
ZBIGNIEW KABNECKI urodził się w 194 7 roku na Dolnym 
Sląsku w rodzinie przesiedleńców z Wilna. 
Studiował na Wydziale Kompozycji Państwowej Wyższej 

Szkoły Muzycznej we Wrocławiu, gdzie w 1971 roku otrzymał 
dyplom. Już w czasach studenckich zainteresowała go muzyka 
teatralna. Dziś jego twórczość związana jest ze spektaklami dra
matycznymi, teatrem pantomimy i teatrem lalek. 

W każdej z tych form muzyka Karneckiego osiąga pełne 
brzmienie, często staje się najistotniejszym elementem spekta
klu, tym, który emocje widza angażuje w sposób najintensyw
niejszy z możliwych. 

Od kilku lat Zbigniew Karnecki jest kierownikiem muzy
cznym w Państwowym Teatrze Współczesnym we Wrocławiu. 
Jego muzyka współtworzy szereg spektakli zrealizowanych 
w tym Teatrze. Warto wśród nich Wfmienić: „Annę Livię" 
J. Joyce'a- M. Słomczyńskiego, „Operetkę" W. Gombrowicza, 
„Przyrost naturalny" T. Różewicza, „Do domu, do nieba" A. So
kołowej, „Tytanik" J. Kaczmarka, „Oborę" H. Kajzara. 

Spotykamy ją od przeszło dziesięciu lat również w innych 
teatrach Wrocławia : w Teatrze Pantomimy Henryka Toma
szewskiego, („Menażeria Cesarzowej Filissy", „Przyjeżdżam 
jutro", „Sceny fantastyczne z legendy o Panu Twardowskim"), 
w Teatrze Polskim (E. Ionesco „Gra w zabijanego", C. Gozzi 
„Księżniczka Turandot", W. Szekspir „Ryszard 111" W. Gombro
wicz „Opętani" oraz „Trans - Atlantyk"), czy Teatrze Lalek 
(„Legenda" S. Wyspiańskiego, „Glątwa" wg Witkacego, „Mały 
Książę" Saint-Exupery'ego). 

Kamecki jest kompozytorem niezwykle aktywnym, współ
pracuje z wieloma polskimi teatrami. Jego nazwisko pojawia 
się również na afiszach teatrów Warszawy („Wesele" S. Wy
spiańskiego, „Diabły i demony" Ghelderodego, „Opętani" 
W. Gombrowicza), Krakowa, Jeleniej Góry, Białegostoku, Szcze
cina, Opola. 

Tworzywem muzycznym spektaklu „Było" jest dotychczasowa 
twórczość Zbigniewa Kameckiego realizowana w Teatrze Współ
czesnym. 
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Nie zmartwychwstaniesz. Puste nic 
zostanie po nas - bez znaczenta. 
Z dziel naszych kiedyś będą drwić 
okłamywane pokolenia. 

Z pobożnych czynów - próżn11 gest 
i cień w pamięci zamazan11, 
żeb11 uwierzyć, że - co ;est 
jest niewyraźnym Boż11m Planem. 

I udajemy, że się w nas 
ustala nowy szczęścia zar71s 
i nowy świat i nowy czai, 
gd71 ;uż zupelnie brak nam wiary. · 

I nie uleczy żadne „Wstań" 
i nie pomoże żadne „amen", 
gdv przez dławioną kłamstwem krta'I\ 
w11lkam11 swój testament. 

Pocieszyciele przyjdą nam 
wyjaśniać sem p,-zyszlego ra;u: 
że z ich pomocą każdy sam 
zdobędzie wszvstko - nic nie mając 

I jeszcze dzielić będzie mógl 
swój zvsk pomiędzv naznaczone 
tvm sam11m duktem now11ch dróg 

-narod11, co zapomną o nas. 

W llSZ świat ;est ślep1/ i Wt/ - zailepieni 
szukacie w gwiazdach P'Z1/CZ'Jl1'11 ślepoty. 
Bylilcie wolni i nie wiedząc o tl/ffl 
sami wybraliście królestwo cieni. 
Nie ma;qc woli ani sił um11słu 
wszvstko zrzucaliicie na Siłę Wieczną. 
I kiedt1 nagle wasza wia„a pr11sła, 
wnet wvm11łiUUcie W11ższq Konieczność. 
Prawa Hiatorii tak nieubłagane, 
że stf"zegq. „a;u knutem i naganem. 

Widzialeś piekło doczesne i wieczne. 
Zbliża się chwila, gdy ja już nie zdołam 
w niczt1m ci pomóc. Możesz się powołać 
na moją sztu~ i na ostateczne 
rzecz71 i jeszcze na rzeczpospolitą 
własnej pamięci. Na chWłłe zachwvtu 
i obrz11dzenia. Muszę cię zoltawić. 
Dalsz11 ciąg Zoiu inaczej pisantf 
i mnie i tobie. Niech ci błogosławi 
twój aniol, synu. Idź. Ja tu zostanę. 
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KONTROLA TEKSTU: 

Danuta Kajda 

W spektaklu wykorzystano fragmenty 
rów: W. Gombrowicza, J. Joyce'a, B. 
żewicza. 

Tylko ten jeden raz na ziemi 
Tylko t11 ;eden ;este§ tym, k" 
To, co cię chwalą, co ha'l\bą o 
będzie ;ed'Jl1'tnn twoim manif 

Bo dobre chęci, ale nieUŻt/te 
W11P'"'ł się ciebie, pogT"qżq w o 
ten, co o two;e imię będzie p 
takie usł111zy, jakie znali l 
Bo tylko jeden raz na ziem.i · 

Ty jeden ponad nagrobne ka 
podniesiesz których od;ęto od 
W two;e; pamięci znajdą oca 
skazani mocą ich sędziów fa 
Bo tylko ;eden „az na ziem.i · 

Nie dla zabawek w urojonym 
ani dla wina w GGlilej11de; K 
I t11 z t71ch jesteś, którzv nic n 
oprócz pamięci dane; na mie 
Bo tylko jeden „az na ziemt 
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utworów następujących auto
ierca, T. Konwickiego, T. Ró-

i żyjesz. 
, kim ;este§. 

okryje, 
i festem. 
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; Kanie. 

~ie nłe ma;ą 
m.ies.Zkanie. 
int ey;esz. 

To wszystko jest i wsz11stkim ;est prawdziwie. 
Swia.t caiy świeci; Bóg ma imieniny. 
Czy w niebie - nie wiem - czy się skr11i 
w podziwie-
Jeżeit nie ma. Go, to b11ć powinien. 

B11, zamiast modłów, prz11;ąi dziś żt1czenia 
Składam? grzesrn:11m; żeby im pozwolił 
Przemienić chwilę tego zachW11Cenia 
W prawdziw11 „pokój ludziom dobrej woli". 
Niech z każd11ch dwojga, którZ'!I się kocha;ą, 

UcZ'!lni ludzkość na ich ludzką miarę 
I niech wprowadzi do takieQ'O raju, 
Co nie om.ami złudą ani czarem 

Owoców ra;skich z drzewa na te krzyże, 
Co ich wywyższą. Skrócą czas poniżeń. 

Póki f.Dtloodnie ci w kołysce świata, 
śni; i nie1Di1łn11, nie odm11kai oczu, 
zanim cię zbudzą two;e męskie latCł, 
mm cię .złudzenia i klęski otoczą, 
zanim dogrze;e two;e pokolenie, 
żeby.§ z nim dzielił strach i pohańbienie. 

Nic nie ocali cię przed twoim losem, 
ni wdzięk, ni siła, ni mqdro8ć, ni cnota. 
Ce cię pokona, ;est §Zepe i bose 
i cicho skrada się na łapkach kota, 
potem ZG'1f'llzie u§pione sumienie, 
b'll cię najtk?iwie; uwieść w zniewolen~ 
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ZBIGNIEW KABNECKI urodził się w 1947 roku na Dolnym 
$1.ąsku w rodzinie pnesiedleńców z Wilna. 
Studiował na Wydziale Kompozycji Państwowej Wyższej 

Szkoły Muzycznej we Wrocławiu, gdzie w 1971 roku otrzymał 
dyplol'n. Już w czasach studenckich zainteresowała go muzyka 
teatralna. Dziś jego twórczość związana jest ze spektaklami dra
matycznymi, teatrem pantomimy i teatrem lalek. 

W każdej z tych form muzyka Karneckiego osiąga pełne 
brzmienie, często staje się najistotniejszym elementem spekta
klu, tym, który emocje widza angażuje w sposób najintensyw
niejszy z możliwych. 

Od kilku lat Zbigniew Karnecki jest kierownikiem muzy
cznym w Państwowym Teatrze Współczesnym we Wrocławiu. 
Jego muzyka współtworzy szereg spektakli z.realizowanych 
w tym Teatrze. Warto wśród nich wymienić: „Annę Livię" 
J. Joyce'a- M. Słomczyńskiego, „Operetkę" W. Gombrowicza, 
„Przyrost naturalny" T. Różewicza, „Do domu, do nieba" A. So
kołowej, „Tytanik" J . Kaczmarka, „Oborę" H. Kajzara. 

Spotykamy ją od przeszło dziesięciu lat również w innych 
teatrach Wrocławia : w Teatrze Pantomimy Henryka Toma
szewskiego, („Menażeria Cesarzowej Filissy", „Przyjeżdżam 
jutro", „Sceny fantastyczne z legendy o Panu Twardowskim"), 
w Teatrze Polskim (E. Ionesco „Gra w zabijanego", C. Gozzi 
„Księżniczka Turandot", W. Szekspir „Ryszard III" W. Gombro
wicz „Opętani" oraz „Trans - Atlantyk"), czy Teatrze Lalek 
(„Legenda" S. Wyspiańskiego, „Glątwa" wg Witkacego, „Mały 
Książę" Saint-Exupery'ego). 

Karnecki jest kompozytorem niezwykle aktywnym, współ
pracuje z wieloma polskimi teatrami. Jego nazwisko pojawia 
się również na afiszach teatrów Warszawy („Wesele"· S. Wy
spiańskiego, „Diabły i demony" Ghelderodego, „Opętani" 
W. Gombrowicza), Krakowa, Jeleniej Góry, Białegostoku, Szcze
cina, Opola. 

Tworzywem muzycznym spektaklu „Było" jest dotychczasowa 
twórczość Zbigniewa Kameckiego realizowana w Teatrze Współ
czesnym. 
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BYŁO 
Muzyka teatralna ZBIGNIEWA KARNECKIEGO 

aktorzy: Elżbieta Golińska, Małgorzata Gudejko, Grażyna Korin, 
Teresa Sawicka, Halina Skoczyńska, Stanisław Banasiuk, 
Jerzy Gudejko, Bogusław Kierc, Daniel Kustosik, Tomasz 
Lulek, Edwin Petrykat, 

scenariusz i reżyseria BOGVSŁA W KIERC, 
JACEK WEKSLER 

choreografia MARTA BOCHENEK 

scenografia EWA NOWICKA - OGIELSKA 
PAWEŁ OGIELSKI 

muzyka ZBIGNIEW KARNECKI 

asystent reżysera EDWL~ PETRYKAT 

asystent scenografa JOANNA BARYLIŃSKA 

KONTROLA TEKSTU: INSPICJENT: 

Danuta Kajda Michał Mroczko 

W spektaklu wykorzystano fragmenty utworów następujących auto
rów: W. Gombrowicza, J. Joyce'a, B. Kierca, T. Konwickiego, T. Ró
żewicza. 
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Nie zmartwychwstaniesz. Puste nic 
zostanie po n.as - bez znaczen.ta. 
Z dziel naszych kiedyś. będą drwić 
oklamywane pokolenia. 

Z pobożn11ch czynów - próżny gest 
i cień w pamtęci zamazan.11, 
żeb11 uwierzyć, że - co ;est 
jest niewyraźnym Bożvm Planem. 

I udajemy, że rię w nas 
ustala nowy szczęścia zar11s 
i 'IWW11 świat i nowy czas, 
gd11 już zupelnie brak nam wiary. -

I nie uleczy żadne „Wstań" 
i nie pomoże żadne „amen", 
adtl przez dławioną klamstwem krtaA 
wyłkamy swój testament. 

Pociesz11ciele przy;dq nam 
W11;aśniać len.I PTZtlSZłego ra;u: 
że z ich pomocą każd11 sam 
zdobędzie wsZt1stko - nic nie ma;ąc 

I jeszcze dzielit będzie mógł 
swó; Zt1Sk pomiędZtl naznaczone 
t1/m samym duktem now11ch dróg 

·narody, co zapomną o nas. 
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Wasz świat ;est ślept1 i w11 - zdlepeeni 
szukacie w gwiazdach prz11czvn11 ślepoty. 
Byliście woln,i i nie wiedząc o tvm 
sami wybraUście królestwo dent. 
Nie ma;qc woli ani sił um11słu 
w•Z11•tko zrzucaliście n.a Siłę Wieczną. 
I kied11 nagle wasza wiara pr11sła, 
wnet wvm11łLUUcie W11ź&zą Konieczność. 
Prawa Hiatom tak nietibłaQane, 
że strzegą ra;u knutem i naganem. 

Widziałeś piekło doczesne i wieczne. 
ZbliźiJ się chwila, gdy ;a już nie zdołam 
w niczt1m ci pomóc. Możesz słę powołat 
n.a moją sztukę i na ostateczne 
rzecz11 i Jeszcze na rzeczpospolitą 
1.0łasne; pamięci. Na chw«e zacht.oytu 
i obrz11dzenia. Mwzę cM: zostawit. 
Dalsz11 ciąg losu inaczej pisan11 
i mnie i tobie. Niech ci błogosławi 
twój anioł, synu. Idź. Ja tu zostanę. 

asystent scenografa JOANNA BARYLIŃSKA 

KONTROLA TEKSTU: I INSPICJENT: 

Danuta Kajda - J Michał Mroczko 

W spektaklu wykorzystano fragmenty utworów następujących auto
rów: W. Gombrowicza, J. Joyce'a, B. Kierca, T. Konwickiego, T. Ró
żewicza. 

Tylko ten jeden raz na ziemi ?v;esz. 
T11lko tv ;eden ;esteś t11m, kim jesteś. 
To, co cM: chwalą, co hańbą oltrv;e, 
będzie jedynvrn twoim manifestem. 

Bo dobre chęci, ale nieużtlte 
W11PTą się ciebie, pogrążą w obłudzie; 
ten, co o two;e imię będzie p11tal, 
takie usł11sz11, jakie znaU lud.zje. 
Bo tylko jeden raz na ziemi żrjesz. 

Ty ;eden ponad n.agrobtle ka"'ienie 
podniesiesz któr11ch odjęto od Ż1/101/Ch. 
W two;e; pamięci zna;dą ocalenie 
ska.zam mocą ich sędzió1D fałn1/1Dvch. 
Bo tylko jeden raz na ziemi żtlli. 

Nie dla zabawek w uro;on1/tft ra;u, 
ant dla wina w GaUleJ1kieJ Kanie. 
I t11 z t11ch Jesteś, którzv nic nie ma;ą 
oprócz pamięci daMJ na mieszkanie. 
Bo tylko ;eden raz na ziemi żVjesz. 

~ 

To wszystko iest i wsz11stkim ;est prawdziwie. 
Swiat caly świeci; Bóg ma imieniny. 

Póki wvaochiie ci w 
śni; i niewmn11, nie 
zanim cię zbudzą tw 
nim cM: zludzenia i l 
zanim dogrze;e two; 
żeb1# z nim dzielił 

Czy w niebie - nie wiem - czy się skryl 
1D podziwie -
Jeżezt nie ma Go, to być powinien. 

Bt1, zamiast modłów, prz11jql dziś życzenia 
Składane grzesznym; żeb11 im pozwolił 
Przemienić chwilę teao zachwvcema 
W prawdztwy „pokój ludziom dobrej woli". 
Niech z każdych dwojga, którZtl się kochają, 

UcZt1ni ludzkość n.a ich ludzką miarę 
I mech wprowadzi do talcśego raju, 
Co nie omami złudą an.i czarem 

Owoców rajskich z drzewa na te krzyże, 
Co ich wywyższą. Skrócą czas poniżeń. 

Nic nie ocali cM: prz1 
ni wdzięk, ni aua, n 
Ce cM: pokona, ;est ~ 
i cicho skrada się ~ 
potem Za{1T11zie u§pil 
b11 cię na;tkUwie; t 
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ltaniesz. Puste nic 
bez znaczenta. 
!edt1ś będą drwić 
1lenia. 

ów - pr6żn11 gest 
:amazan11, 
-co ;est 
, Bożvm Planem. 

w nas 
·§cia zarvs 
w11 czas, 
>rak nam wiar11. · 
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:e „amen", 
iq kłamstwem krtaś 
:tament. 
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ażd11 sam 
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ędzie mógl 
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Wasz §wiat ;est §lep11 i w11 - zaJlepłeni 
szukacie w gwiazdach przvcz1/ft11 §lepot11. 
B11tUcie wolfti i nie wiedzqc o tJ1111. 
sami w11braU§cie królestwo cieni. 
Nie mc;ąc woli ani sil um11tłu 
wszvstko zrzucaLUcie na Siłę Wieczną . 
I kied11 naole wasza wim'a pr111ła, 
wnet WJ1111.t1łUlUcie W11ż&zą Konieczno§ć. 
Prawa Hiatorii tak nievbłagatae, 
że strzegą ra;u knutem i naganem. 

Widziałeś piekło doczesne i wieczne. 
Zbliża się chwila, gdy ;a już nie zdołam 
w niczvm ci pomóc. Możesz się pow~ 
na moją sztukę i na ostateczne 
rzecz11 i jeszcze na rzeczpoBJ>Olitq 
własnej pamięci. Na. chw«e zachw1(tu 
i obrz11dzenia. Muszę cię zoltawić. 
Dalszy ciąg losu ina.cze; J)iaan11 
i mnie i tobie. Niech ci błogolławi 
twój anioł, synu. Idź. Ja tu zostanę . 
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asystent scenografa JOANNA BARYLIŃSKA 

KONTROLA TEKSTU: INSPICJENT: 

Danuta Kajda Michał Mroczko 

W spektaklu wykorzystano fragmenty utworów następujących auto
rów: W. Gombrowicza, J. Joyce'a, B. Kierca, T. Konwickiego, T. Ró
żewicza. 

T11lko ten jeden raz na ziemi ŻJłjesz. 
T11lko tv jeden ;estel tvm, kim jestd. 
To, co cię chwalą, co hańbą okr11je, 
będzie jedtl'lJ11'11. twoim manifntem. 

Bo dobre chęci, ale nieUŻ1/te 
Wflprą się ciebie, pogrążą w obłudzie; 
ten, co o two;e imię będzie p11tal, 
takie usl11sz11, jakie znaU lud.złe. 
Bo tvlko ;eden raz na ziem.i żWjesz. 

Ty jeden ponad nagrołme ka"'ienie 
podniesiesz któr11ch odjęto od Ż1/1D1/Ch. 
W two;e; pamięci znajdą ocalenie 
slcazani mocą ich sędzł61D fałnsl1D1/ch. 
Bo tt1 lico jeden raz na ziemi żtlli. 

Nie dla zabawek w uro;onvm ro;u, 
ani dla wina w GaHle;•kiei Kenie. 
I t11 z t11ch ;este§, którzv nic nłe mc;ą 
oprócz pamięci dane; na mieuJcanłe. 
Bo t11lko jeden raz na złemt żWeu. 

To wszystko ;est i wszvstkim ;est prawdziwie. 
Swiclt cal11 świeci; Bóg me imienm11. 
Cz11 w niebie - nie wiem - czv się skr71l 
1D podzitDie -
Jeżeit nie ma Go, to być powinien. 

Bv, zamiast modłów, prz11jql dzi§ ż11czenia 
Składane grzeszn11m; żebv im pozwolił 
Przemienić chwU.ę tego zach1Df1Cenia 
W prawdztwy „pokó; ludziom dobrej woli". 
Niech z kaZd11ch dwajga, którZtł się kochają, 

UcZ11ni ludzko§ć na ich tudzkq miarę 
I niech wprowadzi do takiego raju, 
Co nie omami zludq ani czarem 

Owoców raj8kich z drzewa na te krZ11że, 
Co ich w71wyższq. Skrócą czas poniżeń. 

Póki tDJlgodnie ci w koł111ce świata, 
§mj i niewmn11, nie odm11k4j oczu, 
zanim cię zbvdzą twoje męskie lata, 
mm cię złudzenia i klęski otoczą, 
zanim dogrzeje twoje pokolenie, 
żebvś z nim dzielił strach i pohańbienie. 

Nic nie ocali cię przed twoim losem, 
ni wdzięk, ni aaa, ni mqdrość, ni cnota. 
Ce cię pokona, jest flepe ł bose 
i dcl'ło sk-rada się na łapkach kota, 
potem zagryzie ułp1one sumienie, 
b11 cię na;tkitwiej utDie§ć w zniewolen~ 
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