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«Obszar wspólny» i dialog pamięci 

 

Tadeusz Różewicz należy do grona polskich twórców współczesnych najdłużej obecnych 

w niemieckim kręgu kulturowym. Precedensem jest jednak to, że jest jedynym z tego 

grona znanym zarówno jako autor poezji, prozy jak i dramatu. Wyraźniejsze nakreślenie 

fenomenu transferu kulturowego1 twórczości Tadeusza Różewicza do niemieckiego krę-

gu kulturowego możliwe staje się po dokładniejszej analizie okoliczności, w jakich mógł 

zaistnieć. Datą przełomową, która pozwoliła na przełom w prezentowaniu literatury zza 

Żelaznej Kurtyny był październik 1956 roku. Nie tylko wyjście polskiej literatury z socreali-

stycznego skostnienia i nawiązanie do awangardy okresu międzywojennego, lecz także 

wyraźny ton rozliczeniowy – sprzyjający próbom opisania świata z perspektywy posttota-

litarnej – wzbudziły zainteresowanie poza granicami kraju. Polskiej literaturze i kulturze 

od początku jej obecności w niemieckim kręgu kulturowym po 1945 roku przypisywano 

szczególną rolę: była postrzegana, jako najistotniejsze medium dialogu oraz źródło wie-

dzy o Polsce i Polakach. 

 

Nie ulega wątpliwości, że podejmując trud prezentacji naszej literatury w Niemczech, założył sobie De-

decius pewien model odbiorcy tego piśmiennictwa. Kierował się też określonym celem – wielokrotnie 

powtarzał, że długo przed tym, zanim politycy podjęli dialog polsko-niemiecki, był on zainicjowany wła-

śnie przez literaturę. Nie sposób zaprzeczyć, że właśnie Dedecius był jednym z tych, którzy do tej wy-

miany myśli najbardziej się przyczynili. I nie powinno dziwić, że za podstawę owego dyskursu uznał pol-

ską poezję, w której zapis doświadczeń – przede wszystkim historycznych, ważnych szczególnie w la-

tach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych – zyskał wyraz najbardziej czytelny. Prezentując niemieckiemu 

czytelnikowi przede wszystkim utwory swych rówieśników – Różewicza, Herberta czy Szymborskiej – 

                                                 
1 Por. M. Zielińska, Problemy badawcze literatur obcych. Niemieckojęzyczni odbiorcy wczesnej liryki Tadeusza Różewicza w 
fazie intensywnej recepcji literatury polskiej (tzw. „polskiej fali”), [w:] Z Gorzanowa w świat szeroki... . Studia i materiały 
ofiarowane Profesorowi Arno Herzigowi w 70-lecie Urodzin. Pod red. K. Ruchniewicza/M. Zybury. Wrocław Gajt 2007, s. 
285-312, tu: 285-294. 



utworzył Dedecius swoisty „obszar wspólny” dla literackiego dialogu. Słuszność tego wyboru po-

twierdza popularność wymienionych autorów, w szczególności Różewicza i Herberta, wśród pisarzy 

niemieckich, zwłaszcza należących do tej samej generacji. Historiozoficzny wymiar polskiej liryki i jej 

wymowa etyczna okazały się dla niemieckiego odbiorcy – oczywiście: odbiorcy na swój sposób „elitar-

nego”, „wyspecjalizowanego” – propozycją atrakcyjną, co potwierdziła seria literackich nagród przy-

znawanych w Niemczech polskim poetom.2 

 

Obydwa cele: dialog z polską kulturą oraz przybliżenie jej niemieckiej publiczności czytel-

niczej, przyświecają już od ponad pół wieku jednemu z najbardziej znanych i cenionych 

pośredników transferu kultury polskiej do niemieckiego obszaru kulturowego: Karlowi 

Dedeciusowi. Przestrzeń dialogu, do stworzenia której Dedecius przyczynił się zarówno 

swoja pracą przekładową polskiej poezji, jak i działalnością promującą polską kulturę, sta-

ła się przestrzenią dialogu pokolenia Kolumbów rocznik 20 – generacji Różewicza i Dede-

ciusa. Zainicjowanie dialogu, który mógł się odbywać jedynie za pośrednictwem pamięci 

kulturowej3, (zarówno wbrew atmosferze konfrontacji zimnowojennej, jak i wobec braku 

kontaktów tak na płaszczyźnie oficjalno-politycznej, jak i społecznej) oraz szanse wykre-

owania pozytywnego obrazu Polski, kazały Dedeciusowi poszukiwać takich strategii pre-

zentowania polskiej poezji, aby możliwość jej zapośredniczenia nie ograniczała się jedynie 

do jej innowacyjności (sprzyjającej jej odbiorowi przez odsyłanie do nurtów awangardo-

wych4), czy «inności», rozumianej tu jako stale odnawiany – kanoniczny dla polskiej litera-

tury – paradygmat romantyczny (w przeciwieństwie do dominującego w niemieckim krę-

gu kulturowym paradygmatu o rodowodzie oświeceniowym5), lecz umożliwiał odnalezie-

nie w głosie lirycznego ja otwartości na dialog, a w jego imaginacji własnych doświad-

czeń. W Panoramie polskiej literatury XX wieku6 znajdziemy następująca charakterystykę 

wczesnej poezji Różewicza: 

 

                                                 
2 Por. L. Szaruga, Niemiecka promocja [w:] „Przegląd Polityczny” 2001 nr 49, s.118n. 
3 Por. A. Assmann, 1998 – Między historią a pamięcią [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa nie-
miecka. Pod red. i w tłum. Magdaleny Saryusz-Wolskiej, Kraków 2009, s. 143-173. 
4 Teatr absurdu stał się główny kluczem recepcyjnym polskiego dramatu w l. 60. za sprawą Martina Esslina (1918-2002). 
Krytyk wpisał w nową poetykę teatru absurdu zarówno dramaty Becketta, Ionesco, Adamova, Geneta, jak i Mrożka 
oraz Różewicza. Por. M. Esslin, The Theatre of the Absurd in Eastern Europe (Sławomir Mrożek, Tadeusz Różewicz) [w:] 
The Theatre of the Absurd. Revised and enlarged edition, Penguin Books 1968, s. 306-316. Por. także: W. Schmitz, Nach-
geholte Moderne: Die Surrogatsfunktion von Gombrowicz-Aufführungen in der BRD um 1970 [w:] Gombrowicz in Euro-
pa. Deutsch-polnische Versuche einer kulturellen Verortung, pod red. A. Lawatego/ M. Zybury, Harrassowitz Verlag, Wies-
baden 2006, s. 131-141. 
5 Por. L. Szaruga, Niemiecka promocja, dz. cyt., s. 116–120. 
6 Por. Panorama der Polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts. 5 Abteilungen in 7 Bänden. Pod red. K. Dedeciusa we 
współpracy z M. Mackiem, Zürich Ammann Verlag, 1996–2000. 



Różewicz – początkowo rzecznik generacji, dla której przeżycia wojenne oznaczały demoralizację oraz 

pozbawienie wszelkich złudzeń, następnie bezlitosny krytyk współczesnej cywilizacji masowej pozba-

wionej autentycznych wartości –, stał się jako poeta, prozaik, a także dramaturg klasykiem polskiej lite-

ratury. Zwrócił na siebie uwagę już w 1947 roku tomem poetyckim Niepokój, w którym bez osłonek po-

wiedział prawdę o swoich przeżyciach wojennych i nazwał daleko idące konsekwencje: tradycyjne poję-

cie moralności zostało podważone, pełna wzniosłości wiara w trwałość wartości duchowych rodzaju 

ludzkiego zachwiana, a na ich miejscu pojawiła się ideowa pustka. Sceptyk – nieufny wobec wszelkich 

pięknych słów, które okazały się pustymi ozdobnikami – próbował budować nowy system wartości się-

gając po najprostsze pojęcia i poprzestając na języku iście ascetycznym. Proces powrotu do równowagi 

psychicznej kontynuował w kolejnym tomie Czerwona Rękawicza, gdzie z najbardziej elementarny, czy-

sto biologicznych doświadczeń czerpał nowy sens życia. Nowa faza twórcza rozpoczęła się wraz z cy-

klem, zatytułowanym Poemat otwarty (1956).
7 

 

Konkluzje Dedeciusa oraz interpretacje wczesnej poezji Różewicza, których autorami są 

polscy badacze są zgodne: poprzez «odpoetyzowanie» słowa (S. Burkot) powstała nowa 

forma wypowiedzi poetyckiej, rezygnująca świadomie z wszelkiej ornamentyki. Stała się 

ona w ten sposób bliższa zapiskom ascety-minimalisty, niż wielkiego wieszcza i moralisty i 

była odbierana była jako manifestacja «estetycznej odmowy» (H. Filipowicz), dokonana w 

imię etyki. Już jednak sposób, w jaki Dedecius opisuje doświadczenia generacji Różewi-

cza, staje się łącznikiem, odnoszącym się tak do doświadczeń pokolenia Kolumbów rocz-

nik 20, jak i doświadczeń generacji Karola Dedeciusa, czy autora (nawiązującego do eks-

presjonistycznych tradycji) dramatu Przed Drzwiami Wolfganga Borcherta (1921-1947)8. W 

ten sposób wspólne poszukiwania nowego języka literackiego, stało się punktem wyjścia 

do poszukiwania wspólnej płaszczyzny wymiany doświadczeń polskiego i niemieckiego 

pokolenia, na których swoje piętno odcisnęła wojna. Rolę przypisaną Różewiczowi – Ko-

lumbowi rocznik 20 – przez Karola Dedecius w polsko-niemieckim dialogu pamięci (kultu-

rowych) można określić jako stworzenie wspólnej przestrzeni wyobraźni dla obydwu – 

polskiej i niemieckiej – generacji, której wejście w dorosłość zbiegło się z wybuchem dru-

giej wojny światowej. Dlatego w zamieszczonym w Polskich Profilach 1975 roku portrecie 

Różewicza, mającym formę listów, Dedecius pisał o sobie i Różewiczu: „Urodził się Pan w 

                                                 
7 Porträts. Lebensläufe, Werkbeschreibungen, Bibliographien. Tom 4. Tamże, s. 750. (Przekł. M. Z.) 
8 „Literatura dla przerażonych” [„Literatur für Entsetzte”] jest kluczem interpretacyjnym, zarówno do wczesnej twór-
czości Różewicza, jak i Borcherta. Por. K. Dedecius, Europejczyk z Łodzi. Wspomnienia. Przekł. Sława Lisiecka. Kraków 
Wydawnictwo Literackie 2008, s. 250-266. [Ein Europäier aus Lodz. Erinnerungen 2006]. 



1921 roku i ja się urodziłem w 1921 roku. To czyni nas przedstawicielami tej samej generacji 

w ścisłym znaczeniu tego słowa”.9 

Różewicz został przez swojego rówieśnika wprowadzony w obieg literatury zachodnio-

niemieckiej jako przedstawiciel polskiego odpowiednika nurtu literackiego nazwanego 

«cięciem do korzeni» [Kahlschlag], co odsyłało niemieckiego odbiorcy automatycznie do 

deklaracji oraz wierszy programowych powojennego nurtu «zerwanej kontynuacji», re-

prezentowanej przez członków Grupy 47.10 Należy tu wymienić laureata pierwszej przy-

znanej w 1950 roku przez grupę nagrody Güntera Eicha (1907-1972) i jego wiersze Rema-

nent [Inventur]11, czy Latryna [Latrine], czy Wolfdietricha Schnurrego (1920-1989), którego 

wiersz Do harfistów [An die Harfner] – a właściwie jego cztery ostatnie wersy – stały się 

swoistym manifestem literatury «cięcia do korzeni»: Zniszczcie wasze pieśni/ Spalcie wasze 

wersy/Powiedzcie wprost co musicie [zerschlagt eure Lieder/ verbrennt eure Verse/ sagt na-

ckt was ihr müßt]. Różewicz starał się zmierzyć z tym samym problemem, z jakim – niemal 

dekadę później – borykali się reprezentanci powojennej literatury niemieckiej skupionej 

wokół Grupy 47 – podobnie myślał i argumentował. Zwolennicy nurtu zerwanej kontynu-

acji [Stunde Null] nazywanej także literaturą «cięcia do korzeni», proklamowali rok 1945 

«godziną zero», i rozumieli swoje działania literackie, jako konieczną kaligrafię. Istotna 

różnica między członkami Grupy 47 a Różewiczem polegała jednak na tym, że pisarze 

niemieccy nie podejmowali problemu własnego uwikłania w machinę zniszczenia i zagła-

dy Trzeciej Rzeszy: odrzucali jednoznacznie wojnę i przemoc, jak Heinrich Böll (1917-1985) 

w swoich wczesnych short story, bądź oskarżali, jak Wolfgang Borchert, pokolenie oj-

ców.12 W poezji Różewicza natomiast redukcja języka, pozbawienie go balastu wszelkich 

zbędnych ozdobników, zachwyconych sobą metafor, idzie w parze z samooskarżyciel-

                                                 
9 Por. K. Dedecius, Formen der Unruhe. Tadeusz Różewicz in der rauhen Umarmung der Wirklichkeit. Lyrik nach Auschwitz. 
Stücke (Bruchstücke). Prosa interrupta [w:] Polnische Profile, Frankfurt a. M. Suhrkamp Verlag 1975, S. 197-198. (Przekł. 
M. Z.). 
10 Por. L. Szaruga, Niemiecka promocja, dz. cyt., s. 116–120; H. Denkler, Jak opróżniano cysternę księżyca. Miejsce «ubogiej» 
poezji młodego Tadeusza Różewicza w pejzażu liryki niemieckiej. Przekł. Jacek Dąbrowski, [w:] „Nasz nauczyciel Tadeusz”. 
Tadeusz Różewicz i Niemcy, pod red. A. Lawatego/M. Zybury, Kraków Universitas 2003, s. 75-89.  
11 Dedecius zestawia ze sobą dwa wiersze: Remanent Eicha i W środku życia Różewicza, poprzedzając je uzasadnieniem, 
że zarówno w powojennej literatura niemieckiej, jak i polskiej swoista tabula rasa była konieczna. Por. Poesie. Gedichte, 
Fragmente aus Versdramen und poetischer Prosa von 100 Autoren in 2 Bänden. Tom 2. Panorama der polnischen Literatur, 
dz. cyt., s. 547.  
12 Por. H. Denkler, Jak opróżniano cysternę księżyca. Miejsce «ubogiej» poezji młodego Tadeusza Różewicza w pejzażu liryki 
niemieckiej. Przekł. Jacek Dąbrowski, [w:] „Nasz nauczyciel Tadeusz”. Tadeusz Różewicz i Niemcy, pod red. A. Lawate-
go/M. Zybury, Kraków Universitas 2003, s. 75-89.   



skim tonem podmiotu lirycznego «zarażonego śmiercią».13 W zderzeniu z literaturą kultu-

ry przyjmującej, w której dominowała wprawdzie wymowa jednoznacznie pacyfistyczna, 

lecz nie nosiła jeszcze piętna winy14 – musiał on zapewne szokować. W okresie, w którym 

poezja Różewicza zaistniała w niemieckim kręgu kulturowym, tj. od momentu ukazania 

się antologii polskiej liryki Lekcja ciszy (1959) do ukazania się jego tomu poezji Formy nie-

pokoju (1965), dominował powszechnie – jak zauważają badacze – „stan świadomości 

estetycznej, którą można by nazwać poszukującą”15: 

 

Mamy tu chyba do czynienia z niespotykaną koincydencją kierunków poszukiwań nowatorskich sposo-
bów ekspresji poetyckiej i odpowiadającego im nowego języka, która dotyczy wszystkich ówczesnych 
europejskich i pozaeuropejskich kręgów skupiających przedstawicieli sztuki nowoczesnej: Polska 
„[p]oezja przełomu 1955-1959 nawiązywała głównie do modelu wiersza Tadeusza Różewicza [...], który 
[n]ie tyle decydował o f o r m a c h  p o e t y c k i c h , ile o j ę z y k u  w y p o w i e d z i . Pozwalał z powro-
tem odnaleźć się w centrum mowy nieskażonej, zwykłej (co nie znaczy: codziennej). Kształtował nowo-
czesne sposoby ekspresji lirycznej, nie kształtował nowych form lirycznych. [...] Lata pięćdziesiąte są 
bowiem jakimś ewenementem w literaturze światowej. Tendencje w liryce tamtego czasu – reprezen-
towanej przez „bitników”, Hemuta Heissenbüttla, i Hansa Magnusa Enzensbergera, Yvesa Bonnefoy, 
Jacquesa Charpier i André Du Boucheta, Dylana Thomasa i Donalda Finkela, Mirona Białoszewskiego, Je-
rzego Harasymowicza i Zbigniewa Herberta, wreszcie przez kontytentczyków – wydają się zbieżne. 
Można chyba mówić o jakimś kulturowym pokoleniu tamtych lat, pokoleniu „zimnowojennym”, odrzu-
cającym ideologię, w której ono wzrastało zmierzającym ku otwarciu na człowieka, sztukę, historię, wy-

zwoloną z politycznych ograniczeń.
16 

 

 

«teatr niekonsekwencji» i «poezja po Auschwitz»17 

 

Od Niepokoju z 1947 r., nazywanego właściwym debiutem poetyckim Rózewicza, do wy-

dania niemieckich Formen der Unruhen [Formy niepokoju] w 1965 r. polski autor wydał 

                                                 
13 Fragment wiersza Lament brzmi: „mam lat dwadzieścia/ jestem mordercą/ jestem narzędziem/ tak ślepym jak miecz / 
w dłoni kata.” Tu por. T. Różewicz, Lament, [w:] Niepokój/Formen der Unruhe. Przekł./Übertr. K. Dedecius, Wydawnic-
two Dolnośląskie Wrocław 1999, s. 98. 
14 Por. J. Jabłowska, Denacyfikacja, [w:] „Tygiel Kultury” 2004 nr 1-3, s. 63-68. 
15 M. Kisiel, Pokolenia i przełomy. Szkice o literaturze polskiej drugiej połowy XX wieku, Katowice 2004, s. 74n.  
16 Tamże, s. 76 i 97. [podkr. autora]. Horst Denkler zauważa natomiast: „Różewicz samodzielnie doszedł do tego, co 
ponadregionalne koncepcje estetyczne postulowały wówczas wobec sztuk pięknych – i co realizowały, nie wiedząc, że 
w tym samym kierunku zmierza jednocześnie, a nawet z wyprzedzeniem, polski poeta i intelektualista. Jego rolę pionie-
ra widać wyraźnie zwłaszcza w zestawieniu dat: amerykańscy «minimaliści» zyskali światowy rozgłos około 1965 r., zaś 
włoska arte povera datuje się od 1967 r.”. H. Denkler, Jak opróżniano cysternę księżyca, dz. cyt., s. 79. 
17 Te dwie dominanty: Różewicz jako dramaturg oraz autor «poezji po Auschwitz», poszerzone o osobistą relację Dede-
ciusa z Różewiczem (którą zaświadczają zamieszczone listy Dedeciusa do Różewicza) stanowią główną oś narracji o 
Różewiczu i jego twórczości w okresie powojennym zatytułowanym «Krieg und Unfrieden» [wojna i konflikt]. Nato-
miast tytuł rozdziału opowiadającego o l. 60. (między polskim październikiem 1956 a rozdziałem poświęconym genera-
cji 68) został zaczerpnięty z dramatu Różewicza: Świadkowie, albo nasza mała stabilizacja, w którym odnosi się także do 
wiersza Różewicza powstałego w 1962 roku Nic w płaszczu Prospera [Nichts in Prosperos Mantel]. Por. K. Dedecius, Ein 
Rundblick. Tom 5. Panorama der polnischen Literatur, dz. cyt., s. 543-566 oraz s. 695-697. 



czternaście tomów poezji18, Poezje zebrane (1957) oraz kolejny tom Niepokoju (1963)19. 

Jego drugie oblicze twórcze ujawiło się po debiucie dramaturgicznym. Gdy w 1960 roku 

Różewicz, już jako znany i uznany poeta, zadebiutował dramatem Kartoteka (prapremiera 

odbyła się w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, w reżyserii Wandy Laskowskiej) spo-

tkał się on z błyskawicznym rezonansem także za granicą. Już w 1961 Kartoteka trafiła na 

deski teatrów w Stanach Zjednoczony, Niemczech Zachodnich i Szwecji, a nazwisko Ró-

żewicza wymieniano obok Jonesco, Becketta (czy innego czołowego polskiego dramato-

pisarza Sławomira Mrożka)20, zaliczając go w poczet głównych przedstawicieli teatru ab-

surdu. Dopiero wyczerpywanie się formuły teatru absurdu, które dało o sobie znać w 

drugiej połowie lat sześćdziesiątych (i doprowadziło do przejściowego zmniejszenia zain-

teresowania polskim dramatopisarzem) uzmysłowiło wielu ludziom teatru – w szczegól-

ności nie znających wcześniej polskiej tradycji teatralnej –, że zarówno formuła dramatu 

Różewicza jest o wiele pojemniejsza niż teatr absurdu, jak i tradycja polskiego dramatu 

awangardowego, wywodzącego się od Witkacego wykazuje się daleko idącą autonomią 

wobec tej formacji artystycznej (J. Kelera). Do dzisiaj ukuto kilka, czy nawet kilkanaście 

formuł, tj. „dramaturgia otwarta” (K. Puzyna), „antydramat” (T. Drewnowski, T. Nyczek), 

„laboratorium form nieczystych” (H. Filipowicz), starających się uchwycić specyfikę dra-

matu Tadeusza Różewicza. Sam autor mówi o „teatrze niekonsekwencji”, sugerując tym 

samym, że nie zadawala go ani formuła teatru realistycznego, ani poetyckiego, jeżeli już, 

to forma pośrednia. Od wczesnych lat sześćdziesiątych dramaty Różewicza stały się 

obecne także w teatrach niemieckiego kręgu kulturowego.  

Można powiedzieć, że w 1965 roku, w którym wyszedł zarówno debiutancki tom poezji 

Tadeusza Różewicza Formy Niepokoju [Formen der Unruhe]21 w Niemczech Zachodnich, 

jaki i kolejna już antologia polskiej poezji22, w której znalazło się cześć wybranych wierzy 

                                                 
18 Czerwona rękawiczka (1948), Pięć poematów (1950), Czas, który idzie (1951), Wiersze i obrazy (1952), Równina (1954), 
Srebrny kłos (1955), Uśmiechy (1955), Poemat otwarty (1956), Formy (1958), Rozmowy z księciem (1960), Nic w płaszczu 
Prospera (1963), Twarz (1964). 
19 T. Różewicz, Niepokój. Wybór wierszy 1945-1961. Warszawa Państwowy Instytut Wydawniczy 1963. Por. także: M. 
Zielińska, Niepokojąca poezja. Niemieckie (oraz rosyjski) modele lektury Niepokoju Tadeusza Różewicza dwadzieścia i 
czterdzieści lat po wojnie wobec problemu skonfliktowanych pamięci, [w:], Dialog międzykulturowy w (o) literaturze pol-
skiej, pod red. M. Skwary/K. Krasoń/ J. Kazimierskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 
2008, s. 197-217. 
20 Por. M. Esslin, The Theatre of the Absurd, dz. cyt., s. 306-316. 
21 Tadeusz Różewicz, Formen der Unruhe. Gedichte, w tłum. i pod red. Karla Dedeciusa, München Carl Hanser 1965. 
22 Neue polnische Lyrik, wybór i przekł. K. Dedecius, Moderner Buch-Club, Darmstadt 1965. Mur [Mauer] jest także wier-
szem otwierającym antologię z 1959 roku Lekcja ciszy [Lektion der Stille]. Do tej antologii Dedecius wybrał trzy wiersze 
Różewicza: Nad wyraz [Über allen Ausdruck], Złote góry [Goldene Berge] oraz Zostawcie nas [Lasst uns]. Tu por. reedy-
cję antologii z 2003 roku: Lekcja ciszy / Lektion der Stille. Wybór, przekład i wstęp K. Dedecius, pod red. i z posłowiem K. 



polskiego autora (jeden z nich – Mur – jest mottem otwierającym antologie z 1959 oraz w 

1965 – tym razem we fragmencie i bez tytułu), bardziej był znany jako autor wiązany z 

poetyką dramatu absurdu, niż poezji. Zarówno wybór wierszy Różewicza pomieszczo-

nych w antologii, jak i struktura debiutanckiego tomu wierszy Formen der Unruhe, pozwa-

lają na ukazanie funkcji poezji Różewicza, jaką Dedecius przypisał jej od samego niemal 

początku: narracja lirycznego ja z wierszy Różewicza nie ograniczają się po pierwsze do 

reakcji na «doświadczenia polskie». Po drugie pełni rolę integrującą: pamięci ofiar, pamię-

ci o ofiarach, zapisu doświadczenia deziluzji generacji uczestniczącej w wojnie23, oraz 

przerażenia, jakie wiązało się z uświadomieniem – już po jej zakończeniu – zarówno 

ogromu zbrodni, jak i spustoszeń, jakie wojna ze sobą przyniosła. Po trzecie pokazuje 

drogę, jaką liryczne ja pokonuje, wychodząc z wojennej traumy. Do antologii zostały wy-

brane wiersze: Obcy [Fremd], Warkoczyk [Kleiner Zopf], Kamienni bracia [Steinerne 

Brüder], Złote Góry [Goldene Berge], Zostawcie nas [Lasst uns]24. Taki układ wierszy czyni 

z podmiotu lirycznego wierszy Różewicza medium przepinającego pamięć doświadczeń 

wojennych pokolenia Kolumbów. Podmiot liryczny pierwszego wiersza – Obcy – widzi 

między sobą a światem przepaść: jest nią obcość normalności, nie pozwalająca wyjść z 

horyzontu „kamiennego świata”, gest jednostki, nie dowierzającej, iż skończyło się „życie 

na niby”. Drugi z wierszy – Warkoczyk – zderza ze sobą dwa obrazy: „dowody zbrodni”, 

jakim są zamknięte w szklanych gablotach Muzeum Auschwitz rzeczy osobiste zamordo-

wanych i opowieść o dziewczęcym warkoczyku. Kontrast obrazu normalnego świata, w 

którym mali chłopcy, zaczepiają małe dziewczynki ciągnąc je za włosy, z tym co pozostało 

po tych wszystkich, których przywieziono do Auschwitz uzmysławia nieludzkość miejsca i 

wydarzeń które się wydarzyły – bez dosłowności wykreowanego przez liryczne ja obrazu.  

 

[…] 

                                                                                                                                                         
A. Kuczyńskiego, Wrocław Atut 2003. Porównanie antologii z 1959 i 1965 roku, por. P. Chojnowski, Zur Strategie und 
Poetik des Übersetzens. Eine Untersuchung der Anthologien zur polnischen Lyrik von Karl Dedecius, Frank und Timme 
Berlin 2005, s. 71-124. 
23 Pojęcie, które funkcjonuje w niemieckim dyskursie od końca lat 50. «sceptyczna generacja» [«skeptische Generation» 
– Helmut Schelsky 1957] odnosiło się do postawy generacji Hitlerjugend, które samo siebie nazywało „Dziećmi Trzeciej 
Rzeszy”. Dla tego pokolenia radykalna deziluzja, jaką przyniósł 1945 rok, odnosiła się do nierozerwalnie ze sobą związa-
nej – i kluczowej dla nazistowskiej ideologii – heroizacji niemieckości i prowadzonej przez Trzecią Rzeszę wojny. Pozna-
nie prawdziwego oblicza wojny, które wiązało się z uczestnictwem tego pokolenia w ostatniej fazie wojny w forma-
cjach tzw. Volkssturmu oraz konfrontacja z niewyobrażalnością nazistowskich zbrodni, już po jej zakończeniu, stało się 
najistotniejszym doświadczeniem tej generacji. Efektem wcześniejszej idealizacji Trzeciej Rzeszy (której najbardziej 
skrajnym przejawem było postrzeganie jej przywódcy, jako «ojca narodu niemieckiego») i milczącej legitymizacji terroru 
i zbrodni w krajach okupowanych, był poważny kryzys tożsamościowy wspomnianej generacji po 1945 roku.     
24 Por. Neue polnische Lyrik, dz. cyt., s. 40-48. 



W wielkich skrzyniach 
kłębią się suche włosy 
uduszonych 
i szary warkoczyk 
mysi ogonek ze wstążką 
za który pociągają w szkole 
niegrzeczni chłopcy 
 
Muzeum – Oświęcim, 1948 

  

Nie drastyczność sceny zagłady, lecz jej zaprzeczenie staje się najsugestywniejszym 

oskarżeniem nazistowskich zbrodni. Pozwala jednocześni ujrzeć ludzką twarz ofiar – 

przywrócić im odebrane przed śmiercią człowieczeństwo. Trzeci z wierszy – Kamienni 

bracia – stał się w niemieckiej recepcji odesłaniem zarówno do niemieckich ofiar wojny25, 

jak i niemieckiej historii Nysy (Neisse).26 Dwie płaszczyzny czasowe – wojna trzydziesto-

letnia (1618-1648) oraz druga wojna światowa – zlewają się w wierszu w jedną:  

 

„Liegen und Ruhen 
in einer Gruft 
unter diesem Stein“ 
mówią gotyckie ostre 
jak miecze litery 
 
w katedrze świętego Jakuba 
w Nysie 
 
Dwaj bracia marmurowi 
mali chłopcy 
Johannes i Friedrich 
marli w kwietniu i maju  
przed trzema wiekami27  
 
[…] 
 
Huk był straszny 
gdy zapadło się miasto 
o północy wyły syreny 
było jasno 
i czerwono 
 
[…] 

                                                 
25 Odniesienie do niemieckich ofiar wojny zostało uwypuklone przez Dedeciusa już w samym niemieckim przekładzie. 
Ekwiwalentem dwóch wersów oryginału „Huk był straszny/ gdy zapadło się miasto […]”, jest w przekładzie z 1965 roku 
„grausam war das geschrei/ als die stadt versank”, który obraz śmierci miasta zamienia na obraz ginących ludzi: „krzyki 
były przerażające” („graumsam war das geschrei”), umieszczając w centrum ich cierpienie. W polsko-niemieckiej anto-
logii z roku 1999 niemiecki przekład zbliża się do polskiego oryginału: „Grausam war das gedonner/als die Stadt ver-
sank”. Por. T. Różewicz, Kamienni bracia, [w:] Niepokój/Formen der Unruhe [1999], dz. cyt., s. 117. Por. także: P. Chojnow-
ski, Zur Strategie und Poetik, dz. cyt., s. 116 n. 
26 Por. H. Olschowsky, Tadeusz Różewicz a Niemcy albo Prowincja i Europa, [w:] „Przegląd Humanistyczny” 1991 nr 3-4, S. 
77-85. 
27 T. Różewicz, Kamienni bracia, [w:] Niepokój/Formen der Unruhe [1999], dz. cyt., s. 116.  



 

Jest tu jeszcze jeden trop, ważny dla odbioru, szczególnie poezji, Różewicza w niemiec-

kim kręgu kulturowym. Polskie doświadczenie wojenne jest bardzo szerokie: od bombar-

dowań, ucieczek i deportacji, chaos końca świata to wkroczenie wojsk nazistowskich oraz 

sowieckich do Polskie we wrześniu 1939 roku, obozy jenieckie, ale także obozy koncen-

tracyjne, obozy pracy, gułagi, miejsca kaźni, których symbolem stał się Katyń – następnie 

lata okupacji, łapanek i deportacji bądź do obozów koncentracyjnych, bądź na roboty 

przymusowe oraz stania się świadkami upodlenia ludności żydowskiej odseparowanej w 

gettach, a następnie wywożonej do obozów zagłady. Hannah Arendt pisała tuż po wojnie 

w odniesieniu do niemieckiego społeczeństwa o kolektywnej «winie zorganizowanej»28, 

mając na myśli uwikłanie całego społeczeństwa niemieckiego w mechanizm funkcjono-

wania zbrodniczej machiny terroru i zagłady, mimo deklarowanej przez większość nie-

mieckiego społeczeństwa niewiedzy o rozmiarze nazistowskich zbrodni i odrzucenia winy 

kolektywnej. Jeśli w tym kontekście zadamy sobie pytanie o miejsce polskiego świadka 

zagłady, dochodzimy do tragicznego wniosku: nikt, kto widział getta, a następnie trans-

porty do obozów koncentracyjnych, kto słyszał o powstaniu w Getcie Warszawskim, nie 

może powiedzieć, że „nie widział”, „nie wiedział”. Umiejscowienie obozów zagłady i ob-

ozów koncentracyjnych poza centrum Rzeszy – «na Wschodzie» – stygmatyzowało nie 

tylko ten obszar Europy Środkowo-Wschodniej, lecz także ludzi: stygmat wiedzy i bycia 

przy tym, stało się obciążeniem «winą niezawinioną» (Adam Michnik), odrzucanym i po-

wracającym poczuciem winy: że się przeżyło. Kolejny wiersz wybrany przez Dedeciusa do 

antologii z 1965 roku – Złote Góry – odnosi się do stale powracających obrazów wojny. 

Liryczne ja ani nie potrafi się uwolnić, ani o tym opowiedzieć - podzielić się z kimś, nawet 

najbliższym, swoimi przeżyciami. 

 
[…] 
 
Trudne to było opowiadanie 
w nocy 
wszystko wygląda inaczej 
i góry i słowa 
 
Matka milczała 
może usnęła 
zmęczona 

                                                 
28 H. Arendt, Wina zorganizowana, [w:] O kondycji Niemiec. Tożsamość niemiecka w debatach intelektualistów po 1945 
roku. Wybór po 1945 roku. Wybór i oprac. J. Jabłkowska/ L. Żyliński, Wydawnictwo Poznańskie Poznań, S. 83-93. 



 
W chmurach 
rósł księżyc 
złota góra  
biednych ludzi29 
 
1955 

 

Ostatni z wierszy Różewicza wybranych do antologii z 1965 roku to Zostawcie nas. Jest to 

wiersz, który można określić jako bardzo ważny zapis doświadczenia, będącego miejscem 

wspólnym generacji 1921 roku – Różewicza i Dedeciusa. 

 

Zostawcie nas… Miejsce wspólne Dedeciusa (z Łodzi) i Różewicza (z Radomska) 

 

Szczególną rolę wiersz pełni także w Formach Niepokoju, zawierających wiersze z lat 1945-

1964. Zostały przez Karla Dedeciusa podzielone na trzy fazy, pierwsza opatrzona tytułem 

„Maski”, zawiera wiersze z tomów wydanych w latach 1947-1957, druga z lat 1958-1961 

nosi tytuł „Formy” i ostatnia pt. „Nic” zawiera wiersze, wydane w latach 1962-1964. 

Pierwszą część – zawierającą trzydzieści cztery wiersze – otwiera wiersz Ich 

schrie/Krzyczałem w nocy a zamyka In der mitte des lebens/W środku życia – obydwa z to-

mu Poemat otwarty z 1957 r. Dziesięć przekładów wybranych wierszy pochodzących z 

Różewiczowskiego Niepokoju z 1947 r. przeplata się z wierszami powstającymi przez ko-

lejne dziesięć lat z Czerwonej rękawiczki, Srebrnego kłosu, Uśmiechów, Wierszy i obrazów 

oraz Poematu otwartego.30 O ile w antologii wybór autorów i wierszy31 daje szeroki obraz 

polskich doświadczeń z okresu wojny oraz po jej zakończeniu, do którego należy tak tra-

gedia zagłady, jak i problem powojennej polskiej emigracji, o tyle wyborowi poezji Róże-

wicza z 1965 roku towarzyszą wyraźne strategie oswajania imaginacji lirycznego ja.32 Jed-

ną z nich jest przeniesienie analizy poezji polskiego poety w przestrzeń imaginacji typowy 

dla niemieckiej pamięci. W posłowiu do Formen der Unruhe z 1965 r. czytamy: 

 

Monotonnie, jak syrena alarmowa, Różewicz zmusza nas do tego, aby zejść wraz z nim do piwnicy 
bezsennych nocy, doświadczyć ich jeszcze raz. Jest prześladowany przez przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość, w każdym wierszu od nowa rozstrzeliwany. Wciąż uciekając przed „perfekcyjnym 
mordercą” naszych czasów – mordercą, w każdej postaci – i będąc poddawany t y r a n i i  s u m i e -

                                                 
29 T. Różewicz, Złote góry, [w:] Niepokój/Formen der Unruhe [1999], dz. cyt., s.104. 
30 Por. Por. M. Zielińska, Problemy badawcze literatur obcych, dz. cyt. s. 285-312. 
31 Por. P. Chojnowski, , Zur Strategie und Poetik, dz. cyt., s.102-124. 
32 Por. M. Zielińska, Niepokojąca poezja, dz. cyt. s. 197-217. 



n i a  popada w neurozę. Jest widownią zapamiętałej wewnętrznej i nierozstrzygalnej walki, jaką in-
stynkt samozachowawczy toczy z nieumiejętnością życia. Różewicz to tragedia egzystencji bez al-
ternatywy, egzystencji przeciw powtarzanej każdego dnia śmierci; kolejne zmartwychwstanie, aby 
udać się po kolejny wyrok; koszmar ocalałego, który w i n ę  i n n y c h  d ź w i g a  j a k  s w o j ą  w ł a -
s n ą ; lęk, alergia na wszystko i niezdolność, do tego, aby pozwolić innym na wybawienie „Zapo-
mnijcie o nas/ o naszym pokoleniu/ żyjcie jak ludzie/ zapomnijcie o nas/ [...] nie pytajcie o naszą 

młodość/ zostawcie nas”.33 
Dominantę interpretacyjną stanowi problem uwikłania podmiotu lirycznego (tożsamego 

z autorem empirycznym, czyli Tadeuszem Różewiczem34) rozpatrywany z punktu widze-

nia skutków wojny. Wszystkie strategie zastosowane tu przez Dedeciusa mają dwa cele: 

wpisać poezję Różewicza w horyzont oczekiwań czytelniczych niemieckiego odbiorcy 

przez zuniwersalizowanie odniesień oraz oswojenie imaginacji lirycznego ja. Istotną role 

odgrywa tu wybór scenerii, w jakiej problem winy zostaje sproblematyzowany. Dedecius 

przywołując obraz syreny alarmowej, a następnie (bezsennej) nocy spędzonej w piwnicy, 

tworzy łącznik między zapisem doświadczenia podmiotu lirycznego a pamięcią (o wojnie) 

niemieckojęzycznego odbiorcy. Tak skonstruowany kontekst, pozwala Dedeciusowi – nie 

wprost – zadać odbiorcy jedno z najtrudniejszych pytań: „niewinni mają poczucie winy, a 

ty? a my?”. Przejście w interpretacji poezji Różewicza zarówno na stronę niemieckiego 

horyzontu oczekiwać czytelniczych, jak i niemieckiej pamięci przypieczętowuje wybór 

pierwszej i ostatniej strofy wiersza Zostawcie nas, pozwalającego zbiorowemu podmio-

towi lirycznemu wyrazić odczucia – «straconego», «zarażonego śmiercią» – pokolenia wo-

jennego tak Różewicza, jak Dedeciusa.35 

Zapomnijcie o nas 
o naszym pokoleniu 
żyjcie jak ludzie 
zapomnijcie o nas 

my zazdrościliśmy 
roślinom i kamieniom 
zazdrościliśmy psom 

chciałbym być szczurem 
mówiłem wtedy do niej 

chciałabym nie być 
chciałabym zasnąć 
i zbudzić się po wojnie 
mówiła z zamkniętymi oczami 

                                                 
33 K. Dedecius, Nachwort [Posłowie], [w:] T. Różewicz, Formen der Unruhe [1965], dz. cyt., s. 99-100. (Tłum. i podkr. M. 
Z.) Fragment wplecionego w cytat wiersza T. Różewicz Zostawcie nas z Poematu otwartego z 1967 roku. Tu cyt. za T. 
Różewicz, Zostawcie nas, [w:] Niepokój/Formen der Unruhe [1999], dz. cyt., s. 108. 
34 Por. T. Kunz, Strategie negatywne poezji Tadeusza Różewicza. Od poetyki tekstu do poetyki lektury, Kraków Universitas 
2005, s. 127 i n. 
35 Por. M. Zielińska, Niepokojąca poezja, dz. cyt. s. 197-217. 



zapomnijcie o nas 
nie pytajcie o naszą młodość 
zostawcie nas36 

 

                                                 
36 Tu cyt. za T. Różewicz, Zostawcie nas, dz. cyt., s. 108. 



 

Poniżej wgląd w listy Tadeusza Różewicza do Karla Dedeciusa towarzyszące powstaniu tomu po-

ezji Formy niepokoju i m.in. antologii polskiej poezji z 1965 roku, a także dający wgląd w okoliczno-

ści, w jakich nawiązała się ich wieloletnia, zażyła przyjaźń. 

 

*** 

 

 

Gliwice, 14. XII. 61r. [maszynopis37] 

Szanowny Panie, 
 
Proszę się nie gniewać, że zabieram Panu czas. Piszę do Pana, bo tak będzie lepiej. Pan Słapa38pi-
sał mi, że firma C. Hanser chce wydać tom moich wierszy i że Pan wyraził gotowość ich tłumacze-
nia. 
Ale nasza agencja ZAIKS /która załatwia formalności związane z wydaniami zagranicznymi/, za-
wiadomiła mnie – że otrzymała list /z dn. 23. XI. 1961 r./ podpisany przez Panią Leonorę Germann, 
ze wydawnictwo rezygnuje z wydania moich poezji – ponieważ wcześniej zawarłem umowę na 
wydanie opowiadań z Nymphenburger Verlag. Umowę na „Przerwany egzamin” /tom opowia-
dań/ z Nymphenburger Verlag39 zawarłem tylko dlatego, że to wydawnictwo wcześniej zwróciło 
się do mnie z propozycją wydania książki. 
Niestety, teraz już nie mogę wycofać umowy z Wyd. Nymphenburger a list Pana Słapy jest nieak-
tualny.40  
Oczywiście, byłoby lepiej, gdyby i proza i wiersze wyszły w jednym wydawnictwie – ale stało się 
inaczej. Dla mnie najważniejszą częścią mojej pracy są poezje. Gdyby się one ukazały w Pana tłu-
maczeniu – to miałbym gwarancję dobrych i wiernych przekładów robionych nie z obowiązku lecz 
z zamiłowania. To najważniejsze – sprawa honorarium jest dla mnie raczej drugorzędna. 
Nie wiem więc co jest aktualne, czy list z Wydawnictwa C. Hanser, że rezygnuje z wydania wierszy 
– czy wiadomość od P. Słapy – że wydawnictwo chce wydać wiersze a Pan wyraził chęć zająć się 
tłumaczeniem.  
Będę Panu bardzo zobowiązany za odpowiedź i wyjaśnienie tej sprawy. 

                                                 
37 [List w posiadaniu Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach, sygnatura: Dedecius-Archiv/16. Autoren/11. Rozewicz, 
Tadeusz (1921) –16-11-329]. 
38 Aleksander Słapa założyciel i redaktor naczelny krakowskiego Wydawnictwa literackiego. Nawiązał z nim także kon-
takty Karl Dedecius. Owocem współpracy są m.in.: Polacy i Niemcy. Posłannictwo książek (1973); Notatnik tłumacza 
(1976); Sto wierszy polskich/Hundert polnische Gedichte. Wybór i przekł. Karl Dedecius (1997, 2000), Panorama literatury 
polskiej XX wieku. Poezja. Wybór i opracowanie Karl Dedecius, tom 1 i tom 2 (2001 – wspólnie z warszawska Oficyną 
literacką Noir sur Blanc); Europejczyk z Łodzi. Wspomnienia (2008). 
39 Tom opowiadań ukazał się jeszcze w tym samym roku: T. Różewicz, In der schönsten Stadt der Welt [Może, Trucizna, 
Spowiedź, Owoc żywota, Przerwany egzamin]. Przekł. Armin Dross. Z posłowiem Tadeusza Różewicza, München Nym-
phenburger Verlagshandlung 1962 [Seria: Story-Bibliothek 35]. Kolejny, poszerzony wybór prozy ukazał się niemal de-
kadę później, na początku l. 70. w Niemczech Wschodnich: T. Różewicz, In der schönsten Stadt der Welt. Erzählungen 
[Trucizna, Spowiedź, Owoc żywota, Nowa szkoła filozoficzna, W najpiękniejszym mieście świata, Wycieczka do muzeum, Na 
placówce dyplomatycznej, Tolerancja]. Przekł. R. Buschmann, Posłowie Heinrich Olschowsky, Berlin: Verlag Volk und 
Welt 1971 [Seria: Spektrum 35]. Wznowienie ukazało się pięć lat temu w monachijskim wydawnictwie Carl Hanser: T. 
Różewicz, In der schönsten Stadt der Welt. Erzählungen. Red. i przekł. R. Matwin-Buschmann. München-Wien Carl Han-
ser Verlag 2006. 
40 Podkreślenie w liście. 



 
Ściskam serdecznie dłoń 
/-/ Tadeusz Różewicz 
 
Tadeusz Różewicz  
[podpis odręczny] 
 
GLIWICE 
Zygmunta Starego 28 m 2 
[adres dopisany odręcznie] 

 
 
 
 
 
 

Gliwice, 29. I. 62 r.41 

Drogi Panie, 

Dziękuję za list w sprawie tłumaczeń. Wszystkie propozycje Pana odpowiadają mi i cieszę się, że 

Pan się tym zajmie. Za pośrednictwem „Domu Książki” przesłałem Panu dwa tomy wierszy, dalsze 

jeszcze prześlę. Czy Pan otrzymał te książki? Proszę mi napisać. Jeśli chodzi o honorarium, to pro-

pozycja Pan mi najzupełniej odpowiada. Jak już Panu pisałem honoraria za tłumaczone za granicą 

wiersze otrzymuję bardzo rzadko (najczęściej nic nie otrzymuję) i są to dosłownie grosze. 

Wracając do sprawy Wydawnictwa. Otrzymałem wiadomość, że wierszami interesuje się Wydaw-

nictwo Fischera – wydawnictwo to już dość dawno się tym interesowało, ale potem wszystko 

ucichło, a teraz znów się interesują. Bardzo więc proszę, aby Pan porozumiał się z Fischerem w 

moim imieniu – i powiedział im, że sprawę tłumaczenia, wyboru it.d. chcę powierzyć Panu – że 

Pan uzgodnił to ze mną.42  

Drogi Panie! Sprawa kolejności nie odgrywa większej roli, oczywiście że mogę poczekać i rok 1963 

zupełnie mi odpowiada. Musimy ustalić (mniej więcej) objętość tomu – ile stron – i stosownie do 

tego wybrać utwory - Prześlę Panu propozycję jak tylko ustalimy objętość. Recenzje też Panu 

prześlę – a może Pan wybiera się do Polski? Byłoby dobrze gdybyśmy się spotkali – mógłby Pan 

wpaść na 1-2 dni do Gliwic i przeczytać część recenzji – jest tych recenzji b. dużo i oczywiście nie 

wiem, które będą Panu potrzebne. Bałagan też duży panuje u mnie w tej dziedzinie, jednym sło-

wem strona „administracyjna” mojej twórczości jest „pod psem”. 

Proszę więc bardzo niech Pan będzie taki uprzejmy i porozumie się z Fischerem, jak te sprawy 
wyglądają ... ja niestety nawet nie wiem o jakiego Fischera chodzi, czy z Frankfurtu? – chyba z 
Frankfurtu? Opcji na wiersze nie udzielałem, ale też już dokładnie nie pamiętam czy ZAIKS nie 
udzielił Fischerowi tej opcji – tylko to jedno wydawnictwo mogło mieć opcje – ale raczej ta opcja 
chyba już dawno wygasła. O Fischerze dowiedziałem się przypadkowo od młodego poety Lach-
manna, który miał opiniować moje wiersze dla tego wydawnictwa. 
Ale sprawa jest prosta: Pan otrzymuje ode mnie pełnomocnictwo na tłumaczenie moich wierszy.  

                                                 
41 [List w posiadaniu Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach, sygnatura: Dedecius-Archiv/16. Autoren/11. Rozewicz, 
Tadeusz (1921) –16-11-330]. 
42 Podkreślenie w liście. 



Czekam na wiadomość od Pana, łączę serdeczne pozdrowienia i uścisk dłoni 
Tadeusz Różewicz 

Gliwice 1962 r. 
29 styczeń 

 
 
 
 
 
 

Gliwice 7. III. 62r.43 
Drogi Panie, 
 
Sprawdzałem w ZAIKSIE. Ani oni ani ja nie udzielałem opcji na wiersze S. Fischerowi. Tyle tylko, że 
to Wydawnictwo interesowało się poezją – ewentualnym wyborem moich wierszy it.d. a więc ma 
Pan wolną rękę w wyborze wydawnictwa. Nie wiem czy Pan otrzymał moje dalsze książki. Czy 
otrzymał Pan moją ostatnią książkę „Głos Anonima” (2 poematy – „Et in Arcadia ego” i „Z Dzien-
nika Żołnierza”). Nie pamiętam czy to Panu przesłałem? Jeśli nie, to prześlę jak tylko od Pana 
otrzymam wiadomość. Nie wiem też czy przesłałem Panu tomy: „Formy” i „Rozmowa z księciem” 
(w tych tomach jest również proza „poetycka” – jest tam opowiadanie „Próba rekonstrukcji” – 
dla mnie osobiście bardzo ważne – ze względów formalnych.)  
Czy mam Panu przesłać opcję na wiersze? Proszę mi napisać na jaki okres. Rok, dwa.  
Przepraszam, ze dopiero teraz piszę, ale dopiero teraz sprawdziłem w ZAIKSIE, że wszystkie pra-
wa są wolne – dotycz. wyboru poezji. Proszę się do mnie odezwać. Na ostatni list nie otrzymałem 
chyba od Pana odpowiedzi. Może się kiedyś spotkamy w Polsce? Albo w NRF? Czekam na znak 
życia od Pana 
Ściskam serdecznie dłoń 

Tadeusz Różewicz 

GLIWICE 
Zygmunta Starego  
28/2 

 
 
 
 
 
 

7. maj 1962 r. 
Gliwice44 

Drogi Panie, 
 
Tom „Gedichte gegen den Krieg” otrzymałem. Dziękuję za książkę i bilecik od Pana. A teraz odpi-
suję na stary list. Do listu załączam opcje na tłumaczenie poezji i „prozy poetyckiej”. Wydaje mi 
się, że jest zredagowana poprawnie pod względem formalnym. Pracowałem teraz. Po pracy bała-

                                                 
43 [List w posiadaniu Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach, sygnatura: Dedecius-Archiv/16. Autoren/11. Rozewicz, 
Tadeusz (1921) –16-11-331]. 
44 [List w posiadaniu Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach, sygnatura: Dedecius-Archiv/16. Autoren/11. Rozewicz, 
Tadeusz (1921) –16-11-332]. 



gan u mnie. Jestem jak kosz na odpadki, ale pusty. Wbrew swoim teoriom, jak Pani widzi, używam 
porównań! 
Martwię się trochę tym co ma wyjść w wyd. Nymphenburger VA – bo podobno tłumacz nie jest 
dobry. Ja go osobiście, ani z korespondencji, nie znam. Nie chodzi mi o honorarium […] – ale go-
rzej jeśli i tłumaczenie będzie kiepskie. Ale już teraz nie ma o czym mówić. „Słowo się rzekło – 
kobyłka u płotu”. I kropka. Jeśli chodzi o sztuki („Kartotekę” i „Grupę Laokoona”) to tłumacze-
niem zajmowała się p. dr. Ilka Boll.45 O ile mogłem sam ocenić – tłumaczenie „Kartoteki” było 
bardzo dobre. Agencja Teatralna Kiepenheuera miała te rzeczy wydać w jakimś wydawnictwie, ale 
do tej pory nie mam odpowiedzi (Prowadzi te sprawy ZAIKS) – czy coś zostało załatwione. Jak 
będę coś wiedział to do Pana napiszę. Myślę, że te moje wszystkie umowy oraz tantiemy z przed-
stawień teatralnych pozwolą mi przyjechać do N.R.F. na dwa, trzy tygodnie. […] Myślę, że na je-
sień, we wrześniu uda mi się odwiedzić NRF – wpadnę również do Pana i omówimy dokładnie 
sprawę przygotowania wyboru.   
Żałuję, że wcześniej nie skontaktowałem się z Panem. Byłoby wszystko prościej, jaśniej i z więk-
szym pożytkiem dla tłumaczeń. Ja zabieram się do pięciu różnych spraw – ale jedną skończyłem. 
W czerwcowym nr. „Dialogu” będzie (ma być) drukowana moja jedno-aktówka pt. „Świadkowie – 
czyli – nasz mała stabilizacja” – chciałbym aby Pan to przeczytał – o ile Pan znajdzie czas. Czy rze-
czywiście czyta Pan 250 (dwieście pięćdziesiąt!) tomów polskiej satyry? Ciekaw jestem jak będzie 
wyglądała ta antologia – satyry polskiej 20 wieku – czy są w niej również satyry współczesne np. 
ze „Szpilek”?   
Wie Pan, miałem chęć napisać kiedyś do Pana list na zupełnie inne tematy, nie związane ze spra-
wami wydawniczymi (które są dla mnie ciągle jeszcze skomplikowane) – może kiedyś do tego 
dojdzie, że porozmawiamy o czymś takim jak „poezja”. Nie tracę nadziei. Ściskam Pana serdecz-
nie proszę do mnie odzywać się czasem 
Tadeusz Różewicz  
 
[w załączeniu wspomniane w liście upoważnienie] 
 
 

[maszynopis] 
Upoważnienie  
_ _  _ _ _ _ _ _  

 
 
Udzielam Panu Karolowi Dedeciusowi zamieszkałemu we Frankfurt/ Main opcji na okres dwóch 
lat /od roku 1962 do 1964 r./ na tłumaczenie i zredagowanie wyboru poezji. 
Opcja ta dotyczy przekładów moich wiersz oraz prozy poetyckiej na terenie Niemieckiej Republiki 
Federalnej. 
 
Gliwice, 7.V.1962 r.  Tadeusz Różewicz 

 [podpis odręczny] 
 
 
 
 

                                                 
45 Dr Ilka Boll jest autorką przekładów dramatów Różewicza: Die Kartothek [Karoteka], Die Laokoon-Gruppe [Grupa 
Laokoona], Der komische Alte [Śmieszny staruszek], Der unterbrochene Akt [Akt przerywany], Er ging aus dem Hause 
[Wyszedł z domu], [Na czworakach] Auf allen vieren, które ukazały się w latach 1961-1965 w berlińskim wydawnictwie 
Gustav Kiepenheuer Verlag. W 1966 roku dramaty Różewicza w przekładach Ilki Boll wydało frankfurckie wydawnictwo 
Suhrkamp. (Por. Tadeusz Różewicz, Der unterbrochene Akt und andere Stücke [Akt przerywany i inne sztuki], przekł. 
Ilka Boll, Frankfurt a. M. Suhrkamp Verlag 1966). W 1974 roku Ilka Boll wyreżyserowała dramaty Różewicza Akt przery-
wany i Na czworakach, który wystawiło Studio Essener Bühnen.    



 
 

[Jastrzębia Góra, 14.07.1962 – data stempla pocztowego: „18.7.62”46] 

Drogi Panie, bardzo dziękuję za kartkę. 

Jestem ze starszym synem na „wakacjach”, poza Gliwicami. Jak będę wiedział już termin przyjaz-

du – w przybliżeniu – napiszę do Pana obszerniej. Zapytuje mnie Pan – co mnie interesuje – może 

uda mi się w liście coś konkretnego napisać… Ale: teatr, muzea, architektura, stare i nowe malar-

stwo (rzeźba) it.d. it.p. i wiele innych rzeczy – np. życie – czasem „poezja”; śmieje się Pan? Ści-

skam serdecznie dłoń i do zobaczenia. Napiszę dokładniejszy list w sierpniu. 

Tadeusz Różewicz 

14.VII.1962 r. 

 
 
 
 
 
 

27.9.1962 r.47 

Drogi Panie, 

Ponieważ dopiero teraz mogę konkretnie napisać, że do NRF wybieram się w pierwszych dniach 

października – odkładałem pisanie listu do Pana. 

Ogólnie pobyt zaplanowałem tak, że najpierw pojadę do Essen – gdzie mam spotkać się z „ludźmi 
teatru” – będą prawdopodobnie robili „Grupę Laokoona”48, z aktorami którzy brali udział w „Kar-
totece”49 it.d. it.d. Z Essen wybiorę się na kilka dni do Kolonii i innych ciekawych miejscowości 
leżących blisko – z Kolonii napiszę do Pana dokładnie kiedy przyjadę do Frankfurtu. Mam jeszcze 
chęć zobaczyć Colmar (Isenheimer Altar)50 oczywiście Alte Pinakothek w München51 – to już z 
Frankfurtu it.d. Wiele rzeczy ułożę sobie dopiero na miejscu. Trudno mi tutaj w Gliwicach układać 
dokładniejsze plany. 
 
Być może przedłużę swój pobyt. Na Pana osobiście też planuję „zamach” i zjem Panu trochę cza-
su. Ale myślę, że to może będzie pożyteczne dla naszej planowanej pracy nad wyborem wierszy. 
Jadę pociągiem … więc podróż potrwa dłużej ale też zobaczę więcej krajobrazu, którego nie 
znam. Może gdzieś po drodze zrobię „przerwę w podróży” i pomieszkam w nieznanym mieście. 

                                                 
46 [Karta pocztowa w posiadaniu Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach, sygnatura: Dedecius-Archiv/16. Autoren/11. 
Rozewicz, Tadeusz (1921) – 16-11-89]. 
47 [List w posiadaniu Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach, sygnatura: Dedecius-Archiv/16. Autoren/11. Rozewicz, 
Tadeusz (1921) –16-11-335] 
48 Grupa Laokoona nie została wystawiona w Essen. 
49 Kartotekę (jako jednoaktówkę) w reżyserii Joachima Fontheima wystawiło Studio Essener Bühnen w Essen we wrze-
śniu 1961 roku. 
50 Chodzi o utworzone w połowie XIX średniowiecznym budynku dawnego konwentu dominikanów Muzeum Unterlin-
den. Jedna z jego największych atrakcji jest wykonany na początku XVI wieku (w l. 1512-1516) ołtarz z obrazami pędzla 
Mathiasa Grünewalda. Do położonego w Alzacji Colmar przeniesiono go z klasztoru Świętego Antoniego w Issenheim. 
51 Stara Pinakoteka w Monachium posiada kolekcję ok. 700 obrazów europejskiego malarstwa od XIV do XVIII wieku, w 
tym m.in. obrazy Albrechta Dürera, Rubensa, Rafaela, Leonarda da Vinci, Tycjana. 



Kończę, bo mam nadzieję, że już za kilka lub kilkanaście dni się zobaczymy i będziemy mieli czas 
rozmawiać – a może nawet pracować na wspólnym dobrem. 
Ściskam serdecznie dłoń  
Tadeusz Różewicz 

 
 
 
 
 
 

[dane ze stempla pocztowego: Bahnpost Köln-Deutz 25.10.62]52 
Drogi Panie – 
wróciłem z Essen, -  
- z Hamburga (Bremen) 
dzisiaj do Kolonii. 
Zatrzymałem się w tym samym hotelu: Köln Engelbertz – Hotel Obenmarspforten 1-3 tel. 21-11-15. 
(pokój 9) 
Czy się zobaczymy? 
Proszę do mnie napisać lub zadzwonić. 
Będę tu do 2-3 XI. 
Serdecznie pozdrawiam Tadeusz Różewicz 
 
[Dopisek na górze kartki:] P.S. Ukłony dla Żony! Proszę o znak życia! 

 
 
 
 
 
 

[Gliwice] 19.11.1962 r.53  
Drogi Karolu Dedecius, 
 

Dziękuję za list z 9.11.1962. Jesteś miły – Bo to ja pierwszy miałem obowiązek napisać. 

Autobiografię i erotyki Staffa prześlę Ci w najbliższych dniach. Niestety, masz rację, żyłem u Was 

skromnie i solidnie – zbyt solidnie i skromnie jak na tak zwanego „poetę”. Jedyne szaleństwo to 

wizyta w Homburgu – ale byłeś świadkiem i uczestnikiem tego szaleństwa… więc wiesz jakie to 

wszystko niewinne – rozrywki dla młodzieży w wieku szkolnym. Do pracy jeszcze nie „zasiadłem”. 

Jestem jeszcze zmącony i widzę źle. Trzeba czekać. Nie pisałem do Ciebie – bo pewnie masz tych 

listów dosyć – listów i tomików poezji – więc pomyślałem – nie trzeba męczyć tego Dedeciusa. 

Zacząłem wczoraj nawet pisać jakiś wiersz, ale mi się nie udał. Ale tyle jest udanych wierszy – że 

nie martwię się – jednemu się nie uda, drugiemu się uda a przecież to wszystko kto napisał. Na tej 

„filozoficznej myśli” kończę i ściskam serdecznie. Pozdrowienia dla Twoich Bliskich 

Tadeusz  

 
 
 

                                                 
52 [Karta pocztowa w posiadaniu Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach, sygnatura: Dedecius-Archiv/16. Autoren/11. 
Rozewicz, Tadeusz (1921) – 16-11-91] 
53 [List w posiadaniu Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach, sygnatura: Dedecius-Archiv/16. Autoren/11. Rozewicz, 
Tadeusz (1921) –16-11-336]. 



 
 
 

[Gliwice] 5. III. 1963[r.]54 
Drogi Karolu, Twój list z dn. 7.2.1963 otrzymałem. 
 
Sroga zima się kończy. Kiedy piszę ten list słoneczko świeci na niebie i jego promienie ogrzewają 
„poetę” który po tej zimie wygląda jak stary parszywy pies. Tyle jeśli chodzi o mój portret. Teraz 
sprawy „urzędowe”: 

1. Bądź tak dobry i (jednak) zapytaj p. Ziegler (w moim imieniu) co ze słuchowiskiem – powiedz jej 
również o propozycji z Baden-Baden (Südwestfunk)55. Gdyby ona zrezygnowała, niech Ci da kon-
kretną odpowiedź. Ona jest miła dziewczyna – ale tłumaczenie to rzecz inna. Przecież to jest po-
emat, który nasi „spece” z radia przerobili na słuchowisko – ale materia poetycka została.56 […]  

2. Druga sprawa: miałem na 20 marca zaproszenie do Berlina Zach. – od telewizji. 20 marca jest 
premiera telew[izyjna] „Grupy Laokoona”57. Ale musiałem zrezygnować – bo zamierzam dopiero 
się zabrać do roboty – więc absolutnie nie mogłem znów wybierać się w podróż. 

3. Otrzymałem natomiast zaproszenie od Martina Gregor-Dellina58 na międzynarodowe spotkanie w 
Bayreuth (od 9 Augusta) będę chciał przyjechać; w tym wypadku posiedzę dłużej w NRF. i oczywi-
ście wpadnę do Ciebie do Frankfurtu. Mam do Ciebie taką prośbę: zadzwoń do Dellina (München 
19. Nederlingenstraße 52a) i powiedz mu w moim imieniu, że zaproszenie przyjmuję i przyjadę – 
jeśli oczywiście coś nie zajdzie do tego czasu. Bardzo Cię przepraszam, że na Twoje stare plecy 
nakładam takie dodatkowe ciężary, ale tak będzie prędzej – niż ja do niego będę pisał po polsku 
it.d. it.d. Zresztą ja później do niego też napiszę. 

4. Moją książkę wyślę Ci w tych dniach. Rzecz nie jest ciekawa – stare dwie sztuki – może tylko cykl 
wierszy będzie dla Ciebie bardziej interesujący. Gdybyś chciał mógłbym Ci przesyłać co miesiąc 
„Nową kult[urę]” i „Życie Literackie” – ostatnio nic ciekawego nie było. Nie bój się, nie umrzesz w 
„zupełnej ciemnocie” – mimo braku pism literackich – światło przyjmie na siebie postać uśmiechu 
nieznajomej dziewczyny (lub kobiety) i ten uśmiech jak promień oświetli i ogrzeje twoją duszę it.d. 
it.d. Widzisz jak ładnie i „poetycko” rozproszyłem Twoje mroki. 

5. Pisała do mnie p. Weber (Margitta)59 – że planujesz na wiosnę wycieczkę do Polski. Czy to są plany 
realne? Czy przyjedziesz samochodem z rodziną – jako stateczny mąż i Ojciec – czy też będziesz 
udawał kawalera? Na jaki miesiąc planujesz wycieczkę? 

6. Schiller-Theater w marcu przystępuje do prób mojej sztuki p.t. „Świadkowie”. Byłbym rad gdybyś 
przy sposobności – załatwiając swoje interesy służbowe – zobaczył to przestawienie. Ja pewno 

                                                 
54 [List w posiadaniu Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach, sygnatura: Dedecius-Archiv/16. Autoren/11. Rozewicz, 
Tadeusz (1921) –16-11-337]. 
55 Na jesień 1963 roku dla NRD (Norddeutscher Rundfunk) powstała wersja słuchowiska radiowego na podstawie Karto-
teki Różewicza. W adaptacji Richarda Hey i inscenizacji Horsta Loebe. (Autorką przekładu jest Ilka Boll). 
56 Chodzi o poemat „Et in Arcadia ego”.  
57 8 czerwca 1963 na scenie warsztatowej berlińskiego Schillertheater zostały wystawione dwa dramaty Różewicza: 
Świadkowie albo nasza mała stabilizacja w reżyserii Axela Corti oraz wspomniana w liście Grupa Laokoona, w reżyserii 
Werner Malzbachera. (Autorką przekładu jest Ilka Boll).  
58 Martin Gregor Dellin, pseudonim Martina Gustava Schmidta (1926-1988) -  niemieckiego pisarza. Dellin był w latach 
1951-1958 lektorem wschodnioniemieckiego wydawnictwa Mitteldeutscher Verlag w Halle/Saale, następnie wyjechał do 
Niemiec Zachodnich. W latach 1961-1962 pracował w dziale literackim Hessischer Rundfunk, w latach 1962-1966 lekto-
rem monachijskiego wydawnictwa Nymphenburger Verlagshandlung w Monachium.  
59 Margitta Weber – tłumaczka literatury polskiej, nie tłumaczyła jednak utworów Różewicza. Jej najbardziej znanym 
przekładem są Rozmowy z katem. Por. Kazimierz Moczarski, Gespräche mit dem Henker. Das Leben des SS-Gruppenführers 
und Generalleutnants der Polizei Jürgen Stroop aufgezeichnet im Mokotów-Gefängnis zu Warschau. Przekł. Margitta We-
ber. Suplement: Erich Kuby, Ein ganz gewöhnlicher Deutscher. Andrzej Szczypiorski, Über Kazimierz Moczarski. Fischer 
Taschenbuch Verlag Frankfurt a. M. 1982. 



nie zobaczę – bo jednak już wcześniej niż w Auguście – do NRF. Się nie wybiorę. Tak czy inaczej 
uważaj się za zaproszonego przez autora – na premierę „Świadków”60. 

7. Tutaj kończą się sprawy „urzędowe” mojego listu. Teraz „osobiste”. Od listopada – to znaczy już 
od paru ładnych miesięcy moja „robota” (to znaczy pisanie wierszy – it.p. it.d.) idzie jak z kamie-
nia. Wpłynęła na to paskudna zima. Ale to może dobrze – wierszy i różnych innych „rzeczy” temu 
podobnych zawsze będzie za dużo. Zaczynam się zastanawiać nad tym czy czasem – nie pisanie 
nie jest większą zasługą od pisania.61 Jak myślisz?  
Przesyłam Cie najpiękniejszy – uśmiech – kalodontowy – stary nihilisto! Żonie Twojej ukłony. 
Bądź zdrów i napisz 
Tadeusz  

 
 
 
 
 
 

 [Gliwice] 24. VIII.63 r.62 

Drogi Karolu, 

Od dwóch tygodni jestem w domu. Chciałbym odpisać dowcipnie na Twój dowcipny list ale u nas 
od wielu dni jest tak ciepło jak w Afryce (np. +45° w słońcu) a cieplej niż w Neapolu – więc rezy-
gnuję z dowcipów. Jest to widocznie nagroda p. Boga za srogą zimę – 40°. Po tych rozważaniach 
meteorologicznych przystępuję do „rzeczy”.  
1. Jeśli chodzi o wybór moich wierszy do antologii, to chciałbym żebyś zamiast: „Księżyc świeci”, 
„Strach”, „Śmierć”63 – dał ostatnie dwa wiersze z (6 nr. Twórczości) „Streszczenie” i „Larwa”64. 
One lepiej odpowiadają temu co teraz robię, lepiej mnie „przedstawiają” – niepokój moralny – to 
mało, to bardzo mało – trzeba jeszcze pisać wiersze – żeby liczyć się w poezji. Czy masz ten nr 
Twórczości? Ewentualnie wiersze z tomu „Nic w płaszczu Prospera” (Czy masz ten tom? Czy Ci go 
posłałem?)65. Wiersz które przekreśliłem – nie są dla mnie tak ważne, być może że brzmią dobrze 
po niemiecku, ale to wszystko. Właśnie Ty sam podajesz powody – dla których trzeba dać inne 
utwory – te np. które ja proponuję. 
2. Przesyłam Cie wiersz bez tytułu66, który możesz wykorzystać jako motto do 4 rozdziału antolo-
gii: Możesz ten wiersz wykorzystać. Uważaj na odstępy podwójne między pierwszymi linijkami. 
Ten wiersz (moim zdaniem) nadaje się na to „motto”. Ewentualnie mógłbym spróbować napisać 
inny – ale musiałbyś czekać… na moje natchnienie. Termin niepewny. 
 

***67 
Kto mi związał ręce 

                                                 
60 Różewicz zaprasza Dedeciusa na wspomnianą powyżej premierę Świadków reżyserii Axela Corti do Berlińskiego 
Schillertheater 8 czerwca 1963. 
61 Podkreślenia w liście. 
62 [List w posiadaniu Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach, sygnatura: Dedecius-Archiv/16. Autoren/11. Rozewicz, 
Tadeusz (1921) –16-11-344]. 
63 Przekreślenie w liście. Wiersze: Księżyc świeci [Der Mond scheint] oraz Stach [Angst] znalazły się w tomie Formen der 
Unruhe [Formy niepokoju].  
64 Spośród tych dwóch propozycji Streszczenie [Auskunft] znalazło się w tomie Formen der Unruhe [Formy niepokoju]. 
Podkreślenie w liście. Ujęcie tytułów wierszy w cudzysłowy M. Z. 
65 Podkreślenie w liście. 
66 W tomie Formen der Unruhe [Formy niepokoju] wiersz został umieszony pod tytułem: Wer fesselte meine Hände [Kto 
związał mi ręce]. Jego polski wariant został przejęty także w polskich wydaniach wiersza. 
67 W liście ramka po lewej stronie fragmentu tekstu oznaczonego podpunktem 2. 



 
 
Stawiam znaki na drodze 
 
 
ten oznacza ptaka 
ten niebo 
ten oznacza ptaka 
bez nieba  
bez skrzydeł 
bez oka 
 
to nie są ręce złożone do 
lotu  

 
3. Załączam kilka danych – bio- bibliograficznych – oczywiście to wszystko tylko fragmenty – życia 
… rozumiesz: przekłady, podróże, prznależności do grup it.p. to są rzezy drugorzędne a o pierw-
szorzędnych trudno jest pisać w danych do antologii (myślę o naszych np. klęskach, rozczarowa-
niach, kompleksach, miłościach, śmierciach … it.d.). Co?! 
4. Pisał do mnie bardzo miły list pan Göpfert z C. Hanser Verlag68. Ale otrzymałem go z miesięcz-
nym opóźnieniem. Karolu! Bądź taki dobry i jak będziesz z p. Göpfertem rozmawiał (albo będziesz 
do niego pisał) – podziękuj w moim imieniu za list i przeproś Göpferta, że nie odpowiedziałem – 
ponieważ byłem, jak to Ty piszesz „w podróży światowej” – Oczywiście raczysz sobie ze mnie 
dworować (żartować) jaka to „światowa”! Tyle, że z „Orbisem”, ale indywidualnie. Nie gniewaj 
się,, że na Twoje barki składam dodatkowe ciężary – korespondencyjne. Będziemy musieli jeszcze 
omówić sprawę „wyboru”. Chodzi o to, że rezygnacja z utworów zamieszczonych w tomach, 
wydanych już po „Poezjach zebranych” (a więc: „Formy”, „Zielona róża”, „Rozmowa z księciem”, 
„Głos anonima”69 … it.d.) może się ujemnie odbić na wizerunku poety?! Rozważ jeszcze raz ten 
problem i napisz mi co o tym sądzisz – i jak widzisz (ewentualne) wyjście z tej sytuacji. 
Czekam na wiadomości od Ciebie 
i ściskam 
Tadeusz 

 
 
 
 
 
 

[Gliwice] 27. VIII. 1963r.70 

Drogi Karolu, 

Pisałem do Ciebie w poprzednim liście, że pisał do mnie Göpfert w sprawie tomu.71 Czy pisałeś do 
niego w tej sprawie? Załączyłem – zdaje mi się jego list – czy go otrzymałeś? Proszę Cię napisz do 

                                                 
68 Dr Herbert G. Göpfert, jako lektor wydawnictwa Carl Hanser Verlag towarzyszył już wydaniu pierwszej tłumaczonej 
przez Karola Dedeciusa antologii polskiej poezji Lekcja ciszy z 1959 r. (Por. P. Chojnowski, Zur Strategie und Poetik des 
Übersetzens. Eine Untersuchung der Anthologien zur polnischen Lyrik von Karl Dedecius, Frank und Timme Berlin 2005, s. 
74nn.) 
69 Ujęcie tytułów wierszy w cudzysłowy M. Z. 
70 List w posiadaniu Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach, sygnatura: Dedecius-Archiv/16. Autoren/11. Rozewicz, Tade-
usz (1921) –16-11-343]. 
71 Podkreślenie w liście. 



mnie jak to wygląda – a Göpferta jeszcze raz przeproś, ze ta długo do niego się nie odzywałem. I 
nie „stękaj” że obarczam cię ciężarami – w nagrodę za to prześlę Ci do antologii (tej „erotycznej”) 
taki erotyk jakiego jeszcze w dziejach poezji polskiej (a może i światowej?) nie było. 
[...] 
 
ściskam 
Tadeusz 

 
 
 
 
 
 

 [Gliwice] 18.XII.6372 

Drogi Karolu, 

Zaczynamy więc jeszcze raz: 1) nie zależy mi na wysokim nakładzie, ale również bibliofilskie zalety 

nie są dla mnie specjalnie ważne. Chodzi mi o możliwie czytelną czcionkę i możliwie obszerny i 

dobry wybór. Jeśli nie masz żadnych zobowiązań wobec Langewiesche-Brandt – to daj rzecz Han-

serowi. Już Ci raz pisałem, że ja nie mam żadnych zobowiązań wobec wydawców – chodzi mi o 

wydanie książki która dała by wyobrażenie obcemu czytelnikowi o całości pracy. 

Myślę, że tomik 100-120 stron da lepsze wyobrażenie niż 70 lub 50. Sprawa dwujęzyczności jest 

też dla mnie drugorzędna. Jak widzisz przedstawiłem Ci wyczerpująco mój pogląd na te sprawy, a 

Ty postępuj dalej tak, aby rzecz była korzystna i dla Ciebie również.73 O ile nie jest więc za późno 

zrób umowę z Göpfertem – jeśli uważasz że to dobre Wydawnictwo. Czy masz wybór wierszy 

który wyszedł w PIW-wie w r. 1963 – mógłby Ci służyć on jako propozycja. Czy potrzebny Ci jest 

dokładny proponowany przeze mnie spis rzeczy? Przyślę – jak tylko mi podasz jaką objętość bę-

dzie miał tomik (w przybliżeniu).74 [...] Uważaj tylko abyśmy z tymi wierszami nie zostali „na lo-

dzie” jak to się zdarza pannom na wydaniu, które grymaszą.  

Ściskam Tadeusz. 

[dopisek na lewym marginesie:] 
Jeśli możesz prześlij mi ostatnie „Akzente” lub „Merkur” 
 
 

                                                 
72[List w posiadaniu Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach, sygnatura: Dedecius-Archiv/16. Autoren/11. Rozewicz, Ta-
deusz (1921) –16-11-345]. 
73 Podkreślenie w liście. 
74 Podkreślenie w liście. 


