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aus der Unfreiheir wurde im christlichen Konrexr escharologisch ausgelegt. Die 
Geschichre Polens serzre man dem Leben Chrisri gleich, indem es geglaubr 
wurde, Polen wird wie Chrisrus - rrorz seines Todes am Kreuz - auch seine 
Aufersrehung erleben. Der Niedergang des polnischen Saares galr also nur als eine 

der Ecappen in der Heilsgeschichre der eigenen Narion. Dies fi.ilme Jemen Endes 
das narionale und religii:ise Denken zusammen und machre die katholische Kirche 
nichr nur zur Hiiterin des Glaubens, sondern auch des nationalen Gedankens. 
Darauf isr sch li elS!ich die besondere Rolle des polnischen Karholizismus in der 
Narionalgeschichre zuri.ickzufohren. Das Ringen um die Freiheir pragte nichr 
zu lerzr die Nationalsymbolik, darumer ebenfalls die patriorische Gesinnung einer 
Schicksalsgemeinschafr in der Auflehnung gegen die Tyrannei, hier eigendich 
gegen jede Form der Unrerdri.ickung. Man kampfre unrer der Parole „Fi.ir eure 
und unsere Freiheir". Der im polnischen Narionalbewusstsein tief verankerte Sinn 
for die Freiheir bar eben in dieser rornantischen Zeitspanne seine \'(/urzeln. In 
den spareren Epochen, allerdings insbesondere wahrend der kommunisrischen 
Dikratur in Polen nach 1945, d.h. der sraadichen Abhangigkeir Polens von der 
Sowjetunion, die mit dem zarisrischen Russland, einer der Teilungsm~ichre der 
polnischen Adelsrepublik im 18. Jahrhunden, gegen die sich die polnischen 
Romanriker auflehnren, assoziiert wurde, kam der Kampfgeisr um die volle 
Souveriinitat aufs Neue zum Vorschein. Die Rolle der polnischen Romanrik, 
vor allem in deren politischer Dimension, isr sicherlich bei der Emsrehung der 
Gewerkschafr Solidarność nicht wegzudenken. Lerzten Endes sollre sich aus 
dieser anfanglich nur Arbeiterbewegung eine in ihrer Breite und Reichweite 
signifikanre Opposirion entwickeln, die zum Srurz des missliebigen Sysrems im 
Osren Europas beirrug. Die Romantik mit ihrem ausgebauren Reperroire der 
Symbole und Myrhen scheinc ein immer zum Einsarz bereires Insrrumenrarium 
darzusrellen, das vornehmlich in der Zeir der narionalen Probe akrivierr wird oder 
werden kann. Heure, in einer gewandelren Wirl<lichkeir, der nun Globalisierung 
und liberale Gesinnung zugrunde liegen, scheinr sich das romamische Paradigma, 
sowohl im Denken ais auch im Handeln, abgelebr zu haben - so sagre es zum 
Beispiel die promineme polnische Romamikforscherin Maria Janion in ihrer 
markamen TI1ese aus den 90er Jahren des 20. Jahrhundem - allerdings scheint 
das lerzre Won noch nichr gesprochen . 

Mirosława Zieliifska 
(Opole) 

Problemy badawcze recepcji literatur obcych. 
Niemieckojęzyczni odbiorcy wczesnej liryki 
Tadeusza Różewicza w fazie inten~ywnej recepcji 
literatury polskiej (tzw. „polskiej fali'') 

1. Problemy badawcze recepcji literatur obcych 
1.1. Refleksja wstępna 
Konrakr odbiorcy z dziełem literatury obcej ma zupełnie inny charakrer niż 

odbiorcy literatury rodzimej, gdyż będąc konrakrem z inną kulturą i tradycją 
wymaga z jednej strony otwartości na nią, z drugiej jej znajomości, które w dużej 
mierze warunkują jej odbiór. Dlarego lireraturę/kulturę polską porraktujemy jako 
wyjściową, liceraturę/kulrurę niemiecką jako docelową, wpisując proces recepcji 
twórczości Tadeusza Różewicza w niemieckim kręgu kulturowym w szerszy kon
rekst recepcji literatury polskiej i nazywając kompleks skorelowanych ze sobą 
zjawisk recepcyjnych rransferem kul rurowym'· 

Pojęcie transferu kulturowego pozwala uwzględnić zupełnie inny charakrer ko
munikacji lirerack.iej w przypadku odbioru lireratury rodzimej i obcej. W związku 
z rym, że w ręce czytelnika lirerarury obcej rrafia przekład, wydatnie komplikuje 
relację autor-dzieło-czyrelnik. W przypadku odbioru dzieła literatury obcej relacja 
ta musi zostać poszerzona' i uwzględnić zarówno rolę aurora przekładu, zmien iony 
charakter przełożonego dzieła, jak i inne środowisko, w którym będzie ono funk-

Por. B. Sclrnlcze, Pmpe!uywy polo11istycz11e i !wmparatystyczne, red. M . Sugiery, Kraków 1999. Por. 
także: idem, Russisch-deutsche 1111d polnisch-dc11tsche Drame111ibcrsetz1mg: Historische uns systemrztische 
Aspclete des I<11lturtmnsfers, „Ze irschrifr fc"ir Slawistik" 1993/94 nr 38, s. 525-528. 

Por. Schemat drogi dzieła literackiego od aurora do czytelnika przekbdu, do jakiego odwofuje 
się Beata Halicka w tejże : „Niektórz)' lubiq poezję''. Wiersze Wisławy SZ)'mhmJkiej w Niemczech, 
Kraków 2005, s. 15-19. 
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cjonować: a u rnr-dzido-czy [elnik/tłurn acz-przekJad (dzieła)-czy relnik przekładu 

(dzida). Sięgn ijmy do [eorii przekJad u, korzys[ającego nie tylko z badai1 lingwis[ycz

nych, lecz odwołującego s i ę cakże do pojęcia cransferu kulcurowego.1 i bazującego na 

zaproponowa nym przez badaczy w pol·owie !ac 60., a rozpowszechnionym w kolej nej 

dekadzie pojęciu e kw i wa Ie n c j i ~. Już wprowadzenie najbardziej podsrawowego 

rozróżnienia ekwiwal encji formalnej i dynamicznej podkreś la, że w przypadku 

pierwszej z nich najisto rniejsze jes [ możliwie najwierniejsze oddanie formy i rreśc i 

dzi eła ku lwry vvyjściowej , a w przypadku drugim, [j. ekwiwalencji dynamicznej, 

chodzi o os i<\gnięc ie porównywalnego efekrn oddzialyvvania przekładu na odbiorcę 

lirera[ury docelowej , jaki mial miejsce w przypadku dzida i odbiorcy kulwry wyj

śc i owe( Nasrawienie do problemu obcości przekładu zależy od [ego, czy zos[anie 

o na pocrakrowana jako p roblem, z jakim należy się zmierzyć w proces ie przel<ladLt, 

czy [eŻ immanentna wlaśc iwość przekładanego rekscu, przen iesionego z innego 

j ęzyka oraz innej kulmry. W pierwszym przypadku sposoby aktualizacj i znaczenia 

przekladu przez recypienra kulcury docelowej będą rrakrowane jako ods cęps1:wa od 

zakJadanego, czy (za)projekrowanego (można m mówić o dwóch etapach: projekto

waniu lektury [eksm przez au tora, a następnie tłumacza) odbioru . Z tym wiąże się 

wymaganie od rłumacza idealnego kompecencji dwujęzyczności i dwukulmrowości, 

k[Óra ma być gwarancj ą pełnej komunikatywności przekładu. Odbiorca przel<ladu 

nie powinien mieć świadomości komakm z dziełem dumaczonym („obcym"), któ

ra może za l<lócać proces lek[ury, tj . psuć atmosfe rę sprzyjaj ącą oddzialywa niu na 

odbiorcę, czy [eŻ zupełnie zabl okować jego recepcję. W drugim przypadku uwaga 

badaczy przenosi się z relacj i dzieło-przekład (dzieła) - która klasyfikując t1rzel<lad 

jako „zawsze sztuczny"6 , prowokuje do uproszczonego wartościowani a: „dob ry" 

- „wierny" lub „zly" - „niewierny"7 - na p rzekład (dzieła)-odb io rca, pozw<1laj <1c na 

przeform ulowa nie, a zarazem poszerzeni e przedmiorn badar1. Studiowanie re1kcji na 

sygnaly obcośc i immanenmie zawarte w przel<ladzie i sposo bów ich aktualizowania 

Po r. \Y/ Kollcr, Linguisti!t und kultu re/le Dimension der Ubersetzung - i11 dm 70er .J11hren und 
hewe, [w:] Kultur und Ubersetzwig: Methodologische Probleme des Kulturtm11sfers, red . G .Thome/ 

C. Gic hl / H . Gerzym isch-Arbogast, Ti:1bingen 200 I (Seria: Jahrbuch der Dcurschen Gesellschafr 

fiir Obc rsem1ngs- und Dolmcrschwissenschafr, 2), 11 5-1 30. 

Por. \V. Koller, Der Begriff derAquivaleuz i11 der Ubersetzungswissenschaft, [w:] UEBERSETZUNG 
'TR!INSLAT!ON • TRADUCT!ON Ein internruionales Ha11dbuch zur Uhersetz1111gsforschung. 
Ar1 imemationrd Enqclopedirt of li·auslation Studies, red. H. Ki trel/ A. P. Frank/ N. Grei ner/ 

T. H ennans/ \V. Koller, j . Lambert/ F. Pa ul , Be rlin , New Yo rk 2004 (Seria: Handbiicher zu r 

SfHach- un d Ko111111unibtionswissenschafr, Vo l. 2G: I). 343-354. 

Por. E. A. N ida, Toward rt Sdmce 11f 7im1slflting. With SpecirzL Re/ereuce to Pri11ciplts hwolvtd in 

13ihle 7imu/11ti11g, Leiden 1964, s. I SG nn . 

T. Balu k- Ulewiczowa, Krritki esej o tlwnaczeniu, [w:] .f. Kochmwwski, Kto d{/l mi skrzydh1/\.flho hmh 
hewi11ged me, w th11n . T. Baluk-Ulewiczowcj i op rac. red . \Y/. \Y/aleckiego, Kraków 2000, s. I 06. 

\'i/yrażona powyżej krytyczna reAcksja nie dotyczy m. in. Stanisfawa Bara1iczaka, który w swojej 

ksi<1żcc Omlo11e w tlrm1t1czen.i11 z cah1 sta nowczośc i '\ stwie rdza. iż „bezs po rn a gra ni ca pomięd1.y 

przeki"ada mi „dob rymi" i „zlym i", dającym i sic; zaakceprować i ni e daj;1cy111 i si~ zaakceprować, 

jednak isrnieje'', gdyż jcsr rn jedyna możli wa optyka dla prezentacj i prze rnyśle1\ w formie 

A1/iroslawt1 Zfrlilisk11: Prohlł'my h11cl11wcze rcccp~ii litcrmur ohqch .. 

przez odbiorców literatury docelowej odbywa s ię w horyzo ncie kulcury docelowej, 

a centra lnym problemem sraj e s ię kwestia odb ioru przekładu , [j. jego funkcjonowa

nia w danej kulturze docelowej'. Szczególnie istotne dla bada11 transferu kulturowego 

jest to, że kierunek bada11 translarologicznych, który zawsze prowadzi[· od literatury/ 

ku ltury wyjśc iowej do literatury/kulrury docelowej, s taraj ąc s ię stworzyć narzędzi a 

do wypracowan ia, a nas tępnie oceny kongruencji dzida literawry wyjściowej i dziela 

literawry docelowej pod względem formalnym, semantycznym oraz funkcjonalnym, 

zaczyna s ię zmieniać. Zwraca s ię co raz większą uwagę na relację czytelnik/dumacz

przekład (dzieła)-czyrelnik przekładu (dzieła), a raicie funkcj ę, jaką pełn i przekład 

w literaturze/kulturze docelowej\ nie postrzegaj ąc odmienności odbioru na gruncie 

kultury docelowej jako zjawiska negatywnego'"· 

Postrzegając proces recepcji utworu literackiego jako proces jego kolejnych od

czytaó, kolejnych prób interpretacji , należy uznać, że istniej ą różne typy odbiorów, 

które mogą się bądź sumować, bądź wykluczać, bądź też unieważniać . Oznacza to, 

że funkcja, j aką pełni dany utwór może być różna nie tylko w kulmrze/ lirerarnrze 

wyjściowej i docelowej, w której staje się przekladem, ale także dla każdej grupy 

odbiorców zróżnicowanej środowiskowo, czy pokoleniowo". I-lans Roben JaulS 

wa rsztatowej au tora, któ ry przez ćw i erć wieku - jak sa rn za uważa we wstępie - zbieral 

doświadcze nia jako tlumacz poezji , a teraz stara s i ę nimi podzielić z innym i. Poza tym krycerium 

daj ącego lu b nie dającego sic; zaakceprnwać przekfacl u nie ma ni c wspólnego z uproszczonq 

klasyfikacj'\ na „wierność" bqdź „ niewi e rność" przeldadu wobec orygi nal·u. Ba ra1iczak odrzucając 

utrwa lo ny w badaniach translarologicznych (i nic tylko) podziaf na „creść" i Jormę" i posluguje 

s i ę pojęc i em „dominaty semantycznej" utworu poetycki ego. Rozumie i•l jako „ogó ln e pojęc i e 

znaczenia rozum ianego jako pdnia se mam ycznego po tencjal·u, zaw i e raj ąca sic; za rów no 

w bezpośrednio doscępnych lekturze sl·owach i zdaniach , jak i w poetycki ej o rga ni zacji 

wypow iedzi ( .. .)", jako „pry ma[t] okreś lo nego elementu st ruktury utworu , który stanowi 

mniej lub bardz iej dostrzegalny klucz do cafoksztahu jego sensów." S. Bara1\czak, J\lfrdy lecz 
m{[ftsym11listyczny manifest tr{[ns/atologiczny, albo: Tlwnaczenic się z tego, że tlumaczy się wiersze 
również w celu wytłumaczenia innym tlumaczom, iż dla więltszości tlumaczeri wierszy nie ma 
tbmwcze1i, [w:] idem, Ocalone w tłumaczeniu. Szltice o wrmztacie tlrm1t1czr1 poezji z dod11t!tiem 
malej Antologii Przekładów-Problemów, Kraków 2004, s. 35- 2G. [Pocll<r. M.Z.] 

Por. R. Lewicki, Obcość w odbiorze przeftł11d11, Lublin 2002. 

Por. !bielem. 
10 Już w połowie lat GO . Catforcl wychodzi!· z za l·ożeni a, że znacze ni e, jakie ma tekst w kulcurze 

wyjściowej i znaczenie jego prze kładu w ku lrnrze wyj śc iowej są in kongruenme. Por. 

li 

J . C. Catford, A Linguistic 7heory ojliYinsuuirm, Lo ndon 1965, s. 39 11. 

"Wrnz z przesuwan iem się unvo ru przez p ubli cznośc i od 1nic11nc od macierzystej - w czas ie 

i przestrzeni - jego pierwotna semantyka ul ega p rzeinaczeniom, nieraz da leko idącym . Stając 

wobec z 111i e niających s i ę ko m ekstów odbioru: kultur literack ich, norn1 lekrnry, zasobów 

doświ adcze 1\ i zaciekawie1\-dzido stopn iowo ob rasta odczyta niami i imerprccacjami , któ re - tak 

czy inaczej - towarzyszą jego dalszy111 losom wś ród Clytelników. To zresztą za sl·abo powiedziane, że 

mu mwarzyszq: bywa, że sraj;\ s i ę jakby jego otuliną-grubą i n ieprzen ikl iwą. Każcie ś rodow isko czy 

pokolenie osadza w niej warstwę swoich dośw i adczeń lekturowych." J. Sfawi 1\ski , Odbiór i odbiorm 
w procesie historycznoliterackim, [w:] P11bliczność litemclt11, red. S. Żólki cws ki i M . H opfinger, 

Wrodaw- W.mzawa 1982 (Seria: Prob lemy kultury literackiej , rn111 I), s. GS i n . [Podkr. M.Z.1 
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wprowadzając kategoria hor yzo ntu o cze ki wań czyt e l nika 1
', zaproponował" 

zmianę punktu ciężkości badań literackich z produkcj i literackiej na jej oddziały

wanie i recepcj ę (krytykując w ten sposób bezproduktyv111e spory toczone przez 

zwolenników marksisrowskiej i formalistycznej szkoły pisania histo rii literatury 13
) 

i dos tarczył w ten sposób nowych, cennych impulsów badaniom recepcyjny111 1
•
1
• 

Podkreś le nie aktywnej ro li czytelnika w procesie recepcji 11 i śc i słe pow i ąza nie 

procesu recepcj i z kreatywnym sposobem konkretyzacji przekładu (dzid a) przez 

ko nkreme grupy czytelnicze (nie tylko w sensie jego nieskrępowanej interpreta

cj i i konteksrualizacji , lecz taicie rekonteksrualizacji, dopełniania jego znaczeni a 

w proces ie lekrury) '6 zwróciło uwagę badaczy na to, „że synchronicznie oglądany 

horyzo m oczekiwaó czytelniczych jest rozwarstwiony zgodnie z rozwarstw ieniem 

pub l i cznośc i czytelniczej" " . Konieczne o kazało s ię uchwycenie dynamicznego 

charakter zarówno proces u recepcji jak i procesu lektury. W tym kontekśc i e in

te res uj ące pos tulaty badawcze sformulował w swojej pracy pośw ięco nej polskiej 

recepcji Multatul iego wrocławski niderlandysta Jerzy Koch: 

12 

I ) 

l •I 

15 

16 

17 

„Bad ania recepcyjne powinny jednakowo traktować obcą oraz whsną kulturę 
literacką i rów nom iernie rozkladać akce nty. Jes t to możli we, j eśli d o ci ekania 

nad typem za l eżnośc i między li te raturą oj czys tą L (1 ) a literaturą przdożoną 

L (2) będą wychodz i ły od kultu ry recypującej i swym wektorem zwrócone będą 
ku k ul turze recypowanej . Zasadne jes t sfo rm uł'owanie pos tula tu badawczego 

Por. H . R. Jaull, Litemt111gl'schichte ais Provokruion, Frankfurc/ M. 1970, s. 168 n; Por. idem, 

Historirl litel'tltury ja/w prowokacja, tłum . M . Lukas iewicz, ·warszawa 1999 . Por. t a kże: 

R. H andke, Kategoria ho1yzomu oczeltiwań odbiorcy a wartościowanie dzieł literac/,ich, [w:] 

Problemy odbiom i odbiorcy, red. T. Bujnicki i). Sławi1\ski, Wrocław 1977. 

„Za aktua lne wyzwanie dla li teracuroznaws rwa uznaj ę powrót do nadal otwartego 

i w marksistowskim i w fonrntłi s tycznym sporze metodologicznym problemu histo ri i ł ite rarnry. 

Moja pró ba zasypania przepaśc i mi ędzy lite ra turą i histori ą, wynika mi bada1\ hi sto rycznych 
i estetycznych może rozpocząć się od momentu , w którym zatrzymały s i ę obydwie szkoły. [„.) 
Pom n i ej szaj ą one [„.] litera turę o wym iar nierozerwalnie zwi ązany z jej charakterem estetycznym, 
n a l eżącym także do jej funkcji spol·ecznych: jest nim wymiar recepcji i oddz i a ływania, 

czytelników, sluchaczy i widzów, mówiąc krótko: kategoria publiczności odgrywa w obydwu 

teoriach literarnry wysoce ograni czo n ą ro lę ." H . R. Jaull, Litemtwgeschichtt• ais Provokruion der 

litemturwissenschaft, [w:) Rezeptionsiisthetik. 7heorie 11 11d Praxis, red. R. \'V'arn ing, Mlinchen 

1979, s. 126. (Jeś li nie zaznaczone inaczej przeldad u do konab M .Z.J 

Po r. H. Markiewicz, Z dziejów polskiej wiedzy o literaturze, Kraków 1998 (Seria: Prace wybrane 

Henry ka Markiewicza, red . S. Balbus, to m 6), s. 123. Por. także B. H alicka, op. cit., s. 16; 

D . Pietrek, „Szlochcicrz polskiego pojedynki cieniów''. Recepcja dramatów Witolda Gombrowicza 

w niemiec/,im obswrze językowym, \'V'rodaw 2006, s. 14-15. 

Por. W. lse r, Der Lesevo1ga11g, [w:] Rezeptionsdsthetik. 1heorie und Praxis, red . R. \'V'a rnin g, 

Mlinchen 1975, S. 253- 277. Idem, Der Akt des l esens. Theorie iisthetischer \Virkung, Mlinchen 

1976. 

Może to dotyczyć równi eż i konkre tnych jed nos tek, jednak z punktu widzen ia badai\ 
recepcyj nych ( także ich możliwości) do tyczy ro osób u kierun kowuj ących dalszy proces recepcj i, 

tj. d umacz, wydawca, reżyse r. 

H . Markiewicz, op. cit., 123. 

J\1iroslawa Zielbiskn.: Prohlen~y bndnwczt• recepcji !itcnJtur ohqch .. . 

o konieczności p r ze n i es i e nia akcem ów w bad an iach recepcyjnych z opisu 

s truktur „zapo życ ze n i a " (borrowing) na analizę struktur „ przen ies ie n ia" 

(impositio12) . Mate riałem empirycznym takich bada1\ recepcyjnych n ie jesr więc 

izo lowan e dzido literackie, lecz gotowość d an ego ś rodowiska recypuj ącego do 

przej ęcia i przyjęcia pewnego typu rwó rczości, a także wybrane elem en ty p rocesu 

sporecznej kom unikacji literackiej, zainicjowanego przez przekfady". 

Podumowując refleksj ę ws rępną należy podkreśli ć , że usyruowan ie w centrum 

bada11. horyzontu oczekiwaó czytelnika pozwala na pokazanie, jak bardzo proces 

dysrryb ucji li teratur obcojęzycznych jest nierozerwalnie związany z oczekiwaniami 

czytelniczymi. Talcże - szeroko rozumiany - proces lektury danego tekstu odbyvva 

s ię w horyzoncie kodów li terackich uu-walonych w literaturze docelowej (nawet 

w przypadku tłumacza dwuj ęzycznego, zakorzenionego w obydwu kulturach, 

proces translacji podporządkowany jes t nastawieniu danego utwo ru na odbi ór 

czytelnika kultury docelowej). Oczywiście można sformułować pod adresem 

czyrelnika idealnego '9 kultury docelowej oczekiwanie znaj omości także kodów 

literackich literatury wyjściowej i „czytania" tekstów literatury/kul tury wyjśc iowej 

w ich horyzoncie'"· Nie powinno ono jednak prowadzić do warrości uj ącej oceny 

odczy tań z gruntu innych (czy też ich zignorowania), przeb iegaj ących w hory

zoncie literatury/kultury docelowej, oraz pows taj ących na jej gruncie bi eżących 

oczekiwa11. czytelniczych. 

1.2. Strategie ułatwiające odbiór literatury polskiej i przyczyny blokad 

recepcyjnych 
Kazimierz Banaszyński analizując Zagadnienie komunikacji literackiej w utwo

rach narracyjnyc/i2 ' zauważył ważną prawidłowość procesu recepcji utworów li te

rackich: „Zanim dojdzie do stabilizacji odbioru", musi s i ę dokonać „wielofazowe 

społeczne zjawisko «S trojenia» stereo typów nadawczych i odbiorczych, po czym 

18 J . Koch, M ultatuli (1820-1887) w Polsce. Próba histo1ycznolitemckiej analizy przebit'gu recepcji 1ia 

przełomie XIX i XX wieku, 'Wrocław 2000, s. I !1-1 5. [Pogrubienie - pod kr. autora; rozstrzelony 
druk pod lu . M .Z.) 

19 H enryk Markiewicz dokonuj ąc przegl ąd u sposobów ko nceptualizacj i odbiorcy lir:erackiego 
jako ka tego rii wewnątrz tekstowej sytuacji kom un ikacyjnej dokonanych przez polskich 
li[eram roznawców i teore tyków łi terarn ry wymie nia „czyteln ika wirtua lnego" , „odb i orcę 

zafożonego", „adresa ta idealnego" oraz „czytelnika implikowanego". Por. H. Markiewicz, op. 

cit.,s. 11 8-11 9. 
20 Oczekiwanie raicie jest jednoznaczne z wymaganiem od czytel nika kultu ry docelowej gotowośc i 

do swoistej transgresji intełekwal nej, tj. przekroczenia „granic swojego św i ara", wyzwolenia s i ę 

z „uwikla1\" własnego języka i wł-as n ej kul rnry. Badania transfe ru kulrn rowego uzrnysl'aw i aj ą, 

jak bardzo jes t eśmy zanurzeni we „własnej" kul turze i j ęzy ku o raz jak wiele „granic" na leży 

p rzekroczyć, aby n ie „p rzyswajać"/ " oswaj ać" języków i kul[u r nazywanych „obcymi ", lecz 

by chc i eć i móc s i ę do nich zb l iżyć i sp róbować je zrozumieć. Tylko zdysta nsowanie s i ę od 

21 

„dogmatów" wl·asnej kultury, pozwala odkryć ku l turę „ inn ą" . 

K. Bartoszy1\ski, Zagt1dnienia kon111niltacji !itemclliej w utwomch nt1rmcyj11ych, [w:] Problemy 

socjologii literatmy, red. J. S lawiński , Wrocław - Warszawa 197 1. 
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znów (na innym etapie recepcji) wystąpić mogą zjawiska nowej destabilizacji"" . 

Z powyższych rozważań płynie istotny wniosek, iż proces recepcji twórczości 

Tadeusza Różewicza w niemieckim kręgu kulturowym należy rozpocząć od 

analizy najwcześniejszej fazy recepcyjnej, którą za Barroszyi'tskim nazwać można 

«nascrajaniem (się)» na odbiór jego twórczości. Przy tym nie można oczywiście 

nie wskazać na to, że relacja stereotyp nadawczy - stereotyp odbiorczy 

(zwlaszcza w świetle powyższych rozważai1) wydatnie się komplikuje w przypadku 

recepcji obcojęzycznej. 
Wyjście od pojęcia transferu kulturowego, tj . procesu wprowadzania 

literatury/kulmry polskiej (wyjściowej) w obieg literatury/kultury niemieckoję

zycznej (docelowej), każe potraktować twórczość Tadeusza Różewicza jako jeden 

z fenomenów kulwry wyjściowej. Stereoryp twórczości Różewicza rozparrywany 

jest na tle stereotypu literatury polskiej, a ta na tle stereotypów innych literarnr 

obcojęzycznych. Zaistnienie poszczególnych utworów polskiego autora w obie

gu literarnry docelowej (najbardziej zauważalna różnica pod tym względem 

- w obrębie niemieckiego kręgu kulmrowego - to koncentracja uwagi na liryce 

vv latach 60. w Niemczech Zachodnich i na dramacie w latach 70. w Niemczech 

Wschodnich) odbywa się poprzez umieszczenie ich na określonych orbitach 

recepcyjnych, na których mogą one krążyć wokół debat, toczonych akrnalnie 

w literarnrze/kulturze docelowej. 
Po roku 1945 bilans stosunków polsko-niemieckich (we wszystkich moż

liwych aspektach) był jednoznacznie negatywny. Stąd powstanie w Niemczech 

Zachodnich pozytywnie konotowanego stereotypu polskiej literatury i kultury 

należy wpisać w szeroki nurt rozrachunku z niemiecką winą, którego radykaliza

cja zbiega s ię z pocZ<\[kiem „polskiej fali" oraz przeorientowaniem świadomości 

literackiej, dominującej od ko11ca lat 50'3• Istotnym czynnikiem wpływającym na 

proces recepcji twórczości Różewicza - szczególnie w pierwszej, wczesnej fazie -

jest stereotyp odbioru literatury polskiej, tj. postrzegania „jej jako pewnej istotnej 

całości, a rzadziej niż w przypadku innych literatur jedynie jako tła poszczególnych 

uC\vorów"24 . RolfFieguth uważa, że „stosunek między indywidualnymi stereorypa

mi autot·ów, ich całej twórczości i pojedynczych dziel a uogólnionym stereotypem 

całej odbieranej literamry" polskiej zostal zachwiany i uległ przesunięciu „właśn ie 

w stronę uogólnionego stereotypu"'5• Ta szczególnie silna interferencja między 

obrazem poszczegól nych autorów i ich poszczególnych dziel a calościowym mode

lem literatury polskiej jaki ukonsrytuował się w jej zachodnioniemieckiej recepcji, 

doprowadzila do anonimowości, czy - jak w określa Fieguth - „przysłaniania" 

nazwisk polskich autorów, rytulów konkremych utworów a nawet ich odrębności 

!biciem, s. 129. 
23 R. Fiegurh, Litmmmz polska w Niemczah lat 1956-1968 (1978), [w:] Poezja w.fazie k1ytycznej 

i inne studia z litemtury po/.S/,iej, Izabelin 2000, s. 196-214, tu s. 204 i n. 

24 Ibidem, s. 196. 
25 Ibidem, s. 197. 

Mirosława Zieliriska: Prob!any badawczt recepcji lill'mtur obqch ... 

gatunkowej „«ułatwiającymi czytanie» literackimi i pozaliterackimi uwarunkowa

niami recepcji"26
• Porównując sytuację tzw. Pofenbegeisterung, tj. enruzjasrycznego 

stosunku do Polski i Polaków, manifestowanego w czasie przetaczania się fali pol

skich uchodźców przez pail.s twa niemieckie po upadku powstania listopadowego, 

a zakończonej wraz z klęską Wiosny Ludów 1848 r., z zaistnieniem „polskiej 

fali" po 1956 r., niemiecki badacz podkreśla, że dopiero w XX wieku „powstały 

warunki sprzyjające zarówno politycznemu, jak i literackiemu zainteresowaniu 

Polską"27 . O powierzchowności dziewiętnastowiecznego zainteresowania Polską, 

świadczy to, iż mimo powstania tzw. Pofenlieder (tj . pieśni poświęconych Polsce 

i Polakom) nie przelożyło się ono na zajęcie się polską literaturą. Jeszcze mniejsze 

szanse miała polska literatura XIX wieku na zaistnienie w II połowie XX wieku, 

kiedy to mamy do czynienia z programowym i powszechnym odwróceniem się od 

dziewiętnastowiecznych literackich tradycji. Jeżeli zauważymy, że deficyty w zna

jomości polskiej literatury i kultury narastały od drugiej polowy XIX wieku, tj. 

przez ok. sto lat, sranie się jasne, dlaczego zalożone przez „Hermanna Buddensiega 

«Ivlickiewicz-Blatter» (1956-1974), czasopismo zajmujące się raczej klasycznymi 

wartościami literatury, publikujące przede wszystkim starszą polską poezję i epikę, 

nie mogło znaleźć szerszego odzewu"28
. 

Brigitte Schulze analizując obecność polskiego dramatu wspókzesnego 

w krajach niemieckojęzycznych, zauważa, że „[r]ecepcja Dziadów Mickiewicza, 

Nie-Boskiej komedii Krasi1\.skiego, Kordiana Slowiackiego i Wesela Wyspiaó.skiego 

w krajach niemieckojęzycznych odbywa się niejako wtórnie, dzięki obecności 

nawiązai1 do rych tekstów w wielu polskich dramatach tam wystawionych." 

W dalszym toku swoich rozważać badaczka stawia pytanie: „Czy mial miejsce 

transfer kulturowy, który przygotowalby tę publiczność [niemieckiego widza 

- M. Z.] do wizualnego i akustycznego odbioru specyficznie polskiej tradycji 

dramam i teatru?" i udziela na nie następującej odpowiedzi: „Nie można mówić 

o przygorowaniu widza niemieckiego na specyficznie polskie kody i polską inter

teksmalność w dramatach Witkacego, Mrożka, Różewicza i innych. Należałoby 

raczej mówić o daleko idącej blokadzie recepcyjnej"29 • 

Konieczność zastosowania specjalnych strategii mających ulatwić lekmrę lite

ratury polskiej zachodnioniemieckiemu recypiemowi wynikal·a przede wszystkim 

z tego, że kontakt z polską literaturą wspókzesn<1 nastąpił w sytuacji braku ut1wa

lonego stereorypu polskiej literatury przedwojennej, a także okresów wcześniej

szych. Również z tego powodu, polska literatura porównywana byla automat:ycz

nie z konwencjami zachodniego awangardyzmu30 , co pozwalalo ją usytuować na 

26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 !bidem, s. 213, przyp. 24 . 
29 B. Schulze, Blokady recepcyjne w niemieckim teatrze wobec sztu/, J\llickiewicza, Kmsi1iskiego, Słowac

kiego i Wyspiańskiego (1998), [w:] rejże, Perspe!UJ''VJ' polonistyczne, s. 154 i n. [Podkr. amorki] . 
30 Por. R. Fiegurh, op. cit., s. 198. 
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kulturalnej mapie Europy, a przez zas tosowanie rej swoisrej suaregii „oswajania" 

- lepiej zrozum i eć. 

1.3. „Atrakcyjność' liryki Tadeusza Różewicza 

Na otwarci e się na literarurę pol s ką, znane jako „polska fala" 31
, oraz powstanie 

zapoc rzebowa nia na impon dóbr kulwry z Polski Ludowej - kraju zza „żelaznej 
kurtyny" - zloży{y, a wlaściwie nalożyly na sieb ie dwa istome elementy, po pierw

sze wynikało ono ze swoisrej „egzo ty ki politycznej", kojarzonej z Polską od odwil

ży w październiku 1956, po drugie z auakcyjności polskiej ofeny inrelektualnej, 

która przelom 1955-1959 pozwala nazwać „czasem wielkiego intelektualnego 

wrze nia"32 • To wlaśn ie połączenie zarówno politycznie jak i literacko motywowa

nego z;:i imeresowania Polską, oraz skoncenrrowanie go na literaturze oraz kulturze 

wspókzesnej, stanowi bez wątpienia specyfikę „polskiej fali" 33
• Ponadto mamy tu 

do czynienia z niespotykaną koincydencją kierunków poszukiwa11 nowacorskich 

sposobów eksp resji poetyckiej i odpowiadającego im nowego j ęzyka, która dory

czy wszys tkich ówczesnych europejskich i pozaeuropejskich kręgów skupiaj ących 
przedstawiciel i szruki nowoczesnej. Polska poezja 

przelomu 1955-1959 nawiązywała głównie do modelu wiersza Tadeusza 
Różewicza [ ... ], który [n] ie tyle decydowar o formach poetyckich, ile o język u 
wypowie cl z i . Pozwala!· z powrotem odnaleźć się w centrum mowy nieskażo
nej, zwyklej (co nie znaczy: codziennej). Kształtował nowoczesne sposoby elcs
presj i li rycznej, nie ksztaltowal nowych form lirycznych. [ .. . ] Lara pięćdziesiąte 
są bowiem jakimś ewenementem w lirerarnrze światowej . Tendencje w li ryce 
mm re go czasu - reprezentowanej przez „bitników", Hemura Heissenbi.ittla, 
i Hansa Magnusa Enzensbergera, Yvesa Bonnefoy, Jacquesa Charpier i Andre 
Du Bouchera, Dyb.na Thomasa i Donalda Finkela, Mirona Bialoszewskiego, 
Jerzego Harasymowicza i Zbign iewa Herberta, wreszcie przez kontytentczyków 
- wydają s i ę zbieżne . Można chyba mówić o j akimś kulturowym poko
i en i u ca 111 ryc h I at, pokoleniu „zimnowojennym'', odrzucającym ideologię, 
w której ono wzrasralo zm ie rzającym ku orwarciu na czlowieka, szrnkę, hi sror i ę, 

v.ryzwoloną z poli tycznych ograniczet131
. 

Do bardzo podobnych konkluzji dochodzi niemiecki literaturoznawca 

i kompararysta Horst Denkler, podkreślając, że Tadeusz Różewicz antycypował 
w swojej twórczości koncepcje wysuwane następnie przez powszechnie uznane za 

nowatorskie ruchy anystyczne: 

·
11 Ibidem. 

"' IV!. Kisiel, ?o/wlenia i przełomy Szkic<' o litemmrzc polskiej drugiej polowy XX wieku, Katowice 
2004, s. I OO. Por. także T. Drewnowski, \Val/at o oddah. O pisarstwie Ttideusza Różewicza, 

Warszawa 1990, s. 129-227 (rozdz. IV Kamienne „usra prawdy"). 
33 Por. R. Fieguth, op. cit„ s. l 96- l 98 . 

;; M. Kisiel, op. cit„ s. 76 i 97. [Pod lu-. M.Z.l. 

JV/irosława Zie!iliska: Prohlemy badawcze rcceplji !itawur obqch„ 

„Różewicz samodzielnie doszedł do tego, co ponadregionalne koncepcje es
tetyczne posmlowaly wówczas wobec szmk pięknych - i co realizowały, nie 
wiedząc, że w rym samym kierunku zmierza jednocześnie, a nawet z wyprzedze
niem, polski poeta i inrelektualista. Jego rolę pioniera widać wyraźn i e zwłaszcw 

w zestawieniu dat: ameryka1\scy «m i nimaliści» zyskali światowy rozglos około 
1965 r., zaś włoska arte povera damje się od 1967 r. ' 1 

Po uwzględnieniu konreksrn politycznego przełomu lat 50. i 60. powstanie 

„stosunkowo spójnego [ ... ] wyobrażenia o wspókzesnej literarurze polskiej" 

wydaje się być jedynie pochodną uprzednio dokonanego zróżn icowan i a natury 

politycznej: Polska była inna niż ZSRR i - co szczególnie iscorne dla recepcji za

chodnioniemieckiej - inna niż NRD. Rozwój sytuacj i społeczno-poli ryczno-kul

turalnej w Polsce i Niemczech Wschodnich w momencie zaismienia „polskiej fal i" 

postrzegany był z perspektywy E uropy Zachodniej jako wręcz asymetryczny. 

„Realizm socjalistyczny byl w podzielonych N iemczech sprawą szczególnie aktu
alną. Wzrosrowi znaczenia awangardyzmu w Niemczech zachodnich w połowie 
lar pięćdziesiątych odpowiadafa w Niemczech wschodnich imensyfikacja przy
dzielania literaturze zadań społecznych . W świadomej opozycji do «rewizjon i
stycznej» polityki kulrnralnej Polski po roku 1956 pisarze wschoclnioniemieccy 
jeszcze w roku 1959 zostali skierowan i - przy potężnym akompaniamencie 
propagandy - na «drogę Birrerfeld» [aktualizującą i usztywniającą posmlary 
socrealistyczne - M. Z.]. Rozłam w niemieckiej lirerarnrze powojennej stal się 
jeszcze głębszy. W tej symacji nowoczesność odbieranej na Zachodzie literamry 
polskiej, jej odróżniająca się jaskrawo od sytuacji w NRD orwarrość na własną 
(Gombrowicz, Schulz, Witkiewicz) i międzynarodową awangardę międzywojen
ną odegrał-a isromą rolę w rzeczywisrości niemieckiej"·". 

German Ritz zastanawiając się (z perspektywy roku 2001) nad rym, co 

takiego wniosła akurat polska literatura współczesna, w szczegó lności liryka 

Milosza, H erberta, Szymborskiej i oczywiście Tadeusza Różewicza do literamry 

niemieckiej, że przedstawiciele wcześniejszych epok literackich -„twórcy o w iele 

bardziej lub nie mniej zasłużeni dla polskiej liryki", jak podkreśla Ritz - nigdy 

nie dorównali im popularnością, stwierdza, że musieli wnieść „do niemieckiej 

31 H. Den kler, Jak opróżniano cysternę !?siężyrn. !vliejsce ubogiej poezji młodego Tadeusza R1iżewicza 
w pejzażu liryki niemiec/,iej, [w:] „Nasz nauczyciel Tadeusz''. Tadeusz Różewicz i Niemcy, red. 
A. Lawaty/M. Zybura, Kraków 2003, s. 79. 

36 F. Fieguth, op. cit„ s. 197 i 205 n. W syntetyczny sposób odm ienność syrnacji arcysrów 
i intelektualistów na Zachodzie i w „Drugim (socjalistycznym) Świec i e" , a także różnice; 
między ZSRR, Niemcami \'\fschodnimi a Polską , Czechoslowacją i Węgram i charakteryzuje 
Eric Hobsbawm w swoim studium: Wiei? s!?rajności. Spojrzenie na Krótkie Dwudzieste Srnlecie, 

przeł. J. Kalinowska-Król, M. Król, Warszawa 1999. Por. przede wszystkim rozdz.: Śmim' 
awangardy - sztuka po 1950 ro/w, s. 454-474, tli szczególnie: s. 458-46 1. Zupełnie inaczej 
widzi ro Wojciech Kunicki, analirnj<\CY procesy zachodzące w niemieckiej li reraturze po l 945 r. 
i wychwytujący liczne „zbieżności w zmieniającym s i ę kszrakie literarnr w obydwu parisrwach 
niemieckich". W. Kunicki, Literatura niemiecha po 1945 rolm. [w:] Pisarze niemieclwjęzyczni 
XX wiehu. Le/,sykon encyklopedyczny PWN, red. M. Zybma, Warszawa - Wrodaw 1996, 
s. XLV-LVI, ws. XLV 
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lirerarurycoś, czego o na j eszcze l u b już nie z na,podczasgdywcze

śniejsi, osobowości formatu Norwida i Leśmiana, a rakże Skamandryci i poeci 

Awangardy (.„] oczekiwa1i. tych ni e s pełniają"37 • Wedlug szwajcarskiego slawisry 

„polscy poeci na nowo obsadzaj ą rradycyj ne rereny imaginacj i lirycznej, a przede 

wszystkim wnoszą ze so bą - bądź mówią o nim scanowczo - sr a ru s po ery c k i 

r ak a b so lutn y i bezwzględny, z jakim po Rilkem, Georgem i Bennie 

żaden niemiecki poera już s ię nie odważył wysrąp ić"38 . 

2. Dwie orbiry recepcyjne twórczości Tadeusza Różewicza w fazie 

intensywnej recepcji literatury polskiej 

Walre r Hollerer (rocznik 1922), który już w wydanym w 1965 roku srndium: 

Theo rie der modemen Lyrilc (Teoria nowoczesnej lily!?i)39, wyrażal swój podziw dla 

„«formalnej prosrory» Różewiczowskiego anrysymbol izmu", uważa ! , że jego „po

eryka śc i ś nię rego gardła" powinna srać się inspiracją nie rylko dla nowego pokolenia 

poeróv.r4°. Rok później H ollerer zapros ił na organizowane przez siebie w ramach 

Kololcwium Literaclciego (Literarisches Kolloquium] spotkanie pod rytul-em „Poera 

i wiersz" Tadeusza Różewicza i Zbign iewa Herberta do Berlina (dwa lata wcześniej 

gościem kolol0.:vium był W iroid Gombrowicz41
). Krótkie sp rawozdanie z rego spo

rkania, jakie ukazalo s i ę w dzienniku „Tagesspiegel" z l O grudnia 1966 r. , pokazuje 

wyraźn ie jak wyglądała faza «nas trajania (się)» na odbiór twórczości Różewicza 

w N iemczech Zachodnich. Recenzem zachodnioberlii1skiej gazery przedsra

wia Różewicza jako znanego dramaturga, co po wystawien iu jego trzech sztuk: 

Kartoteili, Grupy Lao/wona i S'wiadków [Jrzez zachodnioberli1i.ską scenę warszrarową 

Schiller-Thearer, nie może specjalnie dziwić. Mówiąc o nowarorstwie poerologicznej 

koncepcji Różewicza" (zaproszenie na odbywające się w Akademii Sztuki/ Akademie 

der Ki.insre kolokwium jesr już sarno w sobie sugestią, że chodzi o zaprezentowanie 

najnowszych, najbardziej aktualnych koncepcji poeryck.ich), definiuj e j ą jako lirykę 

Kahlschlagu - „cięcia do korzeni" - zarówno w celeście jak i rymie sprawozdania. 

Takie ujęci e rwórczości poetyckiej Różewicza pokazuje, że omówione orbiry recep

cyj ne, w pie1wszej „niestabilnej" fazie odbioru nie sta nowiły wo bec siebie wyraźnej 

alrernarywy. Używano ich zamiennie, bądź rrakmwane jako wzajemnie dopełnie

nie. Tak na dobrą sprawę, dopiero przewartościowanie li rerarury Kahlschlagu (tu 

-'7 G . Ri cz, Różewicz po niemiecku. Poczqte!t dziejów recepcji, [w: ] „Nasz nauczyciel Tiulewz·; op. 

cit., s. 47 i n. [l'ocl kr. - M . Z .]. 

-'' Ibidem, s. 48. [Poclkr. - lvl. Z .] . 

.l'> 'v/. H oll crer, Themie der modernen lyrik Dolmmente z){)· Poetik I, Hamburg l 965 . 

'
1
" Ibidem, ru cyc. za H. Denklcr, op. cit., s. 75 i n. 

·11 Por. Rozdz. Xlll, o odczyc ie Gombrowicza w ramach kolokwium Ho ll erera, [w:] 

\Y/. Gombrowicz, Dziennik 1961-1969, Kraków 1999, s. 158- 167. 

•il „sein neucsces poewlogisches Rezepc"/„jego naj nowsza koncepcja (dosf. recept.a) poerologiczna" 

- Hans-Georg Soldar. Lyrih cles Kahlschlags. Zwei polnische Lyrihcr w Gast bei \Ylalter Hol/era, 

Tagesspiegel z I O. 12. 1966. 

Miroslmva Zit-li1Jska: Problemy badawcze recl'pcji litcn1tur ohcych .. 

w dwóch fazach: na przełomie lar 60. i 70. przez ruchy komesracyjne, na przeło

mie lat 70. i 80. przez niemieckie literaruroznawsrwo) pozwolilo na uwypuklen ie 

różnic między programami i koncepcjami poeryckimi literatury „godziny zero" 

a programem i koncepcją poerycką Różewicza . Równolegle dużą arrakcyjność 

inrerpreracyjną zachowało aż do dziś czyranie pierwszych wierszy powojennych 

w horyzoncie niemieckiej literatury Kahlschlagu, które pozwala wyj ść od podo

bieńsrw w rozwoju literatury polskiej i niemiecldej po 194 5 r. Takie w przypadku 

imerpreracji dramatów Różewicza nie pozostaje bez znaczenia, czy Różewicz 

odbierany jes t jako „drarnarurg-moralisra", czy „dramaturg-nowato r", a jesr ro 

karegoryzacja przeniesiona z imerpretacji jego liryk.i: pierwsza każe myś leć o li1yce 

Kahlschlagu, druga o liryce z kręgu neoawangardy. Dwie wyznaczone ru orbiry 

recepcyjne, na których rwórczość - przede wszysddm liryka -Tadeusza Różewicza 

zaczyna krążyć w drugiej połowie lar 60. , determinują w ren sposób także odbiór 

jego prozy i dram.atu w Niemczech Zachodnich aż po współczesność. Nazwijmy 

pierwszą z nich: „Poszukiwaniem wspólnego doświadczeni a'', jakim był wsrrząs 

wojennego doświadczenia (2.1): drugą „Poswkiwaniem wspólnego j ęzyka", króry 

miał powsrać na gruncie nowej sztuld i pozwolić na zniesienie barier ideologicznych 

i granic dzielących narody (2.2). 

2.1. Poszukiwanie wspólnego doświadczenia: Tadeusz Różewicz jalco 

Kahlschlagdichter 
W czerwcu 1965 r. Tadeusz Różewicz sto i dopiero na progu swojej popu

larn ości w N iemczech Zachodnich, lecz nie jesr osobą wpdnie ni eznaną . Już 

w 1961 r. ukazuje s ię przekład KartotekiB i jeszcze w rym samym roku wystawia ją 

Sw dio der Essener Bi.ihnen w Essen (rok po polskiej prapremierze). Rok później 

rrafia ona na scenę warsztatową zachodnioberlióskiego Schiller-TI1eater. Nasrępnie 

w 1962 r. ukazują s ię przekłady Świadków i Grupy Laokoona·"' a w 1963 r. za

chodnioberli1i.ska publiczność może je obejrzeć, wysrawione jalw dwie miniamry 

sceniczne, takie na scenie warszratowej Schiller-TI1earec15 • W 1964 r. Ilke Boli do

konuje kolejnego czwartego przekład u dramatu Różewicza, którym jest Śmieszny 

staruszek'6
• W 1962 r. wychodzi również rom prozy In der schdnsten Stadt der 

Welr7
• Po wydan iu dwóch anmlogii liryki polskiej Lehion der Stil/el Lekcja ciszy 

43 T. Różewicz, Die Kartothek {Karoteka}, prze!'. I. Boli , Berl in 196 l . 

.;, T. Różewicz, Die Laolwon-Gruppe [Grupa laolwona] oraz Die Zeugen oda Unsere kleine 

Stabilisierung [Swiadkowie albo nasza rnala stabilizacja], p rzd. I. Boli , Berlin 1962 . 

.;; Echa w zachod nioniemieckiej prasie po wyscawieniu Swiadków i Gmpy Laokoona relacjonuje 

Kronika Dialogu, por. Niemcy o szt11hach Różewicza, „Dialog" 1963 n r 8, s. I l9 i n. 

46 T. Różewicz, Der komische A!te. KomiJ'die i11 einem Aht [SmieSZll)' stt1mszek Komedir1 w jednym 

altcie] prze!. I. Boli , Berlin 1964. 

-1? Jesc co sześć opowiada ii (Das Meer/Morze; Giji!Truciznr1; Die .BeichtdSpowiedź; Fmcht clcs lehensl 

Owoc żywota; Df/S unterbrochene .Exammll'rzerwany ''.rtzamin) opacrzonych posl·owiem aucora. 

T. Różewicz, In cler schdnsten Stadt der V?elt, dum. A. Dross, Mlinchen 1962. 

25>5 
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(1959)"8 oraz Polnische Poesie des 20. jahrhundertsl Polska poezja XX wieku (1964) 19 

Karl Dedecius wydaje w 1965 r. tom poezji Różewicza Formen der Unruhel Fom7J' 

niepolwju50 • Zawiera on wiersze z lat 1945-1964, podzielone na trzy fazy: pierw

sza zawiera wiersze z tomów wydanych w latach 1947-1957 i zostala opatrzona 

tytułem „Maski" 51 , druga z lat 1958-1961 nosi tytuł ;,Formy" i ostatnia „Nic"12 

zawiera najnowsze wiersze, wydane w latach 1962-1964. 
Przez swojego rówieśnika, Karla Dedeciusa (rocznik 1921), Różewicz został 

wprowadzony w obieg literatury zachodnioniemieckiej jako przedstawiciel nurtu 

literackiego zbliżonego literatury „cięcia do korzeni", co odsyłało niemieckiego 

recypie n ta automatycznie do deklaracji oraz wierszy programowych powojennego 

nurtu zerwanej konrynuacji, reprezentowanej przez czlonków „Grup pe 47" /„gru

py 47" (założonej przez H. W. Richtera i A. Andersa). 

Do najważniejszych pojęć , wokół kró1ych można zgrupować postulaty zawar

te w programach literackich zachodnioniemieckiego nurtu „cięcia do korzeni" 

należą „realizm" oraz „odnowien ie języka" . Najlepszą egzemplifikacją postulatów 

wysuwanych pod adresem „nowego" realizmu literatury powojennej jest komen

tarz Wol fanga Weyraucha (rocznik 1907), zamieszczony w wydanej w 1947 r. an

tologii - w zalożeniu nowych - tekstów, zatytuł·owanej Die Pjlugschar /Lemiesz53 • 

Wedlug Weyraucha realizm „nowej" literatury ma być „czysty" , „konsekwenmy" 

i „bezlitosny", po to, aby „dostać s ię pod ostatnią łuskę codzi enności", mimo, 

że może być to nieprzyjemne, jak w przypadku łuskania cebuli . Dopiero raki 

rea lizm, będzie w stan ie „tłumaczyć" i „zmieniać" codzienność, a w ten sposób 

ją „uwznioślić". O konieczności „odnowienia języka", przekonaniu o prymacie 

wyzwai1 etycznych nad estetycznych, jakie stanęły przed literaturą „godziny 

zero" oraz „prawdzie" jako - nawet nie prymarnym, lecz jedynym - kryterium 

jej warrościowania, rak pisal w 1949 r. w eseju Auszug aus dem E!fonbeintrum 

!Opuszczenie wieży z kości słoniowej \X!olfdieuich Schnurre (rocznik 1920) : 

„Nie było to łatwe pisanie. N ie było żadnej ostoi etycznej. Nie było żadnej 

tradycji. Byla tylko prawda. Nawet język nie nadawał s i ę już do użytku; laca 

.;o lektion der Stil/e. Neue pol11ische Lyrik, w tłum. i pod red. K. Dedecius, Carl Hanser, M(inchen, 
1959. Por. także polsko-niemiecką reedycję Lekcja. ciszy. Polska. lii)'iw I lektion der Stille. 

Polnische Lyrik, wybór, dum. i wstęp K. Dedec ius, posł. K. A. Kuczyr\sk i, Wrodaw 2003. 

" Die pnl11ische ?oesie des 20 . .fa.hrl11111derts, w dum. i pod red. K. Dedeciusa, Mcinchen 1964 . 

50 T Różewi cz, Formen di!r Unruhe. Gedichte, w rlum . i pod red. K. Dedeciusa, Munchen 1965. 
51 Tom otwiera wiersz z sierpnia 1955 r. I<rzJ•czrdem w no'J'!!ch schrie in der Na.cht z ro mu Poemat 

otw11r1y (Ojjene Dichtung) o skróconym ryru lc: Krzyczałem !Ich schrie. (\V tej form ie odsyl'a on 

do rywfu zafożonego przez Richtera i Anderscha czasopisma Der RujlI<rzyk. Por. pon iżej). 

52 Trzy ostatnie wiersze, rnmykające tom, ro: Opowit<drmie o stfll)'Ch kobietach !ErzJihlung von a/ten 

frrmen, Non-stop-shows !Non-stop-shows, \Vśród wielu zajęć /Unter vidcn gcschiijien. 
5-1 W. Weyrauch, Die Pjl11gscha1', Be rl in 1947. Dopiero dwa lara późni ej , rj. w 1949 r„ w wydanej 

przez niego antologii Trwswd Grmnml 7j•siqc grrzm, pojawi się w przedmowie (jako jej rytu!) 
pojęcie: Kt<hlschlag. 

Mirosława Zielhls/...•a: ProbLem;i had!llacze recepcji literatur obcych .. 

reżimu nazistowskiego i wojny zbrukały go. Należało mozolnie opukać s-łowo po 

sl·owie. Przy każdym „i", każdym przymiotniku należało zachować osrrożność. 

Nowy j ęzyk, który tak powstał, nie byl piękny. Robił wrażenie ciężko dyszącego 

i ogołoconegoH . 
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Pomimo tych odesłań - jak stwierdza German Ritz po anal izie Ocalonego/ 

Gerettet w przekładach: Karla Dedeciusa, Gi.imera Kunerta, Alfreda von 

Harmanna i Henryka Bereski -

„niemieccy dumacze wzdragają s i ę przed „c ięciem do korzeni " [„.] 
w mowie poetyckiej, przy czym Dedecius i Kunert jeszcze siln iej trzymaj:\ 

s i ę tradycji literackiej niż późniejsi tłumacze, choć to właśnie dla nich, starszych, 

literatura „godziny zero" mogłaby stanowi ć istotny punkc odniesien ia. W prze

kładzie gubi się w cen sposób rak bardzo potrzebne niemieckiej liryce powojennej 

przesł'anie poetologiczne. Zgubne dla liryki podejmującej ce mac wojny od hi s to

ryzowa n ie jest przy tym nie tylko konsekwencją podniesienia s tylu, lecz 

cakże dyskomfortu, jakim w poczuciu niemieckiego czytelnika jest przynajmniej 

potencjalna rola sp r awcy. Nie występuje ona jednak we wszystkich du

maczeniach, a przekłady V0irkoczyka (Fi.ihmann, Dedecius, Kunert, Bereska) są 

pouczającym przykładem pozytywnym. Zresztą odhistoryzowanie zagazowanej 

dziewczynki naruszaloby tu wszelką political correctness''. 

Przyczyn podniesienia stylu, czy zuniwersalizowania odniesie1156 należy szu

kać w sformułowaniu podstawowego zadania, jakie postawila sobie literatura 

nurtu zerwanej kontynuacji, „godziny zero" [Stunde Null], postu l ująca „cięcie 

do korzeni" [Kahlschlagliteratur] i wychodząca od opis u rzeczywistości „ruin 

i zgliszcz" [Tri.imrnerliteratur). Było nią dokonanie „bi lans[u) bólu i cierpienia 

tych, którzy będąc trybikami w machinie wojennej, stali się jednocześnie jej 

ofiarami"57 • Podczas gdy u Eicha odnajdziemy bardzo ogólnie sformulowane 

oskarżenie świata58 , Borchert, w swoim nawiązującym jeszcze mocno do uadycji 

ekspresjonistycznych dramacie Pod drzwiami oskarża jednoznacznie pokolenie 

ojców. W ten sposób podmiot liryczny bądź protagonista wpisuje się w obszar 

„wzorcowo antyfaszystowski [.„], w odniesieniu do tego innego obszaru, faszy-

54 W. Schnurre, Vorwort, [w:] idem, J\!fan sollte dagegcn sein. Geschichten, Olce.n/Freiburg 1960, 

s. 9 i n. 
55 Auror podaje w przypisie jeszcze jeden wyjąrek w odniesieniu do wiersza Róża wydanym 

w zbiorze Zwcite crnste Verwt<rnungl Drugie poważne ostrzeżenie wydanym w 2000 r. przez 
Henryka Bcreskę: „Bereska będzie bardziej zdecydowanie niż Dedecius unikać upiększer\ 
i podnoszenia stylu." G. Ritz, op. cit„ s. 59 i n. [Podkr. - M.Z.]. 

56 Podczas gdy „Różewicz - zauważa Rirz - sra le odnosi s ię do II wojny św i arowej", niemiecki 
przekbd Ocaloncgo!Gerettet aurorsrwa Karła Dedeciusa „do ponadczasowego forum" . Ibidem, 

s. 55 . 

57 W Kunicki , op. cit„ s. XLVIIL 
58 Marian Szyrock.i rak rozpoczyna swoją ch arakrerysrykę poezji Eicha: „Wiersze Glinrera Eicha 

przepełnia wewnęrrzny niepokój, króry wynika z osbrżenia świata" . Por. M. Szyrocki , Deutsche 

Lyrih vom Ausgang des Ersten V(leftkrieges bis zur Gege111v1trt, [w:) idem/ A. Stroka, Dcutsche lyrilt 

des 20 . .fahrhunderts, Wrocław i in. 1968, s. 33-95, ru s. GO. 
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stowskiego, dokładniej mówiąc: narodowosocjalistycznego stosuje się określenie" 

- bądź uogól niając obowiąwjące okawje s ię myślenie - „«ci inni »" 19 . W tej sy

tuacji „pytanie postawione przez T. \'il. Adorna: «Czy literatura możliwa jest po 

Oświęcim iu )„ zna lazło naturalnie odpowiedź twierdzącą (tw i erdzącą rakże przez 

jego pominiecie lub przemilczenie)"60
• Niemieckie lireraruroznawsr.wo, dość jed

nomyślnie, określa ideę I<ahLschlagu jako niezrealizowaną - choć konieczną i po

trzebną - utopię. Podkreśla s ię także specyfikę okoro dwunastoletniego „okresu 

koniecznej reprodukcji" wszystkiego, od czego spoleczei'1srwo niemieckie zasrało 

odizolowane vvraz z dojściem Hitba do władzy w 1933 r. 6
' 

Równie istomym wyjaśnieniem strategii tlumaczeniowych zastosowanych 

przez Karla Dedeciusa jest programowe poszukiwanie przez niego - w litera

rurze polskiej62, a w szczególny sposób utworach Różewicza63 - wspólnej plasz

czyzny porozumienia i zrozumienia . „Wiersze Różewicza były dla nas ponadro 

- wyznaje Dedecius - jedną z pierwszych prób przybliżenia się do Europy 

Środkowowschodniej, próbą przełamania bariery nieporozumienia, nawet wro

gośc i i odzyskania wspólnej plaszczyzny i wspólnego języka"6'1 . 

Jasno i od samego początku sformułowana przeslanka: chęć poznania, posw

kiwanie tego, co l'ączy a nie dzieli, pozwoli lepiej zrozumieć skąd wziąl się pomysł 

Karla Dedeciusa, aby nadać niemieckiem u wydaniu tomu Niepoliój tytuL Formen 

der Unruhe, czyli w dosłownym tłumaczeniu: Formy niepokoju. Okazuje się, że już 

sam tyruł jest podpisaniem się Dedeciusa pod przesbniem tego tomu - można 

powiedzieć nawet więcej, uznaniem wierszy z tomu za wyrażenie doświadczenia 

wbsnego pokolenia: rocznik 1921. Dedecius w problemach podnoszonych przez 

poezję Różewicza odkrywa nie tylko wbsne przeżycia i. dylematy, podkreśla fakt 
przynależności do tego samego pokolenia - rocznik 1921, lecz podkreśla osobiste 

pokrewie1\stwo z Różewiczem. Tym co łączy, jest miejsce urodzenia Dedeciusa 

;•i G. G rass, "Text + Kritif..", Mii 11 che11 1978 nr Jl I a, wyd. przez H. L. Arnolda. Tu cyc. za: 

1-1. Vormwcg, Giinter Grass, przeł. J. tu kosz, Wrodaw 2000, s. 22. (Przykbdem, do jakiego 

odnosi się Gu nter Grass jest Sansibar Alfreda Andcrscha). 
60 \Y/. Kunicki, op. cit., s. XL.VIII. Z takim ujęci e m literarnry Kahlschlagu zgadza s i ę również 

Joanna JabUwwsb: „lvHoda, ambima li teratura niemieckojęzyczna drugiej polmvy lat 

czterdziestych i początku lot pięćdz i es iątych to literatura zgliszcz. Jej bohaterami byli: ginący, 

nie za honor i ojczyznę, a w walec z niewidzialnym wrogiem, żoh1ierze fromowi oraz ludność 

cywilna cierpiąca nędzę po doznanej klęsce. Ta antyfaszystowska i pacyfistyczna literatura nie 

była jeszcze obciążona piętnem winy". J. Jablkowska, Denacyfikfllja, „Tygiel Kulrnry" 2004 nr 

61 

r.2 

6.i 

M 

l-3. Tu: http://www.piotrkowska.loclz.pl!tygiel/1 _3_2004 / akrnal/13.htm. [Poclkr. - M. Z.] . 

Por. Ch. Schiiddekopf~ Wstrp. [w:] W. Weyrauchs, lawend Grarnm. Ein deutsches Belmmt11is in 

dreifig Geschichten aus dem}rihr 1945 (1949), Reinbck bei Hamburg 1989, s. 8 i n. 

IC Dedecius, Deutsche u11d Po/en. Botschaft der 81icher, Miinchen, 1-lanscr, 197 l , idem, O Polsce, 

Europie. litemt11rze. Dialog przyjriź11i, Wrodaw, l 996. 

I(. Dedecius, Fon11en der Unmhe. Ttu!ewz Róże111icz in der 1<<11hCJ1 Umrimwng da \.'(/irklich/a•it, 

[w:] idem, Polnische Profile, Frankfurt am Main l 975, s. l 95-232. 

I(. Dedecius, Ponowne spotkanie z Tftdewzem Różewiczem, [w:] „Nasz nauczyciel 1'1dcusz", op. 

cit., s. 28. 

Miros!tzwa ZieliJiskrz: Problenq hadawcze n·a·p,ji litt:mlllr obcych .. 

- Łódź, a co za tym idzie - do wybuchu drugiej wojny św iatowej - podobna 

droga socjalizacji65 • To ona uznana zostaje za wyznacznik pokrewiei\stwa, i to ona 

jes t o wiele istomiejsza, niż wyznaczone przez wojnę role śmiertelnych wrogów. 

Obcość, jaka mogłaby przed wojną dz i elić Różewicza i Dedeciusa, byfaby „idyl

liczność" Radomska i odpychający charakrer dużego przemysłowego miasta jakim 

byla Łódź, mówi Dedecius , powołując się na taką właśnie typo l ogię dokonaną 

w Ziemi obiecanej przez Reymonra. Doświadczeniem, które polączyło rocznik 

1921, był wybuch wojny, która jako „doświadczenie graniczne" (w rowmieniu 

Karla Jaspersa), zmusi·la świeżo upieczonych osiemnastolatków do dramatycznych 

decyzji. Od pierwszego dnia ich dorosłości, stanęły przed nimi najtrudniejsze 

decyzje i wybory, i od razu, nieodwolalnie pdna odpowiedzialność - uko1\czony 

osiemnasty rok życia nie dawał żadnej szansy na uchylenie s i ę od niej. Dedecius 

nie chce przystać na stygmaryzację, która z Dedeciusa uczynila faszystę, Różewicza 

zaś obsadziła w roli ofiary faszyzmu i faszystów, czyli również Dedeciusa. Lektura 

wierszy Różewicza z tomu Niepokój upewnila go w przekonaniu , że przepaść, jaką 

wykopała wojna, jest jedynie pozorna. Konfronracja z doświadczeniem wojny, 

jako doświadczeniem moralnego wstrząsu, dotyczy - wg Dedeciusa - wielu ludzi , 

którzy z różnych przyczyn znaleźli się na różnych fronrach , po różnych stronach 

barykady i w różnych mundurach. Język niemiecki pozwala Dedeciusowi sfor

mulować co zdan ie rak, że sraje s ię ono aluzją do odczytania przez niego wierszy 

Różewicza z jego tomu Niepokój, oraz - jak się później okaże - tytułu ich niemiec

kiego wydania. Mówi on o ludziach „w różnych uni-formach" (w oryginale: „in 

verschiedenen Uni-Formen"), zapisując w rwcający s i ę w oczy sposób rzeczownik 

Uniform - mundur. Dedecius rozdziela go na przedrostek „ Uni" - konorujący 

zarówno „uniformizację": homogenizację, monolit, schemat, jak i po prostu 

„mundur" - oraz podkreś lony kursywą rzeczownik podsrawowy „Fonnr:n"lformy. 

Powraca on w kolejnym zdaniu, lecz już w innej konstelacji: „Tak rozpoczęło s i ę 

nasze wspólne doświadczenie z formami niepokoju (w oryginale: „Formert der 

Unruhe"). Dla Pana w leśnej partyzantce, nad Odrą i Wartą, dla mnie nad Wolgą 

w Stalingradzie"66 • Swój list Dedecius ko11czy następująco: 

„W międzyczasie zamienil- Pan swoje Radomsko na Gliwice, ja Łódź na 

Heilbronn. Raz bezdomn i, będziemy teraz z pewnością rym częśc i ej zmie niać 

miasra i miejsca. Sral iśmy także sobie niedostęp ni za sprawą - pap iero\.vych, że-

61 „Karl Dedecius, autor wielu przekladów z litera rnry polsk iej na ni em iecki, wytrawny tłumacz 

poezji Tadeusza Różewicza, przypom ina [„.] osobliwy fakt sprzed pólwiccza: «M ieli śmy tego 

samego nauczyciela j ęzyka polskiego, ptofesora Janigę. Różewicz do 1937 r. w Radomsku, ja od 

1937 do matury w 1939 r. w Lodzi. l dzisiaj jeszcze trzymam się tego, co ten su rowy i wspanialy 

polonista wpajał nam przed pięćdziesięcioma laty: szukajcie isrnty sl·ów. Przypatrujcie im s ię 

bacznie z każdej strony, za nim im za ufacie albo padniecie ich oliar'\>'· «- l widać byl· to 

nauczyciel dobry„. bo ja 111iale111 u ni ego tylko stop ie1\ dostarecznyn - replikuje Różewicz." 

Z. Majchrowski, Różewicz, \Y/roclaw 2002 [Seria: A to Polska wl'aśnie], s. 47. l'o r. także: 

K. Dedecius, Ponowne spot/umie„., s. 3 l i n. 
66 K. Dedecius, Fonnen der Uuruhe„., s. l 98. 
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laznych - kurryn (pozorów)" . Że nie musi rak być, mówią mi P;111 a wiersze. [ ... ] 
Miałbym ochorę, jeś li Pan pozwo li, przdożyć kilka z cych wierszy na niem iecki. 

Być może byłaby to szansa na zb li że nie: naprawdę się uslyszeć i poznać osobiście 

a później może nawer posłuchać na forum publicznym" . 

Dedecius zasypuje w ten sposób nie rylko przepaść między wojennym do

świadczeniem Różewicza i swoim, lecz pokolenia: rocznik 1921 . 

2.2. Poszukiwanie wspólnego języka: Non-stop-shows Tadeusza Różewicza 

jako lingua franca światowej awangardy 
Zwrot literacki roku 1959 zainicjował w Niemczech Zachodnich odnowienie de

baty o statusie literatu1y i pisarza oraz relacji „władzy i ducha" [ GeistundMacht]69
, na 

której radykalizację bardzo wyraźnie wpłynęly Jerozolimski proces Adolfa Eichmanna 

( 1961) oraz Frankfurckie procesy oświęcimskie ( 1963-1965), będące wstrząsem dla 

niemieckiego społeczd1.srwa. W roku 1965 obydwa konteksty: (zaniechanego) rozra

chunku z niemiecką winą oraz wspomnianego dictum 1heodora Adorno, odzyskały 
w ten sposób swą aktualność, jaką mialy kilkanaście lat wcześniej. Apodyktyczność 

wyroku zosrata jednak złagodzona7'', o czym najlepiej świadczy fakt podjęcia przez 

Adorno polemiki z Hansem Magnusem Enzensbergerem (rocznik 1929): 

„Zdania , że pisanie liryki po Oświęcimiu jest barbarzyńsrwem , nie chciał
bym łagodzić - twierdził Adorno - ale prawdziwa jest również odpowiedź 

Enzensbergera, że poezja musi staw i ć czo ła remu werdyktowi, czyli nie dopuśc ić 
do tego, by przez sam fakt, że isrnieje po Oświęcimiu, zatriumfował' nad nią 
cyniztn";i . 

Gl-ównym elementem nowej świadomości, jaka dochodzi do głosu już 

w momencie przełom lat 50. i 60., jest przekonanie o kolektywnym uwikłaniu 

calego niemieckiego spoleczeilstwa w niemiecką winę, które zostaje określone 

jako „bierne (współ)sprawsrwo" [Mit!aufertum]. Do problemu obciążenia nie

miecką winą, która nie pozos tawiała pisarzom innej możliwości niż przyzna.nie 

się do niej , tj . pisanie z perspektywy uwikłanego, dochodzi w larach 60. jeszcze 

jeden isrom y, choć diametralnie inny problem: nowa literamra musi jeszcze za

reagować na „wyb uch kultury masowej"72 • Sięga ona przy tej okazji ponownie 

67 W oryginale gra j ęzykowa: „Vorhangc (Vorw:indc)". Vorh:inge: „kurtyny", „zas ło ny"; Vorwanclc: 

„pozo ry", „preteksty". 
6

' K. Dedecius, Formen der Unruhe, s. 198 i n. 
69 W. Kunicki, op. cit. , s. XLVI!l. 
70 Horst Denkler podkreśla, że Adorno wielokromie starał się łagodzić swą głośną tezę . Por. 

1-1. Dcnkler, op. cit., s. 77. Por. także: lyrik nach / luschwitz? Adorno 1111d die Dic!Jter, Stuttga rt 

1995, s. 49. 
7' T. W. Adorno, Engagement, [w: ) idem, Note11 wr litemt11r Ilf, Frankfurt am Main 1965. Tu cyt. 

za i w thtm. A. Kopacki, Slowo wstęp11e, [w:] H . M . Enzensberger, Czechy 11nd morzem i inne 

eseje, wyb., wstęp . i tłum . A. Kopacki, Łódź 1992, s. 9. 

72 M. Kisi el, op. cit., s. 104. 
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do przemyśleń Adorno (i Horkheimera) , tyle, że tym raze m do jego krytyki 

cywilizacji wyrażonej w pojęciu cufture industrie73 [Kulmrindustrie/ przemysł 

kulturalny]7' . Wyzwania, jakie s tanęły przed literaturą niemiecką u progu lar 

60., a szczególnie poezją, wymagały o wiele radykalniejszej poetyki, karmią

cej się już nie rylko nieufnością wobec niemieckiej tradycji przedwojennej 

i poprzestającej na redukcjonizmie „wiernego odwzorowania rzeczywistości" 71 

(jak w przypadku poetów Kahlschlagu Eicha czy Schnurrego). Teraz należało 

wyjść od konieczności krytycznego zweryfikowania podwalin myś l enia o nie

mieckiej przeszłości i winie oraz znalezienia języka zdolnego do demisryfikacji 

powszechnie panującego sposobu myślenia o rzeczywistości . Za odpowiedź na 

nowe wyzwania, jakie stanęły przed literaturą - tu szczególnie poezją - należy 

uznać debiutancki tom poetycki Enzensbergera verteidigung der wolfel obrona 

wille ów przed jagniętami z roku 19 5 7. 

„To 18 bezprzykładnych demaskacji, 18 bezecnych syknięć przeciw bezecności, 

18 razów z zimną krwią wymierzonych w pysk nieludzkości" . Tymi słowy Alfred 
Andersch komentował debiutancki cykl wierszy Enzensbergera, najwyraźniej tak 

dobierając si-owa, by zabrzmialy równie mocno, bezkompromisowo i negacywi
scycznie jak wiersze których dotyczyly. «Mlody gniewny» w isrocie pilnie realizo

wał w tych wierszach Adoria11ski posmlat bezwzględnej krytyki «wszys tkiego co 
istnieje». [ ... )Wśród patronów i powinowacych takiego byrowania w literamrze, 

jakiemu oddawał się „wczesny" Enzensberger, byli , obok Adorna, i Brecht ze 

swoją filozo fią społecznej użyteczności literatury, i Benn ze swoim „Laboratorium 
slów"76 . 

Z tomu na tom (fandessprache/ mowa lv-aju, 1960; blindenschrift! pismo niewi
domych, 1964) język Enzensbergera ulega radykalizacji: żargon zlodziejski zostaje 

skonfrontowany z mitologicznymi i historycznymi reminiscencjami, cytaty z żar

gonu sportowego przeplatają się ze zwrotami z języka potocznego, przyslowiami 

i językiem biblijnym, potęgując wrażenie paradoksu; grze slów służą zapożyczenia 
z fachowego języka rechnicznego, czy nazwy przedmiotóvv codziennego użytku, 

wymieniające się z określeniami dosadnymi a nawet potocznymi wulgaryzmami; 

poslugując się techniką montażu , do tekstów zostają wprowadzone nazwy geo

graficzne, obce wyrazy, a nawet całe zdania w najróżniejszych obcych j ęzykach77 • 

Efekt dezintegracji, zaburzenia, braku hierarchii, bądź takiej dekompozycji sensu, 

73 Ibidem. 
7' Pojęc i e cult11re industrie (niem. „Ku lrurindusrrie", poi. „przemysf kulturowy") zosta je przez 

Enzensbergera zaadaptowane i przekształcone w „przemysl· świadomości" , por. jego esej 

Bewusstseim-lndustrie, [w:] idem, Eizelheiren I, Frankfurt am Main 1964. 
75 Por. W. Kunicki , op. cit„ XLVIII. 
76 A. Ko packi , Hans /\1agmts Enzensberger: życie na szwie, [w:] Hans Magnus Enzensbager. Utwory 

wybrane/Ausgewahlte Gedichte, dum. J. Sr. Buras, A. Kopack i, wybór i poslowic A. Kopacki , 

Kraków 200 I , s. 325. [Seria: Pisarze j ęzyka niemieckiego. Se ri a pod patronatem Karla 

Dedeciusa. Deursches Polen-lnsritut Darmstadt - tom dwujęzyczny). 

77 Por. M. Szyrocki, Deutsche lyrih..„ s. 33-95, nt s. 75 n. 
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króra nie pozwala na jednoznaczność i osrateczne rozsrrzygnięcie , Enzensberger 

osi;1ga poslugując s i ę bądź techniką enumeracj i, b<1dź metonimiczną „techniką 

«wycinanki» [des Aussparens78
]"

79
• Jak wyjaśnia Enzensberger w swoim eseju 

Bewusstseins-!ndustriel przem)ISI Iwiadomoki: „Rzecz nie w rym , by bezsilnie 

zamykać oczy na przemys.f świadomośc i , lecz w tym, by wziąć udziar w jego 

n ie bezpiecznej grze"'0 • 

Nie jest możliwe zrekonstruowanie ru a następnie zestawienie ze sobą debat(y), 

jaką toczyła polska i zachodnion iemiecka krytyka literacka wokół poezji Tadeusza 

Różewicza i Hansa Magnusa Enzensbergera, skup ię s i ę na dwóch „pojęciach-klu

czach-zarzutach", kierowanych pod ich adresem: pierwszym jest „nih ilizm", drugim 

„bezradność" . 01 

Andrzej Kopacki w swojej monografii poświęconej poezji Enzensbergera cy

wje werdykt Rudolfa Kramera-Badonie, który brzmi następująco: „[T]o wielkie 

pozy, w hórych racjonalizm staje się barokowy, drążące antyrezy, nie skąpiąca 

rad dialektyka bezradności, nihilizm o archimedesowej gestykulacji""' . 

To, co pod adresem Enzensbergera sformułowane zosralo jako „dialektyka 

bezradności", ma swój odpowiednik w ukutej przez Janusza Sławi 11.skiego „re 

to ryce be zra dności"'3 w odniesieniu do Tadeusza Różewicza. Natomiast 

Arcur Sandauer, w swojej analizie Ewolucji polsl?icj poezji 1945-1968 (którą 

dedykował „Pam i ęci Witolda Gombrowicza") rak komentuje cezurę roku 1956 

w twórczości Różewicza: „Po 1956 r. wraca wszelako niczym odgięta galąź na 

dawne pozycje, krórym nadaje teraz bardziej generalny charakter, stając się 

glosic ielem jawnego - a może nawet z lekka pokazowego - nihilizmu"' 4
. 

Tak s;imo, j;ik w przyp;idku Enzensbergera, zarzut nihilizmu, którego adresatem 

jesr Różewicz, został pol·ączony z posądzeniem o pozerstwo, które w rym mo

mencie sraje się jednoznaczną dyskredyracj<\ - już nie (tylko) poeryki (można 

7
" Dosi'.: zosrnwicnia wolnego (miejsca), pominii;cia, „odpuszczenia sobie" . 

7
'' T<tk pocrologię wiersza Poerih- \lorlesw1gl 'oJ?yldad z poetyki (za Reinerem Niigele) charakreryzuje 

Andrzej Kopacki. A. Kopacki, Liryka Hansa Mag1111sfl E11ze11sbergem. Poeta w Czaso-Przestrze11i, 

Krnków 1999, s. 84, przyp. 31. 

'
0 H. M. Enzensberger, Bewusstseins-!11d11strie, op. cit. Tu cyt. za i w tłum. A. Kopacki, Słowo 

wstępne, [w:] H. M. Enzensberger, Czechy nru/ morzem„„ s. IO. 

"1 \'(/ 1968 r. Jan Prokop rak charalueryzował poezję Ezensberge ra: „Jest ro poezja pozbawiona 

poetyzmów, olśniewaj;1cych merafor, sucha, rzeczowa konsrarująca, bliska remu rodzajowi 

poezj i, do której przyzwyczait nas Różewicz''. J Prokop, '>'(!stęp. [w:] H. M. Enzensbcrger, 

Poezje, wybór i wstęp J. Prokop, tłum . .J . Prokop i .J. B. Ożóg, Warszawa 1968, s. 7. 

8! R. Kramcr-Badonie, Der lvfemch, den es noch 11icht gibt, [w:] Ober Haus !v"1gn11s E11zensbeiger, 

wyd.]. Schickcl, Frankfurt am Main 1970. Tu cyt. za i w dum. A. Kopacki, Li1J>f<a Hansa 

Mag1111sfl .. „ s. 38, przyp. I O. f Pod kr. - IV!. Z.]. 

s.1 .J. Shnvi1\ski , Próhr1porzqclkowrllli11cloświaclcze1i, „Od ra" 1964 nr 9, s. 35. [Poclkr. - M. Z.]. 

•~ A. Sandauer, Ewolucja polskiej poezji 1945-1968 ( 1979), [w:] Poed czterech poholni (Z półwiecw 

poezji polshiej 1918-1968). Studia o litaaturze wspi!lczesuej, Warszawa, 1985, s. 320. [Pisma 

zebrane, r. I]. [Podkr. -1vl. Z.]. 
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by powiedzieć autora implikowanego), lecz posrnwy poery-czlowieka (a utora 

empirycznego )85. 

Zauważalne są również podobne wpływy w rwórczości obydwu poerów. 

W przypadku Enzensbergera wśród licznych inspiracji najczęściej wymienia się 

- wymienione już powyżej - trzy nazwiska: Adorna, Brechta i Benna"''. German 

Ritz wychodząc od tradycji , z jakich wywodził się Różewicz, zestawiJ ze sobą 

punkt wyjścia polskiej i niemieckiej liryki po 1945 r.: 

„Gios poetycki Różewicza wznosi się na ruinach zarówno modernisrycznej 

(w sensie M.fodej Polski) , jak i awa ngardowej oferty estetycznej wobec)(.,'( w„ 

przy czym, jak wiadomo, zw i ązk i Różewicza z tą ostatnią są śc i ś l ejsze niż np. 

Herberta czy Miłosza. Po 1945 r. liryka niemiecka musiała się bardziej zdecy

dowanie rozstać z tonem Rilkego niż polska. Różewicz uderza, mówiąc metafo

rycznie, w trzeźwy, chłodny ton Brechta, nie podejmując nigdy jego dyskursu 

politycznego"" 

Tadeusz Drewnowski wskazuje na nawiązania u Różewicza do zasady „dialek

tyki negatywnej" Adorna, którą realizował w koncepcji swojego „teatru epickiego" 

Brecht przez wprowadzenie V-Effekt („efektu wyobcowania")". Natomiast Rolf 

.Fieguth sugeruje zb ieżność podstawowego posrularu Juliana Przybosi;i i Got

rfrieda Benna, którym jest osiągnięcie maksymalnej sila wyrazu, przy użyciu 

minimum słów"'· Zarówno w przypadku Różewicza jak i Enzensbergera mamy 

do czynienia z polemicznym, następnie coraz bardziej krytycznym srosunkiem do 

poezji „wielkich poprzedników". 

W debacie z 1966 poświęconej najnowszym trendom poetyckim, w jakiej 

udzial wzięli Walter I-Iollerer (rocznik 1922) ' 0 i Karl Krolow (roczn ik 1915)'1 

poetyka Tadeusza Różewicza, której nowarorsrwo ni emieccy kryrycy (będący 

jednocześnie literaturoznawcami i poetami) ocenili jednoznacznie pozytywnie, 

85 Por. E. Balcerzan, Interpretacja Jafo „próba całości ", (w:J idem, Kągi wtajemniczeuia, Kraków 

1985, s. 174 i n.; idem, Śmiech polwleń - płacz pokoleii, Kraków 1997, s. 67 i n.; T Kunz, 

Stl'tltegie negatywne poezji Tadeusza Różewicza. Od poetyhi tekstu clo poetyki lektu1y, Kraków 

2005, s. 129 i n.; T. Drewnowski (głos w dyskusji), [w:] Różewicz - jahim go widzę' Dyskusja 

panelowa, [w:] Zobaczyć poetę. Marerialy konferencji „Twórczość Tadeusza Różewicza" UAM 

Pozna1\, 4-6.11 .1991, Pozna.1\, Zaklad Tearrn i Filmu IFP [lnsryrutu Filologii Polskiej] UAM, 

1993, pod red. E. Guderian-Czapl ińskiej/E. Kalemby-Kasprzak, s. 167-170. 
86 Por. A. Kopacki, Hans .Magnus Enze11sbe1ger. „, s. 325. 
87 G. Ritz, op. cit„ s. 49 i n. 
88 T. Drewnowski, V?alka o oddech„ ., s. 154. 
89 Por. F. Ficguch, O kompozycji qldu 7i1deusw Różewicza "Twarz„ ( 1964) , [w:] idem, Poezj11 

w jazie krytycznej„ „ s. 85. 
90 

\'(/, Hollerer, Geclichte in den sechziger Jahren, [w:] ~s alles hat Pl11tz in ei11e111 Gedicht?, 

Mcinchen 1977. 
9 1 K. Krolow, Das Problem des hmgen und kttrzen Gedichts - heute, [w:] \Ylr1s al/es hat Platz„„ 
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wplynęła w znaczący sposób na korektę nastawienia wobec poezji rodzimej 

- w szczególności Hansa Magnusa Enzensbergera"'. 
Już sama konstrukcja zawartości pierwszego zeszytu - dzisiaj już niemal mi

tycznego - „Kursbuchu" (z czerwca 1965), w którym został- zamieszczony wiersz 

Non-stop-shows Tadeusza Różewicza, pozwala na charakterystykę alternatywnej 
wobec I<ahlschlagu orb ity recepcyjnej, na której umieszczona zostaje poezja 

Różewicza. 

Numer otwiera fragment krótkiej prozy Samuela Becketta Faux Dćparts. Rok 
1965 można bez większych wątpliwości nazwiać rokiem Becketta9

.i. Podbija on nie 
tylko Francję, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, lecz raicie Niemcy: w lutym 
1965 odbyla się premiera Czel<ajqc na Godota w Schiller-Theater-Werkstatt w Ber
linie Zachodnim w reżyserii samego aurora, a wydawnictwo Suhrkamp wydal-o 
niemiecki przekJad sztuki, Wlarten auf Godot, w tłumaczeniu Elmara Tophovena, 
który jest również autorem przekładu Faux Dćparts zamieszczonego w „Kursbuch
u". Znajdziemy tu przedstawicieli zarówno „grupy 47": Uwe Johnsona94 i Ji.irgena 
Beckera95, czy Martina Walsera, jak i debiutantów roku 1965, jakim jest Peter 

Otto Chotjewitz96
• 

92 Jedny111 z problemów bylo ro, czy jest ro poezja „specyficznie polska", tj. charakterystyczna dla 

Polish Resista.nce (a raczej la Resistance Polonaise, gdyż Krolow jako zna1vca kulrury i literatury 
francuskiej postrzega! polskie podziemie jako odpowiednik francuskiej rl:sistance), jak stara! się 
udowadniać Krolow, czy reż jej przesianie zdecydowanie wykracza poza specyfikę konkretnej 
(tu: polskiej) kultury narodowej , o czym z kolei przekonywa! Hollerer. Por. H. Denkler, op. 

cit„s.75in. 
1 

')3 

~).'i 

Najlepszy111 dowodem międzynarodowego uznania będzie przyznanie jego Filmowi we wrześniu 
1965 nagrndy lliflodej Krytyki na fesriwalu w Wenecji. Por. A Libera, Wstęp, [w:] S. Beckrn, 

Dramaty. ~\0,bór, przeł. i oprac. A. Libero, Wrocbw 1995, s. XIV. 

Uwe Johnson (urodzony w Kamieniu Pomorskim w 1934 roku) mieszkający pierwomie 
w NRD , po ukazaniu się jego debiutanckiego rornu A1utmaf?ungen fiber jrtkoh w RFN przeniós.f 

s ię do Berlin:i Zachodniego. Swą debiuranckq powieścią eksperymentalną wpisal· się w przdom 
roku 1959 obok Glinrer Grassa (Blmvmy bębenef, 1958 - nagroda „grupy 47" za manuskrypt, 

data wydania 1959), Hansa Magnusa Enzensbergera (verteidigung der wolfelobrona wilków 
1957 , landessprache/ mowa kraju, 1960), Marcina Walsera (Halhzeit/l'ólmetek 1960) oraz 

Heinricha Bolla (Bilaid o wpól do dziesiqtej/Billard urn halb uhn, 1959). 

95 Jiirgen Becker (rocznik 1932) , związany z Wesrdeurscher Rundfunk i wydawnictwem Rowohlr, 

gdzie pracowaf jako lekror) , byl kojarzony z prozą eksperymenralną. Od ukazania się w 1964 r. 
jego debiuranckiego romu Felder oraz wydanej (wspólnie z Wolfem Vostellem) dokumentacji : 

Happeni11gs. Fluxw Pop Art Nouvet111 Rr!alisme, będącej przeglądem najnowszych kierunków 

w światowej sztuce awangardowej. J. Becker, Fe/der, Frankfurt a111 Main, S~r hrka mp, 1964; 
Hrtppenings. Fluxw Pop Art No1wetrn Rialisme. Eine Dokwnent11tion, wyd. J . Becker i \'(/. Vosrell, 

ze wstępem J. Beckera, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1965. Por. W. Nawrocki, Przedmowa, 
[w:] i\'/ cieni11 Lorelei. A11tologia wierszy poetów Republiki Ftderalnej Niemiec, wyb. S. H. 

96 

Kaszy1\ski, Pozna1\, 1978, s. 127 i n. 

Debiutanckie Hommage a Frantek Peter Otto C hotjewirza (rocznik 1934) zosral· opublikowany 
niemal równolegle przez Enzensbergera w „Kurb uchu" oraz za sprawą Beckera w wydawnictwie 

Rowohlra. P. O. Chotjewirz, Hornmrtge a Fnwtek, Reinbek bei Hamburg, Rowohlr, 1965 

[z ilusrracja111i i projektem okładki W. Vosrella]. W rym samym roku ukazaly się też wydane 

/vfiros/mua Zielitiska: Problem)' badawcZl' recep~ii !ir.eratur oblych ... 

Zeszyt zawiera taicie dwa osobne dossier. Pierwsze o tytule: Spierajqc się o sło
wa poświęcone zostało Sartrowi i zawiera dwa wywiady z nim z kwietnia 1964 r. 
Jeden z nich ukazał się pierwotnie w „Le Monde", drugi w „Clene". Uzupełnia je 
tekst autorstwa Claude' a Simon' a noszący tytuł: Dla kogo wlaściwie pisze Sartre? 

Drugie dossier zostało zatytulowane: Zapisfd z pewnego procesu. Zawiera ono 
Frankfurter Ausziigel Frankfurc!?ie wypisy Petera \'V'eissa, powsrn.fe rok wcześniej 
i będące szkicem jego dramatu dokumentarnego Die Ermittlung. Oratorium in 11 
Gesangenl Dochodzenie. Oratorium złożone z 11 pieśni oraz esej Martina \'V'alsera 
zatytu.fowany Unser Auschwitz/ Nasz Auschwitz, który ukazal się trzy miesiące 
wcześniej w „Frarikfurter Abendpost". 

Die Ermitt!ung /Dochodzenie utrwaliło pozycję Weissa, jako jednego, obok 
Rolfa Hochhutha i Heinara Kipphardta, z ważniejszych przedstawicieli „dramatu 
faktu" (zwanego także „dramatem dokumentarnym"), który zdominowal niemiec
kie sceny teatralne w latach 60.97 

Esej Martina Walsera (roczn ik 1927) zatymlowany Unser Auschwitz /Nasz 
Auschwitz jest próbą poszukiwaniem odpowiedzi na pyranie, czy oraz jak do-

97 

wspólnie z Johannesem Vennekampem Ulmer Brettspiele (Erernitenpresse, Stiersradr im Taunus 
1965) . Chorjewirz przebywa! od 1967 do 1973 r. w Rzymie w ramach stypendium Villa

Massimo, co po powrocie do Niemiec zaowocowalo przekh1dami z języka wfoskiego , szczególnie 
utworów Dario Fo. Na jego przydomek enfant terrible zapracowa ły nie ryle same utwory (ich 
treść, czy forma), co okoliczno.ści ich wydan ia, które doprowadzaly często do skandali wokóf 

osoby aurora. Wokóf jego powieść: Roman - Ein Anpass1mgsmuster (Darmstadt, Merzler Verlag, 

1968) zawrzało z powodu opatrzenia ich ekshibicjonistycznymi zdjęciami akrów Chotjewirza 

aurorsrwa Guntera Rarnbow, narorniast Die Herren des J\1!01ge11g1Yntens (Berlin 1978) 

oburzafo, gdyż bylo relacją uczestniczącego w procesie grupy terrorystycznej Baader-Meinhof 

- krytycznego wobec państwowego apararu przymusu - zaangażowanego obro1\cy Andreas 

Baadera i Perera-Paula Zahla. (Po zdan iu prawniczego egzaminu państwowego drugiego 
sropn ia w 1966 roku Chorjewirz poświęci!· się pisarstwu. Po nie111al dziesięciu larach powróci!· 
do swojego prawniczego zawodu, otwierając w 1975 roku niew i e lką kancelari<; prawniczą 

w Krnspis w Hesji). Por. Autorenlexilwn deutschsprachiger litemt11r des 20. jrzhrhunderts, red. 
M . Brauneck, Rei n bek bei Hamburg 1995, s. 143 i n. 

Peter Weiss (rocznik 1916) mi al· za sobą pierwszy sukces dramaturgiczny, jakim była prapremiera 

Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul A1amts dagestellt durch die Schrwspielergmppe des 
Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herm de Sade I A1ęczeiistwo i śmierć Jea11 Paula 
J\llaratrl przedstawione przez zespół aktorski przywłlm w Charenton pod !?ierownictwem pana de 
Sade, która odbyb s ię 29 kwietnia 1964 r. w berli1\skim Schiller-Thearer. Prapremiera Die 
Ermittlungl Dochodzenia odbyła s i ę 19 listopada 1965 r. - dokładnie rrzy miesiące po ogłoszeniu 
wyroku w procesach oświęcimskich - w szesnasrn teatrach jednocześnie, w rym równolegle 

w Niemczech Zachodnich (m.in. Kolonii, Monachium, Essen) Niemczech Wschodnich (m. in. 

Rosroku, Poczdamie) a także w Londynie. W NRD zorga ni zowano również tego samego dnia 

caly szereg quasi wieczorów autorskich, w ramach których czytano reksr dramatu. Najważn i ejszy, 

zorganizowany przez Niemiecką Akademię Sztuki NRD, oclbyl .1 ię we wschod11ioberli1\skiej 
siedzibie Izby Ludowej ,-a uczesrniczyly w nim najważniejsze osobisrości życia kulturalnego 
Niemiec Wschodnich (m.in. Helene Weigel, Ersr Busch , Erwin Geschonnek, Ekkeha rd Sclial l, 

Alexander Abusch, Wieland H erzfelcle; pisarze: Bruno Apitz, Stephan Hermlin; rzeźbiarz Fritz 
Cremer) . Por. K. Gajek, Deutschspmchige Dramat;/, nach 1945, s. 296. 
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świadczenie Auschwitz fun kcjonuje w niemieckiej świadomośc i . Po wnikliwej ana

li zie relacji prasowych, radiowych, czy relewizyjnych z procesów oświęcimskich 

(w których Wa lser - podobnie jak Weiss - bra.f udział jako obserwa ror), autor 

wyraża o bawę, że nagromadzony w podawanych przez media wiadomośc iach bru

cal izm może udaremnić wszelkie próby refleksji na cemac cego, czym właściwie 

byJ-a groza obozowego dnia codziennego w Auschwitz . Jego wnioski zmie rzaj ą 

w srro nę rezy posrawionej jednoznacznie przez Hannah Arendr - zło jes r ba

na lne% Walse r srwierdza, że zarówno koncenuowanie s ię na naj bruralniejszych 

scenach, jak i nazywanie sprawców „zbirami", „kaca mi", „ diabłam i wcielonym i" , 

„zwi e rzęcami " konsrruuj e - wg Walsera - c i ężki do pokonania dyscans mi ędzy 

odcz.fowieczonymi zbrodniarzami a sporeczei'1srwem , które już nie m usi sobie 

zadawać pyra nia rakże o wlas ne uwikl-anie w nazistowskie zbrodnie. Z kolei od

syła nie w opisie obozu koncem racyjnego do „Damego", „ piekła", „danrejskich 

scen" pozwala, z jednej stro ny, na opis czegoś nieopisywalnego, „wydumaczenie" 

czegoś niewydumaczalnego, z drugiej naromiast, udaremnia oddanie prawdziwej 

grozy Auschwitz. Hisroryczna i moralna odpowiedz ialność Niemców za zbrodnie 

nazisrowskie - wina kolektywna - jesr dla Walsera rzeczą oczywisrą, a mediaryza

cja Auschwitz jesr, wg niego, próbą ucieczki od niej99• 

Jesr kilka powodów, dla któ rych Non -stop-shows Tadeusza Różewicza zna la

zlo s i ę w pierwszym zeszycie powscalego właśn i e za sprawą H .M. Enzensbergera 

„Kursbuchu". Kontynuuje on prezemacj ę „dialektów światowego języka nowo

czes nej poezji" zainicj owan ą wydaniem również przez niego antologii Museum 

der rnodernen Poesie już w 1960 r. 100 W wymienionej antologii znajdziemy m . in. 

przedstawicieli polskiej poezji K. K. Baczyóskiego, ]. Czechowicza, J . Przybosia 

i A. \':V'ażyka, rosyjskiej Oss ipa M andelsrama i Borysa Pasternaka, angielski ej 

D ylana Thomasa i W I-I . Audena, poludniowoamerykańs kiej Pablo Nerud ę 

i Octavio Paza , pólnocnoamerykaóski ej Ezra Pounda i Williama Carl osa 

W illiamsa - a lista jesr bardzo dluga, gdyż składa s i ę na nią 350 w ierszy w 16 
j ęzykach 10 1 • Wśród nich nie ma dwóch ważnych nazwisk, któ re - jak można są

dz i ć - powinny s i ę cam zna l eźć, w zw iązku z rym znalazły s i ę w Kursbuchu: są ro 

Beckett i Różew i cz . 

'J:S 

')~l 

Po r. H . Arendt, Eichma11/l w/erozoli111ie. l?zecz o b11naluośd zl11, p rzeł. A. Szostkiewicz, Kraków 

1998 

Por. M. \'V'alse r, U11serAuschwitz (19G5), [w:J \.0,sw bezweifaln w11r, s. 7-2 1. 

'
00 \\le wsręp ie Enze nsbe rger p isal·: „\'V'a r rość ling11r1 jimwz, o któ rej is rnieniu św i adczy nini ejsza 

ksi;\żka, po lega na rym, że j ęzyk ren pozwala na wyraża nie indywidu aln ości , uwa lni ając ją od 

sk rępowa n ia lite ratura mi narodowymi ." 1\1we11111 der modemen Poesie, red. H . M. Enzensbe rger, 

Frankfurt am tvl:iin 1960. Tu w prze kl. P. Wolsk iego za F. Fieguth, Mit umarłego„„ s. 205 . Por. 

także przyp. 27, s. 2 13. 
10 1 \'V' 2002 r. wydawnictwo Suhrkamp zdecydowal·o s i ę na reedycj ę an to logii , kró ra rym raze m 

obok w ierszy w niemieck ich p rzekhdach prezemuj e je w j ęzyku o rygin ału . Por. H . tvl. 

Enzensberger, IV/useum der modemen Poesie. Mehrsprachige Awgabe, Fran kfurt am Mai n 2002. 

Mirosława Zie!irlska: Problemy hrul1zwcze reaplji literatur ohqch .. 

Umieszczenie Non-stop-shows w Kursbuchu, a więc zaliczenie do „d ialekw 

św iatowego j ęzyka nowoczesnej poezji", wydaj ą s i ę uzasadni ać ra kże inrerpre

racje wiersza. Tadeusz Drewnowski wpisuj e twó rczość Różew icza przypadaj ącą 

na pierwszą po-łowę lar 60„ (które zalicza do najbardziej płodnego okres u jego 

cwórczości 1 02) w ruch neoawangardowy, kcóry nazywa „nowym horyzo ntem 

Różewicza" 103 • Przywołuj e on Non -stop -shows mówiąc o neoawangardowym 

Różewiczowskim pop-arcie104
. N awmiasr Rolf Fiegmh znajduje w tomie 1warz' 05 

- z którego pochodzi Non-stop-shows - „nowe uj ęcie tradycyj n ego dwoistego pro

blemu aurora" za jaki można uznać „o bsesj [ ę] śmierci i zarazem ocwarcie na życie 

i świat". D aje ono - wg Fiegutha - „poerycki wyraz nowej percepcji świara i [„.] 

prawo do retrospektywnej idenryfikacji wczes nych przejawów polskiego posrm o

clernizmu"106. Wyodrębnia on trzy os ramie wiersze (Za przewodnikiem, Spadanie 

oraz Non-stop-shows) zawarre w wmie Twarz (1 964 roku), króre wg niego „for

mują oso bny podcyk1"107
, sranowiący „poetycki komem arz do kondycji czlowie

ka wspókzesnego w świecie «nieograniczonych możliwości„" 1118 • Najwyraźniej sze 

sygnały postmodernistyczne dochodzą, wg niemieckiego badacza, do glosu 

właśnie w Non -stop-shows (oraz w Spadaniu) 109
• M onachium jes t dla Różewicza 

przede wszysdcim „hałaśliwym modelem wielogłosowego i wieloj ęzycznego mie

dzynarodowego świata [„.], gdzie różnica między dansingiem a muzeum zos tała 

praktycznie zatarra" 110. Zderzenie z powracającą przesz-łośc i ą (archirekrura i j ęzyk 

102 T. D rewnowski, ~Va/ka o oddech„„ s. 140. Tak jak pie rwsza po l'Owa lar 60. oznacza intensywną 

fazę twórczą, rak druga polowa lar 60. oznacza intensywną fazę jej intensywnej recepcji 

w N iemczech Zachodnich . „Kolej ne wybo ry ja kby na nowo potwierdza ly niezwykłość 

i nowato rstwo liryki Różewiczows ki ej, szczególnie w o kres ie najwi ę kszego za in te resowa ni a 

tą twó rczością , to jes r w dru giej polowie lar 60. Z czre rn asrn wydanych w RFN zb io rów 

siedem ukazal·o s i ę w larach l 965-69; byly ro: trzy to my wierszy Formen der Unmhe, 1965, 

Blicke, l 966 (Spojrzenia) i Offine Gedichte, 1969 (Wiersze otw11rte), dwa wybory sztuk: Der 

1m1erbrochene Akt, 1965 (Akt prze1ywany), Der unterbrochene Akt und a11dere Stiicke, l 966, oraz 

dwa zb iory prozy: Schild aus Spinngewebe, 1 %7 (Tarcza z pajęczJ'llJ) i EntMofung, 1 %8, (Moja 

córeczka)''. 1-1. Kn eip, Różewicz w Niemczech , „Od ra" 1992 nr 6, s. 39 i IL 

ioJ Por. T. Drewnowski , Wtil/w o oddech„„ s. 136 i 140. 
10

·' Ibidem, s. 158-1 70, ru s. 16 1 i n . 

105 C hodzi tu o Twarz z 1964 r„ zmienio ne wydanie Ti.uarzy z 1966 r„ i po kolejnej zmianie 

opatrzone nowym ryrulem 7iu11rz trzeciq. z 1968 r. And rzej Skrendo rrakruj e „to wzbogacan ie 

i stn i ej ących tomów o nowe w iersze" jako „ważne zjawisko ko m pozycyj ne". O motywie rwarzy 

pi sze we wsrę 1J i e : „motyw twarzy powraca w ielo kro rni e i naznacza poetyc ki e mówieni e 

Różewi cza swo istym pi ę tn em". A. Skrend o, T11deusz Różewicz i granice literatury. Poetyka 

transgresji, Kraków 2002, od powied nio : s. 112 i s. 14. 
106 R. Fiegurh, Mit umarłego„„ s. 57. 
107 Rolf Fiegurh bada zgodność Tzwzrzy (1964) z regu.fam i cyklu. Ibidem, ru s. 88. 

'
0

' Ibidem, s. 6 1. 
109 Ibidem, s. 57. Por. rakże przyp. 4 s. 9 l i przyp. 34 s. 97. 
110 To ni e jedyna różni ca jaka w Non-stop-shows zosrafa zata rta - samorność polskiego poery, 

„v,ryruszającego w nieznany, o bcy św i a t " - i ta sprzed ponad stu lar i ra caJkiern współczes n a 
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odświeżają zatarre obrazy przeszłości, które zaczynają się nakbdać na wspókzesny 

obraz miasta) i szok kulmrowy (przybysza z Europy Środkowej), które się na siebie 

nakbdają - wywołują wsrrząs 111 . Niemiecka przeszlość, która „stwarza wrażenie 

powracającego upiora" 11
', a także zderzenie ze wspókzesnym obliczem cywilizacji, 

to dwa problemy, które łącząc się stanowią o specyfice niemieckiego ruchu kon

testacyjnego drugiej pol·owy lat G0.11J Stąd „wstrząs" (spotęgowany „niepokój"), 

przeżyry w Monachium koresponduje z rozrachunkiem, który demaskowanie 

sygnalów nadal obecnej przeszlości lączy z krytyką spoleczną i cywilizacyjną. 

3. Podsumowanie. Autorytet poety i poezji 

O rym, że w raz z tomem Niepokój pojawiła się zupełnie nowa poezja, nie 

trzeba specjalni e nikogo przekonywać . Nawmiast swpie11 orwarrości wierszy 

Różewicza na „ inność" z wmu Niepohój czy Czerwona rękawiczka może nam 

uświadomić ich recepcja w tych kręgach czytelniczych, którym w powojennej 

Polsce (nazywaj ąc hitlerowcam i) przypisano stygmat wrogów, agresorów (w za

sadzie odwiecznych, gdyż continuum niemieckich aktów agresji i przemocy 

rozciągnięw w czasie aż po dzieje pa11srwa krzyżackiego) i zbrodniarzy. Już we 

wczesnej poezji Różewicza nie znajdziemy śladu charakterystycznego dla polskiej 

mentalności powojennej negarywnego nastawienia do Niemców i niemieckośc i, 

które przybieralo częsw formę zbiorowej rraumy 11
' . 

Pochodzący z Lodzi Karl Dedecius (rocznik 1921) dumacz i wydawca urwo

rów Różewicza (a także wielowmowej Bibliotek.i Polskiej Shurkampa) a także 

wieloletni przyjaciel odnalazł w wierszach Różewicza swoje własne doświadcze

nia. Michael Kruger (rocznik 1943), redakror naczelny „Akzenre", renomowa-

przestaje się od siebie różnić, gdy staje s ic; rezerwuarem „swojskich doświadcze 1i". „W strofach 

czwarrej i pi•\tej Monachium, sto lica Bawarii, zosral·o opisane wraz ze swymi lokalami 

rozrywkowyrni, chi11skimi rcstaur;'lcjarni, ze swoimi rajami piwa i parówek, ze swoi1n wielki1n 

muzeum starych mistrzów malarstwa europejskiego AJte Pinakothek. Styl tych strof każe myś leć 

o M ick iewiczowsk im opisie Petersburga w ep ickim Ustępie Dziadów część Ilf. [ ... ] Mieszanina 

eroryzmu i dzikiego pija1\srwa, nienawiści, śmierci i wielkiego ś 111iechu , krórą obserwujemy 

w czw:utej strofie JVon-.,top-shows, każe zresz(ą myś l eć o morywach pov-.rieści Gombrowicza 

Tim1s-At!a11tyk'". lhidem, s. 77-79. [Poclkr. M.Z.]. 

111 „[W]yobraża on [poeta] sobie siebie jako położone na stole sekcyjnym martwe cial·o, 

z którego wyjm uj:\ mózg i serce [ .. . ]. Krótko mówiąc: w tej sytuacji poeta wyobraża sobie 

siebie jako kogoś, ko111u odbierają p:unięć. [ ... ] Ale jednocześnie przeciwstawia mirowi wersję 

nie111iryczn:1, psychologizującą, opisuj:ic reakcję psychosomatyczną lub lepiej: budując metaforę 

dla zil usrrowania głębokości wstrząsu przeżytego w Monachium'". !hic/em, s. 81. 

112 Ibidem, s. 78. 

J l.l .,Największy bL1d, jaki popdnić można w ocenie niemieckiego studenckiego bumu ko1ica lat 

60-rych, ro porówna ni e go z francuskim majem '68 roku. U podłoża niemieck iej rewolty 

mlodzieżowcj, niezależnie od jej politycznego wyraw, był· bunt dzieci przeciw przeszłości 

.<wo ich ojców". K. \Vójcicki, Wstęp, [w:] Spi!r o niemiecl'tf prm1ięć. red. idem/ P. Buras, Centrum 

Stosunków Międzynarodowych. Warszawa 1999, s. 19. 
1'"' Por. A. Uberrowska, Tadewz Różewicz, s. 15 n. 

Mirosława Zie/il/ska: Problemy badawcze recepcji litemwr ohc:y,.h .. 

nego czasopisma lirerackiego oraz Carl Hanser Verlag, mówił o Różewiczu jako 

o nauczycielu swojego pokolenia. Pochodzący z Niemiec Wschodnich Heinrich 

Olschowsk..i (rocznik 1939), który w 1969 napisal pracę dokwrską o Różewiczu 

a w 1979 wydał książkę poświęconą literaturze polskiej, doszedł do wniosku, że 

rym, co przekonało od razu niemieckiego czytelnika do Różewicza, byla jego 

„moralistyka bez podniesionego palca, humanizm bez rewryki" 111 oraz fakr, że 

już w najwcześniejszych wierszach wojna w dla niego „nie klęska narodowa, 

lecz klęska człowiecze11srwa, moralności, wiary" 116
• Henryk Bereska, pochodzący 

z Górnego Śląska tłumacz, a po 1989 roku raicie wydawca urworów Różewicza 

i również wielolerni przyjaciel Różewicza stwierdził, że każdy kolejny wydany 

w NRD tom poświęcony rwórczości Różewicza - niezależnie od gamnku, drama

tycznej, lirycznej, czy prozatorskiej - wywoływały wstrząs, gdyż łamał wszysrkie 

panujące w Niemczech Wschodnich rabu 117
• 

Kluczowe nie tylko dla polskiej, ale również niemieckojęzycznej recepcji wcze

snej cwórczości Tadeusza Różewicza okazuje się „p r ze św iadczeni e o «re -

a 1 izmie „" jego liryki, a rakże rrakwwanie jej jako „n i eza fałszowanej języko

wej reprezentacji pozatekswwej, empirycznie doświadczonej rzeczywistości" . 

Dla Tomasza Kunza są to dwa czynniki, które w sposób fundamentalny „[zawa

żyły) na sposobie recepcji poezji Różewicza" 11 • . Nawiązując do wniosków Kunza, 

można srwierdzić, iż przeświadczenie o zrealizowaniu posrnlatu „realizmu" oraz 

'dania świadecrwa' w liryce polskiego poety, było tym, co zadziałalo na wyobraźnię 

jego zachodnioniemieckich rówieśników, reprezenrantów „grupy 47" i pozwoliło 

wpisać w paradygmar literatury „cięcia do korzeni" [Kahlschlaglirerarur]. 

„Różewicz [ .. . ]z «końca świara» [ ... ]wyciągnął podobne wnioski co .duchowo mu 

pokrewni niemieccy aurnrzy, krórzy wprawdzie nie zawsze z czysrym sumieniem, 

ale za w rym odważniej pragnęli oczyścić hipotekę lirerackiej spuścizny poko

nanej «Trzeciej Rzeszy». Caly szereg „zapowiedzi programow[ych] przypomin[a] 

„podobnie brzmiące deklaracje imencji wczesnego Różewicza, a różnią s i ę od 

nich rylko o ryle, że Różewicz, jak się wydaje, wykonywał· swą «ciężką, brudną, 

zwyczajną» pracę pisarską z większą konsekwencją" " '' . 

Natomiast w oczach mlodszego pokolenia: H. M. Enzensbergera (rocznik 

1929), czy już powojennego, którego reprezenranrem jest M. Kri.iger (rocznik 

1943) swój auwrycet poezja Różewicza (oprócz nowatorsrwa języki i formy) za

wdzięcza wyciągnięciu radykalnych konsekwencji z uznania wszelkich szczytnych 

ideałów utrwalonych (rzekomo) w kulmrze za unicesrwione. Skoro nie można już 

111 Por. T. Drewnowski, \.'(la/IM o oddech ... , s. 25. 

11 6 H. Olschowski, Tadeusz Różewicz a Niem!)' albo Prowimjtt i l:.ill"opa. „ Przegląd Hum:1nisrycrny" 

1991 nr 3-4. Por. także A. Ubertowska, op. cit., s. 15. 

11 7 Por. Henryk Bereska. 

118 T. Kunz, op. cit., s. 127. [podkr. - M. Z.]. 

11 9 H . Denkler, op. cit., s. 78 . 
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ich ura tować, ani odbudować - nie możn a reż szukać dla siebie usprawi edliwień, 

ani reż cedować w inny na innych: podmior liryczny w OcalonJmz nawer nie pró

buje uchyli ć się od samooskarżenia. Taka reakcja na rraumę wojny jesr w zachod

nioniemieckiej lirerarurze nurru ze rwanej konrynuacji nieobecna . W momencie 

zaistni enia w Niemczech Zachodnich poezji Tadeusza Różew i cza, można było 

dokonać szybkiego bilansu lirerarnry „godziny ze ro" [Srunde Null] i zesraw i ć j ą 

zarówno z programem odnowy j ęzyka jak i efekrem jego realizacji zapro ponowa

nym przez polskiego poe rę. Konfroncacja raka musiala uzmysłow ić - szczególnie 

przedsrawicielom mlodego i szczególnie krytycznego pokolenia zachodnionie

miecki ch poetów - jak bardzo nieporadne i wlaśc iwi e jedyni e deklararywne były 

wsze lkie podejmowane po 1945 r. próby wyzwoleni a się niemieckiej lirerarury 

powojennej z konwencji i zerwania z patosem oraz apologerycznym nasrawieniem 

wo bec rradycji mocno wpisanej w niemiecki idealizm. Taką wlaśn i e rea kcj ę na 

zerknięcie z poezją Różewicza zaświadcza niemiecki poera mlodego - już powo

jennego pokolenia (rocznik 1943) - Michael Kri.iger: 

„Gdy po raz p ierwszy u s łysze li śmy ren niep rogram owy program , wykładany 

w larach 60 . w Berlini e przez krępego, milego pana o cichym glos ie, kró ry 

zdawal s i ę mówi ć rylko za siebi e, od razu wiedzieliśmy, że mówi do nas kroś, 

kro nie zam ierza nas zbyć lekką ręką . [ .. . ] «Aby zmartwychwstać, liryka musi 

umrzeć» powiedział" rak narnralnie, że aż zaparlo nam dech. Wredy w Berlinie 

dużo s i ę mówil"o i pisał-o , ale rzadko zdarza·fo nam s ię rego s łuchać, a jeszcze rza

dziej sluchać cichych sl·ów kogoś wspókzesnego, w porównan iu z krórymi nasz 

język parerycznych wyzna1\ brzmiał· ni eco ni e rzeczyw i śc i e. [ ... ] (P]rosre sl·owa 

[ ... ] ukladaly s i ę w wypowiadalną i komunikowalną formę: j asn ą, nieupiększo ną , 

wyzbyrą senryrnenralnośc i ; formę, króra czerp ie urodę z własnej prawdziwości: 

formę nicpokoju""0 

Tym, co „[ ... ] rak celnie" trafilo „w puls kultury zachodnioniemieckiej"' " 

bylo nie proklamowane, lecz (konsekwenrnie) zrealizowane odnowienie j ęzyka 

liryki, krórego radykalizm kazal H . M. Enzensbergerowi umieścić polskiego poerę 

w gron ie pisarzy wyznaczających nowe kierunku w literarurze. Nie bez znaczen ia 

byl również auroryrer aurora, na który skrada s i ę przede wszystkim jego przyna

leżność generacyj na oraz data wydania N iepokoju . W roku 1947 w Niemczech 

Zachodnich dopiero powstaj<\ zręby programowe nowego rea lizmu i od nowy 

języka, za ich konkreryzację (Kahlsch!agu - Weyrauch; Opuszczenia wież)' z lw
fri słoniowej - Schnurre), można uznać rok 1949. D ara debiutu poetyckiego 

Różewicza musiala ·robić tym większe wrażenie, j eś li uświadomimy sob ie, że 

1
"

1 Ibidem. s. 24 i n. Cyrowa ny rekst Michaela Kr C1gera zosral opubl ikowany w 1983 r. przez 

utworzony cztery lara wcześ niej Deutsche Polen-lnscimr Darmstadr/Niemiecki lnsrytut Polski 

w Darmstadt w za lożo n ej i wydawanej przez Karla Dedeciusa ser ii : „Polnische Bibliorhek"/ 

„Polska Biblioteka" jako ws tęp do T. Różew i cz, Gedichte St1icke !Wiersze Sztuki, red. A. Lawat)' 

i W. Schiifer, Frankrurr am Main 1983, s. 7-9. Por. rnkże: M. KrC1ger, Nasz nauczyciel Tadeusz, 

[w:] „Nmz nauczytiel 7ficleusz". op. cit., s. 25, przyp. 2. 

'" G. Ritz, op. cit .. s. 48. 

!vliroslawrz Zil·Lhlsha: Problemy brulawcze rl'apr.ji Liumtur olnych .. 

debata o „poezj i po Oświęcimiu" wybuchła w Niemczech Zachodnich na dobrą 

sprawę po roku 1951 122 • 

Zusammenfassung 

Jvliroslawa Zieli1iska: Forschungsprobleme in der Rezeption 

von Jremdsprachigen Literaturen. Deutschsprachiges Lesepublikum 

derfriihen Lyrik von Tadeusz Różewicz in der intensiven 

Rezeptionsphase der polnischen Literatur (der sog. „polnischen Weile") 

D as Schaffen von Tadeusz Różewicz ist dem deutschsprachigen 

Publikum seit seinem von Karl D edecius ins Deursche libersetzten, 1965 

veroffentlichren lyrischen Debi.itband Formen der Unruhe (Niepokój ) bekannt. 

In die zweire Halfre der 60er Jahre fallt die Periode einer besonders inrensiven 

Auseinandersetzung mir seinem lyrischen Schaffen. Bei der Analyse der Rezeption 

der fri.ihen Lyrik von Tadeusz Różewicz im Westdeurschland der 60er Jahre ist 

von zwei unrerschiedlichen Rezipienrenkreisen auszugehen, die die Gedichte des 

polnischen Dichters angesprochen haben. 

Der erste Erwarrungshorizonr, in den sich die Dichrung Różewiczs 

eingeschrieben hat, ist mir der Kah!sch!aglyrik in Z usamrnenhang zu bringen. 

Horsr D enl<ler vertritr die Meinung, class die in Nach kri egsdeursc hl and 

ausgetragene Kah!sch!ag-Debatte in Różewicz „einen ahnli ch argumenrierenden 

und handelnden Begleiter" fand . Der aus Łódź stammende Ubersetzer der Formen 
der Unruhe, Karl Dedecius gesrand in einem Brief an den polnischen Auror, class 

er in seinen Gedichten Ausdruck auch seiner eigenen Erfa hrungen („Sie sind 

1921 geboren und ich bin 1921 geboren. Das machr uns zu Generarionsgenossen 

im engeren Sinn" - schrieb er in seinem Brief an Różew i cz) fand . Różewiczs 

Lyrik wurde somit nicht nur als Enrgegnung auf Adornos Dikrum von der 

Unmoglichkeit des Dichtens „nach Auschwitz" gedeutet, so ndern bot auch 

(ungeachret dessen, dass ihr Auror Verrrerer der polnischen Kriegsgeneration und 

karnpfender Soldar der H eimatarmee gewesen ist) den Verrretern der deu tschen 

Kriegsgeneration Identifizierungsmoglichkeiten. 

Wahrend im Falle des Erwarrungshorizonrs des ersten Rezipientenkreises 

die Wirkung des D ebi.itbandes die Suche nach gem ei nsamer Kriegserfahrung 

122 Slynne zdan ie wypowiedziane przez Adorno, gloszące, iż „Nach Auschwirz ein Geclichr zu 

schreiben isr barbarisch"/ „P isanie wierszy po Auschwitz jest barbarzy1\srwe111" wybrzm ial·o 

w roku 195 I. Por. T. W Adorno, Prismen. f<u!turlaitil< und Gese//schaft (I 95 I), [w:] idem. 

f<ult11rkritik 1111d Gesellschaft. Gesammelte Schriften, t. I O. I, Dar111sradr 1998, s. 30. Tu por. lrnp: 

//www. li rerarurepochen.ar/ ex i I/m ul ci media I pd f/ ado rnolyri k. pd f. 
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in den Ged ich cen des zum 'polnischen Kahlschlagdichcers' erl<larten polnischen 

Aurors bedingce, lassc sich der zweice alcernacive Erwarcungshorizom ais 'Suche 

nach ge meinsamer Sprache' umschreiben. Micre der 60er Jahre wurde die 

Lyrik von H ans Magnus Enzensberger zum Gegensrand einer Konrroverse, 

die zwischen Walrer Hollerer Karl K.rolow ausgerragen wurde. In der Debarre 
Liber di e ze irge nossische deutsche Lyrik wurde Różewiczs Poetik zum wichcigen 

Argument fLir ihre Anerkennung. Enzensberger, Lyriker und BegrLinder der 

Zeicschri fr „Kursbuch", vero ffendichte 1965 in ihrem erscen Juni-Heft u.a. 

Różewiczs Gedichc Non-stop -shows und schrieb somic den polnischen Auror in die 

Tradirion der europiiischen Avanrgarde ein (Enzensberger sprach vo n der „lingua 

fra nca der europiiischen Avanrgarde" , die sich Liber alle Grenzen und Gegensarze 

hinwegzuserzen vermag). Der andere gewichrige Komexr war der Frankfurrer 

Auschwitzprozess, der eben sein Ende fa nd und zur Akrnalisierung des Problems 

der Ko nfrontarion mir den Spuren der grausamen Vergangenheit in der Gegenwarr 

(welche zur zenrralen Erfahrung des lyrischen Ich in Non-stop-shows wird) flihrre . 

Diese auf zwei konkrete Rezipientenkreise im Jahre 1965 foku ssierte 

Berrachrnng erlaubt die jeweiligen Erwarcungshorizonte auf ihre Implikationen 

fi.ir die Wahrnehmung der Forrnen der Unruhe zu befragen und Hyporhesen 

hinsichdich moglicher Aufnahme anderer \\/erke (neben Lyrik auch Dramen 

und Prosa) aufZusrellen. 
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