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ST.6.NISŁAW EDWARD MOŁEK DANUTA GROCHOWINA 

Najwybitniejszy z pisarzy po!skich. Wypowiada się w wielu rodzajach 1:
tercckich: w po2zji, v1 prozi2, dramacie. Twórczość jego prze ożo~a została 
na wszystkie jęcyki świa t a, jego dramaty wystawia się w t2airach w kll u k on
tynentów. Głośne były p:em iery: „Bi-Oł E go małżeństwa " w USA, w Kope nha
dze, Sztokholmie, „Karto.teki" w Genewie, „S>niesznegQ sto ~ uszka" w Lon dy
nie, „Aktu przerywanego" i „Pułapk i" w Berlinie. W USA L:kazai s'ę dwuję

zyczny „Wybór" jego wierszy z lct 19Ą6-1968. 

Głównymi tematcrr:i twórczości Tadeus ze Różewicza są: dehurr.cn'zujacy 
wpływ świata, dernrientccja świcdomościowa i moro!na wywotana nieniar
tymi śladami ostatniej wcjny, tożscmość człowieka współczc ~ nego poś ·ód 
kryzysu kultury europejskiej. 

Piscrz urodził się 9 pażd~ie ~nika 1921 roku w Radomsku. W 1938 reku 
zmuszony był przerwc:': naukę w szkole ~redniej. Pierwsze w iersze publiko
wał w pisma·ch szkolnych. Okupację spęd z i ł w red r innym Radomsku. Z ara
biał korepetycjami, był rcbctnikiem, pracował jc.·ko gon iec w Zarząd z 'e 
Miejskim. Od 1943 roku, po ukończeniu lejnej sz.koły p odchorążych wclczył 
w partyza .1ckich oddziałach Armii Krajowej. 

W 1945 roku, po wyzwoleniu zdał maturę i w Uniwersyteci e J ag i ellońs
kim zapisał s'ę na historię sztuki. Publikowa ł w tym okresie w „ Dz ienniku 
Polskim", „Twórc:rnści" i „Odrodzeniu". M i ał nieco osobi'wy c.; eb :ut k s :ążk o
wy: w 19Ą6 roku wydał w Spółdzielni Wydawniczo-Artystycme j „S łowo•' 
w Częstochowie tom wierszy pt. „W łyżce wc-:Jy„. Satyry". Dqi 'e ro następ
nym tomem poetyckim pt. „Niepokój" zwrócił na siebie uwagę krytyki i czy
tającej publ1czncści. 
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W 1949 roku po k ilku lct n;m pobycie w f(r a:wwie zarn ics zkct "' Gliw i,~ ach. 
W 1968 roku przen ió sł si ę do Wrocław ia . gdzie m ieszka do dzisia j. 

Po „Niepokoju" (1947) ukazywały s ię jego ko :ejne tol"l'y pcezji: „Czerwo
na rękawiczka " (1948), „ P i ęć poematów " (1950 , „Czas, który idzie" (1951), 
„Wiersze i obrazv " (1952), „ Równ ·na" (1954), „ Srebrn y kłos" i „ Uśmi ec hy" 
(195E,)_ .J es t to ro k, w k tórym óżewicz otrzymuje Pań s twowq Nagrodę Arty
styczną I stopn ·a oraz I nagrocię i zło ty meda l na międzyn rodowym kon
kursie artystyczn ym - za poemat „ Równ ina". 

Następ nie ukazu ją się: „ Poemat otwarty " (1956), „Poez je zebrane" (1957), 
„Formy" (1 958); w 1959 roku przywa no mu zostaje na1roda literacka mia
sta Krako wa, która poprzedza kolejne tomy poetyck ie: „ Rozm owy z księ
ciem" (1960), „Gło s c.nonima " i „ Zie lono r ó żo' ' (1961), „ 'ie w płoszc zu Pro
spera" (1962), „ Twarze" (1964), „Wiers ze i poema ty " i „ Poez je v·1ybrane" 
(1967), „Twarz trzecia" (1968), „ oezje zebra ne" (1971) oraz tom w Bib:io
tece Literatury XXX-!.:!c ia (1 973). 

Wymien ić należy również jego publikacje prozato rsk ie: repo rtaże „Kart
ki z Węg ie r " (1953). tomy opowiada ń „ O- ad!y l l~cic z drzew " (1 955). „ Przer
wany eg zamin" (1960). „ Wycieczko do muzeum " (196ó) orc: tomy szk iców: 
„Przygotowanie do w ieczoru autorsk iego" (1971), „Teo · r niekonsekwer.cji" 
(1970). Wśród prozy Różew icza do znanych i u 'ub;onych orzez czyte lników 
należą: „Moje córeczka" (1966), „Smie r ć 'N •tarych deko racjach" (1970), 
a także !om „Prozo " (1973), zawi e r ający prawie cały dor ob ek ~) ;s a r za w tym 
rodzaj1J. 

Fo t. D.8 . Ło maczc 1N :i lrn . 

W 1962 roku R óżewic z ot r z ymał na grodę I stopnia Min istra l(ultury 
Sztuki za ca ło l.:sz ta łt twó rc :i:ośc ', w roku 1966 pa1i stwowq n ag rodę I stopnia, 

w roku 1970 nagrodę m ie sięc z'1 ika „Odra", a v1 1973 roku nagrod ę literackq 
miasta Wrocławia . W raku 1917 odzn czo ny zos taje Ordere m Sztandciru Pra

cy I klasy. 
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i stotn ym fragmentem lej roz l e głej twó rczo sci jest dromato. isc rstwo, ściś
le zresztą zwi ązan e : kancm em poezj i Różewicza , wyraża j ące jego „ja" li
rycz ne, mówiące o człowieku współczesnym poś ród n iesp r zy ja jące j mu cy
wilizacji i chao su rnora !no-obyczajowego, rozc hwiani się systemów war
tości. Do teatraln e j tworczośc i Różewicza należą : „ Kartotsk " (1960), „Grupa 
Laokoona" i „ Swiadkcw ie" (1962), „ Smieszny taru~zek ", „ Spaghetti i miecz", 
„Wyszedł z d omu", „ Ak t przerywany" (1966), „ Storo kobieta wysiaduje" 
(1970), „Rajsk i ogródek" (1971), „Pogrzeb po polsku" (197'1) , „ Na czwora
kach", „Bia łe ma łżeństwo" (1 973), „ Do piachu " , „Ode jście głodomora" 
(1976) i osta tni utwór „F'u łapka" (1984). 

„ Mowe kS i ążk irr. 

Mr 6 . 31 .111.1 978 . 

Prosimy o Lapoznan ie s· ę z dalszymi tekstami naszego „Programu", 

które wiele mówią o teatrze i dromatopisars twie Tadeusza Różowicza. 

W poszczególnych utworach R óżew icza m ieszaj s i ę techniki reportażo

wej relacji, eseju, dzienn ika pod róży, strumien ia świadomości, collage'u, co 
odsyła do chaosu i wieloznacznośc i świata. Różewicz proponuje formułę 

teatru „otwartego", „wewn ętrzn ego " skupionego na ob razach, sytuacjach 
nie na fabule i na ciągło ś ci akcji. Różew ic z : „ Nc jpierw b ędzie się wydawa
ło, że jest to zur-0lnie przypadkowa zb ieranina obro.:.Jw, myśli. słów, aż w 
pewnej szczęśl i we j chwili to wszystko zb iegnie s ię do środka". 

Tadeusz Róż:!w icz gości na naszej scen ie po raz p ie rwszy. Witamy go 
z przekonaniem, i± upod obanie w tym dramatopisarstw ie i w tym teatrze 
znojdą widzowi e Tea tru Zagłębia . Prag i" i _my równ ież, by nasza inscenizac ja 
„Kartoteki", które j 1'.vó;ca ie st Ja .usz Ostrowsk i, wniosło warto· ci owe ele
menty do dzie jów teatralizac ji \Ego oryginalne o dzieta. 

JAP 
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HENRYKA WACH -MALICKA 

KL ASYKA 
I ws OŁCZESNEJ 

DRAMATURGI 
„Kartoteka" Tadeusza Różewicza, choć poświęcono jej wiele stronic 

naukowych i popularyzatorskich rozwa:':ań, wciąż wymyka się interpretacjom 
i recer.zenckim „szufladom", które zazwyczaj tek bardzo pomagają w zma
ganiach odbiorców z jej literackim i sceniczr,ym kształt~m. Sam autor zwie
rzył się kiedyś: „Z tea1rem wiąże mni·~ chęć napisania sztuki prawdziwie 
realistycrnej i równocześnie poetyckiej", nie sprecyzował jednak, czy to 
„Kartoteka" właśnie siała się próbą realizacji tej idei. M ożemy chyba przy
jąć, że tak, w tej sztuce bowiem okruchy rcalr.ej rzeczywistości, często za
barwionej przeciętnością, układają się jednak w swoiotą i bardzo czytelną 
metaforę lud.kiego losu. Z pewnością polskiego losu, wskazuje na to więk
szość konkretów, ale i losów człowieka w ogóle; 

ncwet jeśli chór starców przyjąć za gro
teskową tylko aluzję do• stcrożvtnej tr c:gedii 
Dosłowność działań i kwestii bohaterów 
przeplata s ię tutc.j z uogólnieniem ponad
czcsov.ej natury. Ró:!ew icz przypomina o tym 
z uporem i nccha ~ nośc i ą ; główny bohater 
zw ie s i ę przec .ez : W iktorem, Henrykiem, 
Stcs: em, V/!adziem, Piotrus iem, Koz 'em . To 
możesz być Ty - widzu, albo Twój przyja
ciel c: bo wrćg. To rn c gą być Twoje wczoraj
sze dc$wiodczeni·a, alb o śl ad wspomn ień, al
bo coś, co wydarzy się jutro . Odnajdziesz tu 
siebie 40-letniego albo s ie~ ie z okresu dzie
cir1stwa, bo bohater nie ma przecież wieku, 
czy też - jest jednocześnie człowieki em w 
k·ożdym w ieku. Człowie kiem, a może tylko 
człow i eczk : em? 

Zap lą tany w rzeczywistości i okoliczności stwarzane przez innych, przez 
historię , przez przeznaczenie wreszcie, usiłuje przełamać swą bierność, albo 
ulega je j całkowicie - ten margines wątpliwości pozostawia Różewicz in
scenizatorom. Jak wszelkie literackie uogólnienie, tak i „Kartoteka", rozpi
sana na głosy aktorów, może jawić się za każdym razem opowieścią 

o czymś innym, choć operującą tym samym tekstem. 
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Kluczy jest wiele, może to właśnie uchroniło dramat Różewicza od klęsk i 
„wybrzrnienia", której nie opierają się sztuki dyszące emocjam i i odnośn i
kami da korkretnej rzeczywistości? Powstała u progu lat 60. i sygnali
zowała o~arniajqce świat zmęczenie cywilizacją i r ieuchronne zrówn an ie się 
jednostki ;; tłumem. Był to pierwszy dramat tego znak omitego poety, nap i
sany spec1alnie dla teatru i operujący jego oryginalnym scenic;rnyrn widz ·
niem świata . Wcześniejsze próby („Będą się bil i" współau tors twa Roman 
Bratnego i „Ujawnienie") sam autor uznoi za mało ważn e i jego dorobek 
dramaturgiczny liczy się właśnie od „Kartotek i". 

„Karto!ekc" wymykała się ustalonym kryteriom oceny. Nie była !yrn , co 
rozumiano - w dużym uproszczeniu - jako awangardę, ale nie była tok ż •~ 
realistyczną, obra chunkową sztuką wspókzesną. Byto właśni nierozerwal
nym splotem konkre tu i poetyckiego widzenia św ia ta. Była także jak pod
kreślał Io sam autor, jego os obistą propozycją nowego teatru, który rozu
miał jako „Rozbite, strzaskane lustro". Żadna z jego późniajszych sztuk n ic 
ilustruje tej tezy tak dokładnie jak „Kartoteka". Jeśli istotn ie uznać tea tr 
za zwiercii1dło rzeczywistości, to w tym dramacie nie odbija się ono ani 
dos łownie, a '1 i gro teskowo, lecz budowana jest mozolnie z okruchów obec
nych w psychice każdego cziowieka. Różewicz konstruuj0 swój sceniczn y, 
rozbity świat konsekwentnie, świadomie i nad wyraz loJ icznie. Przy czym 
logika ta nie ma nic wspólnego z odwzorowywor,iom rzec zyw is to ś ci . 

Wieloimienny, szary, przeciętny człowie k, którego autor uczyn i ł b'.lhate
rem tej sztuki reprezentuje zachowa nia typ owe i oczywi ste , jedn ocze ś ni e 
zwyczajne i wzni os łe . Mówi potocznie, nawet wulgarnie a z drug iej strony 
patetycznie i n iemiłosiernie schematycznie. W zbitce słowne j pojawiając s i ę 
nieomal obok siebie martyro logia i ko1:iulacja, ludzkość i lodówka, astro
nauci i bigamiści. Wyrzucając z siebie potok ok reśleń i oc 2.1 Soho ter usi
łuje nawiązać rozpaczliwy kontakt z otoczeniem, z ludźmi i z włas nymi 
my51omi. Zrywa si ę do czynu, bądż pozo staje głuchy na wszelk ie sygn ły . 
Osaczony tym, co przeżył i co przeżywa traci s wą tożsam oś ć upatrując ra
tunku w prawdzie. Ale prawdziwe są tylko wą sy i kapelu sz starego Vv u jka. 
U niego, u Bohatera, „wszystko jest na zewnątrz". 

„Kartoteka" pozostaje jednym z najlepszych utworów scen iczn ych Tade
usza Różewicza nie tylko dlatego, że sygnalizowane przez ni p rob lemy na
tury egzystencjalnej wydają się zyskiwać na aktualności, a le i dlatego, że 
język, którym operuje (nie tylko w pojęciu słownictwa, ole prze e wszyst
kim w pojeciu środków dramatopisarskich) stwarza teatrowi ogromne możli
wości. Nic więr: dziwnego, że „Kartotekę" uznano za kla s yk ę ws półczesn e j 
dramaturgii, przełożono ją na wie le języków ; wystawiano pozo granicami 
Po!ski i Europy, włączono do kanonu lektur szkolnych. Wizja człow ieka , 
którego szalona współczesność pozbawia tworzy a nawet instynktu samo
zochowawcrngo, koresponduje oż nadto wyraźnie z kryzysem wa rto ści i norm 
moralnych dzis iejszego świata. Bohater miotający się pomiędzy swoją małą 
stabilizacją a machir1ą cywilizacji, ukazany w dodatku na przem ian prz z 
pryzmat drwiny lub ostrzeże nia budzi dreszcz i zmu sza do myślenia. Mart 
Piwińska pos ta wiła kropkę nad Rćżewiczowym „i" pisząc: „Coś, co g łęb oko , 
podskórnie wiąże Różewicza z tradycją romantyczną, to fakt, że scena znów 
s łoje się widownią dziejowej walki. I, że sztuka znów staje s !ę kwestiq oso
bi stej, głębokiej odpowiedzialności, sprawą etyki, nie estetyki". 

Henryka WACH-MALICKA 
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" A TOT KA" I c AS 

JAN KŁOSSOWICZ 

„Kartotek c; " w roku 1960 zaprezentowano nieśmiało, w Sali Prób War
szmvs!tiego Tea tru Dramatycznego mieszczqcej zaledwi e 170 widzów. „Kar
toteka" wydawała sic; wtedy dramatem „dziwnym", „trud,1ym", dziwniej
szym niż wcześn iej, pokazane w tymże teatrze sztuki Wit!rnccgo. 

A. ChoC:akowska (5ekretarka) 
i G. Holoub ek (Bohc tcr ) w te le
wizyjnej \V Crs i „Karto tek i" . 1979. 

Przeds!C'wien ic reżyserowane przez Las
kowską, w scenografii Kosińsk ieg o m i ta 
ogromne powodzen ie . „Kartoteka" w c iągu 
dwudziestu blisko lot wc i ąż wraca nc scenę. 
W ostatni poniedziałek pckazaia ją tcl ewizj 
w insceniz cji Krzysztofa Kieślowsk ieg o, z 
Gustawem Holoubkiem w roli t ytułowej. I by
ła to już drl ·gc po znan ej procy SwinarskiG
go, telewizy ina wersja „Kartoteki". 

Niczwykło jest kari era. tej sztuki , kt óra 
w morn i:n:: ie prapremiery wy ·fow'1ła się pod 
wieloma względami n;emal akt ualną publi
cystyką, a która ciągl e wraca i za każdym 

razem okawje się znowu ak tu alna i jedno 
cześnie zupełnie prawie o mi nr. a niż przed
tem. 

„Kartoteka" 
1979. s. 13. 

czas. LITERATURA 25.X. 

JERZY ANDRZEJEVISKI -

„!<ar toteki " Tadeusza Róże wicza nigdy nie widziałem ani na scenie, ani 
w te lewizji , więc oglądając dzisiaj filmową wersję sztuki w r _ży~erii Krzysz
to Ki ~!owskiego musiułcm wziąć pod uwagę to moje ograniczenie, lecz 
ów niedostat k w r.iczym nie umniejszył mego zachwytu artystyczną dosko
nałością rcży :. rsk ie j realizacji, znakomilym wykonawstwem ol<lorskim z wi el
ką przede w~zystkim rolą Gustawa Holoubka. Mniej mnie natomiast poru
szy! i ozywił tekst sztuki, bo chociaż wi c ie w nim pięknych fragmentów 
nraz b łys kotii wo~ci dialogu, wyb ór i układ scen kształtujących „Kartotekę" 
nic wyda ły mi s ię podyktowane dramatyczną koniecznością; to raczej lu ź ne 
war i.:i cje na zadany temat i mimo obfitości nowoczesnej formy - w sensie 
gł ębszym tradycyjny utwór sceniczny z tezą. Pamiętam, że w swoim czasie 
lektura „Karto tek i" (r:;odobnie zresztą, jak i innych dramatycznych dokonań 
tego ! !;"Cynującego niegdyś poety) pozostawiła mnie całkiem oboj ętnym. 
Mam podkrc ' l o ć , że mój odbiór i moja ocena są skrajnie subiektywne? Po 
prostu utvvory, któ re wynikają z wątku fabularnego, albo z konkretn ej sytu
acji lepie j sob ie pr7yswajam aniże li twórczość , której początkom potrenuje 
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koncepcjo yś l o va ol' o sy \em światopog l ądowy. V./o lę zatem gdy z histo
ryj l-. i wyn ika maral , nie zaś Clzic jc i ę oJwratniQ i do morału dopisana zo
stanie h ist oryj~a . Z tych pr:z .df' wszyslkim v ·g Qdów nic mam przekonan ia 
i serca dla wie lu p isarzy ws olcz sn;ci uznanych przez św i tow opinie; ~a 
wybitnych, a n wet z okomitych bardzo Kto ma po t t mu cickawosć i ocho
tę - niechże wp1~zc w ten m ój o.oob i.ty g..is t ki lka usankcjonowanych 
nazwisk współcwsncj li ieratu ry św ro owcJ i rodzimej. 

„z dnia na dzicr·1. Niedziel " . LITERATURA l.X l.1979. s. 16. 

JÓZEF KELERA --

A przeci~:ż „Korto eka " jes t p i '!rwszą poważną próbą d,-omatop isarza 
i początkiem jego dlug'ryj dro_,,i. Lecz jcd,..oczesnie - jako pacz tek - jes t 
także dziele 1aji , ywninj me· e oso:.is 1m i po zostani c yb już na 
zawsze tym j.::dyr ym utworem, w który,..., „ ja liryczne" poety, c ociaż grun
town ie n eob .rllone, .u .• kc jof'u je pr~-- icz w idom ie w obręb re dramatu. 

.k;go e!<s o!,e l m staic s i ę ,:. zcc i ż r;,w Bohate r „ Kartot(;k i", ! tory ma 
w ·· (awdzit w:21c im ion, c'.:. r i~ '1! się przez Io Everyma nem. Arbo inctczcj : 
b. dqc p trosze Everymaner.1 ~ ajc się także eksponatem i drama tycznym 
upas'. c 10 • "1c „ ;:1 li ryc~ iego" rocly. 

Co więcej , 'o „j, liryc n'"· " akont ie te raz gencrah go •obrachunku i bi
lans u. Jest to właśc i wie bib11 epok i losu pok ·;len ia - pokolenia autora, 
o wi ęc tri generac ji, k orej hi$toria przyo isota rolę rojtrud nie is zą i najbor
d?iej tror icmą . Biografio Bohot.:?1 l"l , która 1 a ~ · le im ion , ale wsp · 1ne z au
tn r m uośw iocic zerie życiow - j s' jego rówic f' ikiem -- owinna więc 
niby ~łużyc kr y 1alizac1i jakiego po lądu na tę całą epokę. Gdyby tak jed
nak by ło , by tby te zab ieg bonalr.y ·Jbraz epoki p•zc- b io<Jro f ię) i z grubsza 
z ony z 1"'' ;.> lu różn ych s tr u kt~ r na•r c• jnych, nie ówioc j ż o tym, że mu
~ i ałb y rowocizić do teatru par e cc.: lencc „ \;;lwnę!rznego ". 

Afi sz pro prc mł :o rowy. 

Ale nie ch odzi tu prz ec ież o zabieg, tak i 
c.zy ,nny. Chod i o ta, że że en sensowny 
„obraz epoki", czy „ obraz losu" al)Jo _neowct 
jakiejś biogro.f ii nie oa;e s ;-. już złozyć w 
±adna coło!ć. Całość na leży do skry abs
trakcj i 1 11"'. aże być tyll'.o arb italnie wykrco-

a„a .. Rzetel na r 6' a scolk owa,nio ludzki ego 
świct - i ie · cjś biografi i i losu pokoieriia 
doświodc:<:o neg o najtrcg'cznie j - może być 
ctzis ·r ' tylk o bi or cm : zb iorem czeg oś co ja
wi s.ę nom w rozsypca, w pomi.uaniu mo
t~. ii i hie•archi: ważncsc · i wcrto ci, w pa
s ci homogen:cLncj p.apk '. I to jest sfer o 
współczesnego drama tu. 

Tak w'ęc - biogra fiq zcs l ępuje „ka rtote
ko" , w której wszystkie fiszk i s ą precyzyjn ie 
równow "'nc i wy„rirszon homogeniczn ie. 
Scoł'<owcn e w ro z sypce. To zało
żen i::i ol'reśla to '< ż" s tr ukturę dr matu , która 
z kcl e bezbtę ..: n ie wspi era i tłum aczy zało
?c.ro a. 

, Od Karle leki do ?u łapk i '' (1). DIALOG 
4. 19 5. s. SS. 
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ELŻBIETA ŻMUDZKA 

„Oglądając „Karto tekę " w Teatrze Powszechnym uświadom iłam sobie, 
ie już ,-,igdy nie zobaczymy no sceni_ tego dromołu zc gran ego w konwen
cji esbtycznej, w jakiej zos tał napisany i w i:e ł nym brzmieniu znaczenio
wym. Oto weszło do teatru nowe pokolenie , die k lórego zarówno epoka od
kryć dramatu otwartego, jak i wątk i historycz o-b iograficz,1 e ,,Kartoteki" są 
już przeszłością . 

I nie jest to ref leksjo sentymE:ntalno. „Kartoteka" nie miała realizacji 5Ce
nicrnc;, w której ~. rodki teatr Inc byłyby w ca o ś ci utrzymane w te j samej 
stylistyce, co dramat; w której reżyse r ukaza ł by w pełni zarówno jego for
malną strukturę, jak i zawartość treśc iową . 

Brzmi to wręcz paroc!oksolnic , niemniej jest zgodne z faktami. 

„Oglądając Kariotekę". TEATR. Nr 8. 1984. s. 9. 

W Y RAŁ ROCH 

AUTORA 
WYZNANIA 

„KARTOTEKI" 

)f1JzW/~ 

- Krążylem wokó ł teatru już od bc:rdzo dawna. „Kadotcko" to mo ja 
p ierwsza sztuko zreol i::owono. Ale już kilka lot przed nią nci pi sołem dwie 
inne sztuki; moim zdaniem były prozatorski e, kiepski e. Wiersze przyszły do 
mnie znacznie wcześniej niż teatr. Mies zkałem w małym mieście w Radom
sku, z prawdziwym teatrem zetknąłem siq rzed wojnq chyba ty fko raz, kie
dy zjechał do nos na gościnne wys tępy teatr z Częstochowy . Pisząc „Kar
totekę" byłem peten woho ń ; praco trwała długo, zmieniałem ki fko razy tekst. 
Widziałem to raczej jako utwór poet ycki, prze1 iesiony no sccnq. Teatr, któ
ry wówczas byt u nos uprawiony, wydowc. ł mi s ię teatrem zbył „teatralnym" 
w ujemnym znaczeniu, czyli fo! s?ywym. 

Czy „Kartoteka" byto pró bą polemik i z tak im tea tre m? 

Powiem: prćbq zrobionia teatru równocześn i e realistycznego poe-
tyckiego: Te dwa momenty jed na1<owo są dla mnie wc~n c . Robię leci Ir 

z materii reoli s\yc.rne j i ze słów. W lealrze słowo staje sic cia ł em. Czy było 
to chęć polemiki? U r-odłoża leżała chęć zniszczenia pewnych martwych 
struk tur dramaturgii. Może to był ~rolest, może przekoro. Zresztą źródła się 

zmieniają, jo się zmieniam. Nie jes tem już dziś tym, który w latach 1958-
1959 pisał „Karto tek ę" . Dwie najnowsze sztuki („Do piachu" i „Białe mał

żeństwo" pows!o!e w lolach 1972-1973) f) isoł już inny dramaturg niż len, 
który zrobił „Karto tekę" i „Grupę Laokoona". Dlacn go inny? Trzeba porów
nać le teksty. Odsze dłe m od tamtego sieb ie„., no czworakoch, od tamtych 
praktyk. 

Jak się pan czuie w lei innei skórze? 

Doznojr; uczucia ulgi, wyzwolenia od tamtych rzeczy, które się we 
mnie nawarstwiały („. ). 

„O poezji, teatrze i kry tyce z Tadeuszem Różewiczem". Rozmawia
ła Beata Sowińska. ŻYCIE WARSZAWY. Nr 15, 1974. 
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SPOJRZENIE 
I o 

NA ROZEWICZA 

KAZIMIERZ BRAUN -

Dwie tra dycyjne postawy i dwojakie środki Różewicza - literackie i in

scenizacyjne - nie wyczerpują istoty jego teatralnego pisarstwa. Jak widać 
na przyk ładzie „Kartoteki", dramaturgiczną pozycją słowa i inscenizacyjną 

wyob raźnię Różewicza przenika cały czas marzenie o teatrze nowym, wyz
wo!onym i z literackości i z inscenizacyjnych schematów. ~„forzenie o teatrze 

mieszającym się bezpośrednio w życie i z życia wynikającym, teatrze, któ ry 
by nie był wydzie lony i odci ęty od rzeczywistości „akcją", „postaciami", czy 
w ogóle sceną, a le który by przerastał przypadkiem i był otwarty na każde

go z uczestników, choćby bez cenzusu aktora, i który byłby otwarty na to, 
co dzieje s i ę wokół. I dopiero teraz rozumiemy ile jest warta cala gadanina 
o „autentyczności" i egocentryzmie teatru Różewicza, o tym, że zamyka się 

on w teatrze, od tea tru wychodzi i do teatru wraca, i tyleż jest warta ta ga
danina na temat Róże wicza, co na temat całego nowego teatru, który wbrew 

wszystkim nie rozumiejącym go ludziom przekracza wła śn ie swoje włosne 

stare ramy, wychodzi z tradycyjnego dramatu i budynku teatralnego, wiąże 

się tak mocno z życiem i zwykłymi ludźmi, że ryzykuje nawet stratę swojej 
własnej tożsamości („.). 

„Notatki o Różewiczu i nowym teatrze". ZYCIE LITERACKIE 7.1.1973. s. 3. 

- 12 -

MARTA FIK -

W mieszczańskim pokoju czy niewielkiej kawiarni pomie ścić pragnie po
eta sceny, które z trudem wytrzymałby teatr w r:ajbardziej dostawnym sen
sie ogromny. Czy warto clań burzyć wszelkie konwencje? Gdyby nawet oka
zało się to moż liwe, czy byłoby potrzebne? 

„Kartoteka", „S tara kobieta", nawet „Przyrost naturalny" są w jakimś 
stopn iu argumentami na rzecz pisarza. Lecz reszta? Czyż nic kry je się tam 
raczej ma:e riał na (świetne) współczesne komedie? Kome die mogą jak wia
domo nie tylko śm ieszyć, ale i prze rażać. Nie wymagają w ty m celu żad
nych kunsztownie konstruowanych „nadbudów" i rusztowari. Ani wielkiej te
atralrej reformy. Nie muszą leź wyrastać samotnio na o lbrzymim cmentarzu, 
kryjącym zwtoki całe j dotychczasowej dramaturgicznej i scenicznej sztuki. 

„Tea tr Tadeu sza Różewicza". PAMIĘTNIK TEATRALNY 1974. 1. s. 16. 

KRZYSZTOF MIKLASZEWSKI 

Sceniczn a żywotność dramatów Tadeusza Różewicza ujnwnia istotną dla 

sztuki współczesnej prawidłowość: oto teatr podejmuje z pokorą realizację 

utworów, niosących programowe votum nieufności wobec praktyki scenicz

nej, oto teatr z nieukrywa1'ą radością godzi się na bolesną i ryzykowną 

wiwisekcję na własnym, mocno wyjałowionym organizmie, oto wreszcie na 

pierwszego i jedynego dramaturga Rzeczypospolitej teatr kreuje pisarza, któ
ry buńczucznie i pogardliwie deklaruje, że dramaturgiem nie jest. Prawidło

wość to może szokująca przeciętm,go obserwa ora, ale dosyć pozytywna 
dla świcdomo~ci teatralr,ych twórców, którzy naucze ~ i przykładem malarstwa 

i muzyki zrozumieli, że prawdziwy rozwój każdej ze sztuk zo l eży w znacznej 
m ierze od częs totliwości pylnri podstawowych, zadawanych przecie wszyst

kim sobie, o 9od2ących często w podstawy uprawianej dziedziny i podwa

żających jej przyszłościowy sens. 

„Różewicz zwycięstwo po latach". KULTURA. 30.V.1976. '· 12. 

Plakat Teatru Groteski. 

ANDRZEJ FALKIEWICZ -

Dlac zego obcując z twórcz ością R óże wic za jed
ni czują się porci:eni nihil izmem, który rzekomo 

wyraża, zaś drudzy widzą w n 'oj µ r z esłan i e mo;a
listy zaniepokojo nego upadkiem podstawowych 
wartości ludzk icl-,l Dlaczego d la jednych ta twór

czość jes t godnym ncślodowc n ia przykładem pros

to ty i j a sności języka, o d:o clru ~J ich stanowi przy

kład awangardyzmu niezrozum icls twa wsr ół

czesnej sztuki? Dlaczego - skoro wypo wic :fo się 

w sposób tak prosty - tak niewiele jasnego do
tychczas o niej powiedzian :~ ? 
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. Dlaczego? - skoro hołduje zgubnej modzie awangardyzmu i niezrozu
m1alstwa - lak często gości na . naszych scenach i tak chętnie bywa recy
towana no k on k~rsach amo!orsk1ch? Dlaczego wokół autora, który sam de
klaruje pros totę 1 przystępność własnej sztuki narasta tyle nieporozumień? 

„Cztery spojrzenia na Różewicza". TWORCZOSC. 8. 1980. s. 59-60. 

JAN KŁOSSOWICZ -

Beckett był jako dramaturg od początku niezwykle konsekwentny. Nie od
szedł od raz wynalezionego schematu sztuki, w której jedynym bohaterem 
jest jednostka ludzka, a jedyną akcją egzystencja. Tylko chyba on potrafi 
pisać dramaty, których !i e~cią i formą jest trwanie -- sama tylko ob ee
n ość człowieka na scenie ( ... ). 

Beckett - . zar.1knię!y w schemacie swojej filozofii, O;Jancerzony wspania
łą formą swojego pisarstwa, z ironią patrzy r,a świat i na teatr. Obce mu są 
rozterki młodszych dramaturgów. Eksploatuje dalej swój wiEczny temat 
ludzkiej egzystencji. Róże wicz od początku zb n!owany przeciwko dramatur
gii fi!ozc l ic~ne j abstrakcji, s zarpiący się wśród stereotypów teatralnej grotes
ki, biega no cnvorokach, kopie na prav;o i lewo kolegów, pluje do własne
go garnka i dalej gotu je swoją zupę. Dolej próbuje znaleźć sposób pisania 
o tym, co go boli, zło ści, rozśmiesza, o tym, co daje się ująć w rękę, od
czuć, zrozumieć. I wie lei, że w tym swoim zaciekłym poszukiwaniu, w !\Im 
swoim zbuntowaniu, musi być śmieszny. Kręci się w dziw0cznym muzeum 
współczesne j awangardy, złorzeczy recenzentom, którzy nic z jego szamo
taniny nie rozumieją. Podejrzewam, że w skrytości marzyłby o lym, aby rze
c~ywiście wyrosły mu skrzydła i że by mógł wzlecieć ponaci teatr, w który 
się uplą!a!. 

O Beck etcie utarło się mowie, że jest pisarzem samotnym. Różewicz też 
jest samotny tylko zupeł'nie inaczej. Jest samotny w ~ waim utopijnym prag
nieniu uczynienia pisarstwa - dramaturgii - silą, która mogłaby kształto
wać świat. I jak każdy fantasta wydaje się prostaczkom śmieszny. Szcze
gólnie kiedy chodzi na czworakach. 

-14-

„Tadcu.;z Ró ~ew i cz wy-

si ad uje ". Ta ~~ podp isci t r~ · 

sun ck autor - T ad ~usz 

Lu ko m sk i. (Pr z:e: druk 

„ży cia lit ra.:.ld cc o")_ 

„Różewicz Beckett'. DIALOG 7. 1972. s. 112-113. 

KAZIMIERZ BRAUN -

Właściwy początek Drugiej Reformy Teatru można ściśle oznaczyć: prze
łom !at pięćd:iesią!ych i sześćdziesiątych XX wieku . Powstało wtedy wiele 
nowych grup i teatrów stawi jących sobi;) nowe cele artystyczne, wielu 
twórców ni coco starszego r okolen ia wło śn ie wtedy osiagnęło nową dojrza
łość, odmien;to swoją p racę i postawę; po'awita się no.wa dramaturgia. 

Przy;:iomni jm y podsta wowe fakty: 

W 1959 roku: Jerzy Grotowski utworzył w Opo lu Teatr 13 RzęJów; Living 
Theatre cal swoją przełomową prem ie~ę „ Tre Conncction" (Łączn i k ) Jacka 
Gelbcra ; pi erws zą sz u ę teotra l ~ q „ f( ar t o te kę" napi sał wielki poeta oolski 
Tadc•i sz Różew ic z ; odbył się pie rwszy Happen ing Allana Koprowa; zał~źony 
zosta ł teatr Sa n Francisco M ime Troupe oviso. 

DRUGA RC: FORMA TEAJRU? ~z ki c . 1979. s. 21. 

Wybrał ROCH 
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ZaslQPC'.l yrekloro 

AL FRED -: OWALSKI 

Główny Ks i gowy 

E W ARD DA '':K 

Sckrclar itc rask i 

PJ\WEŁ GAB\,A 

;~oo rclynator Pracy IH tystycznc j 

GP~ ŻYNA MIECHonsKA 

D• " ał riowszc · '"niania T "atru 

BJ\RBARA GADACZEK - kicrownic 7 ka , uRSZUL.A CICSI ELSKA, 
BOŻENA . AŻM I ER ,.. ZAV 

Kirrownik Technlci ny 

JERZY KOTULA 

Zespół ab<:ługi sceny : 

Sekcja świa tła i d ~ ·.v i ku : M CIEJ ĘD7.IERSK I - k'c, awn ik, P/' W Et ADAM-

SKI, CZE3ŁAW CZAJKA, MA,„IA DĄ3EK , EUGENIUSZ P! TP.OV/ KL Mon-
taży ~ ci scen y : ANDRZEJ GOO'.)~ I - b•yr ':Jzisto, I ND 2EJ M.-RCli Ji< O V

SKI, MARIAN ROBAK, R0'.1 AN RO <, JERZY ZD 'l'B t. Ł. Pracownia 
peruka rska: ZDZI SŁAWA O RĘE! ry odzistka , LIDIA DROB IK, ZOFIA 
SEGDA. Garderobian e : Jl'.N ' KIJRD71EL - brygadzistko, J N.N BI · l.-
SKA, MARIA BRUDEK , EL~ 1-\ ( ~ ,:_ N~WSKA. Rckwi ytorria : JOANNA 

DĄBROWSKA, A LI NA KORNOBlS. 

Praco w !a krawiec o: 

ADAM SZYMANSKI - k ierownik, HILDEGJ\ RDA M USIO , MA RIA STEF l\NIK, 
JOLANTA STm .iPEL, JANINA STĘP IEŃ, JÓZEF BIEO~A , STAN ISŁAW KAWEC

KI, J.ó.N TALAREK. 

iorska : 

WALDEMAR GRELEW ICZ, GRZEGO"Z l RZCI ONKA 

Pr'Jcown i m .Jc'cl..,rska 

ANDRZEJ ~t 'JWl~:iSK I 

Pracowni !>10 1.ar ska : 

WIESt.AW SWITt<:OWSKI , TADEUSZ WOJCIK, KAZI IERZ Z IMNY 
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PROJEKT DEKORACJI MAŁGORZATY SCHUBERT 

W ydawco prog ramu : 
TEATR ZAGŁĘBIA 

Redakcja i oprcco wanie literackie: 
JAN PIERZCHAŁA 

Opracowanie graficzne : 
JERZY MICIAK 

Współprac a fo tograf iczno : 
STANISŁAW GADOMSKI 

PAWEt. ADAMSKI 

Korekto: 
!RENA SKOWR NEK 

Zamówienia na bilety zb iorowe przyjmuje Dział Upowszechniania Teatru w dn i 

powszednie w godzinach 8.00--16.00. 

Spriedoż biletów w Kosie Teatru codziennio (z wyjątkiem poniedziałków) w godzr

noch 15.00--18.00. 

Dział Upowsiechnionia Teatru i ka sa bi le towa 66-11-27, cen tralo 66-04-94. 
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