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Deszcz jak , e łodygi, szary szum, 
a u oki en smutek i konanie. 

Takj c-eszcz kochasz, taki szelest strun, 

I to, że winy niepowrotne, 

d zez - życiu zmiłowanie. 

Dalekie pociągi jeszcze jadą dalej 
bez ciebie. Cóż! Bez ciebie. Cóż? 

w ogrody wód, w jeziora żalu, 
w liście, w aleje szklanych róż. 

I czekasz jeszcze? Jeszcze czekasz? 

a jedna drugą coraz woła, 

Deszcz jest jak litość - wszystko zetrze: 
i krew z bojowisk, i człowieka, 

i skamieniałe z trwóg powietrze. 
i to, jakbyś u wrót kośc iota 

widzenie miał jak s n samotne. 

I stojąc w szel cie szklanym, 
czuję jak odpływa w poszum. 

Odejdą •szyscy ukochani, 
po j1.lłnym wszyscy- krzyże niosąc, 

a ~szcze innych deszcz oddali, 
a jeszcze inni w mroku zginą, 

staną za szkłem, co jak ze stali, 
i nie doznani miną, miną. 

A ty u okien jeszcze marzysz, 
nagrobku smutny. Czasu napis 

spływa po mrocznej, głuchej twarzy, 
może to deszczem, może łzami. 

I to, że miłość, a nie taka, 
i to, że nie dość cios bolesny, 

a tylko ciemny jak krzyk ptaka, 
i to, że płacz, a tak cielesny. 

I przejdą deszcze, zetną deszcze, 
jak kosy ciche i bolesne, 

i cień pokryje, cień omyje. 
A tak kochając, walcząc, prosząc 

stanę u źródeł - studni ciemnych, 
w groźnym milczeniu ręce wznosząc, 

jak pies pod pustym biczem głosu. 

Nie pokochany, nie zabity, 
nie napełniony, niedorzeczny, 

poczuję deszcz czy płacz serdeczny, 
że wszystko Bogu nadaremno. 

Zostanę sam. Ja sam i ciemność. 
I tylko krople, deszcze, deszcze 

coraz to cichsze, bezbolesne. 
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Deszcz jest jak litość - wszystko zetrze: 
i krew z bojowisk, i człowieka, 
i skamieniałe z trwóg powietrze ... 

Krn1sztof Kamil Bacz4ński Rain is like compassion - it wipes everything away: 
the blood from the battlefield, and people, 
and the air petrified with f ear ... 

zamiast streszczenia In 
I. CZAS WSPÓlNOTY IBEATIS VIRI 

Spoglądając wstecz ... to narodziny, budowanie jedności. W tej Looking back .. there is birth, a building of unity. Divisions, differ-

wspólnocie pojawiają się wl<rótce podziały, różnice, lęki i zagro- ences, fears, and threats soon appear in !his community. How-

żenia. Czuwa jednak duch wspólnoty: wspomaga jedność, przy- ever, the community spirit watches over everything, supporting 

wraca wiarę w przetrwanie. Rolą mężczyzn jest walka i poświę- unity, restoring faith in surv.ival. The role of men is to light and 

cenie, losem kobiet - oczekiwanie w samotności.. sacrifice themselves, the fale of women - to wait in solitude .. 

li. CZAS l~KÓW IQIASI INA FAllTISlll 

Kobiety z troską i niepokojem oczekują na swych mężów i synów. 

One wiedzą najlepiej, że z wojny nie powrócą wszyscy Ale czas 

leczy rany. Powraca optymizm, jak w dwudziestoleciu między

wojennym. Radość z niepodległości zakłóca jednak gwałtowny 

spór i władza silnej ręki. To także czas kryzysu i niepokojów na tle 

narodowościowym. Pojawia się miłość niemożliwa ~ prawie jak 

Romea i Julii w polskiej rzeczywistości. A historia znów zatacza 

koło: nadchodzi lęk, wojna, porażka. Przy dźwiękach kolędy od

radza się duch nadziei.. 

Ili. CZAS Kl~SKI llLElllES REQUIEM FOR ElllE PDlKAI 

Pomimo zniewolenia życie toczy się dalej, choć w atmosferze 

zagrożenia. Miłość przezwycięża stmch, ale miewa też tragicz

ny finał. Zło dominuje i kieruje się własnymi zasadami. Terror 

okupanta podcina skrzydła. Trwa selekcja do obozów zagłady, 

zwieńczona błaganiem o szybką śmierć. Szaleńcza polka przy

pomina rozbawioną karuzelę obok murów warszawskiego getta, 

dzielących życie od śmierci. Przed unicestwieniem raz jeszcze 

chroni nas duch wspólnoty. „Deszcz jest jak litość - wszystko 

zetrze: i krew z bojowisk, i człowieka, i skamieniałe z trwóg po

wietrze ... " 

IV. CZAS T~ClY !SALVE, SIDUS PDLlllDlllM część 1111 

Spoglądając z optymizmem w przyszłość ... 

Salve, sidus Polonorum .. • 

Concerned and worried, the women await their husbands and 

sons. No one knows better than they thai not all will retl!lrn from 

the war. But time heals wounds. Optimism returns, as it did in the 

inter-war years. However, the jOY of independence is disrupted 

by a violent dispute and heavy-handed government. These are 

also limes of crisis and ethnic-related unrest. lmpossible love 

emerges - almost like Romeo and Juliet's iri Polish reality. Mean

while history comes full circle: there is fear, war, defeat. The spirit 

of hope is reborn to the sound of a Christmas carol .. 

Life goes on despite enslavement, though under constant threat. 

Love overcomes fear, but it can also end tragically. Evil domi

nates and follows its own rules. The invaders' reign of terror elips 

everybody's wings. Selection for the death camps continues, 

culminating in a plea for a speedy death. A wild polka invokes the 

merry-go-round next to the Warsaw Ghetto wali thai separates 

life from death. Yet again, the community spirit saves us from 

annihilation. "Rain is like compassion - it wipes everything away: 

the blood from the battlefield, and people, and the air petrified 

with fear ... " 

Looking optimistically to the future .. 

Salve, sidus Polonorum ... • 

KrZl.JSZtof Pastor 
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Międzv 
przeszłością 
a terainieiszością 
Z Krn.isztofem Pastorem rozmawia Daniel Przastek 

Muzvka 
Daniel Przastek: W 1994 roku zrealizowałeś w Operze Narodo

wej autorski balet - Trzecią symfonię (Symfonię pieśni żałos

nych) Henryka Mikołaja Góreckiego. Po siedemnastu latach 

powracasz do tego kompozytora w pierwszej realizacji stwo

rzonej specjalnie dla Polskiego Baletu Narodowego. Przypa

dek czy wybór świadomy? 

Krzysztof Pastor: Rzeczywiście. Powody obu wyborów muzycz

nych są analogiczne. W 1994 roku był to przyjazd do Polski po 

kilkunastu latach nieobecności, ale też bez wątpienia moia fa

scynacja muzyką Góreckiego - bardzo zakorzenioną w tradycji 

naszego kraiu. Tym razem wybór kompozycji pojawił się jednak 

po dlugich poszukiwaniach, bo najpierw był zamysl inscenizacyj

ny wywiedziony z ksiązki Romana Bratnego Kolumbowie, rocznik 

20. Pomysł ewoluował. by przybrać ostatecznie dzisieiszy kształt. 

Powróciłem do kraju po blisko trzydziestu latach świadomej emi

gracji i czuję potrzebę wypowiedzenia się na temat spraw bliskich 

mi zawsze - w przeszłości i obecnie. Mieszkam w Warszawie, 

gdzie na każdym kroku spotykam świadectwa historii najnowszei 

pomniki i tablice upam1ętnia1ące walki, miejsca pam ięci. To spe

cyficzne doświadczenie miasta, które na każdym kroku podkreśla 

swoje bohaterstwo Niewiele jest miejsc na świecie tak głęboko 
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tkwiących w przeszłośc i . Równocześnie odczuwam, że zyjemy ze 

zbyt dużym ciężarem historii i w żaden sposób nie umiemy się go 

pozbyć . Muzyka Góreckiego, tak bardzo polska, posiada iednak 

to , czego poszukiwałem - powiew nowoczesności Je) struktura 

repetytywna przypomina mi kompozycje amerykańskie Philipa 

Glassa czy Steve'a Reicha, ale w 1e1 charakterze tkwi zarazem od

mienność i siła : 1est bardzo emocjonalna i niesie swoiste piętno 

bólu - tak bliskie każdemu Polakowi. 

Wspomniałeś , że długo poszukiwałeś muzyki, myślałeś o in

nym kompozytorze? 
Nie wyobrażam sobie wyrażenia tego, co chciałem przekazać 

w sposób bardzo metaforyczny, muzyką np. romantyków czy 

klasyków niemieckich Przesłuchałem utwory wielu polskich 

kompozytorów, również współczesnych , aż znalazłem to, cze

go poszukiwałem Kompozycje Henryka Mikołaja Góreckiego 

mają głębię i wielką si łę wyrazu. W jego muzyce odnajdziemy 

i elementy polskiego folkloru , i głębok iej religijności, i tragizmu 

- wszystkie cechy tak typowe dla nas Polaków To wspaniały, 

niezwykle inspirujący materiał muzyczny. Górecki nie musiał mó

wić o historii, o swoim patriotyzmie, szafować tym słowem, czy 

występować na wiecach. Po prostu pisał muzykę I Nie lubił o niej 

opowiadać, ale my słuchacze mamy prawo do Je) wlasnei inter

pretacji, zamknięcia oczu podczas koncertu i odczuwania tych 

wspaniałych dżwięków na swój sposób. 

Muzyka Góreckiego idealnie wpisuje się w sztukę baletową , 

mam nawet wrażenie , że jest dla niej napisana. Jednak sam 

kompozytor był niechętny, aby choreografowie wykorzysty

wali jego utwory. 

Kilkakrotnie przygotowywałem balety do utworów Góreckiego. 

Gdy pracowałem w Holandii nad choreografią do jego Koncertu 

klawesynowego , pojawily problemy z uzyskaniem licencji na wy

korzystanie tego utworu. Dla nas, twórców baletu, bywa to bar

dzo boJesne Jestem przekonany, że praca z interesującą kom

pozycją iest inspirującą dla naszei sztuk i. Często zamawiamy 

muzykę specjalnie do nowego baletu. Bywały wspaniale owoce 

takiej kooperatywy, dla przykladu Piotra Czajkowskiego z Mariu

sem Petipą, czy Igora Strawińskiego z Georgem Balanchinem 

Sam takze współpracowałem przy Niebezpiecznych związkach 

z lotewskim kompozytorem Artursem Maskatsem. Ale znacznie 

Warto porozmawiać o tym osobistym odbieraniu świata. 

Czym dla Ciebie jest świadomość, pamięć i tożsamość? Czy 

tylko pustym sloganem, czy ważną wartością? 

Świadomość bycia Polakiem to na pewno przynależność do pe

wne) wspólnoty, ale niekoniecznie akceptowanie wszystkiego, co 

się w niej dzieie bądż działo . Nie ulega wątpliwości , że w na

szej przeszłości mialy miejsce zdarzenia, z których możemy być 

dumni, ale są i karty wstydliwe. Tak jest również dzisiaj . Doce

niam energię młodych, ale odrzucam brak skłonności do dialo

gu i współpracy w sprawach na1ważnie1szych dla kraju. Jednak 

naiwiększym problemem jest brak umieiętności definiowania te

rażnieiszości bez pozbycia się c i ężaru przeszłości. W dyskursie 

publicznym zaszłości i historia odgrywaią pierwszop l anową rolę. 

Nie umiemy oderwać się od wydarzeń , które dawno przeminęły. 

częściej i ze świetnymi rezultatami sięga się teraz w balecie do Niestety, jako naród wciąż żyjemy martyrologiczną przeszłoś-

wielkiej muzyki niescenicznej . cią: doświadczeniami zaborów, wojen światowych, okupacji 

- to nasza polska pamięć , może nawet trauma, ciągłe spoglą-

Kompozycje Henryka Mikołaja Góreckiego są wyrazem tego, 

co polskie i nasze, a Twój balet będzie o nas - tu i teraz ... 

Wykorzystane w spektaklu utwory Góreckiego kontrastują ze 

sobą a jednocześnie uzupełniają się nawzajem. Muzycznie 

balet rozpoczyna s i ę bardzo wzniosłym Beatus vir, psalmem na 

baryton, chór 1 orkiestrę . Potem jest Quasi una fantasia na wielką 

orkiestrę smyczkową , pierwotnie skomponowana jako Kwartet nr 

2 , dalej - wewnętrzn ie zróżnicowane Kleines Requiem tur eine 

Polka, a jako zwieńczenie spektaklu wybrałem utwór pełen na

dziei - Salve, sidus Polonorum. Trochę to nietypowe, bo u Gó

reckiego zazwyczaj nie ma efektownych finałów, jego utwory 

kończą się refleksją i wyciszeniem. Zależało mi Jednak na tym, 

by balet zakończył się optymistycznie. 

Pamięć 

Założeniem baletu była opowieść o przeszłości, widzianej 

oczami dzisiejszych młodych ludzi? 

Ale nie opowieść fabularna. Są to raczej epizody, sekwencje. Nie 

chciałem budować na scenie linearne) historii. 

Słowem, chodziło raczej o refleksję na temat naszej historii? 

Bo muzyka Góreckiego pozostawia ogromną przestrzeń dla 

własnei analizy. Mój balet opowiada raczej o stanach emocjonal

nych, przezyciach ludzkich , ale nie w sposób doslowny, bardziej 

metaforyczny. 

danie wstecz. 

Pokutuie w nas przekonanie, że jesteśmy narodem pokrzywdzo

nym, że ciągle na nas czyhano: na polskie ziemie, na niezależ

ność, n i epodległość. To nasz kompleks, którego powinniśmy się 

pozbyć. 

Uważasz, że ten balet i Twoja wizja mogą zbudować nowy 

kontekst dla postrzegania naszych losów? 

Nie mam aż takich ambicji. Myślę , że nie dołożę nawet nowe

go elementu. Chciałem jedynie dotknąć spraw bardzo dla nas 

istotnych, pobudzić do refleksji. Dla mnie ważne jest , aby każdy 

odczuł go na swój własny sposób. 

Czy artysta musi wypowiadać się na temat tego, co go ota

cza, a może sztuka powinna być wolna od kontekstu aktual

nej rzeczywistości? 

Twórca, Jak każdy inny, powinien mieć wszelkie prawo do tego 

rodza1u wypowiedzi. Przed rokiem 1989 realizowano balety pro

pagandowe, w których biegało się z czerwonymi sztandarami 

lub pokazywało walkę proletariatu o lepsze jutro. Nie i stniała 

przestrzeń do własnej. swobodnej interpretacji. Pamiętam , że 

strasznie mnie, jako mlodego człowieka to irytowało. Po zmia

nach systemowych pojawiły się tendencje, by sztuka była apo

lityczna. Również balet unikał aktualnych problemów Jestem 

temu przeciwny! Podobnie jak teatr, malarstwo, film, literatura, 

tak 1ęzyk tańca iest środkiem do wypowiadania się w sprawach 

ważnych dla wspólnoty, a nie tylko do ilustrowania bajkowych 

czy romantycznych historii. 
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Przeszłość 

Niepostrzeżenie dotykamy ważnego dyskursu o model po

lityki historycznej. Jak go budować? Czy przez pryzmat do

wolności, o której wspominaliśmy i której jesteśmy orędow

nikami, czy może przy pomocy wielkich oficjalnych uroczy

stości, dni pamięci, kolejnych rocznic: wybuchu Powstania 

Warszawskiego, odzyskania niepodległości czy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. W moim przekonaniu te obchody ukazują 

„jedną prawdę", z góry założoną interpretację, bez możliwo

ści polemiki. Kiedy zapytamy przeciętnego absolwenta szko

ły średniej, czy Powstanie Warszawskie było zwycięskie czy 

przegrane, on odpowie bez wahania, że wygrane, bo nastrój 

i klimat celebry jest właśnie taki. Z porażki uczyniliśmy suk

ces. To największy paradoks lansowanego modelu polityki 

historycznej. 

Bez wątpienia dni pamięci są ważne . Natomiast jestem przeciw

nikiem wszechobecnej w takich uroczystościach pompatyczno

ści, która przytlacza to, co ulotne - jednostkową pamięć i reflek

sję. Muzyka Góreckiego jest bardzo osobista, wręcz intymna, ale 

to wypowiedź człowieka, który kochał Polskę z jej wadami i zale

tami. Czyż trzeba krzyczeć , że jest się patriotą? Jestem zwolenni-

. kiem indywidualnego i pragmatycznego podejścia do przeszło

ści. Być może po to jest przeszłość , by mądrzej iść do przodu. 

Dzięki historii nabywamy doświadczenia i możemy uniknąć tych 

samych błędów w przyszłości. Z drugiej strony daje nam ona 

poczucie tożsamości i przynależności do wspólnoty. Można być 

dumnym z historii , ale przede wszystkim należy być uczciwym. 

Dobrym przykładem jest Powstanie Warszawskie. Zawsze byłem 

pod wrażeniem bohaterstwa młodych ludzi , którzy w nim walczy

li. Jednak należy mieć świadomość, że im nie dano możliwości 

wyboru. Rozkazów nie można było odrzucić . Brali udział w nie

równej walce, skazanej na klęskę. Pisali o tym Tadeusz Gajcy 

i Krzysztof Kamil Baczyński. Mało wspomina się o ofiarach cy

wilnych, a przecież było to ponad 150 tysięcy istnień ludzkich. 

Wspomniałeś, że historia jest ważna, aby budować terażniej

szość. Kogo chcesz jej nauczyć? 

Nikogo nie chcę zmuszać do zdobywania wiedzy. Balet I przejdą 

deszcze„. jest osobistą refleksją , wyrazem mojego wewnętrzne

go rozdarcia. Po wielu latach wracam do Warszawy, do miasta 

zranionego i doświadczonego tragicznym losem. Do miejsca, 

gdzie ludzie mają poczucie wyjątkowości, bohaterstwa, ofiary 

złożonej w imię wyższych racji. Z jednej strony rozpiera mnie 
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duma, z drugiej jednak wśród tych samych ludzi brakuje mi 

życzliwości i tolerancji , która powinna budować świadome spo

łeczeństwo. Takie postawy dodatkowo podsycane są przez po

lityków. W poprzedniej epoce straszono nas faszyzmem i Niem

cami, dziś jako wroga przedstawia się Rosję. W obu tych krajach 

mam przyjaciół i trudno mi mówić o ich niechęci do Polaków. 

Należy wreszcie pokonać takie uprzedzenia. Ale mam świado

mość , że jeden balet, film czy spektakl teatralny nie zniweluje 

niepożądanych niechęci i animozji.. 

Politvka 
Interesujesz się polityką? 

Bardzo! 

Patrząc przez pryzmat tego, co dzieje się w innych krajach, 

również Twoich doświadczeń holenderskich, czy przypad

kiem polityka nie absorbuje Polaków zbyt mocno? 

Zdecydowanie za bardzo! W Polsce - jak wszystko - również 

polityka jest bardzo emocjonalna. Na całym świecie zdarzają 

się katastrofy i kataklizmy, a jednak ludzie potrafią z tym uporać 

i patrzeć w przyszłość z optymizmem. Tymczasem my stale roz

drapujemy to, co powinno się zagoić . 

Dlaczego zajmujesz się Polską - świadomością, tożsamoś

cią i historią? W nowym balecie poruszasz problemy bardzo 

dla świata hermetyczne. 

Po powrocie do kraju wiedzialem, że taki balet będzie musiał 

powstać. To przeświadczenie budowała we mnie nasza rozpo

litykowana i rozemocjonowana rzeczywistość. Był jeszcze inny 

powód - to Warszawa, stolica kraju, gdzie - jak wspominałem 

- historia dotyka człowieka na każdym kroku. Bardziej intereso

wały mnie jednak Zjawiska społeczne , szczególne losy pokolenia 

Kolumbów, pozostawionych tak naprawdę bez wyboru, zmuszo

nych do walki w imię wyższych racji. Inspirujące były dla mnie 

ich miłości , rozterki i tragedie. Nie chciałem tworzyć narodowego 

eposu baletowego, ale przywołać losy przeciętnych ludzi , którzy 

przeminęli , ich uczucia, wielonarodowość , różnorodność; chcia

lem też dotknąć pewnych problemów społecznych, jak choćby 

tak bolesny w naszych dziejach antysemityzm. 

Czy problematyka historyczna, opowiadanie losów wspólno

ty językiem baletu to częste zjawisko? 

Trudno uogólniać . Mnie czasem interesuje. Już pierwsza moja 

praca dla Holenderskiego Baletu Narodowego, choreografia do 

Symfonii kameralnej Dmitrija Szostakowicza, miała znamiona wy

powiedzi politycznej . Przedstawiała artystę uwięzionego między 

sztuką a reżimem. Z kolei, w Szkocji zrealizowałem Romea i Ju

lię , gdzie opowieść o kochankach z dwóch zwaśnionych rodów 

wpisałem w historię Włoch ostatnich kilkudziesięciu lat od cza

sów Mussoliniego po lata współczesne 

,I 

Wynika z tego, że historia cały czas Ci towarzyszy, jest waż
nym czynnikiem w pracy. 

Może dlatego, że jestem Polakiem .. 

Baczvński 

Po muzyce i historii warto poświęcić kilka słów poezji, z któ

rej wywodzi się tytuł nowego baletu. Rozmawiamy w war

szawskim Teatrze Wielkim, z którego okien widać Pałac 

Blanka - miejsce, gdzie poległ Krzysztof Kamil Baczyński 

w dniach Powstania Warszawskiego, autor wiersza Deszcze, 
z którego zapożyczyłeś tę poetycką frazę . 

Interesująca była dla mnie nie tylko poezja, lecz także sama 

postać Baczyńskiego . Miody, utalentowany, ożeniony w dniach 

wojny, spełniający z największym poświęceniem obowiązek wo

bec Ojczyzny Stał się legendą dla mojej generacji . Symbolizował 

postawy, emocje i poglądy charakterystyczne dla tego przemil

czanego w latach PRL, tragicznego pokolenia. 

A wracając do jego poezji.„ 

Kiedy czytam strofę : „I przejdą deszcze, zetną deszcze, jak kosy 

ciche i bolesne, i cień pokryje, cień omyje ( .. ) i tylko krople , 

deszcze, deszcze coraz to cichsze, bezbolesne ... " - odczuwam 

niesamowity spokój, pogodzenie się z losem i przeznaczeniem. 

Głębokie wyciszenie Podobnie jak w muzyce Góreckiego. To 

swoiste współgranie , które łączy się z także moim przesłaniem 

dla widzów: aby ukoić emocie. wyciszyć spory i z większą na

dzieją spoglądać w przyszłość. • 
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Międzv modlitwą 
a · iotem tańca 
Beata Bolesławska-Lewandowska 

Henryk Mikołaj Górecki na trwałe zapisał się na kartach historii muzyki dwu
dziestego wieku - wieku znaczonego tak wieloma tragediami, a zarazem tak 
łaskawego dla polskiej muzyki. 

Wtedy to bowiem kompozytorzy polscy po raz pierwszy w historii 

na tak wielką skalę zyskali międzynarodowy rozgłos - nazwiska 

Mieczyslawa Karłowicza, Karola Szymanowskiego, a później 

Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego, Andrze-

1a Panufnika i właśnie Henryka Mikołaja Góreckiego znane są 

dziś na świec i e setkom melomanów, a ich utwory, wykonywane 

i nagrywane przez renomowane orkiestry i zespoły. W połowie 

lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku nagranie Ili Symfo

nii „Symfonii pieśni żalosnych " Góreckiego szturmem zdobyło 

rzesze publiczności , podbija1ąc brytyjskie i amerykańskie listy 

przebojów i wnikając w serca wielu zwyklych ludzi, którzy - je

ś li wierzyć opowieściom - zatrzymywali s ię w biegu dnia przed 
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sklepami muzycznymi , aby słuchać tych płynących z głębi ser

ca polskiego kompozytora . przepełnionych żałością, ale i żarem 

modlitewnego skupienia, dźwięków A symfonia ta to tylko jeden 

z wielu p ięknych i porusza1ących utworów Góreckiego. 

Henryk Mikołaj Górecki rozpoczynał działalność artystyczną 

pod koniec lat pięćdziesiątych. Jeszcze jako student katowickiej 

Państwowej Wyższe1 Szkoly Muzycznej, w klasie kompozycji Bo

lesława Szabelskiego, przedstawił swoje utwory na koncercie 

monograficznym zorganizowanym przez macierzystą uczelnię 

w lutym 1958 roku . Bylo to nie lada wyróznienie dla młodego 

adepta kompozycji, świadczące o randze jego ujawniającego 

,/ 

się JUŻ wyrażnie , niepospolitego talentu. W tym samym roku, na 

li Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesne1 „Warszaw

ska Jesień". wykonano po raz pierwszy jego Epitafium na chór 

mieszany i zespół instrumentalny, do tekstu Juliana Tuwima. Zaś 

rok póżnieJ swo1ą pozyc1ę potwierdził eksperymentalną I Symfo

nią „ 1959" na smyczki i perkusję , także wykonaną (nie w cało

śc i ) na „Warszawskiej Jesieni ". W 1959 roku na scenę polskiej 

muzyki wspólczesne1 wkroczył również rówieśnik Góreckiego 

- Krzysztof Penderecki. Od tej pory to oni wyznaczali kierunki 

rozwoju polskiej muzyki , wprowadzając ją - wraz ze starszymi 

kolegami Lutosławskim, Tadeuszem Bairdem czy Kazimierzem 

Serockim - na szerokie , międzynarodowe wody. Obaj , nies łycha

nie odwazni w awangardowych pomyslach swych pierwszych 

kompozycji, z czasem zwróci li s ię ku odnawianiu tradycyjnych 

wartości muzycznych, takich 1ak choćby piękno muzycznego 

brzmienia czy sacrum - zapomniane w czasach muzycznego 

eksperymentalizmu. 

Duchowość - tym mianem często okre
śla się muzykę Góreckiego z dojrzałego 
okresu twórczości. 

klu Moving Rooms , którego premiera odbyła się w 2008 roku 

w Amsterdamie podczas tamte1szego Holland Festival. Artysta 

nre kry1e. że twórczość Góreckiego 1est mu bliska. Zresztą nie 

tylko on wykorzystywał jego kompozycie do realizacji choreo

graficznych. 

Choć sam Górecki nigdy dla baletu nie 
pisał, jego utwory zdają się wręcz ide
alne do tworzenia kreacji tanecznych. 

Trudno się więc dziwić, że Krzysztof Pastor, tworząc swój pierw

szy spektakl przygotowywany spec1alnie dla Polskiego Baletu 

Narodowego, postanowi ł ponownie sięgnąć po muzykę Góre

ckiego. Wybrane przez siebie kompozycie - Beatus vir (1979), 

li Kwartet smyczkowy' „Quasi una fantasia"(1990-1991; wersja na 

wielką orkiestrę smyczkową pochodzi z 2002), Kleines Requiem 

fur eine Polka (1993) i Salve, sidus Polonorum. Kantata o św. Woj

ciechu (1997-2000) - zdecydował połączyć z ukazaniem waż

nych dla Polski (i dla niego samego) wydarzeń historycznych. 

Pastor wspomina. że w ciągu lat spędzonych za granicą muzyka 

Góreckiego stale mu towarzyszyła. „Odczuwałem ją 1ako głębo-

ki , ale intymny i dyskretny wyraz patriotyzmu, z 1akim się utożsa-

KontemplaCJa, głęboki namysł, modlitewne skupienie - to w isto- miałem" - powiedz i ał „Rzeczpospolitej" po śmierci kompozytora. 

cie cechy bliskie wielu kompozyc1om Góreckiego. Z drugiej jed- Polskość muzyki Góreckiego jest zresztą oczywista dla każdego , 

nak strony przepełnia je ekspres1a ruchu i rytmu tanecznego, kto choć raz słucha! 1ego utworów 

często zywiołu i zapamiętania . Jest to przy tym świat muzyczny 

niezwykle osobisty, prywatny - utwory, nawet j eśl i pisane dla ko

goś czy z jakiejś okazji , wyraźn ie tchną nutą osobowości kom

pozytora, czuć w nich jego obecność. Owa szczerość artystycz

ne1 wypowiedzi sprawia, że muzyka ta dociera do najglębszych 

zakątków serc r myśli słuchaczy. Czujemy po prostu 1ej niezwy

klą bliskość. 

W 1994 roku Krzysztof Pastor zrealizował z zespołem war

szawskiego Teatru W1elk1ego spektakl baletowy do Ili Symfonii 

Góreckiego (przygotowany również dwa lata póżniej w nowej 

wersji choreograficzne1 z Het Nationale Ballet w Amsterdamie). 

Do muzyki tego wybitnego twórcy s i ęgną! ponownie w spekta-

Beatus vir, psalm na baryton solo, chór mieszany i wielką orkie

strę, ma c iekawą historię powstania. Zamówiony w 1977 roku 

przez kardynala diecezji krakowskiej, Karola Wojtylę , napisany 

został dwa lata póżniej , czyli JUŻ po tym, 1ak Wojtyła zostal pierw

szym w historii papieżem Polakiem. Fakt ten wywarł z pewnością 

ogromny wpływ na charakter utworu, który zostal zresztą dedy

kowany „Ojcu Świętemu Janowi Pawiowi li" Jego prawykonanie 

mialo mie1sce w Krakowie podczas pierwszej pielgrzymki papie

ża do 01czyzny - 9 czerwca 1979 roku (Orkiestrą 1 Chórem Filhar

monii Krakowskiej dyrygowal kompozytor, parti ę solową wykonał 

Jerzy Mechliński) . Inspiracja rel igijna jest tutaj oczywista. Kardy

nal Wojtyla prosił bowiem o utwór upamiętniający przypadającą 
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w 1979 roku 900. rocznicę śmierci biskupa krakowskiego , świę

tego Stanisława Szczepanowskiego, zamordowanego z rozkazu 

króla Bolesława Śmiałego w 1079 roku . 

Niezwykły splot historii sprawił, że 
w sposób naturalny kompozycja stała 
się też hołdem złożonym wielkiemu 
Polakowi, który w październiku 1978 
roku został papieżem. 

Beatus vir to monumentalne dzieło, wyraźnie pokrewne wcześ

niejszej Jl Symfonii „Kopernikowskiej" (1972) . Nawet początek 

obu utworów, oparty na recytacyjnym pow1arzaniu bloków akor

dowych, jest bardzo podobny, choć w symfonii miał on znacznie 

bardziej apokaliptyczny charakter. Tutaj dominuje nastrój mod

litwy, a raczej modlitewnej obrzędowości, z uporczywie pow1a

rzanymi przez chór słowami „Domine", znaczonymi opadającymi 

półtonami (c-h). Akordowe piony i recytatywna repetycyjność 

tego wstępnego odcinka utworu ustępują w dalszej części miej

sca śpiewnej linii bary1onu - to z kolei wyraźna analogia do dru

giej części Symfonii „Kopernikowskiej" oraz do melodycznych linii 

sopranu w Ili Symfonii „Symfonii pieśni żatosnych " (1976), spo

kojnie wprowadzającej kolejne modlitewne frazy psalmu - czy 

to solo, czy z towarzyszeniem chóru. Modlitewna kontemplacja, 

spowolniona narracja oraz nastrój pełnego głębi religijnego uczu

cia połączone z ascetyzmem środków wyrazu oraz monumenta

lizmem jednoczęściowej formy, a przy tym wyraźne odniesienia 

do tradycyjnej polskiej muzyki kościelnej to wyraźne cechy tego 

utworu - kompozycji, która wciąż wywołuje ogromne wrażenie. 

Podobnie skupiony charakter ma drugi wyraźnie religijny utwór 

wybrany do spektaklu przez Krzysztofa Pastora - a mianowicie 

Salve, sidus Polonorum. Kantata o św. Wojciechu, poświęcony 

kolejnemu wielkiemu świętemu , Wojciechowi , który przybył do 

Polski na zaproszenie króla Bolesława Chrobrego, by nawra

cać Prusów i zginął z ich ręki śmiercią męczeńską w 997 roku. 

Dzieło powstało dla upamiętnienia tysięcznej rocznicy jego 

śmierci, jak również milenium istnienia pierwszej stolicy Pol

ski - Gniezna. W inspiracji obu utworów widać zatem wyraźną 

paralelę dwóch wielkich świętych i patronów Polski : św. Stani

sław i św. Wojciech oraz dwie z nimi związane stolice państwa 

polskiego: Kraków i Gniezno. Podobnie jak Beatus vir . Kantata 

o św. Wojciechu jest również utworem rozbudowanym i kon

templacyjnym, choć zasadniczo odmiennym w swej budowie 

i wykorzystanych środkach muzycznych. Składa się z trzech 

części : Lento tranquillo, Lento cantabile i Gaudioso espressivo , 

a przeznaczona jest na chór mieszany oraz dość nietypowy ze

staw instrumentów: organy, dwa fortepiany i perkusję. Daleko 

jej jednak do monumentalizmu i granitowej siły Beatus vir , z jej, 
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uproszczonymi co prawda, ale nadal wyrafinowanymi środkami 

kompozytora na wskroś nowoczesnego. Salve, sidus Polono

rum Jest przykładem wyraźnego zwrotu do tradycyjnej wokalno 

-instrumentalnej muzyki tonalnej o charakterze religijnym. Ma 

postać prostej modlitwy chóru z akompaniamentem zespołu 

instrumentalnego, co zresztą nie zmienia faktu , że szczerość 

religijnego przeżycia, modlitewne skupienie i kontemplacja 

dwóch pierwszych części. w ostatniej nabierające charakteru 

radosnej pieśni religiJneJ, ubarwionej brzmieniami perkusji, są 

Jak najbardziej autentyczne. Górecki sięga tu do cytatów z mu

zyki kościelnej związanych z postacią św. Wojciecha - w pierw

szej części to średniowieczne : antyfona nieszporna Per menta 

Sancti Adalberti oraz motywy sekwencji O praeclara Adalber

ti , część trzecią zaś wypełnia tytułowa piętnastowieczna sek

wencja Salve, sidus Polonorum. W części drugiej kompozytor 

wykorzystuje zaś ułożony przez siebie tekst modlitwy „ Święty 
Wojciechu , Patronie nasz drogi, Męczenniku Boży, módl się za 

nami "; całość zaś spojona Jest przez powtarzany śpiew „Allelu

ja". Tak często inspirujący się tradycją Górecki w Kantacie o św. 

Wo1ciechu wyraźnie się jej poddaje , traktując materiał muzycz

ny z wielką pokorą i poddaniem sile polskiej tradycji muzyki 

kościelną Utwór został po raz pierwszy wykonany przez Chór 

Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Henryka Wojnarowskiego, 

21 czerwca 2000 roku w Hanowerze, podczas Wystawy Świa
towej EXPO 2000. 

Beatus vir oraz Kantata o św. Wojcie
chu to dwa utwory w pełni oddające 
ducha modlitwy i religijnego sacrum. 

Na drugim niejako biegunie pozostają dwa kolejne dzieła wy

korzystane w programie spektaklu - kompozycje z gruntu świe

ckie, choć niepozbawione nastrojowości i melancholijnej zadu

my, z łatwością dających się zaliczyć do środków muzycznej 

duchowości . Początek lat dziewięćdziesiątych dwudziestego 

wieku to czas szczególny w twórczości , ale przede wszystkim 

w zyciu Góreckiego - jest to bowiem okres wzrastającego na 

świecie zainteresowania jego muzyką. którego apogeum przy

niósł oszałamiający sukces. opublikowanego w 1992 roku 

przez wytwórnię Elektra Nonesuch, nagrania Ili Symfonii z Dawn 

Upshaw (sopran) i London Sinfoniettą pod dyrekcją Davida Zin

mana. Wcześniej , bo w 1988 roku. Górecki skomponował na 

zamówienie znakomitego amerykańskiego kwartetu smyczko

wego Kronos swój I Kwartet smyczkowy „ Już się zmierzcha" . 

Wkrótce zespół ten złożył u niego kolejne zamówienie i nie

całe trzy lata później kompozytor przedstawił światu li Kwartet 

smyczkowy „ Quasi una fantasia " (w 2005 roku cykl kwartetów 

smyczkowych Góreckiego został zamknięty prawykonaniem 

- również przez Kronos Ouartet - Ili Kwartetu smyczkowego 

„ Pieśni śpiewają . .. ") . 

Tytuł li Kwartetu (w balecie wykorzystano wersję na wielką orkie

strę smyczkową) - zapożyczony od wielbionego przez kompozy

tora Ludwiga van Beethovena - wskazuje na formę bardziej swo

bodną niż klasyczną i rzeczywiście, czteroczęściowy układ utwo

ru mało ma wspólnego z tradycjami gatunku. Część pierwsza 

to powolne, niemal żałobne w wyrazie Largo Sostenuto-Mesto ; 

część druga to energiczne Deciso-Energico Marcatissimo sem

pre ; po niej następuje śpiewne i spokojne Arioso. Adagio can

tabile ma molto espressivo e molto appassionato; a całość za

kończona jest radosnym niemal (choć z nostalgicznym cytatem 

kolędy Cicha noc) Allegro sempre con grande passione e molto 

marca~o. Rozbudowane określenia wyrazowe poszczególnych 

części to znak szczególny Góreckiego, świadczący o tym, Jak 

niezwykłą wagę przykładał on do strony ekspresyjnej swej mu

zyki - przy użyciu niezwykle ograniczonego, ascetycznego ma

teriału muzycznego (kilka pow1arzanych nut czy akordów) treść 

emocjonalna zdaje się u niego wręcz zyskiwać na sile. Kwartety 

smyczkowe Góreckiego to muzyka niezwykłe intymna, skupiona 

i osobista. Tak Jest i w tym utworze, w którym spokój, a nawet 

pewien wyraźny żal i nostalgia części wolnych (zwłaszcza lamen

tacyjnego początku) skontrastowane zostały z tanecznym wigo

rem części szybkich , wyraźnie nawiązujących i do sposobu gry 

kapel góralskich, i charakteru ludowego tańca. Pow1arzalność 

formuł ry1micznych oraz ostinata melodyczne podkreślają owe 

inspiracje folklorem tak ukochanego przez kompozytora Podha

la. Całość pozostawia Jednak wrażenie powagi i niezwykłej głębi 

wyrazu , mimo wigoru części tanecznych - na pewno nie jest to 

muzyka błaha, takiej bowiem Górecki nie pisał 

Podobnie rzecz ma się z najlżejszym , wydawałoby się, utworem 

w owym zestawie - a mianowicie z Kleines Requiem tur eine Pol

ka. Kompozycja o enigmatycznym i nigdy w pełni niewyjaśnio

nym przez kompozytora tytule skomponowana została w 1993 

roku dla renomowanego holenderskiego zespołu muzyki współ

czesnej Schbnberg Ensemble na zamówienie Holland Festival 

w Amsterdamie - tam też, 12 czerwca 1993 roku, odbyła się jego 

premiera (zespołem dyrygował Reinbert de Leeuw) . 

Tajemnica dotyczy owej tytułowej polki 
- czy chodzi o czeski taniec, czy raczej 
o polską kobietę? 

Górecki podobno powiedział tylko kiedyś pół żartem, że pisał tę 

kompozycję w poczuciu żalu, że rozpadła się Czechosłowacja. 

Motywy tańca - polki - są tu zresztą silnie obecne, aczkolwiek 

w postaci groteskowej , barwionej szorstkością dysonansowych 

zestawień brzmieniowych. Kompozycja składa się z czterech 

części - powolnego wstępnego Tranquillo , po którym następują 

żywiołowe trawestacje polki w kolejnych dwóch częściach Alle

gro impetuoso-marcatissimo oraz Allegro-deciso assai, a całość 

kończy się przynoszącym uspokojenie i wyciszenie Adagio can

tabile. Dominuje nastrój radosnej zabawy tanecznej , nabierającej 

- przez motywy instrumentów dętych blaszanych, dobitny (,,łu

pany") akompaniament fortepianu oraz chropawość harmoniki 

- charakteru niemal muzyki cyrkowej (w części trzeciej), jednak 

i początek, i koniec utworu z powolnymi brzmieniami smyczków 

i dźwiękami dzwonów rurowych wnoszą, znaną już z poprzed

nich kompozycji , nutę typowego dla Góreckiego żalu i melan
cholii o zabarwieniu modlitewnym. 

Te dwa elementy bowiem - modlitewne 
skupienie i żarliwość religijnej inspira
cji oraz rytmiczny wigor i żywiołowość 
ludowego tańca - to cechy najlepiej 
określające muzykę Góreckiego, po
cząwszy od lat siedemdziesiątych. 

Ich zestawienie i skontrastowanie nadaje jego utworom dynami

kę i niebywałą siłę ekspresji , tak mocno oddziałującą na słucha

czy. Do tego dochodzą, oczywiście , fantastycznie zakompono

wane, choć niezwykle oszczędne środki - z wielką pieczołowitoś

cią dobierane motywy melodyczne i następstwa harmoniki , jakże 

często oscylujące wokół ludowej modalności oraz tradycyjnych 

połączeń tonalnych , a także znakomite operowanie barwą dźwię

ku - czy to w utworach orkiestrowych o charakterze monumen

talnym (jak Beatus vir) , czy zespołowych (Kleines Requiem fur 

eine Polka) , aż po intymny świat kwartetu smyczkowego. Muzyka 

Henryka Mikołaja Góreckiego, rozpięta między modlitwą a żywio
łem tańca , niezmiennie urzeka szczerością i porusza do głębi 

swą siłą, pozostawiając trwały ślad w duszach odbiorców. Nie 

sposób pozostać na nią obojętnym. • 

Beata Bolesławska-Lewandowska - absolwentka Instytutu Mu

zykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka monografii Panuf
nik, poświęconej życiu i twórczości Andrzeja Panufnika. Na koncie 

ma szereg publikacji związanych z polską muzyką współczesną , 

m.in. w „Ruchu Muzycznym". Współpracuje z MFMW „Warszaw

ska Jesień" Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich. Uho

norowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką 

„Zasłużony dla Kultury Polskiej" (2007) Pracuje w TVP Kultura. 
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Wojtek Wieteska 

WarShow01 19 



20 WarShow02 
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24 WarShow 04 

Wojtek Wieteska (1964) - fotograf i reżyser. Absolwent 
lódzkiej PWSFTviT, gdzie wyktada na wydziale operator
skim. Laureat licznych nagród fotograficznych . Na koncie 
ma kilkanaśc i e indywidualnych wystaw i publikacji . Jako 
Jedyny polski fotograf bierze udział w programie UNESCO 
Światowe Dziedzictwo , do którego przygotowuje prace 
z cyklu Polska 1986-2010. Mój kraj Ojczysty. 
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26 Oranżeria 27 



28 Palac Letni Sala Balowa nr 1 29 



30 
Sala Balowa nr 2 Klatka Hansa Franka 

Weronika Łodzińska (1973) - fotograf i kurator. Jest 
dokumentalistką miejsc Swoje prace wystawiała w kraju 
i za granicą Współpracowała z Andrzejem Kramarzem 
nad projektem Dom. Jej fotografie opublikowane zostały 
w albumie Naomi Rosenblum wydanym przez Abbeville 
Press (201 O) Prezentowane prace pochodzą z cyklu czas 
zatrzymany (2007-10) 
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32 Widok na Pa/ac Kul/Uf'/ i Nauki, Warszawa 1956 
33 



34 Osiedle Za Żelazną Bramą . Warszawa, 1976 Stacja w Józefowie, pociąg transportu;ący niemieckie czolgi , 1944 35 



36 Boisko na Polne;, Warszawa, 1945 

Tadeusz Rolke (1929) - artysta fotografik , prekursor 
polskiej fotografii reportażowej , fotograf mody, twórca 
fotografii kreacyjnej Studiował historię sztuki na KUL 
w Lublinie. Uważany za czołowego polskiego przed
stawiciela fotografii humanistycznej Współzałożyciel 

wydawnictwa edition.foto TAPETA. W swoim archiwum 
zgromadził niemal 50 tysięcy negatywów. 



38 Grzybowska , 2004 
39 



40 Św. Zygmunt, 2002 Żotnierz , 2002 41 



42 Centrum finansowe, 2004 Goodyear, 2004 43 



44 Wesofe miasteczko. 2004 Palma, 2004 

Konrad Pustoła (1976) artysta wizua lny, absolwent 
ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim oraz lon dyńskie1 

Royal College of Art. Członek zes połu „Krytyki Po litycznej''. 
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46 W/odawa 47 



48 Bytom Piekary $1 49 



50 Częstochowa Zabrze 51 



52 Bytom 

Wojciech Prażmowski (1949) - fotografią zajmuje 
się od 1968 roku. Ukończył Szkołę Fotografii Twórczej 
w Brnie. Uczestniczył w przeszło 250 wystawach i pro
jektach w kraju i za granicą Reprezentuje nurt fotografii 
kreacy1nej W swoich pracach wykorzystuje autentyczne 
stare fotografie . Twórca ,,foto-obiektów" 
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KRZYSZTOF PASTOR 
Choreograf i inscenizator, dyrektor Polskiego Baletu Narodowego. Po 

ukończeniu szkoły baletowe) w Gdańsku , rozpoczynał karierę w Polskim 

Teatrze Tańca Conrada Drzewieckiego, zdobywając opinię jednej z czoło

wych młodych indywidualności artystycznych zespołu. Po czterech latach 

przeniósł się do Teatru Wielkiego w Łodzi, zajmuiąc tam pozycię pierwsze

go solisty baletu. W 1983 roku został solistą Le Ballet de l'Opera de Lyon 

we Francji , z którym tańczył w baletach Gray'a Veredona, Hansa van Ma

nena, Kurta Joossa i innych choreografów. W latach 1985-95 występował 

z kolei w Het Nationale Ballet , współpracując tam z takimi choreografami, 

Jak Carolyn Carlson, Nils Christie, Rudi van Dantzig, Hans van Manen, 

Toer van Schayk, Nacho Dualo, Jan Linkens, Edouard Lock, Maguy Marin , 

Nina Wiener i Peter Wright. Wykonywał partie solowe w repertuarze kla

sycznym, w neoklasycznych baletach George'a Balanchine'a oraz w cho

reografiach tańca współczesnego. Jako choreograf zadebiutował w 1986 

roku. Po zrealizowaniu kilku baletów do programów warsztatowych Het 

Nationale Ballet , wystawił tam balet Szostakowicz - Symfonia kameralna , 

który wprowadzony został do głównego repertuaru zespolu . W 1995 roku 

jego duet Detail IV zdobył Złotą Nagrodę Choreograficzną na Międzynarodowym Konkursie Baletowym w Helsinkach. Po zakończeniu 
kariery tancerza , w 1997 roku związał się jako choreograf z Washington Ballet , a rok później z Het Nationale Ballet. W 2000 roku otrzy

mał Nagrodę Choreograficzną holenderskie) Fundaqi Dansersfonds '79, a iego prace Oo Not Go Gentle ... i pełnospektaklowy Kurt 

Weill zostały uznane w Holandii za wydarzenia artystyczne sezonów i jako takie prezentowano ie w ramach Holenderskich Dni Tańca . 
W 2001 roku prowokuiący Kurt Weill był nominowany w moskiewskim Teatrze Bolszoj do „baletowego Oscara" - prestiżowe) między

narodowej Nagrody „Benois de la Danse". W styczniu 2003 roku Krzysztof Pastor zajął pozycję stałego choreografa Het Nationale 

Ballet , dzieląc tę pozycję ze słynnym Hansem van Manenem. Następnie zrealizował tam m.in. balety Si despues de morir, Voice , Don 

Giovanni, Crossing Paths, Suite for Two i Visions at Ousk. W grudniu 2007 roku moskiewski Balet Bolszoi zaprosił go do współpracy 
z czolową gwiazdą Svetlaną Zakharovą, której przekazał duet ze swojego Tristana i solo z baletu Voice. Pracował także z zespołami 
w innych krajach , takimi Jak Królewski Balet Szwedzki , Scottish Ballet, Washington Ballet, Balet Opery Drezdeńskiej , Balet Izraelski , 

Balet Opery Narodowej w Warszawie (Trzecia symfonia Góreckiego, 1994), Balet Teatro Massimo w Palermo, Królewski Balet Fla

mandzki , Narodowy Balet Litwy, Narodowy Balet Łotwy, Donau Ballet , Balet w Ankarze, Australian Ballet , West Australian Ballet , Royal 

New Zealand Ballet i Hong Kong Ballet. Tworzył kameralne formy choreograficzne dla wybranych solistów baletu . Międzynarodowa 

kariera choreograficzna Krzysztofa Pastora zaowocowała JUŻ blisko 50 realizacjami , wśród których uznanie przyniosły mu także: In 

Light and Shadow, Acid City , Tristan , Niebezpieczne związki oraz Symfonia fantastyczna Berlioza zrealizowana dla Baletu Australijskie

go. Również ostatnie lata to pasmo spektakularnych sukcesów choreografa. W maju 2008 roku zaprezentował w Edynburgu nową, 

oryginalną wersję Romea i Julii Prokofiewa z zespołem Scottish Ballet , a jego choreografie dla Het Nationale Ballet : Moving Rooms 

(2008), Szeherezada (2009) i Niżyński - tancerz, klaun, bóg (2010) miały swoje premiery w ramach kolejnych edycji prestiżowego 

Holland Festival . Do Warszawy powrócił w 2009 roku by zrealizować swojego Tristana i otrzymał od dyrektora Waldemara Dąbrow

skiego propozycję objęcia dyrekcji baletu w Teatrze Wielkim, jako wyodrębnionego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Polskiego Baletu Narodowego. Podjął to wyzwanie i od tej pory wzbogacił warszawski repertuar baletowy o kolejne swoje prace: Kurta 

Weilla , In Light and Shadow oraz nową kreację choreograficzną I przejdą deszcze . . Jego Niebezpieczne związki znalazły się natomiast 

w repertuarze poznańskiego Teatru Wielkiego. (pch) 
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WOJCIECH MICHNIEWSKI 
Dyrygent i kompozytor Studiował w Państwowej Wyższe) Szkole Muzycz

nej w Warszawie - dyrygenturę pod kierunkiem Stanisława Wisłockiego 

(dyplom z wyróżnieniem), teorię muzyki (również dyplom z wyróżnieniem) 

oraz kompozycję u Andrzeja Dobrowolskiego. Wraz z Krzysztofem Knit

tlem i Elżbietą Sikorą utworzył grupę kompozytorską KEW Za utwór Szep

tet na 2 soprany, 2 mezzosoprany, 2 alty i kulturystę ( 1973) otrzymał w 1975 

roku nagrodę włoskiego Radia i Telewizji „Premio RAI ". W 1974 roku zdo

był wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Dyrygenckim w Katowicach, 

w 1977 roku - I nagrodę i Zloty Medal na Międzynarodowym Konkursie 

Dyrygenckim im. Guido Cantellego w mediolańskim Teatra alla Scalla, 

a w 1978 roku - Brązowy Medal na Międzynarodowym Konkursie Dyrygen

ckim im. Ernesta Ansermeta w Genewie. W latach 1973-78 związany był 

z Filharmonią Narodową , początkowo jako dyrygent-asystent , zaś od 1976 

roku jako dyrygent. Od 1979 do 1981 roku byt dyrektorem artystycznym 

Teatru Wielkiego w Łodzi; pełnił równocześnie (do 1983) funkcję kierowni

ka muzycznego sceny współczesne) w Warszawskiej Operze Kameralnej. 

Następnie był stałym dyrygentem gościnnym Polskiej Orkiestry Kameral

nej (1984-87), pełniąc ważną rolę w jej transformacji w znaną dziś Sinfonię 

Varsovię , a od 1987 do 1991 roku stal na czele Filharmonii Poznańskiej jako jej dyrektor naczelny i artystyczny. Po 1991 roku dyryguje 

wyłącznie gościnnie . Jest artystą bardzo wszechstronnym, prowadzi zarówno koncerty symfoniczne, jak i spektakle operowe, a obok 

repertuaru klasycznego szczególnie ceniony iest za interpretaqe muzyki współczesnej . W 1975 roku otrzymał od krytyki Nagrodę 

„Orfeusza" za najlepsze wykonanie polskiego utworu podczas „Warszawskie) Jesieni " (Psychodrama Tadeusza Bairda) , w 1987 roku -

nagrodę krytyki na Musikbiennale Berlin . Chętnie współpracuje z czołowymi polskimi zespołami : Filharmonią Narodową , Sinfonią Var

sovią , Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, czy Orkiestrą Opery Narodowej , gdzie przygotował muzycznie prapremiery 

oper Elżbiety Sikory (Wyrywacz serc , 1995), Roxanny Panufnik (The Music Programme, 2000) , Pawła Mykietyna (Ignorant i szaleniec, 

2001), wznowienie opery Rossiniego Tankred oraz przedstawienia z cyklu „Terytoria": Curlew River Benjamina Brittena, Zapiski tego, 

który znikną/ Leosa Janaćka , Sonety Szekspira Pawła Mykietyna, Fedrę Dobromiły Jaskot i balet Alphę Kryonię XE Aleksandry Gryki , 

Zagladę domu Usherów Philipa Glassa i Ofelie Henrika Helsteniusa. Ostatnio był kierownikiem muzycznym polskiego prawykonania 

opery Matka czarnoskrzydtych snów Hanny Kulenty (Opera Wrocławska , 201 O) oraz prapremiery opery Kochankowie z klasztoru Vall

demosa Marty Ptaszyńskiej (Teatr Wielki w Łodzi, 201 O) . Koncertował we wszystkich niemal krajach Europy, w AzJi, Ameryce Północnej 

i Południowej Brał udział w wielu międzynarodowych festiwalach muzycznych. Dokonał wielu nagrań płytowych, radiowych i tele

wizyjnych. W 1996 roku wyróżniony został Nagrodą „Fryderyka" za płytę z muzyką Witolda Lutosławskiego , nagraną z Krzysztofem 

Jakowiczem i orkiestrą Sinfonia Varsovia. W 1999 roku tę nagrodę otrzymała jego płyta z galowym koncertem Rossiniego z udziałem 

Ewy Podleś , zaś w 2004 roku nominację do „Fryderyka" uzyskała płyta z interpretacjami muzyki Mieczysława Karłowicza i Wojciecha 

Kilara. W 2005 roku został uhonorowany Nagrodą Związku Kompozytorów Polskich „za wieloletnie i kreatywne towarzyszenie polskiej 

muzyce współczesnej" ; otrzymał także Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis ". 
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BOGDAN GOLA 
Chórmistrz, dyrygent i pedagog. Debiutował w Operze Sląskiej w Bytomiu (1977-82). Następ
nie kierował chórami Filharmonii im. Józefa Elsnera w Opolu, Zespołu Pieśni i Tańca „ Śląsk" , 
Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Chórem Teatru Wielkiego w Warszawie ( 1984-95 i po

nownie od roku 1998) Równolegle z pracą artystyczną prowadzi działalność pedagogiczną, 

którą rozpoczął w 1979 roku w Akademi i Muzycznej 1m. Karola Szymanowskiego w Katowi

cach. Od 1986 roku jest pracownikiem naukowym Akademii Muzycznej, obecnie Uniwersytetu 

Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. W 2001 roku otrzymał ty1uł naukowy profesora 

sztuk muzycznych. 

DANIEL PRZASTEK 
Dramaturg. Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o polityce. Pracownik naukowy 

Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu War

szawskiego. W pracy zawodowej zajmuje się historią najnowszą Polski i świata . W kręgu jego 

zainteresowań pozostają związki sztuki i polityki , ze szczególnym zwróceniem uwagi na rela

cje teatru i polityki. Autor książki Środowisko teatru w okresie stanu wojennego . Publikował na 

łamach „Notatnika Teatralnego" , „Opcji", „Przeglądu Powszechnego" oraz innych periodyków 

naukowych. Współpracował z Instytutem Teatralnym w Warszawie , gdzie przygotował w 2007 

roku wystawę Teatr stanu wojennego . Wspózałożyciel studenckiego zespołu „Teatr i Polityka", 

z którym stworzył sześć spektakli teatralnych . W Teatrze Wielkim - Operze Narodowej współ

pracował jako dramaturg z Michałem Zadarą przy produkcji Orestei lannisa Xenakisa. 

BERT DALHUYSEN 
Autor aranżaCJi przestrzeni i projektant świateł. Studiował w Akademii Fotografii i Fototechnik 

w Hadze, którą ukończył w 1978 roku. Początkowo pracował Jako wolny strzelec, zajmując 

się fotografią i oświetleniem teatralnym. W 1982 roku został dyrektorem zarządzającym studia 

fotografii i projektowania Visualdes1gn Arinde w Amsterdamie. W 1986 roku podjął stałą pracę 

w dziale oświetlenia Het Muziektheater, na1większego i najnowocześnie1szego teatru w Amster

damie. Ostatecznie objął funkcję szefa artystycznego oświetlenia i stałego projektanta świateł 

Het Nationale Ballet. Nadal pracuje jako niezależny reżyser świateł dla baletu, opery i teatru. 

Współpracuje z wieloma teatrami i zespołami w Holandii oraz w innych krajach . Projektował 

światła do prac takich choreografów, jak: Hans van Manen, Krzysztof Pastor, Jan Fabre, David 

Dawson, Nicolo Fonte, Wayne Eagling, Ashley Page, Xin Peng Wang, ltzik Galili , Krisztina de 

Chatel , Ted Brandsen. W warszawskim Teatrze Wielkim był autorem projektu świateł do baletu 

Krzysztofa Pastora (1994) - Trzeciej symfonii do muzyki Henryka M. Góreckiego. Z polskim 

choreografem współpracował później kilkakrotnie, takźe przy Jego niedawnych produkcjach 

Romeo i Julia w Scottish Ballet (2008), Moving Rooms (2008) , Szeherezada (2009), do której 

zaprojektował również projekCJe wideo oraz Niżyński - tancerz, klaun, bóg (2010) w Het Natio

nale Ballet w Amsterdamie. Dalhuysen wspólpracowal z Krzysztofem Pastorem przy baletach 

In Light and Shadow (2000) i Kurt Weill (2001 ), wystawionych w Het Nationale Ballet i przeniesio

nych na naszą scenę w sezonie 2009/1 O 

YUMIKO TAKESHIMA 
Projek1antka kostiumów. Urodziła się w Asahikawie w Japonii. Pierwsza solistka zespołów: 
Universal Ballet , Alberta Ballet, Feld Ballet NY, Het Nationale Ballet, a obecnie zespołu baleto

wego Dresden Semperoper. Projektuje kostiumy do choreografii Davida Dawsona : A Mi/lion 

Kisses to My Skin (2000 i 2007), The Grey Area (2002), oo.·oo (2003), Morning Ground (2003), 

Solitaire (2004) , Gentle Chapter (2006) , Reverence (2005), The Disappeared (2006) , Sweet 

Spe/I of Oblivion (2007) , Giselle (2008) , On the Nature of Daylight (2008) , The World According 

to Us (2009) , Faun(e) (2009), The 3rd Light (2010) , Dancing Madly Backwards (2010) i Williama 

Forsy1he'a The Second Detail (2007) oraz Jormy Elo Suit Murder (2008) Założycielka/projek
tantka firmy YUMIKO (ubiory do tańca) 

MIGUEL NIETO 
Projekcje. Operator filmowy, reżyser, montażysta. Absolwent wydziału fotografii w Escola 

d 'Arts Fotografics de Catalunya w Barcelonie oraz Wydziału Radia i Telewizji im. Krzyszto

fa Kieślowskiego na Uniwersy1ecie Śląskim w Katowicach . Brał udział w warsztatach m.in. 

Christophera Harta (Warszawa, 1997) , Fernanda Arribasa (Madryt, 2002) i Rodolfa Deneviego 

(Hawana, 2003) . Realizator filmów krótkometrażowych i dokumentalnych, reklam i teledysków. 

Współpracował z Nowym Teatrem w Warszawie . Obecnie pracuje dla telewizji Canal+ Polska. 

STEVEN ETIENNE 

Asystent choreografa. Pedagog tańca klasycznego i baletmistrz. Solista zespołu Het Nationale 

Ballet w Amsterdamie. Jest Australijczykiem urodzonym w Melbourne. Tam również ukończył 

Australian Ballet School. Początkowo występował w słynnym zespole Australian Ballet, ale 

wkrótce przeniósł się do Europy i zaangażował w szwedzkim Skanes Dance Theatre. W 1996 

roku dołączył ostatecznie do Het Nationale Ballet w Amsterdamie, gdzie w 2000 roku został 

koryfejem zespołu , dwa lata później otrzyma! ty1uł „grand sujet", a od 2006 roku jest solistą 

Występuje w całym repertuarze Het Nationale Ballet, zarówno w baletach klasycznych, Jak 

i współczesnych . Pracował tam z wieloma znanymi choreografami , w tym takźe z Krzysztofem 

Pastorem. Bywa również asystentem Pastora przy realizacji jego baletów na innych scenach. 

W Polskim Balecie Narodowym uczestniczył gościnnie w próbach przedpremierowych bale

tów: Kurt Weill, In Light and Shadow, I prze1dą deszcze ., prowadził także codzienne lekcje 
klasyczne z naszym zespolem. 
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ADAM KRUSZEWSKI 
Baryton. Ukończył Akademię Muzyczną w Warszawie (1985). Laureat Międzynarodowego 

Konkursu Wokalnego w 's-Hertogenbosch (Holandia , 1987), Konkursu im. Kiepury w Krynicy 

(1988) oraz międzynarodowych konkursów wokalnych w Rio de Janeiro (Brazylia, 1989) i Nan

tes (Francia. 1989) Po studiach związał się z Warszawską Operą Kameralną , gdzie śpiewał 

główne partie barytonowe w operach Donizettiego, Mozarta i Rossiniego. W sezonie 1990/91 

był solistą Wiener Kammeroper. Występował z BBC Scottish Symphony Orchestra w Glasgow 

Koncertowa! w State Theatre w Pretorii (RPA), współpracował z Operą Narodową w Pradze. 

W 1992 roku wystąpił w Zabrzu obok Placida Domingo. Od 1993 roku współpracuje z Operą 

Narodową , gdzie kreował role: Figara w Cyruliku sewilskim i Don Alvara w Podróży do Reims 

Rossiniego, Rodriga w Don Carlosie. tytułowego Makbeta i Anckarstrbma w Balu maskowym 

Verdiego , Rambalda w La Rondine i Scarpii w Tosce Pucciniego, Adama w Raju utraconym 

Pendereckiego, Don Giovanniego w operze Mozarta oraz Mefistofelesa w Potępieniu Fausta Berlioza. Ostatnio występował w Mada

me Butterfly Pucciniego (Sharpless), Traviacie Verdiego (Germont). Strasznym dworze Moniuszki (Miecznik) , parti i tytułowej w Królu 

Rogerze Szymanowskiego, jako Amonasro w Aidzie Verdiego, Wędrowiec w Curlew River Brittena, Kaznodzieja w Czarodziejskim fle

cie Mozarta, Lord Enrico Ashton w Łucji z Lammermooru Donizettiego, Walenty w Fauście Gounoda. Marcin Pakula w Verbum nobile 

Moniuszki i Szczelkalow w Borysie Godunowie Musorgskiego. W 2004 roku jego kreacja Jagona w Otellu Verdiego została wyróżniona 

Nagrodą im. Andrzeja Hiolskiego. W 2007 roku nagrał dla Polskiego Radia Falstaffa Verdiego pod batutą Łukasza Borowicza. W 2008 

roku wystąpił jako tytułowy Król Roger w operze Karola Szymanowskiego w Annandale-on-Hudson (Baird Summer Festival , USA). 

Współpraca realizatorska: 

Baletmistr.zowie-korepetytorzy: Kalina Schubert (główny baletmistrz), 

Anita Kuskowska, Walery Mazepczyk, Renata Smukala 

Asystent dyrygenta: Marta Kluczyńska 

Dyrygent chóru: Mirosław Janowski 

Nadzór scenograficzny: Wacław Tadeusz Ostrowski 

Asystent kostiumografa: Tijana Tyski 

Asystent baletmistrza: Berenika Jakubczak 

Koordynator techniczny baletu: Klaudiusz Paradziński 

Akompaniatorzy baletu: Marcin Mazurek, Sergey Morozov, Paulina Nosek 

Pianiści-korepetytorzy chóru: Ewa Goc, Wioletta Łukaszewska 

Inspektorzy baletu: Jolanta Andraka (koordynacja), Witold Kiwacz, Barbara Zelazny 

Inspicjenci: Katarzyna Fortuna, Andrzej Wojtkowiak 

Dyrektor techniczny: Janusz Chojecki 

Kierownictwo produkcji środków inscenizacji: Mariusz Kamiński , 

Tomasz Wójcik (dekoracje) , Katarzyna Luboradzka (kostiumy) 

Kierownictwo obsługi sceny: Robert Karasiński, Andrzej Wróblewski 

Realizacja świateł: Tomasz Mier.zwa 

Realizacja projekcji: Piotr Majewski, Tomasz Jasielec 

Realizacja dżwięku: Adam Ciesielski, Iwona Saczuk 

Produkcja: Izabela Just, Konrad Szpindler, Katarzyna Szybińska 

60 









,/ 

Międzv tańcem a iVciem 
Joanna Sibilska-Siud4m 

Taniec jako forma sztuki jest elementarny 
i pierwotny w stosunku do każdego innego 
rodzaju twórczości ujawnionej przez człowie
ka, ponieważ tancerz posługuje się własnym 
ciałem jako instrumentem. Curt Sachs 

p róbując zdefiniować pojęcie tańca w jednym zda

niu , skazujemy się na niepowodzenie . Bez trudu na

tomiast możemy wymienić jego podstawowe skład

niki ruch i rytm. Na co dzień jednak nie zdajemy 

sobie sprawy, jak chętnie ruchem wyrażamy swoje 

emocje. Dopiero zorganizowanie go w przestrzeni przybliża nas 

do okreś lenia , czym jest taniec . 

Obserwując spontaniczne zachowania dzieci , często widzimy, 

jak niedoskonały jeszcze kontakt werbalny rekompensują sobie 

ruchem. Dzieci chętnie podskakują. wyrażając w ten sposób wi

talność i radość , a czasem, wyładowując energię , gwałtownym 

poruszaniem się okazują agresję . Dziewczynki w swoich wdzięcz

nych pląsach pokazują graCJę przynależną ich płci . Taniec w gru

pie sprzyja integracji i rozwijaniu więzi społecznych. Służy też 

autoprezentacji . Przy jego pomocy pragniemy zademonstrować 

swoje umiejętności czy atuty urody, ale i wówczas uzewnętrznia

my swoje stany emocjonalne oraz temperament. W zależności od 

poczucia estetyki tańcząc wyrażamy emocje w sposób sponta

niczny albo bardziej wyszukany. W ten sposób ukazujemy swoją 

wrażliwość na piękno i stosunek do drugiej osoby lub grupy. Moż

na używać przeróżnych technik i środków wyrazu : począwszy od 

tańca dyskotekowego, ulicznego na towarzyskim skończywszy. 

Kiedyś taniec towarzyszył człowiekowi w każdej sferze życi a. 

Zwykle nie zdajemy sobie z tego sprawy, jednak możemy do

strzec elementy łączące dzisiejszy taniec z od ległą przeszłoś

cią gdy tańczymy w większej grupie , chętnie trzymamy się za 

ręce, poruszamy się po kole , w szeregu lub korowodzie - są 

to najstarsze formy taneczne, wywodzące się z czasów naj

dawniejszych , ściśle związane z aktami magiczno-religijnymi 

oraz uroczystościami. Poza tym rytm, który zaklęty jest w na

szym oddechu i pulsie iest organ icznym elementem naszego 

poruszania się także w tańcu . Zakres ludzkich możliwości ru

chowych mieści się natomiast w bryle dwudziestościanu i tak 

jest od zarania dziejów. Dawniej ludzie ekspresją ruchową 

wyrażal i nie tylko swoją radość , obawy przed nieznanym, lecz 

także pragnęli coś uzyskać. Zorgan izowany ruch miał zapew

nić sprzyjanie sił natury i bóstw. Celem tańca obrzędowego , 

podporządkowanego rytuałom , było pozyskanie przychylności 

sił wyzszych , a jego intencjonalność ściśle wiązała się z ludzką 

psychiką Taniec do dzisiaj jest ważnym elementem ceremonii, 

gdyż wzmacnia muzykę i śpiew swą dynamiką ruchową Do 

tej pory gdy zwiedzamy Indie, Indonezję czy Japonię , możemy 

zetknąć się z widowiskami religijnymi , których korzenie sięga

ją setek lat wstecz 1 stanowią trwałą wartość religijną, a której 

pod łożem jest właśnie ruch . 
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Taniec postrzegany jest często jako rozrywka popularna, frywol

na, a nawet nieprzyzwoita. Obciążenie taką charakterystyką nie 

wzięło się znikąd i ma negatywny wpływ na traktowanie go jako 

równoprawnej dziedziny sztuki. W różnych czasach niepokoił 

swą zmysłowością, a filozofowie i później Ojcowie Kościoła ga

nili go za wyuzdanie i sianie zgorszenia. Dziś trudno uwierzyć , 

że początkowo walc wiedeński traktowano jako coś nieprzy

zwoitego! Status tańca zmieniał się na przestrzeni wieków, ale 

w dalszym ciągu w różnych kulturach traktuje się go odmiennie. 

Różnice wynikają z tradycji i warto zastanowić się jaki mamy 

stosunek do niego obecnie. Gdy tańczymy dla własnej przyjem

ności , wyrażamy swoje indywidualne emocje , ale gdy tańczymy 

we dwoje, to odzywają się echa przeszłości, bowiem tradyCJa 

narzuca dominującą rolę partnera, dzięki czemu wspólny taniec 

staje się harmonijny. Odbywa się za obopólną zgodą i w zależ

ności od epoki może być traktowany jako forma zalotów Kultura 

europejska wytworzyła konwencję taneczną podporządkowaną 

dworskiej etykiecie. Poza tym obszarem funkcjonował taniec lu

dowy, którego niektóre choreotechniczne wzorce zostały zasy

milowane przez taniec dworski i po pewnych korektach do niego 

włączone . Oficjalnie jednak, począwszy od renesansu i przywró

cenia kultu piękna ciała ludzkiego, taniec stał się formą auto

prezentacji , bowiem jego istotnym punktem stał się popis bez 

względu na to , czy były to bale dworskie, dancingi czy dyskoteki. 

Narodziny baletu związane są z uroczystościami dworskimi. 

Etykieta narzucała tancerzom coraz bardziej wyszukane formy. 

Żeby zaistnieć na dworze trzeba było opanować nie tylko kroki 

i figury taneczne, lecz także dystynkcję i lekkość. Stąd zrodził się 

zawód nauczyciela tańca - tancmistrza zatrudnianego na dwo

rach królów i możnowładców Poziom trudności tańców stale się 

podnosił i doprowadził do utworzenia pierwszych zawodowych 

szkół uczących profesjonalnych tancerzy. Tak narodził się zawo

dowy balet , którego korzenie znajdują się w widowiskach dwor

skich . Wartym podkreślenia iest fakt, że to właśnie z nich wyod

rębniła się technika tańca klasycznego, która położyła podwaliny 

pod spektakle baletowe następnych epok. Dziś w repertuarze 

baletowym możemy oglądać te najlepsze. będące zwierciadłem 

czasów, w których powstały. Wcześniej jednak balety stanowiły 

kompilację różnych dziedzin sztuki , w których taniec zajmował 

zaledwie część całego przedsięwzięcia . 

Na rozwój techniki tanecznej niemały wpływ miał kostium. Na 

dworach tańczono w ubiorach szytych z drogich , ale też ciężkich 

tkanin , co miało niebagatelny wpływ na zakres swobody ruchu. 

W rezultacie ubiór wymagał od tańczących umiejętnego poru

szania się , tak by zaprezentować bogaty strój - zewnętrzne sta

tus quo - w „opakowaniu" tańca. W pewnym sensie ubiór bloko

wał rozwój techniki tanecznej szybciej rozwijała się ona w tańcu 

męskim , wolniej u kobiet zamkniętych w rusztowaniach krynolin. 

Był to czas dominacji mężczyzn w balecie . Widowiska baletowe 
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komponowane były przez baletmistrzów, którzy później zyskali 

miano choreografów Z upływem czasu i zmianami następują

cymi w modzie kostium baletowy ulegał uproszczeniu. W zależ

ności od epoki i zapotrzebowania widzów wirtuozeria taneczna 

była niekiedy wypierana na rzecz fabuły, która miała dostarczyć 

widzom przeżyć duchowych. Zmiany estetyczne doprowadziły 

m.in . do wprowadzenia do sztuki baletowej nowego atrybutu -

tak zwanych pointes , baletek do tańca na czubkach palców Ten 

wynalazek miał wielki wpływ na technikę tancerek, które dzięki 

niemu mogły odtąd albo stworzyć wizję swej eteryczności , albo 

błysnąć brawurą techniczną w piruetach. Ich kostium służył rów

nież do podkreślenia scenicznego image . Gdy uosabiały one 

wizje ulotne, tańczyły w wielowarstwowych zwiewnych sukniach 

sięgających połowy łydki, które obecnie nazywamy „paczkami 

romantycznymi". Ich długość ulegała skróceniu wraz z dosko

naleniem się techniki, tak by widz mógł docenić maestrię tańca 

- ten kostium zyskał miano „małej paczki" , tzw tutu. Na długi 

czas tancerki zdominowały tancerzy na scenie , a rola mężczyzn 

ograniczała się do gry aktorskiej i partnerowania. 

Gust publiczności wpływał na konwencję w balecie. Bywało 

więc , że spektakle wzruszały widownię dramatycznym przebie

giem akcji , ale był też okres, że stały się płytką rozrywką, która 

nie miała żadnego głębszego przesłania . Wystylizowany ruch 

i przestarzała pantomima, przy pomocy których tancerze wyra

żali zawiłą treść baletu, wymagały zmian. Dostarczył ich wiek XX, 

który stał się rogiem obfitości dla baletu i przeżywającego swój 

artystyczny renesans, szeroko pojętego tańca. 

Antytezą dla tańca klasycznego, techniki baletowej powszech

nie panującej w tańcu teatralnym, był taniec wyzwolony, który 

rzeczywiście dosłownie „wyzwolił" taniec z okowów dotychcza

sowej tradyCJi. Ubiegły wiek dostarczył rewolucyjnych zmian , ot

wierając artystom nowe przestrzenie do eksploracji. Impuls do 

przemian w tańcu i balecie, wiązał się z nowym podejściem do 

człowieka i traktowaniu go Jako jednostki, a idea głęboko rozu

mianego humanizmu znalazła u choreografów XX wieku znako

mitych propagatorów 

Taniec podążał za nowymi kierunkami w sztuce, przysposabiając 

ich zdobycze w zależności od potrzeb i możliwości . Podobnie 

jak w literaturze, muzyce czy sztukach plastycznych taniec starał 

się odzwierciedlić prawdę o człowieku , jego potrzebach ducho

wych oraz napięciach , którym stale podlegał. 

Pojawiły się całkowicie nowe konwencje taneczne, a w spek

taklach baletowych doszło do kolejnej reformy, która wpłynęła 

na zmianę myślenia o balecie jako takim: w przedstawieniach 

baletowych doszło do równouprawnienia roli tancerki i tancerza, 

a fabułę prezentowano przy użyciu wyrazistych środków panto

mimicznych. Ponadto nastąpiło wzbogacenie techniki tanecznej 

i co niezwykle ważne - zaczęto wykorzystywać w przedstawie-

niach baletowych muzykę symfoniczną , dotychczas zarezerwo

waną tylko dla wykonań koncertowych Nowe techniki taneczne 

wzbogaciły leksykę tańca , jego ekspresję i zakres ruchu . Pojawili 

się także pierwsi choreologowie, którzy zajęli się naukową anali

zą tańca, jego częściami składowymi, a w szczególności podsta

wowym tworzywem, Jakim jest ruch. Nowe gatunki tańca wyma

gały odpowiedniego szkolenia. Z czasem najważniejsze kierunki 

tańca współczesnego , szczególnie modern dance , wypracowały 

metodykę nauczania, co pozwoliło przyswajać techniki taneczne 

przez różne zespoły i tancerzy na całym świecie . Także technika 

tańca klasycznego uległa w XX wieku systematyzacji. Ulepszono 

metody_;iauczania i ujednolicono sposób kształcenia tancerzy. 

Obecnie wyróżnia się kilka narodowych szkół tańca klasyczne

go, które różnią się stylem wykonawczym i repertuarem baleto

wym. Pozostałe kraje czerpią z ich wzorców zależnie od własnej 
tradycji i potrzeb. 

Rozszerzenie zakresu ruchu , wprowadzenie do tańca natural

nych ruchów jak chód , skok czy bieg, kostiumów nawiązujących 

do ubioru codziennego, bądź stosowanie strojów ćwiczebnych, 

zbliżyły tancerzy do widza , który przestał być wy1ącznie biernym 

odbiorcą - konsumentem dzieła tanecznego. Taniec przemówił 
do audytorium Językiem zrozumiałym, a ruch, którym posługiwał 
się tancerz wyrażał różne uczucia w sposób czytelny. 

Nie były to Jednak ostatnie zmiany Jakie nastąpiły w XX wieku . 

Nowe pokolenie choreografów odrzuciło elementy psychologicz

ne na rzecz ruchu jako takiego. Wpływ nowych nurtów w sztu

ce , jak zawsze, odnalazł w tańcu swe odbicie. Eksperymenty 

z tańcem dotyczyły zarówno ruchu w przestrzeni , jak i stosunku 

tańca do muzyki oraz scenografii . Z czasem do nowych tech

nik tanecznych zaczęły przenikać elementy tańca klasycznego 

Najważniejszym jednak ogniwem przedstawienia tanecznego 

był i pozostanie tancerz. To przed nim wiek XX postawił wielkie 

wyzwanie. Aby zostać profesjonalistą musi on znać kilka technik 

tanecznych i posługiwać się nimi na odpowiednim poziomie. 

Współcześni choreografowie coraz częściej dokonują wyboru 

tancerzy do swych zespołów baletowych nie tylko na podsta

wie aparycji i umiejętności tanecznych , lecz także ze względu na 

osobowość , chcąc wykorzystać w swoich projektach potencjał 

intelektualny i wrażliwość artystyczną człowieka. Podobnie dzieje 

się w teatrach tańca - zjawisku, którego korzenie sięgają ubie

głego stulecia. Tam wymaga się od tancerzy szerokiej palety 

środków nie tylko tanecznych, lecz także aktorskich, bowiem 

taniec nie dominuje lecz współtworzy spektakl. W przedstawie

niach teatru tańca mogą pojawić się prócz dekoracji, muzyki, 

oświetlenia, ruchu tanecznego także wypowiadane teksty. Naj

ważniejsza jest jednak ekspresja, która winna poruszyć widza 
i pozostawić w nim trwałe wrażenie. 

Balet jest pojęciem szerokim i współcześnie oznacza między 

innymi zarówno rodzai spektaklu tanecznego, jak i zespół za

wodowo wyszkolonych tancerzy. Ten specyficzny styl poruszania 

się wymaga najdłuższej edukacji i szczególnych uzdolnień - nie 

każdy tancerz może być znakomitym solistą w balecie klasycz

nym. Łatwiej opanować jest inne techniki, ale i one wymagają 

określonych uzdolnień ruchowych Profesionalizm w tańcu , jak 

wszędzie , wymaga dyscypliny i poświęcenia . Mile widziana jest 
też szczypta talentu. 

Wielu współczesnych choreografów wypracowało SWÓJ oryginal

ny Język taneczny i niepowtarzalny styl. Niektórzy stworzyli dzieła 

naznaczone swoją osobowością, a dzięki bogactwu środków 

choreograficznych osiągnęli wyjątkowe rezultaty. Podobnie jak 

dawne balety klasyczne, które uznajemy dziś za dziedzictwo mi

nionych epok, tak i niektóre choreografie XX wieku zasłużyły na 
miano klasyki swego gatunku. 

Z baletem najczęściej możemy zetknąć się na scenach teatrów 

muzycznych. Mają one określony repertuar, który współczesne

mu widzowi oferuje zarówno tradycyjne balety klasyczne , jak 

i nowoczesne choreografie , a ich twórcy chętnie wzbogacają 
swoie kompozycje taneczne, łącząc różne style i konwencje. 

Dysponując znajomością różnorodnych technik i innych środ
ków artystycznego wyrazu, tworzą niepowtarzalne balety, często 

wzbogacone o ciekawe efekty multimedialne. Idąc do teatru, 

współczesny widz powinien liczyć się z tym, że może zostać 

zaskoczony nową , nieznaną dotychczas kompozycją choreo

graficzną. Balet i teatr tańca powinny zadziwiać i pozwalać od

krywać swoje tajemnice. Ważne jednak, by przygoda z tańcem 
dostarczyła zarówno doznań estetycznych, jak i duchowych. 

Piękno ludzkiego ciała, jego sprawność i siła w połączeniu z ory

ginalną myślą choreograficzną, zestawioną z odpowiednim tłem 

muzycznym i ciekawie zaaranżowaną przestrzenią sceny, po

winny stanowić zachętę na spędzenie czasu w teatrze dźwięku 
i ruchu. • 

Joanna Sibiłska-Siudym - absolwentka poznańskiej szkoły ba

letowej oraz wydziału baletmistrzowskiego i teorii baletu Konser

watorium w Petersburgu. Pracowała w Muzeum Teatralnym w War

szawie i Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi. Od kilku

nastu lat jest wykładowcą historii tańca i baletu na Uniwersytecie 

Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie i w Mazowieckim 

Centrum Kultury i Sztuki . Współpracuje z redakC)ami Slownika bio
graficznego teatru polskiego 1 Polskiego sfownika biograficznego. 
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Polski Balet Narodowy 

Próby do baletu I przejdą deszcze ... 
Zdjęcia: Ewa Krasucka 

Krzysztof Pastor Rubi Pronk 

Dominika Krysztoforska 
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Krzysztof Pastor Rubi Pronk 
Magdalena Ciechowicz, Pawel Koncewoj, Carlos Martin Perez 

Krzysztof Pastor, Rubi Pronk, Adam Kozal Ana Kipshidze, Krzysztof Pastor 
Aleksandra Liashenko, Pawel Koncewoj 
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4 
YE GOODE FOODE 

RESTAURACJA 
,F 

Serdecznie zapraszamy do restauracji 4 YE GOODE FOODE, gdzie nasz szef kuchni przy-

gotowuje codziennie świeże, pyszne i lekkie dania. Naszą specjalnością są potrawy ni

skokaloryczne, przygotowywane beztłuszczowymi metodami z naturalnych, w dużej 

mierze sezonowych składników, bez użycia polepszaczy i konserwantów za to z użyciem 

źródlanej wody.W naszej kuchni królują naturalne produkty najwyższej jakości, nierafi

nowane oleje i cukry, wysokiej jakości nabiał, ryby oraz mięsa wolne od hormonów i anty

biotyków. Staramy się wydobyć naturalny smak potraw i przypraw zamiast przykrywać je 

tłuszczami i ciężkimi sosami. 4 YE GOODE FOODE to restauracja, w której w przyjemnym 

wnętrzu z łatwością można rozsmakować się w zdrowym, lekkim jedzeniu. 

4 YE GOODE FOODE 

ul. Krucza 16/22 Warszawa 

tel 434 23 88 

wkrótce otwarcie nowego lokalu 

ul. Zmiany 12 Warszawa Ursynów 

Zapraszamy do skorzystania z naszego cateringu. Organizujemy zarówno bardzo kame

ralne przyjęcia w domu jak i duże imprezy indywidualne i firmowe. Przygotowujemy także 

indywidualne całodzienne diety. 



Telewizory BRAVIA 30 - monolityczne wzornictwo 
Dostępne w salonie Sony Style 

sony'sty'1e 
warsaw 

C.H. Arkadia 
2 piętro 

• Przestronne (400m2), nowoczesne wnętrze, doskonała 
i czytelna ekspozycja, możliwość wypróbowania przez 
Klienta każdego produktu 

• zespół Konsultantów Sony oferujących pomoc przy 
dokonaniu najlepszego wyboru 

• cykliczne warsztaty fotograficzne i filmowania wideo 

• Dodatkowe usługi oferowane dla Klientów Sony Style 
to między innymi szybka naprawa na miejscu, dostawa 
do domu, instalacj1a oraz VAIO Backstage ''·' (wsparcie 
dla posiadaczy komputerów VAIO) 

• Zapraszamy również do Naszych wypożyczalni : 

płyt Blu-ray "" (ponad 1 OO tytułów) , obiektywów 
oraz okularów 30 

• English speaking consultants available 
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WWW. vinares.pl 

VlnHRES 
WINEBAR & SKLEP 

ul. Bednarska 28/30 

00-321 Warszawa 

pn-sb: 16 - 24 

tel.: +48 603 201 210 

22 828 88 61 

winebar@vinares.pl 

WYJĄTKOWE WINA 
WYJĄTKOWE MIEJSCE 

SKLEP 

ul. Zawiszy 14 lok. 9 U 

(wejście od ul. Radziwie) 

Warszawa 

pn-pt: 14 - 21 

sb: 12-17 

tel.: +48 22 401 08 85 

sklepvinares@vinares.pl 



TEATR WIELKI 

OPERA 
NARODOWA 

Teatr Wielki - Opera Narodowa 
, 

dziękuje restauracji WARSZAWA POWISLE 
za zorganizowanie bankietu po premierze 
warsztatu choreografi1cznego „Kreacje 3" 

WARSZAWA POWISLE 

r 
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• na miarę 
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CUKIERNIA CAFE DELIKATESY NOWY ŚWIAT 35 



W programie wykorzystano: 
Krzysztof Kamil Baczyński, Deszcz, [w:] Poezje, wybrał i wstępem opatrzył Jerzy Święch, 
Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1998. 

Zdjęcia : 

M. Baj, J. Multarzyński, Ł. Murgrabia, A. Sterling, 
prywatne zbiory artystów, Archiwum TW-ON 

Patroni medialni Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

Forbes 

Art&Business 

Forbes.pi 

Sponsor i wykonawca plakatów i afiszy Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

" 1·:S;Qjj 

Opracowanie programu DANIEL PRZASTEK 
Kierownik działu literackiego MARCIN FEDISZ 
Współpraca redakcyjna IWONA WITKOWSKA, ALEKSANDRA PIĘTKA 

Konsultacja PAWEŁ CHYNOWSKI 
Projekt graficzny I realizaCJa ADAM ŻEBROWSKI I JACEK WĄSIK 

D nstytut 

oni torowanie 

m ediów 

Plakat na okładce MAGDA WUNSCHE & SAMSEL I ADAM ŻEBROWSKI (na zdjęciu RUBI PRONK) 

Przekład na język angielski JOANNA DUTKIEWICZ 
Wydawca TEATR WIELKI - OPERA NARODOWA, Warszawa 2011 

Druk SINDRUK 

Cena 15 zł ZE ~ 

lnstytu 
•n w 
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