
POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2016 • 2 (18) 
ISSN 1898-1593 
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U n i w e r s y t e t  l s k i  

K a t o w i c e  

Literatura szyta na miar  

Jerzy Jarz bski, 2016, Proza: wykroje i wzory,  
Wydawnictwo Universitas, Kraków, ss. 431. 

Jerzy Jarz bski w Prozie: wykrojach i wzorach podejmuje prób  zdefiniowania 

wyobra e , które rz dz  czytelnikami i twórcami, „na temat tego, jaka po-

winna by  literatura” (4 s. ok adki). Publikacja, wchodz ca w sk ad serii Kry-

tyka XX i XXI wieku Wydawnictwa Universitas, podzielona zosta a na cztery 

cz ci, których tre  skupia si  na rozwa aniach o literaturze najnowszej. 

Pierwsza sekwencja zatytu owana Warto ciowania jest refleksj  z pogranicza 

teorii literatury i krytyki. Jarz bski koncentruje si  tu na najpopularniejszych 

zjawiskach, jakie pojawiaj  si  w polskiej prozie wspó czesnej. Analizuje 

mi dzy innymi zagadnienie autobiografizmu i ekshibicjonizmu, próbuje zde-

finiowa , czym jest arcydzie o i kanon literacki, oraz wskaza , jak jest on rea-

lizowany w szko ach. Druga cz  – Problemy z przesz o ci  – w pe ni po wi -

cona zosta a Witoldowi Gombrowiczowi i literaturze dwudziestolecia 

mi dzywojennego oraz PRL-u. Krytyk traktuje te okresy jako swoiste dzie-

dzictwo, z którym po dzi  dzie  prowadzi si  literacki rozrachunek. Zasta-

nawia si , czy maj  one wp yw na wspó czesnego odbiorc , czy ich tradycje 

s  nadal aktualne, a przede wszystkim, jaki obraz literatury mi dzywojnia 

i Polski Ludowej ma czytelnik XXI wieku. Jednocze nie swoje dociekania 

wpisuje w szeroki kr g rozwa a  nad literackimi pomini ciami, „bia ymi 

plamami”, tekstami zapomnianymi. Nie uchyla si  tak e przed omawianiem 

przywo anej problematyki w kontek cie upolitycznienia literatury i wp ywu 

polityki na odbiór czytelniczy. Swoje przemy lenia opiera mi dzy innymi na 
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Str czycielu idei Juliana Kornhausera czy Fotografiach Janusza Andermana. 

Gombrowiczowi za  po wi ca trzy szkice, w których przywo uje najwi ksze 

dzie a pisarza – nie zapomina o Kronosie, Dziennikach, Ferdydurke. Na ich pod-

stawie rozwa a problem autobiografizmu i recepcji dzie  Gombrowicza, jak 

równie  zwraca uwag  na wyd wi k filozoficzny, mechanizmy tworzenia 

tekstu czy sensy literackie, które znacznie ró ni  si  od sensów wydarze  

rzeczywistych. Badacz analizuje utwory twórcy Trans-Atlantyku pod k tem 

refleksji nad wojn , okupacj , zniewoleniem, wskazuj c jednocze nie na 

zmieniaj c  si  z czasem wiadomo  Gombrowicza. Na potwierdzenie 

swoich bada  przywo uje nie tylko lub, Operetk  i Pornografi , ale powraca te  

do nieco zapomnianego wyst pienia pisarza w Teatro del Pueblo. Trzecia 

cz  publikacji – jak pisze sam autor – „po wi cona jest prozie ostatniego 

wier wiecza” (s. 6). W rozdziale nosz cym tytu  Formy i tematy ostatniego 

wier wiecza krytyk ponownie skupia si  na jednych z najmodniejszych zagad-

nie  literatury wspó czesnej. Artyku  otwieraj cy t  sekwencj  ksi ki doty-

czy realizmu i jego „kariery” zarówno w czasach powojennych, jak i w okre-

sie postmodernizmu. Odwo uj c si  do wiata nie przedstawionego Juliana 

Kornhausera i Adama Zagajewskiego, Jarz bski stara si  zbada  aktualne 

stanowisko pisarzy i samych odbiorców wobec zjawiska realizmu. Polsk  

proz  najnowsz  próbuje tak e zdefiniowa  przez nawi zanie do kategorii 

pesymizmu, a swoje rozwa ania rozszerza o problem obalania mitów naro-

dowych, konfliktu pokole  czy nowych tendencji narracyjnych. Ostatnia 

cz  publikacji to zbiór kilku rozmów, które Jarz bski przeprowadzi  mi -

dzy innymi z Aleksandrem Wojd , Paulin  Ma ochleb, Lidi  Koszka o. Te-

matem przewodnim tych konwersacji by a literatura wspó czesna. 

Proza: wykroje i wzory jest publikacj  niezwykle bogat  w konteksty kultu-

rowe, historyczne i literackie, ale imponuje równie  skal  poruszanych kwestii. 

Jerzy Jarz bski zarysowuje bardzo szerok  perspektyw , w której znajduje 

miejsce na przedstawienie wielu – wydawa oby si  odleg ych i niekompaty-

bilnych – kwestii. Jak sam wskazuje, jego ksi ka pozbawiona jest szerokiego 

zaplecza odwo a  i komentarzy do dzie  innych badaczy i krytyków, jednak 

ogrom w asnych rozwa a  i przemy le  jest na tyle poka ny, e publikacj  

mo na uzna  za swoisty „podr cznik do literatury szytej na miar ” – miar  

czasów nam wspó czesnych, miar  oczekiwa  czytelników i twórców, ale 

tak e miar  samego Jarz bskiego; autor pisze we wst pie: ksi ka ta to „mo-

ja prywatna historia dwudziestowiecznej polskiej literatury” (s. 7). 

Nale y zatem zaznaczy , e jednym z najwa niejszych jest aspekt emocjo-

nalny publikacji. To w a nie analiza emocji odbiorców staje si  dla krytyka 
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niejako punktem wyj cia do interpretacji literatury wspó czesnej. Wiele od-

wo a  do wra e  czytelników stanowi najlepsze odzwierciedlenie kondycji 

polskiej prozy. Cz ste nawi zywanie do kanonu sugeruje, e sam Jarz bski 

jest zwolennikiem tworzenia kanonu osobistego, indywidualnego, wolnego 

od pedagogicznej, politycznej czy komercyjnej roli. Badacz w niemal e ka -

dym szkicu odwo uje si  do roli odbiorcy, którego zadaniem jest wpisanie 

ukazuj cych si  na rynku ksi ek w sie  powi za  kulturowych, estetycz-

nych, etycznych. Niejednokrotnie autor przywo uje poj cie „wyobra enia”, 

b d ce jedn  z podstawowych kategorii analizy i interpretacji przytoczonych 

w publikacji tekstów. To w a nie wyobra enia kszta tuj  wspó czesny kanon 

literacki, który Jarz bski bada przez obszerne nawi zania do literatury dwu-

dziestolecia mi dzywojennego i wcze niejszej. Przedwio nie Stefana erom-

skiego, Lalka Boles awa Prusa, utwory Brunona Schulza, Mistrz i Ma gorzata 

Michai a Bu hakowa, powie ci Gabriela Garcíi Márqueza staj  si  pewnego 

rodzaju punktem wyj cia do rozwa a  na temat Prawieku i innych czasów Olgi 

Tokarczuk, zbioru opowiada  Linia nocna Jerzego Sosnowskiego, Zwa u S a-

womira Shutego, Skazy Magdaleny Tulli, Pod Mocnym Anio em Jerzego Pilcha. 

Mimo nielicznych odwo a  do innych badaczy Jarz bski przywo uje szkice 

Anny Nasi owskiej, Przemys awa Czapli skiego i Jana B o skiego. Dzi ki 

temu publikacja ta stanowi niestandardowe stadium interpretacji z bardzo 

wszechstronnymi i wieloaspektowymi g osami krytyki, które w sposób wy-

biórczy (st d tytu owe wykroje) przedstawia specyfik  prozy XX i XXI wieku. 

Jerzy Jarz bski, koncentruj c si  przede wszystkim na osobistym, emocjo-

nalnym wyborze tekstów oraz wpisuj c je w szerokie t o historyczne, stara 

si  przedstawi  specyficzn  ci g o  literatury polskiej. Autor w sposób dro-

biazgowy i gruntowny zarówno ukazuje bia e plamy na mapie twórczo ci 

wspó czesnych prozaików, jak i uwypukla tendencje oraz nurty, które sta y 

si  swoist  mod  literack . Bogaty materia  i szeroki zakres tematyczny jest 

sumiennie posegregowany, a tematyka rozdzia ów wspó gra ze sob , cho  

podejmowane przez badacza kwestie mog  wydawa  si  zbyt odleg e, by -

czy  je w jednej publikacji. 

Jarz bski niejednokrotnie reinterpretuje przywo ywane tytu y, uwypukla 

interesuj ce go w tki, symbole, lejtmotywy, zagadnienia oraz wzbogaca je 

o nawi zania do innych tekstów kultury. Twórczo ci Jerzego Sosnowskiego, 

Andrzeja Stasiuka, Olgi Tokarczuk, Jerzego Pilcha czy Wies awa My liw-

skiego po wi ca osobne podrozdzia y, w których akcentuje szczególnie 

istotne cechy wspó czesnej prozy. W jednej z ko cowych partii swojej publi-

kacji, niejako w formie podsumowania, zastanawia si  tak e nad pozycj  lite-
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ratury popularnej w Polsce. Prowadz c rozwa ania nad podzia em na kultu-

r  wysok  i nisk , porusza kwesti  – modnych obecnie – hybryd, staraj cych 

si  czy  te dwa rozgraniczenia. Odwo uj c si  do Hanemanna, Opowie ci gali-

cyjskich, Taksimu czy Wojny polsko-ruskiej pod flag  bia o-czerwon , analizuje to 

specyficzne w polskiej prozie zjawisko i podkre la, e coraz wi cej autorów 

wykorzystuje równie  elementy fantastyki, która „zazwyczaj jest sygna em 

spot gowanej literacko ci” (s. 301). Na potwierdzenie swoich s ów kolejny 

raz przywo uje nazwiska Sosnowskiego, Karpowicza, Orbitowskiego czy 

Sieniewicza. 

Szczególny na tle pozosta ych jest rozdzia  ostatni, w którym badacz wy-

st puje w roli dziennikarza. W rozmowach zamieszczonych w Prozie… po-

ruszane s  bardzo ró norodne kwestie – problem przesz o ci, II wojny 

wiatowej, ale równie  Kresów, prozy ch opskiej, wiadomo ci metakrytycz-

nej czy – wielokrotnie analizowanej – twórczo ci dwudziestolecia mi dzywo-

jennego. 

Jerzy Jarz bski w Prozie: wykrojach i wzorach tworzy specyficzn  map  men-

taln  – zbiera na niej najwa niejsze nazwiska, najciekawsze pr dy i tendencje 

literackie, zarysowuje literackie osobowo ci, a jednocze nie ukazuje zmiany, 

jakie zasz y w polskiej literaturze w ostatnich latach. Przenikanie nurtów, 

kultur, zjawisk antropologicznych, historycznych, socjologicznych, medial-

nych zostaje przez badacza szeroko zinterpretowane, a jego spostrze enia, 

dociekliwo , bogaty warsztat oraz ciekawy sposób wywodu sprawiaj , e 

publikacja ta jest interesuj ca, wywo uje dyskusj  i sk ania do tworzenia w a-

snych wzorów na tkaninie literatury. 


