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Rysy autora. Ślad jako nowa formuła 
obecności podmiotu w tekście 

Śmierć i powrót, wygnanie i powrót – pomiędzy topiką funeralno-
elegijną a topiką restytucyjno-rezurekcyjną zdaje się krążyć, niczym 
wahadło, teoretyczna refl eksja nad literackim podmiotem od lat po-
nad trzydziestu. Przy czym radykalne tezy o śmierci podmiotu i autora 
z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku, choć, jak 
się dość powszechnie uznaje, już w znacznej mierze historyczne, wciąż 
wywierają duży wpływ na wyobraźnię badaczy podmiotowości, o czym 
świadczy choćby fakt, że od tych tez właśnie zaczyna się większość naj-
nowszych prac poświęconych zagadnieniu podmiotu i jego roli w kultu-
rze, w tym także słownikowych haseł poświęconych problemowi autora 
i jego obecności w tekście1. Ta powszechna, także w ujęciach podręcz-
nikowych, obecność koncepcji Barthesa, Foucault i Derridy – głównych 
promotorów teorii o zmierzchu podmiotu – to dobitny dowód pewnej 
już „klasyczności” tego, w swoim czasie szokującego, ujęcia problema-
tyki podmiotowości, jak też jego przełomowego charakteru. Z dzisiej-
szej perspektywy wydaje się jednak, że ta przełomowość polegała ra-
czej na zamknięciu i zwieńczeniu pewnego stylu uprawiania refl eksji 
o podmiotowości niż na wyraźnym otwarciu perspektyw nowych. Gest 
wygnania autora z tekstu okazał się łatwiejszy niż wysiłek jego przy-
wrócenia i ponownego wprowadzenia kategorii podmiotu do dyskursu 
o literaturze czy, szerzej, kulturze. 

Inaczej też niż koncepcja śmierci podmiotu, która, pomimo różnych 
składających się na nią aspektów i wątków, ma już dziś dość wyraźny 

1  Zob. m.in. Literary Th eory and Criticism, red. P. Waugh, Oxford 2006, s. 48.
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i w miarę jasno określony zarys, perspektywa powrotu autora nie ry-
suje się wcale w sposób jednoznaczny i łatwo uchwytny, pozwalający 
na jej spójne opisanie, a metodologiczne inspiracje tego powrotu także 
mają charakter zróżnicowany i pochodzą z różnych obszarów huma-
nistycznej refl eksji2. Przywrócenia kategorii podmiotu domagają się 
niektóre nurty współczesnej socjologii rozumiejącej proponując taki ję-
zyk jego opisu, który pozwoliłby uwzględnić zarówno to, co jest w nim 
rezultatem społecznych uwarunkowań, jak i jego świadome i celowe 
akty3. Narracyjne koncepcje tożsamości pokazują rolę zarówno żywe-
go doświadczenia, jak i opowieści – a więc aktu językowej mediacji – 
w konstruowaniu „ja” i świata jego doświadczenia4. Koncepcje etyczne 
wreszcie, inspirując się zwłaszcza myślą Lévinasa, ujmują mowę jako 
ten wymiar ludzkiego doświadczenia, w którym ulega zakwestionowa-
niu immanencja podmiotu na rzecz Innego, i domagają się wprowadze-
nia także do dyskursu o literaturze kategorii odpowiedzialności, która 
może być zakorzeniona tylko w żywym, konkretnym, a nie fi kcjonal-
nym podmiocie5. Cechą wspólną tych wszystkich tendencji, pomimo 
oczywistych różnic jest, jak się zdaje, przeniesienie uwagi w refl eksji 
o podmiotowości z płaszczyzny teoretycznej i zasadniczo poznawczej 
(podmiot transcendentalny jako podstawa pewnej wiedzy o świecie) na 
płaszczyznę praktyczną, empiryczną, na świat potocznego, codzienne-
go doświadczenia i przejawiania się konkretnego, skończonego „ja”.

Można więc zapytać: powrót podmiotu – ale jaki? 
Próbując odpowiedzieć na to pytanie trzeba pamiętać, że choć, 

z jednej strony, zakwestionowana została radykalna wersja śmierci 
podmiotowości, z drugiej strony jednak za niemożliwe uważane jest 

2  Na temat problematyki powrotu autora zob., przede wszystkim, S. Burke, Th e Death 
and Return of the Author. Criticism and Subjectivity in Barthes, Foucault and Derrida, oraz 
E. Simion, Th e Return of the Author, trans. from Romanian by J. Newcomb, Northwestern 
University Press, 1996.
3  Zob. A. Touraine, Le Retour de l’acteur: essai de socialogie, Paris 1984, s. 93–99 ; P. Bour-
dieu, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki, Kraków 2001, 
s. 273–275.
4  Zob. P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, Warszawa 2003, 
zwłaszcza rozdz. V i VI; Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczes-
nej, przekład zbiorowy, Warszawa 2001; A. McIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii 
moralności, przeł. A. Chmielowski, Warszawa 1996.
5  Zob. E. Lévinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, War-
szawa 1998, s. 227–261.
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przywrócenie podmiotu tradycyjnego, „mocnego” (nawet jeśli był on 
tylko tworem powołanym do bytu przez przeciwników i krytyków no-
wożytnej fi gury podmiotu), czyli, najogólniej, pojętego jako w pełni dla 
siebie przejrzysty, spójny, całościowy, niezależny od językowych i kul-
turowych mediacji.

Ontologia słaba, w perspektywie której chcę umieścić moje rozwa-
żania o podmiocie i autorze, wydaje się, na pierwszy rzut oka, kolej-
ną wersją opowieści o rozstaniu z podmiotem mocnym; tak zresztą 
– soggetto addio (żegnaj podmiocie) – brzmi tytuł jednego ze szkiców 
Gianniego Vattimo, poświęconego podmiotowości6. Podstawowa dla 
tej tradycji myślowej kategoria śladu pozwala jednak, moim zdaniem, 
na nieco inne, bogatsze, potraktowanie problematyki podmiotowości 
i pokazuje drogę wyjścia z ostro zarysowanej antynomii podmiotowo-
ści rozumianej esencjalistycznie i podmiotowości zdesubstancjalizowa-
nej, zredukowanej do statusu „pustego miejsca” dyskursu czy tekstu. 

Wyniszczone przez czas rysy/ rysują naszą wspólną twarz. 
Ślady podmiotu, podmiot jako ślad

Wśród różnych postaci, jakie przybiera szeroko pojęty powrót 
podmiotu, w tym także, czy może nawet szczególnie, powrót autora 
do tekstu, koncepcja podmiotowego śladu, pomimo pewnej tkwiącej 
w niej nieokreśloności, wieloznaczności i metaforyczności, wydaje się 
nośna i atrakcyjna, gdyż, jak sądzę, daje szansę na wydobycie się z tej 
antynomicznej pułapki pełnej obecności (przed językiem, przed/poza 
tekstem) i całkowitej nieobecności/śmierci podmiotu i autora (w języ-
ku, w tekście). Traktowanie podmiotowości w kategoriach śladu – z ca-
łym bogactwem tkwiących w tym pojęciu semantycznych odniesień, 
z których najważniejsze to odcisk, resztka i znak – oznacza zarazem 
dwie rzeczy. Z jednej strony, „osłabienie” podmiotu, zgodę na jego roz-
proszenie, rozbicie, fragmentaryzację i nietożsamość, na pojęty etymo-
logicznie kryzys „ja” w znaczeniu chorobowego przesilenia, a w konse-
kwencji – na pozbawienie podmiotu uprzywilejowanej pozycji, jaką zaj-
mował w myśli nowożytnej. Podmiot dany w śladach, czy też jako ślad, 

6  Zob. G. Vattimo, Filozofi a al presente, Garzanti Editore, 1990.
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to podmiot nie-obecny, zawsze przeszły, naznaczony różnicą, niepełny. 
Z drugiej jednak strony śladu nie można interpretować jako jednej jesz-
cze metafory śmierci, czy wygnania podmiotu, jest on bowiem świade-
ctwem jego istnienia (nawet jeśli jest to istnienie słabe i naznaczone 
permanentnym kryzysem), formą trwania podmiotowości, która nie 
pozwala na całkowite usunięcie podmiotu, zabezpiecza przed jego ani-
hilacją. Ślad więc zarówno wywłaszcza, jak i ustanawia podmiotowość 
– jak pisze Derrida; w ślad wpisany jest akt powtórzenia i wymazania, 
ustanowienia i likwidacji jednostkowej sygnatury7. Podobne znacze-
niowe intuicje odnaleźć można także w greckim słowie ekmatto, które 
znaczy zarówno: wymazywać, jak i zostawiać ślad.

Właśnie ślad posłużył Barthesowi, kilka zaledwie lat po ogłosze-
niu przez niego śmierci autora, jako przenośnia powrotu podmiotu do 
tekstu: 

Bo jeśli za sprawą jakiejś przebiegłej dialektyki trzeba, aby w Tekście – niszczycielu 
każdego podmiotu – istniał podmiot do kochania, to jest on rozproszony, trochę jak 
popiół rzucony na wiatr po śmierci; (motywowi urny i stelli przeciwstawiałyby się 
odłamki pamięci, erozja, która z minionego życia pozostawia jedynie kilka śladów); 
gdybym był zmarłym pisarzem, jakżeby mi odpowiadało, że moje życie redukuje 
się dzięki staraniom jakiegoś przyjaznego i niefrasobliwego biografa do kilku szcze-
gółów, upodobań, charakterystycznych śladów, powiedzmy – „biografemów”, któ-
re, wykwintne i ruchliwe, mogłyby podróżować poza wszelkie przeznaczenie i na 
sposób epikurejskich atomów dotknąć jakiegoś przyszłego ciała też skazanego na 
rozproszenie”8. 

7  Zob. J. Derrida, Freud i scena pisania, w: Pismo i różnica, przeł. K. Kłosiński, Warszawa 
2004, s. 357.
8  Zob. R. Barthes, Sade, Fourier Loyola, przeł. R. Lis, Warszawa 1996, s. 10–11. W polskim 
literaturoznawstwie śladowe rozumienie podmiotu/autora reprezentuje M. Czermińska 
(Wygnanie i powrót. Autor jako problem badań literackich, w: Kryzys czy przełom. Studia 
z teorii historii literatury, red. M. Lubelska, A. Łebkowska, t. I, Kraków 1994, s. 173): 
miejsce, do którego autor powrócił, chciałabym nazwać śladem, odciśniętym w tekście. Śla-
dem, bo jest on nieuchronny i mimowolny zarazem. Bo jest zostawiony dla tego, który przyj-
dzie. O śladzie w kontekście obecności autora w tekście wspominają też Maciej Michal-
ski i Magdalena Horodecka. Michalski (Dyskurs, apokryf, parabola. Strategie fi lozofowania 
w prozie współczesnej, Gdańsk 2002, s. 57–73) mówi o śladach „nigdy nie w pełni obecnej 
obecności” autora w trzech kontekstach: zewnętrznym wobec tekstu, międzytekstowym 
oraz wewnątrztekstowym. Horodecka, pisząc o podmiocie Lapidariów Kapuścińskiego, 
traktuje „ja” zarówno jako zanurzone w śladach świata, jak też jako jeden ze śladów 
świata, zob. M. Horodecka, Ja wśród śladów świata. „Lapidaria” Ryszarda Kapuścińskie-
go, w: Narracje po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra..., red. naukowa 
H. Gosk, A. Zieniewicz, Warszawa 2007, s. 442–445.
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Choć Barthes wyraźnie nie rezygnuje z tezy, że Tekst nieuchronnie 
niszczy podmiotowość, to jednak dodaje, że to właśnie literatura, pisa-
nie jest miejscem powrotu autora, przestrzenią, w której może on ist-
nieć i trwać. Ta sprzeczność jest w istocie pozorna, ponieważ to właśnie 
rozpad mocnego podmiotu w jego klasycznej nowożytnej postaci, któ-
rej najpełniejszym wyrazem była biografi a jako summa scalająca i „mo-
numentalizująca” istnienie jednostki, nadająca jej charakter uniwersal-
ny i instytucjonalny, umożliwia wyłonienie się nowej formy istnienia 
i przejawiania się podmiotowości. Konstytutywne dla tej ostatniej są 
właśnie nie trwanie, całościowość, niezmienność, esencjalność (wyra-
żane przez Barthesa za pomocą metafor urny i stelli, odnoszących do 
klasycznych toposów wieczności, niezmienności i nieśmiertelności), 
lecz przeciwnie – rozpad, rozproszenie, śladowość, nietrwałość, trak-
towane, co istotne, nie jako przypadłość, przygodność i godna poża-
łowania ułomność, której odkupieniem ma być sztuka i literatura po-
zwalające na przezwyciężenie czasowości i ograniczoności człowieka, 
lecz jako cecha wpisana niejako w samą istotę podmiotu i kształt jego 
egzystencji, która znajduje swój wyraz w „słabej” formie artystycznej, 
w pisaniu jako pozostawianiu nietrwałych z istoty śladów. Są one też 
formą komunikacji, nawiązywania kontaktu z innym, traktowaną jed-
nak nie w perspektywie semiotycznej czy hermeneutycznej, jako de-
szyfracja czy odczytywanie „obrazu autora”, lecz raczej w perspektywie 
etycznej, jako ślady domagające się podjęcia i odpowiedzi.

Bardzo wielu i chyba najdobitniejszych przykładów traktowania 
podmiotu w kategoriach śladowości dostarcza poezja Tadeusza Różewi-
cza, która doskonale wpisuje się w projekt słabej ontologii, a nawet, jak 
się zdaje, wyznacza jej punkt szczytowy w polskiej literaturze. W twór-
czości autora Regio można zauważyć ścisłe powiązanie śladowości jako 
formy istnienia podmiotu ze śladem jako sposobem przejawiania się 
samego „ja” tekstowego. Ten pierwszy aspekt odsyła do problematyki 
fi lozofi cznej i antropologicznej, ten drugi – do kręgu zagadnień związa-
nych ze statusem formy artystycznej9.

9  Problematyka śladu pojawia się od pewnego czasu w badaniach nad Różewiczem, 
w różnych kontekstach i różnie formułowana. Wypada tu wspomnieć przynajmniej 
o czterech pracach: książce Zbigniewa Majchrowskiego Poezja jak otwarta rana (Czytając 
Różewicza), Warszawa 1993, w której pojawia się bliski śladowi wątek rany egzysten-
cjalnej, która jest źródłem twórczości poetyckiej; rozprawie Tekstowy świat... Ryszarda 
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Ślad jest kształtem, jaki przybiera u Różewicza egzystencja czło-
wieka. Być w świecie to nie przedstawiać go, opisywać, racjonalizować, 
czy nawet rozumieć i interpretować, ale – zostawiać w nim swój ślad: 
chodź prędzej, musisz wycisnąć ślad swej stopy na tym świecie (Gipsowa 
stopa P I 109). W Na powierzchni poematu i w środku ta śladowa forma 
egzystencji człowieka w świecie widoczna jest jeszcze lepiej: tajemni-
cza, niejasna obecność kogoś jest zaznaczona przez ślady zostawione 
na rzeczach. Powtórzone kilkakrotnie słowo ślad występuje w dwóch 
gramatycznych wersjach: ślad czegoś (palców, szminki) oraz ślad po 
czymś (po palcach, po wargach, po ustach). Ten pierwszy ślad sugeruje 
obecność osoby, która odeszła niedawno i jest jeszcze jakby na wpół 
obecna, potwierdza tę obecność, afi rmuje ją, może nawet podpowiada 
nadzieję na jej ponowne zjawienie się, powrót; jest to raczej ślad pojęty 
jako odcisk (grecki typos), dający gwarancję, że to, co teraz nieobecne, 
zaistniało kiedyś realnie. Ten drugi ślad to raczej ślad – resztka (grecki 
ichnos), zakładający bardziej radykalną nieobecność i rozpad, niemoż-
liwość ponownego nadejścia tego, kto odszedł, niemożliwość scalenia 
w jakiś pełny obraz osoby – ulotnych, rozproszonych śladów i reliktów, 
które pozostały po czyjejś obecności. U Różewicza odcisk i resztka – te 
dwa podstawowe wymiary śladu – są ze sobą ściśle związane, w pewien 
sposób każdy odcisk nosi w sobie „resztkowość”. W obu jednak przy-
padkach, co ważne, ślady wyciśnięte są na materiale ulotnym, nietrwa-
łym, łatwo podległym zniszczeniu (gips, sól, popiół), odsyłającym do 
śmierci i przemijania.

Metafora śladu stopy, częsta w twórczości autora Płaskorzeźby, słu-
ży do budowania znaczeń przeciwstawnych, które można określić jako 
toposy powrotu i odejścia. W wierszu bez tytułu (P II 452 incipit Róże 

Nycza, który interpretuje ślad w kontekście problemu referencji tekstu, zapośrednicze-
nia doświadczenia; dwóch artykułach opublikowanych w „Tekstach Drugich” 2007, nr 3: 
Michała Januszkiewicza Rożewicz-nihilista, gdzie pojęcie śladu użyte jest w kontekście 
Heideggerowskiego pojęcia Abgrund i nihilizmu ontologicznego, i Hanny Marciniak 
O epitafi ach Tadeusza Różewicza, wykorzystującej pojęcie śladu do analizy problema-
tyki pamięci, zapomnienia i formy artystycznej u Różewicza. Nihilizm, w rozumieniu 
ukształtowanym przez Nietzschego, Heideggera, a później Vattimo (czyli bliski ontolo-
gii słabej), jest podstawową kategorią interpretacyjną użytą do odczytania poezji Róże-
wicza przez Andrzeja Skrendę (Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka trans-
gresji, Kraków 2002; Liryka nowoczesna. Interpretacje, Kraków 2007). Cytaty z utworów 
Różewicza, z pewnymi wyjątkami, lokalizuję za wydaniem: Poezje, Kraków 1988, t. 1–2 
(dalej w tekście jako P I oraz P II).
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w celofanie z tomu Wiersze różne ) ślad pozwala podmiotowi rozpoznać 
drogę do punktu wyjścia, wrócić do początku, odzyskać siebie, pogo-
dzić przeszłość z przyszłością, a tym samym scalić jakoś siebie. Ślad 
pozostawiony to ten sam ślad, który podmiot wiersza odnajduje przed 
sobą; jest to sytuacja, którą można uznać za normalną, zdroworozsąd-
kową, zgodna z doświadczeniem potocznym: idę ścieżką/ za mną mój 
ślad (...) wracam/ przede mną ślady moich stóp. 

Zgoła inaczej rzecz ma się w wierszu bez tytułu z tomu Płaskorzeźba 
(incipit Einst hab ich die Muse gefragt), gdzie ślad włączony jest wyraźnie 
w topikę odejścia, porzucenia10. Wiersz kończy się interesującą, ale też 
zaskakująca frazą: zostawiłem przed sobą ślady stóp/ i odszedłem w krainę 
bez światła. Zdanie to jest – rodzącym wrażenie paradoksu – połącze-
niem, w nieco zmienionej formie, fragmentów dwóch stereotypowych 
formuł językowych związanych ze słowem „ślad”: zostawić ślad za sobą 
oraz wracać po własnych śladach (czyli tych, które ma się przed sobą). 
O ile więc wiersz Róże w celofanie... wpisuje się w potoczne odczucie 
językowe, wiersz Einst hab ich die Muse gefragt jest jego pogwałceniem, 
a nawet naruszeniem zdroworozsądkowego sposobu myślenia, gdyż 
mówi o czynności niemożliwej z punktu widzenia logicznego. W utwo-
rze z tomu Wiersze różne ślad jest zarówno za podmiotem, jak i przed 
nim; w wierszu z tomu Płaskorzeźba ślad jest tylko przed podmiotem. 
W obu wierszach to wprawdzie podmiot zostawia ślad, lecz pierwszy 
utwór mówi o powrocie podmiotu, drugi – o jego odejściu (i to w kon-
tekście „klasycznych” Różewiczowskich motywów nieobecności, utraty 
sensu, wykorzenienia11). Einst hab ich die Muse gefragt pozwala na sfor-
mułowanie brzmiącej paradoksalnie tezy, że ślad podmiotu poprzedza 
jego obecność, jest „przed nim” w tym znaczeniu, że stanowi jedyną 
postać obecności tego, kto jest nieobecny.

Podmiot nie tylko odciska swój ślad „na świecie”, ale też jest miej-
scem, w którym odciska się świat: jestem uparty i uległy w tym uporze tak 
tylko mogę odcisnąć świat; każdy znak można na mnie wycisnąć ty jesteś 
pieczęcią a ja woskiem świata (P II 476). Istotnym kontekstem dla inter-
pretacji tych „śladowych” metafor jest występująca już w myśli greckiej 
koncepcja umysłu jako woskowej tabliczki, na której zostają wyciśnię-

10  Zob. T. Różewicz, Płaskorzeźba, Wrocław 1991. 
11  Zob. J. Brzozowski, Mieszkaniec krainy bez światła, w: Dlaczego Różewicz: wiersze i ko-
mentarze, red. J. Brzozowski i J. Poradecki, Łódź 1993.
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te ślady (w znaczeniu typos) rzeczywistości12, wcześniejsze niż pełny, 
ukonstytuowany jej obraz (eidos). Zakłada ona raczej bierność umysłu, 
który „wystawia się” na oddziaływania świata i oczekuje na ruch z jego 
strony, przyjmuje go do siebie, niż rzutuje na świat podmiotowe pro-
jekcje i kształtuje go czynnie, konstruuje dowolnie zgodnie ze swymi 
wyobrażeniami.

Ślad wyciskany przez świat w podmiocie doczekał się interpretacji 
jako ślad rzeczywistości mediatyzowanej w intersubiektywnym doświad-
czeniu, świat życia codziennego13. Możliwa jest też jednak, według mnie, 
inna interpretacja owego śladu jako odcisku tego, co pozajęzykowe, 
niedyskursywne, pozapodmiotowe, pochodzące spoza zamkniętego 
kręgu kulturowych zapośredniczeń, innymi słowy – realne. Wykładnia 
taka jest uzasadniona wtedy, gdy potraktuje się ślad jako swoistą ranę, 
czy rysę, którą pozostawia w podmiocie świat. Otóż wydaje się, że u Ró-
żewicza takie właśnie – „traumatyczne” – rozumienie śladowości do-
minuje, a rana, okaleczenie stanowi jeden z najczęściej pojawiających 
się w jego twórczości motywów14. W takiej interpretacji rana byłaby 
(jedyną) drogą wyjścia poza rzeczywistość zmediatyzowaną i dotarcia 
wprawdzie nie do tradycyjnie rozumianej transcendencji, ale do realne-
go, które przybiera, na przykład, postać ciała jako swoistego podmiotu 
traumy, rany: Zasłony/ jak bandaże/ spowiły związały/ utaiły ranę tego 
ciała/ jak wyjąć/ wyłuskać/ z tych zasłon/ słów gestów/ jak wydobyć/ twoją 
cielesność/ wyjawić/ płeć (zasypiając P II 446).

Relacje „ja”-świat są więc oparte nie na paradygmacie podmioto-
wo-przedmiotowym, zakładającym aktywność ze strony podmiotu 
i bierność świata jako przedmiotu, czyli nie na przed-stawianiu (w zna-
czeniu Heidggerowskim), lecz na relacji naśladowania, która u Róże-
wicza przybiera formę równorzędnej wymiany pomiędzy człowiekiem 
a światem, polegającej na pozostawianiu na sobie nawzajem śladów. 
Ślad u Różewicza można osadzić w kontekście często w jego twórczości 
pojawiającej się metafory słabości – występuje ona w twórczości autora 
Noc w płaszczu Prospera w różnych kontekstach – ontologicznym, egzy-
stencjalnym, poznawczym, pozwala się także odczytywać w kontekście 
nihilistycznej ontologii. Mówiąc w największym skrócie: osłabienie sa-

12  Zob. Platon, Teajtet, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1955, 191d–193d.
13  Zob. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1993.
14  Zob. Majchrowski, Poezja jako..., s. 193–194. 
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mego bycia powoduje, według Różewicza, także osłabienie języka i jego 
referencyjnej mocy; wręcz za manifest słabej ontologii uznać można 
incipit jednego z wierszy z tomu Płaskorzeźba: Wygaśnięcie Absolutu/ 
niszczy jego sferę przejawiania się/ marnieje religia fi lozofi a sztuka/ maleją 
naturalne zasoby języka15. W konsekwencji: Słabnie poeta obrazy tracą siłę 
(P II 471; wiersz o takim incipicie z tomu Wiersze różne). Obrazowość 
można tu rozumieć zarówno jako ludzkie przedstawienia rzeczywisto-
ści, Heideggerowskie „światoobrazy”, jak i jako poetyckie obrazowanie, 
a przez obecne w wierszu nawiązanie do Rimbauda – szczególnie jako 
symbolistyczną koncepcję obrazu opartego na wierze w językowe do-
tarcie do jądra rzeczywistości.

Podkreślenie znaczenia śladu w różnych jego aspektach: jako sposo-
bu istnienia człowieka w świecie, doświadczania tego świata i własnej 
podmiotowości, a także kształtu, jaki przybiera poetycka forma16, jest 
konsekwencją tego wszechstronnego osłabienia substancjalności bytu, 
mocy języka i obrazu poetyckiego oraz ich zdolności do nazywania 
świata, wreszcie – samej poezji, z których zostają jedynie ślady obecno-
ści17. Niełatwo pojęcie (metaforę?) śladu tak dookreślić, by mogła ona 
służyć jako precyzyjne, operacyjne narzędzie do opisu tekstowego „ja” 
– nazwijmy je „ja słabym” – i jego nowego statusu, odmiennego zarów-
no od różnych „mocnych” (esencjalistycznych) wersji podmiotowości, 
jak i od zdepersonalizowanego w literaturze (a potem „uśmierconego” 
w teorii) „ja” głównego nurtu tradycji nowoczesnej. Tę „śladową” formę 
obecności autora w tekście chciałbym rozumieć jako zarysowywanie 
podmiotu w dwóch podstawowych znaczeniach: rysy jako cechy cha-
rakterystycznej kogoś/czegoś oraz rysy jako uszkodzenia. Znamienne 
przykłady takiego rozumienia podmiotowości można znaleźć w dwóch 
wierszach Różewicza: w wierszu bez tytułu (incipit: Wszystkie obrazy 
kazałem zgładzić, P II 455–456) oraz Zwierciadło (z tomu Zawsze frag-
ment. Recyckling)18.

15  T. Różewicz, Płaskorzeźba, s. 51.
16  Zob. R. Nycz, Tekstowy świat..., s. 109. 
17  Zob. M. Januszkiewicz, Różewicz-nihilista, s. 56. 
18  Zob. T. Różewicz, Poezja, t. 4, w: Utwory zebrane, Wrocław 2006. W moich interpreta-
cjach określenie rysy odwołuje się do rozważań Heideggera i Derridy. Heidegger w Źródle 
dzieła sztuki (przeł. J. Mizera, w: Drogi lasu, przekład zbiorowy, Warszawa 1997, s. 44) 
mówi o rysie w kontekście ontologicznym, nie związanym bezpośrednio z istnieniem 
podmiotu i traktuje ją jako miejsce sporu, ale też wzajemnej przynależności i zgodności 
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W pierwszym z nich konstatacja ruiny obrazu jako tradycyjnego 
budulca mowy poetyckiej, zniszczonego przez sam podmiot (wszystkie 
obrazy kazałem zgładzić), wyczerpania się języka jako mitycznej mowy 
wewnętrznej, pozwalającej na przejrzystą komunikację z samym sobą 
(mowa wewnętrzna jest pozbawiona skrzydeł, ślepa), powoduje, że 
podmiot tekstu nie jest przedstawiony, nazwany, ujęty w obrazie czy 
słowie, lecz dany jako rysa, czyli ślad: w kilku wierszach można odczytać 
rysy. Ową rysę można interpretować na co najmniej dwa sposoby. Po 
pierwsze, jako rysy twarzy (zarys, obrys, rysy charakterystyczne ko-
goś czy czegoś), a więc rodzaj autoportretu, autoprezentacji, ukazywa-
nia siebie w tekście właśnie (w „owych kilku wierszach”– samo zresztą 
sformułowanie „kilka wierszy” można odczytać zarówno dosłownie, 
jak i jako przenośnię skrótowego „zarysu”). Rysa jest jedynym sposo-
bem istnienia podmiotu, który nie rozpoznaje siebie ani w innych, bli-
skich osobach (kto go rozpoznał/ matka bracia/ może ta druga kobieta któ-
rej twarz/ w zamglonym lustrze/ spływa jak deszcz/ przecież to nie obraz/ 
twojego wnętrza), ani nie jest zdolny do samoidentyfi kacji w akcie in-
trospekcji i przypomnienia (czy może raczej „odpomnienia”) (a ty sam/ 
zapatrzony w siebie/ powiedz co widzisz/ nie wiem/ nie pamiętam). 

Z drugiej strony rysa to ślad na czymś, zarysowanie, uszkodzenie, 
drobne, lecz trudno usuwalne. Rysa odnosi znaczeniowo do odcisku, 
ale też do rany, zniszczenia, jeżeli więc ma być rodzajem portretu, 
czy autoportretu, to ma on z konieczności charakter śladowy i ułom-
ny, „słaby”. Rysy można odczytać, ślad jest więc czytelny, zrozumiały, 
obdarzony znaczeniem, jest rodzajem podmiotowej sygnatury, lecz to 
właśnie odniesienia do rany, słabości, zniszczenia, wybrakowania, a nie 
trwania, całości, pełni, doskonałości konstytuują podmiotowość i jej 
sens, decydują o tym, że możliwe jest jej wyrażanie i komunikowanie. 

„Rysowanie” podmiotu jako sposób jego istnienia jest podkreślone 
jeszcze mocniej w Zwierciadle. Problematyka autoprezentacji autor-

tego, co ziemskie, i tego, co światowe, zamknięte i otwarte, zakryte i odkryte (innymi 
słowy – nieobecne i obecne). Prawda, rozumiana jako aletheia jest więc nie przedstawia-
niem, lecz zarysowywaniem bytu. Derrida (Memoire of the Blind. Th e Self-Portrait and 
Other Ruins, trans. by. P.-A. Brault i M. Naas, Chicago 1993) w swych rozważaniach o au-
toportrecie i autoprezentacji podmiotu używa pojęcia rysy (trait) zarówno w znaczeniu 
cechy, jak też śladu, znaku, nawiązuje też do znaczeń związanych z usunięciem, wyco-
faniem (re-trait). Po włosku ritretto znaczy zarówno cofnięty, jak i odtworzony, portret 
(ibidem, s. 3).
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skiego „ja” jest w utworze podjęta na kilka sposobów: poprzez dialog 
z późnym autoportretem Rembrandta, wątek lustra oraz wątek twarzy. 
Lustro nie stanowi wiernego i pełnego odzwierciedlenia, neutralne-
go medium reprezentacji. Ulega ono zniszczeniu w czasie, wydaje się 
zmieniać, starzeć razem z człowiekiem – kiedyś było „żywe młode”, 
w chwili obecnej jest „poczerniałe martwe”; w przeszłości ukryło twarz 
poety, teraz jest pozbawione odbicia, czyli niczego nie przedstawia. 
Milczą także odbicia wierszy, co zapewne należy rozumieć jako wyczer-
panie się zdolności języka do nazywania świata i wyrażania podmiotu, 
ale też jako uwolnienie od skażonego języka potocznej komunikacji, od 
„niepotrzebnych pytań i odpowiedzi”. Lustro zakrywało twarz, grzeba-
ło ją w sobie, powodowało więc jej zniknięcie, a także osłabienie poczu-
cia tożsamości podmiotu, który tylko pozornie widzi w lustrze tę samą 
twarz, gdyż uległa ona daleko idącej zmianie (twarz którą widzę teraz/ 
widziałem na początku/ ale jej nie przewidziałem). Natomiast Rembrandt 
na wspomnianym autoportrecie jest odsłonięty, a jego podeszły wiek 
jest niejako powrotem do dzieciństwa, co podkreśla metafora „w powi-
jakach starości”. Także aktywność jest po jego stronie, to obraz mówi, 
zdaje się podkreślać wyższość malarstwa nad poezją (czemu nie zosta-
łeś/ niemową malarzem)19. Podmiot wiersza, ze swej strony, w pewnej 
mierze utożsamia się z autoportretem Rembrandta, mówi o „wspólnej 
twarzy” – malarskim i poetyckim autoportrecie starego artysty20. Owa 
twarz jest rysowana przez wyniszczone przez czas rysy – użyta tu fi gu-
ra etymologiczna podkreśla jeszcze wieloznaczność słowa rysa, które 
można odczytywać zarówno jako zmarszczki na twarzy, uszkodzenia, 
jak i zarysy twarzy składające się na malarski i poetycki autoportret. 

Od-twarzaniu jako unicestwianiu „ja” i jego indywidualnego głosu 
w przestrzeni tekstu21 można więc przeciwstawić za-rysowywanie ro-
zumiane jako powrót podmiotu, ale w postaci słabej, która daleka jest 
od esencjalizmu, ale też – co należy mocno podkreślić – nie pozwala się 
zredukować do nihilizmu (w znaczeniu pełnej desubstancjalizacji „ja”). 

19  Być może tę frazę można by odczytać jako nawiązanie do znanego, przypisywanego 
Simonidesowi z Keos powiedzenia, że poezja jest malarstwem, które mówi, a malarstwo 
jest poezją, która milczy.
20  O twórczości starych artystów zob. M. Wallis, Późna twórczość wielkich artystów, War-
szawa 1975.
21  Zob. P. de Man, Autobiografi a jako od-twarzanie, przeł. M.B. Fedewicz, w: Dekonstruk-
cja w badaniach literackich, red. R. Nycz, Gdańsk 2000, s. 124.
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Podmiot jako ślad, rysa, rana, to podmiot osłabiony, ale jednak nie „ja” 
przemienione w nic, w czarną dziurę, jak pisał wcześniej sam Róże-
wicz (P II 346, 356); to wprawdzie podmiot rozbity, fragmentaryczny, 
pozbawiony jednoznacznej, pełnej tożsamości, o której można mówić 
jako o całości, ale też podejmujący wysiłek budowania siebie (można by 
raczej powiedzieć: klecenia, by jeszcze ową „tandetność” podkreślić), 
choć nie z tego, co trwałe, lecz z tego wszystkiego, co ułomne, przygod-
ne, liche, co nie mieściło się w utrwalonych wzorach podmiotowości 
i autorstwa.

Trace of the author, the author as a trace

In this paper the author discusses a problem of return of the author, which 
has been accentuated in the contemporary humanistic thought following the 60s 
and 70s’ dominant theme of subject’s death; as well as various ways of under-
standing of this reconnection of the subject to the source text. Th e author focuses 
mainly on the problem of a widely understood trace as a form of the author’s 
presence in the text. Such an approach has been already adopted by Barthes in his 
Sade Fourier Loyola, and in Poland by Małgorzata Czermińska. Andrzej Zawadzki 
perceives „trace” as „weak” presence of the author (in the meaning roughly draft-
ed by the so-called weak ontology), however this weakness is not contained in 
a perspective of the author’s death but may constitute such a conceptualization of 
the idea of text subjectivity which allows us to avoid problems of a dichotomy of 
the „strong” subject present in the modern theory of literature (and philosophy), 
i.e. a de-personifi ed subject, or a subject which is external and precedes the text 
and any cultural mediations.


