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T o i owo, najnowsza książka tadeusza 
różewicza, składa się z czterech częś‑

ci oznaczonych kolejnymi cyframi rzym‑
skimi. część pierwsza zawiera 21 nowych 
lub niepublikowanych utworów (zale‑
dwie cztery z nich ukazały się wcześniej 
w czasopismach). oprócz piętnastu wier‑
szy znajdziemy tu trzy fragmenty zapi‑
sków prozą, parodię umowy wydawniczej 
i dwie „parodie dramatyczne” – nawią‑
zujące do twórczości samuela Becketta 
i szekspira. część drugą tworzą podobi‑
zny rękopisów większości utworów pub‑
likowanych w części pierwszej oraz po‑
jedynczy rysunek różewicza wykonany 
na zwykłej kartce kratkowanego papieru. 
część trzecia, zatytułowana Grafiki, dedy-
kacje, podobizny stron, zawiera – obok re‑
produkcji kolejnego rysunku poety oraz 
zabawnego rysunkowo ‑tekstowego pro‑
jektu „13 ławeczek ku czci TR” – podobi‑
zny stron tytułowych z odręcznymi au‑
torskimi dedykacjami dla tadeusza ró‑
żewicza od zbigniewa Bieńkowskiego, 
tadeusza Borowskiego, seamusa Hea‑
neya, Jerzego Piórkowskiego, mieczy‑
sław Porębskiego, leopolda staffa, wisła‑
wy szymborskiej, anny Świrszczyńskiej, 
Henryka Voglera i kazimierza wyki. na 
czwartą, ostatnią część książki, zatytuło‑
waną Dopowiadając to i owo, składa się 
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blisko dwudziestostronicowy tekst edy‑
tora i redaktora książki, Jana stolarczyka, 
zawierający – oprócz wyjaśnień dotyczą‑
cych układu i koncepcji tomu – dość ob‑
szerne komentarze do reprodukowanych 
dedykacji. komentarze te wykraczają zde‑
cydowanie poza konwencję neutralnych, 
czysto informacyjnych not objaśniają‑
cych, przekształcając się w wielu miej‑
scach w interpretacje, tym ciekawsze, że 
posiadające najprawdopodobniej róże‑
wiczowskie imprimatur. sytuacja staje się 
jeszcze bardziej intrygująca, gdy uwzględ‑
ni się fakt, iż tekst stolarczyka – jeśli wie‑
rzyć jego słowom – pojawia się w To i owo 
niejako zamiast jednej z licznych niena‑
pisanych książek różewicza, która miała 
się składać ze wspomnień inspirowanych 
właśnie dedykacjami zaprzyjaźnionych 
pisarzy i krytyków. nie będę zajmował się 
samym komentarzem, choć zarówno jego 
formuła, jak i styl – korzystający z mowy 
pozornie zależnej, naśladujący język sa‑
mego różewicza – zasługiwałyby na osob‑
ne omówienie. chcę jednak skupić się na 
tym, co z punktu widzenia poety ozna‑
cza jego zgoda na faktyczne „współautor‑
stwo” redaktora i wydawcy jego ostatnich 
książek. otóż odczytuję ten gest jako wy‑
raz abdykacji z roli twórcy, sprawującego 
kontrolę nad swoim dziełem i dbające‑
go o jego indywidualne, autorskie pięt‑
no. nieprzypadkowo różewicz w wier‑
szu jeszcze jeden dzień powraca do swojej 
dawnej idei poezji pozbawionej „znacz‑
ka rozpoznawczego”, poezji bez nazwisk, 
mogącej wchłonąć w siebie każdy rodzaj 
języka, zdolnej zasymilować i odróżnico‑
wać każdy indywidualny idiom. różewicz 
zwraca się zatem do nieznanego z imie‑
nia i nazwiska adresata, stwierdzając:

znów napisałem wiersz
wczoraj przeczytałem
mój wiersz który pan napisał
przed śmiercią
ucieszyłem się że piszemy
podobne do siebie wiersze
piszę wiersze które są
podobne do wierszy
wielu poetów
spełnia się marzenie
mojego życia
antologia polskiej poezji
bez dat i bez nazwisk
utwory anonimów
jakie to piękne
nie ma nagród
za pisanie wierszy
 (jeszcze jeden dzień)

o tym, konstatowanym „ze zdziwieniem”, 
ale też z zadowoleniem, procesie wzajem‑
nego upodabniania się wierszy cudzych 
i własnych różewicz pisał już wcześniej 
w wierszu normalny poeta w tomie Kup 
kota w worku z 2008 roku. teraz powra‑
ca do tej formuły, nie po to jednak, aby 
upomnieć się o prekursorstwo czy proto‑
typowość własnej poetyki, ale przeciwnie, 
w celu zdezawuowania jej idiomatycznej 
specyfiki.

różewicz wielokrotnie kwestionował 
poezję jako instytucję tworzącą swoje ści‑
słe hierarchie, porządki i rangi, będącą 
narzędziem żyrowania autorskiej próżno‑
ści i nieustannie kuszącą wyobrażeniem 
dzieła, mającego nobilitować swego twór‑
cę. Paradoks polegał na tym, że – doko‑
nywane na rozmaite sposoby – uparte 
wycofywanie się z tak pojętej literacko‑
ści traktowane było ostatecznie zawsze ja‑
ko nowy pomysł na uprawianie literatury. 
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Delegitymizacja poezji, oparta na świa‑
domości braku trwałych, wspierających 
ją metafizycznych podstaw, wymierzona 
była przede wszystkim w koncepcję sztuki 
eksponującą wyjątkowość i uprzywilejo‑
waną pozycję społeczną twórcy oraz jego 
aspiracje do tak czy inaczej pojętej „nie‑
śmiertelności”, w których różewicz do‑
strzegał świadectwo próżności, urągające 
tragizmowi ludzkiej kondycji. tej kondy‑
cji, której wspólny, egzystencjalny, ale też 
czysto biologiczny wymiar uważa od ja‑
kiegoś czasu za najistotniejszy. odbiera‑
jąc w 2008 roku w strasburgu europejską 
nagrodę literatury, stwierdzał, nawiązu‑
jąc do chętnie przez siebie przywoływanej 
nietzscheańskiej formuły Nur Narr! Nur 
Dichter!: „mawiało się w dawnych czasach, 
że poeta jest kapłanem i błaznem. [ … ] 
zacząłem 87. rok życia, piszę wiersze od 
70 lat… i nie wiem, kim jest poeta… ale 
wiem, że nie jestem kapłanem ani bła‑
znem. Jestem człowiekiem, człowiekiem, 
który pisze wiersze”.

różewicz od lat na różne sposoby wy‑
myka się publicznemu wizerunkowi poe‑
ty i wpisanej weń roli społecznej. To i owo, 
zawierające szereg tekstów błahych, mar‑
ginalnych, jakby nadprogramowych, bez 
których ta imponująca twórczość dosko‑
nale mogłaby się obyć, nie tylko swoją 
zawartością, ale i samym tytułem – su‑
gerującym bezładne pomieszanie rzeczy 
istotnych i nieistotnych – przywodzi na 
myśl sarmackie sylwy, „księgi domowe”, 
w których obok utworów wierszowanych 
pisanych pro domo sua, a więc na użytek 
rodziny i sąsiadów, można było znaleźć 
także dowcipy, anegdoty, luźne notatki, 
zapiski gospodarskie czy kopie dokumen‑
tów. twórczość sylwiczna, w przeważają‑

cej większości anonimowa i amatorska, 
nie zabiegała o poklask i szerszy odzew, 
związana była bowiem przede wszystkim 
z prywatną sferą otium – „niepróżnujące‑
go próżnowania”, pisania wypływającego 
z wewnętrznej potrzeby i mającego cha‑
rakter na wskroś prywatny, ściśle związany 
z rytmem i (nie)porządkiem codzienne‑
go życia. „nie jestem zawodowym litera‑
tem, i nie muszę o wszystkim pisać” – po‑
wiada cytowany przez stolarczyka róże‑
wicz, ale stwierdzenie to oznacza także, że 
właśnie dlatego może p o z w o l i ć  s o b i e  
na to, aby pisać o wszystkim bez różni‑
cy… myliłby się jednak ten, kto sądziłby, 
że różewicz odsłania w To i owo jakąś 
nową, „prywatną”, „domową” twarz. ar‑
tystyczna nieistotność tego tomu, widzia‑
na w kontekście całej twórczości różewi‑
cza, stanowi bowiem jeszcze jeden, bar‑
dzo mocny gest delegitymizacji własnego 
dzieła i osłabiania własnego publicznego 
wizerunku, a więc raczej zacierania indy‑
widualnych rysów niż ich eksponowania 
poprzez jakąś złudną formę familiaryzacji.

Jan stolarczyk, zwracając uwagę na 
„rozmaitość form” zebranych przez poe‑
tę „pod jedną okładką”, przywołuje wcześ‑
niejszy tom różewicza Kup kota w wor-
ku, opatrzony „joyce’owskim” podtytułem 
work in progress. Podtytuł ten, przy ca‑
łej swojej ironicznej wymowie, wskazy‑
wał, jak sądzę, na obecny jeszcze w tam‑
tej książce krytyczny potencjał utworów 
otwartych na nieoczekiwane ciągi dalsze, 
świadomie prowokujących (a niekiedy 
drażniących) swoim rozgadaniem, wie‑
losłowiem, doraźnością. To i owo nie jest 

„dziełem w toku”. Jest tworem entropicz‑
nym czy może raczej implozyjnym, który 
zapada się jakby na naszych oczach pod 
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ciśnieniem wszechobecnej nieistotności, 
na wzór osłabionej struktury świata, któ‑
ra – pozbawiona stabilnych, duchowych 
fundamentów – osuwa się w nicość.

Pisząc przed paroma laty o tęsknotach, 
jakie wyrażają się w kulcie „starych poe‑
tów”, andrzej skrendo zauważał, że ci 
ostatni, wbrew pozorom, nie dają nam 
wcale „tego, co – jak myślimy – nam da‑
ją: nadziei pojednania, istnienia teleolo‑
gii, poczucia ciągłości, wiary w znaczenie 
i sens dzieła poetyckiego”. zamiast wy‑
czekiwanej pełni, zwieńczenia, wewnętrz‑
nej harmonii i mądrości płynącej z dłu‑
giego życiowego doświadczenia, póź‑
na twórczość takich poetów jak miłosz 
czy różewicz przynosi raczej „polemikę 
z tymi tradycyjnymi motywami, niż ich 
potwierdzenie”1. Publikowane w ostat‑
nich latach książki poetyckie tadeusza 
różewicza poświadczały słuszność tego 
rozpoznania, pozwalając się jednak na‑
dal odczytywać w owej kwestionowanej, 
nadrzędnej ramie interpretacyjnej jako 
jej przewrotne zaprzeczenie, wyrażające 
się między innymi w ostentacyjnym i dla 
wielu czytelników gorszącym nierespek‑
towaniu „obowiązującej” topiki „starego 
mistrza”. te obrazoburcze gesty dawały 
się jednak dość łatwo oswoić ze względu 
na istnienie stabilnego i rozpoznawalne‑
go kontekstu w postaci jawnie negowa‑
nej tradycji. wydaje się jednak, że swoim 
najnowszym tomem różewicz przekro‑
czył – być może nie w pełni świadomie – 
i tę granicę, stawiając czytelników w sytu‑
acji zupełnie nowej, pozbawiając ich (nas) 
bezpiecznych punktów oparcia i wygod‑
nych kontekstowych zabezpieczeń.

różewicz po raz kolejny wystawił swo‑
ich czytelników na ciężką próbę. wielo‑

krotnie wcześniej mówił i pisał o śmier‑
ci – także swojej – poezji i wielokrotnie 
też spotykał się z zarzutami o retoryczną 
przesadę i zbędny patos. teraz, od pew‑
nego czasu ukazuje nam w kolejnych bo‑
lesnych odsłonach proces jej faktyczne‑
go obumierania i rozpadu. a obserwo‑
wanie tego procesu jest doświadczeniem 
trudnym i głęboko poruszającym; prze‑
de wszystkim zaś wydaje się zmuszać do 
zasadniczej rewizji i przewartościowa‑
nia typowych sposobów odbioru litera‑
tury i pojmowania jej funkcji – jest za‑
tem wydarzeniem o zasadniczych i da‑
lekosiężnych konsekwencjach w zakresie 
poetyki lektury. zaryzykowałbym tezę, że 
tadeusz różewicz udziela nam w ostat‑
nich latach jeszcze jednej, kto wie, czy 
nie najtrudniejszej lekcji czytania poezji, 
wymagającej od nas nie tylko odrzuce‑

Projekt okładki wojtek Świerdzewski 
Fotografia Janusz szyndler
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nia nawyków i przyzwyczajeń czytelni‑
czych, ale przede wszystkim zmierzenia 
się z egzystencjalnym wymiarem pisania 
w jego aspekcie fizycznym, somatycznym, 
związanym z biologiczną starością. Bez 
związania tych wierszy, zapisków i szki‑
ców z konkretną, biologiczną fazą życia 
poety nie zdołamy, jak sądzę, pojąć ich 
właściwego znaczenia.

Poezja obumiera w konfrontacji z hi‑
storią i wypełniającym ją ogromem nie‑
wypowiadanego cierpienia, które nie daje 
o sobie zapomnieć i obezwładnia piszące‑
go. w nożyku profesora – poemacie, który 
w najwyraźniejszy sposób inscenizował 
ten proces, czyniąc swoim przedmiotem 
nie tyle nieprzemijającą pamięć o histo‑
rycznej traumie, ile bezsilność języka i pa‑
mięci wobec napierających z przeszłości 
obrazów, a więc ryzykowną próbę uka‑
zania w „nieudanym” wierszu immanen‑
tnej niemocy samej poezji – pojawił się 
obraz bydlęcych wagonów pociągu to‑
warowego wiozącego ludzi do obozów 
zagłady, podsumowany wyznaniem pi‑
sarskiej bezradności: „pociąg towarowy /  
wagony bydlęce /  bardzo długi skład /  [ … ] 
ten pociąg /  nie odjedzie /  z mojej pamię‑
ci /  /  pióro rdzewieje”. Poezja obumiera 
także przytłoczona i zagłuszona medial‑
nym zgiełkiem, jałową gadaniną i pro‑
stackim wielosłowiem kultury masowej. 
obumiera wreszcie – i ten wątek wydaje 
się w ostatnim tomie szczególnie mocno 
wyeksponowany, pokonana przez biologię 
i fizjologię, słabość starzejącego się ciała, 
która pogrążą umysł w zamęcie i chao‑
sie: „wstawał jakiś dzień /  teraz często jest 
sobota /  dwa razy w tygodniu /  wczoraj 
był wtorek albo piątek /  dzisiaj niedziela” 
(jeszcze jeden dzień).

odpowiedzią poety nie jest ani bunt, 
ani pogodzenie, ale powrót do tego, co 
materialne (materialności słowa, mate‑
rialności świadectwa), a przede wszystkim 
zwrot ku temu, co pozbawione wzniosło‑
ści i powagi, błahe i trywialne, wymyka‑
jące się ustalonym hierarchiom – opiera‑
jące się pokusie myślenia w kategoriach 
scalającego podsumowania, dopełnienia 
czy „uwydatnienia”. zamiast wzniosłego, 
poetyckiego consummatum est pojawia 
się materialna resztka, która nie daje się 
wkomponować w hierarchiczny porzą‑
dek dzieła. Poezja różewicza zamyka się 
na dialog z czytelnikiem, staje się coraz 
bardziej wsobna; poeta zwraca się coraz 
częściej do siebie albo do umarłych, od‑
grywając jakby w ten sposób ostatni, nie‑
uchronny akt komunikacyjnego dramatu, 
opartego w znacznym stopniu na iluzjach 
i wmówieniach. zgadzam się z opinią Pio‑
tra Śliwińskiego, jednego z najbardziej 
przenikliwych i odważnych czytelników 

„późnej” twórczości różewicza, że spora 
część jego wierszy, pisanych w ostatnich 
latach, jeśli posiada jakieś ogólne przesła‑
nie, to jedynie to mówiące o braku jakie‑
gokolwiek ukrytego przesłania, które do‑
magałoby się objawienia za pomocą owej 
szczególnej odmiany języka, jakim chce 
być poezja. objawienia nie będzie, a ra‑
czej objawieniem będzie to, że „niczego 
takiego nie ma, że pisanie [ … ] to rodzaj 
kamuflażu pustki, którą poeci i myślicie‑
le uprawiają z rozpaczy, nawyku lub cy‑
nizmu”2.

Przejmująca jest w tym kontekście 
„ostatnia scena” Kartoteki, nazwana przez 
różewicza Ostatnią Kartoteką:

Bohater – lat 91
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sam ze swoimi myślami których nie 
słychać wszyscy i wszystkie osoby wy‑
marły – tzn. postacie i uczestnicy kar‑
toteki i kartoteki rozrzuconej. Bohater 
leży na tapczanie, patrzy na sufit, na 
suficie siedzi mucha. czarny punkcik, 
plamka… itd., itd.

Bohater, sam ze swoimi myślami, poza 
możliwością jakiejkolwiek formy komu‑
nikacji, leżący na wznak, wpatrzony w su‑
fit; biel, która nie stanie się ekranem żad‑
nej wizji, a jedynie miejscem ekspozycji 
trywialnej formy obecności, będącej jakby 
szyderstwem z wszelkich form wyczeki‑
wania na objawienie; banalna mucha, wę‑
drująca po suficie i bezmyślnie obserwo‑
wana przez leżącego na tapczanie starego 
człowieka. i całość skwitowana owym nie 
mniej trywialnym „itd., itd.”, podkreśla‑
jącym nieistotność, błahość, a zarazem 
przewidywalność „dalszego ciągu”, nudną 
powtarzalność odbierającą przedstawio‑
nej sytuacji jakikolwiek pozór wzniosłego 
tragizmu. na podobnej zasadzie opiera się 
też, jak sądzę, komizm zamieszczonych 
w tomie utworów satyrycznych i grote‑
skowych parodii, eksponujących prze‑
de wszystkim absurdalne, niwelatorskie 
pomieszanie wartości i porządków. ko‑
mizm różewicza rodzi się z trywialności 
zawiedzionego oczekiwania na tragizm, 
który rozmywa się w powtarzalności dra‑
matu rozpadu i śmierci oraz „literackiej” 
sztuczności usiłujących go oddać gestów 
oraz słów. znużonym i bezradnym wy‑
liczeniem imion przyjaciół i znajomych, 
którzy odchodzą bezpowrotnie, z który‑
mi urywa się kontakt („nie wiem co się 
z nim dzieje”), którzy tracą wyrazistość 
i rozpoznawalną tożsamość („kasia? któ‑

ra kasia?”), kończy się wiersz *** [Mietek 
w dołku z balkonikiem…]; „i tak bez koń‑
ca…” – kwituje to wyliczenie różewicz, 
parodiując niejako chwyt enumeracji, bę‑
dący niegdyś znakiem rozpoznawczym je‑
go poezji, i wysuwając tym razem na plan 
pierwszy nie tyle poznawczy problem nie‑
możności ogarnięcia rzeczywistości czy 
przedstawienia jej w uporządkowanej 
formie, ile egzystencjalne zmęczenie sa‑
mym aktem porządkowania: beznadziej‑
nym i zbędnym… Powtarzającym się bez 
końca końcem, pozbawionym efektownej, 
scalającej pointy.

tomasz kunz

PRZYPISY
1 andrzej skrendo, Starzy poeci i nowa rzeczywi-

stość – Miłosz i nie tylko, w: tegoż, Poezja moder-
nizmu. Interpretacje, kraków 2005, s. 229, 221.

2 Piotr Śliwiński, Świat na brudno. Szkice o poe-
zji i krytyce, warszawa 2007, s. 156.
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