
Tekst libretta 

a komunikat spektaklu baletowego

Relacja libretta w stosunku do komunikatu baletowego od dawna by a 

przedmiotem moich osobistych oraz zawodowych zainteresowa  zwi za-

nych z komunikacj  i sztuk  baletow , która ma odniesienie do wielu nauk, 

zw aszcza humanistycznych1. Zatem mo na j  ocenia  w wielu ró nych aspek-

tach i poddawa  szczegó owej analizie. Powi zanie tych ró nych zjawisk jest 

nietypowe. Wymaga dog bnej znajomo ci przedmiotu bada , rodowiska 

baletowego, a tak e wspó dzia ania z dan  grup  spo eczn . W zwi zku 

z tym oczywiste by o dla mnie przyj  za teren bada  w a nie teatr. Cho-

cia  wiedza akademicka o teatrze (ta cu) ugruntowa a si  ju  dosy  dawno, 

to jednak wci  potrzebuje ona nowego, cz sto nastawionego do  krytycz-

nie spojrzenia, poniewa  nie zdo a a uzyska  pe nego zrozumienia dla auto-

nomii swojego przedmiotu, by sta  si  sztuk  namacalnie obecn  w j zyko-

znawstwie. W trakcie pisania rozprawy stara am si  ukaza  stan bada  jak 

najbardziej wyczerpuj co, by reß eksja naukowa i  do wiadczenie w badaniu 

przedmiotu sta y si  kluczem skutecznym i wielostronnym. Ta potrzeba, 

pewnej innej my li nad ta cem, zrodzi a si  przed podj ciem celu zwi zanego 

z baletem. Zarówno do pracy licencjackiej, jak i magisterskiej podchodzi am 

1 Niniejszy artyku  jest znacznie skrócon  wersj  rozprawy doktorskiej pod tym samym tytu em. 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odby a si  13 maja 2011 r. Promotorem pracy jest prof. AHE 

dr hab. Anna Krupska-Perek. Natomiast recenzentami prof. UJ dr hab. Aleksy Awdiejew, prof. U  

dr hab. Andrzej Kudra. 
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z innymi celami, na przyk ad socjolektalnymi i pewnymi ekwiwalentami sztu-

ki baletowej. Ju  wtedy, w przeprowadzonej ankiecie, dostrzeg am, e socjo-

lekt artystów opery jest j zykiem bardzo nietypowym i specyÞ cznym, a jego 

g ówn  cech  jest wi  w postaci wykonywanego zawodu. Oprócz j zyka gru-

p  artystów czy jeszcze: zaanga owanie w prac , ,,brak normalnego” ycia 

osobistego, krótkotrwa o  profesji, zbyt ma a popularno  zawodu, napi cie 

i stres towarzysz ce yciu artysty oraz re im dnia codziennego i samodyscy-

plina. Ponadto poczucie odr bno ci w stosunku do innych grup spo ecznych, 

zdaniem wi kszo ci respondentów, zosta o najmocniej wyra one w zwi z-

kach frazeologicznych. Ten szczególny j zyk potrzebny jest przede wszystkim 

artystom do interpretowania rzeczywisto ci, a jego g ównym wyznacznikiem 

jest zawodowo  i ekspresywno . Dzi  mog  stwierdzi , e prace te sta y si  

motywacj  do dalszego zg biania tego intryguj cego zagadnienia. 

Podstawowym celem mojej dysertacji by o zdeÞ niowanie libretta tekstu 

i  spektaklu baletowego jako komunikatu oraz próba odpowiedzi na pytanie, 

w jakim stopniu zachodzi zale no  mi dzy tymi dwoma poj ciami i zjawi-

skami komunikacyjnymi, a tak e artystycznymi. Realizacji tego celu s u y o 

podj cie nast puj cych zada  szczegó owych:

1. wskazanie rodków j zykowych i ich funkcji w tek cie libretta,

2. okre lenie specyÞ cznej budowy tekstu libretta,

3. wskazanie znaków komunikacji werbalnej i sygna ów – niewerbal-

nej oraz ich powi za  z tekstem libretta i spektaklem baletowym,

4. okre lenie zasad, którym podporz dkowuje si  komunikat spekta-

klu baletowego,

5. rozpoznanie rodzaju zwi zku mi dzy tekstem libretta a spektaklem 

baletowym oraz jego przek ad na ruch sceniczny artystów baletu.

Podstawow  metod  pozwalaj c  na dokonanie analizy przyj tego 

uprzednio problemu badawczego by a obserwacja i opis zebranego materia-

u. Wykorzystana przeze mnie metoda opiera a si  g ównie na wiedzy ogar-

niaj cej dane zagadnienie, a podstawowym zadaniem by o ukazanie stopnia 

powi zania libretta baletowego z komunikatem spektaklu poprzez ruch sce-

niczny artystów baletu. Mam poczucie, e niew tpliwie zbli y am si  w osi -

gni ciu tego skomplikowanego celu.

W kategoriach do wiadczenia rozprawa doktorska sk ada a si  ze wst -

pu teoretycznego i autorskiego, trzech rozdzia ów, zako czenia, bibliograÞ i 
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wykorzystanej merytorycznie, bibliograÞ i cytowanej oraz za czników (w tym 

p yt dvd z baletów tj. „Kopciuszek” – choreograÞ a i inscenizacja: Giorgio Madia 

oraz „ pi ca Królewna” – choreograÞ a: Jurij Grigorowicz). Dla uwydatnienia 

ci g o ci tematycznej, autorskiej i czasowej stosowa am przypisy tradycyjne 

na ka dej stronie, poniewa  daj  one mo liwo  prowadzenia szerokiej dysku-

sji. Na przysz o  w pracach naukowych b d  im wierna, bowiem ywi  prze-

konanie, e otwieraj  one dyskurs. 

Pierwszy rozdzia  pt. Libretto zosta  po wi cony warto ci libretta bale-

towego. W tej cz ci pracy przedstawi am libretto jako rodzaj tekstu i gatun-

ku. Omówi am zarówno jego budow  oraz sposób pisania tego typu tekstów. 

Analizie podda am czasowniki performatywne oraz wypowiedzi konstatu-

j ce, a podstaw  materia ow  stanowi  Przewodnik baletowy Ireny Turskiej 

(Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1989 r.), zawieraj cy wszystkie 

znane libretta baletowe. Warto podkre li , e ten fragment pracy pokaza , 

e je eli przyjrzymy si  ca ym ci gom twórczo-komunikacyjnym librett to 

nie mo emy zapomnie  o tych klasycznych Bachtinowskich genrach mowy, 

chocia  nie maj  one typowej formy, to i tak mo emy je dostosowa  do kla-

sycznych eksplikacji wed ug propozycji Anny Wierzbickiej, co te  zosta o do-

konane w niniejszej pracy. 

Rozdzia  drugi, zatytu owany Mowa cia a w balecie wprowadzi  zjawisko 

ruchu scenicznego, w tym tak e mimiki, gestu jako nieodzownej i integralnej 

cz ci komunikatu baletowego. Rozdzia  ten, opisa  j zyk cia a w uj ciu an-

tropologicznym oraz podda  analizie komunikacj  tancerzy w akcji scenicznej, 

która wzmacnia komunikacj  niewerbaln . 

Nast pny rozdzia , Komunikat spektaklu baletowego dotyczy  wyja-

nienia zjawiska komunikacji oraz zosta a przeprowadzona próba interpreta-

cji spektaklu baletowego w kontek cie komunikacji przy u yciu specyÞ cznych 

znaków o wysokiej warto ci interakcyjnej. Ponadto zaproponowa am baleto-

we, zw aszcza ikoniczne odpowiedniki termów i operatorów oraz ich funkcje 

komunikacyjne w balecie, bo to w a nie one prowokuj  nas w dostrze eniu 

pewnego zwi zku mi dzy stanami rzeczy a ta cem. 

Podsumowanie przeprowadzonych analiz i rozwa a  zawiera o Zako -

czenie. Tworzone w tej cz ci wnioski dotyczy y kwestii podsumowania za-

o onego uprzednio problemu badawczego, czyli wskazania w szczególno ci 

specyÞ ki komunikacyjnej spektaklu baletowego. 
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Podejmuj c temat niniejszej rozprawy (w kontek cie wiedzy z zakresu 

j zykoznawstwa oraz teorii ta ca i d ugoletniej praktyki baletowej) ywi am 

przekonanie o mo liwo ciach analizowania, a przede wszystkim interpreto-

wania przekazu baletowego podobnie jak ka dego komunikatu, tak e wer-

balnego tzn. przez wydobycie podobnych funkcji komunikacyjnych, ale te  

analogicznych mechanizmów i rodków z równoczesnym wyeksponowaniem 

relewantnych w a ciwo ci i ró nic. Ta blisko  sk oni a mnie do wydobycia 

ze sztuki ta ca tego, co wi e si  z j zykiem, oczywi cie przy u yciu innych 

narz dzi komunikacyjnych. Jednak e w toku analizy okaza o si , e na pro-

blem bada  mog  spojrze  z dodatkowej perspektywy – semiotyki i przybli-

y  zjawisko ikoniczno ci w kontek cie tworzenia i funkcjonowania znaków. 

W zwi zku z tym praca ta pokaza a, e badane zagadnienia mo na ana-

lizowa  nie tylko w odniesieniu do komunikatywizmu, ale równie  szerszego 

wykorzystania semiotyki – teorii znaku w ogóle. Dlatego te  Tekst libretta 

a komunikat spektaklu baletowego jest równie  prac  o znakach. Stara am 

si  maksymalnie rozszerzy  jej zakres do wszystkich znaków i wydoby  se-

miotyczny charakter tego tematu.

Wnioski

Przedstawione w rozdziale pierwszym libretto baletowe (jako pewnego 

rodzaju oczekiwanie, które ma doprowadzi  do spotkania czytelnika z tekstem, 

a nast pnie ze spektaklem baletowym) dwukrotnie pozwala nam odebra , od-

czyta  wyobra enie przedstawienia. Z jednej strony jest to tekst fabularny, 

który nazywa pewne czynno ci, a z drugiej – mo na je przeczyta  w sposób 

pragmatyczny i mo emy z niego wydoby  opisy zachowa  wyst puj cych osób 

oraz opisy u ytych rekwizytów. W librettach baletowych wyst puj  wypo-

wiedzi semantycznie zbli one do performatywów, jednak najcz ciej w trze-

ciej osobie liczby pojedynczej czasu przysz ego, przesz ego lub tera niejszego. 

Te opisy czasowników performatywnych maj  moc zawart  w rdzeniu, któ-

ra projektuje fortunnie dzia anie mi dzy personami albo aktorem i widzem. 

Tancerze wykonuj  je na scenie wchodz c w pewne dzia anie komunikacje 

z drugim tancerzem i widowni . Sztuka baletowa posiada instrukcj  w wyko-

nywaniu okre lonych aktów „mowy cia a”, które nie tylko ozdabiaj  sam spek-

takl, ale przede wszystkim realizuj , odtwarzaj  jego tre . 
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Dla komunikacji baletowej ruchy artystów s  uzupe nieniem braku 

odpowiednich s ów. Po przeprowadzonej analizie zebranego materia u ba-

dawczego w drugim rozdziale zauwa y am, e gest naturalny wyst puje 

przede wszystkim w górnej partii cia a artysty. Zazwyczaj przewa a gest 

komunikacyjny, natomiast dolna cz  cia a (ustawienie, wypozowanie nóg) 

przybra a form  typowo baletow , co ma odzwierciedlenie w  terminologii 

baletowej, któr  skodyÞ kowa  w oparciu o kanony sztuki staro ytnej Carlo 

Blasis w Traite elementaire, theorique et pratique de l’art de la Dance (Trak-

tat podstawowej, teoretycznej i praktycznej sztuki ta ca)2. Taniec przekazuje 

tekst np. libretta, programu, by sta  si  zinterpretowanym przez odbiorc  

komunikatem. Natomiast dyskurs jest komunikatem, ale ju  zinterpretowa-

nym (tu przez taniec). Komunikacj  jest równie  sytuacja baletowa, w której 

zachodzi interakcja, a pewne jej odpowiedniki tancerze wykonuj  na scenie 

bez u ycia s ów. Ruch baletowy nie mo e by  uto samiany z ruchem natu-

ralnym, a jego wyra ne „przerysowanie” nie tylko zdecydowanie poprawia 

odbiór i zrozumienie komunikatu, ale przede wszystkim jest elementem ba-

letowej konwencji. 

W trzecim rozdziale przeprowadzi am prób  analizy interpretacji spek-

taklu baletowego w  kontek cie gramatyki komunikacyjnej. Zauwa y am, 

e w sztuce baletowej mo na równie  wyodr bni  cztery typy predykatów 

odnosz cych si  do czterech typów stanów rzeczy, takie jak „akcje”, „pozycje”, 

„procesy” i „stany”. Pragn  zaznaczy , e powy sze terminy zosta y wyko-

rzystane z uwagi na fakt, e w a nie ta dziedzina nauki, jak  jest komuni-

katywizm, wypracowa a bardzo subtelne komunikaty nadawane przez cz o-

wieka. Dzi ki temu, e komunikacja dostarczy a nam pewnego stanu rzeczy 

przekazywanego przez cz owieka, to nie chc  zestawia , uto samia  baletu 

z komunikatem werbalnym i tego, co si  w nim dalej dzieje. Zosta y tylko „po-

yczone” pewne, wypracowane przez komunikatywizm narz dzia, poniewa  

tancerz na scenie nie my li o tym, e ta czy „pozycje” czy „akcje”. Te mecha-

nizmy pomog y mi jedynie zinterpretowa  oraz nazwa  zachodz ce zjawisko. 

Komunikacja niewerbalna artystów baletu wykorzystuje taniec, ruch, gest, 

kontakt wzrokowy, odleg o , kostium, choreograÞ , scenograÞ , muzyk  

i szereg ró nych znaków oraz symboli pozwalaj cych na zrozumienie przeka-

zywanej tre ci libretta. Publiczno  poprzez zapoznanie si  z tre ci  libretta 

2 C. Blasis, Traite elementaire, theorique et pratique de l’art. de la Dance, Mediolan 1820.
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mo e z atwo ci  wej  w proces komunikacji z tancerzem. Proces interakcji u a-

twia zrozumienie znaczenia przedstawienia, ale nale y pami ta , e pomi dzy 

tekstem, a komunikatem zachodz  pewne ró nice. Cho by nawet taka, e tekst 

powi zany jest z komunikatem, a komunikat baletowy jest tym, co artysta chce 

naprawd  przekaza  na scenie. 

W tym ostatnim rozdziale pracy okaza o si , e istnieje mo liwo  ana-

lizowania, a przede wszystkim interpretowania przekazu baletowego, po-

dobnie jak komunikatu werbalnego tzn. przez wydobycie podobnych funkcji 

komunikacyjnych, ale te  analogicznych mechanizmów i rodków z równo-

czesnym wyeksponowaniem relewantnych w a ciwo ci i ró nic. W zwi zku 

z tym, stara am si  podkre li  zjawisko ikoniczno ci w kontek cie tworzenia 

i funkcjonowania znaków. W balecie podobie stwo i na ladowanie nie jest 

jeszcze znakiem. Wyodr bni  mo emy: tworzenie znaku, konwencj , umow  

partnersk  – porozumienie pomi dzy artystami przed spektaklem. Sztuka 

baletowa to wyobra enie tworzenia znaku, a w s owie, albo w przedmiocie 

mamy tylko pewnego rodzaju motyw, bodziec, podobie stwo prowokuj ce 

do tworzenia czy odczytania znaku. Poprzez tworzenie znaku, albo odwo a-

nie si  do konwencji czy umowy partnerskiej, kierowany jest do widza szcze-

gólny sygna , który nie tylko odbierany jest ze wzgl du na jego wyra enie, 

ale równie  z uwagi na jego rozpoznan  tre , bo zawsze nale y si  do niej 

odwo ywa . W mojej interpretacji nie chodzi o o zast pienie ruchu wyraza-

mi, poniewa  wa ne jest tutaj ludzkie cia o, przedstawiaj ce pewne tre ci 

i tworz ce okre lone znaki. 

W spektaklu baletowym tak naprawd  mo e zosta  poruszony ka dy 

w tek, który tworzy pewnego rodzaju komunikat. Natomiast komunikat ten, 

konstytuuje dyskurs pomi dzy tancerzem a widzem, gdzie libretto wchodzi 

w jego okr g, buduj c ram  dla komunikatu. Proces ten ma charakter illoku-

cyjny i mo na przyj , e przebiega w nast puj cy sposób:

libretto 
jako tekst

muzyka
taniec jako 

„j zyk” 
komunikatu

nadawcy tancerz odbiorca – widz

(osoby tworz ce spektakl np. libre-
cista, choreograf, kompozytor itd.)

(scena, scenograÞ a 
– przestrze )

(interpretacja ca ego 
komunikatu)
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Program, libretto oraz spektakl baletowy to trzy elementy oddzia uj ce 

na siebie i pozostaj ce z odbiorc  w ci g ej interakcji. Kieruj  si  one w asnymi 

regu ami, prowadz c do komunikatu globalnego, ca o ciowego. Oczywi cie 

mo na pomin  który  z wy ej wymienionych elementów, ale wtedy zachodzi 

ryzyko niezrozumienia przekazywanych tre ci. eby wej  na wy szy poziom 

komunikacji, nale y zapozna  si  ze wszystkimi trzema cz ciami, zachowu-

j c ich uk ad hierarchiczny. Taka t sknota szukania tekstu w innym kodzie 

mo e si  te  zrealizowa  w drug  stron , a sens mo emy odebra  werbalnie. 

Mi dzy ró nymi systemami znaków mo e by  powi zanie sensu, bo to w a-

nie on czy ró ne rodki wyrazu. Program otwiera nam jedynie mo liwo  

projektowania. Nie da si  go uj  gatunkowo, poniewa  jest on komunikacj  

o komunikacji. Komunikat baletowy zostaje umieszczony w formie pisanej 

w postaci programu czy libretta oraz w ta cu w postaci przedstawienia.

Taniec jest ruchem, ale ruchem ukierunkowanym przez tancerza 

w sposób wiadomy albo po wielu latach na scenie pod wiadomy. Oczywi cie 

sk ada si  on z ró norodnych kompozycji czy te  czynno ci, które wype niaj  

potrzeby okre lonych osób. Mo emy nawet powiedzie  o zbiorowym upraw-

nieniu do uczestnictwa w takim przedstawieniu, poniewa  jest to owoc dzia-

a  twórczych przeznaczonych dla publiczno ci. Taniec to równie  narz dzie 

choreografa w dynamicznym, estetycznym obrazowaniu naturalnych mo li-

wo ci ruchowych tancerzy, a to z kolei prowadzi nas do spektaklu baletowego 

i tego wszystkiego, co si  z nim wi e, co mówi o tworzeniu i odbiorze sztu-

ki w ogóle. To tak e rodzaj zbiorowego wyra ania stosunku do otaczaj cej 

nas rzeczywisto ci o znaczeniu cz sto symbolicznym, ale równie  mo e by  

po prostu form , wyrazem wzajemnych kontaktów mi dzyludzkich. 

Uwa am, e budowanie nowych warto ci musi nast pi  w momencie 

wyja nienia i zrealizowania mojego podstawowego celu rozprawy, czyli zde-

Þ niowania libretta tekstu i spektaklu baletowego jako komunikatu oraz pró-

b  odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu zachodzi zale no  mi dzy tymi 

dwoma poj ciami i zjawiskami komunikacyjnymi a tak e artystycznymi. 

Zbli enie si  w osi gni ciu tego celu b dzie znakomitym pod o em w wyty-

czaniu kolejnych inicjatyw badawczych.

Z uwagi na fakt, e nie odnalaz am adnej naukowej publikacji cz cej 

sztuk  baletow  z j zykoznawstwem stara am si  prowadzi  post powanie 

analityczne ze szczególn  ostro no ci , a jednak równocze nie rozbudza  
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w odbiorcy zainteresowanie w a nie t  ga zi  sztuki. Wierz , e rozprawa 

ta wykaza a cis e zwi zki pomi dzy librettem a komunikatem baletowym 

i udowodni a, e po czenie ich jest niezb dne do odebrania pe nego, z o o-

nego komunikatu, wyra onego ró nymi systemami znaków. Na koniec pra-

gn  zacytowa  J. G. Noverra (francuskiego tancerza, choreografa i wybitnego 

teoretyka baletu), który uwa a e: 

Taniec ma wszelkie zalety pi knego j zyka. Jednak nie wystarczy sama 

znajomo  alfabetu. Je li natomiast cz owiek talentu pouk ada litery tak, 

aby powsta y s owa i po czy te s owa tak, aby powsta y zdania, taniec 

przestanie by  niemy. B dzie przemawia  z si  i energi 3.
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Summary

The text of the libretto and the communication of the ballet-spectacle 

In the article one dealt with “with the language” of the ballet-communication. 

One confronted the ballet-spectacle as the communication with the text of 

the libretto. One accepted that the ballet-communication had a form written 

in the Þ gure of the libretto and to be expressed is a dance. The libretto ex-

amines mainly as the grammar of the speciÞ c record of the dance. It appears 

in the context of the situation or the action communication, targeting the 

inß uence (the interaction) with the spectator. During the ballet-spectacle the 

dancer enters into some action communications with the second dancer and 

simultaneously with the audience. The ballet-art based is consequently on the 

instruction in the exercise of determined acts “of the body language” which 

not only decorates the spectacle itself, but Þ rst of all explain his content. 
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