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Phil Bosmans 

Adolphe Adam „ 
bale t w 2 aktach 

libretto Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges 

i Theophile Gautier wg Henri cha Heinego 

w opracowaniu Romana Komassy 

inscenizacja i choreografia I aktu 

Roman Komassa 

choreografia li aktu Jean Coralli i Jules Perrot 

kierown ictwo muzyczne Bogdan Olędzki 

scenografia Łucja i Bruno Sobczakowie 

kostiumy Izabela Stronias 

przygotowanie solistów i zespołu 

Agata Lechowicz 

przygotowanie uczniów 

Luba Bakariewa, Irena Tarasiewicz 

wspólpraca choreograficzna -

wspólpraca muzyczna Monika Stefaniak 

wspólpraca dramaturgiczna Jerzy Snakowski 

prapremiera I Pa ryż , 28 czerwca 1841 

premiera po lska I Warszawa, 2 0 styczn ia 1848 

premiera w Operze Bałtyckiej I 23 kwietnia 1977 

premiera niniejszej inscenizacji I 2 1 styc; nia 2006 

przy wspóludziale Ogólnokształcącej Szkbł~'t° 
Baletowej w Gdańsku 



Giselle - półtora wieku na scenie 

G isel/e powstala na fali zainte-

resowan ia rom antyków tym, 

co niezwykle, co znajdowało się na 

granicy życia i śmierci, co szalone, 

nierealne, umykające rozumowi. Dla

tego akcja baletu nie kończy się wraz 

ze śmiercią bohaterki, zamykającą 

tragicznym akcentem akt pierwszy. 

W akcie drugim Giselle pojawia się po

nownie - tym razem jako duch, mogący 

kontaktować się z żywymi. W wersj i 

pierwotnej treść baletu przedstawia ła 

się następująco: młoda wieśniaczka, 

Gisetle, zakochana jest w Albercie. Nie 

w ie, że jest on księciem, zaręczonym 

z równą sobie Batyldą . Prawdę ujawnia 

dziewczynie zakochany w niej myśl iwy 

Hilarion. Giselle nie chce wierzyć jego 

słowom . We wsi radośnie obchodzo

ne jest święto winobrania. Pojawia się 

na nim polujący w okolicy książę ku r

landzki, przyszly teść Alberta, z córką 

Batyld ą . W ich obecności Hilarion de

maskuje oszusta. Wstrząśnię ta Gisełle 

umiera . Jej dusza zasila zastępy wi llid 

- mściwych duchów dziewic, które po 

śmie rc i m ordują mężczyzn, porywając 

ich w dziki taniec. Taki los spotyka Hi

lariona, gdy odwiedza grób ukochanej . 

Także Albertowi, z rozkazu władczyni wi llid 

- Mirty, grozi śmierć . Wstawia się za nim duch 

Gisełle. Ratuje go wschód słońca, wraz z któ 

rym kończy s i ę władza Mirty. Duch dziewczyny 

opuszcza ks ięc ia. Samotność będz ie dla niego 

najsurowszą karą . 

L ibretto zostalo oparte na ludowej legen-

dzie, znanej w wielu ku lturach, a spisanej 

przez niemieckiego poetę Heinricha Heinego. 

Legenda ma wyraźny charakter fem inistycz

ny. Kobiety po śmierci okrutnie mszczą się na 

mężczyznach. Bio rą odwet za doznane krzyw

dy. Ciekawe, że pomstują tylko duchy dziewic, 

co wskazuje na to, że główn ą winą mężczyzn 

było to, i ż nie przyczynili s ię do przeistocze

nia dziewczyn w kobiety. Taka interpretacja 

możliwa byla jednak dopiero ki l kadz i esiąt lat 

po paryskiej prapremierze, gdy zrodz i ła s ię psy

choanal iza. Prap remierową publ i czność w 1841 

roku ujęło coś innego. Widzowie wzruszali się 

tragiczną historią wieśniaczki oszukanej przez 

panicza, dzi ś przywodzącą nam na myśl Halkę 

i Trędowatą . Ale nade wszystko zachwycała 

się tańcem na pointach, techniką tańca na 

palcach, wymyśloną blisko dwadzieścia lat 

wcześnie j przez cho reografa Taglioniego. 

Dzięki niej powstawalo wrażenie , że tancerka 

unosi się w powietrzu. Wtedy to balety zaroi ły 

się od duchów, zjaw, syl fid, wiłlid i elfów, które 

ingerowaly w świat ludzi. 



Prapremiera od by la się w pary-

skiej Królewskiej Akademii Mu

zyki 28 czerwca 1841 roku. Nie tylko 

dzielo odnioslo sukces. Furorę zrobiła 

wykonawczyni partii tytulowej, 

debiutująca wówczas w Paryżu Car

lotta Grisi, jedna z najwybitniejszych 

tancerek swojej epoki. Bez wątpienia 

do sukcesu tancerki przyczyni! się je

den z choreografów, a prywatnie 

jej mąż, Jules Perrot, 

który zadbał, by żona mogla 

zablysnąć zarówno techniką, jak i tańcem 

lirycznym. Na afiszu jednak nie znalazlo się 

jego nazwisko. Ciekawe, jakie to zakulisowe 

intrygi spowodowaly, że choreografię firmo

wa! nazwiskiem tylko Jean Coralli? By! on 

prawdopodobnie twórcą jedynie scen pan

tomimicznych. Nie do końca jest natomiast 

jasne, kto odpowiada! za tańce zbiorowe. 

Balet szybko pojawi! się na innych sce

nach: Londyn, Bruksela, Wiedeń, Peters-

burg, Neapol, Wenecja, 

Sztokholm, Boston, 

Filadelfia, Nowy Jork, 

Budapeszt, Warszawa„. 

Żyl. Za każdym ra zem 

wersja francuskich twór

ców dziela byla przysto-

sowywana do możliwości 

wykonawców i oczekiwań 

publiczności. Swoje piętno 

wywar! na nim także „bóg" XIX

wiecznej choreografii - Marius 

Petipa, przygotowując wznowie

nie Giselle w Petersburgu. Ciekawe, 

że nieco wcześniej, w latach 1849-

1856, sam Perrot, już bez Corallego, 

dopieszuat swoje dzielo, piastując 

w Petersburgu funkcję baletmistrza 

carskiego t2Jtru. 

O wa ewo lucja baletu nie 

ograniczyla się tylko do wi eku 

XIX. Z czasem, gdy urokliwa naiwność 

libretta i muzyki zmuszala do trakto

wania ich z dystan sem , gdy pojawilo 

się niebezpieczeń s two nazwania Gi

sel/e ironicznym mianem „ramotki", 

choreografowie zaczęli spoglądać 

na dzielo Adama jako punkt wyjścia 

dla własnej wizji artystycznej. 

Szczególnie śmiałą wersję zapro-

panował szwedzki 

choreograf Mats Ek 

(przygotowaną przez 

Cullberg Balet, premiera 

w i982). W jego ujęciu akt 

drugi rozgrywa się w szpitalu 

dla umyslowo chorych, do któ

rego trafia obląkana z miłości Gi

selle. 

Natomiast Borys Ejfman w spek-

tak lu Czerwona Gisel!e (1997) ukazał 

p rawdziwą i tragiczną historię jednej 

z największych odtwórczyń partii oszu

kanej wieśniaczki, Olgi Spiesiwcewej. 

Podobnie jak jej heroina, tancerka na sku

tek tragicznych przejść (rewolucja, uciecz

ka z Rosji, tragiczna milość) i nadmiernego 

identyfikowania się z odtwarzaną postacią 

popadia w obłęd. Baletjednak luźno nawiązuje 

do działa Adama i jest bardziej paraboliczną 

opowieścią o artyście wypędzonym, niż ta

necznym zapisem biografii artystki. 

T e udane próby ośmielily także nas do 

przedstawienia nowej wersji Gisel/e. 

Jednak szacunek wobec genialnej klasycz

nej wersji, której wartości nie sposób 

podważyć, kazał nam oddać jej hołd, 

zachowując niemal bez zmian akt 

drugi, prezentowany w układzie 

Corallego, Perota i Petipy. 
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Adolphe Adam 

Urod zi I s ię w 1803 roku w Paryżu, 

zmar ł tamż e w 1856. Jego ojciec, 

równi eż kompozytor i pedagog, byl 

przeciwny karierze kompozytorskiej 

syna. Adam-junior n ależy 

go grona kompozytorów 

za życ i a fetowanych, d z iś 

ni eco zap omnianych. 

Cho ć skomponował ponad 

pięćdziesiąt utworów sce· 

nicznych, to d z iś znany jes t 

jako autor jednego dziela 

- muzyki do baletu Gise/

/e . To samo można powie· 

dz i e ć o jego nauczycielu, 

a następnie serdecznym 

przyjacielu - Boie ldieu, 

którego opera Bia/a dama 

niekiedy jeszcze pojawia 

się na scenach. Karierę zawodową 

Adam rozpocząl od skomponowania 

uwertury do wspomnianej opery swe · 

go nauczyciela. Tym samym z l amał 

przys ięgę daną przed przyjęciem do 

parysk iego konserwatorium, że nie 

będ z i e tworzyć muzyki sce nicz nej. 

Z sukcesemzadebiutowalw 1829roku 

operą Pierre et Catherine. Szczegó lną 

popularność przyniosly mu dwie ope · 

ry - Pocztylion z Longjumeau (1836) i Gdybym 

by/ królem (185 2) oraz balety - Gisel/e (1841) 

i Korsarz (1856), które obiegly sce ny c ałego 

świata , nie omijając pol skich teatrów. Adam 

byl t akże cenionym feli eto ni s t ą muzycznym, 

prowadził własny teatrzyk, a pod koniec życ i a 

zosta l wyk l adowcą swej macierzystej uczelni. 

Muzyka Gisel/e, 

c hoć może wyda

wać s i ę naiw na, uj

muje melodyjnością 

i doskonale spelnia 

swo je zadanie - jest 

taneczna i plastycznie 

oddaje t reść d z i e ła. 

Kompozytor wyrafoie 

kontras tu je, dz i ę ki do

borowi melodyki, in

strum entarium, barw 

orkiestrowych, rytmiki, 

dwa św iaty. Akt pierw-

szy, ro zgry wający 

s ię w świecie ż ywych, to rubaszne tańce 

wi eś niaków, energiczny walc, porywający 

galo p, wyrazista sce na myś liwska. Eteryczne 

brzmienia smyczków i ha r fy, szerok ie powoi· 

ne frazy zderzone z demonicznymi brzmie · 

niami to domena aktu drugiego, ukazującego 

świat mściwyc h duchów. S łynny tancerz i cho· 

reograf, Serge Lifar, porówna[ muzykę Giselle 

do bukiecika zasuszonych fiatów, znalezionego 

w szufladzie babuni. 

I 

j 
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Jules Perrot 

Ży ł w la tach 1810-1892. Kari rę tancerza 

ro z p oczą ł już jako dziecko, wys tę pu j ąc w pa· 

ryskich teat rzykach bulwarowych. W wieku 

dwadz iestu lat de· 

biutowal na pro fesjo 

nalnej scenie w Lon 

dynie. Jako tancerz , 

cho re ograf i sze f 

zes p ołu dz i ałał także 

w Pa ryż u, Med iola

n ie i Petersbu rgu. 

Uł o ż y[ ch oreog ra 

fi ę do o dnosząc ych 

w owym czasie w iel

kie sukcesy bale 

tów z muzy ką m. in. 

Pugn iego (np. do 

niekiedy wystaw ia

nej jeszcze Esm rai· 

dy), Gide'a i Adama 

(m .in. tańce solowe w Giselle). By ł mężem 

(a t akże często partnerem scen icznym) sł ynn ej 

tancerk i, Car lotty Grisi. Kar i e rę zakoi1czy l 

w roku 1859 w Petersburgu , po czym pow róci ł 

do ojczyzn y. 



Jean Coralli 

Naprawdę nazywał s i ę Parciani. 

Urodził się w 1779 w Paryżu, zmarł 

tamże w 1854. Jako tancerz debiuto

wał na scenie Opery Paryskiej w 1802, 

jako choreograf - cztery lata później 

w Wiedniu. Działał także w Lizbonie, 

Marsylii. Mediolanie. Ułoży ł choreogra

fię do dz iesiątków baletów, z których 

tylko Gisel/e nie trafila do teatralnego 

lamusa. 

I „ 

Theophiłe Gautier Jułes-Henri Vernoy de Saint-Georges 

Pisarz francuski, żyjący w latach Francuski li terat, żyjący w latach 1799 lub 

1811 - 1872; czolowy przedstawiciel 

późnego romantyzmu , prekursor par

nasizmu; w przedmowie do pow ieśc i 

Panna de Maupin (1836, wyd. poi. 

1918) sformułował hasło „sztuka dla 

sztuki''. Poezję Gautiera, kunsztowną 

i precyzyjną formalnie, cechuje boga

ctwo rytmik i i p lastyczność obrazów. 

Popularność przyniosły mu, obok wier

szy, powieści: Romans pewnej mumii 

(1858), Kapitan Fracasse (1863). Być 

może, po lekturze legendy o wi ll idach 

spisanej przez Heinego, stal s i ę inspi

ratorem powstania Gisel/e. Jest au

torem szkicu libretta, które ostatecz

nie, w formie scenariusza teatralnego 

opracowa ł Jules-Henri Vernoy de Saint 

Georges. 

1801 - 1875. Byl modnym paryskim poetą 

salonowym, a także cenionym l i brecis t ą . 

Współpracował m.in. z Halevym, Adamem 

i Donizettim. Nieśmiertelność zapewniły mu 

dwa libretta - Gisel/e Adama i Córka pu/ku Do

nizettiego. 



realizatorzy 

Roman Komassa 

cho reografia 

Absolwent gdańskiej Szkoty Baletowej. 

W latach 1979 - 1981 i 1983 - 1989 był 

solistą Teatru Wielkiego w Łodzi, i981 

- 1983 - Opery Bałtyckiej. Jako sol i ta 

i chor agraf działa I także w Staatsthe

ater w Kassel, Braunschweigu i Gies

sen. Obecn ie jest pedagogiem baletu 

Opery Bałtyckiej. Laureat m.in Medalu 

Leona Wójcikowskiego dla Najlepsze

go Polskiego Tancerza (1988) i Medalu 

Wacława Niżyńskiego za szczególne 

osiągnięcia w balecie. Na scenach 

polskich i niemieckich stworzył szereg 

wybitnych kreacji (Albert w Gisel/e, 

Spartakus, Wrońsk i w Annie Ka reninie, 

Twardowski, Romeo, Zorba, Pietrusz

ka). Jest autorem blisko trzydziestu 

spektakli baletowych. Giselle jest jego 

pierwszą rea li zacją na scenie Opery 

Bałtyck iej. 

Bogdan Olędzki 

kierownictwo muzyczne 

Studiował dyrygenturę w k las ie 

Bohdana Wodiczki, którą ukończył 

z wyróżnieniem. Pracę zawodową 

rozpoczął w i974 jako dyrygent Ope

retki Warszawskiej. Od 1980 roku 

związany byl z Filharmonią Poznańską Uako 

li dyrygent). W latach 1982-84 sp rawowa ł 

funkcję dyrektora artystycznego i I dyrygenta 

Filharmonii Rzeszowskiej. Przez następne 

piętnaście lat (od roku 1984) 

byl dyrygentem Teatru Wiel-

kiego Opery Narodowej 

w Warszawie. Bral też udz i ał 

w licznych fes tiwalach muzycz-

nych, kierując orkiestrami podczas 

takich festiwali, jak Warszawska Jesień , 

Wiosna Muzyczna, festiwale w Łańcucie , 

Salzburgu, Edynburgu, Karlsruhe. W 1997 

przygotowat wykonanie Strasznego 

dworu w Bufallo (USA). Współpracuj e 

z zespołami symfo nicznymi w kra ju i za 

granicą oraz teatrami operowymi w Łodz i, 

Krakowie i Gdańsku . 

Ma w swoim repertuarze około czterdzie

stu oper i baletów. Są wśród nich: Car

men,Aida, Rigo/etto, Łucja z Lammermoor 

i Śpiąca królewna. Dyrygował większości ą 

symfonii i kon cer tów z podstawowego 

repertuaru filharmon icznego. Jest propa

gatorem muzyki Bogusława Schaffera . 

Nagrywa dla radia i telewizji . 

W Operze Bałtyckiej przygotował premiery 

Korsarza Adama i Intryg Amora czyli Don 

Kichota Minkusa. 



Lucja i Bruno Sobczakowie 

scenografia 

Absol wentci gdańskiej PWSSP. Są 

au torami ponad stu prac scenogra

ficznych, zrealizowanych na scenach 

polskich i w teatrze telewizj i. Ich 

pierwszym znaczącym dzielem byla 

scenografia do baletu Don Kichot 

(Opera Baltycka, 1976), następnie do 

baletu Spartakus (Opera Bałtycka, 

1984) oraz cyklu filmów telewizyjnych 

Zawsze balet Janiny Jarzynówny-Sob

czak. W teatrze dramatycznym praco 

wali z reżyseram i tej klasy, co: Jerzy 

Kreczmar, Stanislaw Hebanowski, Ry

szard Major, Jerzy Afanasjew, Krzysz

tof Babicki, Marek Okopiński, Feliks 

Falk, Miroslaw Bork, Barbara Sass. 

Ich dzielem są także projekty sceno

graficzne do wielu musicali wystawia 

nych w gdyńskim Teatrze Muzycznym 

i do przedstawień dyplomowych Stu

dia Wokalno-Aktorskiego im. Danuty 

Baduszkowej_ Współtworzyli liczne 

spek takle telewizyjne; m.in. są auto

rami nagrodzonej scenografii do ora

torium Iwan Groźny w reżyserii Danuty 

Baduszkowej. W Operze Baltyckiej, 

obok wspomnianych już spektakli, 

zrealizowali także scenografię do ba

letu Królewna Śnieżka i dwóch insce

nizacji Romea i Julii Prokofiewa. 

Izabela Stronias 

kostiumy 

Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi 

(dyp lom w pracown i malarstwa i rysunku oraz w pra

cowni projektowania ubioru). 

Jej prace prezentowane byly na wielu wystawach, m.in. 

w Galerii Biura Wystaw Artystycznych we Wrocławiu 

Palac Hucweldów (autorska wystawa rysunków), 

w Galerii BWA I Galerii Jatki we Wrocławiu (autorska 

wystawa rysunków), w Galerii Malarstwa w Sopocie 

(prezentacja obrazów). 

Laureatka prestiżowych nagród na licznych konkur

sach i wystawach, spośród których warto wymienić: 

Z l otą Maskę za najlepsze kostiumy teatra lne w sezo

nie 2003/2004 (Intryga i mi/ość, reżyseria Waldemar 

Zawadziński, Teatr im. Jaracza w Łodzi), Nagrodę 

wroc lawskiego BWA, Nagrodę Dziennikarzy w kon

kursie na Najlepszego Polskiego Projektanta. Artyst

ka jest także autorką scenografii i kostiumów do fil 

mów muzycznych i teledysków m.in. Urszuli Dudziak, 

Tadeusza Nalepy, Elżbiety Adamiak, filmów fabular

nych, m.in. Rozmowa z cz/o wiekiem z szafy (reżyseria 

Mariusz Grzegorzek), Moje miejsce (reżyseria Leszek 

Dawid), Moje pieczone kurczaki (reżyse ria Iwona 

Siek ierzyńska), spektakli baletowych - m.in. Brie 

a brac (choreografia Roman Komassa , Tea.tr Wiel

ki w Łodzi), Kobro (choreografia Gray Veredon, Tea tr 

Wielki w Łod zi) oraz wielu innych spektakli teatralnych 

(m. in. kost iumy do spektaklu Emilii Sadowskiej Zwal 

w Teatrze Polskim w Poznaniu). Współpracuje m.in. 

z Tea trem Polskim we Wroclawiu, Teatrem Po lskim 

w Poznaniu, Teatrem im. Jaracza w Łodzi. 
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kierownik baletu 

Sławomir Gide! 

pierwsza so listka 

Małgorzata lnsadowska 

so li ści 

Żaneta Borówka-Depta 

Karolina Jastrzębska 
Leszek Alabrudzi ński 

Kamil Jędrycha 
Filip Michalak 

Ireneusz Stencel 

Bogdan Szymaniuk 

koryfeje 

Agata Białobrzeska 

Małgorzata Borkowska 

Kinga Jędrycha 

Anna Kipszydze 

Sylwia Kowalska-Borowy 
Magdalena Kotlarz 

Monika Lipska 
Aleksandra Michalak 

Edward Bablidze 

Sebastian Białobrzesk i 

Piotr Borowy 
Krzysztof Leszczyński 

Piotr Zabieglik 

tancerze zespołowi 

Elżbieta Czajkowska 

Joanna Dob rzańska 

Anna Jaśniak 
Helena Kotlarz 

Agnieszka Kra jewska 

Izabela Sito 

Ewa Wolińska 

lukasz Moczyński 

pedagodzy baletu I korepetytorzy 

Agata Lechowicz 
Roman Komassa 

inspektor baletu 
Sebastian Białobrzeski 

akompaniator baletu 

Irena Lewkowicz 
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kierownik muzyczny / I dyrygent Magdalena Romanowska-Nie- trąbki 

Janusz Przybylski wiadomska Micha! Jaskulski I I glos 

Marcin Szczypiorski Tadeusz Milewski 

I skrzyp e Adam Skrzypkowski 

Halina Jastrzębska I koncert- kontrabasy 

mistrz Sebastian Wyszyński / I glos puzony 

Maria Stolarczyk I I glos Beata Leszczyńska Marian Stefanowicz I I glos 

Anna Czarny Krzysztof Poznański Bogdan Kwiatek 

Jan Grusz n is 

Katarzyna Januszajtis-Mielcza

rek 

Agnieszka Kotuk-Pozorska 

Anna Manicka 

Magdalena Pawcowska 

Małgorzata Wnęk 

l i skrzypce 

Katarzyna Filipiak I I glos 

Piotr Bukowski 

Anna Ja st rzębska 

Marta Karpińska 

Maria Krzemińska 

Edyta Tomaszczuk 

altó vki 

Joanna Welz f I glos 

Joanna Kamińska 

Danuta Kowalczuk 

Maria Kowalkowska - Urbańska 

Andrzej Murowaniecki 

Marcin Sumiński 

wiolonczele 

Anna Sawicka I koncertmistrz 

Mirosław Czochór 

Agnieszka Kaszuba 

flety 

Adam Łazarewicz/ I glos 

Jolanta Wocian iec / I glos 

Dorota Dąbrowska 

oboje 

Marietta Stefaniak/ I glos 

Iwona Pozorska-Argalska 

Katarzyna Rutyna 

klarnety 

Kazimierz Milewski / I glos 

Grzegorz Wieczorek I I glos 

Wojciech Koliński 

fagoty 

Krzysztof Łukaszewicz / I glos 

Eugenia Sakowicz/ I glos 

Zuzanna Leidel-Elert 

waltorn ie 

Zbigniew Kal iciński/ I glos 

Irena Morawska-Śliwa f I gtos 

Radoslaw Domagalski 

Dariusz Wojciechowski 

Anna Wyrzykowska 

Marek Sikora 

tuba 

Jerzy Ulatowski I I glos 

perkusja 

Szczepan Polewski I I glos 

Lidia Romanowska / I glos 

Zenon Elert 

Tomasz Siedlik 

harfa 

Anna Bachleda f I głos 

asystent dyrygenta 

Monika Stefaniak 

inspektor I bibl iotekar1 

Zenon Elert 

ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 

Państwowa Opera Baltycka 

www.operaba ltycka.pl 

o pera@opera ba l tycka. pl 

al. Zwycięstwa 15 

80-219 Gdańsk 

redakcja programu 

Katarzyna Grus 

Jerzy Sn akowski 

opracowanie graficzne 

Studio Świerszcze 

www swierszcze.com 

w program ie wykorzystano 

fotografie 

Agnieszki Lendzion 

i ilustracj za zbiorów 

Archiwum Opery Bałtyckiej 
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sponsor strategiczny 
patro n Opery Bałtyck i ej 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego 

Wszystkie pr edstawienia 
Opery Bałtyckiej są realizowane przy pomocy finansowej 

Mini s terstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP 

"·t't®' ~ pl tl'Ojm1asto 
Dziennik 
Bałtyckir-~ 

Premierę zrealizowano przy współudziale 
Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku 


