


Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
JACEK WEKSLER 

Tadeusz Różewicz 

ZŁOWIONY 
według poematów 
Et in Arcadia ego i Złowiony 

Adaptacja. reżyseria i scenografia 
JERZY GRZEGORZEWSKI 

Muzyka 
STANISLAW RADWAN 

Prapremiera 11 mąja 1993 



2 

Udział biorą: 

OLGIERD LUKASZEWICZ (gościnnie) 

DANUTA BALICKA 
ELŻBIETA CZAPLIŃSKA 

EWA KAMAS 
MIROSLAWA LOMBARDO 

KRZYSZTOF BAUMAN 
ADAM CYWKA 

KRZYSZTOF DRACZ 
MAREK FELIKSIAK 

WALDEMAR GŁUCHOWSKI 
ROBERT GONERA 

KONRAD IMIELA (PWST) 
BOGUSLAW KIERC 

WOJCIECH KOŚCIELNIAK 
ANDRZEJ MROZEK 
HENRYK NIEBUDEK 
IGOR PRZEGRODZKI 
MIŁOGOST RECZEK 
TADEUSZ S~ÓW 

ANDRZEJ WOJACZEK 
WOJCIECH ZIEMIAŃSKI 

oraz PIOTR LYKOWSKI (kontrtenor) 

Asystent reżysera: ANDRZEJ WOJACZEK 
Asystent scenografa: BARBARA KOTYS 
Inspicjenci: JANUSZ LOZA, KATARZYNA KRAJEWIT 
Sufler MAGDALENA KABATA 
Nagrania l realizacja cliwięku: HUBERT BREGULLA 
Światło: KAZIMIERZ PIĄTEK 

3 

Tadeusz Rótewicz Fot. JE RZY OLEK 

Nie mówiłem nikomu, że wyjadę. Chodziłem tu po ulicach 
i byłem już nieobecny. Byłem lam w „słonecznej Italii". 
Chodziłem po ulicach i myślałem o powtórnych narodzinach. 
O tym, że „wyspowiadam się", że obmyję się, że raz jeszcze 
zobaczę niebo i ziemię. Chciałem zamknąć oczy i skoczyć 
z tej wieży. Ciało moje już zanurzało się w kraj nieznany, 
który mnie wzywał. Była to myśl o odpuszczeniu. Wszystkich 
„grzechów". Należę chyba do ostatniego pokolenia, które 
jeszcze „grzeszyło". Które rozróżniało dobro i zło, i było 

gotowe pokutować za „grzechy". Pokolenia, które idą po nas, 
nie znoszą pokuty, ponieważ nie wiedzą, co to jest grzech.[ ... ] 

Muszę się liczyć z tym, że j eszcze raz opiszę „piękność" 

Italii. Neapol. Czemu tak uciekam od tego wspaniałego 

tematu . Tyle światła, tyle piękna. 

Karmiłem się nim przez trzy miesiące. Uciekałem z moje
go krajobrazu, z mojego rodzinnego krajobrazu, 
z krajobrazu, który mnie zrodził. 
Zobaczyć Neapol.[ ... ] 

Tarcza z pajęczyny 
(1963) 
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Andrzej Falkiewicz 

Cztery spojrzenia na Różewicza 
(fragmenty esęju} 

Jego dzieło jest kulturą - w swym wszechpożerającym 
łakomstwie staje się całą kulturą. Różewicz jest antykulturowy 
tylko w takim stopniu, w jakim zastane języki kultury 
przeszkadzają powstaniu jego własnego języka: języka bez
barwnego, bezwonnego, niezindywidualizowanego w najwyższy 
możliwy sposób - klasycznego sensu stricto - którym 
„połyka" on wszystkie dziedziny życia. Gubi swoistość, zaciera 
granice własnych utworów przelewając je z jednego gatunku 
literackiego w inny - i w ten sposób przechodzi bez żadnego 
progu od zewnętrznego oglądu świata do doświadczenia 

wewnętrznego.[ ... ] 

Vvielcy twórcy i dzieła przeszłości sławne, ale i współczesna 
sztuka, ale i drobne zdarzenia życiowe; fakty ważne i 
nieważne, dawne i współczesne. Notatki z podróży właśnie 
odbywanej czy dopiero odbytej, ale i wspomnienia innych 
podróży odbytych kiedyś, równie ważnych albo i tak samo 
nieważnych jak ta. która miała stać się przedmiotem opisu. 

Podróżowanie w przestrzeniach fizycznych, ale i przemie
rzanie przestrzeni psychicznej, podróże do własnej młodości, 
dzieciństwa; świat wewnętrzny i świat zewnętrzny przemie
rzane tym samym środkiem lokomocji, wyrażane tymi samymi 
„niczyimi" słowami, często w tym samym zdaniu (mistrzostwo 
tych połączeń w prozopoemacie Złowiony!). 
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Utwór Różewicza - ten, który dopiero powstaje - ale 
i włamywane weń utwory wcześniejsze, funkcjonujące nieg
dyś w innych kontekstach, teraz współtworzące kontekst 
nowy, często będące j ego zalążkiem (ten „autocytacyjny" 
rodowód j st znamienny dla wielu utworów scenicznych 
Różewicza). [ ... ] 

[ ... ] W Śmierci w starych dekoracjach - gdzie autor ustami 
swego narratora podaje w wątpliwość wszystko, co nazywamy 
kulturą, po to, by n a końcu kazać umrzeć mu w czarnych 
otwierających się ustach gipsowego sfinksa - więc w samym 
środku tego, co z tak wielkim nakładem słów przedtem 
zdemaskował, „ unieważnił". W przedmowie do II wydania 
pisze: „Zanim mój bohater umarł, zrozumiał, 7e sfinks, na 
którego patrzy, jest fałszywy, że jest atrapą ulepioną z gipsu, 
szmat i papieru przez wielogłowego dekoratora". Ale jedno
cześnie trzeba deklarację tę pogodzić z ostatnim obrazem, 
który widział umierający: „usta były kształtne i pięknie 

zarysowane zamknięte czarne wargi o tajemniczym kształcie 
uśmiechały się do mnie ten senny uśmiech wypełniony jak 
owoc rozkoszą płynął do mnie z gipsowego pyska pomalo
wanego potwora który leżał wśród papierowych gór nad 
płóciennym niebieskim jeziorem w ciemności w samym jej 
błękitnym środku zaśpiewał ptak i czarne wargi zaczęły się 
powoli rozchylać". Końcowy obraz powieści - podobnie jak 
trzy ostatnie linijki Hioba - pełni funkcję przewrotnie 
zachowawczą: wywód zaprzeczający tradycji puentuje w spo
sób, który temu zaprzeczeniu zaprzecza. Autor opowiada się 
po stronie samego życia, w imieniu współczesnego człowieka 
demaskuje kłamstwa kultury przeciwstawiając im nagą rze
czywistość, j edyną rzeczywistość zrozumiałą dla swego bo
hatera, lecz każe mu czuć i myśleć po stronie lustra 
odbijającego życie, nie po stronie życia - w niedostępnej 
dlań strefie muzeów, w starych dekoracjach. Im gwałtowniej 
swymi utworami tradycji zaprzecza, tym mocniej przebywa 
na jej gruncie. Im bardziej w swych deklaracjach jest 
antykulturowy, tym wyłączniej prowadzi swą grę po stronie 
kultury. Na tej niekonsekwencji odepchnięcia kultury w 
kulturze, uwolnienia się od tradycji na gruncie tradycji i 
w jej języku, zbudowana jest twórczość Różewicza. Nie można 
w całości przyjąć jego sztuki nie przyjąwszy i nie wyczer
pawszy tej podstawowej niekonsekwencji. 
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Ku ltu rowe odniesienia , zaws ze obecne w tej twórczości , 
stopn iowo, gdzieś od tomu Rozrrwwa z księciem, stają się 

częstsze. Wielokrotnie i wielorako obecny Szekspir. Europej
skie muzea. Wystawy współczesnej sztuki. Ale zwłaszcza -
wzrastająca rola podróży włoskich, antyczna i renesansowa 
kultu ra Itali i, k tóra przejmuje na siebie funkcję zamiennika 
całej kultury , staje s ię modelem poddawanym wciąż tej 
samej operacji. po jednej s tronie znajduje się wspaniała 

niegdyś Arkadia, po drugiej - nie wierzący i nie rozumiejący 
boh ater, w imieniu którego i ustami którego wytacza się 
przeci niej proces . 

Nowy dawny „boh ater" Różewicza jest bezdomny - i 
dlatego, że bezdomny, przebywa naraz we wszystkich miej 
scach ; dlatego tak pośpiesznie teraz wycieczkuje, tak go
rączkowo zaczyna podróżować po świecie . Jest bezdomny 
takż w tym sensie, że pozbawiony oparcia, j akie s twarza 
współczesna kultura - i dlatego, że pozbawiony oparcia we 
współczesności, przebywa naraz w wielu czasach. „Człowiek 
współczesny jest równoczesny" (Tarcza z pajęczyny) . Stąd 

la ogromna rola podróży włoskich w twórczości Różewicza 
począwszy od Zielnnej róży i Głosu anonima - zwiedzanie 
Włoch jest przecież nie tylko pokonywaniem przestrzeni, ale 
również pośpieszną wędrówką po tysiącleciach tradycji. 

Wszystko, co „bohater" w swych podróżach spostrzega , 
zasługuje na uwagę, ponieważ nic nie zasługuje na uwagę 
szczególną; wszystko zatem zostanie zinwentaryzowane - i 
wszystko zinwentaryzowane w ten sam pośpieszny, bezładny 
sposób - w poezji, prozie, dramatach. Sporządzając swe 
heterogeniczne poezje nie-poezje, prozy-nibyprozy, niedra
matyczne dramaty, aut.or w sposób oczywisty orzekał o 
świecie . Mieszając literackie gatunki, mówił o zatarciu dot.y
chczasowych pojęć i norm, ignorując zastane rygory formalne, 
sporządzał dowód śmierci kultury i płynności wszystkich 
zasad.[.„] 

Chciał stworzyć bohatera, którego każde słowo będzie 

najdoskonalej każde - ale zrozumiał, że taki „bohater" 
mówiąc niczego nie wyjawi. To. co trzeba powiedzieć o nim, 
nie jest zawisłe od typu materii słownej, nie da się tego 
wyrazić żadną okolicznością językową. lecz trzeba wyrazić 

inaczej . Różewiczowski anonim, zdany na zasób słów współ
czesnej gazety i środków masowego przekazu, nadal sporządza 
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swe wielosłowne protokoły, ale przedmiotem zainteresowania 
autora nie jest jego świat i jego język, tylko rozumiana 
najszerzej „sytuacja", w jakiej on się znalazł, najobszerniejsza 
„formuła", w którą można bohatera (czy „bohatera") wpisać. 
Przedmiotem poszukiwanym jest nie to, dostępne każdemu 

i będące własnością wszystkich, lecz coś, co potrafi nazwać 
tylko artysta. Na przekór „słowności" dzieła Różewicza -
na przekór temu, że ulubionym jego surowcem jest cytat 
słowny. cudzy zapis - tym poszukiwanym przedmiotem 
staje się obraz; tylko obraz daje szansę stworzenia najob
szerniejszej formuły, tego najbardziej lapidarnego i już poza
dyskursywnego nazwania, które niekiedy podejmuje sztuka. 
Można to nazwanie określić mianem mitu - w tym znaczeniu, 
w jakim mitami są greckie mity wykorzystywane przez 
an tycznych dramaturgów w tragediach, w jakim mitem jest 
„zamek" Kafki czy okoliczność bezosobowego wymiaru spra
wiedliwości w Procesie: najmniejsze, lecz przestronne naczy
nie, zdolne pomieścić w sobie doświadczenia współczesnych. 
Cały problem tak wymierzonego dzieła - a więc i dzieła 
Różewicza - tkwi w celności, w trafności tej ostatecznej 
formuły. Pisarz zaczyna drążyć coraz bardziej świadomie do 
kształtu , w którym musi siebie odnaleźć każdy, ale który 
może s worzyć tylko on jeden, artysta - J edyny w tym, 
że bardziej przeciętny, najdoskonalej Każdy. w swej prze
ciętności doskonały . Przyszła ranga jego dzieła będzie zależała 

od tego, czy i w jakim stopniu następcy w kształcie przez 
nie ·o s tworzonym rozpoznają siebie i nas. 

Tru dno orzec, czy uświadomienie tej drogi twórczej zapro
wadziło autora do teatru , czy też właśnie było już wynikiem 
jego zainteresowai1 teatralnych; na tomiast z całą pewnością 
tłumaczy , dlaczego stopniowo dramaturgia wysuwa się w 
jego twórczości n a plan pierwszy. Wyjaśnia również chara
kterystyczne cechy j ego utworów scenicznych. Tym , co naj 
bardziej interesuje Różewicza w teatrze, jest obraz, a nie 
akcja dramatyczna - j eden n ieruchomy ucieleśniony znak 
(może być nim np. poziomo ułożone ciało boh atera Kartoteki 
czy przebywaj ący na czworakach tytułowy bohater utworu 
Na czworakach). a nie ciąg przyczyn i skutków. Niekiedy 
jest ten znak opatrywany dużą ilością słów, które wszakże 
mają tylko luźny związek z tym, co dzieje się n a scenie 
(lub raczej - z tym, co na s cenie zostało pokazane, bo 
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problem dramaturgii Różewicza właśnie na tym polega , że 
na scenie prawie nic się nie dzieje); niekiedy zaś (lak np . 
w u tworach z cykl u Teatr niekonsekwen<;ji, tak w Przyroście 

naturalnym) autor poprzestaje na obrazie scenicznym, na 
tych unieruchomionych sytuacjach i w dobrej lub niedobrej 
wierze przekazuje je do rozwinięcia reżyserowi . Jedną częścią 

swego chcenia chciałby pozostać wziętym dramaturgiem, 
którego pełnospektaklowe utwory wystawiane są z powodze
niem na akademickich scenach, drugą częścią - chce być 
wierny sobie, wierny temu, co z siebie i własnej twórczości ł 
zrozumiał. Jedną częścią chcenia sporządza wielosłowne 

„dramaty" w tradycyjnym rozumieniu, drugą częścią zmierza J 
do tego najbardziej lapidarnego nazwania. którego nie da 
się już rozwinąć w spektakl. Na tym polega oryginalność i 
niekonsekwencja całej dramaturgii Różewicza, nie tylko kró t-
kich utworów opatrzonych zbiorczym tytułem Teatr niekon
sekwencji.[ ... ] 

[ .. . ] Formotwórcza - jedn ak formotwórcza! - rola Róże
wiczowskiej dramaturgii jest jednym z ciekawszych zagadnień 
współczesnego teatru, nie tylko polskiego, i powinna się 

stać przedmiotem osobnych rozw~żań. Można spojrzeć na 
dramaty Różewicza jak na formy negatywne, albo lepiej -
negatywy form , które w specyficzny dla siebie sposób bywają 
wypełniane ciałami aktorów, materiałami sceny, życiem sceny, 
uczuciami i myślami twórców przedstawienia i widzów.[ ... ] 

Animula, uagula, blandu[a. .. 

Duszyczko, błq.dniczko, kochana, 
Ciała mego gościu i drużlco -
W )alcie ty strony cxiclwdzisz, 
B[edziutka, naga, zziębnięta? 

Twórczość, 8 / 1980 

Już nie będziesz żartować, nie będziesz„. 

(epigramat Hadriana) 

I 
1 

Płynąłem inny ja. I czemu wracałem w nocy. 
(Złowiony) 

9 
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Envin Now iaszalc Fot. WOJCIECH PLEWlŃSK! 

W Teatrze Polsk im we Wrocław:iu. w wielkiej sali o dwóch kondyg
nacjach balkonów. odwróc ił Grzegorzewski - reżyser układ widowni i 
sceny. Widzów umieśc ił na scenie. akcj a toczy się w przestrzeni całej 
widowni. W najogóln iejszym planie zabieg ten określa ty p teatru. jaki 
uprawia Grzegorzewski - teatru odcinającego si ę od iluzyjnej konwencji 
czwartej ściany. teatru . który ostentacyjnie ujawnia swoją teatralność . 
Równocześnie umieszczenie nas , widzów, na scenie włącza nas orga
n icznie, jako aktorów niemych . w przebieg zdarzeń. 
Mając przed sobą kopułę teatru , piętra balkonów. od początku 

zn ajduj emy się w miejscu, ku któremu Bohater zdąża w trakcie 
spektaklu . J es t to m iejsce śmierc i Bohatera - termy Karakall i. Ale 
jes t to także znak. metaforyczna synteza Rzymu, miasta Koloseum i 
kopuły Bazyliki św. Piotra , miasta starych dekoracj i europejskiej 
kultury. skamieniałego teatru życia, które przeminęło . 

Nieme postacie widzów pogrążone są w tym samym bezczasowym 
trwaniu, co teatralna architektura. To, co się zdarza Bohaterowi, jest 
krótkim błyskiem istnienia wobec wiecznej ciszy I śmierci, jest skończo-
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nym spektaklem życia wobec nieskończoności śmierci. Losy Boha tera 
widzowie oglądają .z tamtej s trony". Boha ter żyje w spektaklu nie 
tylko ku własnej śmierci, ale i w obliczu cleni. które już przekroczyły 
jej granice. [ ... ] 

Elżbieta Morawiec, Dialog, 10/ 1980 

Śmierć w starych d e koracjach Tadeusza Różewicza 

Adaptacja, reżyseria i scenografia - Jerzy Grzegorzewski. 
Muzyka - Stanisław Radwan. 

Jury XIX Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych pod prze
wodnictwem Konstantego Puzyny przyznało J erzemu Grzegorze
wskiemu nagrodę za inscenizację Smierci, a Stanisławowi Radwanowi 
- za muzykę. 

W grudniu 1978 przedstawienie prezentowane na Warszawskich 
Spotkaniach Teatralnych. 

W spektaklu wystąpili: Ewa Kamas , Mirosława Lombardo, Ja
dwiga Skupnik, Jerzy Fornal, Bogdan Koca, Zdzisław Kozień , Piotr 
Kurowski. Cezary Kussyk. Janusz Łoza, Andrzej Mrozek , Erwin 
Nowiaszak , J erzy Racina , Andrzej Wilk, Andrzej Wojaczek, Tadeusz 
Wojty ch (gościnnie) . 

H anna ChomlJalcow . Tadeusz Wojtych Fot. WOJCIECH PLEWIŃSKI 
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Fot. KRZYSZTOF GIERALTOWSKI 

Jerzy Grzegorzewski był w la tach 19 75-19 81 związany 

z Teatrem Polskim we Wrocławiu , początkowo jako reżyser. 
a w sezonach 1978/79 , 1979 / 80 i 1980/81 pełnił funkcję 

kierownika artys tycznego Teatru. 

Pracę rozpoczął we wrześniu 19 75 roku próbami Ślubu 
Gombrowicza (premiera 6 s tycznia 1976). w następnych 

sezonach zrealizował przedstawienia (wszys tkie we własnej 

scenografii): żołnierz królowej Madagaskaru Sygietyńskiego i 
Tuwima (premiera 22 s tycznia 19 77), śmierć w starych 
dekoraqach Różewicza (premiera 19 maja 19 78}, Nie-Boska 
komedia Krasińskiego (premiera 2 marca 1979), Sen nocy 
letniej Szekspira (premiera 27 m arca 1980), Ameryka Kafki 
(premiera 26 października 1980). 

ile piękna przypada 
na głowę jednego człowieka 
na kuli ziemskiej 
ile prawdy na jednq głowę 
mięso trawi mięso 
kryzys współczesnej cywilizacji 
trwa tak długo 
lecz podejrzewam że nie ma kryzysu 
jestem mięsożerny 
czy pan życzy nogę czy pierś 
czy podać tatara 
jesteśmy przedmurzem 
proszę tatara najazdy tatarskie 
kwiat rycerstwa zginql 
tatara przyprawić 
pan życzy życzę tatara 
Et in Arcadia ego 
pan też udaje don Kichota 
te wiatraki bez skrzydeł 
to zwykłe szalety 
proszę podejść bliżej 

pan mnie łapie za słowo 
ile mięsa ile prawdy 
przypada na jednq głowę 
co spada 

(Et in Arcadia ego - fragmenty) 
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Maria Dębicz 

POST SCRIPTUM 

Jest maj 1978 roku. Zbliża się 19. Festiwal Polskich 
Sztuk Współczesnych. Jerzy Grzegorzewski pracuje nad 
adaptacją sceniczną opowiadania Tadeusza Różewicza Śmierć 
w starych dekoracjach. 

Premiera w ostatnim dniu Festiwalu. 

I • 

31nie-rc 

Jl' da~C(di dti C)ra c;1'at4-

TRatr- 13/sk;' 
NRtJct.ltt; 
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Od czasu do czasu odwiedza nas Autor. Proszę, żeby 

napisał tytuł do programu. Pisze wyraźnie jak na okładce 
szkolnego zeszytu. - Za starannie - mówi Reżyser. Na 
stronę tytułową daję litery "ze składu". 

Grzegorzewski dokonuje radykalnego posunięcia: odwraca 
przestrzeń sceniczną. Aktorzy będą grać na widowni, publi
czność z~siądzie na scenie. Erwin Nowiaszak przymierza 
kostium Spiewaczki-Diwy i przenosi się na I balkon. Jerzy 
Taczalski - szef techniczny Teatru omawia z Reżyserem
Scenografem „pożar" na widowni. Strzępy delikatnej materii, 
umieszczone między rzędami foteli, oświetlone i poruszane 
za pomocą wentylatorów, będą „grały" płomienie. 

Na Festiwal zjeżdżają goście. Jest Stary Teatr z Życiorysem 
Kieślowskiego. Przyjechał już Powszechny Hilbnera z Roz
mowami z katem Moczarskiego w reżyserii Wajdy, Narodowy 
z Dwoma teatrami Szaniawskiego i... Ireną Eichlerówną, 

wrocławski Współczesny zagra Trzema krzyżykami Kajzara ... 
Jury, któremu szefuje Konstanty Puzyna przyzna nagrody. 
Bardzośmy się spierali - powie potem Roman Szydłowski. 
Dzwonię w nocy do Warszawy, żeby powiedzieć Hilbnerowi, 
jakie nagrody ma Moczarski... 

Jest maj 1993 roku. Zbliża się 30. Festiwal. Jerzy Grze
gorzewski pracuje nad adaptacją sceniczną poematów Ró
żewicza: Złowiony i Et in Arcadia ego.. Prapremiera w 
pierwszym dniu Festiwalu. Odwiedza nas Różewicz. Proszę, 

żeby napisał tytuł do programu. - Zbyt staranne - mówi 
Reżyser. Daję litery „ze składu" . 

Minęło 15 lat. 

Nie ma już Zygmunta Hilbnera, współtwórcy tego Festi
walu. Nie ma Keta Puzyny. Od dziesięciu lat nie żyje Helmut 
Kajzar. Nie ma Romana Szydłowskiego, Ireny Eichlerówny. 
Pewnego zimowego dnia zmarł w Hamburgu Erwin Nowiaszak. 
Dwa lata temu - w kwietniu - pożegnaliśmy Jurka Ta
czalskiego. 

Przeglądam zwykły szkolny 60-kartkowy zeszyt w czarnej 
zniszczonej okładce. Na nalepce napis: „Złowiony poemat 
1 ~63". Kilka pierwszych stron wycięto. Pozostałe zapisane 
rownym, gęstym pismem. Złowiony, zawiązki innych poema-
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tów: Tarcza z pajęczyny, Regio; cytaty z lektur, zapiski z 
podróży„. Obwiedziona liliową kredką data: 4 maj 1963 „ .i 
notatka: "Umiera się zawsze w starym kręgu, trzeba go 
przekroczyć, trzeba go rozbić i opuścić". 

Minęło 30 lat. 

Zastępca dyrektora: KAZIMIERZ BODZANOWSKI 

Kierownik techniczny: ADAM SADURA 

Rekwizytor: J ERZY LASKOWSKI 

Zastępca kierownika d / s eksploatacji: BOLESŁAW BAŃSKI 

Brygadier sceny Teatru Polskiego: MAREK STAPKIEWICZ 

Kierownicy pracowni: 

k rawieckiej damskiej: KAZIMIERA KIERWIAK 
krawieckiej męskiej: GRZEGORZ RAGAN 
perukarskiej: ZOFIA HEJNE-BREGULLA 
szewskiej : JERZY PORZYCZEK 
modelarskiej: ANDRZEJ GEMBORYS 
stolarskiej: J ERZY DOMŻALSKI 
malarskiej: MARIAN KMIECIAK 
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w godz. 9-16, teł. 387-89 oraz 386-53 w. 261. 
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