


Mieczysław Karłowicz 

Odrodzenie 
Kazimierz Tetmajer 
Gra słów, Dla rymu, 
Narodziny Afrodyty 

Realizatorzy: 
Kazimierz Wrzosek 
Inscenizacja i choreografia 
Zdzisław Sebzda 
Konsulta<ja muzyczna 
Maria Tychmanowicz-Walczak 
Scenografia 

Nagranie w wykonaniu 
Wielkiej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia i Telewizji 
w Katowicach pod dyrek<ją 
Bohdana Wodiczki 

Wiersze recytuje 
Gustaw Holoubek 

Wykonawcy: 
Anna Fronczek, Ewa Owczarek, 
Krzysztof Kulik, Krzysztof 
Pastor oraz Urszula Brogowska, 
Renata Dąbrowska, Ewa Hoppe, 
Lean.dra Jasińska, Małgorzata 
Świtała, Maria Wójcicka, Jarosław 
Biernacki, Andrzej Cybulski, 
Ryszard Kościołek, Tomasz 
Łukaszyński, Zbigniew Sobis, 
Zdzisław Zieliński, Mirosław 
Żukowski 

Mieczysław Karłowicz (1876-1909), 
najwybitniejszy symfonik polski przed 
Szymanowskim; autor utworów 
symfonicznych (rn.in. Symfonia 
nOdrodzenie", poematy symfoniczne: 
Powracające fale, Odwieczne pieśni, 
Rapsodia litewska, Stanisław i Anna 
Oświecimowie, Smutna opowieść), 
Serenady na orkiestrę smyczkową, 
Koncertu skrzypcowego A-dur, 
Menueta na kwartet smyczkowy, 
drobnych utworów skrzypcowych, 
wiolonczelowych i fortepianowych 
oraz subtelnie lirycznych pieśni. 
W polskiej muzyce M. Karłowicz 
reprezentował ideały artystyczne Młodej 
Polski. Był on równocześnie pierwszym 
kompozytorem, który po okresie 
stagnacji w muzyce polskiej II połowy 
XIX wieku stworzył dzieła na poziomie 
europejskim. Linia rozwojowa jego 
twórczości przebiegała od utworów 
kameralnych, fortepianowych i pieśni do 
muzyki symfonicznej. W tej dziedzinie 
rozwinął się w pełni jego talent twórczy. 
Dokładna znajomość twórczości 
kompozytorów europejskich II połowy 
XIX wieku i początku XX wieku, 
zwłaszcza F. Liszta, R. Wagnera, 
P. Czajkowskiego, R. Straussa, wpłynęła 
na wzbogacenie warsztatu . 
kompozytorskiego Karłowicza, przede 
wszystkim w zakresie instrumentacji 
i harmoniki. W jego twórczości, 
w szczególności w poematach 
symfonicznych znalazły odbicie typowe 
tendencje ideowe muzyki II połowy 
XIX wieku, wyrażające się głównie 
w kontemplacyjnym charakterze 
utworów. Związki twórczości Karłowicza 
z polską muzyką ludową występują 
głównie w Rapsodii litewskiej, gdzie 
Karłowicz posługuje się oryginalnymi 
melodiami ludowymi. Jego pełne 
liryzmu pieśni odznaczają się 
przemyślanym doborem tekstów, 
z przewagą młodopolskiej poezji 
Kazimierza Tetmajera. 
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Kazimierz Wrżo wielokrotnie 
występował gościnnie w wielu krajach 
m.in. w Jugosławii, Czechosłowacji, 
NRD, Bułgarii, Finlandii, RFN, Francji 
oraz Peru. 
Przedstawiany balet do muzyki 
M. Karłowicza Odrodzenie i poezji 
K. Tetmajera jest pierwszą propozycją 
choreograficzną Artysty. 



Gra słów 

I 
Kochałem ciebie.„ Zła dola nad nami 
od pierwszej -chwili twarz jawiła ciemną; 
odszedłem - twymi pożegnany łzami 
nad wszystkim w świecie, tylko nie nade mną. 

Odszedłem„. Świat się cały nie zawalił, 
ani runęły pod nim rusztowania, 
tylko-mu progu twojego zostawił 
całe pragnienie i miłość kochania. 

III 
Przychodzisz do mnie noc po nocy, 
śnisz mi się długo i boleśnie-
patrzę w twe oczy, a twe oczy 
są jak dwa zimne światła z lodu. 

Wyciągam ręce do twych dłoni: 
twe dłonie są jak ostre noże; 
chwytam twe małe drogie stopy: 
twe stopy są jak ostre ciernie. 

I budzę się od krwi na rękach, 
na dzień się budzę długi, smutny- -
przychodzisz do mnie noc po nocy 
śnić mi się długo i boleśnie . . 

Dla rymu 

I 
Kocham cię, światło! Na moje źrenice 
zlewasz się falą; nurzam się w niej, tonę, 
oczy ku tobie wznoszę roztęsknione, 
na twej jasności promienną mgławicę. 

Kocham cię, jasna! Patrzę na twe lice, 
oczu szafiry rzęsą ozłocone, 
na krasę twoich ust- patrzę i płonę, 
tym więcej pragnąc, im więcej się sycę ... 

Kiedy mię światło falą opromienia, 
zda mi się, czuję twoje uściśnienia, 
a gdy w ramiona ciebie, jasna, chwytam: 

całą mi światła płonie świat ozdobą 
i sam już nie wiem, i sam siebie pytam: 
czyś ty jest światłem? czy światło jest tobą? 

Narodziny Afrodyty 

Złocisty to był dzień. Błękitne zadumanie 
objęło cały świat. Na modrym oceanie 
słoneczny zasnął blask. Na ziemi i na niebie 
cisza zdawała się wsłuchiwać sama w siebie. 
Omdlewał w okrąg świat od światła i gorąca, 
różany płonął kwiat, srebriiiała lilia drżąca, 
nad cichą, modrą toń nie8Kończonego morza 
J?łYnęł~ lcwiatów woń, jak lutni dźwięk, w przestworza. 

Wtem - jakby zwiewny rój motyli skrzydłem drżące'm 
potrącił śpiący blask i śpiącą głąb pod słońcem: 
zadrgała senność sfer i kwiaty zaszeptały„ 
niepokój jakiś świat ogarnął nagle cały, 
·oczekiwanie--cud jakiś się dziwny iści,--
z błękitno-złotych wód, z zielono-złotych liści 
dźwięczący wybiegł szmer, lękliwy i radosny, 
zadrgała senność sfer, jak w narodziny wiosny 

I ze srebrzystych pian, co w słońcu nieruchomie 
w tęczach świetlanych skier leżą na wód ogromie, 
wśród blasku, ciepła, mgieł złocistych, z wód kryształu 
nagi niewieści kształt wynurza się pomału- -
zdumienie zdjęło świat: przejrzyste milkną sfery, 
drżeć przestał róży kwiat, liliowe. ścichły szmery, 
jakby zaklęta, -woń stanęła skrysztalona, 
i w zadziwieniu w toń spojrzała nieb opona. 

Ą ze srebrzystych pian Afrodis wyszła biała 
i naprzód słońcu swój promienny uśmiech słała, 
potem przez modrą głąb powoli szła ku ziemi, 
znacząc swej drogi ślad kroplami świetlistemi, 
i boski uśmiech śle niebiosom, lądom, wodzie, 
a świat dziwował się przecudnej jej urodzie, 
blask ją osuszać biegł, woń obcierała z rosy, 
u nóg jej śnieżnych legł ocean modrowłosy. 

A ona w słońcu swe suszyła ciało białe, 
zefiry pieszczą ją_-. z rozkoszy oszalałe, 
ślizgają się od stóp po nogach jej do łona, 
całują piersi jej i szyję i ramiona, 
spijają perły pian z jej zagięć i lubieżne 
w lotny okrążą tan jej uda smukłe, śnieżne, 
z wolna się suną wzdłuż jej pełnych biódr, a potem 
ku ustom z wonią róż wzlatują nagłym wzlotem. 

Muskają włosy jej złociste, miękkie, śliczne, 
złocisty szafir ócz owieją balsamiczne 
i omdlewając już do sióp jej kornie padną. „ 
A ona rękę swą podniosła światowładną 
i naga stała tam a dziwna jej potęga 
aż do Hadesu bram nieprzekroczonych sięga, 
i zadrżał wszechświat w krąg, bo z morskich głębokości 
sprawczyni wyszła mąk najsroższych dla ludzkości. 



Układ choreograficzny 
do tekstu 
Cmiawa l\1iłosm 
Esse 
Realizatmzy: 
Dobrosława Gutek 
Inscenizacja i choreografia 
Bożena Smolec-Błaszczyk 
Scenugrqfia 

Tekst czyta 
Janusz Peszek 

Wykonawcy: 
Elżbieta Klimek, Michalina 
Korniluk, Anna Kulik, Mirosława 
Nowak, Krzysztof Kulik, 
Grzegorz Miłoń 

• 

Czesław Miłosz (ur. 1911 na Litwie) 
jest przede wszystkim poetą. 
Debiutował w 1933 roku Poematem 
o czasie zastygłym Był współtwórcą 
grupy poetyckiej „żagary" 
Od 1951 roku przebywa na emigracji. Od 
1%0 wykłada literaturę słowiańską na 
Uniwersytecie w Berkeley. N~jważniejsze 
tomy wierszy to: Ocalenie, Swiatlo 
dzienne, Król Popiel i inne wiersze, 
Miasto bez imienia. Jest również 
autorem dwu powieści: Zdobycie 
władzy, Dolina /ssy oraz tomów 
esejów literacko-filozoficznych, m.in. 
Rodzinna Europa, Widzenia nad 
zatoką San Francisco, Prywatne 
obowiązki. 
Przekładał poezję polską na język 
angielski oraz poetów angielskich, 
amerykańskich, francuskich i Biblię na 
język polski. 
Jest laureatem literackiej nagrody 
Nobla w 1980 roku. 
Poezja Miłosza głęboko zakorzeniona 
w tradycjach polskich jest przede 
wszystkim filozoficznym, moralnym 
i religijnym poszukiwaniem wartości. 
Określana często jako katastroficzna 
zawiera w sobie głęboką krytykę 
cywilizacji naukowo-technicznej. Miłosz 
poszukuje wartości trwałych, w imię 
których można będzie przezwyciężyć 
obecny kryzys idei humanizmu. 
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w Operze ś zcze tylko jeden 
sezon, a od 1979 roku zostaje 
solistką ł ' eatru Wielkiego. 
Tradycyjny klasyczny 
umożliwiaj cyjne op~owanie 
techniki tań ycyJnego me 
zaspakaja jej ambicji r · resowań 
artystycznych Dobros awa Gutek marzy 
o spektaklu balelOMIJll1 będącym syntezą 
umiejętności technicznych, pantomimy, 
plastyki ciała, gestu, wyzwalającym 
osobowość artysty tak często 
niedostrzeganą przez choreografów. 
Praca nad baletem do utworów Czesława 
Miłosza jest choreograficznym debiutem 
młodej Artystki. 



Mato: 
Artyści mają być nie tylko tancenami 
popisującymi się wyczynami technicznymi, 
lecz aktorami, ludźmi przekazującymi 
widzom najgłębsze przeżycie duchowe, 
czyny wywołane namiętnościami: gniewem, 
miłością, bólein i ekstazą. 
(I'hoinot Arbeau xnw.) 

Esse 

Przyglądałem się tej twarzy w osłupieniu. 
Przebiegały światła stacji metra, nie · 
zauważałem ich. CD można zrobić, jeżeli 
wzrok nie ma siły absolutnej, tak żeby 
wciągał przedmioty z zachłyśnięciem się 
szybkości, zostawiając za sobą już tylko 
pustkę formy idealnej, · znak, niby hieroglif, 
który uproszczono z rysunku zwierzęcia 
czy ptaka? 
Lekko zadarty nos, wysokie czoło z gładko 
zaczesanymi włosami, linia podbródka-ale 
dlaczego wzrok nie ma siły absolutnej? 
-i w różowawej bieli wycięte otwory, 
w których ciemna błyszcząca lawa. Wchłonąć 
tę twarz, ale równocześnie mieć ·ją na tle 
wszystkich gałęzi wiosennych, murów, fal, 
w płaczu, w śmiechu, w cofnięciu jej 
o piętnaście lat, w posunięciu naprzód 
o trzydzieści lat. Mieć. To nawet nie pożądanie. 
Jak motyl, ryba, łodyga rośliny, tylko rzecz 
bardziej tajemnicza. Na to mi przyszło, że po 

. tylu próbach nazywania świata umiem już 
tylko powtarzać w kółko najwyższe, jedyne 
wyznanie, poza które żadna moc nie może 
sięgać: jaj e,s t em-ona jest. 
Krzyczcie, dmijcie w trąby, utwórzcie 
tysiączne pochody, skaczcie, rozdzierajcie 
sobie ubrania, powtarzając to jedno: j est ! 

I po· co zapisano stronice, tony, katedry stronic, 
jeżeli bełkoGę jakbym był pierwszym, który 
wyłonił się z iłu na brzegach oceanu? Na co 
zdały się cywilizacje Słońca, czerwony pył 
rozpadających się miast, zbroje i motory 
w pyle pustyń, jeżeli nie dodały nic do tego 
dźwięku: jest? 
Wysiadła iia Raspail. Zostałem z ogromem 
rzeczy istniejących. Gąbka, która cierpi bo nie 
może napełnić się wodą, rzeka, która cierpi bo 
odbicia obłoków i drzew me są obłokami 
i drzewami. 
1954, Brie-Comte-Robert 

Kiedy księżyc 

Kiedy księżyc i spacerują kobiety w kwiaciastych sukniach 
Zdumiewają mnie ich -oczy, rzęsy i całe urząW:enie świata 
Wydaje mi się, że z tak wielkiej wzajemnej skłonności 
Mogłaby wreszcie wyniknąć prawda ostateczna. 

Piosenka 

Jakakolwiek jest boleść, będzie więcej boleści. 
Noc jest czarna, ale będzie czarniejsza. 
Dobrze takim co żyli, ale w porę odeszli 
Ty więc nie bierz spraw ludzkich do serca 

Los był prosty, ale będzie krzywy. 
Czysta woda zostanie zatruta. 
Kto jest mądry będzie nieszczęśliwy, 
A głupiemu szczęście jak pokuta 

Gwiazda wzejdzie i zaraz przeminie . 
Na czekaniu puste lata zbiegną. 
Co upadło, zetleje w ruinie. 
I goryczą będzie ziemskie piękno. 



Krzysztof Knittel 

Głos kobiecy 
do cyklu wierszy 
Rafała Wojaczka 
Głos kobiecy 
(z nieznanej poetki) 

Realimtorzy: 
Ewa Wycichowska . 
lnsceniza<ja i choreogrq/ia 
Maria Tychmanowicz-Walczak 
&enogrqfia 
Taśma zrealizowana w Studio 
Eksperymentalnym Polskiego Radia 
w WaJSzawie 
ffYkonawcy: 
Krzysztof Knittel, Stanisław 
Skoczyński 

Na instlUmentach perkusyjnych 
na scenie grqją: 
Marian Adamus, Adam 
Tomaszewski, Leszek Wandos 
Rea/iza<ja dźwięku: 
Jacek Kołodziej 

Obsada: 
Ona Wcielenie I 

Anna Fronczek 
Iwona Muszyńska 
Małgorzata Switała 

Wcielenie II 
Renata Dąbrowska 
Małgorzata Sładysz 
Wioletta Sokołowska 
Wcielenie III 
Dobrosława Gutek 
Michalina Korniluk 
Liliana Kowalska 

On Jarosław Biernacki 
Andrzej Cybulski 
Roman Komassa 
Tomasz Łukaszyński 

Krzysztof Knittel ur , 1947 w Warszawie. 
Studiował kompozycję u Tadeusza 
Bairda, Andrzeja Dobrowolskiego 
i Włodzimierza Kotońskiego oraz 
reżyserię muzyczną w warszawskiej 
PWSM. 
Od 1973 roku współpracuje ze Studiem 
Eksperymentalnym Polskiego Radia 
Współzałożyciel wraz z Elżbietą Sikorą 
i Wojciechem Michniewskim grupy 
kompozytorskiej KEW. W 1978 roku 
przebywał w Buffalo (USA) i grał 
z zespołem The Center of the Creative 
and Performing Arts. Jako kompozytor 
i wykonawca występował na wielu 
festiwalach i koncertach w całej Europie 
i w Stanach Zjednoczonych. 
Ostatnie kompozycje: szkice dla 
dowolnych wykonawców (1978), 
resztki na taśmę (1978), niskie dźwięki 
na tam-tam i I lub taśmę (1978), 
5 utworów na wiolonczelę i fortepian 
(1979), studia 1-3 na taśmę (1979), 
poligamia na taśmę (wspólnie 
z Andrzejem Bieżanem, (·1979), 
29-pięciolinii dla dowolnych 
wykonawców (1980), 3 etiudy na 
fortepian (1979-80); norcet na taśmę 
(1980). 
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w Kr 
Liza le strz nej F. Herolda 
i J. Lanchbery'ego, rola tytułowa w 
Gajane A. Chaczaturiana i Gisel/e 
A. Adama) jak również w baletach 
współcze.mych ( m. m;główne partie 
w Zielonym stole K. Toossa, Solenne 
W Kilara, Ad Hominem 
Zb. Wiszniewskiego, Concerto grosso 
B. Szabelsl(iiego, Ognistym Ptaku 
I. Strawińskiego). 
Choreografowie tych baletów, m.in. 
C. Drzewiecki, E. Papliński, B. Ejfman, 
K. Jooss kształtowali jej oblicze 
artystyczne. 
Wiedzę o tańcu moderne Artystka 
znacznie poszerzyła dzięki przyznanemu 
jej stypendium w L'Academie 
Internationale de la Danse w Paryżu 
w sezonie 1974175. Była tam uczennicą 
Yuriko, Peter Gossa, Amadea, Aline 
Roux i innych. 



Zdobyte już doświadczenia uzupełniła 
jeszcze podczas kursów tańca 
jazzowego w Polsce (1979, 1980), 
na których wykładowcą w zakresie 
moderne-jazz-dance był Alain Bernard 
ze Szwajcarii. 
Obecnie, obok stałej pracy w teatrze, 
Ewa Wycichowska jest studentką 
ostatniego roku Wydziału Pedagogiki 

· Tańca w Akademii Muzycznej 
w Warszawie. Podjęła powyższe studia, 
aby znaleźć dla swoich zainteresowań 
estetyką współczesnego baletu, 
'podbudowę teoretyczną. 
Prezentowana miniatura baletowa, 
do której muzykę skomponował 
Krzysztof Knittel a inspirację stanowił 
cykl wierszy Rafała Wojaczka 
Głos kobiecy (z nieznanej poetki), 
jest· debiutem choreograficznym 
Ewy Wycichowskiej. 

Głos kobiecy 
(z nieznanej poetki) 

Gwałt 

Moje ciało wciągane na kół 
Promień bólu tkanki mi zapala 
Jakie konie wprzągnięte do stóp 
Ciągną Dobra trawa prześcieradła 

Nigdy jeszcze nie rósł taki krzyk 
Przez sufity w głuche okno nieba 
Teraz słyszą wszyscy Jestem dziś 
Z Twojej łaski prawdziwa kobieta 

Powalona już zawsze na wznak 
Chcę pozostać Kość bólu już w gardle 
Niechaj nigdy nie skończy się gwałt 

Jak kół długi jest tak niech się stanie 
Knyżem by się we mnie zakotwiczyć 
Wierzę mój krzyk kamień nieba słyszy 

Studium 

Moje ciało, cierpliwe wpierw, teraz już cierpi 
Z powodu wspaniałości swej, rozrzutnie zbędnej, 
Kiedy Ty sobie, oczy przymrużając, każesz 
Nie patrzeć, lecz oglądasz jakby ciało zmarłej. 

I już przykrą rzeczowość swych piersi czuję
Wiem: bez Twego zachwytu ciało jest jak bukiet, 
Z którego wyparował zapach, spadły płatki. 
Już, nagle zawstydzona, krew we mnie się garbi. 

Lecz, ufając, że Ty mnie umyślnie nie krzywdzisz, 
Powściągam się, by gestu żadnego nie czynić: 
Nie rozumiem gdy mówisz eoś na temat próchna. 

Pozwalam ciału świecić dalej jak żarówka 
Nieprzymrużonym blaskiem, ale już się waham, 
Czy nie byłoby lepiej nagle się rozpłakać. 

Prośba 

Zrób coś, abym rozebrać się mogła jeszcze bardziej 
Ostatni listek wstydu już dawno odrzuciłam 
I najcieńsze wspomnienie sukienki także zmyłam 
I choć kogoś nagiego bardziej ode mnie nagiej 
Na pewno mieć nie mogłeś, zrób coś, bym uwierzyła 

Zrób coś, abym otworzyć się mogła jeszcze bardziej 
Już w ostatni por skóry tak dawno mi wniknąłeś 
że nie wierzę, iż kiedyś jeszcze nie być U\ffi mogłeś 
I choć nie wierzę by mógł być ktoś bardziej otwarty 
Dla Ciebie niż ja jestem, zrób coś, otwórz mnie, rozbierz 

Zdrój 

Mój biedny Jak ty umiesz nie prosząc wciąż prosić 
By Ci dać Wszystko-abyś już nie musiał żyć 

Mój biedny Więc dostaniesz Najżywiej cieknącej 
Wtedy gdy Księżyc stoi w zenicie płci-krwi 

Hymn 

Kiedy Twoją nagością się dławię 
Wtedy kość nagości Twojej sławię 

Krzyż 

Ja jestem pozioma 
Ty jesteś pionowy 
Ty jesteś góra 
Ja jestem dolina 
Ja jestem Ziemia 
Ty jesteś Słońce 
Ja jestem tarcza 
Ty jesteś miecz 
Ja jestem rana 
Ty jesteś ból 
Ja jestem noc 
Ty jesteś Bóg 
Ty jesteś ogień 
Ja jestem woda 
Ja jestem naga 
Ty jesteś we mnie 
Ja jestem pozioma 
Ale nie zawsze 
Ty jesteś pionowy 
Ale do czasu 
Ja jestem piono.wa 
Góra orgazmu 
Ty jesteś poziomy 
Przy mnie 

Kobiecość 

Męskość polega na tym aby bić kobietę 
Zgadzam się z Tobą nadstawiam policzek 

Kiedy indziej klniesz moją matkę 
Słucham pilnie, pilnie przytakuję 

O mnie najczęściej opowiadasz źle 
Mówię że masz rację kiedy mi powtórzą 

Kiedy w najlepszej wierze się rozbiorę 
Śmiejesz się z małych piersi chudych ad 

A ja Ci drwić pozwalam sama się śmieję 
Blizna po wyrostku naprawdę wstrętna 

Kiedy odchodzisz me pytam kiedy wrócisz 
Kiedy wracasz nie pytam gdzieś był 

Dziwisz się gdy mówię że Qę kocham 
Przecież to znaczy: jestem już zawczasu wdowa 

*** 
Jeszcze jestem kobietą Wciąż zmuszasz bym nią byli 
Nie groźbami Ty jesteś ode mnie silniejszy 
Słabością która wzrusza chcący już zamarznąć 
Puls mojej ~obiecości 

A ja właściwie nie wiem co znaczą te słowa 
Kobieta i kobiecość Znaczą coś dla Qebie 
Raz na tydzień załatwiać potrzebę cielesną 
Dla lepszego pisania 

Ja już jestem zmęczona pisaniem poematu 
Ciągle gwałconym ciałem 

Ja już chcę być poetką Pisać długopisem 
Na zwykłej kartce Niema karcie prześcieradła 

Kochajmy się 

Kochajmy się Ty ciągle na nowo śmierć mi śnij 
Twoja niech wciąż oddycha ustami mojej płci 

n 




