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SCENICZNE DZIEJE 
"GlSELLE" 

Balet -w przeciwieństwie do innych sztuk utrwalonych w rzeźbie, 

rysunku czy druku jest sztuką ulotną, dzie!a jej żyją tylko w przemijają
cej postaci scenicznej przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Niewiele 
jest jednak takich dzieł zachowanych w żywej tradycji. Do nich należy 
"Giselle", której trwałość w stosunkowo mało skażonej postaci umożliwił 
ten zachowany scenopis akcji. 

Znany poeta i krytyk literacki, Theophile Gautier (1811- 1872) za
fascynowany lekturą książki Heinricha Heinego o li-
teraturze pięknej w Niemczech (znanej we 
Francji pod tytułem "De 1 'Allemagne", 
1835), zwrócił uwagę na zawarty tam 
opis legendy o willisach, odpowied
nikach słowiańskich wił, zmarłych 
przed ślubem dziewczętach, zwo
dzących młodzieńców swym tań

cem w postaci zjaw. Legenda ta na
sunęła mu pomysł libretta baleto
wego, którego szkic powierzył do
świadczonemu libreciście opero
wemu i modnemu wówczas "salo
nowemu poecie", Jules-Henri Ver
noy de Saint-Georges (1801-1875). 
O ile literacki pomysł Gautiera uję-
ty byl jako poetycka metafora 
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"rozdartych serc", to jego opracowanie dra
maturgiczne nie odbiegało od schematu ak
cji innych baletów tego okresu. Vernoy de 
Saint-Georges podzieli! ją na dwa akty: 
pierwszy realistyczny, "wieśniacki" z ca-
łym bagażem sielankowej ludowości 
i drugi fantastyczny, wypełniony ta11ca-
mi duchów i zjaw. Muzykę skompono
wał Adolphe Charles Adam (1803-
1856) wielce p!odny autor oper ko
micznych i baletów; stworzył struktu
rę prostą związaną z sytuacjami sce
nicznymi, zlożoną z krótkich tematów 
melodycznych, zręcznie zestawionych 

.IL.I\ CllH\1.LI 

i skontrastowanych w nastroju, bądź użytych jako motywy przewodnie 
glównych postaci. Jako autor choreografii nowego baletu figurował na 
afiszu oficjalny baletmistrz Królewskiej Akademii Muzyki w Paryżu, Jean 
Coralli (17 9-1854). W rzeczywistości jednak została ona w znacznej czę
ści skomponowana przez zaproszonego do wspólpracy sławnego tance
rza i choreografa Jules Perota (1810-1892), a tajemnica usunięcia go 
w cień kryje się gdzieś w zakamarkach zakulisowych intryg. Premiera 
"Giselle" w dekoracjach Luc-Charles Ciceriego i kostiumach Paula Lor
miera odbyła się 28 czerwca 1841 roku. Pierwszą wykonawczynię roli 
tytułowej była Carlotta Grisi (1819-1899), jedna z czołowych tancerek ba
letu romantycznego; rolę Alberta kreował Lucien Petipa, starszy brat 
sławnego choreografa Mariusa, rolę Mirty, królowej willis -Adele Dumila
tre. Ogromny sukces wróżył baletowi długotrwały żywot sceniczny. Istot
nie zająl on poczesne miejsce w repertuarze światowym, gdzie jego po
zycję ugruntowały nie tylko właściwości stylistyczne i znaczenie histo
ryczne, lecz także pewne trwałe wartości. 

Powstała jako pełny wyraz estetycznych i ideowych założeń ro
mantyzmu, "Giselle" zawiera także - mimo naiwnej akcji, pozbawionej 
większej wartości artystycznej muzyki i sentymentalnego klimatu wiele 
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istotnych walorów. Są nimi: zgodność konwencji ruchowej z treścią ba
letu, zgodność choreografii z muzyką, logiczny plan choreograficzny 
związany z akcją, proporcjonalne rozmieszczenie różnego rodzaju tań
ców (klasycznych i charakterystycznych, solowych i zespołowych) oraz 
scen mimicznych. Wszystkie te elementy były nieraz i są przez dzisiej
szych inscenizatorów -rozmaicie interpretowane, pozostają jednak pod
stawą kompozycji baletowej, godnej miana choreografii. 

AU.IOURIYHl!I u ·;,01 'ł.& JUi·'\ I M I. 

LA PREMIF:RE: REPRf..sUYIATIO'.'' IJE 

GISELLE 
O() 

LES WILIS 

( lfANT. "' 1.l' .•SSHlft . r„rnr.voT.W„BTU.. .W-01.L"<l[R.SAIJ\l - DF."IS.OCTA~E 
W- \\' IOEMAf'ł1'il . lL1 \f' . l.a,a._..,.. 

D .41,·.~t: U.-ou ~ fłoU..1 : M„ ~.'IOi\ . MABUJ.L PITIPA . ~1.1114,C.C,...Ul1,D-pl~'ł. 
~ 1101..l i,n. '.'' Hto1\LI( rrruAML.."' LA.aBE'L.. fORSTł:l\ . ~11 Ol -"ll..ATU 
AMLt C>l :1'ł1Lo\ TIU'.. Cu.LOTTA GRr;(, Bttbl.rtil'. Dtait..:r-. W~U1otr, •Jiroli,.,,. 

-·-- ._.. -~~·- ~:~:'.f!I tk f~.:~'-8_'~'ra/,au~1:.„'HfH~du~~-- ' . 
·- -- --- - - - -- - --- -- -- ---·- -· --- ...... ~- --- •• „ - --„....._... r--t;"""r:;:;r.;;;;;-_....,..._,~..,.-.-...-..... ... ~.~~--i., ;.....""' nncr-

.\FIS/., l 'lll;.\ l lE llY --1; 1 s~;u,1-:-- z Hl l li l ' 1 .~1 I 

Na przestrzeni przeszlo 130-letnich dziejów ''Giselle", musiały nie
uchronnie zajść w niej zmiany, wynikające z konieczności przystosowa
nia inscenizacji do wymogów estetycznych kolejnych pokoleń widzów. 
To co dziś stanowi uświęconą tradycję podstawę inscenizacji "Giselle", 
ukształtowało się w drugiej połowie XIX wieku w Rosji. Wprawdzie 
pierwsze wystawienie tego baletu poza Francją miało miejsce 12.111.1842 
roku w Her Majesty's Theatre w Londynie, przy współpracy Perrota 
i mniej znanego baletmistrza Andre Jean Jacques Deshayes'a, lecz nie 
wpłynęło ono na dalsze jego losy. 
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W roku 1841 dyrekcja Teatru Wielkiego w Petersburgu wydelego
wala do Paryża pracownika teatru, francuskiego baletmistrza Antoine-Ti
tus Dochy (znanego jako Titus), by rozejrzal się za baletowymi nowościa
mi. Titus znał więc paryską ''Gisełle" jako widz i opierając się na pamięci 
wzrokowej odtworzył balet, zapewne dokładnie, na scenie petersbur
skiej, gdzie premiera jego odbyła się 18.Xll.1842 roku z Eleną Andrejano
wą w roli głównej. Przebywający w Petersburgu w latach 1848-1859 Ju
les Perrot, nie skrępowany już więzami współpracy z Corallim, starał się 
przybliżyć "Gisełle" do własnych koncepcji artystycznych, uwypuklając 
przede wszystkim jej wątek dramatyczny. W kolejnych wznowieniach od 
1849 do 1856 roku usunął lub skrócił wiele nadmiernie rozbudowanych 
"monologów" i "dialogów" pantomimicznych, usunął postacie wieśnia
ków z II aktu, dodał też pas de trois w I akcie. Z chwilą otwarcia w roku 
1860 nowego gmachu Teatru Maryjskiego trzeba było przystosować in
scenizację i choreografię "Giselle" do potrzeb większej sceny oraz 
uwzględnić wyższy poziom techniki corps de ballet'u, który w prapre
mierowym przedstawieniu nie tańczy! jeszcze na pointe-ach. Dalszych 

~ l.llllł"S l'l·:Tll '.\ 
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zmian w rekonstrukcji "Giselle" dokonał wielki mistrz 
choreograf, Marius Petipa (1818-1910). Nie naru-
szając ogólnego planu choreograficznego, Petipa 
oczyścił go w latach 1884-1887 z wielu później

szych naleciałości, skorygował tańce zespołowe 
i ustalił czyste w rysunku linie corps de bal-
łet'u, dodał też dwie czyste wariacje "Giselle" 

do muzyki napisanej specjalnie przez A. 
Minkusa: utrzymanej w stylu wirtuozow
skim balerin włoskich wariację w I akcie 
oraz drugą w Il akcie, bliższą stylowi ro
mantycznemu. Historykom radzieckim 
nie udało się jeszcze ustalić autorstwa po-
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szczególnych zmian, dokonanych przez 
Perrota lub Petipę , wiadomo tylko, że 

z I aktu usunięte zostały szeroko rozbudo-
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wane w oryginale "święto Bachusa" oraz długi monolog matki Giselle, 
" opowiadającej" na migi niemal calą legendę o willisach, w scenie sza
leństwa Giselle dawną próbę samobójstwa Alberta zastąpiono jego roz
paczą nad ciałem ukochanej. Z aktu li znikły efekty powietrznych lotów, 
gdy postacie will is fruwały zawieszone na drutach. Tak więc istnieją trzej 
autorzy zachowanej wersji "Giselle": Coralli - Perrot- Petipa. Zasługą 
ostatniego jest ocalenie tego baletu od zagłady i ustalenie jego ostatecz-
nego kształtu. 

w Paryżu " Gisełle" grana była bez przerwy do roku 1849, z prze-
rwami do roku 1868. W tym czasie wystawiło ją 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 

Powstały też dwie inne wersje "Gisełle " . Angielski pisarz William 
Moncrieff, urzeczony widzianym w Paryżu baletem, napisał "dramatycz
ną, melodrama-
tyczną, chore
ograficzną i fan
t as tyczną opo
wieść o zabobo
nach" pod tytu
łem "Giselle, czyli 
nocne zjawy tan
cerek". Ten dzi
waczny konglo
merat pojawił się 
23. VIII. 1841 na 
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scenie Theatre Royal w Londynie. 
Natomiast włoski baletmistrz Anto
nio Coppinidal 17.1.1843 wystawił 
na scenie mediolańskiej La Scali 
własną wersję tematu Gautiera 
z nową muzyką Giovani Bajetti, nie 
stała się ona jednak rywalką orygi
nalnej wersji paryskiej. Do końca 
XIX w wersja ta utrzymuje się w re
pertuarze wielu teatrów. 

Nas interesują przede 
wszystkim jej polskie inscenizacje. 
Warszawska prapremiera spolsz
czonej w tytule "Gizelli" odbyła się 
w Teatrze Wielkim 20.1.1848 roku. 
Autorem choreografii byl zasłużony 
baletmistrz i pierwszy choreograf 
większego formatu, Roman Turczy
nowicz (1813-1882) , który - podob
nie jak Titus w Petersburgu - prze
niósł na warszawską scenę "Gisel
le" "z pamięci , wprowadzając praw
dopodobnie wiele zmian własnego 
pomysłu . I tak z ówczesnych recen
zji dowiadujemy się na przyklad, ze 
pas de deux w I akcie było gonitwą 
za bukietem kwiatów, który Giselle 
usiłowała odebrać Konradowi (jak 
Turczynowicz ochrzcił AJ berta); "ko
cha, lubi, szanuje(„.) ''. W innym 
miejscu jest mowa o trzech grupach 
willis w II akcie podczas gdy wory
ginalnej choreografii tworzyly one 
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trzy szeregi lub sześć grup w chwili otoczenia Hilariona, który zresztą 
u Turczynowicza, sam skacze ze skały, uciekając przed pogonią napastni
czek. Wdzięcznym zadaniem dla polskiego historyka baletu jest zbadanie 
innych odstępstw Turczynowicza od oryginału i ustalenie kształtu pierw
szej polskiej inscenizacji "Giselle". Balet cieszył się wielkim powodze
niem u publiczności warszawskiej; chwalono szczególnie wykonawców 
glównych ról Konstancję Turczynowiczową i Aleksandra Tarnowskiego 
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oraz Annę Piechowicz w roli Mirty i Feliksa Krzesińskiego jako Hilariona. 
Podobały się też dekoracje projektowane przez Antonio Sacchettiego. 
W tej wersji balet utrzymał się w repertuarze do roku 1868; wznowiono 
go w roku 1881 dla pierwszej polskiej primabaleriny, Heleny Cholewic
kiej. 

W wieku XX powodzenie "Giselle'· zdaje się nie sl abnąć. choć 

okres najmniejszego zainteresowania przypada na lata międzywojenne, 

gdy pod wp~rwami Baletów Rosyjskich Diagilewa, ekspresjonizmu Mary 
Wigman i Kurta Joossa oraz jazzu zaznacza s ię odwrót od baletu roman
tycznego. Renesans tego stylu dokonuje się po Il Wojnie Światowej, gdy 
na scenach odżywa znów "Giselle''. "Sylfida" i "La filie mal gardee". Wy
kaz najważniejszych premier "Giselle" w ostatnich dziesiątkach lat 
zająłby kilka stron druku, z konieczności więc trzeba tylko 
pokrótce wspomnieć o jej losach w różnych krajach. 

\Y/ swej ojczyźnie balet wznowiony był w Operze 
Paryskiej dopiero w roku 1924 według dokładnego 
"stenogramu", który wywiózl z Petersburga prze
bywający na emigracji rosyjski reżyser bale-
tu Nikołaj Siergiejew (1876-1951). W ro-
lach głównych wystąpili: rosyjska ba-
lerina Olga Spiesiwcewa i Francuz Al-
bert Aveline. Do wersji tej szereg 
zmian wprowadził w roku 1938 
Serge Lifar jako późniejszy partner 
Spiesiwcewej. Po kolejnym wzno-
wieniu w roku 1954 dla Niny Wy
rubowej, ostatnio Opera Paryska 
otrzymała w 1972 nową wersję 
"Giselle" sławnej tancerki i chore
ografki kubańskiej Alicji Alonso. 
Starała się ona przybliżyć balet 
do wcześniejszych romantycz
nych wersji Perrota, włączając 
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corps de ballet do udziału w akcji i umieszczając 
w I akcie, zamiast pas de deux, dawniejsze pas 
de dix Perrota, tańczone przez uczestników 
"święta winobrania". Jako francuskie odtwór
czynie roli Giselle zasłynęły: Lycette Darso-
11Val, Yvette Chauvire a ostatnio Violette Ver
dy ijacquelina Rayet. 

W Związku Radzieckim najczystsza 
wersja "Giselle" zachowala się w leningradz
kim Teatrze im. Kirowa, gdzie w ostatnich 
dziesiątkach lat ro l ę tytułową tańczyły: Raisa 

Struczkowa, Natalia Makarowa i Irina Kołpako

wa. Wersję tę przeniósł w roku 1944 do Teatru 
Wielkiego w Moskwie Leonid Lawrowski, powie-

T.111.11: 1I\111:-> 1111\.1 rzając glówne role Galinie Ula nowej i Aleksemu 
Jermołajewowi. Po nich role te przejęli : Jekaterina 

Maksimowa, Natalia Bessmiertnowa, Wladimir Wasiliew, Michaił law
rowski. 

Wersję petersburską pokazała po raz pierwszy na Zachodzie gru
pa artystów Teatru Maryjskiego z Anną Pawłową na 
czele, dając w roku 1908 przedstawienia (skróco
nej "Giselle") w Rydze, Helsinkach, Sztokhol
mie. Kopenchadze, Berlinie i Pradze. Balet 
wszedł też do programu pierwszego ··se
zonu Rosyjskiego", organizowanego w ro-
ku 1910 w Paryżu przez Sergiusza Diagile-
wa (1872-1929). Publiczność paryska, 
a w następnym roku także londyr'\ska, 
podziwiala wówczas Tamarę Karsawinę 
i Waclawa Niżyńskiego w głównych ro-
lach. W dalszej swej działalności Diagi-
lew nie powrócił już nigdy do roman
tycznej "Giselle", dla której zabrakło 
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miejsca w Jego ustawicznym poszukiwaniu nowych formuł artystycz
nych. 

W Anglii rozpowszechniła się głównie rekonstrukcja Siergiejewa. 
Pierwsze angielskie przedstawienie "Giselle" dal w roku 1932 zespół Ca
margo Society w Londynie, w dwa lata później Vie-Wells Ballet z Alicją 
Markovą, następne Sadler's Wells Ballet z Margot Fonteyn i Robertem 
Helpmannem. 

Działający w Ameryce w latach 1924-39 zespół baletowy Michaiła 
Mordkina, byłego tancerza Teatru Wielkiego w Moskwie, wystawił "Gisel
le" w roku 1937 w Nowym Jorku z Lucią Chase w roli tytułowej . Następ

nie rekonstrukcję Siergiejewa przeniósł dla Ballet Theatre w 1944 Anton 
Dolin, a nowe zmiany wniósł do niej w roku 1946 George Balanchine, 
gdy główne role objęli Alicja Alonso i Igor Juszkiewicz. W 1944 "Giselle" 
dotarła aż do Australi, gdzie włączył ją do swego repertuaru zespół bale
towy założony przez Czecha- Edwarda Borovansky'ego. 

Po 80-letniej przerwie "Giselle" ukazała się znów w 1966 roku na 
scenie Państwowej Opery w Berlinie w adaptacji choreografki Lilo Gru
ber, która jako wykonawców premierowego przedstawienia zaprosiła pa
rę artystów węgierskich: Adel Orósz i Viktora Rónę. W niemieckich te
atrach wystawiali ów balet m.in. Alan Carter w Monachium (1956), Ri
chard Adama w Hanowerze (1961), Erich Walter w Di.isseldorfie (1971). 
Operze Budapeszte1'tskiej przekazał "Giselle" w roku 1958 Leonid Ław
rowski, powierzając główne role Zeuzsie Kun i Viktorowi Fulop. 

Na scenie warszawskiego Teatru Wielkiego utrzymywała się daw
na wersja, wznowiona 28.11.1919 przez głównego choreografa polskiego 
tego okresu, Piotra Zajlicha (1884-1948), który jednak w swej insceniza
cji wzorował się zapewne na przedstawieniach, znanych mu z okresu 
pracy u Diagilewa i u Pawłowej . W roli tytułowej wystąpiła gościnnie Ha
lina Szmolcówna, w roli Alberta- Zajlich. Gdy po letnich występach w Pa
ryżu i w Londynie Szmolcówna została zaangażowana do Teatru Wielkie
go na stale, ukazała się 17.XI. w "Giselle" już jako jego oficjalna primaba
lerina. Kolejne, ostatnie przed wojną wznowienie ze Szmolcówną i Zyg
muntem Dąbrowskim, miało miejsce 5.I.1928 roku. W okresie tym balet 
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"Giselle" nie cieszy ł się jednak wielkim powodzeniem u warszawskiej pu
bliczności . Większe sukcesy odnosił w Polsce Ludowej, począwszy zwłasz
cza od roku 1960, gdy czystą, tradycyjną wersję Coralliego -Perrota- Pe
tipy przekazali Operze Warszawskiej artyści Teatru im. Kirowa: Natalia 
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Dudinska i Konstantin Siergiej ew. A oto kolejne inscenizacje "Giselle" na 
scenach polskich: 

Łódź, 26.VII.1959, Teatr Nowy, zespól Opery Łódzkiej, choreogra
fia Feliks Parnell, scenografia Ewa Sobotowa, z Marią Łapinską i Felik
sem Malinowskim; 

Wrocław, 12.Xll.1959, Państwowa Opera, choreografia Jerzy Go
gół, scenografia Aniela Wojciechowska, z Klarą Kmito, Bronisławem Kro
pidłowskim, ···Barbarą Goślinską, Rutą Syldorf, Lidią Cichocką, Krysty
ną Dąbrowską, Danutą Dobrowolską , Waldemarem Karstem i Klemen
sem Nowickim (*-przyp. red.); 

Warszawa, 19.JII.1960, Państwowa Opera, in
scenizacja Natalia Dudinska, Konstantin Siergie-
jew, scenografia Karol Frycz, z Marią 
Krzyszkowską i Henrykiem Giero; 

Poznań, 8.lV.1967 Opera im. 
Stanisława Moniuszki, insceniza
cja Nina Ulnowa, scenografia 
Barbara Jankowska, z Olgą Sa
wicką i Wiesławem Kościela
kiem; 

Warszawa, 20.IV.1968, 
Teatr Wielki, choreografia 
Aleksiej Cziczinadze, scenogra
fia Andrzej Majewski, z Marią 
Krzyszkowską i Gerardem Wil
kiem; 

Bytom, 4.Xll.1971, Opera 
Śląska, inscenizacja Barbara Ka
sprowicz, scenografia Tadeusz 
Gryglewski, z Joanną Szabel
ską; 

Wrocław, 8.IX.1973, Pai1-
stwowa Opera, choreografia 

18 

IWl'.1 SYl.lllll:F. l\"\l.l1f:ll 11: h.11::<T 

I 
I 

{ 

I 

J. Coralli i M. Petipa, opracowanie choreograficzne Dina Aripowa (ZSRR), 
z Malgorzatą Polyńczuk, Lucyną Sosnowską, Jolantą Kruszewską, Fran
ciszkiem Knapikiem, Wiesławem Kościelakiem, Henrykiem Walentowi
czem, Beatą Starczewską, Rutą Syldorf, Urszulą Fabiszewską, Waldema
rem Foglem, Janem Mazurem, Stanisławem Sitkomiskim,Julianem Hasie
jem, Henrykiem Sawickim, Jackiem Zelentem. 

IRENA TURSKA 
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"GISELLE" -KLEJNOT BALETU ROMANTYCZNEGO 

28 czerwca 1841 roku 
wystawiono w Operze Pary
skiej "Giselle". Od tego wieczo
ru balet rozpocząl swój trium
falny i nieprzerwany po dzień 
dzisiejszy pochód początkowo 
poprzez wybitniejsze sceny ba
letowe ówczesnej Europy, 
a wraz z rozpowszechnieniem 
się sztuki baletowej na innych 
kontynentach zawędrował do 
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wszystkich zakątków świata. Obecnie stanowi jedną z pozycji tzw. żela
znego repertuaru, doczekał się licznych i różnorodnych opracowań, wy
konywany jest zawsze przez najwybitniejsze siły każdego zespołu. 

Co sprawiło , że ten muzealny już tylko mogłoby się wydawać za
bytek zyskał taką popularność po obu stronach rampy, zachował świe
żość i zdolność angażowania i wzruszania widzów, tak przecież odmien
nych psychicznie, mających zupełnie inne zapotrzebowania i kryteria ar
tystyczne niż ci sprzed stukilkudzięsięciu lat? 

Najtrafniej chyba odpowiedział na to nielatwe przecież pytanie Ar
nold Haskell , jeden z najwybitniejszych współczesnych znawców i teore
tyków baletu: "Giselle" przetrwała, ponieważ stanowi najczystszy wyraz 
swojej epoki, oraz dlatego, iż jej glówna rola jest najlepszym sprawdzia
nem możliwości baleriny( ... ). Osiągnięcie w roli Giselle sukcesu, nieza
leż nie od jego stopnia, oznacza zarówno godną uwagi tancerkę, jak ak
torkę ( ... ). Balet żyje, ponieważ jego główna rola jest żywą postacią, któ
rej cierpienia mogą wzbudzić współczucie( ... ). jeszcze jednym powodem 
przetrwania "Giselle" jest jej poziom dramaturgiczny (. .. ). "Giselle'' nie 
stanowi jedynie pretekstu do tańca , ale wyraża dramat i dlatego jest cią
gle żywym dziełem . 

2.0 
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"Giselle" powstała w czasach najpełniejszego rozkwitu romanty
zmu, który kultywował wszystko, co tajemnicze i nadprzyrodzone, który 
umiłował ludowe podania i fantastyczne legendy. Nic więc dziwnego, że 
balet stal się idealnym środkiem wyrazu dla tych upodobań. Taneczne 
sceny Europy opanowały postaci wiejskich, naiwnych dziewcząt , skrzy
dlatych nimf i nadprzyrodzonych istot, zrodzonych niegdyś z fantazji lu
dowej różnych narodowości. Każda z nich przeżywała nieszczęśliwą mi
łość, często prowadzącą do obłąkania lub unicestwienia, rzadko której 
dane było połączyć się z ukochanym. Tematyka tych baletów sprzyjała 
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wprowadzaniu różnorodnych rodzajów tańca: od ludowego, narodowe
go począwszy, poprzez charakterystyczny, aż do czystej klasyki ze świeżo 
wprowadzonym w użycie kobiecym tańcem na palcach. Z bogactwa tych 
wszystkich wątków twórcy wybierali zwykle jeden, dominujący i wokół 
niego budowali widowisko. Natomiast w przypadku Giselle" wątki te wy
korzystano niezwykle wszechstronnie i - co ważniejsze - bardzo harmo
nijnie. Dlatego właśnie "Giselle" można uznać za najpełniejszy wyraz 
swojej epoki. 

W większości baletów romantycznych postać głównej bohaterki 
bywała tak dalece eksponowana, że wszystkie pozostałe elementy wido
wiska z konieczności ograniczały się jedynie do roli tła. Działo się tak dla
tego, że balety w tej epoce powstawały z reguły z myślą o zaprezentowa
niu konkretnej, wybitnej tancerki. Obarczone zasadniczymi wadami kon
strukcji dramaturgicznej znikały najczęściej ze sceny wraz ze zmierzchem 
gwiazdy, której zawdzięczały swoje powstanie. Inaczej rzecz przedstawia 
się w wypadku "Giselle". Wprawdzie i w tym balecie zgodnie z duchem 
epoki rola tytułowa jest wyeksponowana na plan pierwszy, jednak po
zostałe role - przede wszystkim Alberta i Hiłariona - zostały 
również konkretnie zarysowane i konsekwentnie prze
prowadzone, co niewątpliwie przyczynia się do za
chowania równowagi dramaturgicznej dzieła. Ak
cja baletu toczy się wartko, zręcznie przeplatając 
sceny solowe i zespołowe, wszystkie tance ma-
ją logiczne uzasadnienie, treść jest w pełni 
zrozumiała bez pomocy libretta, a temat- mi-
łość tak wielka, że wybaczająca największe 
krzywdy i sięgająca poza życie doczesne -za
wsze aktualny i trafiający do każdego od
biorcy bez względu na epokę i poglądy. 
Są to walory, które zapewniają "Gisel-
le '· wysoki poziom dramaturgiczny, 
znacznie przewyższający wszystkie in-
ne dzieła tego okresu, a niczym nie 

ustępujący wybitnym baletom czasów późnieszych . 
Wreszcie sama postać Giselle. Wiele jest ról w tzw. żelaznym reper

tuarze baletowym, o których marzą młode, ambitne tancerki: Odetla
Odylia z "Jeziora łabędziego '', Aurora ze " Śpiącej królewny", "Kopciu
szek", Julia z ·'Romea i Julii" , żeby wymienić tylko te najbardziej 
znane. Dobre wykonanie każdej z nich wymaga od baleriny 
poważnego wysilku i umiejętności nie tylko fi-
zycznych, technicznych, ale i przemyślenia 

koncepcji aktorskiej, którą trzeba "wpa
sować" w wyjątkowo ciasne ramy cza
sowe i ruchowe. Należy bowiem pa
miętać , że możliwości wyrazowe 
tancerki ogranicza w czasie mu-
zyka, a w doborze ruchów -
choreografia. Jakże niewie
le miejsca pozostaje w tych 
warunkach na inwencję 

własną! Są role jednorodne, 
oparte konsekwentnie na 
jednym uczuciu, są inne, bar
dziej skomplikowane, ale roz
wijające w trakcie trwania całe
go baletu jeden motyw. Rola Gi
selle należy do najtrudniejszych, 
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najbardziej złożonych pod względem psychologicznym, ale i dającym naj
większe pole do popisu. 

Haskell tak ujmuje trudnośc i aktorskie roli: "Na początku baletu 
jest Giselle beztroską wiejską dziewczyną, uwielbiającą taniec i bardzo 
zakochaną. Następnie widzimy ją zdradzoną i doprowadzoną do szaleń
stwa, popełniającą w końcu samobójstwo. W drugim akcie tancerka jest 
duchem i musi wywołać w nas wrażenie, iż jest wcieleniem lekkości , 

a więc przedstawić uderzający kontrast w stosunku do rumianej wie
śniaczki z pierwszego aktu. Aktorstwo tej roli nastręcza nieskończoną 



ilość trudności (.„). Osiągnięcie sukcesu w roli Giselle oznacza triumf in
dywidualności -rzadki wypadek prawdziwej indywidualności dysponują
cy wysoką techniką". 

Z pozostalych elementów składowych "Giselle" konkretnie można 
ocenić jedynie muzykę. Nie jest to na pewno najwyższych lotów kompo
zycja - romantyczny balet z reguly traktował muzykę jako akompania
ment do tańca- stanowi jednak trafny i przyjemny w odbiorze odpowied
nik słuchowy tego, co dzieje się na scenie. Adolf Adam należał do najpo-

pularniejszych i najlepszych w tej epoce kompozytorów muzyki baleto
wej, a "Giselle" uznawana jest za jeden z wybitniejszych jego utworów. O 
kształcie scenografii Pierre'a Ciceriego i wyglądzie kostiumów projekto
wanych przez Paula Lormiera, można sądzić tylko na podstawie licznych, 
zachowanych litografii. Są to więc źródła pośrednie, przetworzone przez 
talent rysownika i litografa. Ciceri i Lormier, najwybitniejsi w swej dzie
dzinie paryscy artyści, stworzyli dla "Giselle" oprawę plastycznę stojącą 
na najwyższym ówczesnym poziomie, ale też nie odbiegającą od przyję
tych schematów. Faktem jest, że scenografowie późniejszych i współcze
snych inscenizacji czerpią natchnienie przeważnie z zachowanych ro
mantycznych przekazów. 

Najtrudniej może wyrobić sobie pogląd na sprawę choreografii 
i wierności współczesnych wersji w stosunku do oryginału Jeana Coral-

liego i Julesa Perrota. Choreografia jest sztuką opartą na tradycji pamię
ciowej, przekazywaną drogą poglądową z pokolenia na pokolenie. Każ
dy choreograf, każda wybitniejsza tancerka wnosili i wnoszą coś własne
go do tej tradycji. Ewolucji ulegał i ulega nadal sam taniec klasyczny. 
Obecnie istnieje kilka zasadniczych wersji choreograficznych "Giselle", 
które stanowią podstawę większości współczesnych inscenizacji. Do naj
popularniejszych należy wersja opracowana w roku 1884 przez Mariusa 
Petipę na podstawie wcześniejszej inscenizacji, przygotowanej dla Teatru 
Maryjskiego w Petersburgu w roku 1851 przez Perrota według paryskiej 
choreografii CoraJliego, oraz współczesna, AJicji Alonso, oparta na fran
cuskiej tradycji Coralliego-Perrota i studiach nad rozlicznymi litografia
mi i opisami z epoki romantyzmu. Własne, wybitniejsze interpretacje 
opracowali m.in. Anton Dolin, Serge Lifar i Erik Bruhn. W jakim stopniu 
te wersje zbliżają się do oryginalnej - trudno już dziś ocenić. 
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Spośród dziewiętnastowiecznych odtwórczyń roli Gise!le żadna 
chyba, jeśli wolno sądzić na podstawie ówczesnych opinii, nie dorówny
wała tej pierwszej, dla której rozmiłowany w balecie poeta francuski The
ophile Gautier obmyślił temat widowiska -Carlotcie Grisi , Włoszce o nie
bieskich oczach i blond włosach, jednej z trzech najsłynniejszych tance
rek epoki. Nie dorównały jej nawet dwie pozostałe: Maria Taglioni i Fan
ny Elssler. W naszym stuleciu niezapomniane kreacje stworzyły Tamara 
Karsawina, Anna Pawłowa, Olga Spiesiwcewa, Margot Fonteyn, Yvette 
Chaueiree, Galina Ulanowa, Alicja 
Alonso i wiele innych, godnych uwagi 
tancerek. 

Równie długa i obfitująca w na
zwiska pierwszej wielkości jest lista 
wykonawców roli Alberta. W dziewięt

nastym wieku po pierwszym, prapre
mierowym Albercie, którym był Lucien 
Petipa, starszy brat słynnego chore
ografa Mariusa, najtrwalej zapisał się 

w pamięci współczesnych świetny tan
cerz i choreograf jules Perrot. W dwu
dziestym wieku najbardziej pamiętne 
kreacje stworzyli Wacław Niżyński , An
ton Dolin, Serge Lifar, Jurij Żdanow, 
Konstanty Siergiejew, Erik Bruhn i in- .11 .11 :.1.1\J.111 1\(1111 . 1:1uh H1u 11 -..: 

ni. 
Polska prapremiera "Giselle" od była się na scenie Teatru Wielkie

go w Warszawie 20 stycznia 1848 roku, a więc w siedem lat po paryskiej , 
w choreograficznym opracowaniu najwybitniejszego choreografa pol
skiego w dziewiętnastym stuleciu Romana Turczynowicza. Współpraco
wali z nim dyrektor orkiestry baletowej Józef Stefani oraz scenograf An
tonio Sacchetti. Rolę tytułową wykonała świetna, pełna eksperesji tan
cerka, żona choreografa, Konstancja Turczynowiczowa, partnerował jej 
Aleksander Tarnowski. Warto zaznaczyć, że w roku 1853 publiczność 
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warszawska miala okazję podziwiać kreację Carlotty Grisi, która wystę
pami gościnnymi w Teatrze Wie] kim zakończyła swą świetną karierę sce
niczną. Po kilku latach przerwy, 3 maja 1881 roku, wznowiono "Giselle" 
specjalnie dla eterycznej gwiazdy warszawskiego baletu Heleny Chole
wickiej, której partnerował Aleksander Gillert. W tej inscenizacji "Gisel
le" przetrwa la na scenie Teatru Wielkiego do początków naszego wieku, 
żadna jednak z kolejnych interpretatorek roli tytułowej nie zapisała s i ę 
trwalej w pamięci widzów. Po raz ostatni przed rokiem 1939 wprowadził 
"Giselle" na scenę warszawską Piotr Zajlich , 28 lutego 1919. Mimo świet
nych kreacji Haliny Szmolcówny i Zygmunta Dąbrowskiego balet nie zdo
łał zainteresować widzów. 

Po roku 1945 Warszawa dwukrotnie oglądała "Giselle" w dwóch 
różnych inscenizacjach: w tradycyjnej, opartej na wersji Coralliego -Peti
py i opracowaniu Natalii Dudinskiej i Konstantego Siergiejewa jeszcze na 
scenie przy ulicy Nowogrodzkiej 49. i w nowo odbudowanym gmachu Te-



atru Wielkiego. Podczas pierwszej premiery, 19 marca 1960, role główne 
tańczyli Maria Krzyszkowska i Henryk Giero, w późniejszych przedsta
wieniach wystąpili: najświetniejsza współczesna polska odtwórczyni par
tii Giselle Olga Sawicka, Lidia Kowcz oraz Zbigniew Strzałkowski i Feliks 
Malinowski. Podczas drugiej premiery, 20 kwietnia 1968, tańczyła po-
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nownie Maria Krzyszkowska w towarzystwie Feliksa Malinowskiego, póź
niej między innymi Elżbieta Jaroń i Janina Galikowska oraz Zbigniew 
Strzałkowski i Gerard Wilk. Warto dodać, że w tej inscenizacji znacznemu 
rozszerzeniu uległa rola Hilariona, którą powierzono Stanisławowi Szy
mańskiemu , Witoldowi Grucy i Ryszardowi Drawuckiemu. 

Poza Warszawą, "Giselle" pierwszy raz wystawiona została w Ope
rze Łódzkiej 26 sierpnia 1959 roku w choreografii Feliksa Parnella z Ma
ryną Łapińską w roli tytułowej . 

8 kwietnia 1967 roku premiera ''Giselle" odbyła się w Operze Po
znańskiej . Stronę choreograficzną według wersji Coralliego-Petipy przy-

gotowała Nina łanowa, jako Gisełle wystąpiła Olga Sawicka, partnero
wał jej Wiesław Kościelak. 
W Operze Śląskiej w Bytomiu 4 grudnia 1971 inscenizowała "Gisełle" 
według tej samej wersji CoraJJiego - Petipy Barbara Kasprowicz. Rolę ty
tułową kreowała Joanna Szabelska. 

Do Wrocławia "Giselle" zawitała po raz pierwszy 12 grudnia 1959 
roku w udanej choreografii Jerzego Gogóla, opartej na wersji Antona Do
lina i w scenografii Anieli Wojciechowskiej . Główne partie otrzymały po
trójną obsadę Giselle -Barbara Goślinska, Klara Kmitto, Ruta Syldorf; Al
bert- Waldemar Karst, Bronisław Kropidłowski , Klemens Nowicki. Po raz 
drugi we Wrocławiu wystawiano "Giseile" 8 września 1973 roku w opra
cowaniu radzieckiej choreografki Diny Aripowej, opartytm na choreogra
fii J. Coralliego i M. Petipy, w scenografii Alicji Wirth-Przybora, pod kie-
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rownictwem muzycznym Zofii Urbanyi-Krasnodębskiej . Główne partie 
otrzymały następującą obsadę: Giselle -Jolanta Kruszewska, Małgorzata 
Potyńczuk, Lucyna Sosnowska; Albert - Franciszek Knapik, Wiesław Ko
ścielak, Henryk Walentynowicz; Mirta -Urszula Fabiszewska.Jolanta Kru
szewska, Beata Starczewska, Ruta Syldorf; Batylda -Lidia Cichocka, Kry
styna Kobylarz; Berta - Maria Daniewska, Zenona Matuszczyk; Baron -
Waldemar Fogiel,Jan Mazur, Stanisław Sitkomirski; Hilary -Julian Hasiej, 
Henryk Sawicki, Jacek Zelent; Powiernik Alberta - Feliks Kudakiewicz, 
Roman Kurniczak, Zbigniew Lecyk. 

JANINA PUDEŁEK 

ao 
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ADOLPHE ADAM 
GlSELLE 
("GISELLE ou LES WILLIS") 
Balet romantyczny w 2 aktach 
Libretto: Jules-Henri Vernoy cle Saint-Georges 
i Theophile Gautier według legendy spisanej 
przez Heinricha Heinego 
Prapremiera: Paryż 28 czerwca 1841 

AKTi 

Zalana słońcem, mala, cicha wioska. Tutaj żyją prości, serdeczni ludzie. 
Młodziutka chłopka - Giselle, cieszy się stońcem , błękitem nieba, śpi e

wem ptaków, a nade wszystko szczęściem miłości - prawdziwej i czystej, 
opromieniającej jej życie. Kocha i wierzy, że jest kochana. Na próżno za
kochany w niej leśniczy próbuje przekonać Giselle, że jej umiłowany Al
bert nie jest prostym chłopem, a przebranym dworzaninem i że ją oszu-
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kuje. Leśniczy przekrada się do wynajętego na wsi domu Alberta i znaj
duje tam srebrną szpadę z herbem. Teraz upewnia się, że Albert ukrywa 
swoje znakomite pochodzenie. W wiosce po polowaniu zatrzymują się na 
odpoczynek wielmoże ze świtą. Chlopi witają bogatych gości. Albert za
skoczony niespodziewanym spotkaniem z przyjezdnymi, usih1je ukryć 
swoją znajomość z nimi. Przecież wśród nich jest jego narzeczona Batil
da. W tym czasie leśniczy ukazuje wszystkim szpadę Alberta i opowiada 
o jego oszustwie. Giselle jest wstrząśnięta krętactwem ukochanego. Jej 
czysty i jasny spokój, nadzieja i marzenia zostały zachwiane. Dostaje 
obłędu i umiera. 

~L\ 111.1 li li.Ili. Z l:ll:\11·;11" lll\"C%.l liZ.I~ 

AKT II 

Nocą, wśród mogił cichego, wiejskiego cmentarza, w księżycowej poświa
cie, ukazują się zjawy willis. ·'Ubrane w powiewne szaty, uwieńczone 
kwiatami.„ niewypowiedzianie pięknie tańczą willisy przy świetle 

księżyca, tańczą tym namiętniej i szybciej, im bardziej czują, że dany im 
do ta11ca czas ucieka, a one znów muszą zejść w swe chłodne jak lód 
mogiły„. " (H. Heine). 
Willisy zauważają leśniczego . Dręczony wyrzutami sumienia, przyszedł 
na grób Giselle. Na rozkaz swojej nieubłaganej przewodniczki Mirty, 
willisy wciągają leśniczego w zwodniczy, widmowy korowód. Krążą 

wokół, dopóki on nie pada bez życia na ziemię. Lecz i Albert nie może 
zapomnieć o utraconej Giselle. Głęboką nocą przychodzi na jej grób. 
Willisy wówczas otaczają młodzieńca. Albertowi grozi los leśniczego, ale 
pojawiający się cień Giselle, jej czysta i bezgraniczna miłość, bronią i 
ratują Alberta od gniewu will is. 
Z pierwszym brzaskiem wschodzącego słońca znikają biale zjawy -
wilJisy. Znika też lekki cień Giselle, Albert zostaje w wiecznym żalu za 
utraconą miłością- miłości ą silniejszą od samej śmierci. 
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KIEROWNCCTWO SOLIŚCI ŚPIEWACY CHÓR Andrzej Straszak* altówki trąbki 
[ ZESPOŁY OPERY Tadeusz Szeptycki* Romuald Żarcjko Kazimierz Bujaczek 
WROCŁAWSKIEJ soprany kierownik chóru Jaroslaw Królikowski Marek Kami1iski Stanislaw Szymanowski 
w sezonie 1997/98 Monika Chabros* Malgorzata Orawska Ryszard Mraz Andrzej Szykula 

Mirosław Wenc 
Ewa Czermak Boleslaw Slowiński Barbara Opalińska 

dyrektor naczelny 
Barbara Kubiak'' korepetytor chóru Wlodzimierz Górecki 

waltornie 
Aleksandra Lemiszka Magdalena Jaszczak basy Elżbieta Siedlecka 

i artystyczny Ewa Murawska-Kalinin Andrzej Adri anowicz Miroslaw Wagner 
Ewa Michnik Jolanta Żmurko inspektor chóru Mieczyslaw Chodaczek wiolonczele Jerzy Porębski 

Andrzej Antosik Marek Ciepły koncertmistrz Krzysztof Prosk ień 
dyrektor mezzosoprany Marek Klimczak Krystyna Marche! Henryk Byś* 

administracyjny Dorota Dutkowska soprany Marek Klosowski 

Slawomir Stobinski Elżbieta Kaczmarzyk- Grażyna Czopowska Krzysztof Marusieński Dariusz Piecha puzony 
Janczak Alicja Golaszewska Kacper Opolski Maria Pa lmowska-

Kazimierz Puchalski 
główna księgowa Barbara Krahel Maria Kamyczek -Nosal 

Jerzy Szlachcic Szwechlowicz 
Wiktor Rakowski 

Urszula S aj Agnie ·z.ka Rehlis Jolanta Kolodz iejska 
Marian Szpak Tomasz Gardziejewski 

Tomasz Druzd* 
Maria Wlcklinska'' Ewa Sobieralska'' 

Grzegorz Piątek* Magdalena Bogdańska 

Halina Majos 
Paweł Miśkowiec Magdalena O!eksyk 

kierownik muzyczny tenory Agnieszka Pniewska tuba 
Tomasz Szreder Bogdan Desoń* Mirosława Rychlowska-

ORKIESTRA kontrabasy Andrzej Wójci k• 
Wiesław Kaczmarczyk Piotr Kosiński * Andrzej Kalinin Dorcz inspektor orkiestry Krzysztof Kafka dyrygenci: Edward Kulczyk Katarzyna Słowińska* Lech Stasiak Ireneusz Szykula Ewa Michnik Igor Łosiejew Malgorzata Walczyk perkusja 

Tomasz Szreder Adam Zdunikowski* Daria Sobin' I skrzypce flety Zbigniew 
Tadeusz Zathey Ireneusz Jakubowski* Bogumila Gorczyca* I koncertmistrz Małgorzata Borzęcka Wojciechowski 

Stanisława Strugała* Stanisław Czermak Albert Nawarecki Krzysztof Loho 
scenograf barytony Tadeusz Witek Jaroslaw Paszko 
Małgorzata Sloniowska Wojciech Dyngosz* alty z-ca koncertmistrza Krystyna 

Zygmunt Kryczka Ryszarda Cibicka Igor Solonienko oboje Wojciechowska* 
Maciej Krzysztyniak Daniela Frankiewicz Danuta Szermińska inspicjenci: Zbigniew Macias* Joanna Grabowska Maria Surówka Konrad Wojtowicz Adam Frontczak Jacek Ryś Beata Kaczmarska Grażyna Starczyńska Renata Więclewska 

harfa 
Julian Żychowicz Rafał Songan* Jolanta Michalak- Jan Szczerek Elżbieta Marczak-

Bogusław Szynalski* Lechowska Piotr Bullo rożek angielski Wilkosz 
kierownik działu Andrzej Witlewski Jolanta Serednicka Magdalena Wąs ik Miroslaw Wi<1cek 
koord}'nacji pracy Anna Wojciechowska Alina Markowska * - współpraca 

artystycznej basy Beata Górecka* U skrzypce klarnety 
Krystyna Preis Wiktor Gorclikow Jolanta Górecka* Włodzimierz Gulka Roman Astriab BALET 

Marek Kępczynski * Malgorzata Barczyk* liona Borek Jadwiga Rymarczuk 

kierownik działu 
Janusz Zawadzki Joanna Majewska* Dorota Mirek- Kowal Lech Stas iak kierownik 
Radosław Żukowski Beata Korczyńska* Andrzej Tom Janusz Buli1iski 

promocji i obsługi '' - współpraca Anna Miśkowiec* Katarzyna D<1browska- Maria Kijak 
widzów korepetytorzy solistów: Maleszko fagoty pedagog 
Beata Smolinska Anna Danielewicz tenory Anna Gac Andrzej Kuprianowicz Jewgienia Jerszowa 

Barbara Jakóbczak- Jan Andrunyk Agnieszka Cielek Barbarn Pa lczak 
bibliotekarz nutowy Zathey Andrzej Antosik Irena Burmecha Józef Czichy asystent choreografa 
Lech Stasiak Maria Rzemieniecka Jan Dukszta* Regina Liszka Krzysztof Kuźniak Hanna Karac ie 
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korepetytor 
Ewa Kryczka 

inspektor 
Kazimierz Kessler 

I tancerze 
Natalia Fiodorowa 
Bożena Kli mczak 
Rostislaw Biliak 

soliści 
Elżbieta Lejman 
Katarzyna Oleksink 
Celina Styś 
Anna Szopa 
Piotr Chudzicki 
Piotr Oleksiak 
Pnwel Oleksiak 
Dariusz Raczycki 
Jakub Spociiiski 

koryfeje 
Urszula Adamowska 
Urszula Drzew ińska 

Hanna Karacić 
Maria Kowalska 
Maria Krzes20wiak 
Maria Łaznowsk:i 
Monika Merxmuller 
Ch iarn Pcsce 
Barbara Szostakowska 
Dagmara Roszko 
Dariusz Drelichowski 
.Jarosław Józefczyk 
Henryk Królak 
Rados ław Palutkiewicz 

zespól 
Alina Szymczyk 
Sylwia Olejniczak 
Monika Józefczyk 
Katarzyna Szczepanik 

stała współpraca 

Kazimerz Kessler 
Zbigniew Owczarzak 
Julian Żychowicz 

KIEROWNICTWO 
TECHNICZNE 

kierownik techniczny 
Janusz Sloniowski 

kierownik sceny 
Jan Romanowski 

kierownik magazynu 
kostiumów 
Kry,tyna Cichosz 

mistrz oświetlenia 
Sławom ir Daszkowski 

mistrz ełektroakust)•ki 
Jerzy Galek 

kierownicy pracowni: 

krawieckiej męskiej 
Waldemar Krawczyk 

krawieckiej damskiej 
Teresa Kurkowiak 

pracowni perukarskiej 
Grażyna Matuszak 

pracowni malarskiej 
Zbigniew Francuz 

brygadzista pracowni 
modelatorskiej 
Tomasz Król 
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brygadzista pracowni 
modystycznej 
Romana Mysza 

brygadzista pracowni 
stolarskiej 
Kazi mierz Graczyk 

brygadzista pracowni 
ślusarskiej 

Grze~orz Grenczak 

brygadzis ta pracowni 
tapicerskiej 
Wojciech Derucki 

brygadzista 
pralni-farbiarni 
Teresa Grzybek 

redakcja programu 
Beata Smol ir\ska 
Bożena Owczarzak 

opracowanie graficzne 
Studio WIZARD 
tel. O 601 737 929 

wydawca: 
Paristwowa Opem 
we Wrocławiu 

ul. Swidnicka 35 
50-066 Wrocław 

te lefony: 
BI RO PROMOCJI 
I OBSŁUGI WIDOWNI 
34-307-27 

Ze Zbiorów 
Działu D 

o1< u mentacji 
ZG ZASP 






