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Balet Giselle  
v zápisu Henriho Justamanta

Zuzana Rafajová

Ballet Giselle written down 
by Henri Justamant 

Abstract: This article deals with 
one of the most famous romantic 
ballets, Giselle, which premiered 
in Paris in 1841. It briefly intro-
duces its creators and history 
and focuses particularly on the 
choreographic version of this 
ballet, which was written down 
by French dancer, choreographer, 
and ballet master Henri Justamant 
in the 1860s. Justamant, who is 
not a well-known choreographer, 
is briefly introduced; however, the 
main part of this article describes 
his manuscript and gives insight 
into the method that he used to 
transcribe the whole ballet perfor-
mance, and also explains all the 
difficulties and problems of said 
manuscript. It deals with a drama-
turgical analysis of the ballet and 
focuses on key moments that 
distinguish the 1860s version from 
so-called traditional Giselles of the 
20th and 21st centuries, which are 
mostly based on Marius Petipa’s 

choreography from the end of 
19th century and on later Russian 
and Soviet choreographic versions. 
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Giselle, balet vzniklý roku 1841 v Paříži, je jedním z nejemblematičtějších děl období ro-
mantismu v tanci. Příběh o mladé vesničance, kterou láska k přestrojenému knížeti Al-
bertovi stála rozum i život, a o bludných vílách v druhém jednání, které utancují každého 
nešťastníka k smrti, je dodnes jedním z nejznámějších a nejčastěji inscenovaných odka-
zů první poloviny 19. století.

Balet vznikl z popudu Théophila Gautiera (30. 8. 1811 – 23. 10. 1872), pařížského 
spisovatele a novináře, který přinesl námět,1 a spolu s Jules-Henrim Vernoyem de Saint 
Georges (7. 11. 1799 – 23. 12. 1875) se podílel i na podobě libreta. Tvorbou partitu-
ry byl pověřen Adolphe Charles Adam (24. 7. 1803 – 3. 5. 1856) a byla to bezpochy-
by i jeho hudba,2 která titulu ve výsledku zajistila nesmrtelnost. Choreografy se stali Jean 
Coralli (15. 1. 1779 – 1. 5. 1854) a Jules Perrot (18. 8. 1810 – 29. 8. 1892), jehož po-
díl sice nebyl přiznán na dobových plakátech a cedulích informujících o premiéře, nicmé-
ně práce, kterou odvedl, byla známá.3 Prvními představiteli mladého osudově zamilované-
ho páru se stali italská primabalerína Carlotta Grisi (28. 6. 1819 – 20. 5. 1899), které se 
díky Giselle dostalo slávy a mezinárodního uznání, a hvězda pařížské Opery Lucien Petipa 
(22. 12. 1815 – 7. 7. 1898), bratr choreografa Maria Petipy.

Úspěch nového baletu byl nepopiratelný. Hned v následující sezóně po pařížské pre-
miéře se uváděl na jevištích v Londýně a v Petrohradu a v dalších letech v něm kromě 
Carlotty excelovaly další romantické tanečnice jako Fanny Elssler, Lucile Grahn či pozdě-
ji ruské tanečnice Naděžda Bogdanova a Marta Muravjeva.

V pařížské Opeře byl balet uváděn až do 60. let 19. století,4 poté se jeho historie v zá-
padní Evropě přerušila a zpět na domovskou scénu se titul vrátil až roku 1924.5

Materiálů vztahujících se k prvním uvedením Giselle se nezachovalo málo. Je známo 
původní libreto6 a Gautierův otevřený dopis Heinrichu Heinemu publikovaný v La Presse 
5. července 1841, v němž o novém baletu přináší zprávu. Tentýž autor pak Giselle věnoval 

1 Inspirací mu byla básnická sbírka Heinricha Heineho O Německu, v níž na jednom místě autor píše 
o zjevení dívek zemřelých před svatbou, stejně jako báseň Přízraky Victora Huga.
2 O kvalitě partitury svědčí nejen fakt, že si jí cenil sám Petr Iljič Čajkovskij, ale rovněž to, že premiéru baletu 
dirigoval ředitel Opery François Antoine Habeneck.
3 O Perrotově podílu na choreografii se zmiňuje několik dobových článků. Dva měsíce před premiérou vyšla 
zpráva v Courrier des Théâtres o přípravách nového baletu, v němž je Perrot popisován jako ten, který dává 
rady své manželce Carlottě Grisi. La revue dramatique z 1. 7. 1841 přiznává, že všechny Carlottiny tance 
vytvořil právě Perrot, a 4. 7. 1841 se o Perrotově choreografické spolupráci rozepisuje i autor článku pro La 
France musicale.
4 Poslední představení se konala na podzim roku 1868. Konkrétně 2., 12. a 25. října. 
5 V choreografii Nikolaje Sergejeva. 
6 Uloženo v Bibliothèque-musée de l’Opéra, původní znění je možno dohledat v knize Marian Smithové Ballet 
and opera in the age of Giselle. Princeton University Press, 2000; nebo v Serge Lifar. Giselle: Apothéose du 
ballet romantique. Paris: Editions Albin Michel, 1942.
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celou kapitolu ve své knize Souvenirs de thèâtre: d’art et de critique.7 Dramaturgické po-
známky je možno nalézt i v tiskem vydaném klavírním výtahu partitury z roku 1841.8 K vel-
mi rané podobě baletu se pak vztahuje i popis, který pořídil baletní mistr Antoine Titus 
(cca 1780–1860), který Giselle uvedl roku 1842 v Petrohradě.9 

Po choreografické stránce se však balet, na rozdíl od dalšího slavného romantického 
titulu La Sylphide, jehož odkaz žije díky dánské bournonvilleovské tradici v téměř auten-
tické podobě,10 nezachoval. Současné podoby tzv. tradičních inscenací řečeného baletu 
se odvíjejí od verzí, které vytvořil v 80. letech 19. století11 Marius Petipa a na něž navazo-
vala provedení souboru Les Ballets Russes v první třetině 20. století12 či sovětská verze 
z dílny Leonida Lavrovského z poloviny 20. století.13 

Přiblížit se podobě pařížské Giselle před choreografickými a dramaturgickými zásahy 
Petipovými se zdálo dlouho zcela nemožné. Záznam původní inscenace se nezachoval, 
nadto v období tanečního romantismu neexistovala obecně platná a užívaná notace, s je-
jíž pomocí by bylo možno uváděné tituly zapisovat a archivovat je tak pro další generace.

Nicméně to, že nebyl kodifikovaný jednotný způsob zápisu, neznamená, že neexisto-
vali tvůrci, choreografové, baletní mistři či pedagogové, kteří se by se nesnažili tuto me-
zeru taneční teorie vyplnit.

Jedním z nich byl i francouzský choreograf a baletní mistr Henri Justamant. A právě 
jeho pozůstalost, která obsahuje mimo jiné i objemnou knihu se záznamem baletu Giselle, 
byla roku 2002 zakoupena zástupcem Deutsches Tanzarchiv při aukci v Kolíně nad Rý-
nem. O šest let později, roku 2008, vydal německý Taneční archiv faksimile tohoto vzác-
ného dokumentu, který zachycuje pravděpodobně pařížskou podobu romantického bale-
tu z 60. let 19. století. 

Giselle Henriho Justamanta
Celý Justamantův dokument je tvořen 236 stranami rukou psaných náčrtů skupin taneč-

níků a jejich pohybu v prostoru. Náčrty většinou zobrazují celou scénu, na níž jsou v klíčo-
vých chvílích zakresleny i kulisy či jiné podstatné rekvizity.14 Každá skica je vždy doplněna 
slovním popisem kroků, na okraji jsou pak k jednotlivým sekcím připsána čísla značící 

7 Théophile Gautier. Souvenirs de thèâtre: d’art et de critique. Paris 1904, s. 95–110.
8 Giselle [klavírní výtah partitury, online, cit. 1. 10. 2016]. Dostupné z: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k858527x/f1.image.r=giselle%20ou%20les%20wilis. 
9 Ruský překlad uveden in Jurij Slonimskij. Žizeľ. Leningrad, 1969, s. 42–48.
10 Nejedná se o původní Taglioniho choreografii z roku 1832, ale o verzi Augusta Bournonvillea z roku 1836.
11 Petipa balet reinscenoval celkem třikrát – v letech 1884, 1889 a 1899.
12 Poprvé byla Giselle uvedena v Londýně roku 1910.
13 Premiéra jeho verze baletu se konala roku 1944.
14 Např. lavička ve scéně prvního duetu Giselle s Albertem, meč, se kterým si v poslední scéně 1. jednání 
Giselle hraje, větvička rozmarýny, se kterou tančí Myrtha ve 2. jednání, apod.
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počet taktů, během nichž se zapsaná kroková fráze odehrávala, začátek hudebního čís-
la je označen houslovým klíčem a načrtnutím notové osnovy. Dramatické akce jsou slov-
ně popisovány a komunikují-li spolu postavy pomocí pantomimy, je užito přímé řeči. Zápis 
je občas doplněn i Justamantovými poznámkami – uvádí např. možné varianty závěreč-
ných póz jednotlivých variací či provedení prvků a jejich návaznost na hudební doprovod.

Na druhé straně manuskriptu Justamant v jednoduchém schématu přibližuje způsob 
svého zapisování a vysvětluje použití piktogramů:

Černá postava15 – muž
Červená postava – Giselle a tanečnice
Černé kolečko – zjednodušeně tanečníci
Červené kolečko – taktéž tanečnice
— tečkovaná čára, ať už černá nebo červená, značí směr a trasu, po níž se tanečník/tanečnice 
pohybuje, zatímco předvádí pantomimu, tančí nebo běží
— ve volném prostoru vpravo se zaznamenávají čísla figur a počet taktů pro kroky či mimickou scénu
— kroky jsou vždy popsány až pod zobrazenými figurami (s. 2 rukopisu)

Poté následuje nadpis Mise en scene16 de Giselle par M Justamant a na další dvou-
straně se dočteme plný název baletu – Giselle ou Les Wilis, ballet fantastique en 2 actes 
– je zmíněno datum a místo prvního uvedení, 28. 7. 1841 v divadle Královské akademie 
hudby (Académie Royale de Musique), stejně tak autoři libreta a choreograf.17

Na straně šesté se uvádí seznam postav, v němž nejzajímavější je jméno Albertovy 
snoubenky, která se oproti původnímu libretu z roku 1841 mění z Bathilde na Mathilde. 
Pod seznamem postav je ještě vypsán seznam tanců v prvním a druhém jednání.18 V sa-
motném závěru rukopisu jsou dvě strany věnovány rovněž rozmístění kulis a dekorací v jed-
notlivých jednáních (s. 223–4).

Jak už je z předchozího přiblížení pramenu vidno, Justamantův zápis není v pravém slova 
smyslu taneční notací. Autor nepracuje se žádným systémem znaků, které by označovaly jed-
notlivé prvky, jejich rozsah, směr a podobně, jako je tomu u známých tanečních notací. Nej-
výstižnějším označením jeho záznamu by zřejmě byla režijní kniha, jelikož se autor snaží o co 
možná nejobsáhlejší záznam veškerého jevištního dění. Každá scéna, kterou zakresluje a po-
pisuje, vypadá jako jeden snímek filmového pásu, na nějž byla inscenace baletu zachycena.

15 Barevné odlišení je podstatné, kreslí-li Justamant postavu, ženské i mužské přidělí sukni.
16 Justamantův pravopis. Správně scène.
17 Je uveden jen Jean Coralli, a to ještě ve formě jména Coraly.
18 V prvním jednání je to valčík Alberta, Giselle a dívek, pas de deux Alberta a Giselle a další pas de deux, 
které tančili vesničané. V druhém jednání jsou pak vypsány rovněž tři taneční scény – scéna a variace 
královny víl, bacchanale víl s Hilarionem a pas de deux Alberta a Giselle. 
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Nicméně i přes obsáhlost a zaměření na detail nejrůznějších aspektů inscenace při-
náší s sebou Justamantův zápis mnohá úskalí, která ztěžují, až znemožňují Giselle obno-
vit v podobě, v jaké byla v 60. letech 19. století zapsána.

Prvním problémem je samotný styl zápisu. Ručně psané poznámky jsou občas vel-
mi špatně čitelné a rovněž je potřeba počítat s pravopisnými změnami, které historic-
kou francouzštinu odlišují od té současné, případně i s gramatickými chybami, jež mohl 
učinit sám autor. Vyrovná-li se badatel s překladatelskou činností, stojí před další obtí-
ží. Na první pohled se zdá, že Justamant pracuje velmi pečlivě a zachycuje každý prvek, 
méně pozornosti nicméně věnuje pažím a pohybu horní poloviny těla19 a je velmi laxní 
v přístupu k hudebnímu podkladu. V uvádění počtu taktů není zcela konzistentní. Obec-
ně se dá říct, že u mimovaných částí hudební doprovod z valné části chybí, u tanečních 
je uveden přesněji. Nicméně zaměří-li se pozornost na konkrétní taneční variaci v Justa-
mantově zápisu a následně v Adamově partituře, není výjimkou, že si počty taktů pře-
depsaných pro daný tanec neodpovídají. V Justamantově verzi je taktů uvedeno méně, 
což vede k otázce, zda taneční variace začínala spolu s hudebním číslem a končila dří-
ve, nebo naopak začínala o několik taktů později. Dalším specifickým problémem je uvá-
dění označení stran jeviště jako „coté cour“ a „coté jardin“.20 Toto označení ve francouz-
ském divadelním prostředí značí pravou (coté cour) a levou stranu (coté jardin) scény 
(z divákova pohledu).21

Co se týká dramaturgické stavby Justamantem zapsané Giselle, neužívá se zde přes-
né označení či číslování scén v takové podobě, jak je uvádí původní Gautierovo/Vernoyo-
vo libreto, nicméně strukturou zápis odpovídá struktuře původní inscenace.

Balet je otevírán první scénou, v níž na jeviště oproti dnešním všeobecným zvyklos-
tem přicházejí mladí vesničané a odcházejí za prací na vinohrad.22 Poté se objevuje Hila-
rion a vysvětluje, že nalevo (z divákova pohledu) v chalupě žije Giselle, dívka, kterou milu-
je, a naproti Loys, jeho sok v lásce.

Říká doslova: „Zde žije mladá a krásná dívka, kterou miluji, ale která mě znovu a zno-
vu odmítá a zavrhuje mě kvůli mému sokovi,“ ukáže na Loysův dům, „nedá-li mi přednost,“ 
jde k domu, „pomstím se mu“. (s. 8)

V následující scéně ze svého pronajatého příbytku vychází kníže Albert, mezi vesničany 
znám jako Loys, a dohaduje se s panošem Wilfridem, kterému se jeho počínání nezamlouvá. 

19 Paže povětšinou zmiňuje pouze v popisech jako: „Paže se zvedá/snižuje“ či „tanečnice se chytnou kolem 
pasu“ apod.
20 Takto psáno Justamantovým pravopisem. V současné francouzštině je správně côté cour a côté jardin.
21 Označení pochází z tradice Comédie-Française z 18. století, kdy se představení konala v divadelním 
sále (La Salle des Machines), který byl součástí paláce Louvre. Po levé straně divadla se nacházely zahrady 
Tuileries (Jardin des Tuileries), po pravé pak nádvoří (cour) paláce.
22 Což odpovídá první scéně původního Gautierova/Vernoyova libreta.
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Nejvýznamnější změnou, kterou Justamant do této scény přináší, je Albertovo plné vědomí 
situace, do níž se dostává. Ví, že je zasnouben s urozenou dámou. Svou lásku k Giselle 
ovšem povyšuje nad nezávazný románek následujícím prohlášením:

Wilfride: „Cožpak jste zapomněl na svůj blížící se sňatek s princeznou Mathilde?“
Loys: „Ano, neboť Giselle miluji tolik, že se s Mathilde neožením.“ (s. 10)

V novém světle se objevuje i Gisellin charakter, jak naznačují úseky ze 4. scény. V je-
jím úvodu je hlavní hrdinka spravedlivě rozhořčena, že na ni její milý nečeká na smluveném 
místě, a když jej pak uvidí stát opodál, rozhodne se ho poškádlit. Zamilovaná hra s krade-
ním polibků, trháním lístků kopretiny a poposedáváním na lavičce je popsána i zde, nicmé-
ně Giselle neklopí stydlivě oči k zemi. Naopak. Trucuje a v mnoha chvílích si z Loyse uta-
huje a naschvál zpochybňuje jeho lásku: „Vy že mě milujete? Nic vám nevěřím!“ (s. 13)

Gisellina živelnost se projevuje i ve chvíli, kdy do zamilované situace vpadne Hilarion 
a dožaduje se vysvětlení a pozornosti ke svým citům:

Hilarion: „No to je pěkné! Byl jsem tamhle,“ ukáže na dům, „a viděl jsem, jak jste políbila toho 
muže,“ ukáže na Loyse, „a mě, který vás miluje, odstrkujete. Ale já se pomstím!“
Giselle se v prvním leknutí přikrčí, ale hned se narovná, zkříží ruce a postaví se Hilarionovi če-
lem. Přistupuje k němu, čímž ho nutí couvat. Po několika krocích se zastaví, rozevře ruce, jako 
by říkala: „Co tedy vlastně chcete?“
Hilarion v překvapení couvá a neví, co by řekl.
Giselle: „Jestliže jsem dala polibek Loysovi, je to proto, že jej miluji.“
Hilarion: „A já?“
Giselle se smíchem: „Ty jsi mi pro legraci!“ vesele běží na opačnou stranu. (s. 24–5)

Stejně jako v původním libretu a shodně se současnými produkcemi baletu, následu-
je taneční scéna s mladými vesničankami. Zajímavostí jistě je, že v choreografickém zá-
pisu je možné narazit na prostorové vzorce, jako je na příklad otáčející se řada tanečnic 
s Giselle na jedné a Albertem na druhé straně, které známe i z pozdějších tradičních in-
scenací baletu. 

V Justamantově záznamu rovněž zůstává na svém místě velká pantomimická scéna Gi-
selliny matky Berthe, během níž je přihlížejícím vyprávěna legenda o zemřelých dívkách 
milujících tanec, které skonaly před svatbou a za nocí se zjevují na pustých místech, aby 
k smrti utančily nešťastníka, který se jim připlete do cesty.

Prokreslení charakterů je dobře patrno i v 7. scéně, během níž přichází družina kurland-
ského vévody s Mathilde.23 Giselle shodně s původním libretem i současnými inscenacemi 

23 Jak již bylo řečeno, jedná se o Justamantem přejmenovanou Bathilde z původního libreta.
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obdivuje bohaté šaty urozené dámy a dostane od ní darem náhrdelník. Kontakt mezi šlech-
tičnou a mladou venkovankou je nicméně prohlouben až do té míry, že poté, co Giselle 
potvrdí, že je zamilovaná a bude si svého milého brát, oznamuje jí Mathilde, že se bude 
rovněž vdávat, a nadto zve dívku na svou svatbu.

V tanečním výjevu z vesnického vinobraní jsou pak velmi zajímavé dvě věci. Kromě tra-
dičního venkovského pas de deux je zde popsáno i pas de deux Loyse a Giselle. A co 
by mohlo být skutečným klenotem Justamantova zápisu, je Gisellina variace s poznámkou 
„Celle de mlle Carlotta“ (s. 75), tedy ta, která byla s největší pravděpodobností vytvořena 
pro Carlottu Grisi. Bohužel právě na tomto místě se potýkáme s Justamantovou nedůsled-
ností s ohledem na hudební doprovod. Zatímco Gisellina variace v partituře má 37 taktů 
v ¾ taktu, sečtení Justamantem uvedených taktů dá výsledné číslo 32.

Následují scény odhalení Albertovy totožnosti a Gisellino šílenství. A rovněž v těchto 
scénách se projevuje Gisellin svébytný charakter. Než přijde o rozum, podívá se na Alber-
ta: „Podvedl jsi mě, jsi podlý zbabělec. Proklínám tě!“ (s. 112)

Dívka ale neumírá s nenávistí. Těsně před tím, než skoná v matčině náručí, se na Al-
berta obrátí ještě jednou: „Ty, kterého tak miluji, modli se za mě, neboť umírám.“ (s. 122)

Samotný Albert se v Justamantově zápisu chová jako rozervaný romantický hrdina. Je 
zoufalý, neví, co dělat, a postupně zjišťuje, co všechno svým rozhodnutím způsobil. Nej-
prve odmítá Hilarionova obvinění jako nesmyslná, po předložení důkazů je jeho první re-
akcí okamžitá snaha Giselle vše vysvětlit, ačkoli už je na scéně Wilfride, který jej táhne 
pryč. Když se na scéně objevuje vévoda a následně Mathilde, Albert zoufale prosí, aby 
po něm nežádali vysvětlení teď a tady:

Vévoda: „Vysvětlete mi, co má znamenat tento převlek?“
Albert polohlasem: „Potichu, prosím vás…“ (s. 109)

Mathilde jde k Albertovi a chytne jej za ruku: „Můžete mi vysvětlit, co má tohle všechno zna-
menat?“
Albert polohlasem: „Snažně vás prosím, později. Později vám to řeknu.“ (s. 111)

V průběhu scény šílenství je pak mnohem aktivnějším spoluúčastníkem dění, než jak jej 
zobrazují mnohé současné inscenace. Drží se v Gisellině blízkosti, sleduje každý její pohyb 
a stále ji přesvědčuje o své lásce. Shodně s Gautierovým otevřeným dopisem z La Presse 
je to pak on, kdo se vrhne k nešťastné dívce a vytrhne jí z rukou kord, kterým se hodlá zabít.

Po Gisellině smrti Albertovo zoufalství propuká v plné síle. Je zděšený, pociťuje vztek 
vůči Hilarionovi, snaží se oživit svou mrtvou milou a nevnímá okolí, takže musí být proti své 
vůli odveden Wilfridem a přihlížejícími vesničany, které povolal vévoda.

Závěrečný obraz tvoří scéna s Giselle v matčině náručí, kolem nich seskupení vesni-
čané a zahanbený Hilarion.
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Druhé jednání otevírá v Justamantově záznamu stejná scéna, o níž mluví původní libreto. 
Na jevišti se objevuje skupina lovců, na které narazí Hilarion, a povšimnuv si Gisellina hro-
bu, rychle je varuje a odhání je pryč z prokletého místa, na němž se zanedlouho objeví víly. 

Jako první se zjevuje Myrtha, která pomocí čarovného proutku svolává své družky: „Vy, 
které spíte v této zemi a které jste jako já zemřely kvůli lásce, já, vaše královna, vás chci 
vidět, opusťte své hroby!“ (s. 143)

Z Justamantových náčrtům je patrno, že sborové tanečnice tvořily nejrůznější plas-
tické skupinky, v nichž tančily či zůstávaly v pózách, které musely působit velmi malebně 
a zcela odlišně oproti dnes převažujícím geometricky symetrickým řadám či půlkruhům.

Justamant rovněž zmiňuje existenci dvou sólových partů víl,24 které vystupují ze sboru 
krátce předtím, než je Giselle povolána a proměněna v jednu z nich.

Poté již přichází Albert v doprovodu panoše Wilfrida, který se marně snaží svého pána 
přimět k odchodu z opuštěného palouku. Albert je příliš v područí vlastních emocí, v zoufalství 
si dokonce přeje zemřít. „Vytrhne se a běží k hrobu. ‚Zde, v její blízkosti chci zemřít!‘“ (s. 167)

Když se mezi rákosím objeví Gisellin přízrak, myslí si mladý šlechtic, že zřejmě přišel 
o rozum, stejně jako jeho milá. 

Z následného tanečního duetu je zajímavá zmínka o Giselliných skocích, během nichž, 
stejně jako jsme zvyklí vídat v současných inscenacích, odhazuje květiny, které následně 
Albert sbírá ze země.

V navazujícím Bacchanale je vílami k smrti utančen Hilarion. Za zmínku stojí odlišnost 
aktivního přístupu královny víl Myrthy, která jen nestojí opodál a nerozdává svým družkám 
rozkazy, ale sama Hilariona popohání k tanci, zvedá ho, když padá únavou, a roztáčí k po-
sledním krokům, než jej víly vhodí do jezera.

Na začátku scény, v níž je do středu víl přiveden Albert, je popsána epizoda, ve které 
Giselle Alberta zapřísahá, aby odešel, jinak zemře. Ten však odmítá, a tak jej Giselle vede 
ke kříži svého hrobu, aby ho tento chránil. Myrtha tedy sice nad Albertem nemá moc, ale stá-
le může ovládat Giselle, proto ji nutí, aby začala tančit a svedla Alberta ke smrtelnému reji.

Královna mluví k Giselle: „Chci, abys tančila.“
Giselle se podívá na Alberta, jako by mu chtěla říct: „Musím, je to nevyhnutelné.“ (s. 203)

V současných tradičních inscenacích Giselle vycházejících z petipovského a násled-
ně sovětského odkazu je jedním z ikonických momentů začátek adagia z pas de deux Gi-
selle a Alberta ve druhém jednání, v němž tanečnice bez pomoci partnera provádí několik 
obtížných výdrží. Úvodní póza à la second je zaznamenána dokonce i v Justamantově zá-
pisu. „S levou nohou vepředu na relevé na špičkách, entrechat six, po dopadu plie. Otá-
čí se doprava, pravou nohu zvedá à la seconde“. (s. 204)

24 Pojmenovány jako coryphées.
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Po adagiu je zapsána dámská variace pro Giselle, na jejímž konci uvádí Justamant po-
známku o následující variaci pánské. Ta však není v jeho režijní knize nikde uvedena. Do-
konce ani na konci, po závěrečné scéně baletu, kde je zapsána varianta adagia vytvoře-
ná v Bruselu pro tanečnici Mme Ferraris roku 1864.25

V posledních chvílích před rozedněním, kdy už se zdá, že je Albertův osud zpečetěn, 
Justamant popisuje Giselle plnou emocí, byť se jedná o přízrak mrtvé dívky.

Giselle jej zoufale podpírá a vede ho k valu poblíž břehu jezera.
Královna si vychutnává svůj triumf.
Albert vyčerpaně klesá na břeh.
Giselle nešetří starostlivostí a pláče. (s. 215)

Než může být ovšem Albert donucen k poslednímu smrtelnému tanci, ozve se čtyři-
krát zvon a víly se musí vrátit zpět do svých hrobů.

Závěr baletu v Justamantově zápisu opět kopíruje v původním libretu uváděné scény. 
Giselle nemizí ve svém hrobě či jednoduše v postranních kulisách, ale je Albertem po-
ložena na pahorek, kde ji postupně pokryjí květiny. Během loučení nešťastných milenců 
je navíc z dálky slyšet fanfáry, které ohlašují blížící se šlechtickou družinu. Albert prosí na-
vrátivšího se Wilfrida, aby přicházejícího kurlandského vévodu s dcerou zastavil, a obra-
cí se zpět k Giselle. Ta poté vysloví své poslední přání: „Zapomeň na mne a vrať se k té, 
kterou si máš vzít. Sbohem.“ (s. 221)

Nato na jeviště přichází vévoda, do jehož náručí Albert zdrceně padá, z posledních sil 
podává svou ruku Mathilde a opona se zavírá.

Téměř neznámý autor
O Henri Justamantovi (29. 3. 1815 – 2. 1. 1893) se neví příliš mnoho. Narodil se v Bor-

deaux, taneční kariéru započal v divadle ve svém rodném městě a dále tančil v Marseille 
a Nantes. Mezi lety 1849–1851 a 1858–1861 působil jako choreograf v Lyonu,26 poté byl 
zaměstnán v bruselském divadle La Monnaie a následně roku 1864 odešel do Paříže, kde 
se uplatnil například v divadle Folies Bergères, v baletním souboru divadla Porte-Saint-
-Martin či v pařížské Opeře. Během sezóny 1868/1869 byl dokonce jejím prvním balet-
ním mistrem,27 když na tomto postu vystřídal Luciena Petipu, nicméně se za jeho působení 

25 Uvedena přední stranou s nadpisem: Giselle groupes du pas de deux du deuxième acte régler par 
Justamant pour Mme Ferraris, Bruxelles 1864.
26 O jeho angažmá v Lyonu se zmiňuje Almanach des spectacles pro rok 1853. Justamant v divadle zastával 
úlohu prvního baletního mistra a prvního tanečníka charakterních tanců.
27 Nicméně v Derrière la toile (foyers, coulisses et comédiens): Physiologies des théâtres parisiens autora 
Alberta Vizentiniho z roku 1868 se v kapitole o Opeře hovoří jen o baletním mistrovi Lucienu Petipovi 
a o Justamantovi zde není zmínka.
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neuvedl žádný nový baletní titul.28 Jedinou choreografií, kterou v této sezóně vytvořil, bylo 
divertissement v opeře Faust Charlese Goudona.29 Jmenování Justamanta baletním mis-
trem Opery bylo bráno jako selhání, jelikož nebyl považován za choreografa s dostateč-
ným množstvím talentu.30 O jeho působení na první pařížské scéně najdeme jedinou zmín-
ku v La France musicale z roku 1869. V oddílu aktualit se oznamuje, že: „M. Justamant 
podal demisi a na jeho místo prvního baletního mistra nastupuje M. Mérante.“31 Jako cho-
reograf pracoval Justamant i v Bruselu (1862–1864),32 Berlíně (1874) či Londýně. Pro krá-
lovské divadlo Alhambra vytvořil roku 1877 choreografii pro premiéru opery Orfeus v pod-
světí Jacquesa Offenbacha. Až do své smrti roku 1890 pak pracoval v pařížském divadle 
Folies Bergères. 

O práci Henriho Justamanta existuje ještě krátká zmínka v předmluvě katalogu k aukci, 
jež se konala 15. května 1893 v Hôtel Drouot v Paříži.33 Během této aukce byly nabízeny „ori-
ginální manuskripty baletů a divertissement Henriho Justamenta“.34 Součástí těchto manu-
skriptů byla právě Giselle a další tři sborníky Justamantem zaznamenaných choreografií,35 
které jsou v dnešní době považovány za ztracené. V databázi Bibliothèque nationale de 
France jsou ovšem k nalezení jeho zápisy k tanečním scénám různých romantických oper,36 
které jsou vedeny stejným stylem jako záznam baletu Giselle.

Baletním mistrem pařížské Opery byl tedy Justamant v sezóně 1868/1869 a posled-
ní představení Giselle37 se uskutečnilo právě v říjnu roku 1868. V této době tedy mohl 
Justamant pořídit svůj záznam. Zda byl ovšem také sám inscenátorem představení, zatím 

28 Toto dokládá i Ivor Forbes Guest ve své knize The ballet of the Second Empire 1858–1870. London: 
Adam and Charles Black, 1953.

29 Viz více v předmluvě k Giselle, ou Les Wilis, Ballet fantastique en deux actes, Notation von Henri 
Justamant aus den 1860er Jahren, Deutsches Tanzarchiv Köln, 2008.

30 Více viz in Ivor Forbes Guest. The ballet of the Second Empire 1858–1870, s. 105.

31 La France musicale. Paris, 1869, s. 395.

32 V této době se ovšem opět objevil v Paříži. Podle Polichinelle: Journal programme du théâtre miniature 
v druhém čísle z roku 1872 figuruje Justamant jako choreograf féerie Cendrillon ou La pantofle merveilleuse 
(Popelka aneb kouzelný pantoflíček).
33 Justamant je zde představován jako jeden z největších choreografů století. Označení můžeme 
pravděpodobně přičítat obchodním účelům.
34 „Des manuscripts originaux des ballets et divertissements de M. Henri Justamant“, in předmluva k Giselle, 
ou les Wilis…, s. 23.
35 Henri Justamant se nevěnoval záznamu pouze svých originálních choreografií, nýbrž od roku 1840 
zapisoval i choreografie jiných autorů. 
36 Dva manuskripty obsahují mj. zápisy divertissement z oper Paul et Virginie (h.: Jean-François Le Sueur), 
Giralda, Si j’étais roi (h.: Adolphe Charles Adam), L’étoile du nord (h.: Giacomo Meyerbeer), Lalla-Roukh 
(h.: FélicienDavid) nebo Martha (h.: Friedrich von Flotow).
37 Poslední od doby premiéry v roce 1841 do znovuuvedení ve 20. letech 20. století.
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nevíme.38 Dvacet osm let od premiéry se můžeme jen dohadovat, nakolik se choreografic-
ká verze baletu lišila od jeho původní podoby vytvořené Jeanem Corallim a Julesem Perro-
tem. Posledním známým inscenátorem Giselle byl roku 1863 první představitel role Alberta 
Lucien Petipa, ovšem zda a do jaké míry se držel premiérové verze a nakolik do baletu při-
nášel vlastní invenci, je v dnešní době otázkou. Jedna část baletu je ale s největší pravdě-
podobností originálním Justamantovým dílem. Tou je pas de deux ve druhém jednání, kte-
ré v Bruselu roku 1864 vytvořil pro tanečnici Amalii Ferrarisovou.39

Ať už byl původním autorem zapsaného baletu kdokoli, nic to nemění na přínosu Justa-
mantova zápisu jako takového. Podává totiž autentické informace o podobě baletního před-
stavení po polovině 19. století, kdy se sice umělecké období romantismu blížilo ke svému 
konci, nicméně bylo ještě stále daleko k postromantickým baletním féeriím. 

Díky Justamantovu zápisu navíc můžeme nahlédnout, nakolik se více než dvě dese-
tiletí od premiéry inscenátoři Giselle drželi původního libreta vytvořeného T. Gautierem 
a J.-H. Vernoyem de Saint Georges. A byť není zápis kompletní po choreografické strán-
ce, mohl by přesto dobře posloužit současným tvůrcům, kdyby se rozhodli jeden z nejslav-
nějších romantických baletů rekonstruovat v dramaturgické podobě, jakou měl před zása-
hy Maria Petipy a v pozdějších ruských a sovětských choreografických verzích.40

38 V časopise L’Europe artiste z neděle 11. 10. 1968 se objevil článek o Mlle Granzow, která podle autora 
„minulý pátek“ tančila Giselle. Podle data můžeme určit, že řeč je o 2. 10., tedy o prvním ze tří posledních 
představení tohoto baletu. Mnoho konkrétního se o tomto představení ovšem nedozvíme, zmíněn je zde pouze 
Arthur Saint-Léon jako učitel Mlle Granzow. O Justamantovi nepadne ani slovo.
39 „Groupes du pas de deux du duxième acte, pour Mme Ferraris, Bruxelles 1864.“
40 V roce 2014 uvedl Pacific Northwest Ballet inscenaci Giselle, na níž spolupracovali dva odborníci. 
Doug Fullington, který je specialistou na Stěpanovovu notaci, v níž jsou zaznamenány některé Petipovy 
balety, a Marian Smithová, která do tvůrčího procesu přispěla právě poznámkami ze Justamantova záznamu. 
Na inscenaci Giselle, která by však byla zcela prosta Petipových zásahů, taneční svět stále čeká.
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Úvod prvního 
jednání.
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Ukázka z taneční 
scény vesnické 
slavnosti 
v 1. jednání, 
během níž je 
Giselle korunována 
královnou 
vinobraní.
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Scéna šílenství 
ve chvíli, kdy 
si Giselle hraje 
s Albertovým 
kordem.
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Ukázka ze 
sborového 
tance víl 
ve 2. jednání.
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Gisellino 
vystoupení 
z hrobu 
v průběhu 
2. jednání.
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