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Urodził się w 1921 roku w Radomsku. W czasie
II wojny światowej był członkiem ruchu opo-
ru, podobnie jak jego brat, który został za-
mordowany przez gestapo w 1944 roku. Jest
niewątpliwie najbardziej znaczącym żyjącym

polskim autorem – poetą pisarzem, dramaturgiem – a według To-
ma Paulina wspaniałym „anty-poetą, który potrafił pisać wiersze
po dramacie oświęcimskim” w nurcie poezji odbudowującej sens
po tragedii Auschwitz. Utwory Różewicza przetłumaczono na po-
nad czterdzieści języków. Autor został nominowany do literackiej
Nagrody Nobla. W 2000 roku został uhonorowany Nagrodą Nike,
która należy do najbardziej prestiżowych nagród literackich w Pol-
sce. W 2007 roku otrzymał Europejską Nagrodę Literacką. Uważa-
ny przez zagranicznych krytyków i autorów za „jednego z wielkich
poetów europejskich XX wieku” (Seamus Heaney). „Ostatni żyją-
cy, naprawdę wielki polski poeta” – napisał James Hopkin w „The
Guardian”.
Spotkanie z twórczością i osobą Tadeusza Różewicza przywołu-

je wspomnienia. Pierwsze – szkolne – związane z czytaniem lektur,
gdy wśród omawianych wierszy pojawił się dramat o intrygującym
tytule Stara kobieta wysiaduje. Początkowo wywołał zdziwienie,
które z czasem zastąpiła refleksja. Utwór poświęcony kataklizmom
wojny, jej dramatycznym konsekwencjom, śmietnikowi dzisiejszej
cywilizacji oraz… starej kobiecie. Kobiecie wielokrotnie interpreto-
wanej jako Matka Ziemia, Matka Natura, Matka Śmierć, która sta-
je się jedynym stałym punktem odniesienia, nadzieją we
zburzonym i zaburzonym świecie.
Poeta wprowadza eksperymenty formalne; widoczne są wpływy

awangardy paryskiej. Dramat Różewicza różni się jednak od teatru
absurdu Eugéne’a Ionesco czy Samuela Becketta, zauważalna jest
polska uczuciowość i osobisty ton wypowiedzi autora. W konse-
kwencji powstaje teatr otwarty, gdzie dramat nie ma początku ani
końca, utwór zbudowany jest z dowolnych fragmentów narracyj-
nych, przypominających kolaż plastyczny. Dominuje forma grote-
ski wyrażającej jałowość egzystencji jednostki, wprowadzane są
przeciwstawne konstrukcje estetyczne, które zaskakują zmieniają-
cym się nastrojem – od patosu aż do trywialności. Prosta i lako-
niczna forma utworów Różewicza utrzymanych w spokojnej
tonacji, a przecież ukazujących zagładę, upadek kultury, cywilizacji
i wartości, wywierają silne wrażenie. Przypominają wymową twór-
czość Tadeusza Borowskiego, autora również niekonwencjonalnie
opisującego zagładę, wojnę i ludobójstwo.
Po latach, w 2001 roku, mogłam osobiście porozmawiać z poetą

w Londynie, podczas uroczystego festiwalu poświęconego jego
twórczości. WWhite Bear Theatre zaprezentowana została pre-
miera Kartoteki w wykonaniu Brit-Pol Theatre. Wydarzeniem in-
augurującym była promocja książki Różewicza pt. Recycling,
opublikowanej przez brytyjskie wydawnictwo Arc Publications.
Utwór jest opowieścią o współczesnej cywilizacji, w której przepla-
tają się idee, upadli politycy, przewrotni bankierzy. Autor wprowa-
dza również motywy angielskie – pojawiają się Tony Blair i książę
Karol, owieczka Dolly czy choroba szalonych krów. To poetycka
publicystyka ostro i nie bez złośliwości uderzająca w najsłabsze
punkty współczesnych systemów społecznych.
James Hopkin zacytował w „The Guardian” wypowiedź Róże-

wicza: „(…) jeden z niemieckich wydawców nie chciał tego publiko-
wać; orzekł, że poezja o wołowinie nie jest ciekawa. Powiedziałem
mojemu tłumaczowi, aby nie wysyłał tego wydawcom; powinien to
wysłać do polityków, rolników, a nawet samych krów”.
Poeta w skromnym, szarym garniturze, przyciszonym głosem, z

poczuciem humoru i przewrotnością, przywoływał wspomnienia
związane ze spotkaniami podczas międzynarodowych festiwali lite-
rackich, w których miał zaszczyt uczestniczyć w odległych zakąt-
kach świata. Wymienił plejadę poetów, opowiadał o Pablu
Nerudzie, Allenie Ginsbergu i wielu innych, dziś już nieobecnych,
którzy zaliczeni zostali do poetyckiego panteonu. Wspominał miej-
sca i ludzi, zaznaczając: „(...) orszak umarłych kolegów wciąż mi to-
warzyszy (...). Powiększa się również orszak odchodzących polskich
twórców (...). Nie chcę mówić o pogrzebach, ale o zmianie genera-
cji (...)”. Klamrę zamykajacą rozmowę stanowiło wspomnienie
związane z pierwszą wizytą poety w Londynie, kilkadziesiąt lat te-
mu. Było to podczas festiwalu, który – jak określił Różewicz – od-
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bywał się w betonowym budynku. Miał prawdopodobnie na myśli
Royal Festival Hall. Dodał, że londyński recenzent skupił się jedy-
nie na opisywaniu jego zbyt dużych butów, zbyt szerokich
spodni… Z uznaniem i nostalgią wspominał natomiast macedoń-
ski festiwal literacki, któremu towarzyszyły homeryczne scenogra-
fie, a poeci czytali wiersze na mostach i w monastyrach.
Po latach Londyn proponuje kolejne spotkanie z twórczością

Różewicza. Na brytyjskim rynku wydawniczym ukazała się książ-
kaMother Departs (Matka odchodzi, 1999). Wydanie angielskie,
w przekładzie Barbary Bogoczek, opublikowane zostało przez
Stork Press. Opisuje życie poety oraz jego matki Stefanii, jest – być
może – jego najbardziej osobistym dziełem. Matka – symbol cią-
głości, bliskiego związku z rodziną, tradycją, miejscem pochodze-
nia, słowem ojczystym. UtwórMatka odchodzi to wyjątkowe
połączenie prozy i poezji. Mówi o radości życia i agonii odchodze-
nia, tworzy bogate i złożone portrety matki i syna oraz ukazuje ich
dynamiczne, ważne związki. Różewicz tworzy portret życia i rela-
cji, które bywają brutalne, ale też przewrotne, prowokujące pozor-
ną naiwnością. Utwór przetykany jest fragmentami dzienników,
opowiadań i zapisków.
Przez długi czas w powojennej Polsce – mimo silnych związków

rodzinnych – słowo „matka” stanowiło obszar zaniechania i nie-
obecności. Po latach poeta żałuje i otwarcie zastanawia się, dlacze-
go nigdy nie spełnił najprostszych, wydawałoby się, obietnic, takich
jak wizyta w Krakowie, wspólne spotkanie w kawiarni. Nie uczynił
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drob�nych�ge�stów,�z�któ�rych�skła�da�się�ży�cie.�Sta�wia�py�ta�nie:�dla�cze�-
go�ich�za�bra�kło?�Po�ko�le�nie�Ta�de�usza�Ró�że�wi�cza�nie�po�tra�fi�ło�mó�-
wić�o�uczu�ciach;�po�tur�bo�wa�ne�przez�woj�nę�wkro�czy�ło�w�no�wą,
nie�zna�ną�epo�kę�„od�bu�do�wy�i�bu�do�wy�no�we�go”.�„No�we”�wy�ma�ga�ło
za�nie�cha�nia�war�to�ści�uzna�wa�nych�przez�po�przed�nie�po�ko�le�nia,�na�-
ka�zy�wa�ło�spo�glą�dać�w�przy�szłość.�A�prze�szłość�by�ła�czę�sto�zbyt�dra�-
ma�tycz�na,�by�do�niej�wra�cać.�Eu�ro�pej�skie�ru�chy�eg�zy�sten�cjal�ne
po�cią�ga�ły�rów�nież�pol�skich�twór�ców,�pro�po�no�wa�ły�po�dob�ne�war�to�-
ści.�Świat�bez�tra�dy�cji�wy�da�wał�się�mo�że�ła�twiej�szy�do�za�ak�cep�to�wa�-
nia,�po�cią�gał�–�po�rzu�co�no�ste�reo�p�ty�py,�sche�ma�ty,�usta�lo�ne�za�cho-�
wa�nia.�Mo�że�dla�te�go�wy�zna�nie�po�ety�–�swo�iste�po�że�gna�nie�z�mat�ką
–�sta�je�się�też,�sym�bo�licz�nie,�po�ko�le�nio�wym�roz�li�cze�niem�z�epo�ką.�
Ró�że�wicz�pod�świa�do�mie,�mi�mo�no�wa�tor�stwa�i�awan�gar�dy,�kon�se�-
kwent�nie�wra�ca�i�opi�su�je�naj�prost�sze�uczu�cia.�Za�uwa�żal�ny�du�alizm
utwo�rów�sta�no�wi�o�je�go�si�le.�Po�eta�od�mi�to�lo�gi�zo�wał�i�przy�wró�cił
zna�cze�nie�sło�wu�„mat�ka”.�Nadał�mu�pro�sty,�uczu�cio�wy�wy�miar.
Współ�cze�sna�twór�czość�ob�fi�tu�je�w�utwo�ry�po�etyc�kie�od�wo�łu�ją�ce

się�do�in�tym�nych,�czę�sto�trud�nych�zwie�rzeń.�Otwo�rzy�ły�się�ba�rie�ry
uwal�nia�ją�ce�naj�bar�dziej�pry�wat�ne�wy�po�wie�dzi�po�etyc�kie.�Pod�czas
mar�co�wych�spo�tkań�w�ra�mach�Eu�ro�pej�skich�Dia�lo�gów�Po�etyc�kich
na�Uni�ver�si�ty�Col�le�ge�Lon�don,�któ�rych�by�łam�współ�or�ga�ni�za�tor�ką,
wy�stą�pi�li�współ�cze�śni�po�eci�emi�gra�cyj�ni�i�kra�jo�wi,�rów�nież�de�biu�-
tan�ci.�Au�to�rzy�po�pro�sze�ni�zo�sta�li�o�wy�bór�zna�czą�cych�dla�nich
utwo�rów,�któ�ry�mi�chcie�li�by�się�po�dzie�lić�z�pu�blicz�no�ścią.�Iza�Smo�-
la�rek�i�Da�riusz�Be�re�ski�za�pre�zen�to�wa�li�wier�sze�po�świę�co�ne�mat�-
kom.�Ich�twór�czość�róż�ni�się�na�stro�jem�i�prze�ka�zem�li�rycz�nym.�W
wier�szu�Izy�Smo�la�rek�mat�ka�dra�ma�tycz�nie�od�cho�dzi�–�sym�bo�licz�-
nie,�każ�de�go�dnia:

sza re re ne ty
umie ra mo ja mat ka bez za an ga żo wa nia od czter na stu lat
a ja ma lu ję usta
przy glą dam się cie niut kim skrzy dłom brwi
na pra wiam fo tel z ro ku na rok co raz bar dziej bu ja ny
przez srebr ne ża lu zje słoń ce czy ta fran za kaf kę
po rzu co ne go na sto le

bla da musz ka owo ców ka
w płasz czu z sza rej re ne ty uważ nie ba da bieg
cza su i czy z te go bie gu uda się oca lić
smak rze czy oczy wi stych czu łe lep kie pięt no

umie ra mo ja mat ka któ ra przez ca łe ży cie na czy ta ła się rym kie wi cza
elio ta brech ta więc te raz na słu chu je ósme go kwar te tu dy mi tra
gdzieś od stro ny gru szy a ja jej mó wię ma muś
daj spo kój śmier ci ona od ra na jest nie spo koj na

W�utwo�rze�Da�riu�sza�Be�re�skie�go�Ver ba vo lant, scrip ta ma nent.
Mat ce,�po�eta�prze�ka�zu�je�to,�o�czym�Ró�że�wicz�ma�rzył�i�o�czym�z
ża�lem�pi�sał,�a�nie�speł�nił.�Po�eta�ob�da�ro�wu�je�mat�kę,�pi�sząc:
Przyj mij
Bu kiet kwia tów po lnych
Ob raz w akwa ma ry nie ma lo wa ny tę sk no tą
Wspo mnie nia ko lo ru la wen dy
I czu łość ja śmi nu
Lek ki po wiew bry zy nad je zio rem
Nie bo skłon utka ny mo im Zo dia kiem
Nie win ny pył kwit ną cej brzo zy
Bal la dę sta rej gru szy
Błot nych ka czeń ców po kło ny
Od wie dzi ny cza pli
To nic że si wej
A na wet go ści niec owa dów
Ta jem ni czy uśmiech Two je go la su
Któ ry
Tak ko chasz...

Są�to�już�in�ne�wy�po�wie�dzi�li�rycz�ne.�Oso�bi�ste,�zdy�stan�so�wa�ne,�peł�ne
no�stal�gii,�nie�bo�ją�ce�się�wy�znań,�na�wet�tych�wy�jąt�ko�wo�trud�nych.
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