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streszczenie q-ise 
Aktl 

Nadremka ll'ioska. okres wi11obra11U/. 
O względ. p ięknej Giselle slara się dwóch konkurenlów: leśniczy llilarion i niejaki 

Loys. Dziewczyna wyraźnie faworyzuje drugiego z nich. Hilarion włamuje się do domku rywa
la -walezion Lam przedmioty świadczą, iż Loys nic jesl wieśniakiem. ale księciem Alhertcm. 

Z pracy v winnicach powracają dziewczęta. Do ich tańca przyłączają :i<;: zakocha
ni: Albert i nie znająca jego prawdziwego pochodzenia Giselle (walc). 

Sygnal rogu zwiasnijc. że oto za chwilę \ wiosce pojawi się na przerw<; w polowa
niu Ksi;\ż · Kurlandzki, przyszJy teść AJberLa. Widząc u jego boku swą narzeczoną. księż
niczkę Batyldę, młodzi niec ukrywa się . 

Rozpoczyna się wesołe . więto winobrania. Wszyscy podziwiają Laniec Gisellc (ta
niec wiejski, wariacja). Szczególnie rado: nie tańczy para wieśn iaków. która już niedłu
go złoży przys ięgę małżeńską (pas de deux). 

Gdy tylko Książę i Batylda znikają w chacie matki Giselle, by odpocząć. do bawią
cych się dołącza Albert (galop) . 

W tym momencie Hilarion demaskuje go: wzywa Księcia z Ba tyld<! i pokazuje wszyst
kim, znalezioną w wynajmowanym przez Alberta domku, szpadę z herbem. Giselle wstrzą
śnięta kłamstwem ukochanego i widząc u jego boku narzeczoną - popada w obi d. Jej 
zakochane serce nie wytrzymuje ciosu -dziewczyna umiera na r~kach matki i Alberta. 

Aktn 
Wiejski cmentarz na brzeg11jaziora. Ksi('=1·cowa 11oc. 

ad świeżą mogiłą Giselle rozpacza Hilarion. Nastrój grozy, świetliki i tajemnicze 
cienie zmuszaj<! go do ucieczki. 

Z ci mności \\ łania się duch Mirty- królowej Will id -dusz dzicwcząl, które umar
ły, nim utraciły dziewictwo. ie zaznawszy za życia rozkoszy miłości cielesnej, mszczą się 
na m ·żczyznach po śmierci , każąc każdemu napotkanemu tańczyć tak długo, aż padnie 
martwy (taniec i wariacja Mir(J'). 

Magiczną gałązką mirtu królowa Will id przyzywa dusze dziewic, by rozpoczęły conoc
ne tańce. Przyjmują one do swego grona nową towarzyszk" -zjawę GiselJe (u•ariacja). 

1 a cmentarm pojawia się także zrozpaczony Albctt. Płacze nad mogiłą utraconej ukochanej. 
Wydaj mu się, że widzi jej cic11. Podąża za nim - lo Giselle stara się wyprowadzić go z cm ·n ta
rza. królestwa Willid, ratując przed niechybną śmiercią (scena i taniec Alberta i Gi.selle). 

Mściwe duchy znajdują sobie jednak ofiarę - błądzącego Hilariona. Każą mu tań
czyć i w szalonym tańcu prowadzą go nad hrzeg jeziora. Nieszczęśnik tonie. 

Odnajdują także Alberta, szukającego cienia ukochanej. Porywają go w swój taniec. 
O żylie dla niego błaga Giselle 01asdedei1.x). 

Mirta jednak nie zna litości -
dzwonu, ohwieszczającego naro
wschodzącego słońca rozwiewają 
Giselle - nie ma dla niej powrotu 
zostaje sam, wierny ukochanej. 

Albert musi um rzeć. Ratuje go głos 
dziny d nia. W promie ni ac h 

się cienie Willid. Zni ka także 
do świata żywych. Albert po-

Zwariować na wieść o tym, iż ukochany nie jest wieśniakiem, za którego się poda
wał , al' ks ięciem? Maler1ki wiej ki cmentarz na którym pogrzebano dziesiątki dziewcząt 
nietk11iętych przez mężczyzn? Głupie, prawda? Nieprzystające do w pólczesnej moralno
ści i mentalności. jednak w roku 1841, gdy Paryż po raz pierwszy zachwycil się baletem 
Adolphe'a Adama Giselle, ufność i cnota, wyniesione przez romantyczny h poetów na pie-
deslał, były w cenie, a ich poniewieranie co najmniej wyciska!o z oka Izę. . 

Balet ten, jak w soczewce skupia marzema romantykow o ideale: zarowno czło
wi ka. jak i sztuki. 

Gdzie jestd, ideale? 
Szlachetność i cnota - to przymioty. jakimi libreciści obdarzyli główną bohaterkę. 

Gisclle kocha miłością idealną - pełną ufności , oddania, oczekując od uk > hanego niezłom
ności i wzajemności. ie chce słuchać przysiąg, które gotów był składać. ie musi się zakli
nać, by dziewczyna go kochała. Znać, nie czyt~la Mickiewicz?~vskiej :~u it~zianki,. gdz~e 
mówi się, iż słou•icze wdzięki u• mężczyzny glosie./ a w sercu !tSte zamiary. Kocha rn1lośc1ą 
idealną i takiej oczekuje. Idealna · znaczy niemożliwa. No, może mało prawdopodobn~. 
O takiej jednak marzyli ówcześni poe~i i taką mil~ścią ~a:a} i ~wy~ boh~terom kochac. 
Była to milość, która nic nie robiła sobie z formułki dop.ok1 s1m~r~· n~s me rozłącz~. Bo 
sięgała daleko poza grób. Dlatego główna bohaterka moze zostac .usm1crcona JU~ w pt~rw
szvm akcie. Śmierć dla romantyka nie oznacza końca uczucia. K witme ono nadal JUZ w zaswta
tach. Wobec miłości Giselle, tym potężniejszej , że pala nią już tylko duch, a nie petne pokus 
cialo, jest bezsilna nawet królowa zmarłych cieni -Mirta. czucie chroni cień Giselle przed by: 
ciem okmtną furią, która mści się na mężczyznach . Po śmierci nie tylko wybacza Albertowi 
kłamstwo, ale kocha go nadal i broni. Nie traci nic ze swej dobroci i szlachetności. 

Sama Giselle, czy żywa, czy pod pos tacią\ illidy, jest ideałem. Kimś nieosiągalnym 
Ani \!bert ani Hilarion nic posiedli ciafa dziewczyny. Do śmierci pozostała czysta. Ale obaj 
młodzieńcy nie zdohyli też jej duszy. Cień Giselle umyka wciąż Albertowi w nocnych Ctem
nościach, by rozwiać się na zawsze w pierwszym blasku słońca. Nieosiągalna kochanka, 
oowód cierp ień i łez romantycznych kochanków, to kolejny wymysł romantycznego po
~t , tak mocno nieprzystający do naszych realiów, w których nic ma zbyt wiele czasu, by 
uwodzić i zdobywać. 

Ideał przed lustrem 
Dla romantyka kohieta 

ale powinna prczeńtować sobą 
a! musiał b. ć przede wszystkim 
wspomina się o. bial i piersi, M / 

damy do tego c1 mn , błysz- ...,, ,,; 
czarne włosy (jak jest to w r' 
ematu Malczewskiego) oU'Z)'-

idealna jest nie tylko nieosiągalna, 
szczególny typ urody. !de
~ blady (w poezj i często 

- ' dłoni , twany). jeśli do
czące oczy i kruczo
przypadku Marii z po
mamy do yć osobliwy 



libretto 
]u/es-Henri Vernoy de Saint-Georges 

Theophile Gautier 
wg legendy spisanej przez Henriclia Heinego 

Adolphe Charles Adam 

choreografiajeat1 Coralli,jules Perrot 
adaptacja Sławomir Gide/ 

scenografiajan Bernaś 
współpraca scenograficzna Olga Leszko 

korepetytor solistów Kazimierz Wrzosek 
korepetytor zespołu Agata Lecltowicz 

wstawki muzyczne 
Friedrich Bu-rgmiiller (pas de deux, akt I) 

Ludwig Minkus (wariacja Giselle w pas de deux, akt II) 
oraz anonimowi kompozytorzy 

(wariacja Giselle, akt I; Albert nad grobem Giselle, akt II) 

w przedstawieniu wykorzystano nagranie Orkiestry Teatru Wielkiego w Moskwie, dyrygentAlgis Żuraitis, Melodia CM-03231-34 

Giselle, mloda wieśniaczka 

Albert, książę 

Batylda, narzeczona Alberta 

Książę Kurlandzki, jej ojciec 

Hilarion, myśliwy 

Żaneta Depta 
Małgorzata lnsadowska 

Leszek Alabrudziński 
Kamil Jędrycha 
Ireneusz Stencel 

Anna jaszniak 
Kinga Jędrycha 

Piotr Borowy 
Bogdan Szymaniuk 

Kamil Jędrycha 
Ireneusz Stencel 

Obsada 

J 

) 

Berta, matka Giselle 

\Vilfryd, giermek Alberta 

Mirta, królowa Willid 

Dwie Willidy 

Narzeczona i Narzeczony (pas de deux) 

przyjaciółki Giselle, wieśniacy, dworzanie, Willidy zespół baletu POE 

inspicjent Irena Lewkowicz 

Obsada dzisiejszego przedstawienia znajduje siG na tablicy przy kasie 

Agata Białobrzeska 
Magdalena Podgórska 

Sebastian Białobrzeski 
Jakub Wyskiel 

Martyna Błażejewska 
Karolina jastrzębska 

Sylwia Borowy 
Zaneta Depta 
Małgorzata In.sadowska 
Magdalena Poborca 

Sylwia Borowy 
Magdalena Poborca 
Wołodia Seliezniow 
Piotr Zabieglik 



obraz postaci nie hęd ącej okazem zdrowia. Osoba naznaczona chorobą (na p rzyk ł ad su
chotam i) . a więc ocierająca ię o śmierć, miała w sobie magnes, przyciągający uwagę po
etów. Ohowiązkowymi były także: k i bić, lekkie ruchy. płyn ny krok, gładko uczesane włosy. 
Idea ł romantyczne j urody w pełni zrcali zowal ówczesny balet. r.zyż czytając Mickiewiczow
skie opisy, nie widzimy w wyobraźni baletnicy w roli Gisellc w białej zwiewnej sukience 
zwanej paczką romantyczną, stojącej na czubkach paków. czyli poitach? Oto fragmenty 
Świtezian k i: ]ąj fu'({rZ jak róży hladry zawoje, I skropione jutrzenki lezkq; I jako mgła 
lekka stroje/ obwia~JI postać niebieską. I dalej: / 1111 u i air lotne rzuci111szy stopy, I 
jak tęcza śmiga w krąg wielki/ to znou•u siekqc tl'odne za topy, I srebrnymi pryska 
kropelki. 

Duc'1 skrada sh; 11a palcac'1 
Kobieta idealna miała być eteryczna i podobna do ducha. Lekkość zapewniał balet

nicy nie tylko zwiewny strój. maleńkie skrzydełka dopięte w tyle kostiumu, ale i wymy to
na w dobie romantyzmu technika ruchu, czyl i wspomniany już taniec na pointach . Kobie
ta-duch nic fascynowała tylko swą lekkością. Romantyka pociągało to co niezwykle i nie
rzeczywiste, to czego uchwycić nie mogło mędrca szkie ł ko i oko. Zwykły śmiertel n i k nie 
może przenikn ąć do świata duchów. Romantyk szukał więc mediu m. Odnaj dywał je 
w o obach śniących , pogrążonych w lunatycznym 'nie lub obłąkanych , a więc ma j ących 
kontakt z zaświ atami, gdzie mogły wieść idealny Ż}'WOt. Toteż w literaturze i w teatrze 
doby romantyzmu spotkamy cale zastępy wizjonerów, lunatyków, śpiochów pogrążonych 
w marzeniach sennych, wariatów i obląkanych . Bodaj trzy czwarte operowych bohaterek 
popada z byle powodu w obłęd, by później . równie ła two. dojść do równowagi psychicz
nej . Także i Giscl le -z początku zwykła <lziewczyna. poprzez obłęd sięga dalej niż zwykły 
śmiert e l ni k. Szaleństwo powoli przemienia j ą w ducha, którym staje się w akcie Il. 

ldeal11ie od samego poczt/lku 
Gise/le to baletowa klasyka. A więc dzieło idealne w swej formie. Tak doskonale, że nie 

trzeba było zm ieniać go od ponad 150 lal. Wciąż wykonywane są układy choreograficzne. któ
re powstały z myślą o llrapremierze, a eksperymentalne, nowe wcielenia tego hale tu nic są 
w tanie zagrozić „starej, poczciwej" wersji Coralliego i Perrota. Doskonale libretto: prosta hi
storia skupi ająca modne w6wczas wątki , o których wspominaliśmy (idealna milo 'c silniejsza 
od śmierci , o b łęd, życi<' po smierci). Doskonałe zachowanie proporcji pomiędzy scenami pan
tomimicznymi, tańcami zbiorowymi i solowymi, charakterystycznymi i klasycznymi. W końcu 
udany kontrast pomiędzy aktem pierwszym a drugim. Adolphe Adam ( 180 3-1856 ). popularny 
niegdyś kompozytor francuski , choć nie należał do muzycrnych geniuszy, to 
zawsze komponowal muzykę , której nie można odmówić wdzięku i urody.Akt 
pierwszy to pełne rubaszności tańce wieśniaków. przaśne 
brzmienie kwint, dziarskie m ·lodie myś l iwskich rogów. 
W akcie drugim usłyszym w muzyce wiGcej eterycznej subtel-
ności , delikatnych diwięków instrumentów smyczkowych 
i harfy. Akt pierwszy to słońce. drugi - k iGżyt:. Dojrzał wino-
gron a i białe lilie. Życie i śmierć. 

Kreacja idea/11a, oby osiqgabla 
Giselle to także idealna okazja do popisu dla tancerki. ajwiększe sł awy bale

tu, od legendarnej Grissi, która jako pierwsza wc i !i ł a się w t ę pos tać po slawy baletu 
XX wielu (bodaj poza Plisiecką ) błyszczały na światowych scenach w tej ' ł aśn ie roli. 
A stawia ona niemale wymagania. Nie chodzi tylko o technikę . Tu trzeba błys nąć tak
że aktors twem. Ale to też nie wszystko. Ho jeszcw musi być coś, co sprawi, że w pi rw
szym akcie zobaczymy z początku u fną, zakochan ą dziewcz nę , a następnie tragiczną 
pos tać , obłąkaną , ale nie wariatkę. Liczne pulapki czekaj ą na artys t kę w akcie ct:ugirn 
Tu nie można być tylko eterycznym duchem, ale wciąż koch aj ącą kobietą, choc z ka
mien ną twarzą zjawy. 

W życiu nie ma ideałów. a szczę 'cie jest jednak sztuka. Na szczęś cie jest Giselle. 
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