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W roku 1979 w Starym Teatrze w Krakowie grano przez kllkadzlesląt 
wieczorów przedstawienie pt. „Dziesięć ponretów z czajką w tle". 
To przedstawienie w STUDIO łączy z tamtym tytuł, autor, 
Teresa Budzisz-Krzyżanowska jako Arkadlna, jeszcze reżyser, scenqgraf, 
kompozytor. Poza tym wszystko jest tu Inne I zaczęte od początku. 1 
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Do Aleksego Suworlna 

21 listopada 1895, Miellchowo 

No więc, sztukę skończyłem. Zacząłem ją forte, skończyłem pianissimo, wbrew 
wszelkim zasadom dramaturgii. Wyszło opowiadanie. Bardziej jestem nieza
dowolony niż zadowolony; czytając nowo narodzoną sztukę przekonuję się raz 
jeszcze, że żaden ze mnie dramaturg. Akty są bardzo krótkie, jest Ich cztery. 
Chociaż to na razie tylko szkic sztuki, projekt, który do przyszłego sezonu będzie 
zmieniany milion razy, dałem już tekst do przepisania w dwóch egzemplarzach na 
remingtonie (maszyna robi dwa egzemplarze naraz} I jeden egzemplarz przyślę 
Panu. Proszę tylko nie pokazywać jej na razie nikomu. („.) 

Oddany A. Czechow 

Do Michała Czechowa 

18 października 1896, Petersburg 

Sztuka zrobiła głośną klapę. W teatrze panowała ciężka atmosfera napięcia, 
zdziwienia I skandalu. Aktorzy grali głupio, ohydnie. 
Stąd morał: nie pisać sztuk. 
Mimo wszystko jestem cały I zdrów, nie tracę apetytu. 

Do Heleny Szawrowej - Just 

Wielce Szanowna Koleżanko! („.) 
Pogoda w Jałcie nadal bardzo ładna. 

Wasz tatuńcio A. Czechow 

26 grudnia 1898, Jałta 

Z Moskwy piszą ml I trąbią na całego, że „Mewa" odniosła sukces. Ale ponieważ 
zawsze mam z teatrem pecha, jedna z aktorek zachorowała po premierze - I teraz 
mojej „Mewy" nie grają. 
Takiego mam pecha z teatrem, straszliwego pecha, że gdybym się ożenił z aktorką, 
urodziłby się nam na pewno orangutan albo jeżozwierz. Proszę pisać I przysłać ml 
jeszcze jakąś książkę. 

Oddany A. Czechow 

Zapomniałem o najważniejszym: Szczęśliwego Nowego Roku! 



Elżbieta Baniewicz 

Surrealistyczne powinowactwa Grzegorzewskiego (fragmenty) 

( ... ) Taki, a nie Inny wlzualny kształt przedstawień Grzegorzewskiego 
wynika z określonego układu pozostałych elementów, llteratury I jej znaczenia, 
działań aktorów, rytmu, ruchu, pozostaje skutkiem tego układu, a nie jego 
przyczyną. Kształt wizualny pozostaje w równym stopniu obciążony znacz~ 
niaml, co wszystkie pozostałe elementy spektaklu. 

Sam Grzegorzewski przyznaje się do teatru llteracklego, przywiązującego 
szczególne znaczenie do słowa, które zabrzmi właściwie tylko w przestrzeni 
zgodnej z materląjęzykową utworu. Fascynuje go przede wszystkim literatura 
pokazująca człowieka w jego walce ze światem, który go otacza, I który jest 
w nim. Nie jest to wizja pogodna. Ukazuje świat trapiących koszmarów. Są tu 
również tajemnice, obszary trudne do rozszyfrowania, nieledwie przeczuwane. 
Staram się zbllżyćclo tej literatury, odnaleźć jej świat na scenie. Jednocześnie 
ulegam jej. Siła tych utworów jestobezwladnlafąca. Trudno się potem od nich 
uwolnić, wciągają w swoje zawiłości, których do końca nie rozumiem, a które 
mnie fascynują. - To wyznanie Grzegorzewskiego z wywiadu ogłoszonego 
w „Polityce" (nr 2 z 8 stycznia 1977 r.) ma, jak się wydaje, duze znaczenie dla 
odczytania jego teatru. 

Jednym z utworów przez niego wspomnianych jest z pewnością „ Czajka" 
Antoniego Czechowa, zreallzowana po raz pierwszy w łódzkim Teatrze Im. 
Jaracza w roku 1971, niemal równocześnie z "Balkonem" Geneta. Pewne 
wątki sztuki znalazły się w wystawionych w wars~wsklm Teatrze 
Dramatycznym „ Warjacjach", autorskim spektaklu reżysera. Po raz trzeci 
sięgnął do „Czajki'' Grzegorzewski obecnie, wystawiając ją w 1979 roku 
w krakowskim Teatrze Starym. ( ... ) 

Jaki nadrzędny sens mają zaprogramowane w tym spektaklu działania 
aktorów? Dlaczego bohaterami tego anu, który Jest snem reżysera? wi
downi?, stały się właśnie postacie z "Cza/kl' Czechowa. Dlaczego właśnie 
z tej sztuki? Co wynika z przedstawienia Grzegorzewskiego dla Interpretacji 
utworu rosyjskiego dramatopisarza? Co wynika dla rozum lenia Jego własnego 
teatru? Te właśnie pytania narzucają się w sposób najbardziej oczywisty po 
obejrzeniu „Dziesięciu portretów z czajką w tle". 

Warto w tym miejscu przypomnieć pewien epizod z dziejów surreallzmu 
dotyczący teatru. Nie Istniał nigdy żaden teatr, który by programowo wy
stawiał sztuki surrealistyczne - choć takle powstały - Jak Antoine sztuKI 
naturalistyczne czy Paul Fort I Lugn9-Po6 utwory symbolistów. Ale 
o możllwoścl stworzenia tego rodzaju teatru świadczy historia teatru Im. 

I 
) 

' ) 

Alfreda Jarry, jednego z bardziej rewolucyjnych przedsięwzięć teatralnych 
XX wieku, którego znaczenie I wpływ wynikają bardziej z programu ar
tystycznego, sformułowanego przez jego twórców, niż konkretnych dokonań 
artystycznych. Tezy Artauda I Vltraca, jego współzałożycieli, przypominające 
pierwszy „Manifest surreallzmtl' Bretona, stały się wprawdzie nigdy .nie zre
alizowanym postulatem pod adresem tej sceny, do dziś jednak budzą zain
teresowanie wśród twórców teatru. Vltrac I Artaud oclrzucall ryczałtem 
wszystkie współczesne teorie teatru naturalistycznego - bezużytecznej 

fotografii rzeczywistości, teatru psychologicznego, spektaklu rozrywkowego. 
Pragnęll stworzyć spektakl, który zerwie z obowiązującymi konwencjami, 
wydobęclzle bardziej lub mniej sthJmlone namiętności widzów, doprowadzi 
do buntu I /nclywldualnego wyzwolenia. Nie zamierzali odtwarzać na scenie 
Izby tortur czy sali operacyjne/, ale świat realny I na pograniczu realności, na 
który rzutować będą prawa marzenia sennego I który będzie w teatrze tym, 
czym elfa surrealistów fest „prawdziwe życle"-plsze w swej książce „Dada 
I surrealizm w teatrze" Henri Behar. Warto przytoczyć z „Manifestu teatru 
niespełnionego" Antonina Artauda, jak on sam formułował zadania tego 
teatru : „ Wszystko co należy do nieczytelnej I magnetycznej fascynacji snów, 
wszystkie te ciemne pokłady świadomości, które są tym właśnie, co nas 
w umyśle zajmuje, tak, to wszystko chcielibyśmy zobaczyć, jak promienieje 
I triumfuje na scenie, choćbyśmy mieli sami siebie zgubić I narazić się na 
śmieszność ogromnej porażki." 

Związki spektaklu Jerzego Grzegorzewskiego z eksperymentem surrea
listycznego teatru wydają się oczywiste. Jest on bowiem, podobnie jak kilka 
wcześniejszych przedstawień tego reżysera, praktyczną kontynuacją 

porzuconego wątku teatralnych poszukiwań, sformułowanych teoretycznie 
ponad pięćdziesiąt lat temu. Fakt realizowania sztuki Czechowa, dramaturga 
wywodzącego się z naturallzmu, którego pisarskim żywiołem jest psycholo· 
gla, wskazuje na podobny francuskim twórcom zamiar polemiczny wobec 
tego rodzaju teatru. „Czajka'' okazuje się w tym przypadku pretekstem do 
rozważań reżysera o kształcie jego własnej wizji, tym dogodniejszym, że I dla 
Czechowa stanowiła ona rodzaj manifestu artystycznego. Obok tej amońicznej 
struktury Czechowa oddającej „samo życie", obecnej w pamięci widzów, 
lsfnleje paralelnle amońlczna struktura wizji sennej Grzegorzewskiego. Jeśll 
pamiętać równocześnie o tym, że dla surrealistów struktura marzenia sen
nego pozostawała analogią do struktury procesu twórczości artystycznej, to 
„Dziesięć portretów" można również odebrać jako rzecz o procesach 
twórczości ciktorsklej I reżyserskiej, jako wypowiedź artysty o sztuce teatru, 
o jego estetyce. 

„Miesięcznik Llterackl" 198018 
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Mieczysław Piotrowski 
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- Dopiero po przerwie będzie pan lewitował 

Reżyserowi Grzegorzewskiemu 

w bieżącym repertuarze: 

duża scena 

Józef Szajna DANTE (praprem. 20.04.1974) 

Tadeusz Różewicz PUŁAPKA 
reżyseria i scenografia Jerzy Grzegorzewski (prem. 15.01. 1984) 

POWOLNE CIEMNIENIE MALOWIDEŁ na motywach .Pod wulkanem" Malcolma Lowry'ego 
scenariusz, reżyseria , scenografia Jerzy Grzegorzewski (praprem. 22.06.1985) 

Bertolt Brecht OPERA ZA TRZY GROSZE 
reżyseria Jerzy Grzegorzewski, scenografia Barbara Hanicka (prem. 9.02.1986) 

Jerzy Grzegorzewski TAK ZWANA LUDZKOŚĆ W OBŁĘDZIE według St. I. Witkiewicza 
reżyseria Jerzy Grzegorzewski, scenografia Barbara Hanicka (praprem. 20.03.1987) 

DZIADY - IMPROWIZACJE sceny z poematu dramatycznego Adama Mickiewicza 
w układzie Jerzego Grzegorzewskiego 
reżyseria, scenografia, kostiumy Jerzy Grzegorzewski (praprem. 23.12.1987) 

USTA MILCZĄ DUSZA ŚPIEWA na motywach operetek F. Lehara i E. Kalmana 
scenariusz, reżyseria Jerzy Grzegorzewski, scenografia Barbara Han icka, Krystyna Kamler 
(praprem. 28.05.1988) 

Woody Allen DZIAŁANIA UBOCZNE 
scenariusz i reżyseria Adam Hanuszkiewicz 
scenografia Krystyna Kamler (praprem. 31.12.1988) 

PIELGRZVMI I TUŁACZE scenariusz, scenografia i reżyseria Jerzy Kalina (praprem. 7.04.1989) 

mała scena 

Józef Szajna REPLIKA (praprem. 7.10.1973) 

Samuel Beckett KOMEDIA. OSTATNIA TAŚMA 
przekład i reżyseria Antoni Libera, scenografia Aleksandra Semenowicz (prem. 17.03.1985) 

Woody Allen ZAGRAJ TO JESZCZE RAZ 
reżyseria Adam Hanuszkiewicz, scenografia Krystyna Kamler (prem. 31 .12.1986) 

Tadeusz Różewicz STARA KOBIETA WYSIADUJE 
reżyseria Marek Chojnacki, scenografia Jean-Franc;ois Jaquier (prem. 5.10.1988) 

Tadeusz RóŻfwicz KARTOTEKA 
reżyseria Zbigniew Brzoza, Maciej Cirin, Szczepan Szczykno, Jąroslaw Kilian 
warsztat PWST, scenografia Aleksandra Semenowicz (prem. 10.02.1989) 



zastępcy dyrektora Krzysztof Kosmala 
Jerzy Taczalski 

kierownik artystyczny galerii Zbigniew Taranienko 

inspicjent Ewa Dworecka 

kierownik techniczny Sławomir Orliński 
kierownictwo pracowni: 
akustycznej Roman Puchalski 
elektrycznej Zbigniew Wolski 
krawieckiej damskiej Danuta Cis/owska 
krawieckiej męskiej Antoni Frączek 
modelarskiej Ireneusz Sołtysiak 
perukarskiej Halina Cieślak 
stolarskiej Zbigniew Głowacki 
ślusarskiej Ryszard Lipiński 
tapicerskiej Wiesław Dalba 
garderoby Barbara Bańkowska 
brygadier sceny Zbigniew Romankiewicz 

kierownik administracyjny Halina Tomczak 
kierownik organizacji pracy artystycznej Jolanta Boniewicz-Wójcicka 
z-ca kierownika organizacji widowni Ewa Szypołowska 
kierownik widowni Krystyna Bartnik 

wydawca: Centrum Sztuki STUDIO im. St. I. Witkiewicza, Warszawa, luty 1990 

opracowanie programu Ewa Wrońska 

Sprzedaż biletów na dwa tygodnie przed przedstawieniem. 
Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje Organizacja Widowni, tel. 202 102 w godz. 9-16 
oprócz wolnych sobót, niedziel i świąt. ~ 2 q - I z 
KASA TEATRU tel. 200 211 w. 29 41 czynna w godz. 10-14 i 15.30-19, ---... ~\ . 
w poniedziałki w godz. 10-16, w wolne soboty, niedziele i święta w godz. 14-19. 

Przedsprzedaż biletów prowadzi również ZASP, Al. Jerozolimskie 25, tel. 21 93 83 
w godz. 10-17 oraz SYRENA, ul. Krucza 16122, tel. 25 72 01 w godz. 10-17.30. 

Galeria STUDIO 
wystawy czasowe i zbiory sztuki współczesnej 
czynna codziennie oprócz poniedziałków w godz. 11.30-17 
w wolne soboty, niedziele i święta w godz. 14-17.30 
oraz przed każdym spektaklem i w czasie przerwy Cena 1000 zł 
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