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Tytuł książki, która jest pokłosiem konferencji zorganizowanej z okazji 
70. urodzin Jerzego Jarzębskiego, nawiązuje oczywiście do jego Apetytu 
na przemianę, głośnego zbioru „notatek o prozie współczesnej”, wydane-
go w roku 1997. Metafora „apetytu na przemianę” szybko weszła do języka 
krytyki, a potem do historii literatury, trafnie oddając stan świadomości 
polskich czytelników po 1989 roku – ich niecierpliwe wyczekiwanie w lite-
raturze „nowego”, „przełomowego” albo „innego”. 

Jeśli w chwytliwej i celnej formule Jerzego Jarzębskiego zamienić przy-
godną „przemianę” na to, co zasadnicze, czyli na „literaturę”, okaże się, że 
fraza ta znakomicie wyraża postawę samego jej autora. Od wielu już prze-
cież dekad z krytycznym entuzjazmem towarzyszy on literaturze polskiej, 
a jego szeroko komentowane książki dowodzą niezbicie, że nie traci apety-
tu ani na czytanie literatury, ani na jej interpretację. Kto śledzi chociażby 
pobieżnie jego aktywność, wie, że historyk literatury i krytyk literacki zdu-
miewająco mieszczą się „zanadto w jednej osobie”. Literatura jest dla niego 
fascynującym procesem: aby rozpoznać to, co w niej się wykluwa, należy 
pamiętać o tym, co działo się wcześniej, a to, co dawniejsze, warto oglądać 
przez pryzmat współczesności.

Fascynacje autora Powieści jako autokreacji obejmują przede wszyst-
kim polską prozę. Owszem, ciekawi go i pociąga poezja czy dramat. Pisał 
przecież odkrywczo chociażby o twórczości Czesława Miłosza, Marcina 
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Świetlickiego, Jerzego Jankowskiego czy teatralnych inscenizacjach Jerze-
go Jarockiego, czego świadectwem są Gry poetyckie i teatralne (2018). Nie 
zmienia to jednak faktu, że to proza najbardziej smakuje Jerzemu Jarzęb-
skiemu. Można z łatwością wskazać jego ulubione pozycje z „karty dań” 
polskiej prozy XX wieku: dokonania Witolda Gombrowicza, Brunona 
Schulza i Stanisława Lema. Ci pisarze towarzyszą mu właściwie od począt-
ku, to im poświęca najwięcej swojej badawczej uwagi – od otwierającej jego 
naukową drogę Gry w Gombrowicza (1982) po wydane już w XXI wieku 
książki: Podglądanie Gombrowicza (2001), Wszechświat Lema (2003), Na-
tura i  teatr. 16 tekstów o Gombrowiczu (2007), a także Schulzowskie miej-
sca i znaki (2016). Jarzębski jest również redaktorem zbiorowych wydań 
pism Gombrowicza i Lema oraz autorem edycji utworów Schulza w serii  
Biblioteka Narodowa.

Jednak „trójca” Gombrowicz–Schulz–Lem nie wyczerpuje jego głodu 
literatury. Z nie mniejszym apetytem gustował on przecież w prozie emi-
gracyjnej, intensywnie czytał Hłaskę, Kuśniewicza, a potem Myśliwskie-
go, Chwina, Tokarczuk, Pilcha, Dukaja czy Twardocha, co pokazują zbiory 
szkiców: Powieść jako autokreacja (1984), W Polsce, czyli wszędzie. Studia 
o polskiej prozie współczesnej (1992), Pożegnanie z emigracją. O powojen-
nej prozie polskiej (1998) oraz Proza: wykroje i wzory (2016). We wszystkich 
tych książkach znamienna dla Jerzego Jarzębskiego umiejętność ujmowa-
nia poszczególnych zjawisk literackich w szerszej perspektywie historycz-
no- i krytycznoliterackiej zaowocowała wielowymiarowym spojrzeniem 
zarówno na charakterystyczne nurty i transformacje polskiej literatury, 
jak i na zmiany odbiorczych oczekiwań. Obok artykułów poświęconych 
poszczególnym tekstom i pisarzom znajdziemy więc rozważania na temat 
autobiografizmu i powieściowych autokreacji, kanonu oraz wartościowa-
nia literatury, funkcjonowania literackiego dziedzictwa, jak również ewolu-
cji literatury emigracyjnej. A także przekrojowe ujęcia polskiej prozy współ-
czesnej, na przykład z perspektywy zawartego w niej sposobu odczuwania 
czasu czy pesymistycznych diagnoz współczesności.

Apetyt na literaturę, czytanie jako smakowanie – metafory te mogłyby 
sugerować rodzaj sybarytyzmu, smakoszostwa, które kieruje się kaprysami, 
szuka coraz to nowych podniet i wrażeń. Nic bardziej mylnego – w przy-
padku Jerzego Jarzębskiego apetyt na literaturę wydaje się motywowany nie 
tyle estetycznie, ile etycznie. Jest wyrazem egzystencjalnego zaangażowania, 
a literatura jest tu nie tylko przyjemnością, ale również czymś, co wysta-
wia nas na ryzyko zaburzenia obrazu świata, wzywa do przemyślenia siebie 
i świata na nowo. Jarzębski czyta ją w szerokim horyzoncie kulturowym 
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i postrzega jako manifestację tego, co podmiotowe, dlatego nowe (nowe 
czasy, warunki, kryteria wartościowania, literatura…) nie oznacza „już nie 
takie, jak kiedyś”, ale „inne” (lub „trochę inne”), czyli warte uwagi, inspiru-
jące, pociągające. Apetyt jest tu więc raczej oznaką nieustannej ciekawości, 
zachłanności, otwartości na nowe ingrediencje i zjawiska. 

Dzięki takiej postawie Jerzy Jarzębski stworzył w swoich tekstach tyleż 
rozległą, co dopracowaną w szczegółach mapę polskiej prozy ostatniego stu-
lecia. Tym samym jest bodaj najważniejszym dziś przewodnikiem dla tych, 
którzy chcieliby polską prozę eksplorować lub – by powrócić do metafory-
ki kulinarnej – smakować, rewidując ustalenia badacza lub je poszerzając.

Powstaniu niniejszej książki przyświecała intencja, by okolicznościowe 
spotkanie stało się okazją do współmyślenia z Jerzym Jarzębskim. Do jej 
napisania zaprosiliśmy badaczy z kraju i zagranicy, prosząc ich o weryfika-
cję „mapy” rodzimej literatury, którą niestrudzenie kreśli autor W Polsce 
czyli wszędzie. Dialog z nim zaowocował obszernym zbiorem studiów na 
temat prozy polskiej XX i XXI wieku, w którym głównymi bohaterami są 
Gombrowicz, Schulz i Lem. Nie zabrakło też jednak innych pisarzy oraz 
ujęć o charakterze przekrojowym. Okazało się bowiem, że nie straciły swej 
aktualności rozpoznania Jerzego Jarzębskiego dotyczące autobiografizmu, 
prozy popularnej czy kresowej, a takie formuły jak „autentyk”, „gry” czy 
„teatr mowy” zachowały swą inspirującą poręczność. 

Jak pokazuje Apetyt na literaturę, najbardziej inspirujący pozostaje jed-
nak proponowany przez Jerzego Jarzębskiego sposób pisania o literaturze 
i jej czytania. Autorom szkiców udziela się jego przejrzysty i stroniący od 
żargonu język, a zwłaszcza styl interpretacji – nastawiony nie tyle na do-
mykające konkluzje, ile na otwierające pytania, poszukiwania, wnikanie 
w tekst i dzielenie się z czytelnikiem subtelnymi przemyśleniami; otwarty 
na dialog i lojalny wobec innych odczytań, a jednocześnie odważnie wska-
zujący nowe perspektywy lektury.
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