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Zasnuwanie pustki. 
Wokół projektu poetyckiego autoportretu 

Tadeusza Różewicza

Przedmiotem mojego zainteresowania będzie wpisany w twórczość 
Tadeusza Różewicza tożsamościowy projekt osobowej autoprezentacji, 
który określam tu mianem „poetyckiego autoportretu”. Projekt ten, jak 
każde literackie zapytywanie o osobę, daje się opisywać przynajmniej 
w dwóch powiązanych ze sobą i dopełniających się wymiarach: poeto-
logicznym i antropologicznym, gdzie spoza stylistyczno-strukturalnej 
organizacji tekstu prześwitują założenia o charakterze fi lozofi czno-
-światopoglądowym, dotyczące kondycji i statusu podmiotu1.

Zajmę się więc zarówno szczególnym utopijnym projektem poetyki 
literackiego autoportretu, jak i kluczowym dla zachodniej kultury sym-
bolem podmiotowej identyfi kacji, jakim jest „twarz”, motyw powraca-
jący uporczywie w twórczości Różewicza. Obie te perspektywy (poeto-
logiczna i antropologiczna) zbiegają się bowiem w zasadniczym pyta-
niu o kwestię tożsamościowej obecności, o możliwość podmiotowego 
uobecniania się zarówno w empirycznej, jak i tekstowej przestrzeni, 
które u autora Płaskorzeźby nachodzą i nakładają się na siebie. 

W swoich metapoetyckich wypowiedziach Różewicz przedstawia 
często owe wzajemne wieloaspektowe związki za pomocą fi zjologicz-
nych metafor zapładniania, rozrostu, narodzin i obumierania, obra-
zujących organiczny związek między artystą a jego dziełem. W intry-
gującym prozatorskim fragmencie zatytułowanym Zazdrość powiada 

1 Zob. R. Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze: ślady obecności, w: idem, Literatura jako 
trop rzeczywistości, Kraków 2001, s. 58.
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wprost: to ja jestem „poezją”, przecież mojej poezji nie ma beze mnie. Ona 
wychodzi ze mnie, ja wydobywam się z niej (II, 290)2.

Po somatyczno-organiczną metaforykę sięga także w Posłowiu do 
wyboru wierszy z lat 1944–1994, gdzie, w kontekście interesującej nas 
tutaj kategorii „autoportretu” pisze:

Dla mnie wybór to ingerencja, to operacja... Dlatego tak trudno przeprowadzić 
„operację” na własnym ciele... (...)

Związki z utworem własnym są skomplikowane i czasem tajemnicze dla same-
go twórcy. Wiersz po „narodzinach” opuszcza „rodzica” i żyje własnym życiem. To 
on zaczyna kształtować swego twórcę. Na mój „portret” składa się wszystko, co 
napisałem3.

Wiersz zaczyna kształtować swojego twórcę, przy czym płaszczyzną 
umożliwiającą podjęcie próby ukonstytuowania własnego „ja” jest do-
piero sztuka zapośredniczająca doświadczenie w formach symbolicz-
nych, dążących, niejako z natury, do ustanowienia scalonego obrazu 
tekstu, a co za tym idzie – osoby. 

Nad fragmentaryczną poetyką Różewiczowskiego tekstu nadbudo-
wuje się zatem wyobrażenie kompletnego i całościowego dzieła, wyra-
żające się niekiedy wprost w formie antycypacji pewnego idealnego sta-
nu rzeczy. Najpierw będzie się wydawało, że jest to zupełnie przypadkowa 
zbieranina obrazów, myśli, słów, aż w pewnej szczęśliwej chwili to wszystko 
zbiegnie się do środka – czytamy w Komentarzu (VIII, 114–115). W wier-
szu Powrót z tomu Rozmowa z księciem Różewicz wyznaje:

Są między moimi utworami takie
z którymi nie mogę się pogodzić
(...)
ale przyjdzie chwila kiedy wszystkie
zbiegną się do mnie
te udane i te nieudane
kalekie i doskonałe
wyśmiane i odrzucone

zbiegną się w jedno (VIII, 128) 

2 Utwory Tadeusza Różewicza cytuję według wydania: T. Różewicz, Utwory zebrane, 
Wrocław 2003–2006, podając w nawiasie numer tomu (oznaczony cyfrą rzymską) oraz 
numer strony (oznaczony cyfrą arabską).
3 T. Różewicz, Posłowie, w: idem, Niepokój. Wybór wierszy, Warszawa 1995, s. 669.
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Konstrukcja Różewiczowskiego tekstu nie odsyła jednak do jakiejś 
ujednolicającej zewnętrznej zasady czy idei, ale opiera się na dyna-
micznych relacjach między poszczególnymi utworami, które wchodzą 
ze sobą w nowe związki i wytwarzają nowe znaczenia w zagęszczającej 
się nieustannie sieci wzajemnych odniesień. Niech to wszystko samo się 
stwarza/ w ruchu (VIII, 257) – pisze Różewicz w Et in Arcadia ego, defi -
niując dynamiczną i płynną naturę owej całości. 

„Totalność” owego projektu przejawia się na wszystkich piętrach or-
ganizacji wypowiedzi w postaci dążenia do odróżnicowania literackiego 
idiomu, zatarcia jego cech dystynktywnych i osiągnięcia stanu dosko-
nałego stylistycznego nienacechowania, mowy pozbawionej wszelkich 
interesujących właściwości (Sezon poetycki – jesień 1966; III, 166), zdolnej 
wchłonąć w siebie każdy rodzaj języka4. Służy temu sięganie po spetryfi -
kowne i łatwo rozpoznawalne style mówienia, a także wykorzystywa-
nie w charakterze literackiego budulca nieprzetworzonych gotowych 
wypowiedzi, cytatów z rzeczywistości, fragmentów tekstów literackich 
i użytkowych, które składają się na wielogłosowe i różnostylowe formy 
kolażowe. Na poziomie genologicznym sygnałem totalizującej intencji 
jest dążenie do gatunkowego odróżnicowania i hybrydyzacji utworów, 
próby tworzenia tekstu ponadrodzajowego, którymi kieruje chęć wy-
mknięcia się spod praw literackiej taksonomii, stania się wypowiedzią, teks-
tem – bez przymiotnika5. Osobną rolę odgrywa też swoista ontologiczna 
migotliwość poszczególnych tekstów, które podlegają nieustannym 
rekontekstualizacjom, przeróbkom i rearanżacjom, przyjmując często 
formę „wersji bez oryginału”6. Bruliony, rękopisy, publikowane równo-
legle odmiany tekstu, przedruki i wznowienia utworów, które okazują 
się w istocie odrębnymi wariantami tekstowymi, rozpatrywane zwykle 
przez pryzmat „poetyki fragmentu”, dają się w pełni zrozumieć dopie-
ro w kontekście intencjonalnej, językowo niekomunikowalnej całości, 
w obręb której wchodzą także Różewiczowskie „utwory nienapisane”, 
stanowiące kolejną osobliwość tej twórczości, a będące wyrazem prag-

4 A. Skrendo, Tadeusz Różewicz i granice literatury, Kraków 2002, s. 87.
5 R. Nycz, Sylwy współczesne, Kraków 1996, s. 31.
6 Różewiczowskie przepisywanie samego siebie sprawia, że zanika to, co jest jego przedmio-
tem (powstaje sieć „wersji bez oryginałów”) (A. Skrendo, Przepisywanie Różewicza, w: Prze-
kraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza, pod red. W. Browarnego, J. Orskiej, 
A. Poprawy, Kraków 2007, s. 43).
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nienia ogarnięcia także tego, co – z rozmaitych względów – wykracza 
poza granice językowej ekspresji lub po prostu nie mieści się w polu 
tego, co zrealizowane.

To utopijne totalizujące pragnienie, stanowiące intencjonalne zaple-
cze Różewiczowskiej poetyki, znajduje także swój wyraz w maksymali-
stycznym postulacie „powiedzenia wszystkiego”, wypowiedzenia „pełni 
doświadczenia”. Na owym pragnieniu, które, wskutek niemożności re-
alizacji, obraca się w swoje przeciwieństwo, kumulujące w konstatacji: 
„nie mam nic do powiedzenia”, ufundowana jest koncepcja Różewi-
czowskiego anonima. Ta zaś – w twórczości z lat sześćdziesiątych – sta-
nowi „podmiotowy” odpowiednik „tekstu doskonale nienacechowane-
go”, medium dla wypowiedzi maksymalnie nieswoistej i niewyrazistej. 
Znosi ona w praktyce owo dialektyczne napięcie między wszystkim 
a niczym, między Każdym – fi gurą wyposażoną w istotowe, wspólne dla 
wszystkich, niezbywalne właściwości, defi niujące istotę ludzką – a Ni-
kim – odpodmiotowioną instancją pozbawioną wszelkiej substancjalno-
ści. Tak długo kształtowałem/ siebie/ na kształt i podobieństwo/ niczego/ 
formowałem to oblicze/ na kształt i podobieństwo/ wszystkiego – napisze 
Różewicz w Głosie anonima (VIII, 237). W gruncie rzeczy zatem był to 
pełen rezygnacji wyraz uświadomionej zgody na czysto historyczny wy-
miar ludzkiego bytowania pozbawiony transcendentnej rzeczywistej 
obecności (w sensie Steinerowskim), wyraz zgody, która w wierszu Cud 
dnia powszedniego przybrała formę czterokrotnie powtórzonego zapew-
nienia: przyjmuję wszystkie/ warunki życia/ punkt po punkcie (VIII, 335).

Wstępne doświadczenie autoportrecisty – pisze Michel Beaujour – jest 
doświadczeniem pustki, nieobecności wobec siebie samego7. Autoportrety 
– dodaje w innym miejscu – powstają dopiero wtedy, gdy pisarz zanurzy 
się już w bezkształtną i nieoznakowaną przestrzeń, będącą efektem utraty 
pewności8. Teraźniejszość własnego „ja”, obecność sobie samemu, o których 
można było naiwnie sądzić, że są zwodniczym tematem autoportretu, są 
jedynie tego tematu złudą i odwrotnością9. Oznacza to, że autoportret 
nigdy nie przedstawia, nie odmalowuje jakiejś uprzedniej obecności 
„ja”, myślanej w kategoriach „posiadania siebie”, ale jest właśnie na-

7 M. Beaujour, Autobiografi a i autoportret, przeł. K. Falicka, „Pamiętnik Literacki” 1979, 
z. 1, s. 319.
8 M. Beaujour, Poetics of the Literary Self-Portrait, transl. Y. Milos, New York 1991, s. 335.
9 M. Beaujour, Autobiografi a..., „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1, s. 323.
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rzędziem prezentowania tej pustki, która rozwiera się w miejscu utra-
conego podmiotu. Dlatego Beaujour nazywa autoportret splotem antro-
pologii i tanatologii10.

U źródeł tego, co nazwałem Różewiczowskim „projektem poetyckie-
go autoportretu”, tkwi właśnie rozpoznanie fundamentalnego braku, 
pustki i nieobecności, które okazują się punktem dojścia tradycyjnych 
strategii autopoznawczych, opartych na introspekcji, spekulatywnym 
wglądzie we własne wnętrze i poszukiwaniu niezmiennej tożsamościo-
wej prawdy – a które przedstawia się zazwyczaj poprzez topiczny obraz 
wędrówki, „dochodzenia do siebie”. Taki tytuł (Dochodzę do siebie) nosi 
też końcowy fragment Próby rekonstrukcji, gdzie czytamy: Czy już dotar-
łeś do siebie? Opowiedz, jak to wygląda. Jak wygląda to miejsce, do którego 
tak długo wędrowałeś. Opisz to miejsce (I, 209). Czyni to dopiero Bohater 
Kartoteki: 

BOHATER: (...) Tak długo wędrowałem, zanim doszedłem do siebie.
SEKRETARKA: Do siebie? Jak tam wygląda? Co tam jest?
BOHATER: Nic. Wszystko jest na zewnątrz, są jakieś twarze, drzewa, obłoki, 
umarli... ale to wszystko tylko przepływa przeze mnie (IV, 37–38).

Najdosadniejszy i ostateczny wyraz owo doświadczenie wewnętrz-
nego znicestwienia przybiera w paradoksalnym orzeczeniu: jestem mar-
twy, które powraca wielokrotnie w tekstach Różewicza: w Nowej szkole 
fi lozofi cznej (I, 116), w wierszu Larwa z tomu Twarz trzecia (VIII, 378) 
czy – w sparafrazowanej formie (Kiedy jeszcze żyłem) – w Kartotece (IV, 
27). Źródłem owej pustki, która rozwiera się w człowieku oraz w wier-
szu (wnętrze poezji/ jest nieruchome puste – napisze Różewicz w wier-
szu na obrzeżach poezji; X, 74) jest oczywiście „śmierć” lub „odejście” 
Boga, które Różewicz łączy zawsze z ideą „śmierci człowieka” i „śmierci 
poezji”. Oba te określenia – „śmierć” i „odejście” – podkreślają dziejo-
wy charakter tego wydarzenia, które nie sprowadza się do stwierdze-
nia nieistnienia Boga, lecz stanowi wyraz przeświadczenia, że boskość 
utraciła swoją faktyczną siłę oddziaływania w dziejach. Różewicz nie 
pozostawia żadnych wątpliwości co do rangi owego wydarzenia, pisząc: 
największym wydarzeniem/ w życiu człowieka/ są narodziny i śmierć/ Boga 
(bez, IX, 253). Tym samym, najzwięźlej, bo za pomocą syllepsy – naj-
większym wydarzeniem są narodziny i śmierć Boga – wyraża tu ów dzie-

10 Ibidem.
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jowy wymiar istnienia Boga, który nie jest przedustawną ontologiczną 
przyczyną, ale kimś, kto „rodzi się” i „umiera” w świadomości człowie-
ka, a tym samym w swoich narodzinach zawiera już swoją śmierć/odej-
ście, przez co oba te wydarzenia stają się jednym wydarzeniem. 

Tu dygresja o twarzy.
Motyw ten występuje w twórczości Różewicza w dwóch podstawo-

wych przenikających się znaczeniach: w aspekcie indywidualnym jako 
tradycyjny znak tożsamości osoby oraz w aspekcie zbiorowym jako nie-
obecny lub okaleczony obraz utraconej idei „człowieczeństwa”, natury 
ludzkiej ufundowanej na założeniach tradycyjnej platońsko-arystotelej-
skiej metafi zyki obecności lub pokrewnej jej teologicznej idei „podobień-
stwa do Boga”. W tym ostatnim ujęciu twarz pojawia się często w połą-
czeniu z obrazem „śmierci” lub „odejścia” Boga: Zdaje mi się, że twarze 
łączą się w twarz ludzkości i to jest twarz ogromna, twarz miliardów. Ta twarz 
jest jedynym obliczem Boga po śmierci Pana Boga (Twarze; II, 284). Albo jak 
w wierszu Obraz: a ty/ kiedy patrzysz na siebie/ co widzisz?// widzę człowie-
ka stworzonego/ na obraz i podobieństwo boga/ który odszedł (IX, 162).

Stwierdziłem wcześniej, że Różewiczowski anonim był wyrazem 
zgody na „brak tajemnicy” i czysto historyczny wymiar rzeczywisto-
ści. Późniejsza twórczość Różewicza pokazała jednak, że to, co trwale 
nieobecne, odciska mimo wszystko swój traumatyzujący ślad w postaci 
dotkliwego poczucia fundamentalnego braku, z którym nie sposób się 
uporać. Uczucie nieobecności Boga w niewierzącym istnieje ciągle – mówi 
bohater Śmierci w starych dekoracjach (II, 174).

Brak Boga i tego, co boskie, jest nieobecnością – pisze Martin Heideg-
ger. – Atoli nieobecność nie jest niczym, lecz świeżo przyswojoną obecnoś-
cią skrytej pełni tego, co byłe11. Obecność skrytej pełni tego, co byłe wydaje 
się bliska wyobrażeniu niezabliźniającej się rany czy, jak pisze Ryszard 
Nycz, trwałości tajemniczego okaleczenia, nieprzemijającego poczucia bra-
ku, z którym nie można się pogodzić i które (...), paradoksalnie, świadczy 
o uporczywej obecności tego, co nie istnieje – bo przeminęło i już nie jest 
uchwytne zmysłami ani pojmowalne umysłem – w powszechnym świecie co-
dziennego doświadczenia12. 

11 M. Heidegger, Posłowie do odczytu „Rzecz”, w: idem, Odczyty i rozprawy, przeł. J. Mize-
ra, Kraków 2002, s. 163.
12 R. Nycz, Tadeusza Różewicza „tajemnica okaleczonej poezji”, w: idem, Literatura jako trop 
rzeczywistości, s. 204.
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Problematyka ta zostaje stematyzowana w utworach Różewicza mię-
dzy innymi za pośrednictwem motywów twarzy, zwierciadła i źródła. 

W końcowej partii Tarczy z pajęczyny znajdujemy poetycką ekfrazę 
obrazu Caravaggia Narcyz, w której pojawia się motyw czarnego lustra 
wody: Młodzieniec pochylony nad czarnym lustrem wody wpatruje się w le-
żącą tam twarz umarłego swoją twarz (I, 254). Zauważmy, że w zwier-
ciadle wody nie odbija się niebo, lustro wody jest czarne, a widoczna 
w nim twarz młodzieńca jest twarzą umarłego, co czyni z niego w oczach 
poety doskonałą antycypację współczesnego człowieka. Obraz ciemnej, 
zmętniałej wody powraca w twórczości Różewicza wielokrotnie: nad 
brzegiem kanału staje bohater Acheronu w samo południe, żeby przejrzeć 
się w wodzie tłustej czarnej (VIII, 309), rzeka życia i śmierci, nad którą 
pochyla się poszukiwacz poezji w wierszu Credo jest mętna/ gnuśna pełna 
odchodów (X, 348), w Zwiastowaniu w źródle, z którego płynie/ poezja 
żywa (...) ciemne postacie/ myją (...) ręce/ z których spływa krew (IX, 364). 
Nawiązuje tu Różewicz do często przywoływanego fragmentu wczes-
nego programowego tekstu Do źródeł: pozbawiony byłem bogów, skazany 
byłem (...) na wymiar wyłącznie ludzki. (...) źródła metafi zyczne, które kar-
miły poezję od jej początków, przestały bić dla mnie (...) „umył w nich ręce 
morderca” (III, 148–149, 144). Obraz ten odsyła z kolei do dramatycz-
nego pytania, jakie w słynnym 125 fragmencie Wiedzy radosnej stawia 
„Człowiek oszalały” mordercom Boga: Najświętsze i najmożniejsze, co 
świat dotąd posiadał, krwią spłynęło pod naszymi nożami – kto zetrze z nas 
tę krew? Jakaż woda obmyćby nas mogła?13 Ciemne postacie obmywające 
ręce z krwi w owym metafi zycznym źródle, z którego płynie poezja żywa, 
to właśnie owi Nietzscheańscy „mordercy Boga”, na co wskazuje jesz-
cze jedna aluzja w Zwiastowaniu: obraz poety, który zapala żółtą/ małą 
świecę/ w obliczu ogromnego słońca. Nietzscheański „Człowiek oszalały”, 
ogłaszając śmierć Boga, pojawia się, przypomnijmy, w jasne przedpołu-
dnie z zapaloną latarnią, pytając: Czy nie pozimniało? Czy nie nadchodzi 
ciągle noc i więcej nocy? Nie trzebaż zapalać latarni w przedpołudnie?14 

W owych zmętniałych, czarnych zwierciadłach, w których przegląda 
się Różewiczowski podmiot, odbija się Hölderlinowska „noc świata”, 
zapadająca po odejściu bogów na ziemi, którą, jak pisze Nietzsche, od-
pętaliśmy od jej słońca. Drugim, narzucającym się kontekstem, którego 
13 F. Nietzsche, Wiedza radosna, przeł. L. Staff , Warszawa 1991, s. 168.
14 Ibidem.
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rozwinięcie wymagałoby osobnych rozważań, jest oczywiście Mickiewi-
czowski liryk Nad wodą wielką i czystą... Wspomnę tylko, że w wierszu 
Liryki lozańskie z tomu Twarz trzecia (VIII, 326) poeta siedzi nad wodą 
wielką/ martwą czystą, pozbawiony wiary nie czeka na powrót zbiegłych 
bogów, lecz na przyjęcie szarlatana, poezja porównana zostaje do ot-
wartej rany, a zwrot ostatnie krwi płynienie nadaje całej scenie charakter 
ofi arniczy. Ofi erze poety nie sposób jednak przypisać odkupicielskiej 
mocy: krzyż jest wszak bez ramion, a miłość – bez wiary, co umieszcza 
pierwotny Mickiewiczowski obraz tożsamościowego przełomu w zde-
sakralizowanym kontekście poezji w czasie marnym.

W cytowanym tu już Posłowiu do wyboru swoich wierszy Różewicz 
stwierdza: Od lat planowałem napisanie autobiografi i, ale to zbyt łatwe. 
Niech ten wybór zastąpi autobiografi ę15. Dlaczego napisanie autobiografi i 
byłoby zbyt łatwe? Ponieważ autobiografi a podporządkowuje się z ko-
nieczności fabularyzacyjnym konwencjom, które nadają życiu pozory 
spójnej narracyjnej konstrukcji, poprzez odwołanie do obecnego już 
uprzednio, choć skrytego, „porządku”. Twórca autobiografi i wierzy, że 
odzyskuje siebie, a więc musi zakładać, że przed tekstem jest ktoś, kto 
oczekuje na swoje wysłowienie. Poetyka literackiego autoportretu rea-
lizuje się natomiast za pośrednictwem strategii performatywnej, któ-
ra nie zakłada żadnej formy uprzedniej wobec tekstu i niezależnej od 
niego samoświadomej podmiotowej obecności. Własną twarz trzeba tu 
zatem nie tyle opisać, ile raczej napisać. 

Literacki autoportret nie rodzi się nigdy z czytelnej, wyrazistej in-
tencji „odmalowania siebie”. Należałoby raczej powiedzieć, że autoportret 
jest dokonywanym post factum ponownym ześrodkowywaniem, wykorzy-
stywaniem i przepracowywaniem czyjegoś (...) bezforemnego pisania16. 
Dlatego Michel Beaujour defi niuje go jako rzecz znalezioną, której pisarz 
[dopiero] w toku opracowywania nadaje cel autoportretu17. Korespondu-
je to, jak łatwo zauważyć, z charakterystyczną dla Różewicza poetyką 
brikolażową, która znalazła swój najpełniejszy wyraz w metaforze re-
cyklingu jako praktyki ponownego wykorzystywania wcześniejszych 
utworów w roli materiału i budulca nowych tekstów.

15 T. Różewicz, Posłowie, w: idem, Niepokój, s. 672.
16 M. Beaujour, Poetics..., s. 336.
17 M. Beaujour, Autobiografi a..., „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1, s. 320.
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W takim ujęciu ów specyfi cznie rozumiany autoportret, na któ-
ry składałyby się wszystkie napisane przez poetę teksty, poddawane 
wciąż ponawianym rearanżacjom, nie byłby narzędziem reprezentacji 
jakiejś pozatekstowej i pozaznakowej empirycznej podmiotowości, 
ale, jak pisze Ryszard Nycz, rodzajem znaczącej sieci czy pola napięć (...) 
w obszarze którego dochodzi do (próby) konstytuowania się (...) konkretnej 
podmiotowej tożsamości18. Tak też, poprzez nawiązanie do obrazu sie-
ci czy też pola napięć – pola do przepisu, jak z charakterystyczną zwię-
złością defi niował swoje sylleptyczne empiryczno-tekstowe „ja” Miron 
Białoszewski19 – należałoby rozumieć tytułową metaforę zasnuwania 
owej rozwierającej się źródłowej pustki. Metafora ta wymierzona jest 
w regresywną i nihilistyczną strategię napełniania pustki słowami, o któ-
rej pisał Różewicz w przywoływanym tu już wierszu Zwiastowanie, ale 
sprzeciwia się także arachnologicznej koncepcji przedstawiania, w któ-
rej, jak pisze, nazbyt może metaforycznie, Roland Barthes, tekst tworzy 
się (...) przez nieustanne splatanie. Zatracony w tej tkaninie – teksturze 
– podmiot rozpada się jak pająk rozkładający sam siebie w konstruktyw-
nych wydzielinach własnej sieci20. Uważam, że w przypadku Różewicza 
jest akurat na odwrót i że owa zagęszczająca się sieć międzytekstowych 
relacji służy właśnie idei ukonstytuowania się podmiotu, uwikłanego 
co prawda w nierozstrzygalną aporię między imperatywem kierującym 
jego poczynaniami a świadomością ich utopijności.

Zapytajmy zatem na koniec, co sprawiło, że Różewicz zaczął do-
strzegać w napisanych przez siebie tekstach ślady, czy też rysy własnej 
indywidualnej podmiotowości. Wydaje się, że decydującą rolę odegrała 
tu narastająca z czasem tendencja do zakorzeniania własnych utworów 
w tekstach i biografi ach innych artystów. Powracające motywy i wątki 
składające się na pewien „biografi czny topos” artysty jako istoty napięt-
nowanej stygmatem obcości, cierpienia i wykluczenia pozwoliły Róże-
wiczowi lepiej rozpoznać i zrozumieć zajmujące go problemy dotyczące 
kondycji poety, statusu literatury czy paradoksalnej formy uobecniania 
się artysty w dziele, a także odnaleźć możliwą do zaakceptowania sym-
boliczną kulturową reprezentację zapośredniczoną w kolektywnych 

18 R. Nycz, Osoba..., s. 86.
19 Zob. M. Białoszewski, ***bez ludzi, w: idem, Oho i inne wiersze. Utwory zebrane, t. 10, 
Warszawa 2000, s. 189.
20 R. Barthes, Przyjemność tekstu, przeł. A. Lewańska, Warszawa 1997, s. 92.
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wyobrażeniach. Funkcję obrazu Poety – odtrąconego, napiętnowanego 
i okaleczonego – spełniła tu mitologiczna fi gura Orfeusza rozszarpa-
nego przez menady. Paradoksalnie jednak okazała się ona czytelnym 
znakiem niemożności odtworzenia spójnego obrazu takiej symbolicz-
nej biografi i, która stanowiłaby wzorzec dla wysiłków zmierzających do 
zbudowania indywidualnej zintegrowanej tożsamości. Po 50 latach pi-
sania wierszy i sztuk teatralnych zrozumiałem daremność rozwiązania „ta-
jemnicy” Franza Kafki – wyznawał Różewicz w komentarzu do wiersza 
przerwana rozmowa z tomu Płaskorzeźba (IX, 326). Nie ma dostępu do 
tajemnicy Franza Kafki, ponieważ owa tajemnica, w znaczeniu jakiejś 
ukrytej, istotowej prawdy o Franzu Kafce, po prostu nie istnieje. Frag-
mentaryczne, zawsze niedopełnione dzieło artysty, wpisane w poetykę 
autoportretu, nie odsyła bowiem do jakiejś stojącej za nim i uprzedniej 
wobec niego tożsamościowej prawdy „ja” empirycznego, ale do fanta-
zmatu pokawałkowanego, zdezintegrowanego orfi ckiego ciała.

Enveloping emptiness. Around a literary project of a self-portrait 
by Tadeusz Różewicz

Th e topic of the study is a project of subjective identity integration realized 
by Różewicz by means of performance strategies of literary autopresentation. 
Różewicz’s autopresentation lacking support in a form of a strong, self confi dent 
empirical “I”, prior to the text, takes place entirely in a domain of linguistic organ-
ization, and – contrary to its supposedly fragmentary character declared by the 
poet – assumes a form of a utopian idea of a complete, integrated text, perfectly 
identical with itself. An important role in this project is played by a metaphor of 
fertilization, growth and birth, exposed often in Różewicz’s metaliterary works, 
which suggests an organic, „corporal” relation between the artist and his crea-
tion. Th us, the consolidating intention refers to the aspect of identity, whereas 
the text itself becomes an object in which the empirical artist tries to fi nd a pic-
ture of himself, coming to him from the outside.

Another extremely important element in Różewicz’s works which is discussed 
in the second part of the study, is a recurring motif of a spring, mirror and face 
which „refl ect” in a way the specifi c syllepsis being a relation between the existen-
tial and the literary, stemming out from the question of a subjective identity and 
its ethic and poetical consequences. 


