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"Zostawcie nas ...".

Wystawa  do obejrzenia w Czyteni PBW



"Oczy matki patrzą na mnie
fotografia matki poety z książki "Matka odchodzi" 

Książka  "Matka odchodzi " zawiera
min. wiersze poświęcone matce,

fotografie rodzinne



"Zostawcie nas"
 

Za po mnij cie o nas
o na szym po ko le niu

żyj cie jak lu dzie
za po mnij cie o nas

 
my za zdro ści li śmy

ro śli nom i ka mie niom
za zdro ści li śmy psom

 
chciał bym być szczu rem
mó wi łem wte dy do niej

 
chcia ła bym nie być
chcia ła bym za snąć

i zbu dzić się po woj nie
mó wi ła z za mknię ty mi ocza mi

 
za po mnij cie o nas

nie py taj cie o na szą mło dość
zo staw cie nas

 
          Tadeusz RóżewiczTadeusz Różewicz



Wiersz  "Ocalony" (fragment)

Po ję cia są tyl ko wy ra za mi:
Cno ta i wy stę pek
Praw da i kłam stwo
Pięk no i brzy do ta
Mę stwo i tchó rzo stwo.

                            



Rzeczywistość lat 1939 - 1945

   ..." Widziałem:
 furgony porąbanych ludzi ...
                                               cytat z wiersza "Ocalony"

Na okładce autentyczny
 nożyk obozowy

Fotografia ze zbiorku "Nożyk profesora"



"RÓŻA" (FRAGMENT )

RÓŻA TO KWIAT
ALBO IMIĘ UMAR ŁEJ  DZIEW CZY NY.

RÓŻĘ W CIE PŁEJ  DŁO NI  MOŻ NA ZŁO -
ŻYĆ
ALBO W CZAR NEJ  ZIE MI .
                     

"WARKOCZYK" (FRAGMENT)

WIEL KICH SKRZY NIACH
KŁĘ BIĄ SIĘ SU CHE WŁO SY
UDU SZO NYCH
I SZA RY WAR KO CZYK
MYSI  OGO NEK ZE WSTĄ ŻECZ KĄ
ZA KTÓ RY PO CIĄ GA JĄ W SZKO LE
NIE GRZECZ NI  CHŁOP CY
                   

Rzeczywistość lat 1939-1945



Dlaczego piszę

 T.Różewicz zdjęcie 1986 

 

Dlaczego piszę
 

czasem "życie" zasłania
To

co jest większe od życia
 

Czasem góry zasłaniają
To

co jest za górami
trzeba więc przesunąć góry
ale ja nie mam potrzebnych

środków technicznych
ani siły

ani wiary
która przenosi góry

więc nie zobaczysz tego
nigdy

wiem o tym
i dlatego

piszę



Wiersz " Na ścięcie drzewa"(autograf)



"Przygotowanie do wieczoru autorskiego"



"Przyszli żeby zobaczyć poetę"

...

sły szę
jak byle kto mówi byle co
do byle kogo

by le ja kość ogar nia masy i eli ty

ale to do pie ro po czą tek
...

T.Różewicz

"Przyszli żeby zobaczyć poetę
i co zobaczyli?

 
zobaczyli człowieka

siedzącego na krześle"...



Wieczór autorski

Poeta czyta swoje wiersze 



Cytat pochodzi z wiersza "Słowa": "Słowa zostały zużyte":



Poeta dramaturgiczny

T.Różewicz cytat: "Teatr interesuje mnie jako maszyna, którą chciałbym rozebrać,
oglądać, być na próbie(...)

"Mnie bardzo interesuje "jak to się robi" 



"ciągle mnie pytają
co pan myśli o Bogu
a ja im odpowiadam
nieważne jest co ja myślę o Bogu
ale co Bóg myśli o mnie"

Tadeusz Różewicz



"WYDAJE MI SIĘ ,  ŻE RÓŻEWICZ TO
SZCZEGÓLNY W POLSCE DRAMATURG-
ROZUMIEJĄCY ZMIANY JAKIE ZACHODZĄ
W TEATRZE.
SZTUKA NOWEGO TEATRU, NOWYCH
ŚRODKÓW WYRAZU, A PRZY TYM MA
DUŻO DO POWIEDZENIA W SPRAWACH
WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA"

"PO WOJNIE NAD POLSKĄ
PRZESZŁA KOMETA POEZJ I .
GŁOWĄ KOMETY BYŁ
RÓŻEWICZ,  RESZTA TO OGON" 

Jerzy Jarocki -  reżyser
o Różewiczu :Stanisław Grochowiak - poeta 

o Różewiczu:

Wypowiedzi na temat Różewicza



Wisława Szymborska
o Różewiczu

"Nie mogę sobie nawet
wyobrazić ,  jak wyglądałaby
powojenna poezja polska 

bez wierszy Tadeusza
Różewicza.

 
 

Wszyscy mu coś zawdzięczamy,
choć 

nie każdy z nas potrafi się do
tego przyznać"



"DLA MNIE JAKO
JĘZYKOZNAWCY SZCZEGÓLNIE
GODNY PODKREŚLENIA JEST
JEGO STYLISTYCZNY IDEAŁ
ZAWARTY W IMPERATYWIE,  BY  
PRZEKAZAĆ MAKSIMUM
TREŚCI  W MINIMALNEJ  L ICZBIE
SŁÓW.

FILOZOFICZNA
 I  EGZYSTENCJALNA GŁĘBIA
OBECNA W POEZJ I  RÓŻEWICZA 
 MA CHARAKTER UNIWERSALNY.
DZIĘKI  TEMU JEGO TWÓRCZOŚĆ
MA UNIWERSALNY WYMIAR 
I  TRAFIA DO ODBIORCÓW
Z CAŁEGO ŚWIATA"

Jan Miodek o poezji Różewicza:



Grób poety 
na cmentarzu
ewangelickim 

w Karpaczu

Fot. Wikipedia



Netografia:

https://culture.pl/pl/artykul/alfabet-

tadeusza-rozewicza

https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%

BCewicz

Bibliografia:

Publikacje i fotografie pochodzą ze zbiorów

własnych PBW Krosno


