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Od autora 

 
 

 Przed Państwem elektroniczna książka o tytanach polskiej poezji: Herbercie, 

Różewiczu, Miłoszu – i ich następcach: starszych (K. Karasek, L. A. Moczulski, K. Hoffman, 

Z. Jankowski), w wieku średnim (R. Krynicki, A. Szymańska, P. Roguski, J. Durski), 

względnie młodych (J. Szymik, J. Sochoń, U. M. Benka, K. Kuczkowski, J. Drzewucki, 

B. Gruszka-Zych, G. Kociuba, D. Suska) i najmłodszych (R. Kobierski, S. Sokołowski, 

J. Jakubowski, A. Nowaczewski, G. Kwiatkowski). Pisana z pasją i z profesjonalizmem. 

Akademicka i kontrowersyjna. Nić Ariadny po labiryncie liryki z przełomu tysiącleci. 

 E-book zbiera teksty krytycznoliterackie i eseje interpretacyjne, ogłaszane 

(w znakomitej większości) przez autora w czasopismach kulturalnych na przestrzeni 

kilkunastu lat (2002–2018). Poświadcza niezłą kondycję polskiej poezji na przełomie 

tysiącleci. 
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Wściekłość i wstyd (T. Różewicz, Wyjście, 2004) 

 

 W dziedzinie polskiej liryki początek trzeciego tysiąclecia należy zdecydowanie do 

Tadeusza Różewicza. Na przestrzeni zaledwie nieco ponad czterech lat poeta wydał aż trzy 

zbiory ważnych wierszy: Nożyk profesora (2001), Szarą strefę (2002) oraz – u schyłku 2004 

roku – Wyjście1. 

 Wyjście grupuje 43 niejednorodne tematycznie teksty: od lamentów nad stanem poezji 

i jej językowego tworzywa2 (słowa, lawina), poprzez wiersze głodne transcendencji3 (inc. 

Dostojewski mówił..., palec na ustach, co zobaczył Akwinata, nauka chodzenia) – do ostrej, 

momentami zjadliwej satyry społecznej: eurospołecznej i globalnospołecznej (nosorożec, 

główka pracuje, mini kosmos, przecieram oczy, strachy na lachy, rozmowa ojca z synem o 

zabijaniu czasu), plus kilka subtelnych, ściszonych, filozofujących liryków (na oczy 

Nieznajomej, Ashurbanipal killing a wounded lion, inc. biel się nie smuci...) oraz 

obowiązkowa spłata daniny ocaleniu (serce podchodzi do gardła, Der Zauberer Czarodziej). 

Na osobną uwagę zasługuje, bytujący na styku wszystkich wyliczonych kategorii 

tematycznych, najrozleglejszy utwór tomu – blisko jedenastostronicowy, autobiograficzny, 

zmetaforyzowany, hiperintertekstualny poemat konwersacyjny4 tempus fugit (opowieść)5 , 

kongenialny arcydzielnemu poematowi konwersacyjnemu Różewicza, jakim bezdyskusyjnie 

jest Nożyk profesora.  

 Wyjście nosi ślady licznych lektur poety – to nieuniknione zatem, że wyrazistym 

budulcem tomu są cytaty (uwagę przykuwają szczególnie niemieckojęzyczne) i autocytaty; 

warianty ekstremalne tych drugich przybierają postać duplikatów wierszy znanych już 

publiczności literackiej z wcześniejszych książek pisarza. Liryki ponowione (np.: bajka, co 

zobaczył Akwinata, na oczy Nieznajomej, w pensjonacie, dlaczego piszę?) stanowią znaczny 

procent wszystkich utworów zbioru. Różewicz coraz chętniej ucieka się do repetycji, co 

życzliwi zinterpretują jako autorytatywną stałość poglądów, zaś nieżyczliwi odbiorą jako 

sygnał wyczerpania. 

                                                
1 T. Różewicz, Wyjście, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2004, ss. 120. 
2 Ten aspekt tomu – stosunek Różewicza do języka poetyckiego – wnikliwie analizuje Jacek Gutorow (Poza 
słowa, spoza słów, „Tygodnik Powszechny” 2005, nr 1, s. 12).  
3 Na analizie takich koncentruje się Przemysław Dakowicz w recenzji Wyjścia (Tadeusz Różewicz uczy się 
chodzić, „Topos” 2005, nr 1–2, s. 159–163). 
4 Poemat konwersacyjny – poemat, którego osią kompozycyjną jest dialog.  
5 Jak ustalił Janusz Drzewucki (Milczenie po milczeniu, „Plus – Minus” 2004, nr 49 – „Rzeczpospolita”, s. A 
11), interlokutorami narratora poematu (tożsamego z autorem) są: Ryszard Przybylski, historyk literatury, 
eseista, oraz Piotr Lachmann, reżyser teatralny, poeta. 
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 Wyjście nosi ślady nie tylko licznych lektur, ale i podsłuchań głosów współczesności, 

cytowanych z uporem kronikarza czasu zarazy: „wczoraj między apokalipsą i sielanką / 

usłyszałem w eterze / że efekt cieplarniany / jest wywołany / nie tylko przez przemysł 

samochodowy / ale przez krowie «placki» / z których ulatniają się wielkie ilości / gazów do 

atmosfery / w związku z tym w laboratoriach pracują nad / szczepionką przeciw gazom u 

krów” (Główka pracuje), „kierowca: «spierdalaj pan / z tego samochodu» / pasażer: «pan nie 

ma prawa» / kierowca: «w mojej taksówce / ja stanowię prawo» // dialog skończył się na 

skrzyżowaniu / ulic Jana Pawła II / i Anielewicza” (Mowa rozmowa dialog). Poezja 

Różewicza – jak na epifanię przystało – zawsze rodziła się w warunkach betlejemskich, 

programowo odcinała się od czysto estetycznej genezy. 

 Wściekłość i wstyd to podstawowe dominanty emocjonalne tomu. Nietrudno ustalić 

wektory wściekłości i motywacje wstydu. Źródłem, pierwszą przyczyną wściekłości i wstydu 

są: ponowoczesny świat i jego demiurg – człowiek. 

 Dlaczego Różewicz tak wścieka się na rzeczywistość i kąsa satyrą, ironią, 

persyflażem? Dlaczego nie zamknie się w szklanej wieży klerka? Pytając Herbertem: 

dlaczego zniża świętą mowę do czarnej piany gazet? Do ekskrementów medialnej 

cywilizacji? Niech umarli grzebią swoich umarłych – przecież słyszał. Więc dlaczego? 

Wstydzę się – wyznaje już w tytule przedostatniego wiersza tomu, wstyd wymusza pisanie: 
siedzę w ubogim kramiku 
przy kulawym stoliku 
i zaczynam się wstydzić 
 
nad nami rosną 
supermarkety z koszami (!) 
pełnymi książek 
kosze z  
bestsellerami podpaskami 
aniołów i wróżek 
promocja obwarzanków 
 
Joanne K. Rowling 
Paulo Coelho 
Charlotte Link 
i Stephen King 
Joanne Rowling 
Joanne Rowling 
 
daleko  
w tyle Dalaj Lama 
ze swoimi radami 
płynącymi z serca 
nie nadąża już  
za władcą pierścieni 
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Nota o pierwodrukach 

 

E-book zawiera 37 artykułów literaturoznawczych: 7 esejów interpretacyjnych i 30 szkiców 

krytycznych. Prawie wszystkie z nich były drukowane (niekiedy w nieco innej wersji i pod 

zmienionym przez redakcję tytułem) w prasie literackiej (alfabetycznie: „Akcent”, 

„Almanach Prowincjonalny”, „Kresy”, „Pogranicza”, „Pro Libris”, „Topos”, „Twórczość”, 

„Zarys”), zaś jeden – został zamieszczony na portalu PCh24.pl. 
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