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Mirosława Zielińska (Wrocław) 

 

 

Herbert – Różewicz jako dwugłos ‚polskiej fali’. Przebieg niemieckojęzycznej 

recepcji Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza w l. 60. XX w.1 

  

 

Twórczość dwóch polskich poetów, Zbigniewa Herberta (1924-1998) oraz Tadeusza 

Różewicza (ur. 1921) wzbudza szczególne emocje, zwłaszcza, gdy analizuje się ją przez 

pryzmat sygnalizowanej przez samych autorów wzajemnej niechęci2, bądź też eksponu-

jąc – podkreślane także przez samych twórców – różnice światopoglądowe3. W tym kon-

tekście bardzo ciekawe tezy sformułowali Piotr Śliwiński i Joanna Adamowska, twier-

dzący, iż – wbrew wszelkim pozorom – poetów więcej łączy niż dzieli: 

 

Pisarzy zbliża do siebie fundamentalne dla ich twórczości przekonanie, że jednym z 
najważniejszych zadań powojennej sztuki jest zmaganie się z aksjologicznymi, a 
zwłaszcza etycznymi dylematami współczesności4. 
 

Niezwykłe jest spotkanie Herberta z Różewiczem; jakby odwróceni do siebie tyłem 
splatali się ramionami, umiejscowieni w jednym punkcie, ale twarzami skierowani w 
przeciwne strony5.  
 

Taka perspektywa stanowi idealny punkt wyjścia do przeglądu najważniejszych 

aspektów niemieckojęzycznej recepcji Herberta i Różewicza. Zaistnienie Herberta i Ró-

                                                 
1
 Mówiąc krajach niemieckojęzycznych, myślę o Niemczech (do 1990 Niemczech Zachodnich i Niemczech 

Wschodnich), Austrii oraz niemieckojęzycznej części Szwajcarii. W związku z tym, iż reakcja na Polski Paź-

dziernik 56’ była w NRD odwrotna niż w pozostałych krajach (nie tylko niemieckojęzycznych) – władze trakto-

wały atmosferę odwilży jednoznacznie w kategoriach zagrożenia – recepcja literatury polskiej została w NRD 

zablokowana. Jednym ze skutków restrykcyjnej polityki kulturalnej, będącej efektem tzw. ‘Kahlschlagsplenum’ 

z 1965 r., było zamrożenia kontaktów kulturalnych między NRD a PRL. Recepcja literatury polskiej w Niem-

czech Wschodnich rozpoczyna się w związku z tym z opóźnieniem w stosunku do innych krajów niemieckoję-

zycznych, dopiero po objęciu funkcji I sekretarza przez Ericha Honeckera, tj. wraz z przełomem lat 60. i 70. Por. 

Mirosława Zielińska: Polityka NRD wobec Polski a wschodnioniemiecka recepcja twórczości Tadeusza Różewi-

cza, [w:] Przyjaźń nakazana? Stosunki między NRD i Polską w latach 1949-1990. Red. Basil Kerski, Andrzej 

Kotula, Krzysztof Ruchniewicz, Kazimierz Wóycicki, Oficyna Wydawnicza Atut Wrocław 2009, s. 399-424. 
2
 Por. Joanna Adamowska: Herbert – Różewicz. Spór czy dialog? Przegląd stanowisk badawczych, [w:] Dialog i 

spór. Zbigniew Herbert a inni poeci i eseiści. Materiały z Warsztatów Herbertowskich w Oborach (wiosna 2006) 

pod redakcją Józefa Marii Ruszara. Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej ‘Gaudium’ Lublin 2006, s.181-194. 
3
 Por. tamże, s. 183-185. 

4
 Tamże, s. 179. 

5
 Piotr Śliwiński: Poezja, czyli bunt, [w:] Poznawanie Herberta 2, wybór i wstęp Andrzej Franaszek, Kraków: 

Wydawnictwo Literackie 2000, s. 154-155. 
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żewicza w niemieckojęzycznym obiegu literackim ma miejsce w tym samym czasie, za 

sprawą tej samej osoby – Karla Dedeciusa. W 1959 roku ukazuje się w Niemczech Za-

chodnich antologia polskiej liryki opatrzona tytułem Lekcja ciszy [Lektion der Stille]6, w 

której pomieszczone zostały trzy wiersze Różewicza: Nad wyraz [Über allen Ausdruck], 

Złote góry [Goldene Berge], Zostawcie nas [Laßt uns]7, oraz trzy wiersze Herberta: Stru-

na światła [Die Saite], Nike która się waha [Nike wenn sie zögert]8, Napis [Inschrift]9. 

Poezja Różewicza pojawiła się w niemieckojęzycznych przekładach już na przełomie lat 

40. i 50. w antologiach wydanych poza RFN. Pierwsza z nich ukazała się w już w 1948 r. 

w Zurychu za sprawą Laury E. Wyss, następna w 1953 r. w Austrii za sprawą Helene 

Lahr10, kolejne dwie natomiast w Niemczech Wschodnich11. Jednak zarówno w przypad-

ku tomu austriackiego12, jak i tomów wydanych w NRD13 ich rezonans – ze względu na 

                                                 
6
 Lektion der Stille. Neue polnische Lyrik. Übersetzt und herausgegeben von Karl Dedecius. Carl Hanser Verlag 

München 1959. Por. także polsko-niemiecką reedycję tomu: Lektion der Stille./ Lekcja ciszy. Wybór, przekład i 

wstęp Karl Dedecius. Pod red. i z posłowiem Krzysztofa A. Kuczyńskiego. Atut Wrocław 2003. 
7
 Pierwszy wiersz ukazał się po raz pierwszy w tomie Srebrny kłos (1955), pozostałe dwa ze zbioru Poemat 

otwarty (1957). 
8
 Obydwa wiersze pochodzą z tomu Struna światła (1956). 

9
 Wiersz Napis należy do poetyckiego debiutu Herberta. Został opublikowany w 1950 w tygodniku „Dziś i Ju-

tro” obok Pożegnania września i Złotego środka. W 1967 r. wiersz dał tytuł tomowi niemieckich przekładów 

poezji Herberta autorstwa Karla Dedeciusa (Inschrift. Gedichte aus 10 Jahren 1956-1966, Frankfurt am Main: 

Surhkamp Verlag), dwa lata później, w 1969 r., warszawskie wydawnictwo Czytelnik również zatytułowało 

wydany zbiór wierszy Herberta Napis. 
10

 Polnische Lyrik. Nachdichtungen von Helene Lahr. Vorwort Ernst Fischer, Wien 1953. Por. także: Irena 

Światłowska: Polnische Literatur in der Bundesrepublik Deutschland bis 1970. Wrocław Wydawnictwo Uni-

wersytetu Wrocławskiego 1996, s. 25 n; Krzysztof A. Kuczyński: O recepcji pierwszej antologii Karla Dedeciu-

sa ‘Lektion der Stile’, [w:] Karl Dedecius Ambasador kultury polskiej w Niemczech. Pod red. Krzysztofa A. 

Kuczyńskiego/ Ireny Bartoszewskiej, Łódź Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000, s. 52 n. 
11

 (Por. Auf neuen Wegen. Auswahl polnischer Erzählungen. o. Ü. Vorw. Tadeusz Borowski. Berlin 1950, 122 

S. [Lesław Bartelski, Jacek Bocheński, Tadeusz Borowski, Kazimierz Brandys, Bohdan Czeszko, Jerzy Je-

sionowski, Stanisław Kowalski, Jerzy Pytlakowski, Stanisław Wygrodzki, Witold Zalewski]; Polnische Gedich-

te, Lieder und Erzählungen. Fünf kulturelle Veranstaltungen im Monat der deutsch-deutschen Freundschaft, 

April 1952. Ausgew., zus. gest. von der Dt.-poln. Gesellschaft für Frieden und gute Nachbarschaft. Berlin 1952, 

32 S., mit Noten u. Abb.; Polnische Lyrik. (Ost)Berlin 1953, [Andrzej Braun, Władysław Broniewski, 

Mieczysława Buczkówna, Stanisław Ryszard Dobrowolski, Edward Fischer, Konstanty Ildefons Gałczyński, 

Henryk Gaworski, Edward Hołda, Jarosław Iwaszkiewicz, Mieczysław Jastrun, Kazimierz Andrzej Jaworski, 

Ryszard Kapuściński, Tadeusz Kubiak, Leopol Lewin, Andrzej Mandalian, Antoni Marianowicz, Artur 

Międzyrzecki, Jerzy Miller, Leon Pasternak, Stanisław Piętak, Seweryn Pollak, Józef Prutkowski, Jerzy Putra-

ment, Tadeusz Różewicz, Włodzimierz Słobodnik, Antoni Słonimski, Arnold Słucki, Jan Śpiewak, Leopold 

Staff, Lucjan Szenwald, Julian Tuwim, Adam Ważyk, Witold Wirpsza, Adam Włodek, Wiktor Woroszylski, 

Stanisław Wygrodzki.]) Henryk Bereska przypomniał we wstępie do wydanego przez niego niemieckiego prze-

kładu poematu Różewicza Recycling, że już w 1949 r. we wschodnioberlińskiej „Berliner Zeitung” ukazał się za 

sprawą Tadeusza Borowskiego, wówczas – o czym rzadko się pamięta – attache kulturalnego w Niemczech 

Wschodnich, niemiecki przekład Gałązki oliwnej. Bereska podkreślił niezatarte wrażenie, jakie wywarło na nim 

spotkanie z tak z osobą i twórczością Borowskiego, jak i poezją Różewicza. Por. Henryk Bereska: Nachwort 

[Posłowie], [w:] Tadeusz Różewicz: Recycling. Ein Poem. Z pięcioma collage’ami Lutza Leibnera. Tłumaczenie 

i posłowie Henryk Bereska. Berlin Corvinus Presse 2000.  
12

 „Nie wszystkie powojenne wydawnictwa z zakresu naszej literatury – czy to w Niemczech, czy także Austrii – 

były udane. Przekonująco ukazał to m. in. poznański germanista Stefan H. Kaszyński, analizując dzieje doboru 

treści do jednej z pierwszych powojennych antologii polskiej poezji w języku niemieckim, wydanej w Wiedniu 

w 1953 r. przez Helenę Lahr pt. Polnische Lyrik. Pod wpływem ówczesnego przedstawicielstwa dyplomatycz-
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dominującą wymowę socrealistyczną pomieszczonych w nich wierszy – był znikomy. 

Dlatego dość wyraźnie zaakcentowany kontekst zamieszczonej w Lekcji ciszy współcze-

snej literatury polskiej popaździernikowej14, w jaki obydwaj poeci zostali wpisani, stając 

się jej reprezentantami, niwelował różnice nie tylko między nimi, lecz wszystkimi pol-

skimi poetami, których wiersze znalazły się w tomie. Już sama forma prezentacji, jaką 

jest antologia oraz jej tytuł15 – stanowiący swoistą ramę interpretacyjną zawartości – 

uwypuklają jeden, choć ściszony, to pełen ekspresji głos polskiej poezji współczesnej16. 

W fazie wstępnego «nastrajaniem (się)» na odbiór ‚literatury z Polski’17, gdy chodziło w 

głównej mierze o utrwalenie pozytywnie konotowanego stereotypu recypowanej litera-

tury, takie elementy indywidualizujące sylwetki autorów, jak uhonorowanie Herberta w 

styczniu 1964 r. Nagrodą Kościelskich (którą otrzymał w Bibliotece Polskiej w Paryżu, tj. 

                                                                                                                                                         
nego PRL w stolicy Austrii, jak i niektórych kręgów wiedeńskich, tom ukazał – wbrew woli Helene Lahr – nie-

korzystny w doborze zestaw polskich autorów. Tak więc ciśnienie ideologiczne w znacznym stopniu wpłynęło 

na wybór wierszy i ich twórców i w rezultacie na obniżenie wartości tego ambitnego w pierwotnym założeniu 

tomu.” Krzysztof A. Kuczyński: O recepcji pierwszej antologii Karla Dedeciusa ‘Lektion der Stile’, [w:] Karl 

Dedecius Ambasador kultury polskiej w Niemczech. Pod red. Krzysztofa A. Kuczyńskiego/ Ireny Bartoszew-

skiej, Łódź Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000, s. 52. 
13

 Heinrich Olschowsky podkreśla, że przekłady literatury polskiej lat 50. – imponujące jedynie pod względem 

statystycznym – nie odegrały (poza wymową propagandową) szczególnej roli w procesie recepcji literatury pol-

skiej w Niemczech Wschodnich, a to z bardzo prostego powodu: w kolejnej dekadzie ich autorzy bądź zupełnie 

zniknęli z życia literackiego, lub trafili na jego margines. Por. Heinrich Olschowsky: Das Ähnliche und das 

Andere. Polnische Literatur in der DDR. W: Die Rezeption der polnischen Literatur, [w:] Die Rezeption der 

polnischen Literatur im deutschsprachigen Raum und die der deutschsprachigen in Polen 1945-1985. Pod red. 

Heinza Kneipa i Huberta Orłowskiego, Deutsches Polen-Institut Darmstadt 1988, s. 46.  
14

 Dla Dedeciusa, tak jak dla niemieckojęzycznej recepcji literatury polskiej prawdziwą cezurą pojawienia się 

nowej, godnej zainteresowania literatury jest 1956 r. To wówczas ‘debiutuje polska literatura’. Wyjaśnienie 

fenomenu ‘polskie fali’ możliwe jest m. in. dzięki przywołaniu powtarzającej się diagnozy sytuacji literatury 

niemieckiej w powojennych Niemczech: szuflady niemieckich pisarzy były puste. Nazistowskie Niemcy spusto-

szyły zupełnie niemieckie życie literackie, nie oszczędzając samoświadomości pisarzy. Ponad dekadę trzeba 

było czekać na ‘nową literaturę’ (za cezurę uznawany jest przełom l. 50. i 60.). W przypadku stalinizmu i okresu 

panowania doktryny socrealistycznej w krajach tzw. ‘bloku wschodniego’ było inaczej – szuflady wielu pisarzy 

okazały się pełne, nie ulegli oni ani stalinowskiemu terrorowi, ani nie poddali się zaordynowanej doktrynie. W 

tym kontekście zdanie sformułowane przez Dedeciusa w Panoramie polskiej literatury XX wieku w odniesieniu 

do Herberta, można rozszerzyć na odbiór ‘literatury z Polski’: „Odwilż umożliwiła mu [Herbertowi] zaskoczenie 

publiczności wierszami, których po socrealistycznej epoce lodowcowej nikt się nie spodziewał”. [Tłum. M. Z.] 

Karl Dedecius: Panorama der polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Ein Rundblick von Karl Dedecius, 

Ammann Verlag Zürich 2000, s. 571.  
15

 Cezura rok 1956 r. – tak ważna zarówno dla wydania, jak i przebiegu recepcji tomu niosła ze sobą także nie-

bezpieczeństwo jego spolityzowania, stąd wybór tytułu tomu – Lekcja ciszy –, mającego zaprzeczać wszelkim 

zbyt jednoznacznym konotacjom politycznym (Lekcja ciszy to tytuł jednego z trzech wierszy Tymoteusza Kar-

powicza, którego przekład znalazł się w tomie). Por. Przemysław Chojnowski: Zur Strategie und Poetik des 

Übersetzens. Eine Untersuchung der Anthologien zur polnischen Lyrik von Karl Dedecius. Berlin Frank & 

Timme 2005, s. 72-92. Na szczególną uwagę zasługuje cytowany przez Chojnowskiego list Karla Dedeciusa do 

lektora wydawnictwa Carl Hanser dr Herberta G. Göpferta z września 1958 r., w którym wyjaśnia, iż chce unik-

nąć sytuacji, w której już sam tytułu mógłby zdyskredytować zawartość i wymowę tomu, sprowadzając go do 

swego rodzaju „publikacji propagandowej”. Por. tamże, s. 76.  
16

 Por. Folf Fieguth: Literatura polska w Niemczech lat 1956-1968 [1978]. W: tenże: Poezja w fazie krytycznej i 

inne studia z literatury polskiej. Red. naukowa A. Nowicka-Jeżowa. Izabelin Świat Literacki 2000, s. 197. 
17

 Parafrazuję tu Kazimierza Bartoszyńskiego: Zagadnienia komunikacji literackiej w utworach narracyjnych, 

[w:] Problemy socjologii literatury. Pod red. J. Sławińskiego, Wrocław-Warszawa 1971. s. 129. 
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instytucji uznawanej przez władze PRL za wroga publicznego nr 1), natomiast w przy-

padku Różewicza umieszczenie w jego biogramie informacji o przyznanych mu w 1955 

r. Nagrodzie Państwowej, w 1959 r. Nagrodzie Miasta Krakowa, natomiast w 1962 r. 

Nagrodzie Ministerstwa Kultury nie odgrywały pierwszorzędnego znaczenia.  

Również sprawa kolejności debiutów poetyckich Różewicza i Herberta traci w nie-

mieckim odbiorze – w porównaniu z recepcją w Polsce18 – na znaczeniu. Mamy wręcz do 

czynienia z sytuacją odwrotną: jako pierwszy – w 1964 r. – ukazuje się w niemieckoję-

zycznym przekładzie tom poetycki Gedichte [Wiersze] Herberta19, rok później – w 1965 

r. – Różewicza20. W znaczący sposób rozpoczyna się recenzja Formen der Unruhe [Formy 

niepokoju] autorstwa Heinza Piontka z października/listopada 1965 r., który formułuje 

także różnice w programach estetycznych obydwu poetów: 

 
Precyzyjnym i imponującym przekładom Karla Dedeciusa zawdzięczamy reprezenta-
tywny przegląd polskiej poezji. To dzięki niemu tak nas ujął znakomity Zbigniew Her-
bert. Z poetów średniej generacji jedynie Tadeusz Różewicz21 broni się, gdy ustawimy 
go obok Herberta. [...] Trzy lata młodszy Herbert jest mistrzem motywu lirycznego, 
przenikliwości w ujmowaniu problemów, stosowaniu puenty i dialektyki. Tadeusz 
Różewicz natomiast dysponuje większą inwencją językową, należy do »progresyw-
nych« o większym potencjale formalnym22. 
 

 

Niemieckojęzyczny debiut Różewicza, co z pewnością polskiemu czytelnikowi wyda 

się zaskakujące, nie był debiutem poetyckim – pierwotnie Różewicz zaistniał jako autor 

prozy i dramatu. Jeśli chodzi o debiut dramaturgiczny, to w 1961 r. jest już gotowy nie-

miecki przekład Kartoteki [Kartothek]23 Różewicza, wystawionej jeszcze w tym samym 

roku w Studio der Essener Bühnen w Essen (rok po polskiej prapremierze). W 1962 r. 

ukazał się tom prozy In der schönsten Stadt der Welt [W najpiękniejszym mieście świa-

                                                 
18

 Podkreślanie przed dwu najbardziej wpływowych krytyków tj. Jana Błońskiego i Kazimierza Wykę –, których 

oceny debiutanckich wierszy Herberta rekonstruuje Joanna Adamowska –, iż „nie wypracował [on] wystarczają-

co wyrazistej, własnej, rozpoznawalnej dykcji, co sprawiło, że korzystać musiał zarówno z idiomu Różewiczow-

skiego (Błoński), jak i poetyki Miłosza, Jastruna, czy »przepuszczonego przez Różewicza« Przybosia (Wyka)” 

było w swej wymowie zarzutem braku oryginalności, czy wręcz wtórności. Joanna Adamowska: Herbert – Ró-

żewicz. Spór czy dialog? …, 2006, s.185-186.  
19

 Zbigniew Herbert: Gedichte [Wiersze]. Przekład i posłowie Karl Dedecius. Frankfurt am Main Suhrkamp 

Verlag 1964. 
20

 Tadeusz Różewicz: Formen der Unruhe. Gedichte [Formy niepokoju. Wiersze], w tłum. i pod red. K. Dedeci-

usa, München, Carl Hanser, 1965. 
21

 W oryginale w tym miejscu: „Dadeusz Rózewicz”. 
22

 Heinz Piontek: Lyrik für Männer, [w:] „Süddeutsche Zeitung“ z 30-31.10/01.11. 1965. [Tłum. M. Z.] 
23

 Tadeusz Różewicz: Die Kartothek [Karoteka]. Przekład Ilke Boll. Gustav Kiepenheuer Verlag Berlin 1961. 
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ta]24, Następnie w 1962 do Kartoteki dołączyły przekłady Świadków i Grupy Laokoona25. 

W 1963 r. zachodnioberlińska publiczność mogła je obejrzeć, wystawione jako dwie mi-

niatury sceniczne na scenie warsztatowej Schiller-Theater.26  

W 1963 r., gdy na kanwie Kartoteki powstaje słuchowisko radiowe27, w Spectaku-

lum. Texte und moderne Hörspiele28 ukazuje się dramat Herberta Jaskina filozofów w 

przekładzie Heinricha Kunstmanna, który już w 1960 r. stał się popularnym słuchowi-

skiem. Obecność obydwu twórców wpisuje się w fenomen tzw. „polskiej fali”, bardzo 

dynamicznego i intensywnego zainteresowania wszystkimi gatunkami literackimi (liry-

ka, proza, dramat), jak i całością produkcji kulturalnej pochodzącej z Polski. ‘Literatura z 

Polski’ trafia w latach 60. do bardzo szerokiego grona odbiorców, m.in. dzięki najpopu-

larniejszemu wówczas gatunkowi, jakim jest słuchowisko radiowe oraz audycjom ra-

diowym i telewizyjnym prezentującym tak utwory jak i sylwetki autorów, a także licz-

nym przedrukom poszczególnych utworów w najróżniejszych periodykach, recenzjom i 

artykułom prasowym29 – nie rzadko o zasięgu międzynarodowym30.  

                                                 
24

 Tadeusz Różewicz: In der schönsten Stadt der Welt [W najpiękniejszym mieście świata], tłum. A. Dross, 

München, Nymphenburger Verlagshandlung, 1962. 
25

 T. Różewicz, Die Laokoon-Gruppe [Grupa Laokoona] oraz Die Zeugen oder Unsere kleine Stabilisierung 

[Świadkowie albo nasza mała stabilizacja], przeł. I. Boll, Berlin Gustav Kiepenheuer Verlag, 1962. 
26

 Echa w zachodnioniemieckiej prasie po wystawieniu Świadków i Grupy Laokoona relacjonuje „Kronika Dia-

logu”, por. Niemcy o sztukach Różewicza, „Dialog” 1963 nr 8, s. 119 i n. Z listu Tadeusza Różewicza do Karla 

Dedeciusa dowiadujemy się także, że 20 marca 1963 r. miała miejsce „premiera telewiz[yjna] Grupy Laookona”. 

Por. List Tadeusza Różewicza do Karla Dedeciusa z 05.03.1963 [w posiadaniu Archiwum Karla Dedeciu-

sa/Sygn. 16-11-339]. 
27

 Por. Jutta van Tilburg, Verloren in dieser Welt. Die Kartothek von T. Różewicz – ein polnisches Hörspiel 

„Rheinische Nachrichten“ nr 213 z 14.09.1963. (słuchowisko zostaje na tyle odhistoryzowane, że autorka recen-

zji, stwierdzając, iż „Kartoteka” to wprawdzie tekst sceniczny, jednak o wiele lepiej sprawdził się jako słuchowi-

sko radiowe, umieszcza akcję między dwoma wojnami: „Das Stück erzählt die Geschichte eines «Helden», der 

die Grausamkeit des letzten Krieges miterlebt hat und davon nicht loskommt. Er liegt auf dem Bett, weil er einen 

«freien Sonntag» – gemeint ist die Zeit zwischen zwei Kriegen – hat. In vielen kleinen Szenen begegnet er sich 

und seiner Vergangenheit.“) 
28

 Zbigniew Herbert: Die Höhle des Philosophien. Aus dem Polnischen von Heinrich Kunstmann. „Spectaculum. 

Texte moderner Hörspiele“, Hrsg. von Karl Markus Michel, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1963. 
29

 Por. Rolf Fieguth: Literatura polska w Niemczech lat 1956-1968 [1978]. W: tenże: Poezja w fazie krytycznej i 

inne studia z literatury polskiej. Red. naukowa A. Nowicka-Jeżowa. Izabelin Świat Literacki 2000, s. 197 i n. 

Karl Dedecius zbierający skrupulatnie wszelkie Polonica wymienia w połowie lat 80. o ok. 200 recenzji poświę-

conych twórczości Herberta i 150 Różewicza. Por. Karl Dedecius: Literatura polska w Republice Federalnej 

Niemiec, „Ruch Literacki” 1986 nr 1, s. 1-7; Por. Heinz Kneip: „Bollwerke gegen die Barbarei der Geschich-

te...” Polnische Literatur in der Bundesrepublik, w: Die Rezeption der polnischen Literatur im deutschsprachi-

gen Raum und die der deutschsprachigen in Polen 1945-1985, pod red. H. Kneipa/ H. Orłowskiego. Deutsches 

Polen-Institut Darmstadt 1988, s. 14-40. 
30

 Por. Karl Dedecius: Die Gegenwartsliteratur der Polen, „Briefe zur Völkerverständigung“ / „Journal for inter-

national understanding“ / „Revue pour la comprehension internationale“. Herausgeber/Editor/Editeur Walter 

Schulze – Internationaler Arbeitskreis Sonnenberg. Albert Limbach Verlag Braunschweig 28 Mai 1962, s. 7-22. 

(Redaktion: Margarete Köhne; Rudolf Dießel; Wolfgang Gaebler; Hans Gransow; Dr. Wolfgang Kelsch. An-

schriften der Verfasser: Karl Dedecius, 6 Frankfurt/Main, Taunusanlage 18 Bundesrepublik Deutschland; Wolf-

gang Gaebler, 33 Braunschweig, Steinweg 29a Bundesrepublik Deutschland; dr Charles El. Johnson, Pezzgasse 

34, Wien 17, Österreich; Martin Mooij, Zwaerdecroonstraat 41 b, Rotterdam 3, Holland; prof. Roy Pascal, M. 
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Tom poezji Herberta Gedichte [Wiersze], w przekładzie i z posłowiem Karla Dede-

ciusa, zawiera 38 wierszy i 15 miniatur, wybranych z tomów Struna światła (wyd. pol. 

1956), Hermes pies i gwiazda (wyd. pol. 1957) oraz Studium przedmiotu (wyd. pol. 

1961). W 1965 r. ukazuje się zbiór esejów Barbarzyńca w ogrodzie w tłumaczeniu Wal-

tera Tiela31, ponadto zostaje Herbertowi przyznana prestiżowa austriacka nagroda lite-

racka Nikolaua Lenau [Internationaler Nikolau-Lenau-Preis]. Gdyby podsumować ten 

trzyletni okres transferu kulturowego, nie ulega wątpliwości, że jest on zjawiskiem wy-

jątkowym i bez wątpliwości zasługuje na wpisanie go w ‘polską falę’: w ciągu trzech lat 

niemieckojęzyczny odbiorca mógł się zapoznać z aż siedmioletnim dorobkiem polskiego 

pisarza.  

W 1964 r. – w roku ukazania się Wierszy Herberta –  Ilke Boll dokonuje kolejnego 

przekładu, już czwartego dramatu Różewicza, którym jest Śmieszny staruszek.32 Dopiero 

rok później, w 1965 r., ukazuje się tom poezji Różewicza Formen der Unruhe [Formy nie-

pokoju]33, nie noszący – jak w przypadku Herberta – neutralnego interpretacyjne tytułu 

Gedichte [Wiersze]34, lecz będącego swoistą interpretacją, czy wręcz próbą nawiązania 

przez jego tłumacza i wydawcę – Karla Dedeciusa – dialogu z Różewiczowskim Niepoko-

jem.35 Krótko przed ukazaniem się zbioru, wiersz Różewicza – Non stop show – trafia do 

pierwszego numeru legendarnego już dziś „Kursbuchu”, którego pomysłodawcą i pierw-

szym wydawcą był Hans Magnus Enzensberger – w ten sposób poezja Różewicza trafia 

do kręgów związanych z ruchem kontestacyjnym końca lat 60. 

Podobnie jak w przypadku Herberta imponująca jest intensywność, z jaką niemiec-

kojęzycznym czytelnikom przyswajano kluczowe utwory prozatorskie, poetyckie oraz 

dramatyczne Różewicza. W ciągu pięciu lat (1965-1969) ukazało się siedem tomów re-

prezentujących wszystkie trzy gatunki, pozwalających na zapoznanie się z dorobkiem 

                                                                                                                                                         
A., Litt. D., The University, Birmingham 15, England; Hans Reutimann, Männedorf (ZH), Postfach 39, 

Schweiz.) 
31

 Zbigniew Herbert: Ein Barbar in einem Garten [Barbarzyńca w ogrodzie]. Tłumaczenie Walter Tiel. Suhr-

kamp Verlag, Frankfurt am Main 1965. 
32

 T. Różewicz, Der komische Alte. Komödie in einem Akt [Śmieszny staruszek. Komedia w jednym akcie] przeł. 

I. Boll, Berlin, Gustav Kiepenheuer Verlag, 1964. 
33

 Tadeusz Różewicz: Formen der Unruhe. Gedichte [Formy niepokoju. Wiersze], w tłum. i pod red. K. Dedeci-

usa, München, Carl Hanser, 1965. 
34

 Zbigniew Herbert: Gedichte [Wiersze]. Przekład i posłowie Karl Dedecius. Frankfurt am Main Suhrkamp 

Verlag 1964. 
35

 Por. K. Dedecius, Formen der Unruhe. Tadeusz Różewicz in der rauhen Umarmung der Wirklichkeit, w: idem, 

Polnische Profile, Frankfurt am Main 1975, s. 195-232. 
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autora, poczynając od jego debiutanckiego tomu – Niepokój – wydanego w 1947 r.36 Jest 

ona równie intensywnie przekładana na inne języki obce37. 

Na l. 60. przypada okres tzw. „polskiej fali”: zarówno proza, dramat, liryka (podobnie jak 

polski film i polska sztuka) spotykają się z dużym zainteresowaniem niemieckojęzycznej 

publiczności. Karl Dedecius od wydania Lekcji ciszy niemal rokrocznie wydaje kolejną 

antologię literatury polskiej: w 1962 r. antologię krótkiej prozy satyrycznej Polnische 

Pointen38, w 1964 r. i 1965 r. są to kolejne poszerzone zbiory polskiej poezji39. Dwuto-

mowa antologia polskiej prozy wychodzi w 1966 i 1967 r40, natomiast w 1968 r. ukazuje 

się kolejna antologia polskiej liryki Nach der Sintflut41, antologia poezji erotycznej Polo-

naise erotique42, a do tego w tym samym roku Niemieckie Wydawnictwo Kieszonkowe – 

DTV – wydaje tom liryki oraz tom prozy w wydaniu kieszonkowym43. W 1969 r. jest to 

ponownie tom prozy44. 

Obydwaj poeci – Herbert i Różewicz – przybywają w 1966 r. (za sprawą Karola De-

deciusa) do Berlina na spotkanie zatytułowane „Poeta i wiersz”, zorganizowane w ra-

mach Berlińskiego Kolokwium Literackiego (Literarisches Kolloquium) przez Waltera 

Höllerera. Stawiało sobie ono za cel przegląd tak najnowszych kierunków w liryce, jak i 

najistotniejszych problemów nurtujących współczesną poezję. Poza tym miało stanowić 

ilustrację dla przemyśleń zawartych w wydanym rok wcześniej studium Höllerera pt. 

Theorie der modernen Lyrik [Teoria nowoczesnej liryki]45, w którym została uwzględ-

                                                 
36

 Tadeusz Drewnowski wpisuje twórczość Różewicza przypadającą na pierwszą połowę lat 60. w ruch neoa-

wangardowy, zaliczając ten okres także do najbardziej płodnych twórczo. (Por. Tadeusz Drewnowski: T. Drew-

nowski, Walka o oddech. O pisarstwie Tadeusza Różewicza, Warszawa Wydawnictwa Artystyczne i filmowe, 

1990, s. 136-140.) Tak jak pierwsza połowa lat 60. oznacza intensywną fazę twórczą, tak druga połowa lat 60. 

oznacza fazę jej intensywnej niemieckojęzycznej recepcji. Tak pisał o tym na początku lat 90. Heinz Kneip: 

„Kolejne wybory jakby na nowo potwierdzały niezwykłość i nowatorstwo liryki Różewiczowskiej, szczególnie 

w okresie największego zainteresowania tą twórczością, to jest w drugiej połowie lat sześćdziesiątych. Z czter-

nastu wydanych w RFN zbiorów siedem ukazało się w latach 1965-69”. Heinz Kneip: Różewicz w Niemczech 

„Odra” 1992 nr 6, s. 39 i n. Por. także: Kneip, Heinz: Tadeusz Różewicz. In: KLfG 2004 H. 4. 
37

 Por. Irena Burkot/Małgorzata Bieda: Utwory Różewicza w świecie. Bibliografia przekładów. Warszawa: Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2007. 
38

 Polnische Pointen. Satiren und kleine Prosa des 20. Jahrhunderts, pod red. i w tłum. K. Dedeciusa München 

Carl Hanser Verlag 1962. 
39

 Polnische Poesie des 20. Jahrhunderts, pod red. i w tłum. K. Dedeciusa München Carl Hanser Verlag 1964 

oraz Neue polnische Lyrik, pod red. i w tłum. K. Dedeciusa Modern-Buch-Club Darmstadt 1965. 
40

 Polnische Prosa  des 20. Jahrhunderts, przedstawiona przez K. Dedeciusa, tom 1-2, München Carl Hanser 

Verlag 1966-1967.  
41

 Nach der Sintflut. Eine Auslese neuer polnischer Lyrik, tłum. K. Dedecius, München Carl Hanser Verlag 1968. 
42

 Polonaise erotique. Thema mit Variationen für männliche und weibliche Stimmen. In deutsche Töne gesetzt 

und instrumentiert von K. Dedecius, Fischer Frankfurt am Main 1968. 
43

 Polnische Poesie des 20. Jahrhunderts, pod red. i w tłum. K. Dedeciusa München DTV 1968 oraz Polnische 

Pointen. Satire und kleine Prosa des 20. Jahrhunderts, pod red. i w tłum. K. Dedeciusa München DTV 1968. 
44

 Polnische Prosa im 20. Jahrhundert, pod red. K. Dedeciusa ( = die Bücher der Neunzehn =), München 1969. 
45

 Walter Höllerer: Theorie der modernen Lyrik. Dokumente zur Poetik I. Hamburg, Reinbek, 1965. 
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niona poezja tak Różewicza, jak i Herberta i w ten sposób włączona do dyskusji nad no-

woczesną poezją, toczoną intensywnie od ukazania się w 1957 r. debiutanckiego tomu 

poezji Hansa Magnusa Enzensbergera verteidigung der wölfe. W 1966 w serii ‘tangenten’ 

wychodzi tom prozy Różewicza zatytułowany Blicke [Spojrzenia] w tłumaczeniu Karla 

Dedeciusa46, ukazują się także kolejne przekłady dramatów Różewicza (autorstwa Ilke 

Boll)47 i Herberta (autorstwa Heinricha Kunstmanna)48. Rok później wydawnictwo 

Suhrkamp wydaje tom poezji Herberta Inschrift. Gedichte aus zehn Jahren. 1956-1966. 

[Napis. Wiersze z dziesięciu lat. 1956-1966.] w tłumaczeniu Karla Dedeciusa49, oraz tom 

prozy Różewicza Schild aus Spinngewebe. Aufzeichnungen aus der Werkstatt [Tarcza z 

pajęczyny. Zapiski warsztatowe] w tłumaczeniu Piotra Lachmanna50. W 1968 r. Carl 

Hanser Verlag wydaje przekład Mojej córeczki Różewicza, również autorstwa Piotra 

Lachmanna51. 

Rok 1967 zaznacza się jako szczytowy punkt „polskiej fali”, wpisany w szerzy kon-

tekst: transferu ‘literatury z Europy Środkowowschodniej do Europy Zachodniej’. W 

dniach 4-5 kwietnia 1967 r. w ramach VIII Panelu Literackiego w Konstancji (8. Kon-

stanzer Literaturgespräch) została zorganizowana dyskusja na temat: „Książka jako po-

średnik między Zachodem i Wschodem” („Das Buch als Mittler zwischen West und Ost”), 

będąca wspólnym przedsięwzięciem najważniejszych instytucji zrzeszających wydaw-

ców z wszystkich trzech krajów niemieckojęzycznych: Niemieckiej Republiki Federalnej, 

Austrii i Szwajcarii52. Na panel zaproszono imponującą liczbę publicystów53, reprezentu-

                                                 
46

 Tadeusz Różewicz: Blicke [Spojrzenia]. Z oryginalnymi litografiami Pitta Mooga. Tłum. Karl Dedecius, Köln: 

Wolfgang Hake Verlag 1966. (Nr 5 serii ‚tangenten 5’ – 100 numerowanych i sygnowanych egzemplarzy). 
47

 Tadeusz Różewicz: Der unterbrochene Akt und andere Stücke [Akt przerywany i inne sztuki]. Tłum. Ilka Boll. 

Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1966.  
48

 Zbigniew Herbert: Die Höhle des Philosophen. Hörspiel [Jaskinia filozofów. Słuchowisko]. Tłum. Heinrich 

Kunstmann. „Spectaculum. Texte moderner Hörspiele“. Hrsg. von Karl Markus Michel, Frankfurt am Main: 

Surhkamp Verlag 1963 oraz Zbigniew Herbert: Das andere Zimmer [Drugi pokój]. Tłum. Heinrich Kunstmann. 

W: Spiele für Stimmen. Ein Werkbuch. Hrsg. von Arnim Juhre, Wuppertal/Barmen: Jugenddienst 1965, s. 129-

139. 
49

 Zbigniew Herbert: Inschrift. Gedichte aus zehn Jahren. 1956-1966. [Napis. Wiersze z dziesięciu lat. 1956-

1966]. Pod red. i w tłum. Karla Dedeciusa, Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1967. 
50

 Tadeusz Różewicz: Schild aus Spinngeweb. Aufzeichnungen aus der Werkstatt Peter Lachmann. Frankfurt am 

Main: Suhrkamp Verlag 1967. 
51

 Tadeusz Różewicz: Entblößung. Erzählung [Moja córeczka]. Tłumaczenie Paul Pszoniak. München-Wien: 

Carl Hanser Verlag 1968. 
52

 Jako organizatorzy panelu figurują: Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Hauptverband des Österreichi-

schen Buchhandels oraz Schweizerischer Buchhändler- und Verleger-Verein. 
53

 Nieoficjalna – ‘robocza’ – lista sporządzona przez dr Wolfganga Krausa i załączona do listu do Karla Dede-

ciusa zawiera czterdzieści pięć nazwisk. Por. Teilnehmerliste. 8. Konstanzer Literaturgespräch. [Lista uczestni-

ków VII Panelu Literackiego w Konstancji]. Por. Załącznik do listu Wolfganga Krausa do Karola Dedeciusa z 

dnia 23.02.1967 r. [List w zbiorach Archiwum Karla Dedeciusa: Brief von Wolfgang Kraus an Karl Dedecius 
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jących Niemcy, Austrię, Szwajcarię, Polskę, Czechosłowację oraz Rumunię54. Głównym 

organizatorem oraz moderatorem panelu był dr Wolfgang Kraus, germanista, pisarz i 

założyciel Österreichische Gesellschaft für Literatur [Austriackie Towarszystwo Literac-

kie], której głównym zadaniem – od momentu jej powstania – było intensyfikowanie 

kontaktów kulturalnych między wschodnią i zachodnią częścią Europy55. Wśród gości 

zaproszonych do dyskusji znaleźli się oprócz niego: Karl Dedecius, tłumacz (Frankfurt 

nad Menem/ Republika Federalna Niemiec); Milo Dor, pisarz, (Wiedeń /Austria); Ger-

hard Fritsch, pisarz (Wiedeń/ Austria); Rudolf Hagelstange, pisarz, (Unteruhldingen 

/Republika Federalna Niemiec); Ilse Leitenberger, „Presse” (Wiedeń/ Austria); dr Hans-

Rudolf Linder, „Nationalzeitung” (Bazylea /Szwajcaria); Alphons Matt, „Weltwoche” (Zu-

rych /Szwajcaria); dr Jan Pilař, dyrektor Wydawnictwa Pisarzy Czechosłowackich (Pra-

ga /Czechosłowacja); dr George Schlocker, dziennikarz (Paryż /reprezentujący Szwajca-

rię); dr Siegfried Unseld, Suhrkamp Verlag (Frankfurt nad Menem /Niemiecka Republika 

Demokratyczna); Witold Wirpsza, poeta i tłumacz (Polska)56 

W 1969 r. Karl Dedecius wydaje w Carl Hanser Verlag tom wierszy Różewicza, będą-

cy przeglądem jego czternastoletniego dorobku poetyckiego Offene Gedichte. Auswahl 

von Gedichten aus den Jahren 1945-1969 [Wiersze otwarte. Wybór wierszy z lat 1945-

1969]57. Część wierszy w przekładzie Dedeciusa trafia także do wydanego w tym samym 

roku przez Juttę Janke we wschodnioniemieckim wydawnictwie Volk und Welt tomu 

Gesichter und Masken [Twarze i maski], stanowiącego również wybór wierszy Różewicza 

powstających od lat 40. (drugim tłumaczem był Günter Kunert)58. Tom ten inicjuje bar-

dzo intensywny proces recepcji twórczości autora w NRD, który objął lirykę, prozę, a 

                                                                                                                                                         
vom 23. Februar 1967. Signatur: Dedecius-Archiv/09.Veranstaltungen: Lesungen, Vorträge, Referate. Brie-

fwechsel. 09-1592-a]. 
54

 W panelu mięli także wziąć udział Węgrzy, jednak z powodu nie do końca jasnych nieporozumień na linii 

Wiedeń-Budapeszt nie doszedł on do skutku. Por. List Wolganga Krausa do Karola Dedeciusa z dnia 17.01.1967 

r. [List w zbiorach Archiwum Karla Dedeciusa: Brief von Wolfgang Kraus an Karl Dedecius vom 17. Janua 

1967. Signatur: Dedecius-Archiv/09.Veranstaltungen: Lesungen, Vorträge, Referate. Briefwechsel 09-1590].   
55

 W artykule zamieszczonym w „Frankfurter Allgemeine Zeitung” z 1965 r., a poświęconym osobie Wolfganga 

Krausa i założonej przez niego Österreichische Gesellschaft für Literatur, jego autor wymienia wręcz liberaliza-

cję życia kulturalnego w krajach tzw. ‘bloku wschodniego’ za główny impuls powstania Towarzystwa. Por. O. 

F. Beer, Der Doktor Wolfgang Kraus. Ein einzelner mobilisiert das literarische Leben Österreichs. „Die Zeit“ nr 

37 z 10.09.1965. (tu por.: http://www.zeit.de/Der-Doktor-Wolfgang-Kraus//).     
56

 Por. Teilnehmerliste. 8. Konstanzer Literaturgespräch… [Signatur: Dedecius-Archiv/09.Veranstaltungen: 

Lesungen, Vorträge, Referate. Briefwechsel. 09-1592-a].  
57

 Tadeusz Różewicz: Offene Gedichte. Auswahl von Gedichten aus den Jahren 1945-1969 [Wiersze otwarte. 

Wybór wierszy z lat 1945-1969]. Pod red. i w tłum. Karla Dedeciusa. München – Wien: Carl Hanser Verlag 

1969. 
58

 Tadeusz Różewicz: Gesichter und Masken. Auswahl von Gedichten 1940er - 1960er Jahren  [Twarze i maski. 

Wybór wierszy od l. 40. do 60.]. Z ilustracjami Haralda Metzke. W tłum. Güntera Kunerta i Karla Dedeciusa. 

Wybór i posłowie Jutta Janke. Berlin [Ost] Volk und Welt 1969. 
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przede wszystkim dramat. Wydany pięć lat później tom – do dziś uznawanych za rewe-

lacyjne – przekładów ośmiu uchodzących już za ‘klasyczne’ dramatów Różewicza przy-

czynił się do niezwykłej popularności i intensywnej recepcji dramaturgii autora w 

Niemczech Wschodnich59. Nawet powstanie Solidarności w Polsce – postrzegane przez 

władze NRD niemal jako zagrożenie egzystencji własnego państwa i doprowadziło 

(identycznie jak po 1956 r.) do czasowego zamrożenia stosunków kulturalnych między 

PRL i NRD – nie zakłóciło trwale obecności Różewicza w Niemczech Wschodnich. Zain-

teresowanie dramatem Różewicza utrzymywało się także w zachodniej części Niemiec, 

czego potwierdzeniem jest ukazanie się – również w 1969 r. – przekładu kolejnego dra-

matu Różewicza, Stara kobieta wysiaduje, tym razem autorstwa Petera Lachmanna, 

ukrywającego się pod pseudonimem: Paul Pszoniak60.  

Herbert, który w 1967 r. został wybrany członkiem Bawarskiej Akademii Sztuk 

Pięknych, osiadł pod koniec tegoż roku w Berlinie (Zachodnim), gdzie przebywał do 

września 1970. Także w 1967 r. nastąpił ważny przełom w recepcji krajowej Herberta, 

dzięki wznowieniu przez Czytelnika Hermasa psa i gwiazdy61. W lecie 1968 r. udał się na 

zaproszenie Poetry Center do Stanów Zjednoczonych, gdzie właśnie Penguin Books wy-

dał tom wierszy wybranych (Selected Poems), w przekładach Czesława Miłosza i Petera 

Dale a Scotta, opatrzony entuzjastyczną, ale rzeczową przedmową Alfreda Alvareza62. W 

1969 r. – po dłuższej, bo aż siedmioletniej przerwie63 – nowe wiersze Herberta  trafiają 

do rąk polskiej publiczności. Czytelnik wydaje tom jego poezji – Napis64 – natomiast rok 

później nakładem PIW-u wychodzą jego dramaty65. Po dziesięciomiesięcznym pobycie 

na Uniwersytecie Stanowym w Los Angeles w roli visiting profesor (od września 1970 do 

czerwca 1971) Herbert powraca do Polski. W 1971 r. Czytelnik wydaje Wiersze zebra-

ne66, a dwa lata później Pan Cogito67. 

 

                                                 
59

 Por. Mirosława Zielińska: Polityka NRD wobec Polski…2009, s. 399-424. 
60

 Tadeusz Różewicz: Eine alte Frau brütet [Stara kobieta wysiaduje], w tłum. Paula Pszoniaka. Berlin: Gustav 

Kiepenheuer Verlag 1969. 
61

 Jest to wydanie II poprawione. Wydanie pierwsze: Czytelnik Warszawa 1957.  
62

 Por. J. Drzewucki, Herbert o sobie. Strona Komitetu Organizacyjnego Przeglądu Twórczości Zbigniewa Her-

berta „Herbertiada”, por. http: www.wdq.home.pl/herbert.htm. 
63

 W 1962 r. nakładem wydawnictwa Czytelnik ukazał się Barbarzyńca  w ogrodzie. (w 1973 w Czytelniku uka-

zują się: wyd. 3: Barbarzyńca w ogrodzie. Szkice literackie; Wybór poezji. Dramaty). 
64

 Zbigniew Herbert: Napis. Czytelnik Warszawa 1969.  
65

 Zbigniew Herbert: Dramaty. PIW Warszawa 1970. 
66

 Zbigniew Herbert: Wiersze zebrane. Czytelnik Warszawa 1971. 
67

 Zbigniew Herbert: Pan Cogito. Czytelnik Warszawa 1974. 
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Po upływie pierwszej dekady recepcji (licząc od cezury, jako było ukazania się anto-

logii Lektion der Stille z 1959 r.) doszło do wykrystalizowania się indywidualnych ste-

reotypów obydwu autorów.68 Kazimierz Bartoszyński, definiując prawidłowości prze-

biegu procesu recepcji utworów literackich, zauważył, że „zanim dojdzie do stabilizacji 

odbioru”, musi się dokonać „wielofazowe społeczne zjawisko «strojenia» stereotypów 

nadawczych i odbiorczych, po czym znów (na innym etapie recepcji) wystąpić mogą 

zjawiska nowej destabilizacji”69. O ile więc w początkowej fazie, tj. pierwszej połowie l. 

60., wobec poważnych deficytów w znajomości kultury i literatury polskiej70, pomocny 

okazywał się postrzegany całościowo, uogólniony stereotyp literatury polskiej71 – speł-

niając rolę swoistego »stabilizatora recepcji« (tu przede wszystkim należy wymienić 

wymienione powyżej antologie polskiej poezji, wydawane przez K. Dedeciusa) – to w 

drugiej połowie l. 60. możliwe stało się odejście od dominującego całościowego stereo-

typu na rzec stereotypów zindywidualizowanych. 

Linię podziału w niemieckojęzycznym odbiorze przebiega w innym miejscu, niż w 

kulturze rodzimej72: jest nią opowiedzenie się po stronie zerwania kontynuacji w przy-

                                                 
68

 Porównując obecność autorów w niemieckim kręgu kulturowym asymetria wynika stąd, że w l. 60. i 70. Ta-

deusz Różewicz zaistniała zarówno jako autor prozy, dramatów oraz poezji, natomiast Zbigniew Herbert przede 

wszystkim jako poeta. Przy tym o renomie autora świadczy uhonorowanie Herberta trzema ważnymi nagrodami 

literackimi niemieckiego kręgu językowego: 1965: Internationaler Niklaus Lenau Preis oraz 1973: Gottfried-

Herder-Preis (Austria); 1978: Petrarka-Preis (Niemcy Zachodnie) oraz przyznanie w 1965 r. statusu członka 

Akademie der Künste w Berlinie Zachodnim, Bayerische Akademie der Schönen Künste w Monachium oraz 

Akademie für Sprache und Dichtung w Darmstadt. 
69

 Kazimierz Bartoszyński, Zagadnienia komunikacji literackiej w utworach narracyjnych, w: Problemy socjolo-

gii literatury, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław-Warszawa 1971. s. 129. 
70

 Por. Brigitte Schultze, Blokady recepcyjne w niemieckim teatrze wobec sztuk Mickiewicza, Krasińskiego, Sło-

wackiego i Wyspiańskiego, [w:] Perspektywy polonistyczne i komparatystyczne. Pod. red. M. Sugiery, Kraków: 

Universitas 1999, s. 153-172. 
71

 Rolf Fieguth, Literatura polska w Niemczech lat 1956-1968 (1978), w: Poezja w fazie krytycznej i inne studia 

z literatury polskiej, Izabelin 2000, s. 196-214, tu s. 204 i n. 
72

 W odbiorze niemieckojęzycznym l. 60. i 70. podział na autorów ‘krajowych’ oraz ‘emigracyjnych’ nie miał aż 

tak dużego znaczenia (zresztą sześć tomów Zbigniewa Herberta wydanych w latach 1956-1974 nie pozwalają 

zaliczyć go do autorów, którzy nie mogli publikować w kraju – choć paradoksem jest to, że w wymienionym 

okresie jego utwory z większą intensywnością ukazywały się za granicą, w tym w niemieckich przekładach). 

Dopiero po ukonstytuowaniu się ‘drugiego obiegu’ oraz wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce (13.12.1981 

r.), twórczość autorów krytycznych wobec sytuacji w Polsce budziła większe zainteresowanie, niż utwory tzw. 

‘autorów krajowych’. Zestawienie analizy twórczości Herberta i Różewicza z lat 50. pióra Błońskiego i Wyki 

ilustrują, że w początkowym okresie zdominowały je kwestie zależności stylistycznych, natomiast w kolejnej 

dekadzie problem odmiennego sfunkcjonalizowania dziedzictwa poetyki awangardowej dwudziestolecia mię-

dzywojennego. „Według Błońskiego obydwu poetów łączyło »poszukiwanie codzienności języka«, czyli – jak 

można  przypuszczać – odrzucenie poetyckiego zdobnictwa i dążenie do pewnego rodzaju prostoty wyrazu oraz 

»bezbronność wobec faktów i historii« – tu krytyk miał prawdopodobnie na myśli podejmowany przez pisarzy 

problem bezradności sztuki względem konieczności przemijania i grozy dziejów. Poetów różniła natomiast 

większa swoboda poetycka Herberta, który był, zdaniem badacza, bardziej »artystą« i poetą »inteligenckim« niż 

»prowincjonalny« w pozytywnym sensie tego słowa Różewicz. Według Błońskiego Herbert – w przeciwień-

stwie do Różewicza – to poeta »mniej wierny rzeczom« (gdyż stają się one »łupem, a nie mocodawcą jego wy-

obraźni«), poeta, który »pilniej szuka metafory i chętniej gubi się w kolorowym i upajającym potoku świata«, a 

także poeta, który »pozwala się swobodniej unosić lirycznym skojarzeniom« pomimo swojego rygoryzmu w 
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padku Różewicza73, oraz opowiedzenie się za – (wprawdzie) daleką od idealizacji, czy 

jednoznacznej afirmacji, jednak – kontynuacją w przypadku Herberta74. Można stwier-

dzić, że tak wyraźny klucz recepcyjny udało się sformułować akurat na gruncie kultury 

niemieckojęzycznej, gdyż dylemat: ‘zerwanie czy kontynuacja’ był główną osią dyskursu 

niemieckiej literatury od zakończenia wojny. Dodatkowym kontekstem, jeszcze bardziej 

komplikującym tak sformułowaną alternatywę stało się dictum sformułowane przez 

Theodora Adorno, które stawiając pytanie o możliwość istnienia poezji po Auschwitz go 

jeszcze wyostrzyło. Niemiecka literatura zmuszona do poszukiwania legitymizacji ist-

nienia poezji – literatury w ogóle – właśnie w ‘literaturze z Polski’, twórczości Herberta i 

Różewicza oraz dialogu z nią, znalazła idealne argumenty, potwierdzające, iż możliwa 

jest ‚Nowa Literatura’ oraz, że tylko w literaturze i dzięki niej możliwy jest nawiązanie 

dialogu poza i ponad wszelkimi podziałami.  

W przypadku Różewicza wyrażano uznanie dla „formalnej prostoty” oraz progra-

mowego „antysymbolizmu” jego poezji75. Miano ‚antypoety’ korespondowało z obrazem 

autora ‚antydramatu’ beckettowskiej proweniencji, a porównania Różewicza z Becket-

tem, które towarzyszyło wystawianiu dramatów autora Kartoteki na niemieckich sce-

nach (będące konsekwencją wpisania jego utworów dramatycznych przez Martina Es-

slina w estetykę dramatu absurdu76) stanowiło podstawowy paradygmaty recepcyjny 

                                                                                                                                                         
selekcji poetyckiego materiału.” Andrzej Kaliszewski, którego analizy pochodzą już z początku lat 80. (Gry 

pana Cogito, Kraków 1982) zauważył, że Herbert „kontynuując »ogólny konstruktywizm« oraz »logikę składni 

obrazu«, a także przydając od siebie »filozoficzno-intelektualną dykcję« przyczynił się do »‘uklasycznienia’ i 

zasymilowania awangardowych dokonań dwudziestolecia« [...]. Natomiast Różewicz w poezji »rzecznikiem 

ruchu ku awangardzie« - »będąc wierniejszy ekwiwalentyzacji ‘od siebie’ wnosi żywioł ekspresji i dekompozy-

cji, chaosu i collage’u, zaś z czasem stroni od jakiejkolwiek ‘inżynierii wiersza’«.” Za: Joanna Adamowska: 

Herbert – Różewicz. Spór czy dialog?... 2006, s.185-186 oraz s. 191-192.   
73

 Zarówno model lektury poezji Różewicza, w której problematyka jednostki ‘zarażonej wojną’ zbliża ją do 

dylematów i tematów obecnych w niemieckiej literaturze ‘Godziny Zero’ (‘die Stunde Null’), jak i model drugi, 

który odnajdywał w krytyce kultury i współczesnej cywilizacji ton zbliżony do tego, jaki dominował w nowej 

poezji pokolenia kontestacji, czyniły z niej głos opowiadający się ze ‘zerwaniem kontynuacji’.  
74

 Taki klucz recepcyjny twórczości Herberta oddaje najlepiej jedno ze zdań sformułowanych w 1968 r. przez 

Ernsta Güntera Bleischa (w recenzji, która ukazała się w monachijskim czasopiśmie „Merkur” z 03.02.1968 r.): 

„uświadamia on [Zbigniew Herbert – M.Z.] nam kontynuację kulturalną w doświadczeniach obecnego czasu”. 

Tu cyt. Za K. Dedecius, Literatura polska w Republice Federalnej Niemiec, „Ruch Literacki” 1986 nr 1, s. 1-7. 

Tu za Katarzyna Krasoń: Ocalić słowa twarde niczym kamień (recepcja Zbigniewa Herberta w Niemczech), [w:] 

eadem: W zwierciadle obcej literatury. Recepcja Zbigniewa Herberta i Tymoteusza Karpowicza w Niemczech. 

Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2007, s. 66. 
75

 Horst 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 Niem-

cy, pod red. Andreasa Lawatego/Marka Zybury, Kraków Universitas 2003, s. 75-89, s. 76 n. 
76

 Nie bez znaczenia dla niemieckojęzycznego modelu lektury było także rozpoznanie przez Martina Esslina – 

brytyjskiego teatrologa żydowsko-węgierskiego pochodzenia -, że teatr „groteskowej obcości”, jak sformułował 

to Esslin, powstając w sytuacji presji cenzury, zawiera wiele pośrednich aluzji do aktualnej sytuacji politycznej, 

co wobec powszechnego używania przez polskich twórców języka ezopowego, niemal automatycznie czyniło 



 13 

jego dramaturgii w Niemczech Zachodnich. Horst Denkler podsumowując z perspekty-

wy 2001 r. niemiecką recepcję wczesnej poezji Różewicza i rekonstruując debatę Karla 

Krolowa i Hansa Höllerera z połowy l. 60. podkreślał, iż właśnie „poetyka ściśniętego 

gardła”, jaką można znaleźć w jego wierszach, powinna stać się inspiracją nie tylko dla 

nowego pokolenia poetów, lecz stać inspiracją dla nowej świadomości i wrażliwości po-

etyckiej w ogóle77. Także w recenzji Heinza Piontka perspektywa konieczności stworze-

nia ‘nowej literatur po śmierci literatury’ jest oczywista. Poezja Różewicza postrzegana z 

tej perspektywy skłania wręcz recenzenta do nazwania Różewicza „rewolucjonistą”78. 

 
Jego oddziaływanie można porównać do detonacji: wszystko co «czysto-estetyczne», 
fałszywy czar, pusty patos, girlandy i arabeski poetyzowania pięknoduchów: to 
wszystko zostało przez jego wersy wysadzone w powietrze. Nad szacownym grobow-
cem literatury wzbiły się kłęby kurzu79. 

 
 
Już w recenzji Piontka pojawia się – bardzo często później powtarzany – cytat z Różewi-

cza, mówiący o tym, iż do dyspozycji poeta ma jedynie słowa pochodzące z wielkiego 

śmietnika, z wielkiego cmentarzyska80. Właśnie zrewolucjonizowanie języka poezji było 

głównym powodem wzbudzenia zainteresowania jego poezją wśród kręgów ruchu kon-

testacyjnego – tzw. ‚Achtundsechziger’ [tj. uczestników wydarzeń 68’]81. 

Na odbiorze poezji Różewicza znacząco zaważyły okoliczności w jakich ukazał się 

jego poetycki tom w październiku 1965 r. Formy niepokoju. Było nim ogłoszenie wyroku 

w procesie oświęcimskim. Zarówno wcześniejszy Jerozolimski proces Adolfa Eichmanna 

(1961), jak i Frankfurcki proces oświęcimski, który toczył się we Frankfurcie nad Me-

nem od 20 grudnia 1963 r. do wydania wyroku 19 sierpnia 1965 r. – dwa miesiące przed 

ukazaniem się tomu Formen der Unruhe – stanowiły wstrząs dla niemieckiego społe-

czeństwa. Doprowadziło to do zaktualizowania dwóch istotnych dla recepcji tomu kon-

tekstów: (zaniechanego) rozrachunku z niemiecką winą oraz wspomnianego wcześniej 

dictum Adorno. Obydwa pytania dotyczyły także niemieckiej kultury i literatury.82 Wier-

                                                                                                                                                         
‘literaturę z Polski’ literaturą polityczną. Por. Martin Esslin, Das Theater des Absurden. Von Beckett bis Pinter. 

Rowohlt Taschenbuch Verlag Reinbek bei Hamburg 1991, s. 341-345. 
77

 Por. Horst Denkler, Jak opróżniano cysternę księżyca …, 2003, s. 76 n. 
78

 Heinz Piontek: Lyrik für Männer, „Süddeutsche Zeitung“ z 30-31.10/01.11. 1965. 
79

 Tamże. 
80

 Tamże. 
81

 Por. Mirosława Zielińska: Różewicz na (,,polskiej'') fali. Dwie alternatywne orbity recepcyjne wczesnej twór-

czości Tadeusza Różewicza w Niemczech Zachodnich. W: Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Róże-

wicza. Red. Wojciech Browarny, Joanna Orska, Adam Poprawa, Universitas Kraków 2007, s. 432-444. 
82

 Por. tamże. 
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sze, takie jak – kanoniczny z dzisiejszej perspektywy – Warkoczyk, wpisują Różewicza do 

wspólnoty tych wszystkich, którzy czują się w obowiązku, aby dać świadectwo83, podjąć 

wyzwanie stworzenia ‘poezji po Auschwitz’. Dla Dedeciusa Różewicz jest przede 

wszystkim reprezentantem tego samego pokolenia wojennego – rocznik 20’ –, poetą 

wojennej traumy, a w jego wierszach odnajduje problem uwikłania i Jaspersowskiej wi-

ny84.   

W przypadku Herberta nie nowatorstwo w sferze języka, poetyki, lecz zapropono-

wanie nowej perspektywy namysłu nad współczesnością staje się punktem ciężkości 

rozważań jego twórczości. Jedno zdanie z recenzji Wolfganga Krausa (podziwiającego 

twórczość Herberta i zachowującego wyraźną rezerwę wobec twórczości i osoby Róże-

wicza85), definiuje przeciwległy biegun, na którym została ona umieszczona: „Jego zna-

czenie polega na tym, iż pozwala nam poczuć kulturową kontynuację w doznaniach 

współczesnego świata.86” Herberta uznano za filozofującego klasyka87, potrafiącego zu-

niwersalizować ludzkie doświadczenia88 oraz zrehabilitować zdezawuowany humanizm 

– wydobyć w swojej poezji jego niezafałszowane, czyste tony. Interesujące może być w 

tym kontekście, jak bardzo odmiennie postrzegane są określenia ‚filozoficzny‚’, czy ‚filo-

zofujący’ w kulturze polskiej i niemieckojęzycznej, czy też jak różne reakcje wywołuje 

łączenie przez twórcę refleksji poetyckiej z filozoficzną. Tu krótki cytat z przywoływanej 

już recenzji Jana Błońskiego: „Piórem Herberta rządzi nie tyle troska moralna, ile filozo-

ficzna. Niepokoi go bardziej zagadka świata, niż postępowanie człowieka.89” O ile z tonu 

                                                 
83

 „Różewicz wnosi do tego uniwersalnego procesu polskie świadectwo, będące także wypełnieniem ostatniej 

woli przyjaciela. Tadeusz Borowski, który w 1951 r. wybrał śmierć samobójczą (ur. 1921), przedstawił chyba – 

jako ocalony i sprawiedliwy – »kamienny świat« apokalipsy o nazwie Auschwitz w najbardziej sugestywny i 

przekonujący sposób.” K. Dedecius, Nachwort [Posłowie], [w:] Tadeusz Różewicz, Gedichte und Stücke, tłum. 

wierszy K. Dedecius, tłum. dramatów Ilka Boll. Vorwort [Wstęp] M. Krüger. Pod red. K. Dedeciusa, München: 

Suhrkamp  1983. (Seria: „Polnische Bibliothek“), s. 298. [Tłum. M.Z.]  
84

 Por. tamże. 
85

 Powody sympatyzowania z Herbertem i większego dystansu wobec Różewicza mogą być dwa: postrzeganie 

polskich autorów na zasadzie antynomii: ‘humanista’ vs. ‘nihilista’, a także rezerwa wobec Różewicza, postrze-

ganego jako ‘poeta krajowy’ (państwowy), cieszący się poparciem władz PRL. Od wspomnianego wcześniej 

tomu polskiej liryki, wydanego w Austrii w 1953 r. przez Helene Lahr, jednym z głównych problemów osób i 

instytucji związanych z transferem kulturowym na linii Wschód-Zachód, była obawa wykorzystania ich jako 

swoistej tuby propagandowej systemu komunistycznego. Apolityczność założonej przez Krausa Österreichische 

Gesellschaft für Kunst und Literatur było jej głównym priorytetem. Por. O. F. Beer, Der Doktor Wolfgang 

Kraus…1965.   
86

 W oryginale: „Seine Bedeutung liegt darin, daß er die kulturelle Kontinuität im Erlebnis der heutigen Zeit 

spüren lässt.“ Wolfgang Kraus: Herberts Lyrik. „Die Presse“ 23/24.11.1974, s. 4. [Tłum. M. Z.] Tu cyt. za: Kata-

rzyna Krasoń: Ocalić słowa twarde niczym kamień…, 2007, s. 59.  
87

 Por. Katarzyna Krasoń: Ocalić słowa twarde niczym kamień…, 2007, s. 61 n. 
88

 Por. Heinz Kneip: „Bollwerke gegen die Barbarei der Geschichte“…, 1988, s. 26. 
89

 Jan Błoński: Tradycja, ironia i głębsze znaczenie, „Poezja” 1970 nr 3, s. 24-38. Tu cyt. za: J. Adamowska: 

Herbert – Różewicz. Spór czy dialog? …, 2006, s. 185. 
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jaki pobrzmiewa w powyższych sformułowaniach wynika, że moralność i filozofia – a 

właściwie ‚filozofowanie‚’ – się ze sobą wykluczają, natomiast zainteresowanie światem i 

jego zagadką staje się jednoznaczne z brakiem zainteresowania człowiekiem, o tyle w 

niemieckojęzycznym odbiorze nie ulega wątpliwości, że – jak sformułował to  Profesor 

Manfred Mayhofer – centralny w poezji Herberta jest głęboko humanistyczny sposób 

myślenia („hummanistische Gesinnung”) łączy się ze zrozumieniem konstruktywnej roli 

historii, co należy uznać za „podwójnie cenne w czasach, kiedy historią wstrząsa wielo-

krotnie ukryta pod płaszczykiem nowego humanizmu głęboka, nieprzejednana niena-

wiść”90. Dla Karla Dedeciusa włączenie do poezji rozważań filozoficznych jest głównym 

rysem charakteryzującym twórczość Herberta. Najlepiej oddaje to zdanie pochodzące z 

jednego z esejów poświęconych sylwetce Herberta: „Można odnieść wrażenie, jakby 

każdy z wierszy Herberta był przypisem do jakiegoś traktatu filozoficznego”91. Także 

późniejszy tekst Dedeciusa, poświęcony nauczycielowi i mistrzowi Herberta, Henrykowi 

Elzenbergowi, a noszący znaczący tytuł: Filozofia poezji i poezja literatury podkreśla 

zniesienie – zapisanej w polskiej pamięci kulturowej od romantyzmu92 – opozycji  litera-

tury i filozofii, będącej także fenomenem w odbiorze niemieckojęzycznym93. W ostatnim 

tomie Panoramy literatury polskiej XX. wieku (wydanej w l. 1996-2000) Dedecius pod-

trzymał swoją charakterystykę poezji Herberta, której specyfikę określa jako splot poet-

yckości z refleksją filozoficzną94. 

Różnice postaw, jakie polscy literaturoznawcy odnajdują w twórczości Tadeusza 

Różewicza i Zbigniewa Herberta koncentrują się wokół trzech problemów: przekazana 

                                                 
90

 Sformułowanie Profesora Manfreda Mayhofera – zacytowane przez Karla Dedeciusa – pochodzi z laudacji 

wygłoszonej z okazji wręczenia Herbertowi nagrody Herdera w 1973 r. Karl Dedecius: Literatura polska w 

Republice Federalnej Niemiec, „Ruch Literacki” 1986 nr 1, s. 1-7. Tu za Katarzyna Krasoń: Ocalić słowa twar-

de niczym kamień …, 2007, s. 66. 
91

 Karl Dedecius: Anbau der Philosophie. Herbert auf der Suche nach Selbstgewissheit. In der Höhle der Philo-

sophen [Uprawianie filozofii. Herbert w poszukiwaniu pewności siebie. W jaskini filozofów], [w:] Polnische 

Profile Frankfurt am M.: Suhrkamp Verlag 1975, s. 243. Tekst Dedeciusa jest jedynym szkicem obcojęzycznym 

poświęconym recepcji Herberta, jaki znalazł się w tomie: Poznawanie Herberta, wybór i wstęp Andrzej Frana-

szek, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1998. 
92

 Por. Mirosława Zielińska: Genealogia millenarystycznej dialektyki i mesjanistycznej „poezji czynów” Adama 

Mickiewicza, [w:] Opowiedziany naród. Literatura polska i niemiecka wobec nacjonalizmów XIX wieku (seria: 

Monografie des WBZ), red. Izabela Surynt, Marek Zybura, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wro-

cław 2006, s. 83-120.  
93

 Por. Karl Dedecius: Ost West Basar. Gleitwort von M. Gräfin Dönhoff. Ammann Verlag & Co. Zürich 1996, 

s. 198. 
94

„Wiele wierszy Herberta da się czytać jako przypisy do traktatów filozoficznych” Karl Dedecius: Panorama 

der polnischen Poesie des 20. Jahrhunderts. Ein Rundblick von K. Dedecius, Zürich: Ammann Verlag 2000, s. 

581. Por. także Katarzyna Krasoń: Ocalić słowa twarde niczym kamień…, 2007, s. 53-54.  
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prawdy o ludzkim cierpieniu (Przybylski)95, zajęcia postawy wobec katastrofy, prowa-

dzącej do destrukcji (wszelkich) sensów i wartości (Kaliszewski)96 oraz polskiej pamięci 

kulturowej, ukształtowanej przez literaturę romantyczną. Herbert, nazwany przez An-

drzeja Kaliszewskiego „budowniczym poetyckiego świata sensu” szuka właśnie w nie-

zgodzie na sytuację zaprzeczającą wszelkim wartościom – gdy wszystko powinno stracić 

sens – „krzepiącej struktury etycznej”97. W poezji Herberta nawet radykalnie nieludzkie 

okoliczności nie są w stanie odrzeć jednostki z wszelkiej godności, gdy jednostka mani-

festuje wobec nich swoje ‘nie’. U Różewicza odwrotnie. Postaci kreowane przez Różewi-

cza dając wyraz swoim traumatycznym przeżyciom, nie potrafią zaradzić dotkliwemu 

poczuciu aksjologicznej pustki98, bezradności i wątpliwości towarzyszących poszukiwa-

niu sensu i trwałych wartości. Ich poszukiwania nigdy się nie kończą, gdyż ich konfron-

tacji ze światem stale towarzyszy sceptycyzm i niepewność. W tych rozpoznaniach 

sformułowanych na gruncie kultury rodzimej, można bez trudu odnaleźć analogie i nie-

zgodności obrazu Herberta i Różewicza obecnego w recepcji polskiej i niemieckojęzycz-

nej. Podobieństwa odnoszą się do obraz Herberta, afirmującego status poetycki oparty 

na rozumieniu go jako powołania, a nie traktowaniu go jako każdej innej profesji i nie 

rezygnującego z odwoływania się do humanizmu – mimo towarzyszącej mu nuty melan-

cholii99. Natomiast w przypadku Różewicza, zostaniemy skonfrontowani z obrazem ‚an-

typoety’, zrywającego tak z tradycyjnym rozumieniem poezji, jak i sięgającym tradycji 

romantycznej statusem poety-wieszcza, a także jednostki rozpoznającej w kryzysie 

współczesnej kultury nieodwracalność spustoszeń kultury i jej podwalin. Wyraźne roz-

bieżności ujawnią się natomiast, jeśli zestawimy konceptualizację Ryszarda Przybylskie-

go, która zarysowuje możliwe postawy artysty wobec cierpienia i odniesiemy do wybo-

rów, jakich obydwaj autorzy dokonali w swojej twórczości.100 Pierwszą alternatywą jest 

według Przybylskiego rezygnacja z uprawiania sztuki, twórca ma bowiem prawo „za-

milknąć, przeklinając siebie i swą bezsilną wobec cierpienia sztukę”. Druga alternatywa 

to krzyk „ze zgrozy i rozpaczy, w nadziei, że krzykiem tym odda cierpienie zakatowa-

nych”. Jest jeszcze trzecia możliwość, jest nią mówienie z „umiarem i spokojem” o wła-

                                                 
95

 Por. Ryszard Przybylski: Między cierpieniem a formą, [w:] idem: To jest klasycyzm, Warszawa: Czytelnik 

1978, s. 124-175. Por. także: J. Adamowska: Herbert – Różewicz. Spór czy dialog?... 2006, s.189-190. 
96

 Por. Andrzej Kaliszewski: Gry pana Cogito, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, s. 47-48. Por. także: J. 

Adamowska: Herbert – Różewicz. Spór czy dialog?... 2006, s.193. 
97

 Tamże.  
98

 Por. tamże. 
99

 Por. K. Dedecius: Anbau der Philosophie…1975, s. 249. 
100

 Por. Ryszard Przybylski: Między cierpieniem a formą …, 1978, s. 124-175. 
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snych doznaniach. Badacz jest zdania, że Różewicz decydując się na rebelię przeciw 

Sztuce, wybrał drugą z możliwość: krzyk. Z ‘krzykiem’ („ze zgrozy i rozpaczy”) zostaje tu 

utożsamiona prozaizacja poezji, przekształcenie jej w swoisty „reportaż, felieton lub esej 

filozoficzny”101. Odejście od „tradycyjnie rozumianej poezji”, spowodowane ucieczką 

przed kłamstwem Sztuki, prowadzi do pozbawienia poezji Prawdy, do której wyrażenia 

zdolna jest tylko Ona. Z kolei Herbert jest w ocenie Ryszarda Przybylskiego tym, który 

wybierając trzecią z możliwych postaw, okazał się poetą najbardziej krytycznym i zdy-

stansowanym wobec wszystkich – pozornie niezawodnych – recept, utopii i doktryn. To 

Herbert opisując cierpienie z „umiarem i spokojem” dociera do Prawdy o nim, gdyż tak, 

jak „granice sztuki wytycza osobiste doświadczenie poety”, tak doświadczenie osobiste 

poety – swoiste ‚pisanie sobą’ – uwiarygodnia autentyczność wyrażonego.102 Wyraźna 

rezerwa Przybylskiego wobec tak pobudek, jak i efektów dokonanej przez Różewicza 

rebelii przeciw Sztuce, jest odwrotnością reakcji na nią po stronie niemieckiej. Najlepiej 

zaświadczy o tym charakterystyka Walter Höllerera, którą Karl Dedecius – jako szcze-

gólnie trafioną – przywołał w 2001 r.: „Reprezentuje on [Różewicz – M.Z.] raczej egzy-

stencjalne niż estetyczne motywy w sztuce poetyckiej. Zwyczajność winna być wyrażona 

w poezji «zwyczajnie», bez wymyślnego poetyzowania; zamiast ozdób i ornamentów 

Różewicz postuluje dopracowaną w każdym szczególe koncepcję. W jego liryce chwili i 

zwolnionego tempa zwyczajność objawia się w całej swojej groźnej nieoczywistości i 

niezwykłości.”103 Tak różne reakcje są konsekwencją tego, że problem odnowie-

nia/zmiany kultury i konieczności dokonania zmian podlega(ł) w kulturze rodzimej oraz 

recypującej – niemieckojęzycznej – odmiennej kontekstualizacji. Szans na odnowienie 

literatury i kultury polskiej po socrealistycznej zapaści upatrywano w nawiązaniach do 

dokonań polskiej awangardy i ożywieniu tradycji literackich minionych epok. W przy-

padku kultury niemieckiej natomiast świadomość konieczności zmian dokonania grun-

townych przewartościowań w całej niemieckiej tradycji kulturowej narastała od drugiej 

połowy l. 50. i stałą się kluczową kwestią – intensywnie dyskutowaną – w l. 60., tj. okre-

sie tzw. „polskiej fali”. Można powiedzieć, że podczas gdy w przypadku Tadeusza Róże-

wicza  uwagę przykuwał wypracowany w jego poezji idiom poetycki, o tyle w przypadku 

Zbigniewa Herberta decydująca była osobowość poety. Tak berlińskie spotkanie poetyc-

                                                 
101

 Tamże. 
102

 Por. tamże. 
103

 Walter Höllerer: Tadeusz Różewicz gegen die Bildsucht. Impulse, die in der gegenwärtigen, aktuellen Lyrik 

wirken können, [w:] idem, Theorie der modernen Lyrik…1965, s. 9. Tu za: K. Dedecius: Ponowne spotkanie z 

Tadeuszem Różewiczem, tłum. Jacek Dąbrowski, [w:] „Nasz nauczyciel Tadeusz”…, 2003, s. 29. 
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kie z 1966 r. wspominał, już po śmierci Herberta, szef działu literackiego „Observera” i 

redaktor serii „Penguin Modern European Poems in Translation”, Alfred Alvarez:  

 
Herbert miał szczęście do znakomitych tłumaczy. W jego wierszach – w ich jasności, wewnętrznej 
równowadze i sile przekonań – było coś, co sprawiało, że nawet w tłumaczeniu zachowywały moc 
i pełnię, dorównującą każdej publikowanej wówczas poezji. W 1966 r. odbył się wielki międzyna-
rodowy festiwal poetycki w Berlinie. Występowali tam poeci z całego świata: z Polski przyjechali 
Różewicz i Herbert, ze Szwecji Tomas Tranströmer i Lars Gustafsson, z Czechosłowacji Miroslav 
Holub, z Jugosławii Vasco Popa, i wielu, wielu innych, ale to Herbert zawładnął festiwalem, choć 
nie przepadał za publicznym czytaniem swych utworów i pozbawiony był zupełnie talentu do au-
toreklamy. Od tamtej chwili znaczenie Herberta stało się oczywiste, zwłaszcza w Niemczech, gdzie 
uczyniono zeń jak gdyby honorowego niemieckiego poetę, podobnie jak w XIX wieku adoptowano 
tam Szekspira. Większość poetów niemieckich pokolenia dzisiejszych 50-latków znalazło się pod 
wpływem ironicznego i lakonicznego stylu Herberta.104 
 

Szwajcarski slawista, Germana Ritza, tak z perspektywy 2001 r.  podsumowuje fe-

nomen zaistnienia polskiej poezji polskiej w niemieckim kręgu językowym w l. 60.: „pol-

scy poeci na nowo obsadzają tradycyjne tereny imaginacji lirycznej, a przede wszystkim 

wnoszą ze sobą – bądź mówią o nim stanowczo – status poetycki tak absolutny i bez-

względny, z jakim po Rilkem, Georgem i Bennie żaden niemiecki poeta już się nie odwa-

żył wystąpić.”105 Uzupełnieniem i wyjaśnieniem sformułowania prof. Ritza mogą być 

ustalenia Ryszarda Przybylskiego dotyczące tego, co łączy postawę Różewicza i Herber-

ta: „Obydwaj poeci pisząc o «człowieku-osobie», walczą – zdaniem autora – z antyhuma-

nistyczną poezją «śmierci człowieka» oraz sprzeciwiają się koncepcjom politycznym i 

estetycznym sprowadzającym jednostkę do «zużytej maszyny» lub «egzemplarza w sta-

dzie».”106 Imperatyw etyczny wydaje się być w ogóle specyfiką polskiej literatury i wy-

nika z zapisanego w polskiej pamięci kulturowej przekonania o wyższości „prawd mo-

ralnych” – „prawd żywych, zasadniczych i całkowitych” – nad „zawsze cząstkowymi i 

moralnie obojętnymi, prawdami rozumowymi”107. Próba dotarcia do „prawd moralnych” 

jest zadaniem, jakie stawia sobie zarówno „uboga poezja” Różewicza (Denkler) i jego 

dramat wpisany przez Martę Piwińską do witkacowsko-gombrowiczowskiego nurtu 

‘literatury szyderczej’108, jak i twórczość autora Pana Cogito, zaliczonego przez Stani-

sława Barańczaka – wraz z Czesławem Miłoszem, Wisławą Szymborską oraz ich prekur-
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 Alfred Alvarez: Nie walczysz, to umierasz, tłum.  Adam Szostkiewicz „Kontrapunkt. Magazyn kulturalny 

Tygodnika Powszechnego” 1999 nr 1-2, s. 1, 6-7, tu 1. 
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 German Ritz: Różewicz po niemiecku. Początek dziejów recepcji, tłum. Jacek Dąbrowski, [w:] „Nasz nauczy-

ciel Tadeusz”…, 2003, s. 48. 
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 Ryszard Przybylski: Między cierpieniem a formą …, 1978, s. 157 n. 
107

 Andrzej Walicki: Adama Mickiewicza prelekcje paryskie, [w:] idem (red.), Polska myśl filozoficzna i społecz-

na. Wybór, tom 1: 1831-1863, Warszawa: Książka i Wiedza 1973, s. 226. 
108

 Por. Marta Piwińska: Różewicz, awangarda i tradycja, w: eadem: Legenda romantyczna i szydercy, Warsza-

wa: PIW 1973, s. 373-403, por. także s. 9 n. 
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sorem Cyprianem Kamilem Norwidem – do grona ‚ironicznych moralistów’109. Podsu-

mowując, można stwierdzić, że właśnie dwugłos, jaki w okresie „polskiej fali” stanowiła 

poezja Różewicza i Herberta – świadcząca o wielobarwności polskiej literatury – oraz 

silnie zaakcentowany w niej ‚imperatyw etyczny’ podnosiły atrakcyjność obydwu auto-

rów, a to z kolei umożliwiło niezwykle intensywną recepcję polskiej poezji w niemiec-

kim kręgu kulturowym. 

 

 

 

 

 

                                                 
109

 Por. Arent von Nieukerken, Zbigniew Herbert – Ironia jako zabieg retoryczny i postawa życiowa, w: eadem, 

Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu, 

Universitas Kraków 1998, s. 178-225, por. także s. 5 n. 


