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Umarli
są
przeźroczyści
widzę przez nich
wielkie miasta
Usta stół książkę dzban
żółty kwiat
słyszę śmiech zanikanie
to znów gęstnieją zarastają świat1

Dusza w człowieku tym większa, im cieleśniejsza; tym jej więcej, im więcej
wzroku, słuchu, dotyku. Co widzimy, słyszymy, czego dotykamy, to potem my-
ślimy. Abstrakcja też jest na wskroś przesiąknięta tą cielesnością, wyrasta z niej
i karmi się nią jak kwiat, który karmi się tym, czego mu dostarcza ziemia. Dusza 
człowieka istniejąca po śmierci bez ciała byłaby jednak cielesna w tym sensie,
że wypełniona tym, co zgromadziły w niej już nieistniejące zmysły. Taka dusza 
byłaby jak głowa zwrócona wyłącznie w tył. Nieśmiertelność byłaby tu nieusta-
jącym nieszczęściem, tęsknotą permanentną. Dusza, z której odcedzono by 
stopniowo jej cielesność, pustoszałaby, aż wreszcie, w momencie odcedzenia 
całkowitego, opustoszałaby do tego stopnia, że właściwie znikłaby zupełnie.
Pomyśleć duszę bez ciała pod warunkiem, że się nie wie, co się myśli. Bo gdy-
by człowiek chciał ją rzeczywiście pomyśleć bez ciała, byłoby to równoznaczne
z duszą bez niego.

„Wśród wielu zajęć / bardzo pilnych zapomniałem o tym / że również trzeba /
umierać”2. 
Potem człowiek się przyzwyczaja, śmierć aktualizuje się w postaci ciągle no-
wych trupów, jak gdyby jego nie dotyczyła, jest nieobecna. Człowiek nabiera 
irracjonalnego przekonania, że skoro inni umierają, to on żyć musi. Żyje po-
śród nieustannych zamachów na swój byt, jak gdyby to były wyłącznie zamachy 
na kogoś innego. Ubolewa oczywiście z powodu śmierci ludzi mu bliskich, ale
równocześnie jest ona dla niego w jakimś stopniu pociechą. Poczucie bezpie-
czeństwa wyrastające pośród ogólnego niebezpieczeństwa, karmiące się nim.

„szept / grzech / wielki grzech / trwoga i drżenie / jak morze / śmierć zamieni /
życie / w mały / śmieszny guziczek / odpadniesz od świata / jak od ubrania”3.
Umieranie, towarzyszący mu paroksyzm strachu, instynktowny proces drobi-
ny istnienia przeciw unicestwiającym ją koniecznościom. Z umieraniem czło-

1 T. Różewicz, Na powierzchni poematu i w środku, Warszawa 1965, s. 49.
2 T. Różewicz, Wśród wielu zajęć, [w:] idem, Twarz Trzecia, Warszawa 1968, s. 37.
3 T. Różewicz, Noc, [w:] idem, Poezje wybrane, Kraków 2008, s. 54.
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wieka nie można zrobić nic, jak tylko je znieść – mniej lub bardziej mężnie.
Ze śmierci człowiek może uczynić część światopoglądu; w ten sposób oswoi ją 
i siebie. Człowiek, ograniczony wielorako, realizuje swe człowieczeństwo w dą-
żeniu do bezgraniczności. Granice istnienia to warunek jego realizacji, bo bez
granic nie byłoby ich przekraczania. Nieśmiertelność człowieka można pomy-
śleć wyłącznie przez negację śmierci. Jest ona dążeniem, w którym człowiek 
się realizuje, a które zrealizowane być nie może. Nieśmiertelność osiągnięta 
byłaby nieśmiertelnością bez człowieka. Bezkres wyrasta z kresu, tak jak linia 
horyzontalna na morzu: gdy się do niej zbliżyć, wyłania się z niej linia następ-
na, dalsza i tak dalej, dopóki nie wyłoni się twarda linia brzegu, która w życiu
ludzkim jest brzegiem nicości.

od jutra
wszystko się zmieni

zacznę umierać starannie 
mądrze optymistycznie
bez straty czasu4.

Śmierć jest klęską unicestwiającą totalnie, bez reszty. Zostaje po człowieku to,
co zrobił, a po nim samym zostają kości. Myśleć stale o klęsce, antycypować
ją, to defetyzm, który paraliżuje, uniemożliwia poruszanie się naprzód. Ale
myśleć, że klęska może dotknąć tylko innych, a mnie nigdy – to głupota, przez
którą wpada się z euforii w rozpacz. W dojrzałym światopoglądzie klęska jest 
wliczona w ogólny bilans życia jako coś, co może się zaktualizować w każdej
chwili, choć nie musi. Daje to spokój w sensie determinacji, swobodę manew-
ru, rozwiązuje ręce. 

„O! Jakże mądry był Hölderlin / że uciekł w obłęd / uwolnił się / od obowiązków 
bycia w świecie”5.
Płyniemy przez życie popychani falami euforii i depresji; nie wiedząc, jak ni-
sko opadnie kolejna fala, nic właściwie nie wiemy. Ten, kto się nie ratuje przed
zwątpieniem, kto zapomina, że życie to jedyna rzecz, którą ma na własność,
kto je sobie w końcu odbiera – odbiera sobie wszystko. Szaleństwo, od którego
człowiek rośnie, i to, które robi z niego karła. Szaleństwo, które realizuje się
w dążeniu, w rozszerzaniu, podwyższaniu i ustawicznym pogłębianiu. I to, któ-
rego im więcej, tym nas mniej. Iść za swoim szaleństwem, ale czy potem można 
wrócić? A poza tym, czy to na pewno szaleństwo jego własne? Teraz szaleństwa 
są rozpuszczone w atmosferze jak mgła. Wchodzą w człowieka jak powietrze.

4 T. Różewicz, Wśród wielu zajęć, [w:] idem, Twarz trzecia, op. cit., s. 37.
5 T. Różewicz, przecinek, [w:] idem, Poezje, Wrocław 1987, s. 145.
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Obłęd jak stan chronicznej ckliwości, miękkości, podatności na byle melodię.
Coś gra, a on myśli, że mu w duszy gra. Nasiąka byle rzępoleniem jak bibułka 
atramentem. Topi się w nostalgii jak lód w cieple. Człowiek – jeśli to człowiek 
– musi mieć w sobie elementarną spoistość i twardość, to ma być centrum
jego osobowości. Człowiek realizuje się tyle w tym, że idzie za szaleństwem, ile
w tym, że idzie przeciw niemu. I nie wiadomo, w czym realizuje się bardziej.
Z szaleństwem jest jak z natchnieniem. Natchnienie – rzecz bezcenna, bo jest 
jak wiatr dla żagli, ale i zwodnicza, bo ten wiatr pcha na manowce.

„powiedz mu [...] / że dla mnie zamknięte usta /
są najpiękniejszym krajobrazem”6.
Są rzeczy do powiedzenia, o których, żeby powiedzieć słowo, trzeba milczeć
– nie dzień, nie dwa, ale długo, bardzo długo, nawet wiecznie. Są drogi kilo-
metrowe, krzyżowe, z których, żeby w myśli przejść milimetr, trzeba w rzeczy-
wistości przejść centymetr drogi trudnej, stosunkowo trudnej. Ale oczywiście
to nie są żadne proporcje. Są rzeczy niewyrażalne, drogi nieprzemierzalne.
Trzeba mieć świadomość niemożliwości, żeby odnaleźć w sobie granice wła-
snych możliwości. I przekraczając je, robić to, co wydawało się niemożliwe do
zrobienia poprzednio.

„Powoli ostrożnie / trzeba zdejmować słowa / rozbierać obraz z obrazu / kształ-
ty z barw / obrazy z uczuć / aż do rdzenia / do języka cierpienia / do śmierci”7. 
Uwznioślić się można tylko na nizinie. Ale kto ma głowę w niebie, może wejść
wszędzie i wyjdzie czysty. W zmieniających się kostiumach niezmienności,
niezmiennie ta sama droga. Wielki szlak sztuki, który w końcu staje się wąską 
ścieżką i niknie. Gaśnie mit i gaśnie płonące nim i w nim malarstwo. „Myślenie
dokonuje tego, że bycie wiąże się z istotą człowieka. Nie stwarza tego związku
ani go nie powoduje. Ofi aruje go byciu jako coś, co bycie udziela samemu my-
śleniu. Ofi arowanie polega na tym, że bycie w myśleniu staje się mową. Mowa 
to dom bycia. W domostwie mowy mieszka człowiek. Stróżami tego domostwa 
są myśliciele i poeci. Ich stróżowanie polega na tym, że dopełniają jawności
bycia; dzięki ich opowieści jawność ta staje się mową i w mowie jest przecho-
wywana”8.

Wątek śmierci u Różewicza nie zamyka się w Heideggerowskim „byciu ku
śmierci”. Problematyka śmierci nie dominuje, nie przytłacza. „Wystrzegam
się w wierszach trywialnego słowa «śmierć»”9. Po pierwszych tomikach poezji,
w które sama historia wpisała się jako zwiastunka śmierci, nadchodzi okres

6 M. Porębski, Lekcja literatury, [w:] T. Różewicz, Zwierciadło: poematy wybrane, Kraków 1998, s. 42.
7 T. Różewicz, Posłowie do poematu, [w:] idem, Na powierzchni poematu i w środku, 

Warszawa 1965.
8 M. Heidegger, List o humanizmie, [w:] idem, Budować mieszkać myśleć, Warszawa 1977.
9 T. Różewicz, Koń by się uśmiał, [w:] idem, Twarz trzecia, op. cit., s. 35.
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upragnionego spokoju, gdzie śmierć jest, można by rzec, krótką, wręcz nieza-
mierzoną refl eksją. Co nie znaczy, że Różewicz ją ukrywa: „śmierć / przenika 
przez życie / jak światło / przez pajęczynę / wiszącą w drzwiach / otwartego
pokoju”10. Sprawa jest bardziej skomplikowana. Z jednej strony, człowiek 
dojrzały to ten, który uświadomił sobie swą śmiertelność, co przetwarza się
w świadomość, że życie jest umieraniem. Całym bytowaniem, całą pracą kieru-
je chęć nadania sensu własnemu życiu; sensu, którego nawet śmierć nie może
odebrać. Z drugiej strony, kryzys współczesnego świata i rozdarcie współcze-
snego człowieka wiążą Różewicza z utratą boga. Śmierć boga pociąga za sobą 
śmierć człowieka pozbawionego sacrum. Świat i ludzie zostali osamotnieni,
wewnętrznie spustoszeni. W dniu narodzin są już jakby martwi. „Filozofi a 
nie będzie mogła spowodować żadnych bezpośrednich zmian obecnego stanu
świata. Nie dotyczy to wyłącznie fi lozofi i, lecz wszystkich myśli i dążeń. Tylko
jakiś bóg może nas uratować. Pozostała nam tylko jedna możliwość, przygo-
towanie się w myśleniu i poezji na pojawienie się boga, lub na jego brak, na 
to że zginiemy w obliczu nieobecnego jakiegoś boga”11. Tak mówił w swoim
ostatnim wywiadzie Heidegger. Różewicz długo tłumaczył sobie świat „po Au-
schwitz” w podobny sposób, rekonstytuując go konsekwentnie słowo po słowie.
Aż w końcu odrzuca Heideggerowski pesymizm, zachowując jednakowoż per-
spektywę tego fi lozofa. Przestaje widzieć w świecie wrogość i obcość. Wszystko
akceptuje takie, jakie jest, godzi się na zastany ład i nieład. „Przyjmuję wszyst-
kie warunki życia punkt po punkcie [...]”12. „Posłuszny własnej konieczności,
własnym możliwościom i ograniczeniom, przegrywa sam ze sobą”13. Nie jest to
jednak przegrana całkowita. Chociaż Różewicz często sprowadza swoją poezję
do milczenia, żeby uchronić głęboką myśl od banalnego wyrazu, nie milknie:
„pustosząc pustkę słowa / pisze / głębiej ciemniej”14. Zwraca się ku marzeniu,
które przygotowuje wzajemną sympatię świata. Kiedy wreszcie może marzyć,
nie licząc godzin, odczuwa pewien byt, który się w nim otwiera. Nagle poeta 
staje się marzycielem świata. Otwiera się na świat i świat się przed nim otwiera.
W samotnym pokoju, powodującym rozrastanie się samotności poety, zazębia-
ją się dwie głębie, wydobywając z siebie nawzajem echa, które biegną od głębi
bytu świata do głębi bytu marzyciela – poety. Czas się zawiesza. Wczoraj i jutro
przestają istnieć, świat jest tak wspaniały, że nic w nim już się nie zdarza. Świat 
odpoczywa w spokoju, w ciszy. Cisza jest samym bytem, istotą zarówno świata,
jak i poety. A myśli? „Myśli są cieniami naszych uczuć – zawsze ciemniejsze,
pustsze, prostsze od nich”15. W takim spokoju rodzą się zdania. Słowa marzy-

10 T. Różewicz, Przenikanie, [w:] ibidem, s. 48.
11 M. Heidegger, Znaki drogi, „Aletheia” 1(4)/1990.
12 T. Różewicz, Cud dnia powszedniego, [w:] idem, Twarz trzecia, op. cit., s. 32–34.
13 Parafrazuję fragment wiersza Moja poezja z: Twarz trzecia, op. cit., s. 117.
14 T. Różewicz, To jednak co trwa ustanowione jest przez poetów, [w:] idem, Poezja, t. 2, Kraków 

1988, s. 396.
15 F. Nietzsche, Wiedza radosna, Gdańsk 2008, s. 60.
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ciela stają się imionami świata. Uzyskują prawo do wielkich liter. Wtedy dopiero
świat stanie się także wielki, a człowiek, który go marzy, wielkością. Jednakże
poeta, tworząc świat, zrywa z rytmem, jakim świat porywa człowieka, z rytmem
jego obrazów poetyckich, z jego marzeniem. Ileż musi namarzyć się poeta,
żeby stworzyć równie kuszący, a może nawet bardziej kuszący obraz? Świat 
wyraża ziemię, niebo, wodę; świat jest ciałem ludzkim, spojrzeniem ludzkim,
oddechem i głosem. Czy owe czasy mówiącego świata jeszcze trwają (słychać
tu Heideggerowskie zdanie „Die Sprache spricht”)? Czy mogły się odrodzić
po wojnie? Przecież „wszelka kultura po Oświęcimiu, włącznie z najwnikliw-
szą krytyką, jest śmietniskiem”16. Czy pieśni dawnych aojdów są zrozumiałe?
Czy znajdzie się ktoś, kto odnajdzie marzenie pierwszego świata i pierwszego
człowieka? W Pierwsze jest ukryte widać wyraźne powinowactwo z problema-
tyką, która nurtowała fi lozofów pod koniec lat 60. ubiegłego wieku17. Gdy tak 
się stanie, świat znowu przestanie milczeć, będzie bardziej rozmowny. Do tego
czasu w imieniu świata przemawia poeta, który pyta: „Cóż po poecie w świecie
marnym?”18. Jego marzenie poetyckie przywraca światu życie pierwszych słów. 
Platońskie tode ti, czyli to, co jest, przetłumaczone przez Schleiermachera jako
Was–Sein świata, zaczyna wówczas mówić imionami, jakie nosi. Kto je nazwał? 
A może nazwały się same, skoro tak trafne są jego imiona? Jedno słowo pocią-
ga za sobą inne. Słowa świata chcą się układać w zdania. Poeta dobrze o tym
wie, bo ze słowa, które mamy, wywodzi całą lawinę słów (która jednak nie jest 
heideggerowską „gadaniną”). Poeta słucha i powtarza. Jego głos jest głosem
świata. Przez niego mówi mowa (Sprache spricht). „Róża to kwiat”. Różewicz 
nadaje od nowa sens słowu. Szuka „realności” świata. Clément Rosset w dziele
Le Réel opisuje trzy stany, w których człowiek jest zdolny przejrzeć „realność”. l
Pierwszym jest stan upojenia alkoholowego – człowiek z nadmiaru pamięci
gubi się w odnajdywaniu nawet najbliższych mu znaków. Podobnie zachowu-
je się człowiek przeżywający załamanie miłosne; gwałtownie porzucony, tra-
ci własną tożsamość, która na nowo, od początku musi być odbudowywana.
Trzecim przykładem dla Rosseta jest szaleniec, idiota, który z jakichś osobi-
stych powodów komunikuje się ze światem w inny sposób. Wszyscy trzej, żeby 
na nowo stawić czoła realności, muszą od początku ją poznać. Aż do samego
smaku kawy, którą pijąc, rozpoznają i mówią: ten smak to smak kawy19. Poeta 
łączy w sobie te trzy stany. Następnie oddaje się „marzeniom słów”, jak nazywa 
to Gaston Bachelard20. Żeni słowa, odnajduje ich płeć, ich pierwotne, najważ-
niejsze cechy. Wyodrębnione słowa poddane zostają rygorowi, wprzęgnięte

16 T. W. Adorno, Dialektyka negatywna, Warszawa 1986, s. 514.
17 Zob. Theorie des kommunikativen Handelns (Frankfurt am Main 1981) Jürgena Habermasa

i jego badania nad myślą Adorna i Horkheimera.
18 M. Heidegger, Cóż po poecie? [w:] idem, Budować mieszkać myśleć. Eseje wybrane, 

oprac. K. Michalski, przekł. K. Wolicki, Warszawa 1977, s. 168.
19 C. Rosset, Le Réel. Traité de l’idiotie, Paris 1977.
20 G. Bachelard, Poetyka marzenia, Gdańsk 1998.
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w porządek kompozycyjny, arbitralnie narzucony przez twórcę. Marzenie po-
ety. Marzenie, które pisze. Od pierwszej chwili, kiedy znajduje się przed wiel-
kim uniwersum, jakim jest biała kartka, organizuje się, komponuje. Marzyciel
słyszy dźwięk pisanego słowa. Łączy je, niczym kompozytor, w związki trwałe
i nierozerwalne. Z owego małżeństwa słów rodzą się inne marzenia, te nie do
końca znajome, przewidywalne, ukryte pomiędzy wierszami; czekają na odpo-
wiednią chwilę, na cierpliwą matkę, która użyczając im własnego łona, donosi
je i w bólach porodowych wyda na świat: „nowy poemat / poemat trzeci / rodzi
się w agonii / płynie przez / płodowe wody / ludzkości”21. Płodna wyobraźnia 
próbuje przyszłości. Rozszerzając nasze życie, wzbudza w nas zaufanie do
wszechświata. To zaufanie, które straciliśmy po wojnie, należy uzbroić w nowe
marzenie. Nie w marzenie, które jest otoczone rojem wyszukanych metafor,
ale w marzenie czyste, w którym tkwi pierwotny sens. Przed „realnym” światem
można się ukryć w samym sobie. Uciec przed negatywnością, nicością świata.
Kierowani jednak potrzebą realności, chcemy pozostać w rzeczywistości, chce-
my ukonstytuować siebie samych jako rzeczywistość. Zmuszamy się do produ-
kowania dzieł, które są rzeczywiste. Ale czy to możliwe? Czy marzenie w samej
swojej istocie nie wyzwala nas z realności? Gdy się je weźmie w całej jego pro-
stocie, wyraźnie widać, że jest ono świadectwem nierealności, fałszem, a na-
wet zakłamaniem.

„Po cóż więc rozwiązałem język, utraciłem milczenie.
Czasem myślę, że cierpienie ludzkie staje się coraz ciemniejsze, cięższe, że jest 
pozbawione nadziei, że jest tak ciężkie jak pustka [...], ilość cierpienia, jego waga 
[...] zwiększa się... jest niewypowiedziana. I poeta milknie. A kiedy poeta milk-
nie, milknie razem z nim pięć miliardów ludzi... mimo piekielnego zgiełku, któ-
ry wznieca tzw. życie”22. Paradoks twórcy w świecie polega na tym, że nic z niego
nie wynika. Jest świadectwem bezradności i dramatyzmu. Wołanie o sens odbija 
się echem, w końcu jednak cichnie. Różewicz broni się, atakując naszą wyobraź-
nię, i w tym upatruje sensu tego, co robi. Przenosi się ze świata realnego do świata 
wyobrażeń, instynktów, podświadomości. Między tymi obszarami skrywa niena-
zwane. Zdeterminowany odziedziczonymi regułami wyrażania nazywa. Samo
nazywanie nie jest celem, lecz środkiem, służy bowiem odkrywaniu milczenia.
Marzenie poetyckie daje nam świat światów; jest marzeniem kosmicznym, otwar-
ciem na piękny świat / piękne światy. Jest zjawiskiem, którego korzenie sięgają 
duszy poety. Aby powstać i wzrastać, nie potrzebuje pustyni. Wystarczy, byśmy po-
stawili się w „sytuacji samotności”, w sytuacji marzącej samotności. W tych oko-
licznościach marzenia same układają sie w obrazy. Wystrój dominuje nad drama-
tem. Smutne wspomnienia czasów wojny nasycają się spokojem i ciszą. Marzenie
ciszy oddala nas od świata obiektywnego (świata przedmiotów), albowiem „wszel-

21 T. Różewicz, Powstanie nowego poematu, [w:] idem, Twarz trzecia, op. cit., s. 115. 
22 T. Różewicz, Słowo i milczenie poety, „Odra” 10/1987.
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ki język jest językiem bytu. Umiejscawia nas w «świecie» a nie w społeczeństwie,
rozumianym jako Bataillowski «świat pracy». Marzeniu ciszy przynależy pewien
rodzaj stabilności i spokoju. Pomaga nam ono uciec przed czasem (tym czasem,
który podlega prawom ekonomii i «którego się nie ma»”23. Jest to pewien stan du-
szy. Dusza nie żyje w rytmie czasu. Dusza znajduje swe wytchnienie w światach,
które wy-obraża sobie marzenie. Różewicz chce dowieść, że marzenie ofi arowu-
je nam świat duszy, że poetycki obraz niesie świadectwo duszy (testimonium ani-
mae), która odgrywa swój świat, świat, w którym chciałaby żyć, gdzie godna jest 
życia: „nic płodzi nic / nic wychowuje nic / nic czeka na nic / nic grozi / nic skazuje
/ nic ułaskawia”24. Różewicz obdarzył nas metafi zyką ludzkiej nicości. „Człowiek 
współczesny spada we wszystkich kierunkach równocześnie”25  – co znaczy, że tra-
ci oparcie, że nie pamięta o obowiązku tworzenia. Cała dramaturgia pogodzenia 
się ze światem ma u Różewicza inny wymiar i nie znaczy, że człowiek współcze-
sny zapomniał o metafi zyce. Dialektyka czerni i bieli, i wynikającej z niej szarości.
W szarości poeta nie widzi ani historii, ani pamięci niemogącej się rozjaśnić. Jest 
więc zrozumiałe, że w takich szarych marzeniach poeta nie znajdzie gwarancji
swojej obecności, swojego istnienia. Tego rodzaju najgłębsze marzenia nie są 
doświadczeniami czasu, lecz braku czasu „nicości”. Nicości, którą byliśmy do mo-
mentu narodzenia. Poeta może nam odsłonić obraz tych dalekich podróży, echa 
ontologicznego dramatu, jakim jest marzenie bez pamięci, w którym ulegamy po-
kusie śmierci. Nikt nie potrafi  tego marzenia uchwycić, może tylko pokazać jego
delikatny szkic, jego szarość bardziej lub mniej intensywną. Zależeć to będzie od
intensywności wyobrażeń poety i czytelnika, od środków, jakimi się posłuży. Na-
wet opisanie własnej śmierci będzie jedynie jej szarością, będzie cieniem śmierci
i niczym więcej.

jestem martwy
a nigdy jeszcze
nie mówiłem tyle
o przyszłości
o przyszłości która idzie
o przyszłości bez której życie jest
podobno niemożliwe [...]
ja martwy
nie kocham milczenia [...]
ja martwy
tak bardzo zajęty piszę ciągle
choć wiem że odchodzi się zawsze
z fragmentem26. 

23 H.G. Gadamer, Aktualność piękna, Warszawa 1993, s. 53–701.
24 T. Różewicz, Nic w płaszczu Prospera, [w:] idem, Nic w płaszczu Prospera, Warszawa 1962.
25 T. Różewicz, Spadanie, [w:] idem, Twarz trzecia, op. cit., s. 85.
26 T. Różewicz, Larwa, [w:] idem, Twarz trzecia, op. cit., s. 76.


