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część 2. Pozy  
Prozy

Jerzy Jarzębski

Kariera terminów 
krytycznoliterackich 
a procesy zachodzące w prozie 

Każda epoka w dziejach literatury pozostawia po sobie nie tylko jakiś zbiór 
dzieł, ale też podręczny słownik terminów, które służą krytykom do opisu 

nowych lub tylko charakterystycznych dla swoich czasów form i tematów litera-
ckich. Sygnałem zmian zachodzących w literaturze jest nie tylko pojawienie się 
szeregu utworów, które łączy zbiór specyficznych cech odróżniających je od tych, 
które pisano wcześniej, ale też – popyt na nowe formuły krytyczne, dzięki którym 
owe utwory zostaną wyodrębnione z historycznego tła, nazwane i odpowiednio 
sklasyfikowane. Ponieważ w ciągu ostatnich dwóch/trzech dziesięcioleci w pol-
skiej literaturze zaszły zasadnicze zmiany, mogliśmy również obserwować paradę 
nowych (lub odnowionych w użyciu) pojęć i formuł służących opisowi tego, co 
się w literackiej twórczości przydarzyło. Jedne z tych formuł istniały już wcześ-
niej, inne zostały na bieżące potrzeby wykreowane. następnie niektóre z nich po-
częły tracić w użyciu na znaczeniu i popularności, inne przeciwnie – zagarniały 
coraz to nowe zjawiska pod swą nomenklaturę i wchodziły do kanonu terminów 
historycznoliterackich. 
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Warto więc urządzić coś w rodzaju przeglądu formuł krytycznoliterackich, uży-
wanych powszechnie w ostatnich latach, i sprawdzić, jak się one miewają, to znaczy 
czy ich przydatność do opisu literatury rośnie, czy maleje, czy ich funkcja zmienia 
się (ewentualnie rozszerza), czy pozostaje taka sama, jaka była niegdyś. Oczywiście, 
najciekawszym wynikiem takiej dyskusji byłoby odkrycie, że wchodzimy właśnie 
w jakieś wielkie przesilenie i że zmiany w repertuarze pojęć krytycznoliterackich 
zwiastują nadejście jakiejś nowej epoki w literaturze. nie starajmy się jednak robić 
niczego „na siłę”. Jakże często nowe w literaturze proklamowano tylko po to, by na-
sycić ambicje krytyków, marzących po cichu, by dać swoje imię przewrotowi.

zacznijmy od generaliów i spytajmy, jak się miewa termin „postmodernizm” i czy 
przy jego pomocy można jeszcze coś istotnego powiedzieć o literaturze? A może 
jednak „modernizm” nadal oferuje nam więcej? Czy czegoś istotnego spodziewać 
się można po wykorzystaniu opozycji „realizm – fantastyka”? A może coś ważnego 
wynika z chętnie ostatnio używanego terminu „realizm magiczny”? Do tych termi-
nów o bardzo szerokim zastosowaniu warto by jeszcze dołączyć „feminizm” – nie 
z troski o jego stan, ale raczej, by zapytać, czy on wciąż znaczy to samo. Bo „gen-
der” – z uwagi na twórczy wkład instytucji Kościoła – nabrał ni stąd, ni zowąd od-
cienia ideologicznego. Czy wpływa to w jakiejś mierze na sposób użycia terminu 
w krytyce? I wreszcie cały pęczek terminów o charakterze otwarcie politycznym: 

„prawicowy”, „lewicowy”, „zaangażowany”, „marksistowski”, „narodowy”, „wykluczo-
ny”, „Inny”, „wyklęty”, „klasowy”, „przemoc”, „literatura antykorporacyjna” etc., etc. 
Odnoszę wrażenie, że te trochę terminy, trochę przezwy zyskują popularność nieja-
ko na przemian, w zależności od aktualnego stanu umysłów i mody, ale jest w nich 
spory potencjał interpretacyjny i wartościujący, zwłaszcza że za każdym z tych okre-
śleń stoi jakaś ideologia i polityka, nie mówiąc już o realnych siłach w postaci armii, 
policji czy organizacji podziemnych, walczących z oficjalną władzą.

Przyjrzyjmy się teraz terminom, które nazywały konkretne rozwiązania fabular-
ne lub inspiracje kulturowe, które były popularne w ostatnich dziesięcioleciach. to 
najpierw „literatura małych ojczyzn”. W jakiej mierze ona istnieje? A same „małe oj-
czyzny”? Czy nie zmieniły miejsca? A może dziś to już tylko miasta, w których toczy 
się akcja seryjnych powieści detektywistycznych? Skoro jesteśmy przy szczególnie 
nacechowanych miejscach, to może warto spytać, co dzieje się z „utopią” przeciwsta-
wioną „dystopii”? na brak literatury utopijnej narzekał kiedyś Przemysław Czapliń-
ski. Czy coś się w tej mierze zmieniło? A literackie zapisy młodzieżowych subkultur 
w rodzaju subkultury „dresiarskiej”? Swego czasu niezbyt słusznie o takie intencje 
podejrzewano debiut Doroty Masłowskiej. Ale już literatura inspirowana przez „hip 
hop” istniała rzeczywiście. Wykorzystywano też chętnie w ostatnich latach w powie-
ści zderzenia dwu lub wielu kultur. Dużą karierę robiły też „historie alternatywne”. 
nie mniejsze powodzenie miały teksty pisane pod znakiem „queeru” czy „kampu”. 
Wszystkie te ostatnio wymieniane przeze mnie zjawiska w powieści wykorzysty-
wały przede wszystkim chwyt „zmieszania”: realizmu z fantastyką, teraźniejszości 
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z przyszłością i przeszłością, różnych kultur narodowych, stereotypów płciowych, 
powagi z nonsensem, wysokiej sztuki z kiczem, pesymizmu z optymizmem lub je-
go parodią itd. Czy mamy do czynienia z procesem narastającym, czy raczej gasną-
cym? Czy literatura zdolna jest jeszcze tworzyć wiarygodne prognozy przyszłości, 
albo czy w tę swoją potencję przynajmniej wierzy?

nie oczekuję, rzecz jasna, odpowiedzi na te wszystkie pytania, ale przynajmniej 
próby wytypowania procesów, które mają charakter gasnący, i tych, które się potę-
gują, co można byłoby stwierdzić, przyglądając się – jak proponowałem – karierze 
poszczególnych formuł krytycznoliterackich. te zadania warto podjąć, przy czym 
powyższa lista terminów w żadnym razie nie jest zamknięta.
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