny, sentymentalny i naiwny klimat dawno minionej epoki. 

W znacznie większym stopniu atmosferę romantyczną „Giselłe" odda
je jej choreografia i to nawet mimo wielu późniejszych zmian, których 
autorzy respektowali jednak zawsze główne założenia oryginału. 

Na afiszach i w progr..mach premierowych jako główny autor chore
ografii figurował oficjalny baletmistrz Królewskiej AkaJemii Muzyki w 
Paryżu, Jean Coralli (1779-1854). W rzeczywistości jednak została ona w 



1 P zbi rńw 

1 a 11 • m c: ntacji 
ZG ZASP 

znacznej części skomponowana pnez zaproszonego do współpracy 

sławnego tancerza, Jules Perrota (1810-1892), a tajemnica usunięcia w 
cień drugiego autora kryje się gdzieś w mrocznych zakamarkach zakuli
sowych intryg. Prawdopodobnie Perrot skomponował wszystkie tańce 
dla swojej żony, Carlotty Grisi (odtwórczyni roli tytułowej) a Coralli 
wszystkie sceny pantomimiczne. Autorstwo tańc::'w zespołowych nie 
zostało pnez historyków baletu dokładnie ustalone. 
Obaj au tony szeroko wykorzystali technikę tańca na puentach. 

Premiera „Giselle" odbyła się w Królewskiej Akademii ~uzyki w Pa
ryżu 28 czerwca 1841 r. Dekoracje przygotował Luc-Charles Ciceri (1782-

181>8), ceniony specjalista od efektów świetłnycn i nastrojowych nocy 
księ::ycowych. Zgodnie z inttncj'J choreografów, zastosował on dla pod
kreślenia fantastyki, specjalne urządzenia, tzw. fiugi. przenosz'Jce w po
wietnu tancerki, zawieszone na umocow.mym w talii drucie. 

Na przestrzeni przeszło srutn;ydziestoletn:ch dziejów „Giselle" mu
!liały :iieuchronnie zajść w niej pewne zmiany, wynikaj'Jce z koniecz
ności przystosowania inscenizacji do wymogów estetycznych kolejnyd. 
pokoleń widzów. Przebywaj'łcy w Petersburgu w latach 1848-1859 Jułes 

Per.ot, zaangażowany jako baletmistrz carskiego teatru, nie b~dąc jui 
skrępowany więzami współpracy z Corałlim, starał się pt'Zybliżyć „Gi
selłe" do własnych kon.:ep•.:ji artystycznyC'h, uwypuklając przede 
wszyc;tkim jej wątek dramatyczny. W kolejnych wznowieniach od 1849 

do 1S5ó roku usunął łub skrócił kilka nadmiernie rozbudowynych „mo
nologów" i „di;.ilogów" pantomimicznych, dodał też pas de trois w I ak
cie. Dalszych zmian w rekonstrul<cj; „Giselle" dokonał wielki mistrz 
choreografii, Mar'n Petipa (1818-1910), długoletni baletmistrz Teatru 
Mar1jskit:go w Petersbu1gu. Nie naruszając ogólnego planu choreogra
ficznego. Petip.: oczyścił go z wielu późniejszych. obcych stylistycznie 
naleciałości, skorygował tańce zespołowe i poprawił czystość rysunku w 

ewolucjach corps de ballet; dodał też dwie wariacje Giselle do muzyki, 
napisanej specjalnie przez L.A.Minkusa i włóiczonej do partytury Ada
ma: utrzymaną w wirtur.zowskim stylu włoskim wari;.cj~ w r akcie oraz 
drugą, bliższą sty!ow! romantycznemu, w II akcie. 

Polska prapremiera spolszczonej w tytule „Gizelii" odbyła si~ w war
szawskim Teatrze Wielkim 2!!. l.1848 r. Autorem jej rekonstrukcji był 
zasłużony baletmistrz i pierws-::y polski choreograf większego formatu, 
Roman Turczynowicz 11813-188'.?). 

(obszerne fragmenty eseju zamieszczonego w programie premierowym 
„Giselle", 23 kwietnia 1977 r.) 


