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Tadeusz 
RÓŻEWICZ 
Tad(:usz Różewicz urodzony w 1921 roku 
w Radomsku, studiowat his torię sztuki na 
VJ, od 37 lat mieszkaj ący 1Ne Wrocławiu, 
konsekwenmie strzegący niezależności, 

u nikaj ący rozg!osu, niedos tępny dla 
dziennikarzy i s L roniący od poli lyk.i, 
o s iągną! niekwestionowany autorytet. 
Piszą o nim moralista, klasyk awangardy, 
prekursor postmodern izmu, pi sarz 
misLyczny, poeta codzienności. 
Tłu maczony na ponad 40 J ęzyków. 

LaureaL wielu nagród literackich, 
państwowych i międzynarodowych, min. 
Austriackie] Nagrody PaI'lstwowej w Dzie
dzinie Literatury Europejskiej I 1982/, 
Nagrody Nike /2000/, Premio Librex 
Montale /2003/ Jest doktorem honoris 
causa kilku unii ersytetów, cztonkiem 
Akademii Sztuki w Niemczech, hono
rowym cztonkiem towarzys tw li terackich 
i naukowych. 

Poeta, którego dzieto towarzyszy kilku 
pokoleniom czyLelników i l:V\rórców teatru 
XX i począLków XXI wieku. Zadebiutował 
po wojnie tomem poezji „Niepokój" /1947/, 
w którym dramat pokolenia "po 
Oświęcimiu" wyrnzii nowym j ęzykiem 

poetyckim, nazwanym przez krytykę 

czwartym systemem wersyfikacyjnym. 
Wkrótce okazalo się, że poeta - nowator, 
z równym povvodzeniern uprawia inne 
formy literackie. Na przemian z kolejnymi 
tomami poezj i „Czerwona rękawiczka" 

/1948/, „Czas który idzie" /1951/, 
„Równina" /1954/, „Poemat otwarty"/1956/, 
pojawiały si ę repor taże, opowiadania, 
scenariusze filmowe „Kartki z Węgier" 

/1953/, „Opadły liście z drzew"/1855/, 
"Pf'zerwany egzamin"/1960/, „Tf'ZI)' kobiety", 
"Miejsce nu ziemi" /1960/ 
Będąc znanym, cenionym poetą, zadebiu
tował w 1960 roku Jako dramaturg. Jego 
„Kartoteka" orwmzyła 'N teatrze, jak 
l\'C ze~niej .Niepokój" w poezji, nmvy 
rodzaj scenicznej wypowiedzi. Rozb ita na 
epizody, nie poddająca się prostym 
regułom biografia Bohatera, zo stała 

wyrażona otwartą formą dramatyczną 

Było to jednocześnie wyzwolenie z kon
wencji ,,fabularnego dialogu" i próba 
uchwycenia toż.samości Bohatera. 
Powstała dwa la ta póżniej sztuka 
„ Ś \ riadkovv:ie albo nasza mata stabilizacja", 
s tała s i ę, obok „Kartoteki", naj częściej 

W)'S tawianą pozyCJą na awangardowych 
scPnach i w LPa trach studPnckich 
zachodniej Europy i USA. W Polsce 
„nasza mała stabilizacja" weszla do 
potocznego j ęzyka jako określ e nie sytuacji 
spoleczno-poli tyczne1 połovvj' lat 
sześćdziesiątych. 

Obie sztuki zaliczone zostaly do kanonu 
współcze snego dramatu europejskiego. 
Po 30. latach /1992/ autor, pracując z grupą 
aktorów, podjął próbę rozbicia pierwotnej 
stru ktury „Karto Leki" I tak, obok 
pienvotnPj klasycznej wersji, narodzi! s ię 
noV1ry dramat "Kartot rc ka rozrzucona" 
/1994/. Autor pokaza t, jak sz Lukę już 

h istoryczną można w teatrze pisać dalej 
Różewicz jest twórcą otwartym, 
oryoinalnym i wiarygod1iym. Odrwca poe
tyckie rekwizyty i komentarze. Jedno
cześnie wyczuwa nadchodzące katastrofy 
i klęski, związane z przeludnieniem, 
ekologią splatając osobistą histori ę 

z his torią epoki i wyzwaniami losu . 
Być może iest jedynym poet<:\, któ l'ego 
dzieto utrwalono w materii o wi le 
trwalsze) niż karty książ,ek i clekorac1e 

J'iARTDTEJ'iA 

teatralne. Jego poemat „Opowiadanie 
o starych kobietach" wykuty na 13. 
granitowych giazach to niezvvjikła 

ins talacja rzeżbia l'ska w krajobrazie 
parku miejskiego w Helsinkach. 
Dzielo Różewicza przenika mepokój o los 
cztmvieka, smmek i zdzivvienie, a nawet 
rezygnacja, bo . to się złożyć nie może" , 

a z drugiej 'ltrony ukryta tęskno ta za 
ladem, kLóry ocala w zamęcie świa ta. 

Konsekwentnie two rzy portret 
wspólczesnego cztovv:ieka, uwikłanego 

w his torię i biologi ę, ogarn ię tego lękiem 

przeczuwanej katastrofy i stale poszukuje 
formy dla wyrażen ia doświadcze nia 

e."zystencjalnego. Każdy nowy tom jego 
utworów, które ukazuJą się od lat 90. tych 
XX i na prze łomie XX i XXI wieku, 
stanowi wyraz tych poszu kiwań . 

Maria Dębicz 

Na „Kartotekę" patrzono przede wszys tkim z perspektywy jej formy, tmktując 1ako 
spełnienie vvaż, nego w Polsce po roku 1956 mitu awangardy, nowatorstwa 
i nowoczesnego dramatopisarstwa, maj ącego dorównać w tym względzie dramatoVlri 
Zachodu, który całą falą wszedt do Polski po wydarz.en.la.eh paździe rnikowych ( ] 
Prapremiera „Karto teki" odbyta się 25 marca 1960 roku w Sali Prób warszawskiego 
Teatru Dramatycznego. Sztuka po s tawała w latach 1958- '1959, a opublikowa t ją 
„Dialog" na micsi<1c przed picrwt>zym przedstawieniem [.) 
WidnokJ-ąg jest coraz mniejszy - mówi Bohater - Na1lcpiej widzę, kiedy zamknę ucz . 
Z zamkniętymi oczami widzę mi!ość, wiarę, prawdę . Zamknięte oczy Bohatera stanowit 
swoisty apel o otwarcie oczu wid7,a Sztuka nie tylko okazała się indywidualnym 
rachunkiem sumienia centralnej postaci dramatu, nie t;y\ko mogta być traktowana jako 
rozliczenie pokolenia akowców z wojną i powojenną rzeczy'Nistością, ale też oskarż.ając 

ideologię ze stanowiska etyki i z perspektywy pojedy11c·z,cj, zrujnowane1 biografii, 
dokonywała rozrachunku z niedawnymi zł udzeniami roku 19 ~1 6 . Byla dz[e!em 
politycznym, choć wtaśnie o cym jej aspekcie z różnych względów pisano nader 
ostrożnie. ( ) 

DohrorhnR RMnjczakowa, „Dialog ·· 200;5 nr 3 



Ale Jezus schylił się 

i pisał palcem na ziemi 

potem znowu schylił się 

i pisał na piasku 

Matko są tak ciemni 

i prości że muszę pokazywać 

cuda robię takie śmieszne 

i niepotrzebne rzeczy 

ale ty rozumiesz 

ivvybaczyszsynowi 

zamieniam wodę w 'Nino 

wskrzeszam umarłych 

chodzę po morzu 

oni są jak dzieci 

trze ba im ciągle 

pokazywać coś nowego 

wyobraź sobie 

Kiedy zbliżyli się do niego 

zasłonił i wymazał 

litery 

na wieki 

Tadeusz Różewie~, Nir,znany list 

ł 
\ 
Ży1emy w czasach przyspieszenia. Dookola 
nas wirują zdarzenia. Tc, w których 
bierzemy udzial, te, których jesteśmy 
świadkami w domu, na ulic] w tramwaju, 
w pracy mieszają się z iymi, które 
relacjonują media. Dużo tego, coraz wi9cej. 
Sporo lych cząs t eczek dociera do nas 
w formie strzępów Rzadkością sLAje się 
„klasyczny przebieg akcji". począrnk, 

rozwinięcie, pointa. 
I dotyczy lo zarówno legu, co dzi1-1je się 
blisko nas jak i „wiadomości z kraju 
i ze świala", które serwują nam media. 
Coraz trudniej polapać si9 w tym gąszczu 
„short cuts" oplatających nas dookofa. 
Co gorsza - coraz trudniej odróżnić prawdę 
od klamstwa. Zlo od Dobra. Przeczucie 
Od pAWnO~Ci ... 
Ksiądz Wojciech Drozdowicz powiedzial 
niedawno, że ma wrażenie, że wszys lkicgo 
dooko!a jesl za dużo ... 
Ponad czterdzieści lat Lem u Tadeusz 
Różewicz napisal ,,Kar101ekę". Czytana 
przez biografie ludzi, którzy przeżyli - nie 

Lak dawno - wojnę lraktowana by la jako 
prwde wszystkim rodzaj rozliczenia 
z czasem przeszlym. I próbfl odpowiedzi 
napylanie: co dalej? 
Dzisiaj ... okazuje się, że rzecz jest o wiele 
bardziej poważna . A pylania postawione 
przez Autora dolyczą także - a może nawet 
przede wszystkimi - ludzi, którzy zaczynajij 
swo1e cforosle życic. Ma ono, wyda wćltoby 
się, c:oraz wi9lrnze możliwości v.ryburu. 
Ideologii, religi i, stacji radiowej lub 
telewizyjnej, teatru, kina, orientacji 
seksualnej, kraju zamieszkania, przywódc' 
duchowego ... 
Jednak lęk przed samotnością zostaje. 
Podobnie jak polrzeba bli::;ko · c: i drugiego 
czlowieka. Potrzeba emocji. 
„W t.eatrze uzeba grać, 
tu musi si9 co .ś dziać' " 

W teatrze życia każdj1 z nas, świa domie r:zy 
nie ... zapisuje, musi zapisyww: i:i WOJą wlasną 
kartotekę . 

Piotr Łazarkiewicz 
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