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zgiełk i zamieszanie/ kipi życie1
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1.

Poruszam się na (a może raczej „po”?) obrzeżach twórczości Tadeusza Ró-
żewicza, idąc tropem rubryki prowadzonej przez niego w latach 1969–1976 we 
wrocławskiej „Odrze”, zatytułowanej Margines, ale…, oraz tak samo zatytuło-
wanej, wydanej w 2010 roku przez Biuro Literackie, książki. A tym, co mnie in-
teresuje jest zarówno sam margines, jak i następujące po przecinku „a l e”, a także 
otwierający się na różnorodne interpretacje, czy wręcz zachęcający /nakłaniający 
do nich wielokropek.

Dzięki temu wielokropkowi tytułowe „ale” funkcjonuje tu przecież w rów-
nym stopniu jako „spójnik wyrażający przeciwieństwo, kontrast lub odmienne 
treści”; jako „partykuła wzmacniająca, podkreślająca kontrast sytuacji wyraża-
jąca zdumienie, podziw, zaskoczenie, czasem też zaprzeczenie” (choć w tym 
przypadku musielibyśmy zapewne dopowiedzieć sobie wykrzyknik); jak też jako 
„zastrzeżenie, uwaga”, oraz „słaba strona czegoś lub czyjaś”, czyli prawie we 
wszystkich, rejestrowanych przez słowniki odcieniach znaczeniowych.

W każdym z tych przypadków, a tym bardziej jeśli potraktujemy je jako zbiór 
równorzędnych możliwości, szukać musimy – zapowiadanego zarówno skła-
dniową konstrukcją jak i wielokropkiem – dopowiedzenia. Proponuję więc takie 
czytanie „marginesowej” książki Różewicza, które stanowiłoby przede wszyst-
kim próbę dookreślenia jej tytułu. Interesować mnie więc będą nie tyle kwestie 
gatunkowe (odnoszące się do całego tomu oraz do poszczególnych tekstów), czy 
kompozycyjne (choć warto wskazać na interesujący układ czterech, gatunkowo 
różnych części, w obrębie których nie został zachowany porządek chronologicz-
ny), ile funkcja, istota i znaczenie tych tekstów w całości dzieła Różewicza.

* Dorota Kozicka – dr hab., Wydział Polonistyki UJ.
1 T. R ó ż e w i c z, na obrzeżach poezji z tomu ZFR [w:] t e g o ż, Utwory zebrane, t. X, Wroc-

ław, s. 73. 
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Najpierw jednak wypada przypomnieć, że już zarówno wydawca książki, jak 
i autorzy recenzji zwracali uwagę na tytuł i jej pozornie tylko marginesowy cha-
rakter. I tak, np. w opublikowanej na skrzydełku obwoluty nocie Jan Stolarczyk 
pisze, że „jest to «margines» pisarstwa” Różewicza, „«ale» znaczący, a niekiedy 
istotnej wagi” (choć nie wyjaśnia na czym to znaczenie miałoby polegać). Janusz 
Drzewucki na łamach „Twórczości” przekonywał, że niezależnie od tego, czy są 
to teksty drugorzędne czy nie, po pierwsze „jako całość okazują swą bez mała 
pierwszorzędność”, a po drugie – pozostają „tekstem Tadeusza Różewicza i jako 
taki nie potrzebują żadnej dodatkowej rekomendacji”2.

Określenia te, poza tym, że niewątpliwie w tradycyjny sposób podkreślają 
znaczenie wszystkiego, co wychodzi spod pióra poety-mistrza, niczego nie wy-
jaśniają, jest też rzeczą wątpliwą, czy takie retoryczne („jasne i oczywiste”, jak 
pisze Drzewucki) argumenty w jakikolwiek sposób wspomagają zarówno rozu-
mienie tej konkretnej książki, jak i recepcję całej twórczości Różewicza. Dużo 
ciekawsze, otwierające interpretacyjnie i bliższe prezentowanemu tu myśleniu 
o tych tekstach wydają się uwagi Jacka Łukasiewicza, który przyglądając się 
Marginesowi…, kładł „oczywisty” nacisk na „ale”, zwracał przy tym uwagę na 
poetykę utworów użytkowych Różewicza oraz na fakt, że właśnie w tego typu 
tekstach najmocniej uwidacznia się, po pierwsze, sam podmiot (jego zdaniem 
Margines to „styki podmiotu z materią nieprzyswojoną”), a po drugie konflikt 
między porządkiem chronologicznym (linearnością historyczną) a kolistością 
wynikłą z autonomii literackiego dzieła”3. Ta druga myśl wydaje się szczegól-
nie ciekawa, choć warto chyba dookreślić, w jakiej przestrzeni (autorskiej czy 
odbiorczej) ten konflikt zachodzi. Ja, idąc tropem Łukasiewicza, widziałabym to 
„zderzenie” w obu przestrzeniach – w obu jednak wskazałabym raczej na konflikt 
pomiędzy linearnością historyczną a porządkiem autokreacji.

Kontynuując tę interpretacyjną linię, warto wskazać jeszcze na fakt, że teksty 
Marginesowe rejestrują też pewne stałe cechy, elementy twórczości czy prze-
konań poety – można bowiem założyć, że skoro wyraża on zgodę na przedruk 
konkretnych tekstów sprzed kilkudziesięciu czy kilkunastu lat, to po prostu się 
ich nie wstydzi, podpisuje się pod nimi ponownie. Wydaje się to tym bardziej 
ciekawe, że Różewicz od początku uważnie przyglądał się swojej twórczości 
i przeredagowywał swoje utwory; a sporą część tekstów „nieliterackich” wydał 
w starannie przygotowanym (a następnie zmienionym i uzupełnionym) zbiorze 
Przygotowanie do wieczoru autorskiego. W przypadku Marginesu mamy do 
czynienia z tekstami pozbawionymi redakcji i szczególnych zabiegów kompo-
zycyjnych, z tekstami przedrukowanymi w porządku genologicznym, w czterech 
częściach, w których zamieszczone zostały, kolejno: felietony, listy, pośmiertne 
wspomnienia i nekrologi oraz oficjalne wystąpienia poety.

2 J. D r z e w u c k i, We wnętrzu własnej tajemnicy, „Twórczość” 2011, nr 2, s. 95. 
3 J. Ł u k a s i e w i c z, Forma jako kryjówka, „Odra” 2011/2, s. 75. 
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Zebrane w jednym tomie, „marginesowe” teksty pozwalają też lepiej zobaczyć 
charakterystyczne strategie pisarskie – podporządkowane nadrzędnym funkcjom 
komunikacyjnym wybory gatunkowe i role podmiotu. Dotyczy to przede wszyst-
kim okolicznościowych przemówień i tekstów wspomnieniowych, ale także za-
mieszczonych w pierwszej części felietonów oraz tekstów, które nazwałabym 
„interwencyjnymi”. Ta, niuansowana w zależności od przeznaczenia konkretne-
go tekstu, rola, to – mówiąc najogólniej – rola poety (zwykłego, skromnego poety 
i człowieka), który jednak czuje potrzebę, a może raczej: poczuwa się do obo-
wiązku nie tylko wyjaśniania istoty i celu własnej twórczości, ale także mówienia 
zarówno o literaturze, jak i o człowieku; oceniania i interweniowania – stawiając 
się, w tym drugim przypadku, w roli odpowiedzialnego za rzeczywistość intelek-
tualisty. Można się zastanawiać nad tym, czy to sam Różewicz przypisuje sobie 
taką powinność (mocno osadzając się przecież w tradycji polskiej literatury), czy 
raczej odpowiada w ten sposób na oczekiwania krytyków i czytelników tradycyj-
nie traktujących pisarza także – czy nawet przede wszystkim – jak intelektualistę, 
który ma coś istotnego do powiedzenia o rzeczywistości, w której żyje, o sobie 
i o człowieku zarazem. Niezależnie jednak od okoliczności i motywów, które 
przyczyniły się do ich powstania, teksty te – bardzo osobiste, niejednokrotnie 
nawet intymne, czasem kapryśnie przypadkowe, często wynikające z różnych 
zobowiązań – odsłaniają również ten właśnie, zarazem intelektualny, społeczny 
i etyczny wymiar twórczości autora Płaskorzeźby. W jednym z ostatnich, zawar-
tych w Marginesie tekstów, Różewicz pisze:

Zacząłem 87. rok życia, piszę wiersze od 70 lat… i nie wiem, kim jest poeta… ale wiem, że nie 
jestem kapłanem ani błaznem. Jestem człowiekiem, człowiekiem, który pisze wiersze4.

A zarówno ten tekst, jak i pozostałe, zawarte w tym zbiorze (podobnie jak 
teksty opublikowane przed laty w Przygotowaniu do wieczoru autorskiego) słu-
żą umocnieniu tego przekonania i strategii twórczej, opartej, z jednej strony na 
nieustannym twórczym działaniu, z drugiej – na mocnym powiązaniu twórczości 
z tradycyjnie pojętym humanizmem. Bycie człowiekiem jest tu stawiane przed 
byciem poetą, innymi słowy: pisanie wierszy to „przypadłość”, a człowieczeń-
stwo – istota.

2.

Tak, między innymi, można postrzegać zebrane w Marginesie teksty, sytu-
ując je w tradycyjnym porządku historycznoliterackim, w którym pełnią rolę 
dopełnienia, autokomentarza, biograficznego kontekstu. Ja chciałabym się jed-
nak pokusić o nieco inną lekturę i zapytać, czy Różewiczowski Margines można 

4 T. R ó ż e w i c z, Poeci, pasztet i katedra [w:] Margines, ale…, Wrocław 2010, s. 305. 
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potraktować jak Derridiański suplement, a więc nie tyle dopełnienie (czyli rzecz 
drobną, drugorzędną, dorzucającą pewne wątki, lecz zasadniczo nie zmieniającą, 
ani nie wpływającą na zasadnicze dzieło), ile uzupełnienie, czyli jak coś, co choć 
pozornie mało ważne, uzupełniające, jedynie dorzucone do samodzielnej i nie-
zależnej całości – stanowi jednak, w sposób zasadniczy i istotowy o charakterze 
i tożsamości całego dzieła i je konstytuuje5. Jestem bowiem przekonana, że tak 
właśnie, „suplementacyjnie”, a więc też biorąc pod uwagę tytułowe, Różewi-
czowskie „ale”, można by czytać te „marginesowe” teksty.

Co dają tak pojmowane „marginesy”? Być może pozwalają inaczej rozpo-
znać i usytuować kłopot, jaki mamy z poetą, jako autorem tekstów „mniej po-
ważnych” (od opublikowanego tuż po wojnie zbioru satyr W łyżce wody, po-
przez wydane w latach 50. i przedrukowywane później w zmienionych wersjach 
Uśmiechy, po Szarą strefę i Kup kota w worku); a także – z Różewiczem starym, 
który nie tyle zrezygnował z należnej mu senioralnej koturnowości i poetyckie-
go autorytetu, ile zdekonstruował te staromistrzowskie atrybuty kluczem zdzie-
cinnienia, sarkazmu, manifestacyjnej obojętności na wszelkie oznaki uznania… 
Wydaje się, że takie teksty i gesty Różewicza stanowią dla krytyków większy 
kłopot niż trudna, filozoficzna, wymagająca poezja, przed którą można się pochy-
lić w poszukiwaniu „poważnego” klucza, istotnego przesłania, intelektualnego 
wyzwania6. Tymczasem pisane w poetyce tekstów użytkowych utwory sytuują 
się pomiędzy wszystkimi formami twórczości, a raczej wyznaczają płaszczyznę 
formy te łączącą (i okalającą zarazem); pozwalają patrzeć na twórczość Różewi-
cza jak na całość, ale całość zbudowaną z różnorodnych elementów, taką więc, 
której nie da się zamknąć w jednoznaczne formuły; która jest w ciągłym ruchu 
powtórzeń i różnic7. Marginesy/granice tej „całości” wyznaczane są bowiem 
z jednej strony przez niepoważne, satyryczne, sarkastyczne czy też „byle jakie” 
utwory, z drugiej – przez teksty pisane w poetyce użytkowej, okolicznościowe, 
wspomnieniowe, interwencyjne, felietonowe. Pierwszy z tych granicznych „bie-
gunów” twórczości Różewicza ma potencjał wywrotowy, subwersywny, a dru-
gi – przeciwnie: konserwujący i scalający. Teksty okolicznościowe, użytkowe 
służą bowiem w dużym stopniu realizacji tradycyjnych ról oraz zadań pisarza, 
przywołaniu tradycji, rozpoznaniu aktualnej sytuacji literatury, światopoglądu 

5 J. D e r r i d a, O gramatologii, przeł. B. Banasiak, Warszawa 1999. 
6 Na temat recepcji takich utworów Różewicza, w których obecny jest „żywioł komiczny” 

oraz takich, w których zdemontowana i wyszydzona zostaje figura starego poety-mistrza, por. m.in. 
tekst Tomasza K u n z a „Podstępny senior nihilista”. O późnej twórczości Tadeusza Różewicza, 
„Ruch Literacki” 2007, z. 3. 

7 Trochę inaczej w odniesieniu do poezji pisał o tym Andrzej Skrendo, powołując się na dia-
lektykę negatywną Adorna. Zwracając uwagę na Różewiczowską odmowę przyjęcia jakiejkolwiek 
stałej identyfikacji, pokazywał on Różewiczowską koncepcję tekstu poetyckiego jako nieciągłą 
serię powtórzeń i różnic. Por. t e n ż e, Twórczość Tadeusza Różewicza w zarysie [w:] Przodem Ró-
żewicz, Warszawa 2012, s. 37–38. 
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itp.; a jednocześnie – wyjaśnianiu własnej twórczości, ukierunkowaniu recepcji. 
Natomiast utwory satyryczne, „byle jakie”, takie, które Piotr Śliwiński opatrzył 
znakomitą formułą „poetyckiego wandalizmu”– nieustannie podważają tę rolę, 
stanowią „krzywe zwierciadło” tradycyjnej figury pisarza-autorytetu.

Zgoda na takie postrzeganie twórczości Różewicza pozwala uniknąć pułapki 
myślenia o niej w kategorii alternatyw, a więc nie na zasadzie: to albo to, lecz 
zawsze: to i to – i gazeta, i traktat filozoficzny, i mecz, i wiersz, i pełne szacunku 
przypomnienia Staffa, i komiczne parafrazy jego wydanych pośmiertnie utworów. 
Jeśli więc chcielibyśmy szukać potwierdzenia dla wielokrotnie powtarzanych de-
klaracji Różewicza, że nie chodziło mu o pisanie pięknych wierszy, lecz o dzia-
łanie, to potwierdzenie tych deklaracji można znaleźć właśnie na marginesach 
tej twórczości, w tekstach, które ten „interwencyjny” charakter ujawniają naj-
mocniej. W przypadku tekstów okolicznościowych, felietonowych granicznym 
punktem/miejscem wydaje się dydaktyzm, moralizm, napomnienie; w przypadku 
poezji – ironiczny, krytyczny sarkazm, satyra, dowcip, błazenada czy ostenta-
cyjna „bylejakość”; niejako między nimi (choć równocześnie też – wraz z nimi) 
odbywa się praca nad formą poetycką. Co więcej, jeśli uznać – za wybitnymi 
znawcami tej twórczości– że Różewicz uczynił negację poezji (albo: negację jej 
dotychczasowego stanu) metodą i zasadniczym tematem swoich własnych wier-
szy, to obrzeża jego poezji pokazują ten gest jako konsekwentną strategię poetyc- 
ką. I jeśli mówienie o śmierci poezji w trakcie jedzenia kaszanki można czytać 
jak wyzywający gest, jako artystyczną ekscentryczność, to opowieść o zwykłym 
spacerze czy obejrzanym filmie jako wypowiedź naiwną, zwykłą, trywialną bądź 
sentymentalną, w każdym razie – konsekwentnie niepoetycką8.

Uruchomiona na bieżące potrzeby (felietonu, listu, wspomnienia, przemó-
wienia) poetyka zwyczajności, zapis codziennego doświadczenia, ostentacyjne 
pisanie o drobiazgach i konkretach, lakoniczne opowieści, ironiczna kpina czy 
intymność, a nawet sentymentalizm pozwalają lepiej zobaczyć kreację Różewi-
cza –„zwykłego poetę i zwykłego człowieka”. Kreację bardzo interesującą, któ-
ra skutkuje tym, że nie tyle chowa się on za swoją twórczością, ukrywa przed 
światem, ile właśnie pokazuje się jako zwykły człowiek, który pisze poezję. Nie 
artysta – dekonstruktor (choć o dekonstruowaniu jako zasadzie swojej twórczo-
ści pisze Różewicz niejednokrotnie), ale „zwyczajny poeta”, „normalny czło-
wiek” – ktoś, kto wychował się w konkretnym czasie i miejscu, kto jest związany 
z określoną tradycją, kto musiał mozolnie pracować nad swoim wykształceniem 
i warsztatem.

Rola „zwyczajnego poety” współbrzmi w tych tekstach z mniej eksponowa-
ną dyskursywnie, ale nie mniej istotną (jeśli nawet nie bardziej fundamentalną 

8 Celowo zwracam tu uwagę na to, co marginesowe w tych marginesach, bo dominujące 
w tym tomie wypowiedzi autotematyczne odnoszą się w oczywisty sposób do strategii pisarskich 
Różewicza. 
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z perspektywy wszystkich zebranych w tym tomie tekstów) rolą pisarza-inte-
lektualisty, który odsłania tutaj poczucie powinności, literackie gusta, poetyckie 
przyjaźnie, osobiste przekonania. Różewicz kreuje swoje pisarskie wizerunki – 
sarkastycznie, ironicznie, a niekiedy zaskakująco czule mierzy się z codzienno-
ścią, komentuje i dekonstruuje własne wiersze, ale przede wszystkim prowadzi 
opowieść o ważnej literaturze, o autorytetach i wartościach, eksponuje tradycję 
poetycką od Mickiewicza i Norwida po Przybosia i Staffa, a także Żeromskiego9, 
stawia się też w roli komentatora losów nowoczesnej literatury. Teksty te słu-
żą bowiem nie tyle autobiograficznym odsłonięciom (choć to istotny aspekt we 
wspomnieniach i mowach okolicznościowych), ile – podkreśleniu wagi dawnej 
literatury (sztuki); budowaniu punktów odniesienia – horyzontu wielkiej poezji 
(Kiedy myślę o poezji w ogóle myślę o Mickiewiczu). Czy służą zatem – stojąc 
tym samym w radykalnej sprzeczności z poetyckim przesłaniem Różewicza – 
czynieniu/budowaniu ze świata „przestrzeni stabilnego sensu” ?10

Powiedziałabym, że służą, ale – co istotne – tym samym nie stoją w radykal-
nej sprzeczności z przesłaniem całej twórczości Różewicza. Przeciwnie, raczej 
budują/ pokazują zasadniczy kontekst, w którym radykalna poezja i dramaturgia 
autora Kartoteki rozrzuconej nabierają istotnych znaczeń.

3.

Dzieło, żeby być sobą, potrzebuje suplementu, ergon – parergonu, tekst – 
marginesu – tak właśnie chciałabym czytać dołączone do Marginesu Różewi-
czowskie „ale…”. Tak warto bowiem czytać zarówno całą tę książkę, jak i po-
szczególne teksty.

Jako przykład chciałabym wskazać tekst zatytułowany Ziemia i morze, opu-
blikowany pierwotnie w 1974 roku na łamach „Odry” w ramach felietonowego 

9 Bardzo interesująco, jeśli zestawić to z utworami dramatycznymi czy z rewelatorską poezją 
Różewicza, brzmi jego tekst Biruta, moja pierwsza miłość, opublikowany jako posłowie do Syzyfo-
wych prac Stefana Żeromskiego wydanych w 1997 roku przez Wydawnictwo Dolnośląskie. Tekst 
skierowany do współczesnej młodzieży („moi drodzy przyjaciele”) w tonie nostalgicznego wyznania 
na temat ukochanej lektury z młodości („minęło przeszło 60 lat od czasu, kiedy otwarłem tę książkę 
i ciągle uważam, że najpiękniejszą »sceną miłosną« w literaturze polskiej jest »parkowa« scena mię-
dzy Birutą, panną Anną Stogowską i Marcinem Borowiczem. Wyznali sobie miłość bez słowa, ale 
powiedzieli sobie wszystko, co może tylko przeczuwać serce młodego, zakochanego człowieka”) za-
skakuje ( nieskrywaną) naiwnością, sentymentalizmem i dydaktyzmem („Zrozumiecie, czytając Sy-
zyfowe prace, czym była dla wielu pokoleń Polaków poezja Mickiewicza. Wasi nauczyciele poloniści 
zwrócą wam uwagę na wszystkie problemy społeczne, polityczne i narodowościowe, religijne […]. 
Wierzę, może naiwnie, że po przeczytaniu Syzyfowych prac będziecie piękniej myśleli i mówili”). 

10 Sformułowanie Jacka Gutorowa, który, pisząc o Różewiczu jako poecie dającym świade-
ctwo końca kultury, pokazywał, że dokonuje on „konsekwentnej deziluzji rzeczywistości, odziera-
jąc ją z wszelkich narracji, które chciałyby uczynić ze świata przestrzeń stabilnego sensu”. Te n ż e, 
Światła między wersami [w:] t e g o ż, Urwane ścieżki, Wrocław 2007, s. 110. 
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cyklu Margines, ale… Punktem wyjścia jest tutaj osobiste wspomnienie wyjaz-
dów nad morze, choć osadzone od razu w paradoksalny, w tym kontekście, zwią-
zek z ziemią – dowiadujemy się bowiem, że miejsce, do którego jeździ poeta jest 
„oddalone od morza o jakieś dwa, trzy kilometry”, że krajobraz jest tu wiejski, 
nie nadmorski, a porządek dnia podporządkowany jest rytmowi pracy rolnika, 
nie rybaka. Przestrzeń, którą konstruuje Różewicz ma więc wybitnie, dosłownie, 
charakter „marginalny” – znajduje się bowiem na peryferiach zarówno konkret-
nej, fizycznej przestrzeni nadmorskiej, jak i przestrzeni wyznaczonej przez – po-
wiedzmy – tradycyjną topikę związaną ze spędzaniem wakacji w nadmorskim 
klimacie (opozycje: krajobraz wiejski/krajobraz nadmorski; praca rolnika/praca 
rybaka). Ten wstęp służy jako wprowadzenie do dwóch zasadniczych ciągów 
wspomnień: ostatniego wyjazdu – „krótkiego i nieudanego” – oraz „pierwszej 
dłuższej podróży w życiu”, którą była tuż po wojnie właśnie podróż nad morze. 
Każde z tych wspomnień, z kolei, prowadzi bezpośrednio do trochę innych re-
fleksji: wspomnienie ostatniego wyjazdu do spowodowanej zaśmieconymi pla-
żami, wizji śmietnika („był dla mnie ostrzeżeniem, że nagle mogę znaleźć się 
na śmietniku”), przypomnienie pierwszej podróży – do momentu zaślubin z mo-
rzem, które dokonały się za pomocą zmysłów smaku, dotyku i węchu („nie wzro-
kiem. I nie potrafię opisać morza, nawet nie mogę sobie morza wyobrazić”). Oba 
można czytać dosłownie (jako zapisy konkretnych doświadczeń), ale też żadnego 
z nich nie można odczytywać w oderwaniu od zasadniczych Różewiczowskich 
tropów poetyckich, takich jak śmietnik, kryzys kultury, osłabienie mocy twórczej 
wyobraźni jako źródła poezji. Konkluzja, do której wiedzie nas Różewicz, jawi 
się szczególnie interesująco:

Wydaje mi się, że tylko z zamkniętymi oczami widzę „prawdziwe” morze. Moja nieruchoma 
wyobraźnia nie pozwala mi na dalekie, egzotyczne wędrówki. Podziwiam wspaniałych, samotnych 
żeglarzy, odkrywców, ale ja sam jestem tylko cierpliwym piechurem, który przemierza swoją drogę 
krok za krokiem. Ziemia pod stopami to ojczyzna mojej wyobraźni.

Ziemia odsyła bezpośrednio do zwyczajności/zwykłości, codzienności do-
świadczenia, skończoności i indywidualnych ograniczeń (a więc do ważnych 
elementów Różewiczowskiego światopoglądu poetyckiego). Można ją jednak 
interpretować szerzej – w kontekście Heideggerowskiej metafory ziemi (Erde) 
jako zasłonięcia, zamykania horyzontów (w przeciwieństwie do morza jako prze-
strzeni otwartej, bliższej więc Heideggerowskiej „światowości”, budującej zna-
czenia związane z otwieraniem dzieła na sensy, odkrywaniem jego wciąż nowych 
znaczeniowych potencjałów. W „zapisach pamięci” Różewicza zamiast obrazu 
morza, czyli „wielkiej wody” są: „kałuże po deszczu, strumień, jakieś stawy, ba-
jorka”.

To jednak nie wszystko. Podważanie utrwalonych literackich stereotypów 
dokonuje się też na poziomie stylistyczno-retorycznej organizacji tekstu, przez 
umieszczanie w cudzysłowie związanych z topiką morza wyrażeń takich, jak wy-
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jazdy „nad morze”, „wybrzeże”, „zaślubienie morza”, czy „port przeznaczenia”. 
Morze, które zawsze istniało tylko „jako słowo”, pozostaje dla Różewicza, mimo 
wielokrotnego z nim obcowania przestrzenią pustą i, co szczególnie interesujące, 
istniejącą wyłącznie w języku: „ogromne, pozbawione właściwości, zamknięte 
w słowie, jak w łupince orzecha”. Język jednak, co należy podkreślić, nie otwie-
ra bynajmniej na nowe, nieograniczone horyzonty sensu (jak w hermeneutycz-
nych koncepcjach mowy), lecz jest raczej zamknięciem, pomniejszeniem, ogra-
niczeniem perspektywy. W Ziemi i morzu więc Różewicz wyraża i przekazuje 
zarówno swoje własne, konkretne doświadczenie jako człowieka (powiedzmy: 
wczasowicza/letnika podróżującego nad morze), jak i doświadczenie języka, tek-
stu, pisania i wiedzie nas ostatecznie do zmetaforyzowanych wyznań na temat 
własnej twórczości: „W takiej to łodzi wędruję przez morza i oceany słów do 
«portu przeznaczenia»”.

W tekście dochodzi zatem do połączenia tekstualności i empiryczności, krea- 
cyjności i autobiograficzności; „empirycznej osoby autora” i podmiotu tekstual-
nego. Innymi słowy, pojawia się tu więc nie tylko głos autora, Tadeusza Róże-
wicza, ale i „głos” jego poezji, a tekst ujawnia swoją palimpsestową konstrukcję 
równocześnie z przestrzeni rzeczywistości, jak i z przestrzeni literatury.

Dorota Kozicka

TADEUSZ RÓŻEWICZ’S MARGINS

S u m m a r y

Feuilletons, letters, obituaries and posthumous reminiscences as well as texts of speeches de- 
livered on various occasions by the poet himself make up the contents of Tadeusz Różewicz: Mar-
gines, ale…, a volume of miscellanea edited by Jan Stolarczyk. They can be regarded as a storeroom 
of diverse autobiographical material complementing Różewicz’s main work. In fact, this traditional 
approach seems in this case fully vindicated. The collected occasional texts do reflect some of the 
poet’s persistent traits, preoccupations, or beliefs; they also enable us to get a better understanding 
of the broader communicative contexts and functional significance of his poetic strategies, prefer-
ences and autocreations. In the title of the collection the appended “but…”, an opening word with 
three dots, is an invitation to look for more, some kind of complement. Our reading should clarify 
the outcome. The ‘margins’ may turn out to be something of a Derridean supplement, ie. not just an 
annex (an extension on the side, adding something of lesser importance that cannot change or in- 
fluence our perception of the main work) but a complement that does have a part in the character 
and essential quality of the writer’s work even if it seems unimportant, secondary, almost super- 
fluous.


