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Dyrektor i kierownik artystyczny - MATYLDA KRYGIER 

Zastępca dyrektora - ZENON GAMRACKI 

Kierownik muzyczny - KRZYSZTOF KUPLOWSKI 
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TEATR 
IM. WANDY SIEMASZKOWEJ 
W RZESZOWIE 

Powsinogi 
beskidzkie 
WG EMILA ZEGADŁOWICZA 

Scenariusz i reżyseria 

WOJCIECH JESIONKA 

MOTTO: 
o niechaj z serc ludzkich 
wzrośnie w bezkres i wiecz
ność wpatrzona miłość 

Emil Zegadłowicz 

W scenariuszu wykorzystano teksty Emila Zegadłowicza, Stanisława 
Wyspiańskiego, Juliana Tuwima, Carlo Gozzi'ego . 

Opracowanie graficzne programu 

JAN CHRZĄSZCZ 

PREMIERA - MAJ 1983 R. 



a słowo stolo się ciałem 
i mieszka/o między nami -
dróg mlecnych ślakiem białym 
pójdziemy jak ziemskimi drogami 

spracowani, nawiedzeni 
widzeniami świetlistemi -
nawiedzeni, pokrzepieni 
poniesiemy wieść o ziemi 

ze my świat/oś uwidzieli 
bez te ocy przysmutniale -
jeden kwiat z łąk ziemskich ścieli 
w gwiozdy wzniesiem wymodrzale 
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cemze na se zmordowanie - f -
cemze zmarnowane lata - ? -
kozdy z nos w , królestwie stanie 
które nie jes z' tego świata 
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wielgą ludzkich serc rodziną 
wychodzimy z ziemskich włości 
na ślak wiecny z tą nowiną 
świętyj pracy i miłości -

Emil Zegadłowicz, „Nawiedzeni" 
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... „beskidzki lesie górą ku gwiazdom woniący 
- dołem człowieczą dolę snem ochraniający, 

snem o tym, że jest dobrze„." 
Emil Zegadłowicz 

OD REŻYSERA 

.„„zawsze miał w myśli rzeczywistość, w. wyobraźni rzec z y wis
t ość i ludzie jego dramatu obracali się w jego wyobraźni na te
r en ie rzec z y w i st y m, Szekspirowi dobrze, doskonale znanym. 

Stąd żadnych bałamuctw nie ma w jego dramacie„„." pisał w 
swym „Studium o Hamlecie" Stanisław Wyspiański. Powyższa uwaga 
Wyspiańskiego o Szekspirze w 1równym stopniu dotyczy jego własnej 
twórczości. Najgłówniejszym chyba bowiem bohaterem „Wesela" jest 
siwo bielona, wypełniona błękitną poświatą, hucząca wiejską muzy
ką, chata bronowicka . Tutaj właśnie następuje spotkanie tych z mia
sta z tymi z ludu, tutaj w akcie drugim pojawiają się wychodzące 
z obrazów matejkowskich widma, aby dokonać straszliwej wiwisekcji 
na swych interlokutorach, tutaj staje się owa „chwila osobliwa", kie
dy gotowe już do ozynu postaci dramatu narodowego spowija Czar -
Niemoc wywołany przemożną muzyką, grającego na dwóch paty
kach Chochoła. Granie „Wesela" wszędzie i nigdzie jest niemożli
we.„. Ziresztą, czy tylko „Wesela". Jak zagrać „Noc listopadową" bez 
wypełnionych dżdżem i mgłą jesienną Łazienek, pełnych szelestu 
liści i ściszonych szeptów młodzieży spisk9wej? Bez majaczącego zza 
bezlistnych gałęzi drzew białego pomnika Sobieskiego? Bez strzegą
cych Teatru Króla Jegomości maszkaronów? Bez grzmiących, a to ryt
micznymi krokami wojska, a to hukiem zatrzaskiwanych tchórzliwie 
przez mieszczuchów okiennic czy staccatem odgłosów wystrzałów -
ulic Warszawy? Bowiem dopiero wówczas, gdy miejsce akcji jest kon
kretne, gdy jest te re n e m r z e czy w i s ty m - mają sens sceny 
wizyjne, zaludniające korytarz w Szkole Podchorążych Nikami, war
szawskie zaułki bogami greckimi, Teatrum Króla Stanisława duchami 
poległych i łodzią Charona „ .. 

Wyspiański zawsze wpisywał swe dramaty w tere n rzec z y
w i st y„ „ Nawet pisząc dziwną sztukę - ni to 'rozprawę, ni dysputę, 
ni dramat - wpisuje ją w Teatr Miejski w Krakowie. Przecież głów
nym bohaterem „Wyzwolenia" jest scena„.. „dwadzieścia kroków 
wszerz i wzdłuż..." teatru krakowskiego. To ona jest Sejmem nie ist
niejącego państwa polskiego; Sejmem czy Sądem gdzie dokonuje 
się osobliwy obrachunek Sumienia Narodowego a zarazem sąd nad 
tymi, którzy „okłamują Naród", którzy „duszę mu kradną". „. „ 

Jako się napisało powyżej - każda sztuka Wyspiańskiego dzieje 
się w tere n i e rzec z y w i st y m -zeń wyrastają bohaterowie, 
nierozerwalnie z nim są związani , wreszcie na nim działają„„ Na 
t e renie rzeczywistym„„„ . 

Na południowy zachód od Krakowa rozciąga się pasmo Beski
dów - krainy uroczej dla turysty: pełnej lasów, cichych miasteczek, 
idyllicznych wsi, przysiółków, sadów, dróżek, krainy pociętej przez jeszcze 
dziewiętnastowieczne linie kolejowe, przechodzące nad szumią
cymi potokami okolonymi łozami i wikliną, potokami, które odgradza- , 
ją je od biegnących nieraz w bezpośredniej bliskości gościńców . 
W krainie tej wiele wspaniałych zabytków sakralnych. Często są to 
wzniesione rękami cieśli - samouków drewniane kościółki w różnych 
Barwałdach, Marcyporębach czy Tłuczaniach. Zatulone w stare lipy, 
skryte pod gałęzistymi dębami są częścią nieodrodną krajobrazu 
beskidzkiego. A prócz nich strzegą tej ziemi kapliczki przydrożne, 
krzyże drewniane lub kamienne, świątki„„ „ . „koślągi wielebne 
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Katarzyny kwiaciaste, Magdaleny zgrzebne 
Floryjany, Kazimierze, Izydory„." 

Te dzieła bezimiennych już dzisiaj, zapomnianych twórców 

„. ,,stróżują zadumaniem wiecznej tożsamości 
za swą istność darzący z przebrania miłości „. " 

Stoją więc nieznane, anonimowe, a zamieszkują je święci, widziani 
w niebiesiech przez najśmielszą, chłopską wyobraźnię ziemian. Od 
wsi w dolinach wiodą ku górze, ku przysiółkom i samotnym chatom 
kamieniste, wąskie dróżki, pną się koło nich poletka owsa, ziemnia
ków i łąki nieurodzajne, a wyżej zaczynają się lasy, lasy beskidzkie 
hen, ciągną się aż ku grani najwyższej w Beskidzie - Babiej Górze. 
Pisze o nich poeta :„ „lasy beskidzkie są urokliwe, pełne iklechd, 
które obijają boki o pnie drzew, rankiem stukają w szorstkie pnie 
sosen, smreków i modrzewi jak dzięcioły: wrzawa się wtedy czyni 
znaczna, (.„) noce są bardzo tajemnicz·e, pełne niesamowitych poszu
mów, pojęków i pogłosów; tu i ówdzie słychać chlupotliwe przytu
pywanie tancerza w zatopionych karczmach, nad 1rozrzuconymi wsia
mi przelatują lelki i sówki, płaczące jak dzieci, a nie daj Boże, jeśli 
ktoś się powiesi - wtedy jest zupełnie straszno, wiatr huczy i wyje 
jak opętany; diabli się żenią z wierzbami; na psa urok„." 

Tak jest w lecie i w jesieni. Zimą przychodzą dni ciemne, rozdute 
dujawicami, rozszalałe tańcem zawiei i zadymek śnieżnych, potem, 
zwykle koło Nowego Roku wszystko ucicha, zastyga w okowach mro
zu, roziskrzone śniegiem góry stoją nieruchome, ciche, czasem tyl
ko ze smreka opadnie z hukiem czapa śniegu, od osiedla do chat 
dalekich i przysiółków snują się cienkie wśród zasp wydeptane ście
żynki. Cały świat czeka wiosny, która w Beskidach choć 1spóźniona 
jest najpiękniejsza. Jeszcze po lasach głębokich jarach i parowach 
leżą przysypane zimowym igliwem płaty śniegu, jeszcze wyżej na po
tokach widać resztki lodu a już od dolin czuć ciepły powiew w któ
rym rozikwitają sady, zielenią się drzewa.„. Wtedy rnszają w świat 
domokrążcy, włóczęgi, wędrowni rzemieślnicy, Powsinogi„. „ja1k ta ja
skółka co pierso zleciała„" Bo w tym malowniczym, lecz trudnym 
świecie żyje człowiek. Czym żyje na wepranych w las poletkach, nie
urodzajnych gm pach, lichych łąkach? Ziemniaki, owies, owies i ziem
niaki„„ lyją, okrągły rok „.„pokumani z postem.·.". Pola sięgają aż 
900 metrów nad poziom morza, to i nie dziwota Ż1e tam: 

„. „nie mocie wy doliniocy, ponikiewskich grap 
dysc pozbiro, wiatr wykosi, wymłóci pon wiatr„ ." 

W ta1kimże to „t er en ie r ze czy w i st y m" rozegrać ma si~ 
nasze przedstawienie„ .„ 

A bohaterowie spektaklu? - to właśnie ci, których ziemia na 
kamienistych grapach wyżywić nie mogła, ci, których nędza gnała 
za zarobkiem. Tak jaik ów „małorolny z najmałorolniejszych", świąt
karz Wowro, który kilkadziesiąt lat wędrował „to na Saksy, to pod 
Prusaka, to znów na kośbę pod Moskala, to znów do -robót naj-



cięższych górniczych s1ię zaciągał, to znów w fobryce jakiejś w 1ka
flowni, to wreszcie, gdy dutków zabrakło z torbami po prośbie ... ". 
A prz€z ostatnie 15 lat swego życia zdajał z lipowego czy osinowego 
drzewa: 

„ .. . Chrystusiki frosowne, Motki Boskie Zielne, 
Barbary, Floryjony i świente kościelne. „ " 

Tacy więc jak Wowro - a iluż ich było - chodzili od wiosny za 
zarobkiem ze wsi do wsi, za chlebem - od osiedla do osiedla. Zdu
nowie i szklarze, kamieniotłuki i szlifierze, druciarze, zabawkarze, ko
szykarze i Bóg jeden wie co więcej robiący wędrowali ... „przez wsie 
zatracone od Babiej do Zatora ... " Wszyscy ich znali, lubili, cenili, 
ale o żadnym więcej nie wiedziano, jak chyba tylko to: „ ... w Beski
dzie się rodził, czytać, pisać nieświadom, do szkoły nie chodził ... " 
Z nich to wysnuł Zegadłowicz swą mitologię beskidzką, ich .uczynił 
herosami tej ziemi: na wpół bożych, na wpół ludtkich, trochę nie
mrawców i przygłupów, trochę mędrców i filozofów, uzbrojonych w ja
kąś prawdę wewnętrzną, godnych i godnie swe zawody czy prace upra
wiających, ba! nadających im jakąś na wpół mistyczną godność ... Po
jawienie się ich we wsi oznaczało koniec zimy, wnosili ze sobq złudę 
wolności, szerokiego oddechu. Zresztą czy złudę? W porównaniu 
z osiadłymi byli naprawdę wolni - „z dali w dal" szli nigdzie nie 
zagrzawszy miejsca, byli jak ptaki wędrowne. Każdy z nich snuł jak 
umiał, w swych opowieściach, to co stworzył z ludowego natchnie
nia, z potrzeby serca, z nędzy, ze znajomości świata, ze swych cier
pień, doświadczeń, a czasem i radości. To oni, ten lumpenproletariat 
wędrowny wiejski, nadawali własnej pracy sens wyższy, nobilitowali 
przez nią niejako swój ciężki los i siebie. Pozwólmy działać im 
w te re n i e rzec z y w i st y m naszego spekta'klu. 

Poza balladami, Powsinogi beskidzkie występują u Zegadłowicza 
w dramacie pt. „Nawiedzeni". Sztuka ta jest jak gdyby nową wersją 
„Wesela" Wyspiańskiego, ale j 1est „Weselem", którego akcja rozgry
wa się dwadzieścia kilka lat później we wsi beskidzkiej. Oprócz wie
lu podobieństw obu dramatów istnieją oczywista i różnice, z 1których 
najpoważniejszą jest finał. U Wyspiańskieg·o finał przedstawienia jest 
tragiczny, zaklęty krąg chocholego tańca ogarnia colą Polskę, te
r e n rzec z y w i st y z ciasnej chaty bronowickej rozrasta się na 
cały kraj. Jako się rzekł·o jest to finał tragiczny. U Zegadłowicza do
minującym tonem finału jest Na.dzieja na przyjście Dobrej Nowiny 
i owa Dobra Nowina rzeczywiście przychodzi, obejmując swym świa
tłem colą Ojczyznę . 

Czas napisania obydwu dramatów jest różny - różne też były 
warunki w których tworzyli Wyspiański i Zegadłowicz. Jednakowy jest 
za to tere n rzec z y wisty obydwóch finałów: POLSKA„ .. 

Przedstawienie nasze reali.zujemy kilkadziesiąt lat później; czas, 
który upłynął nadał owym tekstom nowe, historyczne znaczenie. Wzbo
gacił świadomość, uwypuklił - czy może wyznaczył wręcz - inne kon
flikty, przewartościował postawy. Tych kilkadziesiąt lat, to czas zo
bowiązujący. Staramy się w naszych . „Powsinogach bes1kidzkich". 
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wykorzystać owe doświadczenia; Innymi słowy, finał tego przedstawie
nia rozegra się wprawdzie w tym samym te re n i e rzec z y w i s
t y m ale rozegrany będzie przez innych (przecież pozornie tych sa
mych) bohaterów. 

Niech rozegrają oni ten finał na miarę i potrzebę chwili obec
nej. Niech będzie w tym finale Ból - ale i Nadzieja, Niepewność 
ale i Wiara, Strach ale i Męstwo, Gorycz - ale i Ufność. 

Chcemy, by wszyscy byli bohaterami tego dramatu, bo na imię 
mu Everyman - Każdy. Z góry - niejako - godzimy się z klęską, 
wierząc, że odkryjemy tylko cząstkę tego bezmiernego obszaru, które
mu na imię Dzieło Naszych Wielkich. Ale trzeba zacząć, zacząć zaś 
można tylko od siebie. Po nas przyjdą inni. Totus mundi agit histrio
nem ... . Wszyscy jesteśmy bohaterami tego samego dramatu. I tkwi 
on w każdym z nas .... 

Gong ..... Za chwilę podniesie się kurtyna .. „. 
WOJCIECH JESIONKA 
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KALENDARIUM ŻYCIA TWóRCZOSCI EMILA ZEGADŁOWICZA 

20.Vll.1888 - w Bielsku Białej urodził się Emil Zegadłowicz, syn Tytusa i Elżbiety 

1899 - śmierć ojca 
początek nauki w C. K. Gimnazjum w Wadowicach, poprzednio 
w domu uczył go ojciec, emerytowany profesor tegoż gimnazjum 

1905 - śmierć matki 
Emil Zegadłowicz zdaje maturę 

1905-1914 - studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (filologia polska 
i historia sztuki, filologia germańska i historia sztuki także w Wied-
niu i Dreźnie) " 

1908 - debiutuje tomikiem' poetyckim „Tententy" 
1915 - bierze ślub z Marią Kurowską, zmobilizowany odbywa parqmiesięcz

ną służbę w wojsku austriackim, z której zwolniono go ze względu 
na zły stan zdrowia 

1916 - przychodzi na świat córka Elżbieta 1 
1919 - wydaje obszerny tom poetycki „Imagines" oraz poemat ekspre

sjonistyczny „Odejście Ralfa Moora" i „Tematy chińskie" 
1919-1921 - pracuje w Ministerstwie Kultury i Sztuki jako referent, później kie

rownik Wydziału Literatury, współredaguje poznański „Zdrój", „Gos
podę poetów" i „Ponowę" 

1920 - przychodzi na świat druga córka, Atessa 
1922 - zakłada razem z Edwardem Kozikowskim i Janem Nepomucenem 

Millerem grupę artystyczną „Czartak", która rozwijała ożywioną dzia
łalność do 1928 roku. W tym czasie wydano trzy almanachy poetyc
kie i liczne indywidualne tomiki członków grupy. Z „Czartakiem" 
współpracowali - lub byli jego członkami następujący twórcy: Bole
sław Leśmian, Stanisław Miłaszewski, St. I. Witkiewicz, Tadeusz Szan
troch, Janina Brzostowska, Jan Wiktor, Zofia Kossak-Szczucka, Józef 
Birkenmajer, Wiktor Hanys, a także wybitni plastycy: Julian Fałat, Lud
wik Misky, Jan Mroziński, Edward Porządkowski, Zbigniew Pronaszko, 
Wojciech Weiss 

1922-1927 - przebywa prawie stale w rodzinnym Gorzeniu Górnym, intensywnie 
tworzy - w tym czasie ukazało się 20 pozycji bibliograficznych, 
obejmujących poezję, dramaty i tłumaczenia. Najistotniejsze to 
„POWSINOGI BESKIDZKIE" (1923), „Kolędziołki beskidzkie" (1923), 
„Zielone święta" (1924). przekład „Fausta" (1926) 

1924 - debiutuje jako dramaturg na scence Teatru im. J. Słowackiego 
w Krakowie „Lampką oliwną" 

1927-1932 - mieszka i pracuje w Poznaniu. Jest kierownikiem literackim Teatru 
Polskiego, dyrektorem programowym rozgłośni radiowej, naczelnym 
redaktorem „Tęczy" i „Swiata kulis", doradcą literackim Wydawnictwa 
św. Wojciecha, wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Grafiki. 
Ogółem w tym okresie ukazały się 33 pozycje bibliograficzne 

1927 - debiutuje jako prozaik, wydając pierwszą część cyklu powieściowego 
„żywot Mikołaja Srebrempisanego" pt. „Godzina przed jutrznią" 

1929 - wydaje „DZIESIĘĆ BALLAD O POWSINOGACH BESKIDZKICH" -
jest to pierwsza książka drukowana czcionką polską tzw. antykwą 
Jeżyńskiego, w tekście 10 barwnych drzeworytów Zb. Pronaszki 

1931 - tomiki poetyckie: „Nad brzegami Zodiaku", „Tematy rumuńskie", 
pierwszy tom „Dramatów" 

1932 - drugi tom „Dramatów", poemat „Podkowa na progu", przekład „Ce
sarza i proletariusza" Michaile Eminescu 

1933 - obchodzi w Gorzeniu jubileusz 25-lecia pracy artystycznej. Dorobek 
jego obejmuje wówczas 65 pozycji bibliogmficznych i 5 egzemplarzy 
teatralnych · 

1933--1934 - pracuje w Katowicach. Jest kierownikiem literackim Teatru Polskiego, 
wykłada historię sztuki w Konserwatorium, śoiśle współpracuje z roz
głośnią radiową 

1934-1935 - pracuje w Krakowie jako Prezes Małopolskiego Związku Młodzieży 
Ludowej i redaktor naczelny czasopisma „Wieś" 

1935 - wydaje powieść „Zmory" oraz prawie nieznany tom poezji miłosnej 
„Wrzosy" 

1936 - ukazuje się drama „Pokój dziecinny" 
1938 - powieść „Motory" 
1938 - współpracuje z „Dziennikiem Popularnym", gdzie drukuje powieść 

w odcinkach „Martwe morze" 
1939 - wygłasza w większości miast wojewódzkich cykl odczytów pt. „W ob

ronie kultury". Po wybuchu wojny pisze dramat pt „Domek z kart" 
1940 - wyjeżdża na leczenie do Sosnowca. Mimo choroby - tworzy bardzo 

intensywnie. W ostatnim okresie życia powstaje kilkanaście szkiców 
dramatycznych, które niestety - znamy tylko z notatek. Nie zach8-
wały się do dzisiaj, zaginęły już bowiem po zakończeniu wojny 

24.IV.1941 - umiera w Sosnowcu. 
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„„.Gdy przyjdzie mi ten świat 
porzucić 

na jakąż nutę będę nucić 
melodię zgonu mą wyprawną?.„" 

STANISŁAW WYSPIAŃSKI 

Są ludzie obdarzeni przez naturę - bogatą indywidualnością, 
siłą witalną, temperamentem twórczym, wreszcie talentem. Do tego 
dodać trzeba jeszcze głód, wieczny głód życia, nieustanną pogoń za 
uciekającym czasem, ciągłą troskę aby go nie zmarnować, aby ów 
trawiący głód zaspokoić. Stąd też ludzie tacy gdziekolwiek się poja
wią są pożądani, potrzebni, wreszcie niezbędni. Bo jeszcze jedną 
cechę wymienić tutaj trzeba, cechę tak rzadką w dzisiejszym wilczym 
świecie. Obok owego bogactwa natury, wiecznego nienasycenia ży
ciem w każdym jego przejawie - bywają szczodrzy, wręcz rozrzutni, 
obdzielający sobą, swym sercem, swym ciepłem innych. Nie mogą 
bez innych istnieć, martwiąc się trudnościami w pracy kolegi, cho
rym sercem znajomego, długami sąsiada - doprowadzają do tego, że 
i inni bez nich nie wyobrażają sobie dnia codziennego. Dlatego 
nie myślę o Nim jako o zmarłym, wolę wyobrażać sobie, że wyjechał 
gdzieś daleko i teraz, kiedy późną nocą piszę te słowa, siedzi przy 
fortepianie, z okularami na czole, nieodłącznym papierosem w ustach 
i komponując muzykę wsłuchuje się w Wielką Ciszę. 



Jest rzeczą wielce trudną głosić pochwałę tych co odeszli, nie bu
dząc podejrzeń, że czyni się to dlatego, że tak nakazuje tradycja 
delikatności wobec zmarłych. A przecież wspominając Jerzego Grze
wińskiego nie tym się powoduję, a nawet 'nie naszą serdeczną, długo
letnią przyjaźniej. Wspominam dobrego, wartościowego, uroczego 
człowieka. Człowieka i artystę. 

Poznaliśmy się całe lata temu, właściwie dosyć przypadkowo. Z roz
mów nocnych o wszystkim i o niczym wyniknę/a pierwsza współ

praca, robił mi muzykę do „Powrotu Odysa" St. Wyspiańskiego. Już 

w trakcie omawiania sztuki zorientowałem się, że ma nieprzeciętne 

wyczucie teatru, to znaczy przemyślał do końca rolę muzyki w spek
taklu, jej znaczenie dramaturgiczne. Rozumiał co się do Niego mówi. 
Ta pierwsza wspólna praca najbardziej chyba utkwiła mi w pamięci. 
Konkret, konkret i tylko konkret - był bezlitosny w egzekwowaniu 
ode mnie informacji - i to nie ogólnikowych, zawoalowanych ale 
rzeczowych - ... „jak ma wyglądać ta scena?." pytał co chwilę. Ma
jąc mgliste pojęcie o całości, licząc jak zwykle na etap prób jako 
moment ostatecznej konkretyzacji pomysłów wiłem się jak piskorz -
ale bezskutecznie. Zmuszał mnie do precyzyjnych informacji, twierdząc, 
że inaczej nic napisać nie może. Ta dociekliwość kompozytora zmusi
ła wreszcie reżysera do dokładnego omówienia inscenizacji i w efek
cie przyczyniła się walnie do sukcesu przedstawienia. Tak było za 
pierwszym razem. Po tej naszej wspólnej pierwszej robocie przyszły 

następne - razem było ich około dwudziestu. Teraz, znając się już, 

pracowaliśmy inaczej. Jurkowi wystarczało z mojej strony słowo, drob
na uwaga, niezbyt precyzyjne określenie, przykład czy nawet żart cza
sem lub jakaś opowieść nie mająca na pozór nic wspólnego z oma
wianym problemem. Z jego strony wystarczało jako odpowiedź uderze
nie kilku dźwięków w klawiaturę fortepianu, zanucenie urywka me
lodii„. (I dla Niego i dla mnie wszystko było już jasne. 

Cechował Go spokój - w nerwowych, całonocnych nagraniach,· 
kiedy wydawało się, że niemożliwością jest w ciąg·u zawsze zbyt krót
kiego czasu w wynajętym studiu radiowym nagrać muzykę - Jurek 
jeden nie poddawał się ogólnej histerii. Nie była to poza - świado

mość własnej fachowości, a także zaufanie, którym szczodrze obda
rzał współpracowników, żart rzucony w porę, sprawiały że ,bywało 

około szóstej rano, po kilkunastu godzinach nagrania chłopcy grali 
tak, jakby dopiero zaczynali pracę. Stawał się cud - wszyscy „wy
liczali się", brzmienie orkiestry aż do najdrobniejszych niuansów za
dowalało już to nie mnie, ale nawet Jurka. Bo przy tym wszystkim 

był ·wymagający - wobec siebie i innych. Nie było mowy o puszcze
niu czegoś, o jakiejś łatwiźnie. Dociekliwie drążąc tekst, stawiał za
wsze przed sobą i muzykami optymalne zadania. Jako jednak człowiek 
teatru, Jurek był realistą. Wiadomo, muzyka, nagranie w teatrze zaw
sze kosztuje, często też z tego powodu w naszej pracy musieliśmy 
ograniczać „wzloty twórcze". Jurek klął, narzekał, zawsze jednak 
w końcu wpadał na pomysł dzięki któremu z konieczności ograniczona 
przez księgowość niewielka ilość muzyków nie wpływała ujemnie na 
poziom oprawy dźwiękowej przedstawienia. Nie należał do kompo
zytorów potrzebujących do nagrania orkiestry symfonicznej. linia me
lodyczna, pomysł na skład, aranżacja dzięki talentowi Jurka tworzyły 
nową jakość, tak, ie nikt nie mógłby się domyśleć, ie ograniczenia 
administracyjno-finansowe stawiały przed kompozytorem zadania do
datkowe. 

Nie mnie, dyletantowi muzycznemu oceniać twórczość kompozy
torską Jurka. Mówiłem o współpracy z Nim, teraz słów kilkoro o moim 
pojmowaniu Jego twórczości. Zawsze konsekwentny i opanowany da
leki był od poszukiwania taniego efektu. Będąc niewątpliwym talen
tem muzycznym, obdarzony wrażliwością i dobrym smakiem umiał od
naleźć własną drogę i styl twórczy. Pełni nie osiągnął - nie zdążył. 
ale w każdej kompozycji był sobą, był polskim twórcą wiernym atmo
sferze polskości i polskiego folkloru. Wszyscy przyjaciele mogli 
ocenić Jego bogatą i uczuciową naturę. Ta właśnie uczuciowość, bo
gata, często wręcz ekspresyjna znalazła odbicie w Jego pracach, 
w których główną, uderzającą wprost cechą jest wielka emocjonalność, 
zaprawiona czasem nutą niepokoju, refleksji tragicznej, rzekłbym na
wet pewna literackość gamy melodycznej tak ważna dla potrzeb te
atru dla którego tworzył. Najpełniej wypowiedział się w muzyce do 
sztuk Wyspiańskiego. Przykładowo o „Powrocie Odysa" Gazeta Po
znańska z 15.1.1972 r."„ . a najbardziej polska korzeniami sięgająca 
ludowości jest muzyka skomponowana przez Jerzego Grzewińskiego, 
który obficie cytuje znane motywy, wywołując przy ich pomocy pełen 
napięcia nastrój niczym w arcypolskim Weselu." 

Nie znałem Jurka w okresie gdy był czołowym muzykiem jazzo
wym w Polsce. Mogę tylko wspominać wieczory, kiedy to wspólnie 
słuchaliśmy najlepszych muzyków jazzowych świata, których nagrania 
miał w swej bogatej płytotece . A potem była jui pófoa noc, Jurek 
siadał do fortepianu, dopalały się świece, w pokoju ciemno było od 
dymu, Jurek improwizował, czasem tylko rzucając mrukliwie„." ten te
mat to nasz wspólny z ~rzyśkiem Komedą:„." albo:„" to grałem 
w 56 w Sopocie„ .". Ale wspominał niezbyt chętnie - i tak stosunko
wo późno sk0jarzyłem go {znając jako pianistę i kompozytora) z Grze
wińskim, czołowym polskim puzonistą jazzowym lat pięćdziesiątych. 

I jeszcze jedno. Dom. Dom, który ze swą żoną, aktorką Aliną 
Pewnicką stworzył Jurek - dom o niepowtarzalnej atmosferze, praw
dziwy gościnny, staropolski dom. Ilekroć podczas swych dalekich wo
jaży samochodowo-kolejowych, utyrany, niejednokrotnie zniechęcony 
czy wręcz załamany przekraczałem próg ich pozm:ińskiego mieszka
nia - tylekroć odnajdywałem w sobie nowy zasób optymizmu, dzie
lili się ze mnai dobrym słowem jok chlebem. Pokryte zdjęciami, afi
sZEJmi, najdziwniejszymi pomiątkami z podróży Jurka ściany mieszka
nia były świadkami naszych długich, często całonocnych rozmów. 
O sztuce, teatrze, o Polsce„ . Papieros, mocna herbata, kieliszek wódki 



i muzyko ... I plony, plony no przyszłość . Chcieliśmy wspólnie pisoc: 
operę, to rewię, to komedię muzyczną„. Codzienność teatralno, na
wał procy, brak pomysłu i najzwyczajniejsze lenistwo powodowały, 

że odkładałem cały czas pisonie. Teraz jest już za późno„.„ 
W ponury, listopadowy dzień z dalekiego Poznania otrzymałem 

wiadomość, że Jurek zmarł. Że studyjne, robocze właściwie fragmen
ty muzyki do „Powsinóg beskidzkich" są ostatnimi jakie napisał w 
życiu. Że więcej już nigdy muzyki nie napisze. Inżynier, samochodziarz 
zamiłowany, jazzman, pianista, kompozytor, kapral podchorąży Armii 
Krajowej - Jerzy Grzewiński . Mój Przyjaciel. 
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