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M agnificencjo.
W ysoki Senacie.
Szanowni Państwo.
Znakom ity i Drogi Doktorancie.
Posiada Pan niejeden doktorat honoris causa polskich uczelni. Uniwersytet W ar
szawski wyjątkowo skąpy w ich przyznawaniu, przynajmniej pisarzom (od 1921 r.
otrzymali je jedynie Leopold Staff, M aria Dąbrowska, Jarosław Iwaszkiewicz), pa
rokrotnie rozważał Pańską kandydaturę. I ze względu na ogromne nowe i wybitne
dzieło, prawdziwie popularne w Polsce i będące jej wyróżnikiem w świecie, a także
ze względu na wielki wpływ, jaki Pan jako jeden ze szczupłego grona prawodawców
wywarł na w spółczesną sztukę - wśród tak nielicznych pisarzy-doktorów honoro
wych naszej uczelni nie mogliśmy pominąć Tadeusza Różewicza.
N ależy on, i do dziś chętnie się do tego przyznaje, do pokolenia literackiego
czasu wojny, nie rozpieszczanego przez historię i przez los, ani wów czas, ani p ó ź
niej, i nie zawsze um iejącego w zam ęcie stawić im czoła. Szczególnie zdziesiątko
w ane wyszło z wojny - co przypom ina nam tablica w gm achu polonistyki środow isko m łodych poetów warszaw skich. Ale i Różew icz nie stał z b ro n ią i
w ierszem u nogi. Sw oją inicjację w życie przez półtora roku odbywał w radom sz
czańskich lasach i tam pow stały jego debiutanckie Echa leśne. M oże z tej polskiej
edukacji warto dziś przypom nieć pew ien epizod warszawski. Otóż w sierpniu
1944 roku z w ideł W arty i Pilicy ruszył on (zresztą razem z innym pisarzem , ppor.
Janem Józefem Szczepańskim ), w form acji AK dochodzącej do siły dyw izji, na
odsiecz pow staniu - i jak grom spadł na niego w okolicach Grójca rozkaz odwrotu.
Pod datą 3. w rześnia w notatniku żołnierskim zapisał: „N asz M arsz na W arszaw ę
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skończył się... W arszaw a w dymie, w ogniu i krwi kona... Rozpacz i zw ątpienie
były treścią tych dni” . Kpr. pchr. Satyr poznał W arszaw ę dopiero w rok później,
przy przymusowej weryfikacji „ujaw niania się” . Stąd poczynała się ta tw órczość.
Ale i skądinąd. W śród jego przedw ojennych juw eniliów w ojcow skim sądo
w ym organie „A pel” , gdzie opublikował pierw szy w iersz Do szarego p ra co w n ika ,
w sodalicyjnym piśm ie „Pod znakiem M arii” i w m łodzieżow ych „C zerw onych
tarczach” najbardziej zaskakuje cykl pastiszów z poezji D w udziestolecia - od
W ierzyńskiego do wielbionego długo Przybosia. Tę kom petencję artystyczną i
krytycyzm m łodociany poeta zaw dzięcza zapewne starszem u bratu - Januszow i,
w ielce obiecującem u poecie rozstrzelanem u w przeddzień wyzwolenia. G dy po
w ojnie Tadeusz Różew icz przygotow yw ał swój praw dziw y pow ojenny debiut
{Niepokój - Czerwona rękaw iczka, 1947^18), zasiadł w Krakow ie na now o do stu
diów nad polskim wierszem (zachowała się jego dokum entacja, lecz w yblakła jak
starodruki). Jego ówczesny w ynalazek niebaw em został opatentow any przez pol
skich w ersologów jako wiersz IV systemu, jako druga w spółczesna - obok aw an
gardowej - odm iana polskiego w iersza zdaniow ego (prof. M. Dłuska n a z w a la ją
poaw angardow ą). Rzadko się zdarza, by indyw idualny kształt artystyczny stawał
się w zorcow ą form ą wierszopisarstwa, bodaj najpowszechniej stosowaną, ju ż pół
wieku. Ponadto ten wiersz surowy, ogołocony z konwencji, odarty z ozdób i dcklam atorstw a został też wkrótce usankcjonow any i w inny sposób. W europejskiej
dyskusji o literaturze po kataklizm ie uznany został za prototyp „poezji po O św ię
cim iu”, chociaż jej autor, jak wiadom o, nigdy w ięźniem Ośw ięcim ia nic był. Kto
wic, co by się stało z tak bezcenną i perspektyw iczną zdobyczą w tych ciężkich w
Polsce dla literatury czasach, jeśli od razu nic poznaliby się na nim m istrzow ie Staff, Przyboś, M iłosz - i nic wsparli debiutanta. Gdyby na 1957 roku, kiedy uka
zały się po raz pierw szy jego P oezje zebrane, 36-lctni Różew icz zam knął sw oją
tw órczość, miałby w historii polskiej i europejskiej poezji miejsce zapew nione.
Sam poeta w tom ie Poem at otw arty (1957) był daleki od tej myśli: „Po końcu
świata / po śmierci / znalazłem się w środku życia...” .
N iepokojowi jego i am bicjom odpowiadał program „dzieła otw artego” : otw ar
tego na rzeczyw istość po dziesięcioleciach dyktatur, rzezi, przesiedleń i zimnej
w ojny, na świat nowego skoku przem ysłow o-cyw ilizacyjncgo i m iraży dobrobytu,
na św iat dotąd m u nic znany lub znany z książek. Poeta zrywa w łasne sam oograniczcnia i pęta życia zbiorowego. Przez dwadzieścia lat w Gliwicach w pada w istny
am ok tworzenia, nie oglądając się na nic, ani na osam otnienie, ani na biedę. „Na
m iłość Boską, co Pan tam robi w tych G liw icach?” - zapytyw ał w liście Tuwim .
Jego niepoham ow any rozwój twórczy stał się w pełni sam odzielny, niezależny,
poza w szelkim oficjalnym rozkładem jazdy wciąż jeśli nic tłam szoncj, to kierow a-
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nej kultury. I znów, jak świadczy po wielekroć przyw oływ any w iersz program ow y
pt. M oja p o ezja , zdum iewająco świadomy.
R óżew iczowski wiersz, uw olniony z wojennego kom pleksu, spraw dzał się w
nowych param etrach, lecz nie był samograjem. Poeta wyposaża go w niezliczoną
ilość innowacji, jakie w ynikająz jego istoty. Epicentrum wynalazczości lat 60-70.
przenosi się jednak do teatru. Poeta aspiruje, by „dzisiejszy św iat”, bodaj qwe frag
m entach, bodaj w strzępach przenieść na scenę - w Kartotece, w Stara kobieta w y
siaduje, Akcie przeryw anym , Pułapce, w całej serii sztuk eksperym entalnych. Przy
okazji inscenizacji Starej kobiety... w Tuebingen określa ich styl: „środki realisty
czne nie są ju ż dziś tożsam e z realnością” . W yprowadza więc teatr z „pudełka”, z
dosłow ności, tworzy naturalistyczno-poctycki teatr na zbiegu ulic, teatr w spółcze
snych form, czyli teatr plastyczny, teatr w ielostrefowy jak Pułapka, a później na
wpół czy całkow icie konceptualny (Akt przeryw any, Straż porządkow a, Przyrost
naturalny). Teatr polski w dużym stopniu przez wiele dziesięcioleci kształci się w
nowoczesności na sztukach Różewicza, a ostatnie z w ym ienionych trafiają do naj
now szych antologii światowej dramaturgii. Duch innowacji nie omija też prozy.
W ażny w ynalazek w tej dziedzinie przynosi Przygotow anie do wieczoru autor
skiego, jed n a z pierw szych sylw w spółczesnych w polskiej literaturze, nie
m ów iąc o zm ianie narracji, poetyzacji prozy etc. Gdzie w polskiej literaturze po
w ojnie znaleźć większy impet odkrywczości? Różew icz zdobyw a im ponujące in
strum entarium form, stylów, c h w y tó w -o d sensualizm u po poetyckość i intelektu
ál izm, od hum oru, satyry, groteski po wzniosłość.
Dzięki wielości środków, krzyżówkom form i wyobraźni przez to pisarstw o
w targnął do literatury polskiej potężny potok nowoczesnych treści. Obok spraw
osobistych - czym się Różewicz nic zajmuje! D rugą rew olucją naukow o-tech
niczną, „m iastem , masą, m aszyną” , ciałem i dw udziestow ieczną duszyczką, trze
cim w iekiem i współczesnym sacrum, kulturą m asową, czyli dzisiejszą
ludycznością, everym anem i istnieniem osobnym , seksem, polskimi gastarbeitera
mi i now oczesnym artystą, itd., itp. M yliłby się ktoś, kto sądziłby, że jest to m echa
niczne przenoszenie problem atyki zaaw ansow anych społeczeństw na grunt polski.
Przeciwnie, je st to często konfrontacja naszych doświadczeń z Zachodem i uśw ia
dam ianie sobie własnych szans czy wartości (Et in Arcadia ego, Śm ierć w starych
dekoracjach). Dowodem sam odzielności m yślowej i rezonansu społecznego jest
choćby analiza „naszej małej stabilizacji”, która się szeroko i trwale (łącznie z
nazw ą) przyjęła. Pisarstwo Różew icza zagarnia ogrom ne i ugorujące w naszej lite
raturze połacie nowej rzeczywistości.
Najdalej idącą tezę co do otwarcia sztuki pisarskiej R óżew icza w ysunął prof.
Ryszard N ycz w recenzji w toku obecnego przew odu doktorskiego.
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W każdej z upraw ianych przez siebie dziedzin - przytaczam jeg o w yw ód - R óżew icz dokonuje
podobnego aktu: odrzucenia now oczesnego ideału autonom icznej sztuki odgrodzonej od nieporządku
życia „sztucznym i” regułam i i herm etycznym często językiem i oparcia własnej tw órczości na
zasadach bezpośredniego zw iązku z rzeczyw istością, przynależności tw órcy i jeg o sztuki do św iata. W
przypadku język a poetyckiego chodzi o otw arcie m ow y poetyckiej na potoczną rzeczyw istość
jęz y k o w ą (zw łaszcza w jej najbardziej kolokw ialnych, zbanalizow anych pow szechnym użyciem
w ariantach). W przypadku dram atu - o otw arcie konstrukcji na cechy w spółczesnego dośw iadczenia
ludzkiego losu (jako procesu przypadkow ego, chaotycznego, bezcelow ego), dekonstruujace
tradycyjne reguły budow y fabularnej. W reszcie w przypadku prozy o otw arcie narracji na punkt
w idzenia ucieleśniający kluczow e dośw iadczenie człow ieka XX w ieku., jednostki pozbaw ionej
oparcia w stałych w ew nętrznych zasadach i zanurzonej w św iecie w yzbytym uchw ytnego porządku.

W ciągu tej niebotycznej i karkołom nej pracy nad rzeczyw istością i sztuką, nad
chaosem i sensem naszych czasów dochodzi do ostatecznego i spektakularnego ro
zejścia R óżew icza ze starą aw angardą jako stechnicyzowaną, płasko racjonali
styczną i ignorującą rzeczywistość. Przyboś nic m oże znieść jego „negatywnej
dialcktyki” na tem at śmierci tej coraz bardziej abstrakcyjnej i egotycznej aw angar
dy, na tem at „poety chm ur” i „poety śm ietników ” - i publicznie wyklina swego da
wnego pupila jako turpistę. Przed Różew iczem w yłoniły się inne problem y:
egzystencja człow ieka XX wieku i kultura naszych czasów. Odstępuje od kultu
cverym anajako „rury kanalizacyjnej” cywilizacji, optuje z a -m o ż n a pow iedzieć personalistycznym „zasnuw aniem środka”, zarówno w w ydaniu elitarnym , jak po 
pularnym (trzytom owy cykl Twarze). D em onstrację, a zarazem m anifest jego
swoistej twórczości egzystencjalnej stanowi wspaniałe N a pow ierzchni poem atu i
w środku, gdzie kojarzy „w iersz zew nętrzny” z „wierszem w ew nętrznym ” i docie
ra „aż do rdzenia / do języka cierpienia / do śm ierci” .
W świetle tej twórczości kluczow ym dośw iadczeniem człow ieka „czasu m ar
nego” jest bowiem „śm ierć B oga” (w sensie Hcidcggcrowskim ), zanik blasku czy
autorytetu boskiego, który trzym ał ludzkość w ryzach i stwarzał nadzieje. Jest to
jakb y stan świadom ości nieodwracalny, a zarazem nic do przyjęcia, gdyż ludzie
bez Boga kiepsko sobie radzą ze złem, przez nich rozpętanym . N ic jest ono w XX
w ieku jedynie brakiem dobra, poczuciem nicości czy rozpaczy, jest złem konkret
nym, agresywnym (jak M c w płaszczu Prospera). Zagadkowe znaki religijne, spo
tykane w poezji R óżew icza rozrastają się w cały wątek w iary-niew iary,
obecności-nieobccności Boga we współczesnym świecie, który przybiera w
Płaskorzeźbie formę w spółczesnego sylogizmu: „życic bez Boga jest m ożliwe /
życic bez Boga jest niem ożliw e”.
T ęsknotą za transcendencją i potrzebą jej podszyte są w szystkie wątki pisar
stwa Różewicza: społeczne, obyczajowe, egzystencjalne, kulturowe. Ale najbar
dziej sam fenomen poezji. R óżew icz tworzy również poezję niejasną, tajem niczą,
m etafizyczną.
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Zdrada wyznawanej laiekośei? Racjonalizmu? Postępowości? Różewicz pozostaje
sobą. Jego twórczość mimo takiego rozrostu, ewolucji i przekraczania własnych gra
nic ma wyraźne znaki identyfikujące. Pierwszym z nich jest to, że wciąż tkwi w burzli
wej rzeczywistości, bacznie ją obserwuje i wyciąga stąd odkrywcze wnioski.
Niegdyś jego patronem filozoficznym był Bertrand Russell, racjonalista i po
stępowy liberał, dziś jest nim jego genialny uczeń Ludwig W ittgenstein. W D o cie
kaniach filozoficznych w yliczył on skrupulatnie, na ile pytań nic odpow ie
współczesny filozof, jeśli przyjął zasadę, że to, co nic może być jasno pow iedzia
ne, musi pozostać m ilczeniem . R óżew icz podziela jego pogląd i uważa, że m iędzy
nim a słowem panow ać pow inna nie emocja, lecz myśl. A wyższość poezji nad tak
pojętą filozofią polega na tym, że nie obowiązuje jej naukow y rygor ścisłości w o
bec tego, co jest oczyw istościąjej świata. Dzięki temu, jak twierdzi, „to co trw ałe
ustanaw iane jest jednak przez poezję” .
W jego poezji asym bolicznej, arom antyczncj, afantazm atycznej, a m oże naw et
przeciwstaw nej tej całej trójcy, wyżej stawia się prawdę nad piękno i rojenia. R ó
żew icz woli naw et potw orną czy obrzydliw ą prawdę niż zakłam ane czy zw odnicze
piękno. I m imo to potrafi pozostać wielkim artystą.
W ycofane z obiegu pojęcie hum anizm u jest dla niego również w naszych cza
sach wym ierne i sprawdzalne przez konkretnych ludzi, zw łaszcza ludzi zw ykłych.
Na pytanie „unde m alum ?” odpowiada: ”jak to skąd? / z człow ieka / i zaw sze z
człow ieka” . Jest m łotem na złoczyńców - wobcc innych solidarnym , spolegli
wym, a naw et coraz częściej ciepłym, uśm iechniętym .
Odnoszę wrażenie, że ostatnia dekada, która nic tylko nie zakłóciła tw órczości
Różewicza, a dodała jej skrzydeł, rozproszyła rozmaite nieporozum ienia w okół
niego i jeszcze pow iększyła jego audytorium . M oże dlatego, żc poeta, jak podkre
śla, umie rozm awiać z każdym. Także z w łasną wnuczką, co, jak w iadom o, niekie
dy bywa najtrudniejsze. Niech mi więc będzie wolno na koniec zacytować z tom u
Uśmiechy próbkę frywolncgo w iersza do w nuczki na 18. urodziny, w którym je st
coś istotnie i zawsze Różewiczowskicgo:
P rzykro mi Julio
A naw et się w stydzę
Żc tak czarno w idzę
Z gubiłem w iarę lecz
Ż yw ię nadzieję
Żc kiedy Ty dorośniesz
T o ja zdziecinnieję
I w szystko będzie „fajnie”
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Cześć! Dziadku!
D o w idzenia! Julio

N ie w przeddzień jeszcze Pańskich urodzin (nic chciałbym P ana postarzać),
lccz w roku Pańskiego osiem dziesięciolecia U niw ersytet W arszaw ski podarow uje
Panu, niepowtarzalnej osobowości naszej literatury to, co m a najcenniejszego nasz doktorat honorowy. Nie tylko podziwiam y Cię i czcimy, Poeto, lecz żyw im y
pew ność, że m asz nam wciąż niem ało do powiedzenia...

