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Alina Świeściak
Tadeusz Różewicz i poezja po apokalipsie

Niewielu możemy wskazać polskich pisarzy, którzy współtwo-
rzyli niemal wszystkie dwudziestowieczne przełomy literackie 
i „pomogli” polskiej literaturze przejść w nowe stulecie. Równie 
niewielu udało się do końca życia utrzymać żywy intelektualny 
i emocjonalny kontakt z rzeczywistością pozaliteracką – tylko 
nieliczni „starzy mistrzowie” nie porzucili tej rzeczywistości, by 
oddać się dociekaniom metafizycznym, senilnej nostalgii czy 
różnym mniej lub bardziej prywatnym rozrachunkom. W twór-
czości Tadeusza Różewicza, jednego z tych nielicznych, znajdzie-
my co prawda nostalgię, tropy metafizyczne i prywatne rozra-
chunki, ale nie one są tu najważniejsze i nie one decydują o tym, 
że postrzegamy tę twórczość jako ważny głos w dyskusji o no-
woczesności i ponowoczesności we wszystkich ich cywilizacyj-
nych, kulturowych, etycznych, estetycznych, artystycznych uwi-
kłaniach. Trudno więc wskazać autora, któremu na przełomie 
XX i XXI wieku poświęcono więcej tekstów krytycznych, książek, 
konferencji naukowych i z którym tak chętnie spierano się o es-
tetyczny i etyczny kształt współczesności.

Od Niepokoju do Tego i owego
Periodyzacja twórczości Różewicza, podobnie jak datowanie 
książek i pojedynczych tekstów, nie jest sprawą łatwą. Nawet de-
biut – dowiódł tego Andrzej Skrendo1 – budzi wątpliwości. Cho-

1  Zob. A. Skrendo, Tadeusz Różewicz i granice literatury, Kraków 2002, s. 
108–177.



3

dzi nie tylko o to, że mający status oficjalnego debiutu Niepokój 
z 1947 roku poprzedziły Echa leśne (1944) i zbiór W łyżce wody. 
Satyry (1946). Co ważniejsze, Niepokój – tak zresztą jak pozostałe 
tomy – ukazał się w tylu wersjach, że nie sposób ustalić jego ka-
nonicznego kształtu. Ten nieustanny transfer wewnątrz „dzieła” 
Różewicza – dokonywany przez samego Różewicza – sprawia, że 
wszystkie próby porządkowania jego twórczości zawsze będą 
nieco arbitralne. Spróbujmy ją jednak jakoś uporządkować.
Niepokój i bliska mu czasowo i tematycznie Czerwona rękawicz-
ka (1948) to książki mierzące się z problemem traumy wojen-
nej, potraktowanej jako najważniejsza cezura nie tylko w życiu 
doświadczającego jej podmiotu, ale i kultury. Stawką jest tu 
nazwanie tego, co się stało, i odbudowanie systemu wartości 
(„Szukam nauczyciela i mistrza / niech przywróci mi wzrok słuch 
i mowę / niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia / niech oddzie-
li światło od ciemności” – Ocalony, z tomu Niepokój). Literatura 
po wojennej apokalipsie ma więc według Różewicza znaczenie 
etyczne, jej estetyczne i metafizyczne źródła, jak mówi poeta, 
wyschły2. Kolejne tomy poetyckie – Pięć poematów (1950), Czas, 
który idzie (1951), Wiersze i obrazy (1952), Równina (1954), Srebrny 
kłos (1955) – próbują sprostać ideologicznym wymaganiom no-
wych czasów, można je więc uznać za tomy socrealistyczne. Na-
leży jednak pamiętać, że Różewicz nie był typowym „pryszcza-
tym” – nie wstąpił do partii, nie brał udziału w słynnym Zjeździe 
Szczecińskim i ani przez moment nie był prominentem systemu. 
Właściwie polityka nigdy go nie interesowała. Chcąc mieć z tą 
rzeczywistością jak najmniej wspólnego, udał się na „emigrację 

2  Zob. T. Różewicz, Proza, t. 2, Kraków 1990, s. 149.
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gliwicką” (do Gliwic przeniósł się z Krakowa i mieszkał tam do 
1968 roku; potem do końca życia mieszkał we Wrocławiu). Jak 
pisze Skrendo, Różewicz szukał socrealizmu „z ludzką twarzą”, 
humanistycznego, takiego, który mógłby stanowić odpowiedź 
na jego poszukiwania „nauczyciela i mistrza”, a potem, mimo 
poczucia bezwzględnej porażki tego systemu, częściej niż inni 
przyznawał się do swoich socrealistycznych wierszy3.
Tomy powstałe między 1956 a 1989 rokiem, a więc m.in. Poemat 
otwarty (1956), Formy (1958), Głos Anonima (1961), Nic w płaszczu 
Prospera (1962), Twarz trzecia (1968), Na powierzchni poematu 
i w środku (1983), wprowadzają i rozwijają tematy, które będą po-
jawiać się w twórczości Różewicza również później, m.in. temat 
sztuki, mięsnej cielesności, śmierci Boga, śmierci języka i poezji 
(rozwijam ten temat poniżej), milczenia, głosu anonima, kultu-
ry jako śmietnika. Wszystkie one jednak pozwalają się uzgodnić 
albo nawet wyprowadzić z wcześniejszej twórczości i wszystkie 
podejmowane są również w Różewiczowskim dramacie.
Historia tego dramatu zaczyna się i kończy – można rzec – tym 
samym „dziełem”. Różnice pomiędzy Kartoteką (1960) a Kar-
toteką rozrzuconą (1997) są spore, ale tożsamość i różnica za-
chowują tu idealny balans – wersja „rozrzucona” jest Kartoteką 
przemieszczoną w czasie, wypróbowującą swoją dyspozycję 
do opowiedzenia o nowej rzeczywistości. Dramatopisarstwu 
Różewicza przyświeca ten sam cel, który organizuje jego poezję 
– stworzyć dramat i teatr na nowo, poza obowiązującymi kon-
wencjami. Jest to więc dramat (i teatr) bez akcji, bohatera; który 

3  Zob. A. Skrendo, Twórczość Tadeusza Różewicza w zarysie, w: tegoż, 
Przodem Różewicz, Warszawa 2012, s. 23.
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woli monolog i didaskalia niż dialog; który testuje i coraz dalej 
przesuwa swoje rodzajowe i gatunkowe granice, aż do rozpadu, 
niemożności ukonstytuowania się. To właśnie przypadek Karto-
teki rozrzuconej. Zasadę organizującą pierwszą „wersję”, również 
polegającą na „rozrzuceniu” (bohater i akcja są „porządkowani” 
zewnętrznie, nie mają tożsamości), Różewicz absolutyzuje, pro-
ponując dramat, którego nie sposób zrealizować: ani przełożyć 
na scenę, ani nawet domknąć. Dramat ten „pisze się” podczas 
prób, ale jako że każda z nich jest inna, bo idzie za inną sugestią 
uczestników tego przedsięwzięcia, dramat rozrasta się monstru-
alnie. Jeśli weźmiemy jeszcze pod uwagę sugestię autora, żeby 
każdy przyszły reżyser dokładał doń własne wersje rozrzucenia 
– otrzymujemy formułę teatru niemożliwego.
Tomy poetyckie, które ukazały się po 1989 roku, stosują znaną 
już z wcześniejszych książek taktykę recyklingową, przepisują 
i dopełniają stare wiersze. Niektóre wątki, jak wątek wojenno-
-holocaustowy w nożyku profesora (2001), zamykają, inne rady-
kalizują. Do rangi supertematu urasta w nich krytyka popkultury. 
W tomach Kup kota w worku (work in progress) i To i owo Różewicz 
stosuje ryzykowną taktykę przechwytywania, reprodukowania 
massmedialnego bełkotu. Można ją uznać za kapitulację poety, 
który wie, że krytyka z pozycji (od dawna nieaktywnej) kultury 
wysokiej musi pozostać nieskuteczna, próbuje więc ośmieszyć 
popkulturę jej własnym, tyle że przesterowanym językiem.
Późnej twórczości Różewicza często stawia się pytanie o post-
modernizm. Andrzej Skrendo, który nazywa autora Niepokoju 
postmodernistą avant la lettre4, idzie, jak się wydaje, za autoroz-

4  Zob. A. Skrendo, Tadeusz Różewicz i granice literatury…, s. 376.



6

poznaniem samego poety, świadomego swojego kulturowego 
profetyzmu. „Ja takim postmodernistą [jak w zawsze fragment. 
recycling] byłem już czterdzieści lat temu i wcześniej. Można 
to znaleźć jeszcze w Niepokoju”5 – mówi Różewicz. I gdyby brać 
pod uwagę tylko jeden biegun jego artystycznej filozofii, ten 
związany z rozpadem świata, podmiotu i języka, obydwaj6 mie-
liby w jakimś sensie rację. Dla postmodernisty ten „rozpad” to 
jednak pluralizm, uwolnienie od metafizycznych i estetycznych 
ideologii nowoczesności, które to „uwolnienie” Różewicz zawsze 
postrzegał jako utratę.

Mimo wszystko awangardysta
Jednym z istotniejszych rozpoznań różewiczologii w ostatnich 
dwudziestu latach jest transgresyjny potencjał twórczości au-
tora Niepokoju. Dwie najważniejsze, jak sądzę, wydane w tym 
czasie książki na temat Różewicza prezentują go właśnie w ta-
kiej perspektywie. Ich autorzy, Andrzej Skrendo i Tomasz Kunz, 
pokazują, jak Różewicz problematyzuje granice, na których 
ufundowana została nowoczesność. Dowodzą, że nie jest on ani 

5  O modzie na Norwida i innych modach. Z Tadeuszem Różewiczem roz-
mawia M. Orski, „Odra” 1999, nr 11, s. 49.
6  Autorów i autorek widzących w Różewiczu postmodernistę jest wię-
cej, m.in. Grażyna Borkowska (O Tadeuszu Różewiczu dzisiaj, w: Sporne 
postaci polskiej literatury współczesnej, red. A. Brodzka, Warszawa 1994), 
Erazm Kuźma (Kto mówi w utworach Tadeusza Różewicza. Z problemów 
podmiotowości polskiej literatury współczesnej, w: Zobaczyć poetę, red. 
E.  Guderian-Czaplińska, E. Kalemba-Kasprzak, Poznań 1993), Ryszard 
Nycz („Tajemnica okaleczonej poezji”. Trzy glosy do twórczości Tadeusz Ró-
żewicza, tamże), czy Halina Filipowicz (A Laboratory of Impure Forms. The 
Plays of Tadeusz Różewicz, New York 1991). 
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poetą konstrukcji, ani destrukcji, nie sposób nazwać go ani opty-
mistą, ani pesymistą, nie stawia też wyraźnej granicy między 
estetyzmem i antyestetyzmem czy modernizmem i postmoder-
nizmem7. Dobrym oparciem dla tak postawionej diagnozy jest 
też wybór patronów, jakiego dokonuje Różewicz. Otóż został on 
namaszczony jako poeta przez awangardystę Juliana Przybosia 
(w twórczości którego, szczególnie początkowo, wyraźnie się za-
dłuża), ale największa literacka przyjaźń łączyła go z klasykiem 
Leopoldem Staffem.
Związek autora Niepokoju z awangardą nie ulega wątpliwości, 
mimo że, jak słusznie podkreślają badacze, jego eksperyment 
literacki nie miał nigdy na celu estetycznej rewolucji. Tu estety-
ka zawsze podporządkowana była etyce. Paradoksalnie jednak 
– większość różewiczologów zgodziłaby się z tym sądem – au-
tor Płaskorzeźby dokonał rewolucji w polskiej poezji, a niektórzy 
zgodziliby się i z tym, że zrewolucjonizował polski dramat.
Punktem wyjścia twórczości Różewicza wydaje się diagnoza, że 
dotychczasowa poezja, również w jej modernistycznych i awan-
gardowych wcieleniach, wyczerpała swoje możliwości, nie 
przystaje do zmienionej wojną sytuacji, poszukiwanie nowych 
rozwiązań związane jest zatem nie z estetycznym impulsem 
awangardy, ale z jej imperatywem społeczno-etycznym, koniecz-
nością reagowania na kulturowy kryzys i opisania tej „nowej 
skóry świata”. Twórczość Różewicza często przywoływana jest 
zatem jako przykład Adornowskiej krytyki estetyki, wybrzmie-

7  Zob. A. Skrendo, Tadeusz Różewicz i granice literatury…; T. Kunz, Stra-
tegie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza. Od poetyki tekstu do poetyki 
lektury, Kraków 2005.
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wającej w haśle „wszelka kultura po Oświęcimiu, włącznie z jej 
najwnikliwszą krytyką, jest śmietniskiem”8. Ostatecznie Ador-
no przyznaje jednak estetyczną i etyczną rację awangardowym 
poszukiwaniom, które mają cel przede wszystkim poznawczy9. 
Taki cel przyświeca też Różewiczowi – wielu badaczy i krytyków 
twierdzi, że dla polskiej poezji powojennej Niepokój to książka 
fundacyjna, rozpoczynająca nową epokę10.
Pisanie poezji „po Auschwitz” („w domu czeka na mnie / zadanie: 
/ Stworzyć poezję po Oświęcimiu” – Widziałem cudowne mon-
strum, Wiersze zebrane, 1976) wiąże się z koniecznością przekra-
czania obowiązujących wcześniej porządków, ze stosowaniem 
„nieczystej formy”, z wikłaniem się w sprzeczności. Wiąże się 
też z wyborem postawy nihilistycznej, rozumianej przez Róże-
wicza po nietzscheańsku (i adornowsku) – można powiedzieć: 
heroicznie – jako życie w świecie opuszczonym przez Boga, 
pozbawionym transcendentnych wartości i w związku z tym 
podlegającym coraz dalej idącej degradacji.
Na czym polega więc przełomowa rola Niepokoju? Różewicz to 
pierwszy polski powojenny „minimalista”, któremu zawdzięcza-
my uproszczenie, „odchudzenie” języka poetyckiego. Za pomocą 
okaleczonego języka Niepokoju poeta – taki był jego jasno wy-
rażony zamiar – chce maksymalnie zbliżyć się do okaleczone-

8  Th.W. Adorno, Rozważania o metafizyce, w: tegoż, Dialektyka negatyw-
na, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1986, s. 515.
9  Czymś takim jest dla niego na przykład muzyka dodekafoniczna 
Schönberga.
10  Zob. np. K. Karasek, Różewicz, Ungaretti i inni, „Literatura” 1988, nr 3, 
s. 52; P. Kuncewicz, Różewicz Tadeusz, w: tegoż, Leksykon polskich pisarzy 
współczesnych, t. 2, Warszawa 1997.
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go świata, prawdziwie go doświadczyć. W jakimś sensie zatem 
za pomocą środków literackich chce pokonać samą literaturę 
– przekroczyć granicę pomiędzy bezpośredniością a zapośred-
niczeniem. Cel wydaje się utopijny, ale poeta wypracował na-
rzędzia, które mają go do niego zbliżyć. Metafora Różewicza za-
pomniała o Peiperowskiej regule dziwności11, nie trzyma się już 
zasady nieograniczonej oryginalności, ale operując na materiale 
innym niż pojedyncze znaki – na zestawianych ze sobą obrazach 
rzeczywistości – staje się, jak określa ją Jan Błoński, wielką meta-
forą12, a więc narzędziem opisowo-poznawczym. (Taki status ma 
na przykład tytułowy warkoczyk z wiersza, którego „od zawsze” 
uczyły się polskie dzieci w szkole podstawowej (z tomu Pięć po-
ematów): „mysi ogonek ze wstążeczką” w obozie koncentracyj-
nym, zapewne w Auschwitz, jest „wielką metaforą” Holocaustu.) 
Podobnie zmieniają się wersyfikacja, składnia, frazeologia wier-
sza Różewiczowskiego13 – podlegają one daleko idącemu uprosz-
czeniu, tak by można było uznać, że wiersz pokonał dystans dzie-
lący go od rzeczywistości.
Wszystkie te językowe transgresje polegają, najogólniej rzecz 
ujmując, na kwestionowaniu reguł i granic języka poetyckiego 
nie tylko jako estetycznie uprzywilejowanego, ale po prostu 

11  Tadeusz Peiper, pierwszy radykalny polski poetycki awangardysta, 
definiował metaforę jako samowolne spokrewnianie pojęć, tworzenie 
związków pojęciowych, którym w świecie realnym nic nie odpowiada. 
Zob. T. Peiper, Metafora teraźniejszości, w: tegoż, Tędy. Nowe usta, Kraków 
1972.
12  Zob. J. Błoński, Szkic portretu poety współczesnego, w: tegoż, Poeci 
i inni, Kraków 1956, s. 261.
13  „Wierszem różewiczowskim” nazwano w polskiej literaturze odmia-
nę wiersza maksymalne zbliżonego do języka potocznego.
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jako wydzielonego z uniwersum językowego i pozajęzykowego. 
Konsekwencją tej strategii jest zbliżenie do potoczności (czę-
sto mówiono o prozaizacji wierszy Różewicza), ale i fragmen-
taryczność, kolażowość tej poezji, a nawet – można by powie-
dzieć, korzystając z jednego z ulubionych słów Różewicza – jej 
śmietnikowość. W tekstach tych przenikają się różne rejestry, 
dykcje, odmiany mowy, różne gatunki i rodzaje literackie; pro-
blematyczna staje się także granica między literaturą a meta-
literaturą – komentarzem do niej czy najróżniejszymi teoriami 
kulturowymi14 – i „nieliteraturą”. Innymi słowy, teksty Różewi-
cza nie są tylko dodatkiem, komentarzem do rzeczywistości, 
chcą być rzeczywistością samą, pełnią funkcję sprawczą i w tej 
sprawczości „wyręczają” podmiot15. Taki status tych wierszy 
uprawnia chyba do umieszczania ich w poszerzonym – obej-
mującym kulturowo-społeczne i estetyczne sprzeczności oraz 
utopie – polu oddziaływania awangardy.

Między fragmentem a całością
Jedną z istotniejszych, wpisujących się w poetykę transgresji 
praktyk w twórczości Różewicza – praktyk, które możemy inter-
pretować jako zakorzenione w aporetycznej formule moderni-
styczno-awangardowej – jest jej podwójne strukturalne umo-

14  Jak mówi Różewicz, jego wiersze są inkubatorami, w których wyklu-
wają się idee poetyckie, a postaci dramatu – wcieleniem określonych teo-
retycznych problemów. Zob. K. Braun, T. Różewicz, Języki teatru, Wrocław 
1989, s. 11, 72.
15  Na przykład filozofują na swój temat. Zob. Ufajcie obcemu przechod-
niowi. Z Tadeuszem Różewiczem rozmawia R. Chetwynd, przeł. G. Musiał, 
„Potop” 1991, nr 1, s. 8.



11

tywowanie. Chodzi o to, że poeta pracuje z fragmentem, który 
równocześnie na różne sposoby – chociaż często przez negację 
– odsyła do kategorii całości. Tę dialektykę fragmentu i całości 
współtworzą z jednej strony luźna, oparta na zestawieniu kon-
strukcja tekstu i jego, rzec by można, modularność (pozwalająca 
na przemieszczanie się poszczególnych całostek z tekstu do tek-
stu), z drugiej zaś podobne – luźne i „otwarte” – ustrukturowanie 
tej twórczości jako tekstowej całości. Na płynność jako zasadę 
rządzącą konstrukcją tej całości, skutkującą również trudnościa-
mi z jej periodyzacją, zwrócił, jak już mówiłam, uwagę Andrzej 
Skrendo. Po wnikliwym śledztwie udało mu się ustalić ścieżki wę-
drówek poszczególnych tekstów, łączące książki nawet znacznie 
od siebie oddalone w czasie16. Ten nieustanny „dialog z własnym 
dziełem”, a więc zmiany, cięcia, przemieszczenia, autocytacje, 
skutkujące efektem „work in progress”, krytycy początkowo po-
strzegali wyłącznie negatywnie – mówili o niegotowości, wybra-
kowaniu Różewiczowskiego tekstu17. Jak pokazał Tomasz Kunz, 
stawka tych strategii negatywnych jest o wiele poważniejsza – 
wyjście poza opozycję fragmentu – całości (powierzchni – głębi, 

16  Najbardziej spektakularnym wynikiem tego śledztwa jest chyba od-
krycie, że tom Matka odchodzi, czytany przez krytykę jako „oryginał”, pra-
wie w całości składa się z przedruków. Zob. A. Skrendo, Tadeusz Różewicz 
i granice literatury…, s. 119–151.
17  Andrzej Falkiewicz uznał, że wiersze Różewicza zorganizowane 
są raczej przez to, czego w nich brakuje, niż przez to, co w nich jest (A. 
Falkiewicz, W imieniu Anonima, w: tegoż, Fragmenty o polskiej literaturze, 
Warszawa 1982, s. 226), a Stanisław Barańczak o Twarzy trzeciej pisał, że 
w tomie tym działa reguła wyliczeniowego zestawienia, nierespektują-
ca zasad logiki (S. Barańczak, Okaleczona twarz Hypnosa, w: tegoż, Ironia 
i harmonia, Warszawa 1973, s. 14–15).
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wnętrza – zewnętrza, autonomii – zaangażowania) działa dez-
alienacyjnie, w miejsce instytucjonalnego modelu (opartej na 
tych opozycjach) komunikacji literackiej Różewicz proponuje 
strategię, która lepiej przylega do zmąconego, nieoczywistego 
etycznie i estetycznie współczesnego świata. Kunz posługuje się 
często pojęciem bricoleura – Różewicz-majsterkowicz składa 
„zupełnie nowe całości”18 z odpadków, śmieci, jest artystą lite-
rackiego recyklingu, tyleż naśladującym w swoich tekstach od-
padkowy charakter późnonowoczesnej i ponowoczesnej rzeczy-
wistości, co subwersywnie, krytycznie go przepracowującym19. 
Jego „forma na granicy formy”, bricolage’owa dynamiczna rów-
nowaga rekonstrukcji i destrukcji to „relacja ze świata” i zara-
zem sposób doświadczania i komunikowania straty po nim (po 
tym, jak zabrakło mu metafizycznych podstaw, świat zapada się 
coraz bardziej – a raczej spada „we wszystkich kierunkach”, jak 
w Spadaniu z tomu Twarz trzecia). Fragment byłby w tym przy-
padku melancholicznie rozumianą alegorią na zawsze utraconej 
całości. A kolaż, „formy nieczyste”, forma-śmietnik – tyleż formą 
niemożliwą (zaprzeczeniem formy jako całości), co wręcz jedyną 
możliwą (jedyną niezafałszowującą doświadczenia współcze-
snego świata).
Podobnie – melancholicznie – nacechowana jest Różewiczow-
ska koncepcja wiersza jako odprysku poezji, jej zawsze ułomne-

18  „Wiedziałem, że nic nie zrobię, jeżeli nie rozrzucę na wszystkie 
strony tych starych zabawek, klocków, nie powyrzucam i nie będę pró-
bował złożyć z nich zupełnie nowej całości” (K. Braun, T. Różewicz, Języki 
teatru…, s. 25).
19  Zob. T. Kunz, Strategie negatywne…, s. 221–222.
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go, niepełnego wcielenia20. Tu także widoczne jest dialektyczne 
uwikłanie fragmentu i całości. Wiersz-fragment to resztkowa 
forma poezji-całości: „Wierszy pisze się dużo […]. Wiersz jest 
zjawiskiem częstym, poezja jest zjawiskiem bardzo rzadkim… 
poezja, która w przeciwieństwie do wiersza, nie ma początku 
i końca”21. Wiersz, który nigdy nie „wyczerpie” poezji, „wiersz bez 
końca”, zmierza w stronę całości, tęskni za nią, ale cel (powrót) 
jest nieosiągalny, ponieważ poezja umarła. Wiersz jest więc 
świadkiem i dowodem śmierci poezji, w jakimś sensie jest też 
jej widmem – widmem poezji po śmierci poezji. Znowu jednak, 
tak jak w przypadku innych odczuwanych i komunikowanych 
w twórczości Różewicza braków, strat, odejść i śmierci – pamięć, 
tęsknota – a często i złość – trzymają te widma po stronie rzeczy-
wistości i nie pozwalają im stać się widmami ponowoczesnymi.

Trzy śmierci Różewicza
Śmierć to jeden z najważniejszych tematów w pisarstwie Ró-
żewicza – wpisana jest w tę twórczość od początku i ewoluuje 
wraz z nią. Najpierw jest cielesna, mięsna, z czasem staje się co-
raz bardziej abstrakcyjna. Cielesność śmierci wiąże się z traumą 
doświadczenia wojennego, a odcieleśnianie – z jej przemiesz-
czeniem na inne obszary: metafizyczny, kulturowy i estetyczny. 
W Niepokoju i kilku kolejnych tomach znajdziemy więc „furgony 
porąbanych ludzi” (Ocalony z tomu Niepokój) i ciało balansujące 

20  Zob. A. Skrendo, Tadeusz Różewicz i granice literatury…, s. 185.
21  T. Różewicz, Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie, Dwie tylko: poezja 
i dobroć... i więcej nic... Wykład, w: Tadeusz Różewicz. Doctor honoris causa 
Universitatis Silesiensis, Katowice 1999, s. 32.
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na granicy kształtu i bezkształtu, po baconowsku22 zwierzęce, 
spazmatyczne, abiektalne, ofiarnicze („góra mięsa / monstrual-
ny kadawer / poruszył się / w otwartym brzuchu / w zgiełku / 
grzebie kolec światła / i otworem w twarzy parują / wnętrzności” 
– O tej samej porze z tomu Nic w płaszczu Prospera). „Mięsność” 
Różewicza od początku idzie jednak w parze z celebrowaniem 
gestu utraty. Brak jest tu kategorią centralną, organizuje on 
zarówno świadomość podmiotu, jak rzeczywistość kulturową, 
staje się też problemem wewnątrztekstowym. To brak ontyczny 
i – przede wszystkim – metafizyczny, jego związek z traumą (wo-
jenną) jest silny, ale się do niej nie ogranicza.
Metafizyczny wymiar braku związany jest w wierszach Róże-
wicza ze śmiercią, a właściwie odejściem Boga. Motyw ten ma 
kilka źródeł, m.in. w Tako rzecze Zaratustra Nietzschego i teologii 
apofatycznej. Jak słusznie zauważa Ryszard Nycz, nietzscheań-
skie rozumienie śmierci Boga nie znosi tu jej znaczenia chrze-
ścijańskiego, schemat odkupienia i nietzscheańska, niezbawcza 
śmierć Boga pozostaną w twórczości Różewicza nierozstrzy-
galnie wieloznaczne i będą skutkować wielokrotnymi próbami 
dookreślenia, zbliżenia się do paradoksu wiary, jak w słynnej 
formule „życie bez Boga jest możliwe / życie bez Boga jest nie-
możliwe” (bez z tomu Płaskorzeźba). Apofatyczny rodowód tego 
motywu jest równie niejednoznaczny. Różewicz operuje właści-
wymi dla teologii negatywnej antynomiami i paradoksem (patrz 
wiersz bez), wielokrotnie odwołuje się do symboliki śladu i mil-

22  Francis Bacon jest malarzem, od którego Różewicz nie mógł się 
uwolnić. Poświęcił mu m.in. wiersz Francis Bacon czyli Diego Velázquez na 
fotelu dentystycznym z tomu zawsze fragment (1996).
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czenia, do różnych gestów odmowy, jak palec na ustach, trudno 
jednak powiedzieć, że za tymi symbolami i gestami skrywa się 
prawda nie do wysłowienia23. Ślady (tak Boga, jak człowieka) są 
tu tyleż wezwaniem do naśladowania (jak w wierszu o Bonhoef-
ferze), ile znakami pustymi, nieprowadzącymi donikąd („zosta-
wiłem przed sobą ślady stóp / i odszedłem w krainę bez światła” 
– *** („Einst hab ich die Muse gefragt”…) z tomu Płaskorzeźba).
Kolejna Różewiczowska śmierć, budząca bodaj największe zain-
teresowanie badaczy, również ufundowana jest na paradoksie. 
Umierająca poezja – czy też poezja po śmierci poezji – to po-
cząwszy od lat 60. jeden z głównych tematów twórczości autora 
Płaskorzeźby. Już w Rozmowie z księciem i Twarzy trzeciej poezja 
boleśnie konfrontowana jest z różnymi formami produkcji niear-
tystycznej i samym życiem. Wówczas też wprowadza Różewicz 
rozróżnienie pomiędzy poezją a wierszami: „Pamiętam że daw-
niej / poeci pisali „poezje” / można jeszcze pisać wiersze / przez 
wiele wiele lat // można też robić / inne rzeczy” (Można z tomu 
Rozmowa z księciem).
Pisanie wierszy po śmierci poezji mieści się w szerszej formule 
śmierci sztuki. Arthur C. Danto opisuje ją w kategoriach końca 
narracji, w ramach której sztuka zyskiwała uprawomocnienie. 
Sztuka posthistoryczna nie posiada już historycznego mandatu, 
posiada jedynie mandat instytucjonalny24. Dopuszcza i równo-
uprawnia wszystkie możliwe języki, dykcje, style, żaden z nich 

23  Jak mówi Dariusz Szczukowski, poety nie interesuje niemoc uchwyce-
nia transcendencji, ale niemożność wyrażenia opuszczenia. Zob. D. Szczu-
kowski, Tadeusz Różewicz wobec niewyrażalnego, Kraków 2008, s. 188.
24 A.C. Danto, Po końcu sztuki. Sztuka współczesna i zatarcie się granic 
tradycji, przeł. M. Salwa, Kraków 2013, s. 59.
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nie przylega jednak do tej rzeczywistości w sposób „naturalny”. 
Początkowo Różewicz rozumie śmierć poezji jako zanik sankcji 
estetycznej, będący konsekwencją zaniku jej uzasadnienia me-
tafizycznego, w późnych wierszach łączy ją z „eksplozją estety-
ki”, a więc spowodowaną nadmiarem bodźców estetycznych 
anestetyzacją. Jego wiersze – dotyczy to przede wszystkim tomu 
Kup kota w worku – wypełnione są treściami równie entropicz-
nymi i trywialnymi jak to, co biorą na warsztat; ujawniają pust-
kę społecznych i kulturowych praktyk, ale ani nie czerpią przy-
jemności z tego rodzaju strategii, ani nie wierzą w jej krytyczną 
skuteczność. Piotr Bogalecki we wszystkich Różewiczowskich 
„tak zwanych śmierciach” dostrzega potencjał postsekularny. Ich 
widmowy status pracuje na rzecz odzyskiwania sensu: widmo pu-
stego języka, przedrzeźniającego język mass mediów, w Kup kota 
w worku i To i owo jest zdaniem badacza rodzajem ofiary25, świa-
domym samowyniszczaniem się, będącym echem chrześcijań-
skiej kenozy, zaś „nadwidmo” Boga patronuje wszystkim inspi-
racjom, z niego bierze się ostatecznie sens poezji. Odpowiednią 
formułą dla Różewiczowskich procedur negatywnych, opartych 
na paradoksie, antynomii, nierozstrzygalności, wydaje się więc 
(również mająca związek z postsekularyzmem) Vattimowska 
słaba ontologia (będąca wyjściem z i powrotem do metafizyki) 
– i per analogiam: słaba estetyka. Wchodząc z popkulturą w re-

25 Zob. P. Bogalecki, Widma poety. Poeta widma, w: Próba rekonstrukcji. 
Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza, red. T. Kunz, J. Orska, Kraków 2014, 
s. 133–156. O ofierze składanej z siebie, z własnych możliwości w odnie-
sieniu do strategii stosowanej w ostatnich tomach mówi również Piotr 
Śliwiński (nazywa ją „poetyckim wandalizmem”); zob. tenże, Różewicz: na 
koniec, w: Próba rekonstrukcji…, s. 87–97.
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lacje ikoniczno-ironiczne, Różewicz uruchamia proces „przebo-
lenia” metafizyki. Jego wiersz, będący krzywym zwierciadłem 
kiczu masowych mediów, spłyconych dyskursów publicznych 
i najróżniejszych pseudowartości, jak za czasów Niepokoju pró-
buje „dotknąć” zdegradowanej rzeczywistości, teraz dodatkowo 
zmediatyzowanej i upopowionej, oczekując jakiejś (negatywnej) 
catharsis. Robi to, podobnie jak wcześniej, ponieważ ciągle może 
skonfrontować tę rzeczywistość z rzeczywistością inną – już nie 
tą, w której słowo było ciałem, ale tą, w której o tym związku pa-
miętano. Późny Różewicz, zamieniający wiersz w ponowoczesny 
śmietnik – po to, żeby świat dowiedział się, że jest śmietnikiem 
– wydaje się figurą jeszcze bardziej tragiczną niż ten z Niepokoju.
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