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GRECKA SIELANKA RAVELA 

O d czasów Renesansu wlosl-iego naukowe i ar
tystyc:;ne wid-enie antyku greckiego prze

clwdzilo u iele pr-emian i każde pokolenie odkry
walo dla siebie na nowo świat, w którym .~tala ko
lebka kultury europejskiej. D-iś rac::ej nau/·a z pra
cowitym uporem nadaL 'led:i 1 tlumac::y odkrycia 
pomników, ciągle wzbogacających i _ nowej strony 
oświet lajqcych okruc/1 y ::ycia tych odleglych cza
sów. Nowoczesna plastyka, sz111l·a słowa lub mu
:yl·a raczej sporadycznie r ylfro tl racujq do t "mat yki 
antyc::nej w przeciu ieńst wie do epok poprzednich 
(r1ie wyłqczajqc cale90 XIX wieku), kiedy okresami 
calymi mitologia i historia Grecji czy Rzymu za
pladnialy wyobraźnię art11stvw zostau iajqc w licz
nych arcyd żelach malarstu.:a, rzeźby, poe-ji i muzyki 
dokumenty niep„zemijającego piękna ::tuka zawsze 
miala przywilej odzwierciadlania rzeczywista.ki wi
dzianej czy odcz·utej pr::ez twórcę. Nie obchodzila go 
f i/ologic'"'na zgodność s::c::.e:J15lu, nie niepokoił się czy 
„tak bylo w Grecji" jak dykt uje mu jego wyobraźnia. 
Stu ar:al ·obie wlasne widzenie Grecji, jej lud-i 
i przedmiotou:, jej bósl w i bohaterów i kochając le-

. gendę jak i mqdro.~ć myśli ,c:taro:ytnej, dźwięczność 
poezji i piękno ks:::tallów. ~achowanych w ulomnych 
okruchach .,uzupeln ·al" t wórc:q wyobraźniq pr:::.crwa_ 
ne linie, wyblakłe kolory. zgusle na zaw.c:ze spojrzenia 
i u.~miechy ludzi, znanyclz e skąpych opowiadań, któ
re dotrwały. A jednak z tak niepewnych i jak::e roz-
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proszonych .~lndciu boqatego nieqdyś ::yc'in art!f~Ci .1>11-
dowali i b1ulujc1 s1roj śu iul e111t yc:::.11y ll<LWlq::u)C{ !I 
w rekwiz!J 1c h1st11mHL c !I onzumentu do autentyku, 
a glos:qcy riotvq pratcdę o piękni z wielko~ci kultury. 
której cyw1/iz j•1 nu.· a u sz ystko zaw.d:::zęc::~. . . 

I w w1sz1rll c .is11r- l1 nie brnk arl!lslow uwzelbl'l/C{
cyc/1 .~.P(ll siuro"'.:11111 •j s~tuki i glębokq m.qdro.~ć filu-ofii 
ant yc:::aej. St war-aj({ d„iela. u kturyc.1t .<;la re 1Jr'llt cl11 
dżwięczq tL'.Spól · esną 1 reś"ią u prze1ęJ11 e .~t 1.r1rh 
wzorów pro'tnta form kryje Jak.;.e bogutq mysi :yu:o 
obchod:::qcq -lo11·1eku tcsp ilczesrwgo. , , 

Do tej pl •jady :uko"hanuch w crntyku. tworcow 
n'l.leży wielu, te: kompa ytorow wspotczesnych 
a wśród nich pr;.ede wszysrkim Ma ur y cy Ravel 
(ur. 1875-1937) św1et ny kom"[:ozytor francuski gene· 
racji - która co dopiero odeszla. Przekazat nam on 
w balecie „Dafni:; i Cl1lcJe" wzrus::ojqcy w SW!jrl_t 
pięknie manifest tllriclbienia dlr1 mitologii grPckie}, 
stwdr::ajqc suój wlasn!J obraz w_ld-e~ia. i. odcw~t~ 
poe::ji słynnej legendy o c-~steJ. rml.osci greckt~J 
pasterki C!oe do Daf ni a, 11tL1ecznw1H!J w roman ie 
anonimowego aurora Longu ·a. 

Kompozytorz11 tL ie/okr tnie ta.kze w pciprze~mch 
epokach imali ·ię tenwtów ~taro '.? !Jl!'~ · .mit~log1i c:.y 
historii co d•ll'zalo • ię o u 1ele częsue1 ni: obe 1uc. 
z natu~y r_e"'z!J m1r·ykn 1c/1 111e _by~a nigdy. iak~mś 
odrod-eniem mu::yki gretk1e1. ktore1 zaledu·ie ktlk<t 
uryu:kótc melodyJTLY 11 oclc!Jfrowa~i. 11czer1_i w nr1-
, zych c::cisach. Pisuli mH-Yke swo!el. epol~z c1 tylko 
na s"enie u operach i bal1>tuch ak 1a 1 kostwm stwa
rzrLly jakie.~ ilu::jc .~tL i 11cr strzro " !Jl 11ego. 

Oc::ywiśd: i Ra~·cl . n ' usil~a tli _w.~~_r::es~~c: g~c~
kiej mu:yk1 o ktor 'J pew111: w1~d-1a~. nie wze_e 
więcej od crut rou /l clręc::mkou h1sto~n. Pc>bud~q 
kompozytora ~tala się nutom ·ust ... arn)ą u poi;zitt 
greckiego poematu i Z!'l plocl n ila jego _1c~~b.rnzn~ę 
twórc:q. Akcju sce111 zna bal tu „Dafn1su J~k Jq 
skonsrruou:al slu1wy Fuki11 - baletmistr ro !JJS~te
go zespołu Diugile1 a, byla . r yll·o uszere9 "1a~m 
wyd{lr::eń _ roma11i;11 gr· k1c!1 lwcl.~unk~ 11. t.wornm 
niem11m po:.bau ion.11m ra "'eJ poe,)'1 p1ęk11e1 opo
wie.~ci. Ravel przytcolul 11iejul·o 11a Jlomoc bogacrwo 
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swoich środków kompozyrnrskich, uby mc1gi11 cudow~ 
nie dobranyl'/i koloro11 in ·trumc11tulntrlz. tczjemni"zą 
ur mosf erq głosów chon~ ż przede ws:yst kim pic:knem 
1 omys:ów melod!Jj11ych pr::etop1ć niejako poezję słów 
romansu poezję dźwięków i 11ascrojow, tego wiecz
nie miodego światu wwfoiu11yc/1 uc-..rtć JY,isterski"h 
milo.~ników. 

Prtnyturu „Dc1fnis i Cl1loe" jesl może n1jwięk ·zym 
ctrcyd-ielem Rnvelu, bo jr kkoliciek wiernie tuu:·1rzy
s:y u !Jclur:erLiom na scenie starwu:1 orga1tic:.nq cu
lu.~ć· symfonicz11q. clają::q tancer om n1eprzebr:rne 
mo::liu a ·ci Il ynżenfo. ruchem ich cial bogactwa uczuć 
staro:yt ne · legendy. L ·;c w tej genial 11ej muzyce nie 
zach~ca do c~ystego popisu :ręczno.~ci tanecznej, ka-:
dy rakt wyraża odruchy uc::uciowe, a t 11lko estetyka 
i malarsko~ć ich kompo::ycji, podparie tl'yra:istościq 
kuns::townej rytmiki Ravela zdolne sq na scenie 
.c;twor::yć ekwiwalent artystycznego przeżycia, jakie 
daje ta wspaniała mw:yka. 

Tradycyjny chemat klasyc-nej mu::yki ba-
letowej nie pa.c;uj~ do :adnego fragmentu 
partytury „Dafnisa". tace: jak wiemy z hi
storii przygotowań do paryskiej premiery tego 
dziela w r. 1912, baletmistrz Foki11 stal przed :ada
niem, które nastręczało mu nieznane dotqd trud
ności realizacyjne i tylko tŁ i lka sztuka pary baleto
wej w rolach tytuloicych: słynnej Varsawiny i Ni
:uńskiego przyniosły dz1elu triumf trudem wielkim 
okupiony. Ma:•o ktory -espol boletoti !I od 1::yl się 
i nnstępnie reali::ować „Da)nisa·· podczas gdy muzyk<1 
Ravela. ujęta pr::ez kompo-ytora w dwie suity kon
c rtowe tces::la do światowego repertuaru u:.<>::yst
kich wielkich orkie ·tr symfonic-nych. Tahe nasza 
Filharmonia Baltycka icykonala jed1Lq z tych Suit 
w swoich kon~erw~h. w1;1colujqc dla dzieła entu
:: ia:m. który totc rzys::.y mu na wszystkich st radach. 

Jeżeli dzisiaj miody nas:: zespoi baletowy pod kie
nrnkiem swego za.shronego baletmistr::a p. Jar::y
n6wny-Sobczak podjal sie wykon<tn1'1 tej s!tmfon 'i 
choreograficznej na scenie Opery Baltyckiej, to fakt 
ten stanowi chyba godny uznania przyklad mierze.nia 
swoich sil na jednym z najbardziej ambitllych za-
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dań artystycznych z całej literatury baleto1cej . Rów
nież orkie tra nuszej Filharmonii ma do pokoncrnia 
w tym dziele Rav la ra "'em chórem Opery - trud
ności techni zne wyjqtkou:cj rangi a iie zapominaj
my, że i scenograf może się tciclce przyc-yni ~ do 
wyra-i. wści i nastrojnwo:c1 obrazu scenicznego, 
W którym CZy;'tU poe ja greckiej OpOll ieŚCi 1WTU-OTIU 
mogla by b11ć 11u opory 11icpo lus nej millCrii. je~e'1 
np. choćby rekwzz11t w ręku tancerza nie podda się 
giętkości 'ego ruchou. 

W z y ·tki h re lizatorou bal"' u Ravela o.::yww naj
zcr ~Y '1l11'-jazm dla czamjqce1 piękności ttspa

ninlcgo dzi la i niec1wj tlum.aczy mit:Dlo'ć niedo
ŚH iadczonych - lecz zakochanych w nim wielbiciel i. 

Dr ZYGMUNT LATOSZEWSKI 

Z , LATOSZEWSKI J . JARZVNOWNA-SOBCZAK 

R BUBIEC 



rr f) , ybierajqc repertuar baletowy, szul~amy przede 
~ wszystkim pięknej muzyki. Najlepsze libret

to, inwencja baletmistrza, artyzm. wykonawców -
zawiedzie, jeżeli wartość muzyki baletowej będzie 
niedostateczna. 

Choreograficzna symfonia Ravela „Dafnis i Chloe" 
jest bezsprzecznie jednym z największych dziel 
w baletowym repertuarze światowym. 

Realizacja tego dziela jest za.daniem wielkim i po
rywajqcym. Im bardziej czlowiek zbliża się do tej 
mu=yki, im więcej ją poznaje, tym więcej jq kocha, 
odkrywając w niej coraz to nowe piękno i głębię. 
Muzykę tę pisal Ravel dla bale1u Diagilewa. Wy

bitny choreograf i rejormator baletu Michal Fokin 
( 1880 - W-12) powierzy/; Ravelowi swoje libretto 
oparte na starym, greckim romansie opieu ającym 
milość pa.i;:fuszków Dafnisa i Chloe. 

Grecki poemat, który stal się natchnieniem Fo
kina, miał u art ości głęboko ludzkie i szDachetne. 
Powstal on prawdopodobnie między III a V 
wiekiem naszej ery. Autor nieznany, imię Longos 
spotykane w rękopisach nie powtarza się w żadnej 
notatce dotyczącej ówc::esnej literatury greckiej. 

Jan Parandowski, któremu zawdzięc::amy znako
mite polskie tłumaczenie „Dafriisa i Chloe" nazy
wa go najpiękniejszym z romansów starożytnych, 
a o autorze jego mówi „autor Dafnisa i Chloe był 
Greki m. <' ul i myślni po grecku." 
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Romans gr~cki i libretto Fokina! Co majq mspólne-
go, czym się ró.:nią? U Fokina poznajemy Dafnisa 
i Chloe w dniu Swięta Nimf, kredy sklackzja subie 
przysięyę mzlości. Tym am.Jm oniijamy pieru szq 
fa-ę ,,krystalizacji zeli 11 -ucin '. która w rn mrnsie 
greckim jest momentem dominującym i najmocniej "' 
wzrus:::.ajqcym. 

Fokin na plan piericsz!f wysu m sensacyjne mo
menty akcji, ja1~ 11aµad korsurzy, poru·a11ie 1 upro
wadzenie Cli/o', u przeci1 ie1lstu ie do autor·1 gre -
kiego romansH, który ,,w opisie napa.du ro::bójn1kó1r 
rzucil jałmużnę na rzecz uświęconych reguł romansu 
i nie dal się odwieść od swojego celu, którym bylo 
wszechstronne pr:::.edsrawienie narodzin i rozwoju 
milości dwojga pastuszków" (Jdn Paranclowski). 

To subtelne p.r;ychologiz:ownnie uc-uć u autora grec-
1 iego nie po11'far;:a się u• libretcie Fo1dna. Byloby to 
:.byt trudne dla óu czesnego 1 ·idza, przyzwyczajone
go do innyc/1 baletóu.:, gdzie wirtuozeria byla domi
rwjąca i us11wala w cień. akcję dramatyczną. Dawka 
nowatorstwa zastosou:ana przez Fokina. polegała. 
przede zcszyst Hm na wprowadzeniu glębol o l udz
kiego tenwrn. Dawka ta byla wystarczajqco silna 
i śmiala. 

I\Iuzyka H(l! ela nadała Lej treści tnkq głębię, pięk
rw i bancę, o której nie mar'!'y/ Fokin, a może i Lo11-
go.~ ... 

SLaralam się na tle kolejnych wydarzeii akcji, 
którq narzuca libretto Fokina, wydobyć tę ,.krysta
lizację uczuć" pięknych greckich kochanków, pokazać 
jak w obliczu przeciwieństw, rozlqki, dojrzewa ich 
milość, która z dziecinnej, niewznnej, staje się świa
domq i wypełnia serce człowieka bez reszty. 

Czy i w jakim stopniu udalo się mi to zrealizo
wać - osqdz+i widz. 

Moja adaptacja libretta polega na wysunięciu 
w każdej sytuacji na plan pierw.'>zy sprawy Dafnisa 
i Chloe. 

I tak na przykład u. dużej scenie otwierajqcej ba
let. po.fo;ięconej uroczyswśczom związanym ze świę
tem NimJ - us11nęlam na plnn drugi sam obrzęd, po
ka:ując pr::c::ycia i wzrns::enia tych rl H•ojg11 u owym 
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dni~. W~rowadzilam równie.± u pierwszym obrazie 
t<t.mec miłosny past irnzków. To rac.,.ej be::troska, nie
winna ::~bawa dzie.ci, inna niż taniec miłosny 
~ o?raz1e III, gdzie miloś{: ich .ie ·t świadoma 
1 ~o!rzala. Rozbudowałam rolę uwodzicielskiej Ly-
1ca1mon, wprowadzajqc ją do obrazu II. Chciałam 
abp .w. zestawieniu z ""uchwalq kurtyzarzq tym wy~ 
raz1.11e1 .kontrastoico wyszfo trngedia nieu innej, uzru
.~za1qce; i~ ~wej r~ieświarfomoścz Chloe. Zrezygnowa
łam z _tanca wo}ownifrów w II obrazie na rzecz 
ukazan~~'. it: pel ni ich podlo.ści, która wyra.:a się 
w grabie::y, brutalTLości 1 hula.-zczej zabawie, Nie :;a
w_ah_alam się naromia t u najgroźniej _ego z rozbój
n_1kou - wodza Bryrrksi.~a - odnaleźć uczucia ludz
~zeg? w ruszenia, k!e~~I ujrzał Clzloe. Nie dlatego to 
"'ro_bi!a~ .. aby wybzehc: B~yal:.:si ·~· ale dlatego, aby 
poka-.ac:, ;ak 'l!rawdz1t.c~ pzę~·no 1 s„lac11etnoś{: majq 
wpływ na rw1brutal111e1sze rnstynkty ludzkie. 
Interr:i~zza pop~zedzajace obraz Il i III u·ypelnz

lam _tresczą ulcaz1_11qc w I intermezzo. jale piraci bru
talnie_ pędzq po;ma11e branki na statek - w n 
powrot cudownie uratowanej Chloe. 

Jest w ty~i !ibretc~e _juk i .1 romansie fantastyka. 
".1utor ~-er.pie }q: rel1g11. „Olimp Dafnisu i Chloe nie 
Jes_i i~ 1elkz .• ~IW)q tylko orn Nimf11 z groty, pny 
ktore1 wzro l1, Pana z pod sosny i Erosa . .'' (Jan Pa
randowski). 

Jak l!r-eds.tawzć w tyn> balecz bo?ka Pa1111 i Nimfy? 
B~!]O! _ze b?J/1 dla Gr2ków jak1m1.' doskon dymi ludź-
1t~I. ·~ze~niertelm, u· p•zniale p1ęk1u, mqdr::y i silni. 
n tej 1mer.ze kryla się cala glęboka tęsknota ludzka 
za .własnym. nieo iągalnym ideałem. I w tym /Ja/ecie 
bo:zek Pan nie po baicicmy jest ceclt boskich~ ludzkich. 
Zjawia .~i~ iL raz z Nimfami pełen c::ulej troskliwości, 
~dy D11f1ns omdlal - ro ..,pac:y po utracie Chloe. Jak:e± 
mny, pełen sily jest bu:ek, który przychod::i z po
mocą. ~hloe na statku korsarzy, nis_cząc bezlitośnie 
rabus1_ow. I wreszcie ten .wim bo·ek Pan, któremu nie 
obca Je.st milośi· 1 niemniej droga jak ludziom, po 
powrocie Chloe, u; cli wili pou itania kodrnnków 
wygrywa im na s.11.ri11d:::.e 11ajsluds:ą pieśii miłości'. 
Cala pr::yroda uosobiona w postaciach bachantek i fau-
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nów - wyslanników bożka Pana - w bachicznym, 
radosnym upojeniu łączy się ze szczęściem kochcm
ków. 

Muzyka i a·kcja dramatyczna tego balettt zmuszala 
i zmuszać będzie kadżego baletmistrza do po
szukiwania nowej, pelnej ekspresji formy. Fokin zer
wal w tym balecie z bezdusznością tradycyjn11ch 
„numerów" - popisów technicznych, które sq zgub
ne dla dramatycznej akcji baletu. Jego wiel/·q zaslugq 
jest to, że technika musiała się tu podporządkować 
treści, przeżyciom wewnętrznym bohaterów. lWitsia
ła się zjawiać jako obraz tych przeżyć i uczuć. 

Przyjmując to za generalną zasadę renlizacji tego 
baletu, szukał m i ja wlaściwej formy. Nie kusiłam 
się o odtiL or zenie tańca greckiego, zbyt skqpe sq na
sze o nim wiadomości, abyfoiy mieli odwagę powie
dzieć: tak właśnie tańczyli Grecy! A musiała to 
być sztuka wspaniała. Starałam się wydobyć klimat 
tmica greckiego, po. luqujqc się dostępnymi nam 
i do nas przematciajqcymi środkami taiica klasycz
nego i płast yki. Dlatego nie za.wahałam się tańczyć 
„tańców greckich" na ,,pointe'ach". Jeżeli greckie 
tancerki uzyskiwały lot 1zość i lekkość w sobie wiado
my sposób, tańcząc bosq nóżkq, to nasze tancerki 
uzyskują to, stając na c~ubkach palców. 

Kiedy oglądam malowidła na tl awch greckich 
i freskach - to pozostaje w mojej pamięci obr roz
wijających się w linii scen pełnych bo:1atej tre.~=i 
i szlachetnej formy. Tak wraca a wsze do mni~ 
wspomnienie o sztuce greckiej. 
Częścią skladowq dekoracji jest podest (w I i lll 

obrazie - u::górze . w Il - fragment ·tatkll). C;:ę.·to 
przerzucalam tam akcję baletową, starając się naduć 
jej wlaśnie charakter malowidel greckich. Nie po
wtórzyłam żadnego ze znanych mi obra::ów greckich, 
a chodzilo mi u.:ylqcznie o 1-limat tych scen. 

Nie ::awa/1~lam się wprou;.ad::ić jako środka eks
presji głosu lad_kzego. Czyżbym sama, reprezen
tując sztukę baletową, nie dość miala zaufania do jej 
samowystarczalności? Napewno nie! Sklonilo mnie do 
tego wprowad-::enie glosu ludzkiego przez Ravela. On. 
który umial wydobyć wszystkie barwy z instrumen-
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tów, nie zawahal się sięg.nąć: jes::cze do chóru. 
Gtos lu~zki zt~iqzany org1znicznie z mu::ykq baleto
wą skuszl. mme do wprowadzenia 10 i związania 
z ..,f!kspres1ą ruchu. Użyłam go os;:c::ędnie. Wprowa
d-1lam go w. trzech szc::ytowych momentach akcji 
~ra~tyczne1:. P?r~anie Chloe, rozpacz Dafnisa po 
stracie Chla~ i smzerć Bryaksisa. Traktuję to eks
perymentalnie. 

Zbyt u·~elki jest m~j ideal .ś~.iata antyc::nego, aby 
prac~ mo1a :nagła rr•z przynzesc petne za.dowolenzl!. 
~d~ięc~na Jestem tanc1Jrz1mi, że mnie zro::umieli 
1 of 1arnte ze mną wspólpracowali. 

Cokolwiek zrobilam dobrze c'7y z'le · h · · d • - - ntec mntc: 
Je. ~o tłumaczy i rozgrzesza, że pracowałam z mi-
~osczq nad tym d-::ielem, urzeczona pięknem muzyk.i 
i .duchem ar~tycznego świata, zaklętym w tym grec
kim rama ns1e. 

JANINA JARZYNÓWN1l-SOBCZAK 
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AKCJA SCENICZNA BALETU 

OBRAZ 1 - Przed grotą N11nf 

l. Składanie ofiar Nimfom 

2. Zabawa pa terz • 

3. Zapasy Dafnisa z Dorkonem 

4. Miłosny taniec Dafnisa i Chloe 

5. Uwodzicielski taniec Lyka;nion 

6. Napad korsarzy i porwanie Chloe 

7 Zjawienie się imf i bożka Pana 

Intermezzo 

Uprowadzenie branek 

OBRAZ II - Na statku kor~arz11 

l. $ciąganie łupów na statek 

2. Orgiastyczny taniec korsarzy i LykaJnion 

3. Wprowadzenie branek na statek 

4. Błagalny taniec Chloe 

5. Interwencja bożka Pana - śmierc korsarzy Bryak,isa 

Intermezzo 

Powrót uratowanej Chloe 

OBRAZ III - Pr::ecl grotq Nimf 

l. Spotkanie Chloe z Dafnisem 

2. Miłosny taniec Chloe i Da!nisa 

3. Bachanlllia 
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S T R E S Z C Z E N I E 

OI3RAZ I - Przed grotą . Nimf 

Wczesny letni poranek. Na polance przy świc;tym 
gaju bożka Pana, przed grotą poświęconą Nimfom 
- dwoj 0 pastuszków Chloc i Dafnis. Miłość i tę
sknota przv" iodla ich tu pierwszych. Tut, j pod 
opieką Pana i Nimi ludzie wiodą życie pro te, szczę
śli\\·e i spokojne. 

Dziś właśni świc;to Nitnf. Ze w zvstkich stron 
wyspy nadciągają pasterz niosąc w darz.e kwiaty 
swoim opiekunom. Dafnis i Chioe ofiarowują Nim
fom !>Woją miłość. Rado nv taniec pasterzy j st za
kończeniem dzisiejsz_vch uroczystości. 

Ale oto w cza ie z.ab v.'Y zdarzyło się, że zuchwały 
pasterz Dorkon, zachwycony urokiem Chloe, usiło
wał ją pocałować. Dafnis ochronił Chloe przed na
tarczywością Dorkona. Pow:t.al spór między rywa
lami. Wesoły nastrój rozba :onej m1odzie7.y nie po
zwala na poważne spory. Rozstrzygną konflikt -
zapasy. Zwycięzcą zostaje Dafnis. 
Młodzież po-wTaca do domów. Zakochani nie mogą 

·ię rozstać. Zapada zmierzch. Dziewczc;ta przychodzą 
~ Chloe. Dafni· pozostał s m. murzy, w pomina. 

Z gaju v.'Yłania sit: uwodzicielka Lykajnion. Juz 
dawno z ukrycia ob· rwowala pic;knego chłopca. 
Teraz nadarzu si.ę sposobność, żeby nim zawładnąć. 
Lykajnion daremnie roztacz· przed Dafins m cały 
swój kunszt uwodzicielski. Dafnis broni się, Wle że 
Lykajnion zagraża jego miłości. Odl1raca uwodzi
cielkę. 

Spokojne ż •cie nr.es7.knńców wy ·py przerywa na
pad korsarzy. Rozbójnicy grabią, uprowadzają dziew-
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cz ta. Porywają i Chloe: której. Dafnis z naraźenicm 
własnego życia, darcmme brom!. . 

Srodze zbity Dafnis Jeży u wrót grot:r Nmtf. ~~
ślepiony rozpaczą, przeklina bóstwa, ktore dopusc1-
łv do porwania Chloe. . ... D r 
· Zjawiają ie; Nimfy i bożek ~an. Nic opusc1h a -
rusa w nieszcz<,jŚciu . PrzyrzekaJą pomoc. 

INTERMEZZO 

Korsarze uprowadzają na sla.tck porwane dzicw
czt;ta, wśród których znajduje sic; Chlo::?. 

OB'RAZ II - Na statku korsarzy 

Noc. Korsarze pośpiesznie ściągają ~a state~ .. ".do
byte łupy. Dobierają się do amfor z wmem. P1_Ja~ką 
ucztę przerywa wciągnięcie na statek _L~kaJn~on. 
Orgiastyczna z3.bawa z kurtyzaną je t uwienczemem 
zwvciqstwa. d bez 

Ale oto nadchodzą nowe zdobycze, groma a -
bronnych przerażonych dziewcząt zag:iana tu prze~ 
rozbójników. Jest wśród nich Chloe. Nie uszła uw~g1 
Bryaksisa pit;kna brank~. Tej zapra~n~~ pon~d 
wszvstko. Chloe broni i ', blaga o lrtosc. Opor 
Chla<.! pot~guje zawziqtość. korsarza. „ 

Jnterv,·cncja bożka ratuje Chloc od zguby. Bozek 
P· 11 zjawia się budząc groZ<; i strach. Ko;sarze w po
płochu ratują się ucieczką - rzucaJą su.; do morza, 
ginict Bryaksis. 

INTERMEZZO 

Powrót uratowanej Chloc. 

OBRAZ III -- Przed grotq Nimf 

Noc sp<..""1zil Dafn is u stóp groty, na ~U:li wej mo
d li twi.c. świtem powraca Chloe. Szcz<;sc1c kochan-
ków nie ma granic. . 

Naraz słychać urzekające tony syryngi '!'o gra 
bożek Pan. Gra dla Dafni ·a i Chloe. W bach_1cznym 
upojeniu zbiegają sic.. bachantki i satyrowi~, aby 
razem z Dafnisem i Chloe Ś\~ięcić zwycięstwo 
miłości . 
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RUGGIERO LEONCAVALLO 

p A J A c E 

OPERA W 2 AKTACH Z PROLOGIEl\l 

LIBRETTO KOl\IPOZYTORA 



„P A J A C E" 
NIESMIERTELNE DZIEŁO WERYZMU 

Z „Pajacami" Leoncavalla Opera Bałtycka wysta
wia drugie, obok .,Cavallerii rusticana" najbar

dziej typowe d:::ielo weryzmu wloskiego. Z okazji 
premiery opery Mascagniego informowaliśmy w na
szym programowym omówieniu o cechach stylu ope
rowego, znanego pod nazwą „weryzmu", zwracaliś
my u.wagę na okoliczności hfatoryczne, które dopo
mogły do zwycięskiego triumfu oper tego kierunku 
na scenach calego świata. Przypominamy więc, że 
na przelomie minionego i naszego wieku kompozy
torzy wloscy a także francuscy pragnęli przeciw
stawić się ]Xltosowi i koturnowości dramatów mu
zycznych Wagnera. i w tym celu zeszli z Olimpu bo
gów germańskich na ziemię, ukazując na scenie 
zwyklych ludzi z ich radościami i cierpieniami. 
Sprzyjał temu, f)Unujący wtedy w sztuce kierunek 
naturalistyczny, tematy życia codziennego, sprawy 
bliskie i zrozumiale, najbardziej ludzkie, sugerujące 
czytelnikom czy widzom analogie z ich własnych 
przeżyć. Takie reakcje na zbytnie oddalenie się 
sztuki od rzeczywistości epoki zdarzaly się już nie
raz także w historii opery - np. w 18 wieku, kiedy 
opera komiczna zwycięsko rywalizowala z nn.
puszonością opery powa::nej (opera seria), kiedy 
historyjki z codziennego życia, lub zgala akcje pa
rodystyc::ne naśmiewały się z bohaterów starożyt
nych, zaludniajqcych libretta wielkiej opery. 

W naszych czasach nurt tego .rodzaju naturalnej 
reakcji wzbogacil literaturę operową o dziela nie-
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przemijającej wartości artystycznej. Wystarczy tu 
wspomnieć o twórczości Bizeta czy Pucciniego, a na
wet niektórych arc11dziel Verdiego. nie mówiąc o nie
z.iczonej iloś i innych kompozytorów, którzy aż do 
clnirt d-i. iejszeyn , 1 s c cltęt nie ~tt racajq się ku 
t 'matom scenicznym obru-ujq ym rzeczyzci. tość 111-
d:::i ~ywych. c11nC:by naw 'I nosili ko.<:tmmy odległych 
epok. Oper11 H iaś zwego H'ery mu (vero - praw
dziu y) majq j ,„ su (Jj klasyc-ne 1 zory a jeclnym 
::: pienc zy h ·a <1b k „Ry er. kości wieśniaczej" 
w aśnie „Pujace" Le<mcai al/a. 

I ompozytor tej ta popularnej opery urodził się 
w r. J8.58 w Neupolu :::marl w 1919 w Montecatini. 
kolo Florencji. Jak pr::ystalo na włoskiego muzyka 
pi al glównie op ry (także operetki), lecz podobnie 
jak jzgo sltlwny kolega Nlascagni światou·y rozgłos 
zdolni! tylko jednym dziel em, w la.śnie „Pajacami''. 
Operę tę nadeslul na ten sam konkurs. jaki ogłosił 
w r. HHJO nrikladca Sonzogno w Mediolanie, z które
go jako ::w11cięzca wyszedł, jak wiadomo, Mascagni 
ze swojq „CaV<Illeriq", Nie mógl takiej nagrody 
u:::yskać Leoncavallo ze tc-ględow tylko form?lnych, 
bo „Pajace'' mialy 2 akty (mimo. akcji tv 1ednym 
miejscu) a warunki konkursu wymagały dzieła je
dnoaktou·ego. Sonzogno zorientował się jednak w wy
jqtkowych lL artoścw h part 11t ury „Pajaców" i o~: 
czekctws_y 2 IC!ta h1zal operę Leonaca !lila wystawie 
w La Scali u: dniu 17 maja 1892 r. Triumf „Paja
ców" przes~edl najhnielsze oczekiwania. llez oper 
podobnego stylu powstało wtedy i potem, a j~d.nak 
,,Rycerskość wieśniacza" i „Pajace" zwyc1ęzyly 
wszystkie - i one jedynie utrzymały się w repertu
arze scen calego świata i najczęściej są wspólnie 
wystawiane w ciągu jednego wieczoru. 

Rzeczywistość, czyli wery::m, została U! „P.a~acach" 
uka::ana z fatali.<:tyc"'nq ·u prost wyra:o1stosc1ą, po
nadto stala się niej 1ko symbolem życia artystów _te
atru. Jakże znwmienne, .:.e Leoncaterllo sam nap1sal 
sobie libretto do opery. Rów1ta się to jakiemuś oso
bistemu u y-naniu o cloli artysty i istocie jego efek
townego, a jak:e czasem tragicznego losu ~ako c~lo
wieka. Niejeden u ybitny knmpo::ytor napisał wiele Dr ZYGi\lUNT LATOSZEWSKI 
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przed t v; · nia je t jc~ze r~h' cz·1 u \l.;ła ' nie ty
le. aby przygotować 1..a1mpr 1.'lZO~· ną c ~k : u. l~
\\ ić dckoracj~. w wie ić kur nk' i d. G 10111 w1es
niac · u pr zają dyrektor trup , gło\ n go akt~na, 
grającego rolę zdrndzorn.:•~ m za n ~I ·~.k win~. 
Canio, t kie j ·t i1 nacz In go .,P J' ca ~h~t111e 

1 rzyJmuj zaprosz„nie. ,J o .żona dda, ktora ~
dzie ~rać niewierną Colombrn tvmc · m od~z
nie a inni kom dinnci przy„otują n . 8 dz1emy 
wi c niezadługo .'w1adk m1 t ru w t rze. przed
. tawi nia w prz d tawieniu Lecz ut r oper po la
nowił juz t az od Joni· nam t Jniki dramatu P -
zwal<1 n m · c za'p.eć z kuli v w dr \ n t -
atru, bo j. k z po' · dał ak r. w prol~ u _po~nnm • 
prawdziw z ·ci owvch komediant w, ich zyc1e oso
bi. te. pryw tne. Dzięki temu łatwo :zrozunuem drn
rnat. który sic: rozegra nie tylko w ocz eh naszych, 
ale także w oczach tej drugi j publiczn<?ŚCi - pu: 
blkz.ności na scenie. Lecz t ·lko my będziemy mogli 
odmierzyć ja'k wielkiej traĘedii stali~_my si.ę świa~
kami, podczas, gdy widzowie kome~1 na unprow.1-
zowanej scenie niczego zł .go się me s~1ewaJą 
i przy końcu. przedsta · ma będą ogromnie zask~
czeni. Okazuje się bowiem, że Nedda ma ~ze_czywi.
stcgo kochanka, mieszkającego ~ tej wła~e, ~ i, 
do któr j trupa zjechała. J t mm młody w.1esm_ak 
Silvio. amawia on gorąco eddę, aby porzuciła nie
kochanego męża i koczownicze zycie aktorskie, aby 
zaufała iego miłości i uciekła z nim w świat. Nedda 
się waha, lecz ulega namowom namiętnego kochan
ka. Przyrzeka więc nazajutrz przybyć potajemnie ~o 
Silvia i ostatecznie opuścić Cania. Plan byłby su; 
zapewn udał, gd by zv.ierzeń miłosnych obu ko
chanków nie podsłuchał jeden z komediantów: 'fo
nio. Ułomny i oarbaty, wstr tną fizjognomią za zpe
cony aktor od dawna skrycie kocha Neddę. Przez 
nikogo nie kochan5, pogardzany n, w t przez sw go 
prvncyp la Cania obmyśla Tonio, jakim podst p€m 
mógłbv zdobyć N ddę. rud rzyla się chwila poso-
bna, gd · Canio poszedł z wi śniakami do karczrny. 

{ d rozmarzoną . picw m pt ków i pogodą slo
o dni· 1 nio w pewn i chwili z, k, kuj 
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wyznaniem swoich tak długo tłumionych uczuć. Obu
rzona Ncdda wyśmiewa niefortunnego wielbiciela 
a gdy ten zamJ.erza użyć siły uśmierza jego zapały 
szpicrutą. Upokorzony brutal przysięga zemstę. Jak
że zybko znajduje ku temu sposobność. Przecież 
z ukry~ia podsłuchał zmowę Silvia z Neddą. Czym
prędzeJ sprowadza z karcz.my Cania, 'który ze wście
kłością rzuca s:ę na rywala, IE:cz SLlvio ucieka dobrze 
znaną ścieżką i Canio traci go z oczu. Została jednak 
drżąca o życie ko:::hanka niewierna żona. Ona musi 
wy,i'lwić imic; rywala a potem może sobie odej'ć . Nie
godną jest uczuć, jak'mi ją darzył Canio. · Nedda 
stanowczo odmawb wyjaw ienia nazwiska kochanka, 
naw t gdyby miała to życiem przypłacić. 

Zapalczyv.y w szalony'n1 gniewie, byłby Canio za
bił rn'.ewicrną Neddę, gdyby go siią nie powstrzy
m.ali a szc~ególnie Tanio doradza cierpliwość, gdyż 
meza.wo?me kochanek Neduy zjawi si~ n.a prz?dsta
w1eniu 1 v... l('dy będzie m,ożna rozprawić ,,;ię z nim, 
jak należy. Niech więc przedstawienie odbędzie sic; 
norm;1 lnic, on Tanio będzie uważnie ś.lcdzq Nedd~ 
i zn ienn.wicizony rywn l nie ujdzie stąd żywy . Zatry
~mfujc wt~dy jego zem.:;til zarówno nad Necldą Jak 
1 nad Cam m. Wstrząśnięty myślą o konieczności 
odegrania w tej chwili komerlii, ktora przecież jest 
tylko błazeńską parodią tragedii, jaką sam przeżywa, 
Camo w słynnej arii „Śmiej się paJacu" urastJ 
w wyobraźni słuchacza do symbolu o:iwiecznej doli 
nrlysty, zmuszonego bawić tłum, gdy erce ściska 
hól a „lkanic pierś rozrywa". 

Znieci rpliwiony tłum domaga się rozpoczęcia 
spektaklu, zapowiadającego przecież tyle uciechv. 
Wreszcie rozchyla sic; mizerna kurtynka. Zalotiia 
Colombina oczc:kuje swego kochanka Arlekina, bo 
Pa1aco-mąż obi cal wrócić dopfrro nocą . Ni<.'z.d rny 
służący, błazen Tanio przyniósł uwielhian j Colom
binie_ z :niasta kur<; i pragnie wzamian jej miłości. 
Kop111akicm wyrzuca go Colombina za drzwi, aby 
Z'l chwil~ przywitać jak najczulej swego Arlekina. 
Oboje siadają do uczty i słodkiego tete a tete. Arle
kin przyniósł też tajemniczy plyn, którym Colom
bina ma uśpić męża-pajaca , aby w nocy oboje ko-
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ch:mkowie mogli bezpiecznie uciec. ~iespodzicwanie 
wraca mąż. Szybko uchodzi przez okno Arlekin. Co
lombina pośpie znie ż gna kochank słowami, jakimi 
nieda\\ no pożegna la wego ·prawdziwego kochanka 
Sil\'ia . Tc słowa słyszy Canio i podobieństwo obu 
sytuacji - tej w życiu i tej obecnie na scenie 
'' trzasają g}:l i tylko z trudem panuje nad sobą. 
Usiluje .1etlnak grać komedię. wkrótce jerlnak nie 
m\>Żc się opanować i „w ·pada z rnli". Gwałtownie 
domaga si~ od Neddy-Colombiny \\'YJawnienia imil'
nia kochanka. To imi~ LJlbo życie - \\'Ola C.1nio 
w najwyższym uniesieniu. Gdy Nedda chce na zimno 
dalej gruć rolę Colombu1y. Canio w poryw;c ro7.
paczy przeszywa Ją ztvletcm. Obecn. • na „prz d
stawirmiu" Sil\·io prz~·bi ga abv ratować l·och ink '. 
v.tedv Canio rzu ·n się na przerażonego Silvia 
i zabija rywala. Złam::my st a:,-7.\iwą zbrodnią 
Canio staje b zradnv prz d oliurzonym tluml'm. 
I mści\\,V Tonio u pa~{aja sp ktatorow khsycz
nym z::ipc\\'11ie11ic.': kom dia knrH.:mn; - „finita 1'1 
comedia!" 

Z. L. 
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Cena zł 2.50 




