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FASCYNACJE I 
Maura de Candia 
Aut Suche 
Johann Sebastian Bach Wariacje Goldbergowskie, BWV 988, Aria, Wariacja 15 a 
Nagranie Johann Sebastian Bach Goldberg Variations, BWV 988 
Murray Perahia fortepian 
Sony Classical SK 89243 

Lacrimae 
Arvo Part Missa Syllabica - Agnus Dei • De Profundis 
Nagranie Paul Hill1er & Theatre of Voices Harmonia Mundi - HMU 907182 

Johann Sebastian Bach Msza h-moll , BWV 232, Agnus Dei 
Nagranie Johann Sebastian Bach Mass in B Minor. Collegium Vocale Geni • Philippe Herreweghe 
EMI Harmonia Mundi 901614,15 

Something I had in Mind 
Niccoló Paganini Wariacje na temat O mamma, mamma cara z li carnevale di Venezia, op. 10 
Nagranie: Niccoló Paganini Works for Violin and Orchestra, Salvatore Accardo • The Chamber 
Orchestra of Europe EMI Classics; 
Charles Dumont • Michel Vaucaire (tekst) , Non, Je ne regrette rien, 1956, Edith Piaf EMI France 
8271422 

Choreografia 
Scenografia i kostiumy 
Reżyseria świateł 

Opieka artystyczna 
Współpraca scenograficzna 
Asystentki przy realizacji choreografii 

Maura de Candia 
Maura de Candia 
Maura de Candia 

Ewa Głowacka 
Mariusz Napierała 
Olga Marczak • Anna Pietrykowska 

FASCYNACJE 11 
Jorma Elo 
Brake the Eyes 
Wolfgang Amadeus Mozart Symfonia koncertująca Es-dur K 364, cz. Ili : Presto. Nagranie W. A. Mozart 
The Viol in Concertos, Sinfonia Concertante, Yuri Bashmet • Anne-Sophie Mutter: London Philharmonic 
Orchestra, Deutsche Grammophon B0005691-02. Wolfgang Amadeus Mozart Sonata O-dur na skrzyp
ce i fortepian , K 7, cz. li: Adagio. Nagranie Wolfgang Amadeus Mozart Complete sonatas for Keyboard 
and Viol in vol. 2, Rachel Podger • Gary Cooper, Channel classics CCS SA 22805. Wolfgang Amadeus 
Mozart Allegro z Sonaty C-dur na fortepian K 279. Nagranie Friedrich Gulda Deutche Grammophon 
00289 477 6130 GM3 

Choreografia 
Asystent choreografa 
Kostiumy 
Scenografia i reżyseria świateł 

1 st Flash 

Jorma Elo 
Anthony Randazzo 
Charles Heightchew • Jorma Elo 
Jordan Tuinman 

Jean Sibelius Adagio di molto (cz. li) i Allegro, ma non tanto (cz. Ili) z Koncertu skrzypcowego d-moll , 
op. 47. Nagranie Jean Sibelius Viol in Concerto, Serenades, etc„ Anne-Sophie Mutter • Staatskapelle 
Dresden • Andre "Previn Deutsche Grammophon 447895-2. 

Choreografia 
Asystent choreografa 
Kostiumy 
Scenogragia i reżyseria świateł 

Opieka artystyczna 
Współpraca scenograficzna 
Asystentki przy realizacji choreografii 

Jorma Elo 
Christophe Dozzi 
Joke Visser • Jorma Elo 
Jordan Tuinman 

Ewa Głowacka 
Mariusz Napierała 
Olga Marczak • Anna Pietrykowska 



FASCYNACJE I 
obsada 

Maur.o de Candia 
Aut Suche 
Olga Marczak · Tomasz Wojciechowski 
Joanna Strojna · Krzysztof Górski 

Lacrimae 
Anna Pietrykowska · Sebastian Skalski 
Angelika Gembiak · Tomasz Siedlecki 

Something I had in Mind 
Mina Kobayashi · Tomasz Gruszecki 
Marta Kurkowska · Wiktor Dierewianko 
Marta Kwaśniak · Cezary Modzelewski 
Angelika Gembiak · Tomasz Siedlecki 
Ewa Białek-Seleznev • Leo Clarke 

Olga Marczak · Tomasz Wojciechowski 
Anna Pietrykowska · Sebastian Skalski 
Marta Kowalczyk · Mariusz Kowalczyk 
Anna Bobrowska · Vladimir Seleznev 
Agnieszka Błaszczyk · Mariusz Kowalczyk 
Clelia Averna • Mariola Mader-Kułakowska · Krzysztof Górski 

FASCYNACJE li 
obsada 

Jorma Elo 
Brake the Eyes 
Olga Marczak · Angelika Gembiak 
Tomasz Siedlecki · Leo Clarke · Piotr Kobierzyński 
Marta Kowalczyk · Mina Kobayashi 
Sebastian Skalski · Krzysztof Górski 
Marta Kurkowska · Anna Bobrowska 
Tomasz Gruszecki · Tomasz Wojciechowski 
Anna Pietrykowska · Marta Kwaśniak 
Cezary Modzelewski · Mariusz Kowalczyk 
Anna Bobrowska · Ewa Białek-Seleznev · Agnieszka Błaszczyk 
Wiktor Dierewianko · Vladimir Seleznev 

1 st Flash 
Mina Kobayashi · Marta Kowalczyk · Marta Kurkowska 
Olga Marczak · Marta Kwaśniak · Marta Kurkowska 
Angelika Gembiak · Anna Pietrykowska · Anna Bobrowska 
Tomasz Wojciechowski · Sebastian Skalski · Mariusz Kowalczyk 
Tomasz Siedlecki · Cezary Modzelewski · Tomasz Gruszecki 
Leo Clarke · Wiktor Dierewianko • Pio.tr Kobierzyński 







Fascynacje to tytuł wieczoru baletowego w dwu częściach z pro

gramem, który wypełnia pięć kameralnych baletów. W części 

pierwszej są to trzy choreografie artysty z Włoch Mauro de Candii. 

Autor dał im następujące tytuły: Lacrimae, Auf Suche oraz Something 
I had in Mind. Odsłonę drugą wypełnią dwa balety; pierwszy nosi tytuł 

lst Flash, drugi - Brake the Eyes, oba stworzył znakomity choreograf 

fiński Jorma Elo. 

Zakrojony w ten sposób program, na pierwszy rzut oka może trochę 

eklektyczn111· ma cel bo to sobie założyliśmy - dwojaki. Naszej publicz

ności rra dać wgląd w twórczość dwu niezwykłych dziś choreogra

ficznych znakomitości, którycn dokondnia, zrazu lokalne, mają obecnie 

sławę globalną. Dla dynam cznego zespołu tancerzy Opery Nova praca 

z twórcami tej rangi będzie z pewnością instruktywnym doświadcze

niem artystycznym o znaczeniu porównywalnym z profitem, jaki dla 

formacji tancerza ma intensywne studium baletowej klasyki. 

Obdj goście, choć tak różni, respektują język choreograficzny, którego 

podstawy tkwią w ~ańcu klac;yunym, ie h zawodowej łacinie. Korzy

sta,ą zeń obaj, każdy, rzec zrozuM1ała, w charakterystyczny dla sie

bie -,poc;ób, obdj też posługują się '1owszymi technikami tańca oraz 

wszystkimi innowacjam wnie)ionym1 do kultury tanecznej w ostat

nich czasach 

Motywem, który ma łączyć tak różne przecież sekwencje wieczoru, 

są fascynacje Różne fascynacje. Emocje, jakie wzbudza ktoś inny. 

Fascynację doświadczeniem miłości. Fascynację światem, wszech

światem .. , sobą samym, snem, szaleństwem, marzeniem, tęsknotą. 

Wieczór otw•era konstelaqa, rzec mozna, fundamentalna. Spotkanie 

kobiety i męzczyzny. Dwie istoty, dwa ciała, których przypadkowy 

albo nieprzypadkowy kontakt jest początkiem zmysłowo-emocjonal

nej przygody ... Bez tezy, bez historii, bez wyraźnego przesłania. Swo

istą wariacją na ten sam temat jest spotkanie jednostki ze zbiorowo

ścią; w najrozmaitszych formach, w najniezwyklejszych odmianach. 

Balet nie różni się bardzo od innych sztuk, toteż jak one posługuje 

się metaforą. Z tą różn·cą, że miłość, radość, nienawiść, ból, rozpacz, 

śmierć tancerz wyraza poprzez ruch ciała. 
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MIMICZNA SZTUKA TANECZNA DOPROWADZIŁABY 
DO UPADKU WŁAŚCIWIE WSZYSTKIE SZTUKI PLA
STYCZNE, I SŁUSZNIE. NA SZCZĘŚCIE JEJ ZMYSŁO
WY POWAB JEST BARDZO PRZELOTNY, TOTEŻ BY GO 
DŁUŻEJ ZACHOWAĆ, MUSI POPAŚĆ W PRZESADĘ. 
SZCZĘŚCIEM, NATYCHMIAST ODSTRASZA TO INNYCH 
ARTYSTÓW; JEŚLI JEDNAK SĄ MĄDRZY I PRZEZORNI, 
TO WIELE MOGĄ SIĘ PRZY TYM NAUCZYĆ. 

Die mimische Tanzkunst wurde eigentlich a/le bildenden Kunste zu 
Grunde nichten, und mit Recht. G!Uck/icherweise ist der Sinnenreiz, 
den sie bewirkt, so g!Ucklich, und sie muf3, um zu reizen, ins Ober
tnebene gehen. Dieses schreckt die ubrigen Kunst!er g!Ucklicherwei
se sogleich ab; dach konnen Sie, wenn sie klug und vorsichtig sind, 
vie! dabei lernen. 

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE 

Balet jest sztuką określonej organizacji form ciała w przestrze

ni. Bieg myśli wywołuje reakcję ciała, jakiś porządek. Balet jako 

język: słowami są kroki, których następstwo można zmieniać, 

ażeby w innym porządku nadać im nowe znaczenia i sprawić, 

że oddziaływają inaczej ... Balet to myśl w ruchu ... 

WILLIAM FORSYTHE 





nauczyciel muzyki 

POWiN1:::.N )IĘ PA~ UC?YĆ (ML?YKI), TAK JAK TAl\CA 
TO DWIE SZTUKI NAJŚCIŚ~EJ L SOBĄ ZŁĄCLONE ... 

nauczyciel tańca 

01 vv1rr.M.1Ąl ł:- UMVStOWI \JAJSLLAC~ll f NIUSL~ ~10 
qyzo~Irv„. f\/ILJLVKA 1 TA\ILC„. MJZYKA r „ ,_,_ 
T-'

0
,„,,... 7\.~r · r/,-.. ,,,-~-,,-,-.. ,.--,1 /""'\.\1t1ir1/,-..\AI ,...._""T'"",.... __ ,.., NIE 

MA NIC, CO BY BYŁO LUDZIOM TAK NIEZBĘDNE, JAK 
TANIEC. BEZ TAŃCA CZŁOWIEK BYŁBY DO NICZEGO 
NIEZDATNY. WSZYSTKIE NIESZCZĘŚCIA LUDZKIE, KLĘ
SKI, KTÓRYCH TAK PEŁNO W HISTORII, GŁUPSTWA 
POLITYKÓW, PRZEGRANE BITWY, WSZYSTKO TO PO
CHODZI JEDYNIE Z NIEDOSTATECZNEJ UMIEJĘTNO

ŚCI TAŃCA. . 
...11\~. ·~ ~~~OWILK POPEt. \Jl JAK Ś Bł ĄJ '3ĄDŹ 
W SPRAWACH RODZINNYCH, BĄDŹ W R?ĄDZENIU 
PAŃSTWEM LUB PROWADZENIU ARMII, CZY NE PO 
WIADA S Ę: ZROB Ł FAŁSLYWY KROK? ... A LROBIE~IE 
FAł.SLYWlGO KROKU CLY MOZE WY\JIKAĆ Z C?FGO 
INNlGO NIŻ L NIEUM EJĘ-:-NOŚCI ~Ar\CA? 

li n'ya rien qui soit si necessaire aux hommes que la danse.„ Sans 
la danse, un homme ne saurait rien faire„. Tous fes malheurs des 
hommes, tous /es revers funestes dont /es histoires sont remplies, fes 
bevues des politiques, est /es manquements des grands capitaines, 
tout cela n'est venu que faute de savoir danser.(.) 

MOLIER 
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Teraz ci przedstawię, jakimi zaletami ma się odznaczać tancerz, Jak 

srę ma ćwiczyć, czego nauczyc, czym urracnrac dzieło, byś zrozu 

miał, że kunszt ten nie nalezy do łatwyct> 1 lekk eh, ale niezwykłegc do 

maga '>tę w różnorodrvc h gałęziach wlE'dzy ludzkreJ vVyk<;ztałc en a: nre 

tylko w muzyce, ale takze w rytmie, "letrvce, szczegolr e tez w tej two 

jej filozdi : w fzyce etyce, dra lektyki;; bowrer"' uwaza za riiepotrzebne 

marnowanie czasu r J błc:llostk bez zriac zenia r> eobcd jest ów iież 

tancerzowi retoryk:i. owm ~. W"-NC?c·, 1 w ;ej aziedzir.ę o ile rnidnow cie 

chodz; c _pr zed>tawier e c'larJKtE'rów riam t:;trio~l i, c zyr"' srę pr zecreż 

i ora•orzy para,q; rireoboJ~tre ·111 ... ,~st malc.rstwo i rzeźba or podobn e, 

jaK te, ze szczeqólryr"' Jpodob.i 11err oroporc,~ ksztcłtow dooyVva, tak 

iż ar 1 Fidia·,z c: rii Apelles nad n "'1 nie góruJc:l. ;tata JE:'qo kJrc;ztL.. po·e4a 

na nasl.idowar> J, przedstcvViar> J, wypowic:':iar J myś,i, wyjawiar J tej 

ni ,ow dJszv f-), CJ Tucydydes rrów o Peryk ~'~ ~' ' iwiąc tt'qo rv ęża. że 

wre, co odpowied" e, i L mie ,u vVyraz c, stc:riowi ~akże rajwiękc;zą er ubę 

t.incerza. Tenratów do proc.Jkt jr rlo<-n·uaJą tar>cer zuw w c.c'1ej rozcią 

głośc stare dz·e;(' Mu>i ,e rniec w par"' :;c na zawołar ,' i z artyzrrt'rn 

urr eć odtwor zyc. Od epoki c.t>aosu i ud uranie świdtci pOClcJ.W'>ZY az do 

cza>ów egipskie; l\.eooatry riusi t rncer z w<;zystko zr„1ć. ( .. 

Głównym zadanierr i celem kunsztu tanecznego jest, 1ak pow ednłern, 

odegranie roli, co w równym stopniu uprawia. ą mowcy Bo i c. vViedzą, że 

tym większy zdobędą poklask, im podobień'two wprowadz myc.r przez 

nich postaci rzetelniej będzie uchwycore, im rrniej kontrastt..Ją słowa 

z charakterami rch bohaterów, potentcitów, tyranobojcow, zebr akóVv, 

wieśniaków, im zręczniej u każdego z nich ujęte będą zasad1icze rysy 

Muszę er Jeszcze opowiedzieć, jak się raz Vvyraz·ł inny barbarzyńca. l 0 

baczył on pięć masek przygotowanych dla tJncerzd, gayz tyle ró; było 

w utworze. A ponieważ w1dz·ał tylko jednego tancerza, pyt1ł, kto będz;c 

tańczył, kto będz;e inne grał osoby. K.edy ,ię zaś aowiedział, że ten ~arr 

będzie grał i tańczył wszystko, rzekł· „nie wedziałem, prL.yjacrelu, ze ciało 

masz jedno, a kilka masz dusz!" Taki był sąd barbarzyńcy. 

Muszę ci jeszcze zwrócić uwagę na szczegół, k~óry u tancerza przede 

wszystkim podnieść należy, to rr1anowic c że równocześnie stara srę or 

o wyrobienie siły i miękkości ciała. To robi wrażenie czegoś nie do L..Wie

rzenia. Tak jak gdyoy ktoś chciał odtworzyć w ,ednej osobie riuskul,'r 

ność Heraklesa i wdzięk Afrodyty(. .) 

LUKIAN Z SAMOSAT 
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Taniec? Taniec jeszcze czeka na swego geniusza. Jest poezją. Poezja 
ta powinna być przedstawiona jako coś naturalnego l rzeczywistego. 
Taniec ma temat, który może być podzielony na akty i sceny. 

DENIŚDIDEROT 

BALET TO OBRAZ. SCENA TO JEGO PŁÓTNO. ME
CHANICZNE RUCHY WYKONYWANE PRZEZ PO
STACI TO FARBY, A ICH FIZJONOMIA TO, JESU 
WOLNO Ml SIĘ TAK WYRAZIĆ, PĘDZEL. RUCHLl
WOSć W BALECIE JEST REZULTATEM POŁĄCZEŃ. 
DOBRANA MUZYKA DAJE MU WYSTRÓJ, KOSTIU
MY TWORZĄ KOLORvt TEN, KTÓRY KOMPONUJE 
TO WSZYSTKO W ZBORNĄ CAŁOSć - KOMPOZY
TOR, JEST MALARZEM. 

Wszyscy wiedzą, że jest pięć pozycji dla nóg. Dobrze jest je znać, 

jeszcze lepiej o nich zapomnieć. ( ... ) By dobrze tańczyć, nie ma nic 
równie niezbędnego, jak zwrot biodra en dehors, ale też nic nie jest 
równie właściwe ludziom, jak pozycja odwrotna. Osiągnąć tę zmia
nę, koniecznie potrzebną, można jedynie, zaczynając pracę w wieku 
dziecięcym. 

JEAN-GEORGES NOVERRE 
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GOTUJ! JEDZ! TAŃCUJ! KOCHAJ! GWARZ! 

CZY CO LEPSZEGO W $WIECIE MASZ? 

Mur> tanzt, mao schwatz' mun k'>cht, rr.an tnnkt, rr,an 11ebt; 

Nun 'iar; mir, wo e'i Nas Besst>rs t/btt 

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE, FAUST/ 

. z 
m, 

ar}cefY' możr i o ll'kazac róz-1e ~-t <c 1. to oc zywisto,ć, naC' kto 

'1ie trzeba się ·ozwcdz (;w koru„ tak~' czy '1r ~· przeslar 2 

e r t"<l zwykły qf'"t 'dc.h, C.ZdSPm rawnt bczn„~ '1. Kiedy "1ÓW; 

„J'l"dC hę/a" bqdż 'lld( •lrq/ na LO~ r.;Kcl „ bo: „az <;,; zatr lq ,1a , 

J !)(r „~tJ'lc;' jo''( słL p' to pr lE'C iez ( roc; ?j r ,, tvle (l 'llE'c rar ~ zny ruch 

uała w Prll''tr zen i, , ,• u er"cje, wyrt'Ż·)'lE' w t.:li<i w•cisr ~' sp0sol:, 

i zwcrbil zowi ie ciJp1ero f'I( pnY. T.n1ec ~1nw'lik1 większ<' ,ti jezvkow 

dE'hr uje! W "1ic"ę l' JOdl" C, ll(l) irk'nc JO'lC:lny rt..1c r Udid <;tyrl' .Jk>Wd· 

'1Y i:;•7ez rytm Mouvprr 'r.t ryt'1mieiJt Ou corµ, cJE /'ho, nmc (rytm 1t z-iy 

r..ich ciała 11„dLk.IE'lJO) NvlE)'c L.. 'lll.. 2 <;p~lW'; fro''lC.USk Thr,aVJS 

)e0ranett' Abtolqt> vor. Kori1erbewt·quf'qer., die n".Jch e•nt'rr. d'..lrch V. '1111<, 

udrr f!IN r1r.d' FP akLJ.'itlY f,e AufSUuf'lJ (WI€ St li1u9en. ~tampfen o. AJ he 

rvorqEbrm htm Rhytnmu\ aucqd•1hrt Wlfd ( 1por ządkuwary DrZ(')l('g 

• Jchów cic'łc . wy,,onywarvc h w rytm ruzyi<i albo Jd'l.IE'qo~ '1reqo 

akL„~tycznt CJC> ljdWISKd Udk ucJer !dnie 1L..Pdr ~): tłu"lJlLY po n1E• 

rit:'CKL.., ffqo akt..r atn t' popL, 'Jr'1y OudPr. A oo: u ,uies of movernef'ts 

and steps thot art usua/ly performea 'C mut;c; (~t•<'e rucrów kroków 

wykonywar,ych uzwyc.za, do rl'uzyki; to si:Jwn·k oxfordzk Po 

dobre, alP 'L<· zeJ lo ,7,nqnrP//;. C 0mp/es,o d1 rr.ov1ment1 ritmit• del 

corpo, ese4J1t1 da uoa o O'l piu personc- per Io p111 m accorda con ur.o 

accompaqnarr>rnto rnus1w1e (ze ,pół rytmicznych ruc 1ów c J'J ,erl· 

re; lub WIE J o<>ób, zwykle w takt rJzyc.zneqo akorrpar arren•u). 

Niec.h za'Jrzrni to f·\Strawag6ricko, alf' .:>rzy~ętJ w tycr obJa~n1er Jer 

1'ltropoci::'1tryczna persptc=•tvwc elir nuje z ::-ola uwaq zjawiskci t·1k 

r ezwyl<łe, j.::1< tJńce godowt.' zw rrzat. W n1e,edr1YfT1 przypadkL, na 

pr zyk• id u ptakow czy węzy Sci to w dow1skJ f )·,c yr JJc,,·e i fn.:>L.. · 

jąte . )tworzer d te, r ::'ZdOl1lE' l r ltJry do rr~·dytacji, okutE:'Cl'1ie 

korl' Jn 'l.U,cl Wr, •ar C lt:jl ~ZC zeblOC/} r.~ zy :y"1 dl bo .. yc lej dO'lOC:.n1ej 

puszą~ ę, noszą poruszają do~t0Jn1ej wyrażr 2 „'1cl .:>okaz', wyraź 

re z erotyc zr 2 motywowar14 t:~tr~yc z'1c. ·nterc.,cl .. Bus1d tar .:c, Jak 

ras zapew 1i.:;ią 01tagort.~;uycy i 'lr powiz'11 aL..toriy, jak Filon czy 

f IC''1C' ..isz z AutJr, wykor Jjci tez 0wio'l'iy 

W td1CJ do q/OSu dochodzi I głos lc'!".>iE."a Ca/o. lale C l'O, croć '1i€' 

wszy4tk 2 c.złonk mdJq w ~Yr'I Je(nakowo row'ly uC'Zidł. Język, u<.~a 

ff"' ~CJą rzec l, lSra, WldC lVl ~ fi W ta'lE'Cl ly r lJ'>l, r Lidko JE dr lk <;q 

w ty"1 akJrc:t •ównie wyrriow'le, jak rc''lliuna czy rom ~ar ~c wo 

. enry to svura/, Z.f:: Stror y pler1era lE'CjO i<Or1f iktu :Jr Lt·C rodzą do 

czyrów To tai<że /utu·ospei<c,a" <:bo, jai< to dzisi.::, r ę 'llÓWi, ,WilJ 

alizac,:i· tego, c.o wtenczas '1astąpi Jro2y, wooer Której t'ezs,inc 

,2st srowo. C..zęśc. 21. 1ed'lak tar' 2c ,~"::t forrl'ą prz<żywar :J r aaośc. JL.z 

w st;;irożyt'1o~ci czuo·10 w te1 sposób ważn~ radosre wydarzer1a 

zycia. Sio.-,t•J Mc,zeszc:, Miridm, '1d c.ześć Para porwc'!'<' w tdn wszy;t 

kic koc ety, gay cJd 'zrJe•J vzeszl1 p~zez V.or ze c zrrwo1r '.WJ, 1 c,. 

20). Obrażony kroi 'Jaw d zi~rKił ~ t; w eKstatyczryr tarcL.. p•zed 

arką, i ~o dwukrot-iie. la pierwszyrl' •azem (. .. : skukaizw~zdAie; mocy 

prz::.d Panem. A był OuNld przepasany ephnd /r11anyrr A L >aw1r;J 1 w~zy-

5tek dorn /~netów prowaaz111 skrzynię Tes~arr>rntt..J PańSkieqo z wesderr> 

1 trqbienief"l traby. A qdy skrzynio Pańska Neszia clu rr11asta Dawidowu10. 

M1cnol, córka Sau1owc; wyc)lqdajqc oknem, u}'za1a Króf·J 1)aN1dl'J wy

;kaKu1ącegc , taricu1acego przc1 P'lnem, i w:zqardzila qc N sercu swoim 

(2 51"'1, 6, 4 16. WL...:2k, 2 Kr'). 

Wsród pokopwyc.r. oorazów. Które Hefajsto~ rzeżb1 rn trczy dla 

Acr esa, speqalrą uwaqę wzbudza op1~ •arca, r=i któ·y Horne· pe 

C:.więca p1ętraśce reksarrietrów ('liada XVIII, 590 60a)· 
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Ryje i cudny taniec, który Dedal w Krecie 

Wymyślił Ariadnie, prześlicznej kobiecie: 

Skaczą chłopcy i dziewki, wziąwszy się za ręce. 

Lekka zasłona wdzięki pokrywa dziewczęce, 

Na chłopcach zaś bogatsza zawieszona odzież. 

Obo;ej pło z urody najdobrańsza młodzież (. .j 

Uczone stopy w szybkie kręcą kołowroty; 

To znowu się mieszając w5ród wdzięcznej ochoty, 

W tys1ącfi?ych kształtach pląsy lekkim robią skokiem.(. . .) 

iv,fta pJv 'lit{}wi xal 1C<x('{}{vot &l<pctJ{{joiai 

<h('XEiivi', &H~.trov bd xa('1tcji XEi('as lxovies. 
i-rov 6' at f.'EV lE1ttas ofr6vas lxov, o{ 6E xmuvas 
Etat' ivvv~tovs, ~xa <ir{l{jovias i.ta{rp · 

xaC 6' at f.'EV xa.las <Ju<p&vas lxov, o{ ÓE f.'axat('as 
Elxov 'X,('VfiECas i; &()yv('{rov ulaf.'wvrov. 

Taniec 1 głowa albo inaczej: głowa w tańcu. Niełatwa sprawa. Mówi

my, 1 owszem: „głowa do góry", „rusz głową", „pokręć głową", mówi 

się także: „zadzierać" - „schylać" - „uchylać głowę", trudno Jednak za

przeczyć, że z punktu widzenia mechaniki głowa jest akurat niezbyt 

mobilną częścią ludzkiego ciała. Z drugiej strony mamy w głowach 

wielki ruch. Także wtedy, gdy tkwi na karku nieruchomo. Cały ruch 

głowy toczy się wewnątrz. Stąd też, gdy tancerz skinie w tańcu gło

wą, to wcale jeszcze nie znaczy, że mówi „tak". A gdy potrząsa nią 

energicznie z prawa w lewo czy z lewa w prawo, to też jeszcze nie 

znaczy, że nam mówi „nie". Cóż w takim razie mówi głowa tancerza? 

I czy używa on Jej, jak wszyscy inni? Z reguły tak, co nie znaczy, że 

myśl wyrażoną tańcem i myśl przedstawioną w słowach da się ująć 

w stosunek 1:1. Tradycyjna hermeneutyka jest wobec tańca zazwy

czaJ bezsilna. Tancerze raczej wyczarowują, raczej zaklinają świat, niz 

go interpretują. Bo choć tańcem można wyrazić wiele, są przecież 

rzeczy, których przekazać się nie da. Żaden ruch, zaden gest nie odda 

treści tak prostego komunikatu, jak zdanie: „sprawiłeś mi wczoraj wiei-

ką przykrość". Myślenie tańcem i myślenie słowem jest jak wędrówka 

tym samym szlakiem, odbyta jednak w różnych parach butów. .. 

Taniec to zadanie dla nóg 1 rąk i wyzwanie dla głowy. To w głowie 

poczęta i z głowy wywiedziona sztuka wprawiania ciała w ruch 

„z głową". Z tym wszystkim czasem to prowadzi do wzajemnych na

pięć. W skrajnych przypadkach przebieg tego dramatyczny, koniec 

katastrofalny. Jak w przypowieści o rezolutnej, choć wyzutej z „mo

ralin" jedenastoletnieJ judejskiej ks1ęzniczce Salome. Jak to się zdarza 

równiez dzisiejszym nastolatkom, Salome urzekł głos natchnionego 

dzikusa, który podawał się za proroka. Ponieważ chciała poddać go 

swojej woli, potrzebowała także proroczeJ głowy. Żeby ją zdobyć, 

posłużyła się ciałem, eksponując je w całej krasie i całkowitej nago 

ści w zmysłowym tańcu. Jej plan się powiódł. Przez moment miała 

w swej władzy dwie mocne męskie głowy: odciętą Janową, którą 

mogła całować do utraty tchu, i nieprzytomną głowę pożądliwego 

ojczyma. Ale to nie mogło trwać długo. Salome z krwawiącą głową 

już tak powabna, jak podczas tańca ze striptizem. Herod odzyskał 

więc przytomność i rozum, a perwersyjna tancerka straciła głowę, 

i to jak najdosłowniej . 

Pytanie, na które nie znamy odpowiedzi, i może nigdy jej nie pozna

my: dlaczego właściwie człowiek tańczy? Co nas pobudza, co skłania 

do tańca? Co sprawia, że zamiast mówić czy śpiewać, naraz zaczy

namy tańczyć? Jak Stanisławski - wielki aktor, wielki reżyser, do tego 

teoretyk oraz etyk teatru, któremu coś takiego istotnie się przydarzy

ło. Przez osiemnaście miesięcy mozolił się z aktorami, pracując nad 

jedną sztuką. Nie był to jeszcze Czechow, który mu przyniósł sławę, 

tylko politycznie dość ryzykowny dramat Aleksieja Tołstoja Car Fiodor. 

I kiedy doszło już do premiery, za kurtyną, która za moment miała 

pójść w górę, Stanisławski stanął przed aktorami, by im przekazać 

parę ostatnich słów, ale język ugrzązł mu w krtani i mu mowę odjęło, 

tak że nie był w stanie powiedzieć nic. ... Więc zaczął tańczyć i w ten 

sposób próbował wyrazić to, czego nie udało mu się wysłowić ... 
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W teatrze to nic niezwykłego. Starogrecka tragedia, ze wszystkim, co 

miała do powiedzenia człowiekowi o człowieku, była teatrem śpie

wu i tańca. Słowa „orkiestra", po grecku orchestra (ópxr]orpo), nikt 

nie kojarzył jak dziś z zespołem muzyków, tylko z miejscem, konkret

nie - samym środkiem sceny, gdzie chór skandował i tańczył. Wy

wiedziony z niego czasownik orchesasthai ( ópxr]ooo801) znaczył tyle, 

co: pląsać, skakać, tańczyć, poruszać się (po orchestrze). Scena grecka 

była zatem miejscem do tańca.(. .. ) Najstarsze formy tańca przetrwa

ły w Gr~i do dziś. Grek, kiedy wpadnie w rausz, gdy się roztańczy, 

osiąga szczególny emocjonalny stan - euforii, ekstazy, czasem rów

nież żałoby. Grecy wciąż tańczą na co dzień, tak jak tańczyli za niepa

miętnych czasów, tylko prastare symboliczne znaczenie tańca jakoś 

im uszło z głów ... 

Niewiele, ale co nieco wiemy na ten temat dzięki odkryciom arche

ologów czy etnologów. Ich listę otwiera magdaleńska grota Le Tuc 

d'Audoubert z odciskiem tańczących stóp przy glinianej parze żu

brów. Sławę zyskał „pląsający czarownik" z innej magdaleńskiej groty 

- Les Trois Freres. Roztańczone kobiety przedstawiają malowidła na 

ścianach Altamiry. Krążą tam one wokół symbolicznego fallusa, ero

tyka i estetyka są zespolone ze sferą sacrum. Fru her war der Tanz Ero tik 

- uskarża się żartem współczesny poeta. - Heute ist der Gymnastik ... 

(Taniec był niegdyś erotyką, dzisiaj jest raczej gimnastyką). Ale nawet 

współcześnie dominujący modus tańca - przeróżne shakes &jerks -

tkwi korzeniami w prastarej kulturze Murzynów Ameryki i ma bez 

wątpienia erotyczny charakter. 

Rangę widowiska - autonomicznego widowiska dla biernie przyglą

dającej się publiczności - taniec uzyskał w szesnastowiecznych Wło

szech. Stamtąd też wyszła nazwa tego rodzaju spektaklu używana 

powszechnie do dziś. Od razu w dwu formach: podstawowej - balio 

- którą posługiwali się pierwsi kompozytorzy baletowej muzyki, jak 

Claudio Monteverdi, i zdrobniałej - bal/etto - która rozwielmożniła 

się w świecie i zadomowiła się w najróżniejszych językach. Waż

nym komponentem tego rodzaju przedstawień była pantomima. 

Z Włoch przeszły one do Francji, gdzie znalazły mecenasa w osobie 

samego króla, a za promotora miały tak niezwykłego i pomysłowego 

artystę, jak pochodzący z Florencji Jean-Baptiste Lully. W 1661 roku 

trzynastu francuskich tancerzy zakłada Akademię Tańca (Academie 

de la Danse) i przedkłada monarsze jej statut. Mało co wiemy o jej 

poczynaniach, ale to z niej wyszedł teoretyczny traktat z kodeksem 

i opisem podstawowych pozycji ciała i głowy tancerza przed rozpo

częciem i po zakończeniu tańca. Jak łatwo przewidzieć, niewiele się 

od tego czasu zmieniło. Głowę może tancerz skierować na wprost, 

moż~ ją ustawić w profilu, w ćwierćskręcie, odchyleniu i pochyle

niu. Podobnie jest z ciałem, które francuscy teoretycy ujęli w pięć 

podstawowych pozycji: pion, skłon w bok, pochylenie, odchylenie 

oraz to, co nazwali epau!ee, czyli skręt tylko barków. Najtrwalszym 

elementem teorii, za której twórcę uchodzi Charles-Louis de Beau

champ, jest określenie i opis pięciu podstawowych pozycji stóp, któ

re są podstawą tańca klasycznego. 

Z Francji balletti wywędrowały na Wschód, do Rosji, gdzie zrobiły 

furorę, bo też był to eksport najwyższej jakości, za sprawą Mariusa 

Petipy, francuskiego choreografa niezwykłego talentu i niespożytej 

inwencji. Na początku dwudziestego wieku imperialny balet rosyjski 

wraca na Zachód, gdzie znajduje nowe dominia w krajach zasiedlo

nych przez Anglosasów. Nikt inny, tylko Tamara Karsawina, primaba

lerina petersburskiego Teatru Maryjskiego i paryskich Ballets Russes 

uczyła Margot Fonteyn, jak tańczyć Giselle, inni zaś weterani zespołu 

Diagilewa kształcili brytyjskich tancerzy. Twórcami sławy i chwały 

amerykańskiego baletu też byli Rosjanie: Michaił Fokin, twórca Pie

truszki i innych diagilewowskich szlagierów, czy George Balanchine, 

tancerz i choreograf Diagilewa i paru innych emigracyjnych rosyj

skich zespołów. 

W pierwszych dziesięcioleciach dwudziestego wieku balet, trochę nie

spodziewanie, staje się naraz uprzywilejowaną dyscypliną sztuki elit 

intelektualnych i artystycznych. Po części przez wzgląd na niebywale 

wysoki poziom, jaki wtenczas osiągnął, po części wskutek wielkiego 

intelektualnego fermentu, który opanował umysły i głowy, a którego 
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wyraźnym przejawem był kryzys zaufania do języka. Nie pierwszy to 

raz człowiek tracił zaufanie do mowy, którą sobie stworzył, nie pierw

szy poczuł potrzebę znalezienia jakiegoś skuteczniejszego niż zwykły 

język narzędzia komunikacji. O stworzeniu takiego uniwersalnego ję

zyka - characteristica universalis - myślał i Leibnitz, i jego mniej znany 

kolega po fachu, niejaki Karl Christian Friedrich Krause, który doszedł 

nawet do przekonania, że mu się to udało ... Na początku ubiegłe

go stulecia język jako taki dyskredytują zarówno filozofowie: Nietz

sche, Mautfiner, Wittgenstein, Jak i, co Jednak zdumiewa, ludzie pióra, 

a wśród nich taki mistrz poetyckiego słowa Jak Hugo von Hofmann

sthal. W manifeście z 1902 roku oświadcza to wprost i bez ogródek: 

„Słowa rozpadły mi się w ustach Jak stęchłe grzyby, wszystko rozpada 

mi się na części, a te części na mniejsze części i już nie ma niczego, 

co by się dało ująć w jedno pojęcie (. .. ) Wniosek wobec takiego sta

nu rzeczy nie mógł być inny, Jak „przestać pisać" albo „milczeć", jak to 

w pierwszym tomie swojej krytyki języka (z 1901 r.) postulował Mauth

ner (1901). Pięć ostatnich lat dziewiętnastego stulecia i pięć pierwszych 

wieku dwudziestego to, mozna powiedzieć, dziesięć lat, które wstrzą

snęły światem. W 1895 roku Marconi wysyła falami elektromagne

tycznymi sygnał, który osiąga odległość dwu i pół mili. Edison, z jego 

niespożytą inwencją. wprawiony majstruje właśnie nad kinetoskopem, 

co otworzy drogę do filmu. W tym samym 1895 roku Roentgen prze

świetla ludzkie ciało. Franciszka, prosta służąca, której wspaniały po

mnik wystawił Proust, wierzy, że straszne „promienie X ... widzą, co 

człowiek ma w sercu", to jednak jest już zasługą Freuda, który w tymże 

roku publikuje studium o histerii, zapowiedź dwa lata później wydanej 

psychoanalizy. Rok 1905 to annus mirabilis Einsteina, który puszcza do 

druku esej O elektrodynamice ciał w ruchu z prezentacją teorii dopie

ro potem nazwanej teorią względności. Twórczy ferment ogarnia też 

sztukę. Początek nowego wieku to okres rozkwitu i wzrostu znaczenia 

zwłaszcza tych jej dyscyplin, które obywają się bez języka: architektu

ry, baletu, pantomimy jako sztuki gestu i pozy, baletu, muzyki, która 

wyzwala się z systemu dur-moll, ornamentalnej sztuki oraz niemego 

filmu, gdzie emocje i treści - podobnie jak w tańcu - wyraża ciało. 

To, co obecnie określamy terminem Modern Dance, mogłoby się 

nazwać German Dance, bo w Niemczech właśnie wszystko to się 

zaczęło, tyle ze hitlerowski reżim uznał nowe formy ekspresji tańca 

za przejaw Entartete Kunst, to jest sztuki w niedopuszczalnym sta 

nie zwyrodnienia, co zmusiło artystów do em1graCJ1. Wielu z nich 

bezpieczny grunt i swobodę twórczą znalazło dopiero w Ameryce. 

Choćby Hanya Holm, trzecia z Big Four .Wielk ej Czwórki ' twórców 

współczesnego amerykańskiego baletu, 1 jako choreograf (choćby 

głośn~ prapremierowej choreografii My Fair Lady) i jako pedagog 

dos~onałeJ szkoły nowoczesnego tańca w Nowym Jorku. Z ekspre

sjonizmu wyszedł tez Kurt Jooss, którego Zielony stół, alegoryczny 

manifest pacyfizmu z 1932 roku (a dziś klasyczna pozycja repertu 

aru baletowych kompanii), był krzykiem zgrozy, w jaką niemieckiego 

artystę wprawiła lektura Mein Kampf Jooss jest też jednym z tych, 

którzy zapoczątkowali proces choreograficznej syntezy; on, który 

klasyczne piruety czy entrechats uważał właścwie za anachronizm, 

przewidział już w 1928 roku konieczność znalezienia wspolnej plat

formy dla różnych przeciwstawnych czy nawet jawnie wrogich sobie 

estetycznych koncepcji i kierunków w teatrze tańca 

NEMO FERE SALTAT SOBRIUS 
NISI INSANIT ... 

ID/J 



E
lżbieta Kowalska-Matuszewska . Malarka. Grafik. Absolwent

ka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Pochodzi z Kujaw, 

urodziła się w Jeziorach Wielkich w powiecie mogileńskim. 

Uczestniczyła w ponad dwustu wystawach krajowych i mię

dzynarodowych. Swoją twórczość prezentowa/a na 38 wysta

wach indywidualnych. Jest laureatką licznych nagród, ostatnio 

Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa Pomorskie

go (2011) i Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska (2012). Taniec 

i balet Zi)jmują w jej twórczości specjalne miejsce, zarówno 

w malarstwie, jak i w grafice. Wystawa prac artystki towarzy

szy premierze pięciu współczesnych choreografii włączo

nych do repertuaru Opery Nova w ramach spektaklu: Fascy

nacje. Wieczór baletowy w dwu częściach i pięciu odsłonach. 

Tancerz I, akwatinta+ suchoryt 

Rytm, akwatinta 
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Sir William Hamilton( ... ) po długich latach zajmowania się 

sztuką i naturą, uwieńczył swe sukcesy w tych dziedzinach, 

znajdując sobie śliczną pannę, która u niego mieszka. Jest 

to dwudziestoletnia Angielka, bardzo piękna i świetnie zbu

dowana. Kazał jej uszyć bardzo twarzowy grecki strój, a ona 

chodzi w nim z rozpuszczonymi włosami, narzuca na siebie 

kilka szalów i przybiera tak różne pozy, robi tak rozmaite miny 

i gesty, że f)atrząc na nią, nie chce się wierzyć własnym oczom. 

W nieustannym ruchu i zdumiewającej zmienności ogląda się 
to, co tysiące artystów pragnęłoby przedstawić panna sta

je, klęka, leży, siedzi, patrzy poważnie, smutnie, kokieteryjnie, 

w uniesieniu wznosi oczy, opuszcza je ze skruchą, to spogląda 

kusząco, to lękliwie, to znów groźnie. Jedna poza następuje po 

drugiej, jedna z drugiej wynika. A do każdego wyrazu twarzy 

potrafi umiejętnie udrapować szale i na sto różnych sposo

bów przystroić nimi głowę. Stary pan nie może się napatrzyć 

i z całej duszy zachwyca się wszystkim, co ona robi. Odnajduje 

w niej wszystkie antyczne dzieła sztuki, wszystkie piękne pro

file z sycylijskich monet, widzi w niej nawet samego Apollina 

Belwederskiego. Jedno nie ulega wątpliwości - zabawa jest 

wyborna. W taki właśnie przyjemny sposób spędziliśmy dwa 

wieczory. Tischbein ją maluje dziś rano*.( ... ) 

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE 

* Mowa o Emmie Lyons, która w 1791 roku wyszła za Hamiltona, a w 1798 została kochanką lorda Nelso

na; Johann Heinrich Wilhelm lischbein, znany jako Goethe-lischbein,jest autorem słynnego portretu 

poety Goethe w Kampanii. Portret Lady Hamilton zachował się w kopii Landsbergera (1788). 
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Hiszpańska tancerka 

Jak kiedy w ręku zapałka siarczana 

biało się jarzy, aż w filłomień się zmienia, 

wyciąga wpierw języki na wsze strony, 

tak w kręgu bliskich widzów zapalony 

śpiesznie, gorąco, pełen chybotania 

kolisty taniec jej się rozprzestrzenia. 

I nagle cały staje się płomieniem. 

Ona podpala włosy swym spojrzeniem 

i nagle kunsztem zuchwałym, gwałtowna, 

wkręca swą całą suknię w środek ognia, 

skąd już podobne przestraszonym wężom 

nagie ramiona grzechocząc się prężą. 

Jakby ją więził płomieniami swemi, 

zgarnia ów ogień i z siebie go strąca 

wyniosłym gestem, jak rozkazująca, 

i patrzy: oto szaleje na ziemi 

i jarzy się i nie chce wybawienia -

Zwycięsko, pewnie wznosi nad widzami 

twarz uśmiechniętą słodko i resztę płomienia 

zadeptuje małymi, twardymi stopami. 

RAINER MARIA RILKE 

Przekład: Mieczysław Jastrun 
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M iała jedenaście lat, gdy uznano, że zostanie tancerką. Z jej drygiem do wygibasów 

1 grymasów, z niebywałym temperamentem była do tego zawodu jak stworzona. 

Dotąd w każdym swym kroku niemal śmieszna, teraz uczyła się, jak wziąć w dryl sprężyste 

ścięgna, zbyt elastyczne stawy; ostrożnie raz po raz wspinała się na palce: cierpliwie unosząc 

kostki i kolana; z zapamiętaniem dręczyła swe chude ramiona, zgięcia i przeguby szczupłych 

rąk, uważnie obserwując napięte ciało. I gdy tańczyła w upojeniu, w koło tryskał z niej zimny pot. 

Kiedy skończyła osiemnaście lat, miała figurkę leciutką jak piórko i przeogromne czarne 

oczy; niemal chłopięcą twarz, ostre wydłużone rysy; głos jasny, urywany, bez powabu, bez 

blasku, suchy i głucby; sprężysty, niecierpliwy chód. Na swe niezdolne koleżanki patrzyła 

obojętnie i trzeźwo; nudziły ją ich utyskiwania, skargi. 

Miała dziewiętnaście lat, gdy się ujawniło cherlactwo, tak że jej twarz, wyeksponowana 

przez granatowoczarny kok, zrobiła się przeraźliwie przeźroczysta. Członki stawiały opór, 

mimo to ćwiczyła dalej. Gdy była sama, tupała stopą, wygrażała własnemu ciału 1 mocując 

się z nim, zadręczała je. Nikomu z tą swoją słabością się nie zdradziła. Tylko zgrzytała zębami, 

że to głupstwo, że dziecinada, że nauczono ją przecież to przezwyciężać. 

Gdy wreszcie z bólu Ella zaczęła gryźć wargi, jej matka rzuciła się na kanapę i z godzinę 

płakała. Po tygodniu stara kobieta powzięła decyzję 1 patrząc w ziemię, oznajmiła córce, że 

musi z tym skończyć i pójść do szpitala. Na co Ella nie odpowiedziała jej ani słowem, tylko na 

pomarszczoną, beznadziejnie zmartwioną twarz skierowała nienawistne spojrzenie. 

Następnego dnia pojechała do szpitala. W powozie płakała ze złości pod kocem. Najchęt· 

niej by napluła na to swoje cierpiące ciało, szydziła gorzko. Brzydziło ją to byle jakie mięso, 

z którym była trwale związana. W cichej trwodze, szeroko otwartymi oczami oglądała człon

ki, które przestały jej słuchać. Jaka bezsilna była, jakże bezsilna! Pojazd przetoczył się po 

bruku dziedzińca. Zamknęły się za nią szpitalne drzwi. Na lekarzy patrzyła tancerka z odrazą. 

Siostry łagodnie ją wniosły na łóżko. Wtenczas odjęło jej mowę. I już nie słyszała rozkazują

cego tonu własnego głosu. Wszystko działo się bez jej woli. Jednak każde drgnienie jej ciała 

budziło uwagę i traktowano ją tam z niezmierną powagą. Codziennie, niemalże co godzinę 

dopytywano tancerkę o jej samopoczucie i wszystko skrzętnie zapisywano w aktach, tak 

że zrazu to aż budziło w niej sprzeciw, potem coraz głębsze zdumienie. Niebawem zdjął 

ją blady strach i popadła w rozstrój. To ciało wzbudzało w niej zgrozę. Bała się nawet je 

dotknąć, wytrzeć; oglądała swoje ramiona, przypatrywała piersiom, a gdy dłużej patrzyła, 

zaczynała się trząść. Jej usta połykały lekarstwo, które dawano jej do wypicia; uważnie śle

dziła, jak spływa ta gorzka kropla, zastanawiając się, co ono teraz z nią zrobi; ono - ciało - to 

dziecinne, apodyktyczne, beznadziejnie ponure ciało. Zmizerniała, zrobiła się malutka jak 

muszka, a w nocy, tuż przy łóżku tkwił śmiertelny, przeraźliwy strach. Jej oczy znierucho

miały ze zgrozy. Drwiący grymas zniknął z twarzy, teraz przybrała pobożny wyraz i modliła 



się z siostrami przed nadejściem nocy. Matka, kiedy ją odwiedziła, zastygła z trwogi. Tak 

zastraszonej, tak wyczekującej pomocy, jeszcze swej córki nie widziała. „Wszyscy jesteśmy 

w rękach Boga" - pocieszała gasnącą, która kurczowo się jej chwyciła. „Wszyscy jesteśmy 

w rękach Boga". Systematyczne zabiegi przywróciły jej spokój, przerażenie zeszło z niej tak 

szybko, jak przyszło. Za to rozgorzała niechęć do chorych z sali. I oburzenie ostro odbijające 

się w rysach, na respekt, jaki się okazuje słabości, z jakim traktuje się słabowitych, gdy ją 

pomija się wzrokiem, jakby JUŻ była martwa. To ją oburzało, bo była butna. Ciało wzięła 

w ryzy, trzymając karnie jak psa na łańcuchu. To jej ciało. Jej własnośćl Wolno jeJ robić z nim, 

co chce. W tym dom;.i mieszka. Niech jej dom zostawią w spokoju. Dzień w dzień walą w jej 

pierś młotkiem i podsłuchują, co na to mówi jeJ serce. Namalowali jej serce na piersi, ażeby 

wszyscy je mogli widzieć; wyrwali, by wystawić na światło to, co tkwi wewnątrz. O tak. Obra

bowano ją. Każdym pytaniem wyszarpali z niej jakąś cząstkę. Wciskali trucizny subtelniejsze 

niż igły czy sonda; sięgali po wszelkie sztuczki, byle tylko wydostać ją z lisiej nory. Wszystko 

jej ci złodzieje zabrali, więc się już nie dziwiła, że z każdym dniem była słabsza, ze leżała bla

da jak śmierć. Zgorzkniała. Zaczęła się bronić. Okłamywała lekarzy, nie odpowiadała na ich 

pytania, taiła ból. A gdy próbowali znowu ją o coś spytać, leżała sztywno w łóżku, odsyłała 

siostry. Lekarzom, gdy kiwali głową, naraz z nienawiścią wybuchała śmiechem w twarz albo 

krzywiła się, robiąc szydercze miny. 

Ale ten tak zawzięty opór nie mógł trwać długo. Dzień w dzień białe fartuchy bezustannie kręciły 

się po sali, opukując chorych i wszystko skrzętnie notując. Dzień w dzień, co godzinę zachodziły 

siostry z pożywieniem albo lekarstwami; to przez nie wciąż słabła tancerka. Więc na nowo zaczę

ła zabawę. Z otępiałą pogardą zdała się na to, co miało się zdarzyć. I nic jej nie obchodziło, co się 

z nią działo. Jakaś zdziecinniała istota doprowadziła ją do tego okropnego stanu. 

Po co miała o nie walczyć? Dlaczego w imię jego czci miała sobie uwłaczać? 

Jak zdechła leżała zwiotczała w łóżku. Nad nią jej ciało, ochłap ścierwa. Bólem już się nie zaj

mowała. Gdy ją źgał, gdy dręczył w nocy, mówiła: „zaczekaj do rana, na obchód, powiedz to 

lekarzom - twoim lekarzom; mnie daj spokój". Prowadzili oddzielnie gospodarstwo. Niech 

ciało samo układa się z lekarzami. „Niech to zaprotokółują". W ten to sposób, odbierając jej 

nazwę i poniżając, czyniła udręce ujmę. 

Często jednak uśmiechała się; odczuwała współczucie wobec tego głupiego, chorego 

dziecka leżącego w łóżku i ze spokojem dokładnie mu tłumaczyła, co je dręczy. Równo

cześnie, konstatując bezowocność ich wysiłków, obserwowała lekarzy z ironią. I znowu ją 

naszło jakieś napięcie i jakaś radość, i jakaś wstrząsająco dzika radość z cudzego nieszczęścia, 

uciecha z niepowodzenia lekarzy i z psucia się ciała. A gdy tłumiła śmiech, zasłaniając usta 

poduszką, wracał jej dawny chłód i szydercze kpiarstwo. 

Kiedy w południe w takt hucznej marszowej muzyki przed budynkiem szpitala szedł od

dział żołnierzy, tancerka siadła z ożywieniem na łóżku z rozpalonymi oczami, z zaciśniętymi 

ustami, tak skurczona, że aż całkiem skulona. Po chwili ostry, choć cichy głos przywołał do 

łóżka siostrę. Chciała haftować, więc zażądała jedwabiu i płótna. Ołówkiem szybko wyryso

wała na białej chuście dziwny obraz. Tylko trzy figury: jakieś ciało, okrągłe, nieforemne, na 

dwu nogach, bez rąk i bez głowy- nic tylko pękata dwunożna kula; a obok łagodny sterczą

cy mężczyzna w wielkich okularach, który to ciało głaszcze termometrem; ale podczas gdy 

on jest skupiony nad ciałem, z drugiej strony mała, bosa dziewczynka w podskoku ciągnie 

go lewą ręką za nos, prawą zaś wbija w ciało od spodu ostre nożyce, tak że jak z beczki coś 

zeń wycieka gęstym strumieniem. 

Tancerka wyszywała ten wzór jaskrawie czerwoną nicią, śmiejąc się do siebie od czasu do 

czasu. Znów chciała tańczyć, tańczyć! I jak kiedyś, gdy w upojeniu tryskała w koło zimnym 

potem, gdy jej napięte ciało buchało jak płomień, znów zapragnęła poczuć siłę swej woli. 

Zapragnęła zatańczyć z nim walca. Cudownie słodkiego walca. Z nim, ciałem, które teraz 

było jej panem. Wprawiając je w ruch podle woli, mogła raz jeszcze chwycić je w swoje 

ręce. To ciało, to ślamazarne zwierzę! I odtrącić je precz, tak że już nie będzie nią rządzić, nie 

będzie jej panem i władcą. Triumfująca nienawiść aż z niej kipiała. Już nie ono ją, tylko ona 

je brała z prawej, i razem, dopadłszy się, ruszyli w tan . Chciała je powalić na ziemię. Tę bekę, 

tego kulawca, koślawca, tego kuternogę! Pchnąć, żeby padło na łeb, na szyję, i napchać mu 

pysk piaskiem. 

Głosem, który naraz ochrypł, przywołała lekarza. Zgięta w pół, pochylona nad sobą, spoj

rzała mu spode łba w twarz, gdy on w zdumieniu oglądał jej robótkę. Całkiem spokojnym 

głosem przemówiła do niego: ,,ty głupcu I niedojdo, niezgułol". I odrzuciwszy nagle kołdrę, 

w lewą pierś wbiła sobie nożyce. Przeraźliwy krzyk rozniósł się z rogu sali. Jeszcze w agonii 

z jej ust bila zimna pogarda. 

ALFRED DÓBLIN, TANCERKA I CIAŁO, 191 O 
Przekład: Józef Baliński 

•Alfred Dóblin (1878-1957) niemiecki pisarz i lekarz pochodzenia żydowskiego urodzony w Szczecinie, zmarły w Em

mendingen (Badenia-Wirtembergia) w 1957 roku. Od 1933 na emigracji we Francji, od 1940 w Hollywood, gdzie pisał 

scenariusze, z których jeden - Random Harvest, nominowany był do Oscara, natomiast drugi - Mrs. Miniver otrzymał 

statuetkę. Do Europy powrócił w 1945 roku. Jego najbardziej znanym dziełem jest powieść wielkomiejska Berlin Alexan

derplatz. Dzieje Franciszka Biberkopfa (1929) W 1924 roku odbył podróż po Polsce, z której relację opublikował w 1925 

w książce Reise in Po/en (w przekładzie Anny Wołkowicz jako Podróż po Polsce, wydaną w 2000 roku przez WL). 
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Soliści śpiewacy 

Soprany 
Halina Fulara-Duda 
Małgorzata Grela 
Krystyna Nowak 
Katarzyna Nowak-Stańczyk 
Magdalena Polkowska-
-Szach nowska 
Victoria Vatutina 
Magdalena Barylak' 
Małgorzata Długosz• 

Julia Iwaszkiewicz• 
Wiesława Kończewska-

-Plac· 
Patrycja Krzeszowska-
-Kubit• 
Agnieszka Kozłowska• 
Joanna Moskowicz• 
Katarzyna Oleś-Blacha' 
Gabriela Orlowska de 
Silva· 
Agnieszka Piass· 
Ewelina Szybilska• 
Marta Ustyniak' 
Marta Wylomańska• 
Mezzosoprany 
Darina Gapicz 
Małgorzata Ratajczak 
Ewelina Rakoca 
Dorota Sobczak 
Anna Borucka• 
Barbara Krahel • 
Monika Ledzion• 
Monika Litwin-Dyngosz• 
Anetta Szczesik-Wakarecy• 
Tenory 
Tadeusz Szlenkier 
Janusz Ratajczak 
Pavla Tolstoy 
Stanisław Baron· 
Vasyl Grokholsky' 
Sylwester Kostecki• 
Paweł Krasulak• 
Tomasz Kuk' 
Maciej Musiat• 
Marcin Naruszewicz• 
Dariusz Pietrzykowski• 
Aleksander Schulz' 
Witold Wrona• 
Paweł Wunder• 
Adam Zdunikowski. 
Barytony 
Wojciech Dyngosz• 
Andrzej Kostrzewski. 
Adam Kruszewski• 
Przemysław Rezner• 
Radoslaw Rzepecki• 
Dominik Sierzputowski• 
Leszek Skrla· 
Rafał Songan• 
Edward Stasiński' 
Adam Woźniak• 
Adam Zaremba· 
Basy 
Łukasz Goliński 

Jacek Greszta 
Ryszard Smęda 
Bartłomiej Tomaka 
Szymon Kobyliński• 
Damian Konieczek' 
Andrzej Nowakowski• 
Patrycjusz Sokołowski• 

ARTYŚCI I PRACOWNICY OPERY NOVA W SEZONIE 2012/2013 
Aktorzy Henryk Adamski' Łukasz Seremet• Jan Przytula Z-ca dyrektora ds. 
Aleksandra Meller• Cezary Pyszka' Krzysztof Zimny• Ewa Półtorak inwestycyjnych 
Marek Richter• Masażysta-rehabilitant Basy Grażyna Dudzińska Wojciech Bartczak 
Andrzej Śledż' Stanisław Skotnicki' Edward Berei! Cezary Krysztoforski Główny księgowy 

Asystenci reżysera Christian Justina• Jonasz Dunajski Joanna Powideł Krystyna Skrzypczak 
Ryszard Smęda • Paulina Mira• Leszek Holec Joanna Otmianowska- Z-ca głównego 
Edward Stasiński' Chór Piotr Kujawiak -Siarkiewicz księgowego 

Konsultant wokalny Kierownik Jan Kujawski Kontrabasy Wanda Borowicz 
solistów Henryk Wierzchoń Paweł Olszyna Maciej Kuczyniecki Ewa Lewandowska 
Prof. Katarzyna Rymarczyk' Korepetytor Janusz Stolarski Krzysztof Sypek Kierownik Koordynacji 
Korepetytorzy Valer1ya Savchenko Marek Wawrzyniak Łukasz Macioszek Pracy Artystycznej 
Olga Wołkowa Inspektor Mirosław Wożniak Agata Struczyk Piotr Karczewski 
Artur Pilch Józef Gużdziol Jakub Zarębski Flety Koordynator pracy 
Larysa Tsyplakova• Soprany Mateusz Eckert• Monika Jabłońska-Figas artystycznej 
Kamil la Zygmunt• Ewa Banaszak Łukasz Jakubczak• Tomasz Pawlicki Karolina Stańkowska 
Opiekun statystów Hanna Grot Dominik Opaliński' Julia Stanecka Kierownik Działu Spraw 
Henryk Kanciak· Joanna Gwiazdowska Paweł Urban• Mirosława Pawłowska Pracowniczych 
Balet Małgorzata Horoszkiewicz Jacek Wróbel• Oboje Janina Litwiniuk 
Kierownik baletu, Izabela Januszewska Konsultant wokalny Bogumił Sykuta Kierownik Działu 
pedagog Krystyna Klimczak chóru Jacek Polański Promocji i Obsługi 
liona Jaświń-Madejska Renata Nowak Prof. Elżbieta Wtorkowska Bogumiła Olejnik Widzów 
Pedagog baletu Klaudia Pawelczyk Inspicjent Ewelina Klocek Robert Chojnacki 
Małgorzata Chojnacka· Hanna Pawlitka-Pawlowska Agnieszka Ryczak Klarnety Specjalista ds. reklamy 
Ewa Głowacka• Aleksandra Pliszka sufler Jarosław Górny Ewa Chałat 
Anna Grabka' Monika Spławska Anna Kopycińska Mirosław Dudziński Alicja Kuklińska 
Anna Nowak· Kamila Sójka Orkiestra Wojciech Kuczyniecki Kierownik Działu 
Inspektor Joanna Tkaczuk Dyrygenci Krzysztof Biernacki Administracji 
Ryszard Madejski Jolanta Wagner Maciej Figas Jerzy Wojciechowski• Daniela Stasiak 
Korepetytor Anna Wawrzyniak Piotr Wajrak Fagoty Główny specjalista 
Dorian Makowski• Mariola Winkler-Koltyś Maciej Wierzchoń Bartosz Nogacki ds. bhp i p.poż. 
Dawid Zwiewka· Agnieszka Balewska· - asystent dyrygenta Andrzej Szcześniewski Małgorzata Gęsicka 
Karolina Zwiewka• Joanna Jendrzejewska· Andrzej Knap• Czesław Cieślak Zespół techniczny 
Pierwsi soliści Zofia Korybalska-Wróbel• Ruben Silva• Trąbki Kierownik działu 
Olga Marczak Marlena Kuczyniecka' Andrzej Straszyński• Janusz Bobiński technicznego 
Wiktor Dieriewianko Magdalena Licznierska' Piotr Wajrak· Jacek Wieczorek Jarosław Jeziorski 
Piotr Kobierzyński Izabela Mi loch· Henryk Wierzchoń• Krzysztof Marlewski Główny brygadier sceny 
Soliści Czesława Staniszewska· Jerzy Wolosiuk' Łukasz Rafiński Jarosław Gamszej 
Olessia Denissova Maria Tuczkowska• Tadeusz Wojciechowski• Waltornie Kierownicy pracowni 
Angelika Gembiak Alty Inspektor Wojciech Bryliński Elektrycznej 
Marta Kowalczyk Anna Baran Przemysław Nawrocki Serhiy Matsenko Krzysztof Augustyniak 
Mariusz Kowalczyk Marta Fortuna I skrzypce Katarzyna Nawrocka Akustycznej 
Vladimir Seleznev Lidia Golińska Andrzej Stańczyk Aliaksandr Uss Adrian Michalski 
Sebastian Skalski Aleksandra Koczorowska (koncertmistrz) Janusz Stanecki Stolarsko-ślusarskiej 

Koryfeje Tatiana Kujawska- Helena Piniuta-Szurka Puzony Jan Zmijewski 
Anna Bebenow -Tubiszewska Przemysław Nawrocki Wojciech Zwolski Plastycznej 
Sylwia Brzezińska Monika Kwapich Marcin Tarnawski Radosław Gdula Donat Zawisza 
Mina Kobayashi Anna Maius Dorota Gajek-Czerw Marek Fierka Fryzjersko-perukarskiej 
Marta Kwaśniak Marzena Pawlicka Wojciech Górecki Cezary Zienkowski' Halina Kośnik 
Anna Pietrykowska Elżbieta Skrobiszewska Olha Likhnyakevych Łukasz Michalski• Krawieckich 
Elżbieta Ponicka-Bukolt Danuta Słowińska Katerina Justina Tuba Jolanta Lubawa 
Krzysztof Górski Małgorzata Wierzbiańska Michał Kwaśniak Kazimierz Kmieć' Krawieckiej męskiej 
Tomasz Gruszecki Bożena Wysocka Marta Kępińska Robert Bartoszewicz• (z-ca kier.) Adam Zgoda 
Ryszard Madejski Hanna Bogiel· Anna Piniuta• Harfa Szewskiej 
Bogusz Osiński Dorota Chorobińska• li skrzypce Dorota Buraczewska-Kraus Józef Michalski 
Konrad Przybytniak Anna Orczykowska· Alicja Zok Maria Dluska· Tapicerskiej 
Andrei Tserakhau Joanna Śmiałkowska• Anetta Szubert-Górny Perkusja Tomasz Oparka 
Tomasz Wojciechowski Magdalena Szwed' Anna Sienkiewicz Grzegorz Jurczyk Główny specjalista ds. 
Zespól Tenory Róża Woźniak Maciej Marciniak kongresów i imprez 
Clelia Averna Orlin Bebenow Tomasz Komorowski Jacek Kwaśniak zleconych 
Ewa Bialek-Seleznev Andrzej Brucki Lilia Kostiw Tomasz Bartecki' Barbara Bukala 
Agnieszka Błaszczyk Jerzy Doliński Irena Filuś· Krzysztof Pilarski' Specjalista ds. 
Anna Bobrowska Krzysztof Dziedzic Altówki Fortepian/organy kongresowych 
Natallia Hlinskikh-Rochna Józef Guździol Mateusz Bocheński Celesta/klawesyn Barbara Rubka 
Sandra Kruk Przemysław Jendrzejewski Marta Lutrzykowska Olga Wołkowa Kierownik działu 
Marta Kurkowska Eugeniusz Kalinowski Beata Figas Artur Pilch eksploatacji 
Mariola Mader- Kulakowska Marcin Mierzwa lhor Lavrys Akordeon i konserwacji 
Ewa Sikorska Sławomir Naborczyk Bartosz Olejnik Marek Wawrzyniak Jacek Gołębiewski 
Joanna Strojna Grzegorz Szachnowski Michał Rak Gitara/Cymbaty 
Leo Patrick Clarke Jacek Zieliński Wiolonczele Orlin Bebenow 
Paweł Kruk Mariusz Ziółkowski Adam Szurka lhor Lomaha • 
Cezary Modzelewski Przemysław Cierzniewski• (koncertmistrz) 
Tomasz Siedlecki Szymon Górski. Dorota Nogaj •artyści współpracujący 




