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Tadeusz Różewicz urodził się w 1921 r . w Radomiu . 

Pierwsze wiersze zaczął ogłaszać w pismach mlodzie

iowych i szkolnych w 1938 r. W czasie okupacji hitle

rowskiej pracował jako robotnik w fabryce. W latach 

1943-44 walczył vv szer<'gach partyzanckich AK. Po 

wyzwoleniu w Krakowie studiował historię sztuki. 

Obecnie mieszka we Wrocławiu. 

W roku 1947 ukazuje się pierwszy tom wierszy poety 

„Niepokój". Lata następne przynoszą kilkanaście tom i

ków wierszy: „Czerwona rękawiczka" - 1948, „Pięć 

poematów " - 1950, „Czas który idzie" - 1951, „Wiersze 

i obrazy" - 1952, poemat „Równina" - 1954, .. Sre brny 

kłos" - 1955, tom wierszy , fra szek „Uśmiechy" - 1955, 

„P oem at otwarty" - 1956, .,P oezje ze brane" - 1957 , 

„Formy" - 1958, „Rozmowa z księciem" - 1960, „Zielo

na róża" - 1961, „Głos Anonima" - 1961, „Nic w pła

szczu Prospera" - 1962, „Twarz" -- 1964, „Wiersze 

i poematy" - 1967, „Twarz trzecia" - 1968, „Regio" 

- 1969. 

Różewicz jest autorem kilku zbiorów opowiadań 

i prozy poetyckiej - „Kartki z Węgier" - 1953, „Opa

cUy liście z drzew" -1955, „Przerwany egzamin" -1960, 

„Wycieczk a do muzeum" - 1966, opow iadanie „Smi12 rC:: 

w starych dekor<J.cjach" - 1970, „Przygotowanie do 

wieczo ru autorskiego" - 1971. 

Debiutem dramaturgicznym jes t „Kartoteka" - 1958, 

nastę pnie , la ta sześciedzies iąte p rzy nosza kilka nowych 

sztuk teatralnych „Grupa Laokona" - 1962, „Swiadko

wie ci lbo nasza mała stabilizacja" - 1962, „Akt prze

rywany" - 1964, „śmieszny staruszek" 1964, 

„Spaghetti i miecz" - 1964 , „Wyszedł z domu" - 1964, 

„Stara kobieta wysiaduje" - 1970, „śmieszny staruszek" 

„Przyrost naturalny" - 1970, Pięć sztuk - „Odra" 

10/1970, „Na czworakach" - 1971. 

W roku 1955 Różewicz otrzymuje Państwową Nagro
dę Artys ty czną I stopnic>. oraz pierwszą nagrodę i złoty 
medal na międzynarodowym konkursie ·artystycznym 
- za poemat „Równina", w 1959 nagrodę literacką 

m iasta Krakowa. W roku 1962 poeta otrzymuje Pań
stwową Nagrodę Artystyczną I stopnia za całokształt 

twórczości. 

Poezje, opowiadania i sztuki były tłumaczone między 
innymi na francuski, włoski, rumuński, rosyjski, nie
miecki, czeski, serbski, słoweński, węgierski, angielski, 
litewski, turecld, szwedzki, duński, norweski, hebrajski. 

Poeci lepiej od innych ludzi czują bezsilność i słabość 
człowieka w świecie wspó łc zesnym. Błaznują z rozpaczy . 

Zanim stanę przed wami, muszę uporządkować kilka 
spraw. Nie mogę mówić o poezji, która obecnie ma wła
ściwość rozpraszania s ię , znikania. Trzeba - najpierw 
zająć się losem odbiorców poezji, którzy zamieszkują 
u n as miasta. Mówiąc o poezji , mam na myśli poezję, 
którą tworzono do chwili obecnej . Co się dzieje z odbior
cami'? Mieszka1'lcy miast, stosunki między ludźmi, życie 
mieszkańców miast jest kanwą, na której haftujemy 
z ieloną różę współczesnej poezji. Kanwa jest tak słaba , 

że rozpada się w naszych rękach. Nici nie łączą się 

z sobą, nie przeplata j ą, nie wnikają w siebie, nie krzy
żują się. 

Tworzym y „różę" nie na mocnej kanwie, ale w pustce. 
Zjawisko to zauważyli socjologowie. Nie zauważyli 

poeci. Nie zauważyli i bawią się dalej . Poezja nie może 
spadać w próżnię, musi się zatrzymać, musi się odbić 

choćby od dna, aby znów wydobyć się na powierzchnię. 
Tymczasem ludzie się rozstępują, są od siebie tak odle
gli, że między ręką i ręką, między sercem i sercem 
rozciąga się nieskończona pustka. Dopóki mieszkańcy 
wielkich współczesnych miast nie zaczną tkać nowej, 
mocnej kanwy życia, poezja i sztuka będzie spadała 
w pustkę. Infantylni poeci bawią się. Tymczasem -



\Vielkie miasta 
wyludniają się 

miasta rosną 
to morza głów 
oceany miliony miliony ciał 

ławice ludzi 
tak blisko jeden obok 
jednego przy drugim 
że widać zmarszczki skóry 
zęby i włosy 
czujemy ciała wzajemnie 
odciskają się w sobie 
urywki słów 
cz.asem można odbudować 
fragmenty cudzego życia 
ale 
w tym zbiorniku 
zaczynamy żyć coraz samotniej 
odległość od człowieka do człowieka rośnie 
pod neonami 
w światłach zgiełku 

żyjemy jak na wyspie 
zamieszkałej przez nieliczne istoty 
ludzkie 
zostajemy z garstką najbliższych 

ale i ci odchodzą 
każde w swoją stronę 
Jedni unoszą ze sobą 
swoje stanowiska kobiety dzieci 
motory lodówki telewizory 
inni swoje choroby 
swoje grzechy 
obżarstwo lenistwo 
szczątkowe organy 
paznokcie zamiast szponów 
sztuczne szczęki zamiast kłów 
jakieś resztki pozostałości 
wiary 
coś w rodzaju boga 
c0ś w rodzaju miłości 
jeszcze inni 
nic nie mają 
jeszcze inni mówią o sztuce 
gawędzą o poezji malarstwie 
jeszcze inni 
mają chleb mięso nóż widelec 

odchodzą 

żyjemy na wyspach 
i szukamy śladów człowieka 
gdzie on odszedł 
kiedy tu przebywał 
czasem nam się zdaje 
że nas ktoś woła wzywa 
że woła nas ludzka istota 
nasłuchujemy 

biegniemy do okna 
wybiegamy na schody ulice place 
ocieramy się o siebie 
szukamy gorączko'Yo 
zmęczeni wracamy 
do mieszkania 
są tacy co żyją 
posługując się tylko kilkoma słowami 
coraz mniejszą ilością słów 
aż wreszcie milkną 
odchodzą do swoich jaskiń 
unoszą łup 

słabsi zostają 

przy barach stolikach kioskach z piwem 
jeszcze słabsi 
opierają się na cieniach idei słów 
ale te cienie są tak przejrzyste 
że widać przez nie śmierć 
odchodzimy więc 
i nikt nie przyznaje się że umiera 
lepiej nie robić zamieszania 
a może nie zwrócą na to uwagi 
więc wszyscy żyją wiecznie 
tylko przez szpary 
w twarzach błyskają białka 
pamiętacie przecież byliśmy otwarci 
w oczach największego ucisku 
cudze cierpienie i cudza raddść 
łatwo przenikały do naszego wnętrza 
wasze życie biegło do mnie 
ze wszystkich stron wchodziło we mnie 
teraz okrywają nas 
zbroje nieprzeniknione zasłony 
tylko przez szpary pęknięcia 
w twarzach błyskają białka. 
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Rozmowa 
- O czym będzie pańska nowa sztuka? 
- O śmierci. 
- Publiczność nie będzie chciała tego ani oglądać, 

ani słuchać. 
- Wiem o tym, ja sam czuję już obrzydzenie do tego 

tematu. 
- Publiczność może po prostu opuścić przedsta-

wienie. 
- Możliwe. 

- I nie powstrzyma to pana od pisania o śmierci? 
- Nie. Będę to pisał. 

- Nudząc się ... i nudząc innych? 

- Tak. Nudząc się będę pisał. Znudzony i udręczony 
od pierwszego zdania. 

- Publiczność odrzuci sztukę. Ludzie mają dość 

śmierci... 

- Nie jestem pewien. 

- Czy nie zależy panu na publiczności? 

- Bardzo mi zależy. 

- Więc czemu pan nie zmieni tematyki? 

- Przecież do tej pory pisałem wyłącznie o życiu [ ... ] 

- Czy nie ma pan ambicji poruszania „wielkich" 
tematów, jak to robili Brecht, Weiss, Hochhuth? Wiel
kich tematów politycznych? 

- Owszem, mam takie ambicje. 

- Więc czemu pan znów powraca do starej, zużytej 
śmierci, a nie napisze politycznego dramatu o Chinach, 
Ameryce, Rosji, Afryce, Gdańsku, Berlinie, Izraelu, 

Egipcie? 

- Widocznie nie potrafię. 

- A czy pan próbował? 

- Tak, ale to kończyło się przeważnie na kilku 
dialogach, scenach ... przechodziło niepostrzeżenie w ko

medię. 

- Bez pana woli? 

- Tak, bez mojej woli. 

- Czy pan chce powiedzieć, że „ktoś" panem kieruje 

w czasie pisania? 

- Raczej nie ... mam jednak wrażenie, że nie zawsze 
panuję nad kierunkiem. Od pierwszej wystawionej 
przez teatr sztuki, którą zacząłem pisać w roku 1958, 
jakaś siła spychała mnie na bok ... 

- Myśli pan o „Kartotece"? 

- Tak... już w tej sztuce dramat ześlizgiwał się 

w komedię. 

TADEUSZ RÓŻEWICZ 
marzec 1969 



Rozważania zacząłem od podkreślenia wagi upadku 
wielkiej rodziny. Mimo oczywistości tego faktu nie 
wszyscy uprzytamniają sobie, że slowo „rodzina" dziś 
oznacza dla nas trochę co innego, niż to było kilkadzie
siąt lat temu. Jeszcze za naszy ch dziadków autoryte t 
rodziców w sytuacjach krytycznych odwoływał się do 
„r.ady familijnej", do patriarchów rodu, do zbiorowej 
powagi starszych krewnych. Bunt przeciw tradycy jnym 
normom postępowania był przede wszystkim w yzwa
niem rzuconym opinii wielkiej rodziny, zanim stawał 
się skandalem społecznym. 

W odczuwaniu współczesnym rodzina skurczyła 

się do ·grupy rodzice - dzieci. Rada familij na w na
szych czasach wzbudziłaby tylk o reakcje ironiczne. 
Wtrącanie się ciotek czy dziadków do pedagogiki ro
dzinnej jest widziane o wiele mniej chętnie niż rady 
przyjaciół czy kolegów rodziców. 

Ta mała rodzina (rodzice-dzieci) jest w o wiele mnie
jszej mierze instytucją - niż była nią rodzina wielka~ 
Stosunkom rodzinnym nadaje to charakter bardziej 
osobisty, bardziej swobodny, na rzecz czego działają 
zresz tą inne jeszcze czynniki. („.) 

Mniej natomiast zwrócono uwagi na to, że pe rso
nalistyczny, czyli uwzględniający przeżycia oEób pogląd 

na małżeństwo rzutuje również na całość życ ia ro dz in
nego, na stosunki łączące rodziców i dzieci. Daw ny 
autorytet rodzicielski funkcjonował trochę t ak, jak 
realizowała się wierność współmałżonków. M am na m y
śli to, że był pojmowany ba rdzie.i zewnę1 rzn ie , j ako 
instytucjonalna reguła postępowania . M niej za stana 
wiano się nad tym, czy wspier a go rzeczywisty szacu
nek i uczucie ze strony dzieci. Mnie j także myślano 

lub wcale nie myślano o tym , czy posłuch nie jest p rzy
padkiem opłacany krzywdami wewnętrznymi posłu

sznych, to znaczy wyparciem się postawy krytycznej 
itp. ( ... ) 

Punkt widzenia bardziej niż ongiś personalistyczny, 
spojrzenie ze stanowiska „współżycia szczęśc ioda j nego" 

odmienia obraz spraw rodzinnych. M nós two szczegółów 
:i;ycia rodzinnego, wiele kwestii, ukrytych dawn iej za 
fasadą instytucjonalnych reguł postępowania, dziś jest 
przedmiotem wątpliwości i roz trzą s ań. Pytan ia, które 
pięćdziesiąt lat temu były wręcz nieprzyzwoite, pytania 
o uczucia wzajemne współmałżonków, o uczucia dzieci, 

dzisiaj stawiane są w każdej rodzinie, a prawidła 

kształtujące te sprawy rozważa się w gronach nauko
wych czy w prasie. Rodzina przedstawia więc sposób 
istnienia pełen problemów i zastrzeżeń. 

MARCIN CZERWII'l'SKI 
„Przemiany obyczaju" PIW 

Warszawa 1969 r. 



Duża scena 
REPERTUAR BIEŻĄCY: 

St. I. Witkiewicz - „W małym dworku" 

M. Camoletti - „Perła" 

w przygotowaniu: 

H. Mniszek - „Trędowata" 

Al. Fredro - „śluby panieńskie" 

Scena Małych Form Teatralnych 
REPERTUAR BIEZĄCY: 

Tadeusz Peiper - „Kronika dnia" 

Tadeusz Peiper - „Nowe usta" 

w przygotowaniu: 

Tadeusz Peiper - „Na przykład" 

Opowieść o życiu Lenina - „On" 

Teatr ogłasza stały konkurs na recenzję teatralną. 
Prace najlepsze drukowane będą w „Gazecie Pomor
skiej" oraz w programach teatralnych. Udział w kon
kursie może brać każdy widz. Prace należy składać 

w sekretariacie teatru w terminie 30 dni od daty pre
miery. 

Od nowego sezonu teatr w Grudziądzu daje przedsta
wienia w stałe dni tygodnia: 

sobota i niedziela 

Kasa teatru tel. :04 -76 czynna od czwartku do nie
dzieli w godzinach od 10-12 oraz 17-19. Rezenva
cję biletów indywidualnych i zbiorowych przyjmuje 
Dział Organizacji Widowni tel. 34-77 w godz. od 8-15. 

Kierownik działu organizacji widowni: 
Romuald Buczkowski 

KIEROWNICY DZIAŁÓW TECHNICZNYCH: 
Kierownik techniczny - Maksymilian Rohn. Pracownia 
stolarska: Władysław Barwik. Pracownia malarska: 
Józef Zamyślewski. Pracownia krawiecka: męska -
Antoni Sołobodowski, damska - Gabriela Olszewska. 
Pracownia rekwizytorska: Henryk Senkbeil. Główny 
elektryk - Tadeusz Sziming. Pracownia perukarska -

Elżbieta Nitkowska. 

Redakcja programu 

Elżbieta Baniewicz-Szmidt 

Opracowanie graficzne: 

Marcel Kochańczyk 
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