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Zagadka Porfiriusza. Różewicz i problem pojedynczości

Opublikowany w 1998 roku poemat recycling Tadeusza Różewi-
cza1 do pewnego stopnia jest kontynuacją dotychczasowych dokonań 
poety: napisany w charakterystycznej poetyce, pełen autotematycz-
nych odniesień wraca do wielokrotnie podejmowanych problemów. 
„Poeta w płaszczu z gazety”2 grzmi więc na nowo o upadku cywili-
zacji, stroniąc od metafory, dekonstruując język poetycki, ironizując 
na temat kolegów po fachu. Jednak w recyclingu gra toczy się tak-
że o inną stawkę: spomiędzy krytyki „przestępczej nie-moralności 
nauki”, polityki, ekonomii i giełdy (R, s. 116), poprzez gazetowy 
śmietnik przeziera istotny problem ontologiczny: jak postaram się 
udowodnić, Różewicz stawia podstawowe pytanie o możliwość zde-
finiowania tego, co pojedynczo ludzkie, a tym samym utrzymania 
pojęć jednostkowości i człowieczeństwa w krainie późnej nowocze-
sności. Emblematem tych rozważań staje się nieforemna forma re-
cyclingu – rozumianego jako praktyka twórcza, ogólny mechanizm 
rzeczywistości i ontologiczna zasada samostanowienia. U Różewi-
cza refleksja dokonuje się bowiem równolegle na obu poziomach: 
reprezentacji i samego tekstu, długiego wiersza, das lange Gedicht, 
a „[l]ogiczne znaczenie i lexis” w recyclingu „rzeczywiście podróżu-

1 T. Różewicz, recycling, [w:] tegoż, zawsze fragment. recycling, Wrocław 1998,  
s. 116 (dalej R i numer strony).

2 Por. U. Glensk, Poeta w płaszczu z gazety, [w:] Przekraczanie granic. O twór-
czości Tadeusza Różewicza, red. W. Browarny, J. Orska, A. Poprawa, Kraków 2007.
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ją tą samą drogą”3, tworząc coś w rodzaju filozoficzno-artystycznego 
manifestu. 

Zacznę jednak od pewnego spotkania – opisanego w literaturo-
znawczym evergreenie, Otchłani Bolesława Leśmiana.4 Jeśli zinter-
pretować sytuację opisaną w utworze diachronicznie, jako sekwen-
cję wydarzeń rozciągniętych w czasie, wiersz objawi nam się jako 
zapis szczególnego egzystencjalnego doświadczenia. Ludzki podmiot 
wyrusza na spotkanie z tym, co radykalnie od niego odmienne: z ot-
chłanią. O odmienności tej decydują dwa czynniki: pamięć – historia 
zapisana w jego doświadczeniu („znój mego żywota”) i twarz – fizjo-
nomiczna cecha dystynktywna, „tak niepodobna do tego, co leśne”, 
nośnik pojedynczości. Otchłań, która początkowo jest przedmio-
tem obserwacji („Widzę otchłań, co skomląc, w gęstwinie się mio-
ta”), stopniowo narusza bezpieczny dystans i zaczyna być odbierana  
w sposób afektywny („Czuję rozpacz jej nagą, czuję głód jej bosy”). 
Wreszcie – podmiot dosięga „niepodobne”: „I oczy, które we mnie 
przez mętne szkła rosy / Widzą kogoś innego, niż ten, k t ó r y  je-
stem” (wyróż. – A. S.). Co się zmieniło? Jak się zmieniło? Podmiot, 
który w pierwszym wersie wkroczył w gęstwinę, którego pojedynczą 
tożsamość wyznaczała własna przeszłość i niepowtarzalna fizjono-
mia, uwięziony w spojrzeniu otchłani, staje się – lub okazuje, jeżeli 
zrezygnujemy z procesualnej interpretacji – inny. Czy mógłby zmie-
nić się/być inny inaczej? Składnia oferuje nam dwa alternatywne wyj-
ścia: mógłby stać się inny niż ten, j a k i  jest, lub ten, k i m  jest. 
Intuicyjnie wyczuwamy, że druga zmiana ma większą wagę: moja 
tożsamość dopuszcza zmiany atrybutów; jeśli zmienia się we mnie to, 
kim jestem – sprawa robi się znacznie poważniejsza. Klasyczna onto-
logia, z wprawą zdobytą w trwających od stuleci sporach o uniwersa-
lia, podsuwa nam poręczne rozróżnienie, które może rozjaśnić nieco 
tę kwestię: jakości dzielą się na akcydentalne (jaka jestem?) i istot-
ne (kim jestem?); te drugie pozwalają na pogrupowanie indywiduów 
w gatunki i rodzaje. Arbitralność tej hierarchii jest oczywista, choć 

3 P. de Man, Tropy (Rilke), [w:] tegoż, Alegorie czytania. Język figuralny u Rous-
seau, Nietzschego, Rilkego i Prousta, tłum. A. Przybysławski, Kraków 2004, s. 71.

4 B. Leśmian, Otchłań, [w:] tegoż, Zwiedzam wszechświat. Wybór wierszy, wybór, 
wstęp i oprac. W. Bolecki, Warszawa 2001, s. 334.
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ugruntowana na zdroworozsądkowych przeczuciach dotyczących in-
tegralności jednostki (posiadanie blond włosów wydaje się nie mieć 
tej wagi co zdolność do śmiechu lub komunikacji za pomocą języka). 
Językowy usus nie traktuje tej dystynkcji aż tak poważnie: zazwyczaj, 
gdy zmienia się to, kim jestem, gdy zmieniam się „nie do poznania”, 
dalej postrzegam siebie jako siebie: inaczej definiuję to, skąd pocho-
dzę i jakie wartości określają moje cele – wciąż jednak jestem sobą, 
rozpoznaję siebie w poprzednich wcieleniach. Bez względu na to, czy 
różnicę „kim”, różnicę istotną, potraktować na modłę ontologiczną 
czy „doświadczeniową”, razem z różnicą „jaki” stanowią one przy-
kład różnicy, którą filozofia zwykła nazywać jakościową (decydującą 
o tożsamości typów, pozwalającą grupować indywidua wedle cech 
stanowiących o ich podobieństwie). Co jednak interesujące, Leśmian 
wybiera trzecią drogę: to, co radykalnie różne ode mnie, to, co rów-
nocześnie nie-ludzkie (jeśli historię/pamięć oraz twarz uznać za ce-
chy dystynktywne człowieka jako szerszej kategorii), widzi we mnie 
„kogoś innego, niż ten, k t ó r y  jestem”. Czym różni się ta różnica od 
różnic poprzednich? Tym razem stawką jest tożsamość pojedynczego 
ze sobą samym, tożsamość indywiduum. Nie chodzi o to, że różnię się 
jakąś właściwością – w spotkaniu z otchłanią jestem czymś radykal-
nie, maksymalnie innym: odrębną rzeczą jednostkową. To nie różnica 
jakościowa oddziela podmiot od niego samego z pierwszego wersu, 
lecz różnica numeryczna. 

Aby lepiej zobrazować ten paradoks, przywołam botaniczny sche-
mat trzeciowiecznego komentatora Arystotelesa, Porfiriusza z Tyru. 
Porfiriusz, komentując Kategorie5, stara się stworzyć elegancki defi-
nicyjny model, który pozwoli uporządkować bałagan pojęć ogólnych, 
którymi chce posługiwać się filozofia. Każdą z Arystotelesowskich 
kategorii możemy zatem rozpisać na bardziej szczegółowe rodzaje  
i gatunki – kiedy na przykład substancja będzie najwyższym rodza-
jem, aby dotrzeć do pojedynczego człowieka, do Platona albo Sokra-
tesa, musimy przejść po rozwidlających się konarach kolejnych pozio-
mów długiego łańcucha powszechników (pojęć ogólnych): ciał, ciał 
ożywionych, zwierząt, zwierząt rozumnych. Dotarłszy do najbardziej 

5 Porfiriusz, Wstęp do Kategorii Arystotelesa, [w:] Arystoteles, Kategorie i Hermeneu-
tyka z dodaniem Isagogi Porfiriusza, tłum., wstęp i przyp. K. Leśniak, Warszawa 1975.
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szczegółowego poziomu ogólnej klasyfikacji – gatunku człowieka, 
poniżej – lub powyżej, jeśli chcemy zobaczyć w schemacie Porfiriu-
sza kontury drzewa – napotkamy rozciągającą się mnogość indywidu-
ów, z których każde składa się z cech odrębnych o niepowtarzalnym 
układzie.6 W gąszczu bytów dwa indywidua, Platon, Sokrates lub im 
podobni, różnią się nie gatunkiem, lecz liczbą – wszyscy podobni  
w typie, lecz numerycznie różni, unikalni w swej pojedynczości. Pa-
radoks sytuacji Leśmianowskiego bohatera polega zatem na tym, że 
gdy dosięga go spojrzenie „niepodobnego”, okazuje się on radykalnie 
inny od tego, którym jest, jak gdyby przeskoczył między koralikami 
liczydła, zmienił swą numeryczną przynależność.

Schemat drzewa Porfiriusza ukazuje fenomen bycia pojedynczym, 
nie tłumaczy jednak, na czym miałoby to dokładnie polegać: krok 
za ostatnim gatunkiem rozpościera się kraina tego, co jednostkowe  
i w jakiś sposób nieokreślone. Pojedyncze zawsze dzieli, pisze Por-
firiusz, ogólne jednoczy, jednak jak podział ten przebiega, pozostaje  
w sferze domysłów. Arystoteles i jego epigoni za zasadę jednostko-
wienia, principium individuationis, uważali materię, nie formę. To-
masz z Akwinu usiłował rozwiązać sprawę, dodając do Arystotele-
sowskiego compositum jednostkową rozumną duszę; Duns Szkot pro-
ponował uznać jednostkowość za szczególną właściwość, haecceitas. 
Począwszy od Kartezjusza, materia zostaje na wieki potępiona jako 
bezwładny i pasywny ciężar, poruszany wysiłkiem jednostkowego res 
cogitans, myślącego „ja”. Bycie pojedynczym łączy się zatem z akty-
wizmem, działaniem, ingerowaniem w bierną rzeczywistość, to spra-
wa „tzw. duszy” (R, s. 116), rozumianej od tej pory jako świadomość. 

Nowoczesność czyni definicyjny wysiłek rozpoznania właściwo-
ści człowieka, tego, co stanowi o jego indywidualności i co różni go 
od otaczającej rzeczywistości, szczególnie problematycznym. Postę-
pującemu utowarowieniu i odczarowaniu, industrializacji i alienacji, 
odkryciom nauki i fin de siècle’owi towarzyszy dekonstrukcja ludz-

6 Zgodnie z Leibniza zasadą tożsamości nieodróżnialnych, jeśli coś posiada do-
kładnie te same własności co ja, musi być mną. Kontrprzykładem dla tego prawa 
są tzw. „kule Blacka”, które choć identyczne, zachowują różnicę numeryczną, por.  
M. Black, Zasada identyczności rzeczy nieodróżnialnych, tłum. M. Iwanicki, „Rocz-
niki Filozoficzne” 2007, t. 55, nr 1, s. 285-296.
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kiej podmiotowości, szczególnie bezwzględną formę przyjmując  
w pismach hermeneutów podejrzeń. Leśmian w paradoksalnym za-
kończeniu swojego wiersza wyraża i tematyzuje jeden z owych lęków, 
przywianych przez wicher historii: strach przed utratą jednostkowo-
ści, coraz silniejsze poczucie, że to, co rozpływa się w powietrzu, to 
nie tylko wyznaczniki ekonomicznego porządku, ale także kategorie 
fundamentalne dla stanowienia własnej pojedynczości i definiowania 
tego, co ludzkie. Tę ogólną atmosferę rozproszenia i ekscytacji dobrze 
oddają inni wielcy „epoki”: Bergson pisze o „niezliczonej mnogości 
drgnień”7 materialnej rzeczywistości (1896), niemiecki embriolog 
Hans Driesch, tworząc własną koncepcję witalizmu, podkreśla ak-
tywną rolę materii obdarzonej „entelechią”8 (1908), Rilke w liście do 
Witolda Hulewicza (1925) stwierdza, że jego Elegie duinejskie uka-
zują przejście od widzialnego, dotykalnego świata do niewidzialnych 
wibracji i drżeń naszej własnej natury9, powieści Kafki (1925-1927) 
opisują bohaterów zagubionych w biurokratycznych systemach, któ-
re endemicznie produkują sygnały o nieznanym bliżej pochodzeniu. 
Ludzkie okazuje się nagle przyległe do tego, co zwierzęce, mecha-
niczne, materialne i niezróżnicowane, a granice między materią i ży-
ciem, pasywnym i aktywnym, organicznym i nieorganicznym, mate-
rialnym i duchowym, ludzkim i nie-ludzkim tracą na wyrazistości.

Z politycznego punktu widzenia ten krytyczny moment w historii 
ludzkiego samostanowienia, definiowania tego, co ludzkie i jednost-
kowe, sportretowała Hannah Arendt w Korzeniach totalitaryzmu.10 
Analizując kondycję uchodźców, licznych w Europie, począwszy od 
zakończenia pierwszej wojny światowej, a w szczególności europej-
skich Żydów, Arendt przytacza paradoksalne dzieje „praw człowieka” 
jako podstawowego przywileju każdej jednostki. Prawa człowieka, 

 7 H. Bergson, Materia i pamięć. Esej o stosunku ciała do ducha, tłum. R. J. We-
ksler-Waszkinel, przekład przejrzał, poprawił i posłowiem opatrzył M. Drwięga, Kra-
ków 2006, s. 165.

 8 Por. J. Bennett, A Vitalist Stopover on the Way to a New Materialism, [w:] The 
New Materialisms. Ontology, Agency and Politics, eds. D. Coole, S. Frost, Durham-
London 2010.

 9 Por. R. M. Rilke, Druga strona natury. Eseje, listy i pisma o sztuce, tłum. i ko-
ment. T. Ososiński, Warszawa 2010.

10 Por. H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, t. 1, tłum. D. Grinberg, M. Szawiel, 
Warszawa 2008.
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scheda po oświeceniowym optymizmie, niezależne od historii, mia-
ły wynikać z ludzkiej „natury”, wyrażać jej istotę. Prawo do posia-
dania praw, przynależenia do ludzkości, zapewniało zatem samo 
człowieczeństwo. Jak jednak pokazał przykład uchodźców, których 
zaczęło przybywać w burzliwym okresie między dwiema wojnami, 
prawa człowieka, jeśli oddzielić je od praw obywatelskich i narodo-
wych, mimo że w powszechnym przekonaniu należą się wszystkim, 
skwapliwie umykają jasnym definicjom. Człowiek, który jest tylko 
człowiekiem, traci wszelkie własności niezbędne do tego, by zostać 
rozpoznanym jako człowiek przez innych. Paradoksalnie w swojej 
niewinności bezpaństwowcy tracili wszelkie przywileje, a żeby zo-
stać przez prawo zauważeni, musieli to prawo złamać. Problem osób 
bez państwa nie polegał na tym, że nie byli wobec prawa równi, ale 
na tym, że dla tego prawa w ogóle nie istnieli. Abstrakcyjna nagość 
bycia człowiekiem i niczym więcej w przypadku ludzi, którzy stracili 
wszelkie inne związki i właściwości, okazywała się odarta z wszelkiej 
świętości: definicja przez przynależność do rasy ludzkiej upodabnia 
człowieka do zwierząt, klasyfikowanych wedle gatunków. Uchodźcy 
zdejmują maskę obywatela – kontynuuje tok tych rozważań Giorgio 
Agamben – i ukazują rozziew u podstaw nowoczesnego państwa,  
w którym biologiczny fakt narodzin sztucznie utożsamiany jest z po-
zyskaniem życia politycznego, obywatelstwa.11 Uchodźcy, urodzeni, 
lecz pozbawieni narodowości, to nagie życie, które zasługuje tylko na 
życie, pojedyncze ciała pozbawione jednostkowości. 

Wyraźna u Arendt potrzeba rozwikłania owej „zagadki Porfiriusza”, 
ustalenia cech dystynktywnych tego, co ludzkie, i zgłębienia nume-
rycznej różnicy w – napisanym niemal pół wieku po Korzeniach tota-
litaryzmu – recyclingu Różewicza staje się jeszcze bardziej nagląca,  
a czynione przez poetę rozpoznania okazują się nie tylko bardziej 
radykalne, ale podważają samą zasadę pojedynczości. „Główne wąt-
ki” podzielonego na trzy części poematu (Moda, Złoto, Mięso) poeta 
streszcza w ironicznym postscriptum: utwór mówi o tym, że „ani »su-
mienie«, ani zdrowy rozum nie dają żadnej gwarancji, że ludzie nie 
będą fabrykować taśmowo ciał ludzkich i form zwierzęcych pozba-

11 G. Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, tłum. M. Salwa, 
posł. P. Nowak, Warszawa 2008, s. 180.



295

wionych tzw. duszy. Wszystko mieści się w ludzkim mózgu: priony 
i kwanty, bogowie i demony...”, a „zaplanowana jałowość i bezwyj-
ściowość stała się głównym elementem składowym utworu...” (R,  
s. 116). Pod wspólnym szyldem recyclingu spotykają się zatem dwie 
płaszczyzny – „logiczne znaczenie i lexis”: filozoficzna dywagacja na 
temat odjednostkowienia oraz artystyczna realizacja koncepcji dłu-
giego wiersza, który ma uchwycić ową kondycję człowieka pozba-
wionego pojedynczości – i jak postaram się pokazać, „rzeczywiście 
podróżują tą samą drogą”. 

W poemacie kluczowy dla Różewicza proces utraty indywidual-
ności postępuje wraz z rozwojem samego utworu. Część pierwsza 
(Moda) rozgrywa się równolegle w dwóch planach czasowych: 1944  
i 1994, oddzielonych dystansem, który powraca w refrenicznych repe-
tycjach: „po pięćdziesięciu latach”. Świat obozów koncentracyjnych 
i rzeczywistość kolorowych magazynów łączy żywioł mody, która 
w recyclingowym trybie powtarza i reprodukuje układy znaczących: 
wojskowe kurtki i czapki „po pięćdziesięciu latach” stają się hitem 
wybiegów, jakby w historycznej amnezji odtwarzając wzory sprzed 
lat. Moda, nośnik różnicy, która „nadaje charakter” poszczególnym 
jednostkom, tutaj, zamiast być rzecznikiem indywidualizacji, okazuje 
się zarażona wirusem upodobnienia: rezonuje przeszłością i historią, 
przywołuje rzędy pasiaków, tłumy więźniarek niemożliwych do roz-
różnienia, pozbawionych tożsamości, twarzy i imion. Poeta wywołuje 
te duchy przeszłości, powtarzając obozowe wyzwiska: „alte Gazette”, 
„Krematoriumsfigur”, „alte Hut alte Fetzen alte Krippe” (R, s. 95), 
a element stroju (stary kapelusz) pośród innych wyzwisk służy jako 
metonimiczny znak uprzedmiotowienia. U Różewicza indeksalnie po-
łączone z przeszłością rzeczy, buty i okulary zalegające w muzeach 
Holokaustu, które „krwawią historią”, zostają zastąpione żywiołem 
znaków oderwanych od materialnego nośnika, powtarzanych przez 
modę trendów i gestów, które nieświadomie przywołują pamięć, oka-
zują się historią z a r a ż o n e. Moda w ironicznym geście powtarza 
znaczące kolorów i wzorów, zamiast jednak ulgi indywidualizacji, 
przynosi wizję pozbawienia jednostkowości, zatopienia się w masie 
identycznych ciał. 
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Granice podmiotowości zostają drastycznie naruszone, a ciało 
przestaje być limesem pojedynczego; członki tracą funkcję elemen-
tów hierarchicznie zbudowanej całości; zamiast grupy osób widzimy 
gąszcz rąk i nóg, ogolonych głów o twarzach pozbawionych dys-
tynkcji: „patrzał do ust kazał podnieść język / między palce u rąk  
i nóg / i w kiszkę stolcową / i do uszu” (R, s. 94). Różewicz penetruje 
z bezwzględną uwagą ów bezkształtny teren – królestwo indywiduów 
– które w jego wizji jeszcze bardziej wzbrania się przed klasyfikacją. 
Obozowy świat wypełniają już nie Sokrates, Platon i im podobni, ale 
raczej taśmowe ciągi, rzędy pasiaków i kolumny ludzi bez twarzy.  
W ponurym krajobrazie pierwszej części poematu pobrzmiewa nie 
tylko diagnoza Arendt, wedle której posiadanie jedynie indywidualno-
ści pozbawia ją wszelkiego znaczenia, ale i podążającego tropem jej 
rozpoznań Agambena, dla którego w postaci obozowego muzułmani-
na realizuje się w pełni nakreślony przez Arendt scenariusz odjednost-
kowienia uchodźców: zanika „możliwość odróżnienia człowieka od 
istoty nieludzkiej”.12 Owa nieludzkość postaci zaludniających obozy 
zasadza się na opisanym wcześniej paradoksie: człowiek, który oka-
zuje się jedynie człowiekiem jako takim, całkowicie immanentnym 
nagim życiem, zatraca swoje ludzkie rysy. 

Niemieckie wyzwiska, którymi określano więźniarki obozów, potę-
gują obraz rozpadu ludzkich form: kobiety to alte Fetzen – stare szma-
ty (gałgany, resztki), alte Gazette – stare gazety, vollgestopfter Strumpf 
– wypchane pończochy. Zamiast zbioru jednostek otrzymujemy zatem 
plątaninę strzępków, resztek i rozkładającej się cielesności. „Ludzie 
byli dla mnie zrobieni tylko ze skóry i mięsa, podejrzewałem, że  
w środku nic nie mają” – pisze gdzie indziej Różewicz (Nowa szkoła 
filozoficzna; P I, s. 11713), „wypchana skóra / nie kocha nie cierpi / nie 
śmieje się i nie płacze / udaje udaje” (Przystosowanie; PZ, s. 90), „fu-
terał pochwa skóra pusta” (Duszyczka; OTD, s. 53), „drze się miękko 
/ jak gazetowy papier (...) // rozdziera się / wzdłuż / od krtani / aż po 

12 G. Agamben, Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek, tłum. S. Królak, War-
szawa 2008, s. 47.

13 Skróty odnoszą się do następujących tomów Różewicza: PZ – Poezje zebra-
ne, Wrocław 1976; OTR – Opowiadanie traumatyczne. Duszyczka, Kraków 1979; 
P I – Utwory zebrane, t. 1: Proza. 1, Wrocław 2003; NP – Na powierzchni poematu  
i w środku. Nowy wybór wierszy, Warszawa 1989.
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odbyt” (***drze się miękko…; PZ, s. 581). Obóz wypełnia amalgama-
tyczna i nieczysta, nierozkładalna na samoistne elementy, lecz imma-
nentnie heterogeniczna masa żywo-martwych Figuren, zdegradowa-
nych i pozbawionych tożsamości, stanowiących raczej przypadkowe 
konstelacje nagromadzonych członków bez osobowej przynależności. 
„Widziałem: / furgony porąbanych ludzi” (PZ, s. 19) – wyznawał Ró-
żewicz w powojennym Ocalonym, a w Próbie rekonstrukcji opisy-
wał tych furgonów makabryczną zawartość: „Oczy, usta, zęby i uszy 
zostały jakby wymieszane. Jedna biała szczęka umieszczona między 
oczami, w czole, szczerzyła się na świat...” (P I, s. 199). Pierwsza 
próba zdefiniowania człowieka – przez ciało, nośnik pojedynczości 
– nie przynosi sukcesu, a możliwość jednostkowego istnienia podana 
zostaje w wątpliwość.

Śledzony z konsekwencją rozpad ludzkich form postępuje w czę-
ści drugiej (Złoto). Tutaj tematycznym surowcem poematu Różewi-
cza staje się medialny skandal z połowy lat 90. XX wieku dotyczący 
kruszcu wchodzącego w skład rezerw szwedzkich i szwajcarskich 
banków, a pochodzącego najprawdopodobniej z zasobów zrabowa-
nych Żydom pomordowanym podczas drugiej wojny światowej. Je-
śli bohaterami poprzedniej części byli ludzie – a raczej sprzęgnięta  
w unifikacyjnych procesach ludzka masa – tutaj spiritus movens opi-
sywanej rzeczywistości jest element pozaludzki – złoto. Od samego 
początku zostaje ono jednak przedefiniowane jakby wbrew kulturowej 
tradycji reprezentacji: to już nie aurea prima aetas, teraz „mija wiek 
XX / ma się pod koniec / chrześcijańskiemu światu” (R, s. 96-97). 
Złoty kruszec traci atrybuty świetności i staje się nośnikiem „dziw-
nych znaków”, które „pojawiły się na niebie i na ziemi” (R, s. 97). 
Zamknięte w sejfach szwedzkich i szwajcarskich banków zrabowa-
ne Żydom podczas wojny złoto zaczyna „płakać / krwawymi łzami”, 
„pokrywa się plamami” (R, s. 97), „krwawi”, topi się, zmienia kształt, 
„rozkłada się i gnije” (R, s. 98), „szczerzy zęby” (R, s. 104). Motorem 
tych wydarzeń nie jest jednak ludzki impuls: złoto samo jest sprawcą 
owych zdarzeń, tkwi w nim immanentna energia. „Tym, co wychodzi 
na światło dzienne dzięki metalom i metalurgii, jest właściwe mate-
rii życie, żywotny stan materii jako takiej, materialny witalizm, który 
bez wątpienia istnieje wszędzie, ale zwykle w ukryciu lub za zasłoną, 
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uczyniony nierozpoznawalnym (...)” – piszą o witalnym potencjale 
metali Deleuze i Guattari.14 Jednak materialne życie złota z poema-
tu Różewicza, jego pulsująca aktywność, zorientowane są zawsze na 
erozję i rozpad. Struktura kruszcu okazuje się zanieczyszczona i nie-
homogeniczna, to raczej skażony amalgamat elementów pozbawio-
nych wspólnej natury, który 

zawiera w sobie złote zęby 
złote koronki złote pierścienie 
z diamentowymi oczami 
oprawki do okularów włosy 
wieczne pióra oddechy 

(R, s. 98)

Otwiera się przed nami sensoryczny, półpłynny świat nieczystej 
materii: z sejfów wypełnionych złotem przetopionym „z biżuterii mo-
net / a nawet złotych zębów ofiar Holocaustu” (R, s. 101) „sączy się 
trupi jad” i wydobywa „duszny zapach padliny”, banki „wydalają / 
nieczystości” (R, s. 98). 

Wreszcie po raz pierwszy w porwanej strukturze poematu Różewi-
cza pojawia się głos nieujęty w cudzysłów na prawach cytatu: „złoto 
zaczęło mówić”. Złoto przemawia, ale bezsłownie, z kas pancernych 
„słychać zgrzytanie zębów / stłumione krzyki” (R, s. 98). W owym 
mówieniu złota nie dosłyszymy znaczeń i sensów – to mówienie 
samo, mówienie „nieprzechodnie”15, czysty głos, a priori wypowie-
dzi. Jeśli przyjąć de Saussure’owską wizję powstawania znaczenia 
– w siatce różnicujących się cech strukturalnych, gdzie poszczegól-
ne sensy słów ustalane są wyłącznie za pomocą relacji negatywnych  
i opozycji – rola głosu „z krwi i kości” jako substancji języka zostaje 
radykalnie zredukowana. Służy on zwykle jedynie jako środek, me-
dium, nośnik dla sensu i ginie w momencie, gdy słowa zostają wypo-
wiedziane i ich znaczenie przejmuje władzę. Wbrew strukturalistycz-

14 G. Deleuze, F. Guattari, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, 
transl. and foreword B. Massumi, Minneapolis 1987, s. 411.

15 Por. R. Barthes, To Write: An Intransitive Verb?, [w:] tegoż, The Rustle of Lan-
guage, transl. R. Howard, New York 1986.
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nemu marzeniu o idealnym, logicznym języku, podczas wytwarzania 
tej wirtualnej strukturalnej rzeczywistości zawsze zostaje jednak jakaś 
resztka, która nie mieści się w siatce cech dystynktywnych fonemów 
i której całkowicie pozbyć się nie sposób. Tą resztką, pozostałością, 
„nieczystościami znaczącego”16 jest właśnie materialny moment gło-
su: akcent, intonacja, tembr, słaby punkt tworzenia sensu, rzecznik 
podmiotowości wypowiadającego.17 

W Różewiczowskiej wizji głos, materialna resztka signifiant, pa-
radoksalnie okazuje się bezimienny i pozbawiony podmiotowości 
– to nie ludzkie jednostki, nawet nie quasi-ludzkie obozowe Figu-
ren, ale właśnie złoto z a c z y n a  m ó w i ć, a głos bez słów zastyga  
w niedokonanym trybie. Co charakterystyczne, jako kontrapunkt po-
jawia się antynomiczna fraza: „złote milczenie zaległo” (R, s. 97), 
która wkrótce przemieni się w powracający refren: „a może Holocau-
stu nie było”. Milczenie zatem nie jest tu przeciwieństwem samego 
głosu, jako że mówienie złota odbywa się bezustannie, cyrkulując  
w zamkniętym systemie. Milczenie jest p r z e m i l c z e n i e m, doko-
nuje się na poziomie znaczenia, jest kłamstwem, którego dystrybucja 
odbywa się na analogicznych do złota prawach: zarażania, przenosze-
nia, transferowania. Opisywany przez Różewicza świat to nie uniwer-
sum indywiduów, lecz rzeczywistość o niehomogenicznej, amalgama-
tycznej strukturze, której naczelną zasadą staje się recyclingowy wiel-
ki powrót: zamknięty system, w którym wciąż na nowo przetwarza się 
te same, zmieszane, niemożliwe do wyabstrahowania elementy. Ska-
żone historią złoto rozlewa się po świecie, „popioły wymieszane z zie-
mią / zaczynają powstawać przeciw sobie” (R, s. 103), antysemityzm 
wychodzi z chwilowego stadium latencji i szerzy się jak choroba, a za-
rażone nim refreniczne „a może Holocaustu nie było”, pojawiając się  
w repetycyjnym nawrocie pod koniec Złota, nabiera prawdopodobień-
stwa: „a Holocaustu raczej nie było” (R, s. 104).

Podobnie jak w Modzie, pojedynczość indywiduów niknie w na-
gromadzeniu egzemplarzy tego samego typu. To, co stanowi o bio-
logicznej przynależności do gatunku, co sytuuje człowieka w siatce 

16 M. Dolar, The Linguistics of the Voice, [w:] The Sound Studies Reader, ed.  
J. Sterne, New York 2012, s. 544.

17 Tamże, s. 541. 
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systematycznych kategorii, nie stanowi o jego człowieczeństwie, 
ale go tego człowieczeństwa pozbawia. „Zakwestionowanie jakości 
człowieka prowokuje niemal biologiczne przywrócenie jego przyna-
leżności do gatunku ludzkiego” – pisze cytowany przez Agambena 
Robert Antelme.18 Człowiek jako ciało nie polityczne, lecz biolo-
giczne staje się przedmiotem zabiegów stricte nowoczesnej formy 
władzy – biopolityki, która przez procesy regulacyjne panuje nad 
ludzkością rozumianą jako populacja, nad człowiekiem-jako-gatun-
kiem. Jej najwyższym i tym samym najczarniejszym spełnieniem, 
permanentnym stanem wyjątkowym, absolutną przestrzenią biopoli-
tyczną są nazistowskie obozy, w których nagie życie nie może nawet 
dostąpić śmierci – ta bowiem, całkowicie zdegradowana, zastąpio-
na zostaje „fabrykowaniem trupów”.19 Radykalna indywidualność  
w świecie obozów koncentracyjnych nie stanowi o byciu ludzką jed-
nostką, a raczej włącza w poczet elementów pewnego nagromadze-
nia – „substancji biopolitycznej”20, wielości nie „rozkładającej się na 
wiele ciał, lecz, przeciwnie, [wielości] o tyle, o ile tworzy ona glo-
balną masę”, „ciała mnogiego, wielogłowego, jeśli nie nieskończo-
nego, przynajmniej z konieczności niezliczonego”.21 Ludzie mordo-
wani są „masowo” (R, s. 99) – pisze Różewicz, a słowo to, ujęte  
w poemacie w cudzysłów, po raz kolejny wywołuje – po opisach 
złota, które topi się, rozmięka, rozkłada się i gnije – wrażenie opisu 
substancji o pewnej specyfice. Towarzyszy temu motyw gorączko-
wego przeliczania jednostek, które wytwarza groteskową złudę, że 
to, co policzone, staje się pojedyncze:

narody skrzętnie przeliczają
swoich zabitych zamordowanych
zagazowanych okaleczonych
żywcem pogrzebanych powieszonych

18 R. Antelme, L’Espèce humaine, Paris 1947, s. 11; cyt. za: G. Agamben, Homo 
sacer..., s. 22.

19 G. Agamben, Co zostaje z Auschwitz…, s. 72.
20 Tamże, s. 86.
21 M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w Collège de France, 1976, 

tłum. M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 240, 243.
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dodają odejmują
mnożą dzielą ważą

(R, s. 102-103) 22

Liczenie23 stanowi strukturalną dominantę również trzeciej czę-
ści poematu (Mięso). Tym razem faktograficznym punktem wyjścia 
staje się szerząca się w Europie epidemia choroby wściekłych krów  
i powodowana jedzeniem mięsa zarażonych zwierząt choroba 
Creutzfeldta-Jakoba. Liczenie odbywa się równocześnie w dwóch 
porządkach: ludzkich ofiar choroby oraz „sztuk” bydła przeznaczo-
nych na rzeź w obawie przed rozprzestrzenieniem się epidemii. Hi-
steryczne wyliczenia, które Różewicz przytacza z dosłowną konse-
kwencją, mające wytworzyć przekonanie o opanowaniu „zarazy”, 
przynoszą odwrotny skutek: inwentaryzacja na szerszą od lokalnej 
skalę zamiast uporządkowanej wizji rzeczywistości wywołuje wra-
żenie absolutnego chaosu, nagromadzenia, naddatku, masy. Po-
liczmy indywidua, a pogubimy się w gąszczu nierozpoznawalnych 
istnień, „sztuk” i statystycznych jednostek. Posegregujmy więc to 
wszystko wedle jakichś kategorii: może wedle pochodzenia „ży-
dowskie arabskie algierskie / matki bez głów / idą przed siebie krzy-
cząc” (R, s. 103), a może jakoś inaczej:

integracja wymaga kwarantanny
dla krów owiec świń psów kotów
wiewiórek nosorożców ministrów

22 Myślenie w kategoriach masy i populacji nie jest zresztą w twórczości Różewi-
cza czymś nowym. Por. choćby Głosy niepotrzebnych ludzi: „Tyle tego / biali żółci 
czarni czerwoni / wszyscy chcą jeść / ubierać się oddychać kochać / (...) co zrobicie  
z tym miliardem / niepotrzebnym / (...) Azjaci mnożą się jak króliki / W Indiach ludzie 
umierają jak muchy” (PZ, s. 219-221).

23 W obsesyjnych obliczeniach pobrzmiewają nie tylko obrazy obozowych apeli 
i ciągłego rachowania więźniów, znane z relacji ocalałych, ale także powojenna go-
rączka liczenia ofiar oraz – pewna szczególna posttraumatyczna przypadłość, dobrze 
zobrazowana w postaci Władka, ocalałego z Auschwitz, bohatera Maus Arta Spiegel-
mana, który natrętnie liczy wszystkie przedmioty wokół siebie. Por. Maus. Opowieść 
ocalałego, Kraków 2001, t. 1-2. 
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komisarzy dyrektorów generalnych
tulipanów szympansów papug 

(R, s. 111)24

Klasyfikacyjne kategorie, gatunki z Porfiriuszowego drzewa, pod-
dane przypadkowej enumeracji okazują się bezużyteczne; układając 
pozornie rzeczywistość w typy, nie mówią nic o pojedynczości. A ta 
zostaje poddana w tej części poematu jeszcze dalej idącej dekonstruk-
cji. Pod poziomem jednostek, coraz mniej rozpoznawalnych, kłębi się 
rzeczywistość, której strukturę poeta kreśli po raz pierwszy w opisie 
materii strojów w Modzie: „w sportowych ubraniach / wracają do łask 
naturalne w ł ó k n a  / królują wełna z m i e s z a n a  / z poliesterami  
i poliamidami” (R, s. 93; wyróżn. – A. S.). Jeśli w drugiej części 
poematu żywiołem podmywającym granice indywidualnych by-
tów staje się złoto jako aktywna, skażona, zaraźliwa materia, to  
w części trzeciej zastępuje je coś jeszcze bardziej niepochwytnego 
i proteuszowego zarazem. „Zarazek jest nieobliczalny” (R, s. 115), 
„z wołowiny / przenosi się na inne istoty” (R, s. 108), a fascynu-
jąca właściwość jego natury polega na tym, że nie pochodzi on  
z zewnątrz systemu: priony to przecież białko, które obraca się 
samo przeciwko sobie. Obcego elementu nie sposób rozpoznać  
i wyrugować ze struktury, stanowi go bowiem sam budulec, pierw-
sza substancja tego uniwersum. Priony są żywe i martwe zarazem: 
nie posiadają materiału genetycznego, mogą jednak wywoływać 
choroby, podżegając ludzkie i zwierzęce organizmy do walki prze-
ciwko samym sobie. W tej wizji mięsnej, rozkładającej się rzeczy-
wistości pobrzmiewa stała Różewiczowska fascynacja: czający się 
pod podszewką widzialnego świata „obraz podskórny podziemny / 
ociekający ropą pęknięty // gnijący / śliski” (W róży; PZ, s. 516), 
„monstrualny kadawer” (O tej samej porze; PZ, s. 513) „gnijące-
go świata”, zaludniony przez „starzejące się mięso” (W związku  
z pewnym wydarzeniem; PZ, s. 225, 224) „człekokształtnych istot” 

24 Wcześniej w tym samym tomie: „Co sekundę rodzi się na świecie troje dzieci. / 
Co minutę przybywa 180 ludzi. / (...) / Jeśli tempo przyrostu naturalnego nie zmaleje, 
/ będzie nas w 2025 roku 8,5 miliardów, a w 2050 roku – / 10 miliardów (Walentynki 
[poemat z końca XX wieku]; R, s. 44–45).
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(Walka z aniołem; PZ, s. 434). Fascynująca natura mięsa polega na 
jego równoczesnej martwocie i żywotności, ambiwalentnej naturze 
nieodłącznie sprzężonej z ludzką jednostkowością. Ludzie to „mięso 
które / cierpi” (***Ukryłem twarz w dłoniach; NP, s. 153) oraz „po-
tencjalna padlina” (Francis Bacon, czyli Diego Velázquez na fotelu 
dentystycznym; R, s. 7), umierający żywi (Żywi umierali; PZ, s. 25)  
i żyjący umarli („Żyjemy umarli, (...) rozkładający się umarli” – 
Nowa szkoła filozoficzna; P I, s. 115).

Podobnie jak migotliwe, zaraźliwe, żywo-martwe białko po świecie 
szerzy się śmiech: 

krowy zaczynają tańczyć turlać się ze śmiechu
histeryczą bawią się w ciuciu-babkę 
(...)
angielski minister śmieje się
jak głupi do sera 

(R, s. 114)

Śmiech, wedle starożytnych dystynktywna cecha człowieka jako 
gatunku, u Różewicza przyjmuje znów problematyczną postać:  
to śmiech zaraźliwy, nie-ludzki, objawiający się w niekontrolowa-
nych wybuchach, łączący to, co przedjęzykowe i pozajęzykowe za-
razem, wedle słów Dolara „fuzja najniższego i najwyższego, kultury  
i fizjologii”, „ściśle kulturowy wytwór, który przypomina raczej regres  
do zwierzęcości”.25 W recyclingu śmiech, tak jak mięso, łączy w so-
bie przeciwstawne własności, rezonując niesamowitym, podobnie 
jak w Pochowanym w śmiechu: „stygnący w śmiechu / wygaszonym 
// zgrzytający zębami / roześmiany do nagiej kości” (PZ, s. 669). 

Recyclingowa natura rzeczywistości przedstawionej przez Różewi-
cza, świata przetwarzanych na nowo odpadów krążących w autoagre-
syjnym układzie, przypomina Bergsonowską „niezliczoną mnogość 
drgnień”, permanentny stan pobudzenia i ekscytacji. Dla podążającej 
za rozpoznaniami Bergsona Jane Bennett „drżąca żywotność”26 nie-

25 M. Dolar, dz. cyt., s. 550.
26 J. Bennett, Vibrant Matter: A Political Ecology of Things, Durham 2010,  

s. 55.
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organicznych form stanowi argument za przeformułowaniem myśle-
nia na temat materii, tradycyjnie pojmowanej jako bierna, mechanicz-
na i inercyjna, która w duchu witalnego materializmu zyskuje cechy 
żywotnej tkanki rzeczywistości, wchodzącej wraz z ludzkimi podmio-
tami w sprawcze asamblaże. U Różewicza jednak aktywna materia  
o niehomogenicznej strukturze i nieokreślonej proweniencji, tutaj za-
prezentowana w trzech wcieleniach – mody, złota, mięsa – jest zawsze 
negatywna i pierwotnie skażona: historią, chorobą, pamięcią, skiero-
wana ku rozpadowi i zarażaniu. Rozciągliwa i włóknista, obraca się 
przeciwko samej sobie, przekraczając tradycyjne dychotomie ludzkie/
nieludzkie, jednostkowe/ogólne, ożywione/nieożywione, wewnętrz-
ne/zewnętrzne, pasywne/aktywne. To, co ludzkie i pojedyncze, traci 
dystynktywność wobec dwóch pól odniesień: mechanicznej produkcji 
i tego, co zwierzęce. 

Fascynacja Różewicza „zagadką Porfiriusza” – paradoksem nie-
stabilnych wyznaczników pojedynczości człowieka i niejasnością 
jego „ludzkiej” natury – obecna w niektórych jego wcześniejszych 
utworach, w recyclingu znajduje swój najpełniejszy wyraz. Poemat 
organizuje się równocześnie wokół kilku zjawisk, które zdają się ten 
paradoks przybliżać. W postaciach więźniarek z pierwszej części 
utworu, w języku wyzwisk odsyłających do resztek i śmieci, pokazuje 
nieludzkie Figuren, sprowadzone do kondycji nagiego życia, poziomu 
zero biologicznego ciała, kiedy bycie tylko człowiekiem sprawia, że 
człowiek staje się mniej niż człowiekiem, jednak nie po prostu zwie-
rzęciem.27 Szczególny naddatek, nadmiar, który towarzyszy tej desty-
tucji, stanowi o równoczesnej fascynacji i obrzydzeniu żywo-martwą 
krainą ciał, a także podobnie ambiwalentną naturą półpłynnej tkanki, 
która zdaje się przerastać granice pojedynczości, ludzkiego i nieludz-
kiego, życia i śmierci.

Ta diagnoza dylematu samostanowienia przebiega w recyclingu 
równolegle na dwóch poziomach, „znaczenia i lexis”, które „podróżu-
ją tą samą drogą”: kondycję człowieka pozbawionego pojedynczości, 

27 Por. E. L. Santner, The Royal Remains: The People’s Two Bodies and the End-
games of Sovereignty, Chicago 2011, s. 48. Santner nazywa tę kondycję stworzo-
nościową lub kreaturalną. Por. tegoż, On Creaturely Life. Rilke, Benjamin, Sebald, 
Chicago 2006.
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żyjącego w posttraumatycznym świecie późnej nowoczesności stema-
tyzować ma forma długiego wiersza, którego poemat ten jest poetyc-
ką manifestacją. Long poem, das lange Gedicht (R, s. 99) to targana 
gazetowym żywiołem, niespójna, rozpadająca się forma („wiersz się 
wydłuża rozpada”; R, s. 100), której modus operandi stanowi recyc-
ling idei i cytatów: gazetowych doniesień, często cytowanych nie-
mal bez zmian, kulturowych bon motów, a także wyimków z samej 
twórczości Różewicza, której wcześniejsze manifestacje powracają  
w materii recyclingu w na poły kontrolowanym ruchu. Ciągnący się, 
za długi poemat to forma nie tyle pożądana, ile konieczna, styczna  
z naturą opisywanej rzeczywistości:

jaki to długi wiersz! i tak się 
dłuży dłuży czy to „mistrza” nie nudzi
czy nie można tego zmieścić
w japońskim haiku? Nie można. 

(R, s. 105)

Owo zanieczyszczenie, „materialność” Różewiczowskiej frazy, 
które sekundują wizji rozmiękłej, rozłażącej się, zaraźliwej materii, 
przejawiają się w fonicznej porowatości wiersza, najeżonego gaze-
towymi cytatami, niemieckimi definicjami, nieregularnością wersu, 
brzmieniową kakofonią. Dominantą stylistyczną staje się enumeracja, 
która w przygodnych ciągach wylicza elementy „królestwa indywi-
duów”. Sam poetycki język okazuje się zarażony pamięcią i traumą,  
a podwójnie kodowane słowa podważają możliwość bezpiecznej refe-
rencji: „kasy pancerne / są zamknięte jak komory gazowe”  (R, s. 98), 
w wierszu nieustająco „odbywa się liczenie” (R, s. 103). Język Róże-
wicza jest niemal fizjologiczny, Holocaust i trauma wracają, odbijając 
się czkawką w najbardziej niespodziewanych momentach. Mowa, jak 
wcześniej zakażona materia, obraca się przeciwko sobie w autoagre-
syjnym ruchu, z własnej materii produkuje przeciwciała. Analogiczną 
funkcję – wywoływania traumatycznego niesamowitego – pełni w re-
cyclingu niemiecki: niemal równoprawny język poematu, w którym 
pojawiają się zarówno obozowe wyzwiska, jak i terminy modowe, 
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doniesienia prasowe i definicje chorób. Podobnie jak w przypadku 
Primo Leviego, który opisuje, jak obozowy język, Lagerjargon, wró-
cił do niego niespodziewanie podczas służbowej rozmowy z niemiec-
kim kontrahentem po wojnie, wywołując konsternację u rozmówców 
i powrót traumatycznych wspomnień28, tak też niemiecki pojawia się  
u Różewicza w fonicznym przypomnieniu, nieredukowalnej material-
ności obcego brzmienia, które staje się niemal ważniejsze od przeka-
zywanych treści. 

Recyclingowa forma poematu zdaje się spełnieniem pewnej autor-
skiej linii rozwoju poetyckiego: w Niejasnym wierszu Różewicz pisze: 
„tworzymy razem / te formy dzikie pokraczne / warczenie i pomruki 
/ jęki i mlaskanie / klaskanie i milczenie” (PZ, s. 342), jego „nowy 
poemat” to z założenia „nieczysta poezja” (Formy; PZ, s. 337), „no-
wotwór (...) / utajony / przygotowany / do nagłego / rozrostu” (Po-
wstanie nowego poematu, PZ, s. 619), wiersz, który „nudzi marudzi 
/ mnoży słowa / swój koniec odwleka” (***mój krótki wiersz...; R,  
s. 87). Szczególna semiotyczno-somatyczna konwergencja widoczna 
w recyclingu, w której „ciało poematu” przedrzeźnia jego treść, wyda-
je się specyficznym dictum Różewiczowskiej poetyki: losy gnijącego 
mięsa w idiomie „nowego poematu” oddawać muszą „martwiejące 
już w trakcie powstawania słowa” (Duszyczka; OTD, s. 66), a obraz 
drących się miękko papierowych ciał alte gazette – „papierowe flaki” 
poezji (Próba rekonstrukcji; P I, s. 198). 

Przybierając formę artystyczno-filozoficznego manifestu, recycling 
zgłębia z żelazną konsekwencją wszystkie implikowane przez tytu-
łowe słowo sensy, odbierając im jednak pozytywne konotacje: me-
chanizm tworzenia, wytwarzania czegoś nowego z użytych wcześniej 
składników okazuje się nie procesem radosnego samoodnawiania  
i symbiozy z „naturą”, a błędnym kołem reprodukcji tego, co skażone, 
deterministycznym mechanizmem bez możliwości ucieczki, zasadą 
rzeczywistości, w której to, co jednostkowe, rozpada się na serię sy-
gnałów, drgnień i przypadkowych połączeń. Tzw. dusza, „sumienie”, 
nośniki pojedynczości ustępują wizji ludzkości jako taśmowych cią-
gów, rzędów i kolumn, przeliczanych numerów, której opis może dać 

28 P. Levi, Pogrążeni i ocaleni, tłum. S. Kaprzysiak, Kraków 2007, s. 121.
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tylko rozpadający się, za długi poemat, na poły fizjologiczny produkt 
„wydzielania poezji”, które jest jak „wydzielanie krwi” (Duszyczka; 
OTD, s. 66), dzieło słowa – arcyludzkiego źródła zła, które wedle 
postscriptum do recyclingu, Unde malum?, „kłamie / kaleczy zaraża” 
(R, s. 117).29

29 Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyzna-
nych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/N/HS2/02508.




