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”J
ag bär ett förbud inom mig mot att 
skriva vackra dikter”, skriver  Tadeusz 
Różewicz som alltsedan debuten 1947 
omutligt försökt hålla sig till denna 
inskränkning. Hans dikter har aldrig 
röjt en enda ansats att framstå som 

vackra i konventionell mening, men de har ändå 
ofta fyllts av en annan sorts skönhet, nämligen den 
som har att göra med uppriktighet och med en 
känsla för vardagens storhet. Trots sin protest mot 
”aristokratmodernismen” och allt pingvinfint i 
1900-talets litteratur har Różewicz blivit beundrad 
och älskad för sin poesi, tidigare även för sin dra-
matik och sin prosa, men numera är det mest hans 
oortodoxa anti-poesi som uppskattas.

Dramatiken, omfattande uppemot 20 dramer, är 
starkt präglad av Beckett, men mindre experimen-
tell och betydligt mer jordnära utan ansats till 
meta fysiska övertoner – eller om man möjligen kan 
finna en sådan i två av hans mest citerade rader, 
med sin bjärta paradox ganska typiska för hans 
livshållning: ”leva utan gud är möjligt / leva utan 
gud är omöjligt”. 

Prosan, utan varje tillstymmelse till estetisk flirt 
med läsaren, har kretsat kring den vardagliga mora-
len. Den till svenska översatta romanen ”Min dotter” 
(1970) är den mest gripande skildring man mig veter-
ligt kan läsa om prostitutionen i Polen, om hur det 
förr om åren var vanligt att unga studentskor prosti-
tuerade sig för att kunna finansiera sina studier. 

Allt som Różewicz har gjort har i ett eller annat 
hänseende varit riktat mot den etablerade littera-
turen och den traderade estetiska smaken, som 
ständig protest mot allt skönskriveri och över huvud 
taget mot allt humanistiskt illusionsmakeri. Klassi-
cism och regelestetik betraktar han som akademiskt 
fjanteri, romantik och surrealism som rena rama 
griller för lättrörda själar med metafordille. Han är 
skoningslös mot den poetiska modernismen.

Är det möjligt att skriva poesi efter Auschwitz? 
Det trodde inte Adorno, men Paul Celan och Nelly 
Sachs visade att det var möjligt, åtminstone från off-
rens position. Hur skulle det vara möjligt för andra? 

Różewicz är på sitt sätt också ett offer, men av en 
annan sort. Han är en poet som har gripit till  vapen, 
som har gått till strid och skjutit andra människor. 
Han var polsk soldat under andra världskriget och 
tillhörde de partisaner som höll ut in i det sista, 
innan de tvangs gå under  jorden och i smärta åse 
den totala förödelsen och förnedringen av sitt land. 

Różewicz miste inte bara sin bror utan också de 
flesta av sina nära och kära under kriget. Utmattad 
och bottenlöst desillusionerad lade han ifrån sig sin 
k-pist och började skriva poesi, en vardaglig poesi, 
enkel och jordnära, en överlevandes poesi, utan 
 ansatser till estetiska excesser och retoriska glans-
nummer, en poesi som handlar uteslutande om det 
allra mest elementära, att man lever och andas. Och 
som känner misstro mot andra, mer uppblåsta 
 poeter:

det finns ingen poesi 
vid barnfödslar 
och inför döden

det finns ingen poesi 
klockan 22
den 1 mars 1961
det finns ingen poesi 
i en kall människa
och det finns ingen poesi
i en varm människa

i en ljum 
i en ljum kan den leva
växa vecklas ut

genom sprickan efter slaget efter sveket
sipprar den fram

Poesin skrivs inte av de mest brinnande andar-
na, de som är upptagna av livet och vad det har att 
erbjuda, heller inte av de kalla, maktens män och 
kvinnor, som är upptagna av att roffa åt sig höga 
löner eller inflytande över andra. Den skrivs av för-
lorarna, av dem som tycker att livet inte har blivit 
vad det borde ha kunnat vara. Det är själva utgångs-
punkten för den poetik som Tadeusz Różewicz hål-
ler sig till, och därför vill han inte imponera med 
snarfunnen konstfärdighet utan skriva sin poesi 
utifrån en låg position. 

D
en polska poesin efter andra världs-
kriget har i årtionden hävdat sig 
som något av det märkvärdigaste  
i vår samtida litteratur. En före-
löpare till den lysande poetgenera-
tion som stod upp ur askan efter 

andra världskriget är Czesław Miłosz, Nobelpris-
tagare 1980, denne lärde och desillusionerade ironi-
ker som landsflyktig i Kalifornien, på behörigt av-
stånd från det av Sovjetunionen politiskt och men-
talt  ockuperade Polen, fortsatte att skriva på polska 
och att i första hand kommunicera med en polsk 
publik, även när den inte fick läsa vad han skrev 
därför att en del av hans böcker blev förbjudna. 

Ironikern Miłosz, poet och essäist, och den noto-
riske skeptikern Witold Gombrowicz, prosaisten 
som har skrivit ett par av det gångna århundradets 
märkligaste romaner och dessutom en svit lika gift-
drypande som hämningslöst egocentriska dag-
böcker, fångade i sina verk något som antagligen 
ligger djupt i den polska folksjälen, sådan denna 
har danats under decennier av förtryck omväxlan-
de med nationalistisk yra. Man brukar fördomsfullt 
tala om polsk riksdag och ser med ringaktning på 
polackernas oförmåga att foga sig ens efter sig själ-
va. Givetvis ligger det inte i generna utan är en mot-
ståndsstrategi som har finslipats genom de öden 
och äventyr som historien har dragit in Polen i. 
Ingen kultur i världen är väl så ironisk som den 
polska. Om det finns någon konkurrens, kan den 
bara komma från Irland. Så har det i varje fall varit 
sedan andra världskriget. 

Den generation som växer fram efter Miłosz och 
kriget domineras av djupt originella litterära genier 
som Tadeusz Różewicz, Zbigniew Herbert och 
Wisława Szymborska. Różewicz är den antimoder-
nistiske och antiretoriske poeten, som när det begav 
sig betydde mycket för den svenska så kallade ”ny-

enkelheten” i början av 60-talet. Tillsammans med 
Jan Kunicki, en polsk flykting, översatte Göran Palm 
ett dikturval av Różewicz redan 1966. Det var tidigt 
och innan den polske poeten blev känd inom tyska 
och engelska språkområden. 

I 
samband med Solidaritetsrörelsens friska 
framfart och efter Sovjetväldets kollaps 
 uppfattades Różewicz under några år som en 
förlegad författare. Han hördes heller inte av 
bland de oppositionella. För en utomstående 
är det viktigt att ha klart för sig varför de unga 

realisterna inom den polska poesin, de som med 
Adam Zagajewski i spetsen först tycktes gå  
i Różewiczs fotspår och hylla tydlighet inom poe-
sin, liksom i en handvändning plötsligt ändrade at-
tityd och blev avancerade modernister i Miłosz och 
Herberts efterföljd. Den traditionella modernis-
mens visionära och utopiska inriktning passade 
bättre ihop med de nationalistiska strömningar 
som gavs fritt utlopp genom Solidaritetsrörelsen. 
Różewicz ställde sig utanför den nationella vågen 
och uppfattades av de unga som en överspelad po-
pulistpoet från någon aldrig förverkligad socialis-
tisk utopi.

I hastigheten såg de unga fel. Deras syn på 
Różewicz är nu en annan, inte minst efter vad som 
har skett i Polen efter 1989. Han ställde aldrig upp 
på den nationalistiska yran, lika litet som han tidi-
gare hade jamsat med i det förljugna samkvämet 
kring det klasslösa samhället. Först i efterhand, när 
befrielseyran har lagt sig, har han kunnat få sin 
upprättelse och kunnat återta sina rätta proportio-
ner som en av efterkrigstidens viktigaste och mora-
liskt mest rakryggade diktare. Han böjde sig aldrig 
en tum för den sovjetiska kolonialismen, men han 
kastade sig heller inte i armarna på den nationalis-
tiska vurm som i Polen har varit en hävstång för de 
demokratiska strävandena.

Visst kan Różewicz te sig extrem i sin trolöshet,  
i sin skepsis mot stora ord och mot övertygelser som 
driver människor endera till stordåd eller  moralisk 
blindhet. Unik i den polska efterkrigs litteraturen 
har han varit i så måtto att han aldrig för en enda 
versrad har satt sig på några höga hästar. Aldrig har 
han som Miłosz, Szymborska, Herbert eller Zaga-
jewski tillgripit ironin som verkningsmedel. Han är 
i sin rustika och listigt bond förnuftiga intellektuella 
attityd totalt främmande för denna annars så typis-
ka polska strategi att med ett snett leende antyd-
ningsvis viska det allra viktigaste liksom ur ena 
mungipan. Różewicz är omedelbar och vidöppen. 

Det mest vittfamnande dikturvalet, ett som verk-
ligen ger en uppfattning om både utveckling och 
konstans i författarskapet, är ”På diktens yta och  
i dess centrum” (1979), en kvalificerad volym i över-
sättning av Lennart Kjellberg i samarbete med 
 Józef Trypucko. Såvitt jag kan se verkar alla hittills 
publicerade översättningar av Tadeusz Różewicz 
livfulla på ett sätt som gör att man gärna inbillar sig 
att de lever upp till den blandning av programma-
tiskt avspänd pratighet och pregnans som lär kän-
neteckna originalen. 

I förordet till sin tolkning av ”Regio” (1996) be-
rättar Göran Sommardal om de olika Sverigebesök 
som Różewicz har gjort genom åren. Ända sedan 
60-talet har han varit här med jämna mellanrum, 
översatt som han har blivit då och då. Det är lätt att 
föreställa sig honom, prydd i den keps han brukade 
bära, då han, inbjuden av översättaren Jan Kunicki, 
skjutsades kors och tvärs genom Lund, sittande på 
pakethållaren på värdens cykel. Enligt utsago fann 
Różewicz denna belägenhet helt i sin ordning, lik-
som att Göran Palm och Göran Sonnevi vid samma 
tillfälle snart slöt upp och talade om för honom att 
han borde tacka nej till Nobelpriset i litteratur, om 
han någon gång skulle erbjudas denna småborger-
liga belöning. Ja, poesin finns överallt – hela episo-
den var naturligtvis en bekräftelse på vad Tadeusz 
Różewicz redan från början visste, alltsedan han 
vid 18 års ålder publicerade sin första dikt.

Den jordnära diktens 
mästare ur tiden
Tadeusz Różewicz skydde allt illusionsmakeri och skönskriveri,  
och skrev i stället så uppriktiga och vardagsnära dikter som möjligt. 
I går avled den länge Nobelpristippade polske poeten.

Tommy Olofsson är författare och kritiker samt pro
fessor i kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet.

Tadeusz Różewicz (1921–2014).  FOTO: JERZY OLEK  
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