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Czy krytyk musi być kochany, 
czyli o narcystycznych skłonnościach 

krytyki literackiej

Nad sadzawką oprawną w modre rozmaryny 
Klęczałem zapatrzony w moją twarz młodzieńczą,

By się w niej doszukać przyczyny
Czemu mnie nie kochają i za co mnie męczą?

(M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Narcyz z tomu Pocałunki)

Korzystając z możliwości, jakie daje patronujący tej książce mo-
tyw Narcyza, chciałabym się przyjrzeć krytykowi, a ściślej podmioto-
wi w tekście krytycznoliterackim w perspektywie zmian, jakie zaszły 
w krytyce literackiej ostatnich lat. Punktem wyjścia chciałabym uczy-
nić proponowaną przez Michała Pawła Markowskiego formułę kryty-
ka jako „ideologa narcystycznego”, bo chociaż ta metakrytyczna de-
fi nicja pokazuje przede wszystkim jak sam Markowski pojmuje dziś 
swoją rolę, to odsłania też istotne cechy współczesnej świadomości 
krytycznoliterackiej i nawiązuje w oczywisty sposób do dwóch często 
używanych i istotnych dla języka współczesnej krytyki terminów. Dla 
poparcia takiego rozumienia współczesnej krytyki autor Występku 
dowodzi, że w ujęciu niemarksistowskim ideologia jako zbiór wyob-
rażeń na temat świata charakteryzuje każdy indywidualny krytyczny 
styl myślenia, w związku z czym każdy krytyk jest ideologiem, nato-
miast narcyzm krytyka – postrzegany z perspektywy psychoanalizy 
– to narcyzm ochronny, dzięki któremu krytyk broni się przed poże-
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rającym wszystko światem medialnym i ocala to, co nazwać można 
wypowiedzią indywidualną1.

Radykalna koncepcja Markowskiego wskazuje na dwie kwestie o za-
sadniczym znaczeniu dla każdego poważnie traktującego swą profesję 
krytyka: pierwsza to posiadanie własnej, mocnej wizji rzeczywistości 
i literatury, czy inaczej – własnego wyobrażenia na temat świata, a więc 
tego, co uzasadnia w najgłębszym tego słowa znaczeniu mówienie o li-
teraturze, publiczne wyrażanie sądów; druga kwestia to świadomość 
pozycji, jaką krytyka zajmuje w przestrzeni aktualnego życia literackie-
go (i z tej perspektywy niezwykle istotna stała się od lat dziewięćdzie-
siątych rola mediów). Jednak formuła ta ujawnia też poprzez swój ra-
dykalizm zasadnicze – jak by to powiedział sam Markowski – przesądy 
i sprzeczności takiego pojmowania krytyki literackiej. Moje wątpliwo-
ści budzi przede wszystkim to, czy rzeczywiście posiadanie własnych, 
mocnych wyobrażeń o świecie i literaturze (a więc to, co Markowski na-
zywa ideologią) wiąże się z narcyzmem, a nawet czy nie jest sprzeczne 
z postawą narcystyczną; a po drugie to, czy – ujmując rzecz z perspek-
tywy psychoanalitycznej – narcyzm krytyka może stanowić ochronę 
przed współczesnym światem mediów?

W przestrzeni kulturowych i socjologicznych badań nad współczes-
nością dominują bowiem takie, wywodzące się z pofreudowskiej psy-
choanalizy, głosy, które pokazują istotne zbieżności między współczes-
nymi mediami a narcystycznym pojmowaniem świata i postawą narcy-
styczną. Wśród nich najgłośniejsze wydają się wystąpienia McLuhana, 
dla którego Narcyz stał się prototypem współczesnego odbiorcy. Autor 
książki Zrozumieć media uznał bowiem – ujmując rzecz w największym 
skrócie – iż puenta mitu o Narcyzie sprowadza się do tego, iż człowiek pod-
daje się oczarowaniu wszystkimi przedłużeniami siebie w innej formie niż 
on sam, oraz że to oczarowanie wprowadza Narcyza w stan odrętwie-
nia, odurzenia zmysłów. W tym ujęciu Lustro funkcjonuje jak medium, 
które oferuje młodzieńcowi jego własny wizerunek i tym samym „za-

1  W dyskusji prowadzonej podczas konferencji poświęconej krytyce współczesnej 
M.P. Markowski próbował obalić „cztery podstawowe przesądy”: o istnieniu obiektyw-
nych kryteriów, o istnieniu krytyki nieideologicznej, o istnieniu krytyki nienarcystycz-
nej, o istnieniu krytyki dialogicznej. Zob. Znikające cele krytyki, w: Dyskursy krytyczne 
u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem, pod red. D. Kozickiej, T. Cieślaka-
-Sokołowskiego, Kraków 2007.
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myka” go w zamkniętym systemie. A tak rozumiany Narcyz – nie tyle 
zakochany, co upojony i ogłuszony – to nie kto inny, jak współczesny 
odbiorca, który poprzez swoje odurzenie ukazuje przede wszystkim 
siłę oddziaływania mediów2.

Natomiast charakteryzujący osobowość narcystyczną psychologo-
wie podkreślają, iż narcyzm oznacza zainteresowanie własnym obrazem, 
nie zaś własnym „ja”, wskazują na zjawisko kulturowego narcyzmu i poka-
zują, że to właśnie jednostki narcystyczne są doskonale przystosowane do 
współczesnego świata – przyjmują jego wartości, podążają za nieustannymi 
przemianami i czują się zadomowione w panującej wokół powierzchowno-
ści3. Warto przypomnieć też, że znamienne dla lat 70. w Ameryce za-
interesowanie narcyzmem jako fenomenem społecznym zaowocowało 
wieloma rozpoznaniami socjokulturowymi, a na gruncie psychoanalizy 
doprowadziło do wyeksponowania narcyzmu wtórnego i patologiczne-
go oraz do przekonania, że znamienna dla współczesnej osobowości 
odmiana narcyzmu nie jest przejawem chorobliwego skupienia uwagi na 
„ja”, lecz dowodem bezradności wobec tego, czym owo „ja” miałoby być”4. 
W związku z tym jednostki narcystyczne stale szukają podziwu i zain-
teresowania, są bardziej ciekawe wrażenia, jakie wywierają, niż istoty 
rzeczy, bardziej też ulegają oczekiwaniom zbiorowym. Tak pojmowany 
Narcyz-artysta dostosowuje swoją twórczość do oczekiwań odbiorców; 

2  M. McLuhan, Miłośnik gadżetów. Narcyzm jak narkoza, w: idem, Zrozumieć media. Prze-
dłużenie człowieka, przeł. N. Szczucka, Warszawa 2004, s. 8. Por też s. 80–87.
3  A. Lowen, Narcyzm zaprzeczenie prawdziwemu Ja; Warszawa 1995, s. 205. W innym 
miejscu Lowen zauważa też: Narcyzm jednostkowy idzie w ślad za narcyzmem kulturowym. 
Kształtujemy kulturę podług obrazu własnej osoby, ale też sami jesteśmy ukształtowani przez 
kulturę. Czy można zrozumieć jedno nie rozumiejąc drugiego? (s. 11).
4  M. Szuster, Christopher Lasch i trzy ujęcia narcyzmu, „Res Publica Nowa” 2002, nr 1, 
s. 14; podkreślenie moje. Jak pokazuje Christopher Lasch – autor eseju Narcystyczna 
osobowość naszych czasów – ci, którzy chcą zrozumieć współczesny narcyzm jako zja-
wisko społeczne i kulturowe, muszą odwołać się do klinicznej literatury przedmiotu. 
A tam na gruncie odkryć Freuda rozwinęła się nowa teoria narcyzmu eksponująca prze-
de wszystkim cechy znamienne dla narcyzmu wtórnego (interpretowanego jako „próba 
uśmierzenia bólu związanego z zawiedziona miłością” i poczucie odrzucenia) oraz nar-
cyzmu patologicznego. Lasch omawia też narcyzm w wymiarze społecznym, dowodząc, 
że panujące stosunki społeczne uwypuklają cechy narcystyczne, a jego rozpoznania 
mają jednoznacznie pesymistyczny wydźwięk: Na pozór optymistyczna ideologia osobiste-
go rozwoju odzwierciedla rozpacz i rezygnację. Jest wiarą tych, którzy utracili wiarę, przeł. 
M. Szuster, „Res Publica Nowa” 2002, nr 1, s. 28.
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chce zrobić dobre wrażenie na innych, przypodobać się tym, od których 
przecież zależy jego własna samoocena.

Jeśli wykorzystać te rozpoznania do interesującej nas problematyki 
narcyzmu krytyka, to można zaryzykować tezę, iż podobnie jak w psy-
chiatrii odróżnia się zdrową troskę o własny wygląd, opartą na poczuciu 
„ja”, od charakterystycznego dla narcyzmu przemieszczenia tożsamości, 
która przechodzi z „ja” na obraz od miłości do własnego wizerunku5, tak 
też istnieje fundamentalna różnica między osobistą/podmiotową syg-
naturą krytyka, próbującego, z jednej strony, przekonać do swoich po-
glądów na temat literatury, zaś z drugiej przeniknąć i zrozumieć utwór 
literacki, a postawą narcystyczną, w której tekst pełni rolę lustra odbi-
jającego pożądanie i pragnienia samego krytyka.

W tym pierwszym przypadku krytyk dialoguje z tekstem czy ze 
światem, a obcowanie z literaturą traktuje również jako szansę do „we-
wnętrznego wzbogacenia się”; poszerzenia wewnętrznych granic, zmia-
ny widzenia świata i siebie samego. Natomiast w przypadku postawy 
narcystycznej istotne jest jedynie własne, oczekiwane przez podmiot 
„odbicie”; tekst literacki pełni więc swoistą służebną rolę, a wszelkie 
zabiegi interpretacyjne służą raczej jego opanowaniu niż zrozumieniu. 
Ważniejszy od samego tekstu staje się ten, kto ten tekst interpretuje6. 
Taka postawa ma szersze uwarunkowania w znamiennym dla młodych 
krytyków, wkraczających w obszar życia literackiego po 89 roku, prze-
konaniu o braku obiektywnych kryteriów oceny dzieła literackiego; 
w odrzuceniu wszelkich hierarchii i w poszukiwaniu umocowania dla 
własnych krytycznoliterackich działań we własnych, subiektywnych, 
nie sprowadzalnych do żadnych wspólnych uzgodnień przekonaniach. 

5  A. Lowen, Narcyzm zaprzeczenie prawdziwemu Ja, Warszawa 1995, s. 39. Por. też uwagi 
Stephen M. Johnsona, który pisze: chociaż termin „narcyzm” wywodzi się z greckiego mitu, 
powierzchownie rozumianego jako wyobrażenie samolubstwa, w przypadku narcystycznego 
zaburzenia osobowości czy narcystycznego stylu jest dokładnie odwrotnie. W odpowiedzi na 
wczesne urazy osoba narcystyczna pogrzebała ekspresję swego prawdziwego „self ” i zastąpiła 
ją wysoko rozwiniętym, kompensacyjnym fałszywym „self ”; idem, Humanizowanie narcy-
stycznego stylu, przeł. A. Czownicka, Warszawa 1993, s. 40. 
6  Z perspektywy fi lozofi cznej, czy – szerzej – humanistycznej pisze o swoistym nar-
cyzmie Agata Bielik-Robson, pokazując znamienny dla współczesności zanik tekstów 
kondycyjnych, pisanych z pozycji ja–my. Powołuje się przy tym na Philipa Rieff a, któ-
ry w swojej rozprawie poświęconej Freudowi odróżnił teksty kondycyjne (dla których 
wzorcem jest pisarstwo Montaigne’a) od zapoczątkowanego przez Rousseau modelu 
narcystycznego. Por. A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność, Kraków 2000, s. 7. 
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Konsekwencją takiej postawy jest nastawienie na „wyrazistość” kryty-
ka, coraz mocniejsze eksponowanie własnego, krytycznego „ja” kosz-
tem interpretowanego tekstu7.

Aby bliżej przyjrzeć się różnym formom obecności podmiotu kry-
tycznego w tekście, proponuję porównanie trzech książek krytycznych, 
które traktuję jako indywidualne realizacje określonych krytycznolite-
rackich strategii. Są to: Rzecz wyobraźni Kazimierza Wyki, Apetyt na 
Przemianę Jerzego Jarzębskiego oraz Zawód: czytelnik Dariusza No-
wackiego – zbiory krytyczne odzwierciedlające kolejno: model krytyki 
tradycyjnej, mocno zakorzenionej w przekonaniu o istnieniu niepod-
ważalnych wartości, według których można i należy oceniać dzieła li-
terackie; krytyki odwołującej się do określonej aksjologii, świadomej 
jednak zmian, jakie myśl ponowoczesna wniosła do świadomości kul-
turowej po 89 roku oraz krytyki rozwijającej się na gruncie tych właś-
nie światopoglądowych przemian.

Swoje zadanie pojmuję – co chciałabym dobitnie podkreślić – jako 
próbę analizy porównawczej pewnych modeli czy strategii ujawniają-
cych się w konstrukcji książki krytycznej, a nie porównanie czy – tym 
bardziej – ocenę samych krytyków. Przedmiotem mojego zaintere-
sowania będzie sposób kreacji podmiotu autorskiego w zbiorze kry-
tycznoliterackim, charakter metakrytycznych uwag, deklarowane cele 
publikowania takiego zbioru oraz ujawnione w nim kryteria wartoś-
ciowania literatury.

Rzecz wyobraźni Kazimierza Wyki to zbiór szkiców krytycznych i re-
cenzji pisanych na przestrzeni dwudziestu lat, zebranych przez autora 
książki w trzy tematyczne części, określone we wstępie jako: zmarli; 
debiuty lat 1956/1957; poeci dawniej pisujący i wciąż oddziałujący8. Rola 
Kazimierza Wyki jako autora książki krytycznej ogranicza się do sta-
rannego tematycznego doboru poszczególnych szkiców oraz do wstęp-
nego przedstawienia celu konstruowania takiego zbioru. Osobowość 

7  O sytuacji młodej krytyki pisali m.in.: M. Zaleski, Przygody myśli krytycznoliterackiej, 
w: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej, pod red. A. Brodzkiej, L. Burskiej, War-
szawa 1998; R. Rutkowski, Krytyki literackiej przygody z wolnością, „Kresy” 2003, nr 1. 
8  K. Wyka, Rzecz wyobraźni, Warszawa 1977. Wszystkie cytaty podaję z tego wydania 
i lokalizuję w tekście głównym podając w nawiasie numer strony.
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krytyka ujawnia się natomiast w poszczególnych tekstach, zarówno 
w budowanych przez niego hierarchiach literackich, w manifestowa-
nych poglądach, upodobaniach i niechęciach, jak i w ujawnianej świa-
domości tego, że formuła tekstu krytycznoliterackiego domaga się nie 
tylko literaturoznawczych kompetencji, ale i określonego sposobu bu-
dowania krytycznego dyskursu. O bogactwie przebijającej z Rzeczy wy-
obraźni strategii krytycznoliterackiej świadczy chociażby różnorodność 
form gramatycznych, za pomocą których podmiot krytyczny ujawnia 
w tekście swoją obecność – występuje zarówno w grzecznościowej 
pierwszej osobie l. mn., sugerującej, a nawet tworzącej pewną wspól-
notę opinii i poglądów z odbiorcą (pokusimy się bodaj schematycznie te 
przyczyny nazwać, s. 32); w pierwszej os. l. poj. sugerującej mocny głos 
i indywidualne stanowisko (nie powiadam jakoby..., s. 48) jak i – choć 
wyjątkowo – w trzeciej najbardziej neutralnej, „naukowej” (postawiw-
szy pytanie krytyk na razie zawiesza odpowiedź, s. 104). Wszystkie te trzy 
formy występują łącznie w jednym ze szkiców poświęconych Kwiatom 
polskim Juliana Tuwima – które czytać można właściwie jak udramaty-
zowany dialog między krytykiem jako pewną rolą tekstową zaznaczoną 
w formie trzecioosobowej a „pierwszoosobowym” Kazimierzem Wyką 
jako krytykiem.

Autor Rzeczy wyobraźni świadomy jest swojej powinności jako kry-
tyka oraz odpowiadającego tej powinności sposobu wypowiedzi (co wi-
dać wyraźnie chociażby w Liście do Jana Bugaja9) i najczęściej konstru-
uje swoje wypowiedzi zgodnie z tymi powinnościami. Nie rezygnuje 
jednak całkowicie z osobistych wyznań (np. Tu wyznanie osobiste. […] 
myliłem się jeszcze gorzej niż ci, co głosili czystość wizji [...] Dzisiaj żałuję..., 
s. 56), wspomnień (np. spotkania z Miłoszem) czy opisów zewnętrz-
nych okoliczności lektury tekstu itp. Choć dominującą rolę przyznaje 
krytycznoliterackim procedurom, w pełni nad nimi czuwa, a styl znaw-
cy, pewność obranych kryteriów, a także wyrazista tematyczna oś całe-
go zbioru świadczą o mocnym podmiocie autorskim.

9  W Liście do Jana Bugaja pisze np. tak: Gdybym nie list Panu pisał, lecz recenzję, powi-
nienem w tym miejscu przepowiadać Panu wiele się każącą spodziewać przyszłość poetycką. 
Pan wie? „Dawno nie mieliśmy debiutu, który w tak szerokiej i doskonałej skali” etc. Powiem 
Panu prościej i po przyjaźni: byłem do głębi i radośnie wzruszony, kiedy przed rokiem przeszło 
dotarły do mnie pierwsze liryki Pana (s. 71).
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Inną rolę pełnią odautorskie komentarze w książce Jerzego Ja-
rzębskiego (złożonej z publikowanych wcześniej recenzji i szkiców)10. 
Komentarze te – wyraźnie wyodrębnione i rozmieszczone pomiędzy 
poszczególnymi tekstami, stanowią glossę do konkretnych utworów, 
przypominają związane z nimi konteksty i okoliczności; często też peł-
nią funkcję narracyjnego zwornika łączącego kolejne szkice. Dzięki nim 
podmiot Apetytu na Przemianę ustawia się w roli znawcy – przewodnika 
oprowadzającego czytelnika po labiryntach najnowszej literatury. Sam 
określa się wprawdzie jako czytelnik-outsider, skłonny raczej do prywat-
nych przygód z dziełem i skupiony przede wszystkim na krytycznych lek-
turach poszczególnych tekstów (s. 12), ale w praktyce tekstowej (jak na 
dobrego przewodnika przystało) wbudowuje swoje lektury w szersze 
konteksty istotnych zjawisk literackich czy kulturowych.

Radykalnie odmiennym od koncepcji Wyki przykładem rozumie-
nia roli i zadań krytyka literackiego jest książka Dariusza Nowackie-
go zatytułowana Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90., choć 
i ona składa się ze szkiców powstałych na przestrzeni lat. Tutaj jednak 
o wiele ważniejszą rolę pełni podmiot autorski dokonujący wyboru 
i układający poszczególne szkice w większe tematyczne całości. Jego 
rola wyeksponowana jest nie tylko we wstępie do książki, ale także 
w pierwszym szkicu (stanowiącym próbę ogólniejszego spojrzenia na 
najważniejsze kwestie dotyczące prozy lat 90.) oraz w swoistej „konfe-
ransjerce”, oprowadzającej – w formie krótkich notek nazwanych przez 
autora przechadzkami – po tematach i kształtach literatury lat dziewięć-
dziesiątych (s. 41). Przechadzki te – umieszczone na początku każdego 
rozdziału – służą jednak nie tyle wprowadzeniu czytelnika w poszcze-
gólne literackie zagadnienia, ile autokomentarzom – krytyk przygląda 
się tu własnym tezom sprzed lat; weryfi kuje je i komentuje.

Całkowicie odmiennie brzmią też autotematyczne/metatekstowe 
deklaracje autorów omawianych tu zbiorów krytycznych: Wyka uza-
sadnia powrót do dawnych tekstów i ich przedruk w zbiorze Rzecz 
wyobraźni przekonaniem, że nie ma to być dokument rozwoju niejakiego 
Kazimierza Wyki (...) lecz po prostu dokument czy przyczynek do rozwoju 
poezji polskiej...; Nowacki zdecydowanie odwołuje się do znamiennej 

10  J. Jarzębski, Apetyt na Przemianę. Notatki o prozie współczesnej, Kraków 1997. Cytaty 
lokalizuję w tekście głównym podając w nawiasie numer strony. 
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w latach 90. tendencji do budowania sprywatyzowanej, osobistej, od-
żegnującej się od wszelkiej służby czy publicznej powinności lektury 
krytycznoliterackiej, a projekt złożenia książki krytycznej tłumaczy 
chęcią dowiedzenia się czegoś na swój temat i wyciagnięcia z tej lektury 
jakichś cennych wniosków11; Jerzy Jarzębski natomiast, z jednej strony, 
traktuje swoje teksty jako świadectwo czasów12; z drugiej – wyznaje, że 
zamieszcza niektóre recenzje raczej po to, aby przyjrzeć się samemu sobie 
oraz włączanym w trakcie tych wczesnych lektur procedurom rozumienia 
i wartościowania tekstów. Jednak ujawniane przez niego w tekście mo-
tywacje są inne niż Nowackiego – uznaje bowiem swoje zmieniające się 
poglądy i teksty, które stanowią ich egzemplifi kacje, za takie same świa-
dectwo czasu jak powstająca wtedy literatura (s. 11–12).

W książce Wyki – jak to już próbowałam pokazać – świadomość roli 
krytycznej i krytycznego warsztatu ujawnia się w konstrukcji poszcze-
gólnych tekstów i w ich książkowym uporządkowaniu: w zróżnicowaniu 
„ja” mówiącego w zależności od celów i adresata tekstu, w umiejętnym 
balansowaniu między wypowiedzią osobistą i profesjonalną. 

W Apetycie Jarzębskiego kreacja podmiotu autorskiego „oprowadza-
jącego” po poszczególnych tematach-lekturach koresponduje z mocną 
„pozycją” krytyka, ujawniającą się w samych tekstach – takiego kryty-
ka, który nie boi się dokonywać arbitralnych rozstrzygnięć (s. 166) czy 
stawiać wyrazistych diagnoz.

Dariusz Nowacki we wstępie do swojej książki podkreśla nieskrom-
nie, iż za sprawą recenzenckiego treningu dotarł do wielu tajemnic re-
cenzenckiej retoryki i że zna jej chwyty i standardowe procedury (s. 9), ale 
nie zamierza „obnażać” swojego warsztatu. Jednakże mnogość odau-
torskich metakrytycznych „wystąpień”, wstępne deklaracje dotyczące 
zbioru tekstów krytycznych jako dziennika własnych lektur czy też jako 
zwierciadła, w którym autor chce się przejrzeć jako czytelnik (s. 7), a także 
stworzona przez Nowackiego formuła czytelnika, pod którą ukrywa się 

11 Tego typu autodeklaracje przywodzą na myśl zwroty charakterystyczne dla ujawnia-
nej w tekście autobiografi cznym lektury własnych zapisków (przede wszystkim dzienni-
ka). Z podobnego porządku są też inne wyznania krytyka, jak np.: jak szczerość, to szcze-
rość... (s. 11). Od razu trzeba jednak dodać, że obecność dziennika, a raczej Dziennika jest 
w książce Nowackiego zamierzona, a „duch” Gombrowiczowskiego dzieła jest widoczny 
szczególnie w metatekstowych uwagach krytyka.
12  Czytam go dziś jako świadectwo czasów i jako taki zamieszczam na początku niniejszego 
tomu – pisze Jarzębski o wstępnym artykule z nr 3 „Tekstów Drugich” z 1990 roku.
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(ujawnia?) on sam – recenzent, niekiedy krytyk (s. 12), służą – w moim 
przekonaniu – maskowaniu skomplikowanej relacji pomiędzy poczu-
ciem wielkości i słabością, czy może raczej niepewnością podmiotu 
autorskiego. Rezultatem tej „niepewności” są liczne i bardzo charakte-
rystyczne wstawki odautorskie, np.: chciałbym po prostu dorzucić swoje 
dwanaście groszy; chciałbym w dwunastu skromnych punktach (s. 15); Cały 
czas dryfuję w stronę myśli jeno na pozór banalnej (s. 21); jak już pozwoli-
łem sobie zasugerować (s. 30)13. Co ciekawe – otwierająca książkę próba 
syntezy, a raczej opowieści o prozie polskiej lat dziewięćdziesiątych, 
jest tak narracyjnie skonstruowana, by uwydatnić, że chodzi w niej nie 
tyle o syntezę, lecz o dorzucenie własnego głosu (s. 16), o zaistnienie 
w przestrzeni historycznoliterackiej, w której inni krytycy (m.in. Cza-
pliński i Jarzębski) już się o taką syntezę pokusili.

Jeszcze wyraźniej widać tę strategię w zestawieniu z obejmującą 
tę samą przestrzeń literacką książką Jerzego Jarzębskiego, z której to 
książki jako całości wyłania się wyraźny zamysł uchwycenia i opisania 
właściwości znamiennych dla najnowszej prozy14. Poruszanie zarówno 
kwestii literackich, jak i spraw i problemów z różnych przestrzeni około-
literackich pomaga autorowi Apetytu na Przemianę w budowaniu skom-
plikowanej i pełnej meandrów wizji literatury lat 90. Nowacki – autor 
książki Zawód-czytelnik przywołuje podobne zjawiska i konteksty przede 
wszystkim po to, by raczej przyjrzeć się temu, jak to już zostało przez 
innych opowiedziane, dorzucić swój komentarz; pokazać, że ma również 
świadomość zachodzących przemian i wyrobione na ich temat poglądy, 
ale daleki jest od przyjmowania tonu znawcy i fachowca. O szczególnej 
pozycji podmiotu autorskiego świadczyć też może skłonność do porów-
nań, wyczulenie na inne głosy, ciągłe pokazywanie, jak dany tekst widzą 
i czytają inni krytycy, a jak on sam – z nastawieniem na „ja” czytające 

13  Można też potraktować tę strategię jako swoistą grę, topos skromnościowy, równo-
ważący ów narcystyczny gest przyglądania się własnym tekstom i samemu sobie jako 
czytelnikowi i krytykowi. W podobny sposób – choć żartobliwie i z jak najlepszymi in-
tencjami – opisywał strategię Nowackiego Krzysztof Uniłowski, kiedy w recenzji intere-
sującej nas tu książki pisał z gombrowiczowska: Ha – więc taka to skromność, co próżność 
ukrywa! K. Uniłowski, Dariusz Zawodowiec, „Twórczość” 2000, nr 12, s. 120.
14  Por. rozdział W poszukiwaniu stylu epoki, w którym Jarzębski przygląda się polskiej 
prozie poprzez kategorię czasu.
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tekst; na ekspozycję siebie jako czytelnika15. Z drugiej strony – kolo-
kwialny, soczysty, często żartobliwy i odwołujący się do zdroworoz-
sądkowego postrzegania świata styl Nowackiego służyć ma – jak sądzę 
– podobaniu się czytelnikowi, utrzymywaniu z nim koleżeńskiego kon-
taktu [np.: A zatem jeszcze kilka słów o tym, co tygrysy lubią najbardziej 
(s. 88); Szczerze mówiąc nie chce mi się sięgać po argumenty do znudzenia 
powtarzane…(s. 90); Dość tej nudnej w gruncie rzeczy buchalterii (s. 23); 
Znudzony nieco socjoliterackimi spacerami zmieniam kierunek... (s. 31)].

Autor Rzeczy wyobraźni pewien jest kryteriów, wedle których in-
terpretuje i ocenia tekst literacki – a sam dobór tekstów i ich książko-
we uporządkowanie każe rozumieć jako niewymagający dodatkowego 
tłumaczenia wybór, nobilitujący danego pisarza czy tekst literacki. 
Nobilitujący mocą wyboru składającego się zarówno z profesjonalnych 
uwarunkowań, jak i z osobistych upodobań krytyka.

Jerzy Jarzębski oprowadza czytelnika swojej książki po czasach roz-
mycia, a raczej rozpadu wszelkich kryteriów, sam jednak nie rezygnuje 
z oceniania poszczególnych dzieł i nie unika ani szerszych diagnoz, ani 
hierarchizowania. 

Autor książki Zawód: czytelnik broni się przed znamiennym dla po-
kolenia Kazimierza Wyki pojmowaniem zadań krytyka – w jednym 
z komentarzy wprowadzających do kolejnej przechadzki po literaturze 
podkreśla: Zarazem jednak z tym wyborem nie wiąże się żadna aksjologicz-
na sugestia; to znaczy nie chcę w ten sposób przemycić myśli, że to szczegól-
nie ważni (...) pisarze. Jeśli ważni, to raczej dla mnie (s. 62). 

Wydaje się więc, że propagowany przez krytyka subiektywny cha-
rakter krytycznoliterackiej działalności, podobnie jak świadectwa jego 
osobistych wyborów – są przez niego samego eksponowane i przezna-
czone do publicznej prezentacji, a jednocześnie skazywane na nieważ-
ność. Co – z psychoanalitycznej perspektywy – wskazywać może na 

15  Por. np.: Kolejna książka Andrzeja Stasiuka (...) sprawiła mi autentyczną radość (s. 92); 
(...) interpretować prozę Stasiuka to oddać się wielkiej radości egzegezy. Cóż za taniocha! 
Nie interesuje mnie taka perspektywa. Narracje składające się na tom „Dukla” postrzegam 
– mimo wszystko – jako problem. (...) Nie będę więc P.T. Czytelnikom tłumaczył, na czym 
polega Stasiukowa gra światłem i cieniem (...) ani tym bardziej udowadniał, że przeczyta-
łem kilka książek z zakresu antropologii kulturowej i religioznawstwa (niezawodnie zrobili 
to i będą robić inni). Zajmijmy się tedy czymś pożytecznym, zatrzymajmy się na przykład na 
stronie 59 (s. 95).
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charakterystyczną dla narcyzmu mieszaninę samodeprecjacji i poczu-
cia wielkości.

Źródła takiej postawy tkwią w zachowaniach znamiennych dla śro-
dowisk młodoliterackich i młodokrytycznych w latach 90. Sam Nowa-
cki we wstępie do omawianej tu książki, zatytułowanym Czytanie moje-
go czytania, ujawnia przyczyny takiego pojmowania krytyki literackiej. 
Pisze: Cóż, nie da się ukryć, że przedstawiając coś na kształt dziennika 
moich lektur, czyli spoglądając w zwierciadło, w którym chcę się przejrzeć 
jako czytelnik, zachowuję się co najmniej nieskromnie. Zarazem jednak, wy-
konując ów narcystyczny gest, wcale nie czuję się osamotniony, albowiem 
historię mojego czytania przyszło mi pisać w czasach tryumfu podmiotowo-
ści (s. 7, podkr. – D.K.). A tłumacząc ideę swojego krytycznoliterackiego 
pisarstwa, powołuje się na słynne zdanie Gombrowicza: Nigdy nie pisz 
o autorze ani o dziele – tylko o sobie w konfrontacji z dziełem albo z auto-
rem. O sobie wolno ci pisać. Ale, pisząc o sobie, pisz tak, aby osoba twoja 
nabrała wagi, znaczenia i życia (s. 7)16.

W tych deklaracjach widzę zasadniczy kłopot i zarazem fundament 
ówczesnych krytycznych strategii. Nowacki słusznie zauważa, że nie 
jest w swoim geście osamotniony, bo podobne gesty, sankcjonujące kry-
tycznoliterackie mówienie o literaturze jedynie w oparciu o subiektyw-
ny, prywatny wybór krytyka, pojawiały się wówczas (i pojawiają nadal) 
często. Taki patronat i taki projekt pisania świadczą jednak nie tylko 
o wielkich ambicjach krytyków wkraczających do literatury po 89 roku, 
ale przede wszystkim o unieważnieniu zasadniczych różnic pomiędzy 
tekstem autobiografi cznym a tekstem krytycznym, czy też – szerzej 
– pomiędzy tekstem literackim a tekstem krytycznym. A w przypadku 
zbyt dosłownego oparcia krytycznoliterackich strategii na Gombrowi-
czowskiej formule pisania o sobie i swoistego rozumienia tego, czym 
ma być „wyrazistość” krytyka, prowadzić mogą do fałszywego utoż-
samienia podmiotowości z narcyzmem. Wydaje się, że narcystyczne 
gesty krytyki szturmem zdobywającej przestrzenie życia literackiego 
po 89 roku ujawniają nie tyle jej moc, ile słabość (co zresztą pokazują 
losy tej krytyki z jej gettowością, marginalizacją, walką z dominującym 
dyskursem medialnym; poszukiwaniem zadowalającego miejsca w tej 
przestrzeni itp.). W dużym stopniu również Nowackiego czytanie włas-

16  Por. W. Gombrowicz, Dzienniki, Kraków 1988, t. 1, s. 123–124. 
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nego czytania traktować można jako reakcję (rekompensatę) na brak 
zainteresowania czytelników i zamknięcie w getcie miłośników litera-
tury, porównywanym przez niego pod względem wielkości i ważkości 
do amatorów wędkarstwa spławikowego.

Przywołując wstępne rozważania na temat narcyzmu, łatwo byłoby 
w tym miejscu powiedzieć, że wykonujący narcystyczne gesty krytyk, 
podobnie jak Narcyz, patrzy na rzeczy (na teksty) i nie może ich przenik-
nąć, bo widzi w nich odbicie swojego niepokoju, pożądania, nadziei. Staje 
wciąż przed powierzchnią lustra17. Wyraźnie odpowiadałyby temu dekla-
racje Nowackiego – autora książki, który pojmuje zbiór swoich tekstów 
jako dziennik lektur i traktuje je jak zwierciadło, w którym chce się przej-
rzeć jako czytelnik. Czytanie własnego czytania może jednak zamienić 
projekt krytycznoliteracki w zamknięty system, w którym niewiele jest 
miejsca na cokolwiek innego poza autorem. Jeśli projekt Nowackiego 
broni się przed takim zamknięciem, to dzieje się tak z dwóch powodów: 
po pierwsze, w książce Zawód: czytelnik podmiot krytyczny poszczegól-
nych tekstów różni się od podmiotu autorskiego całej książki18. Na prze-
strzeni zbioru krytycznego podmiot autorski niebezpiecznie balansuje 
pomiędzy mocno zaznaczaną perspektywą osobistą a narcystycznymi 

17  K. Mrowcewicz, Atalanta i Narcyz. Udręka ruchu i pragnienie trwania, w: Szybko i szyb-
ciej: eseje o pośpiechu w kulturze, pod red. D. Siwickiej, M. Bieńczyka, A. Nawareckiego, 
Warszawa 1996, s. 76. 
18  Celowo odróżniam tutaj autora (podmiot) książki od autora (podmiotu) poszczegól-
nych tekstów – wydaje się, że w tej pierwszej, czyli wtórnej, naddanej ponad teksta-
mi roli, Nowacki  bardziej eksponuje wszystkie te cechy, które uznać można za narcy-
styczne. Trochę inaczej rzecz się ma w samych szkicach i recenzjach, pisanych bardziej 
„fachowym” językiem i z wyraźnym nastawieniem na tekst literacki jako tekst (choć 
i tu nie brak charakterystycznych dla Nowackiego dialogów z P.T. Czytelnikami). W tych 
szkicach krytyk nie unika wartościowania – znakomitym przykładem może być recenzja 
z opowieści galicyjskich Stasiuka (s. 83–88), gdzie autor bez asekuracyjnych zabiegów 
stylistyczno-retorycznych wyraża swe mocne przekonania [np.: nieczuły jestem na za-
biegi mitografi czne autora, natomiast język tej prozy w wielu miejscach mnie czaruje (s. 87); 
z całą bezwględnością ujawnia się powtarzalność chwytów, maniera, przegrzanie koniunktu-
ry fabularnej, czyli stasiukowe dreptanie w miejscu (s. 89)]. Co ciekawe Nowacki-krytyk nie 
lubi w literaturze ekshibicjonizmu: (...) opowieść autotematyczna jako taka nie budzi moich 
oporów. Pod tym warunkiem wszelako, że ja-pisarskie odnajduję miedzy innymi znakami, że 
to „ja” nie jest centralne, a autorefl eksja jest w pierwszej kolejności zadawaniem pytań o tekst, 
a dopiero wtórnie o wytwórcę tekstu. (...) Tak więc nade wszystko tekst jako przestrzeń, w któ-
rej rodzą się samozwrotne zaciekawienia; autora zostawmy jego spowiednikowi i psychotera-
peucie (s. 70–71).
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gestami – przygląda się samemu sobie czytającemu literaturę i samemu 
sobie posługującemu się modnymi hasłami czy głośnymi strategiami 
młodej krytyki. Natomiast w poszczególnych szkicach krytycznych 
potrzeba autorskiej sygnatury, wyrazistej indywidualności podmiotu 
krytycznego realizuje się raczej w dobitnie wyrażanych opiniach na 
temat poszczególnych tekstów, w doborze materiału porównawcze-
go, w uważnej, choć niekiedy kontrowersyjnej interpretacji, a przede 
wszystkim w przyjętym przez krytyka kryterium oceny powieści, któ-
rym jest narracyjna samoświadomość tekstu literackiego.

Po drugie, strategia autora oprowadzającego czytelnika w formie 
przechadzek po przestrzeniach własnego czytania wskazywać może na 
metatekstowy charakter takiej kreacji. Wydaje się, że Nowacki „prze-
rysowuje” niektóre gesty „młodego krytyka po Przełomie”, doskonale 
zdaje sobie sprawę z tego, że używa określonej konwencji, celowo po-
wtarza krytyczne gesty zarówno Gombrowicza, jak i Błońskiego, sytu-
ując tym samym (i czyniąc to z ironicznym dystansem) swoją krytycz-
noliteracką narrację nie tylko w przestrzeni krytyki, ale i metakrytyki.

Jednak wielu młodych krytyków stosuje podobne strategie i wy-
konuje podobne autokreacyjne gesty mniej świadomie i z przekona-
niem, że najważniejszy w tekście krytycznym jest ich własny wizeru-
nek. A przecież – rzec by można (za Audenem z Ręki farbiarza, ale też 
w zgodzie z przywoływanym na początku Michałem Markowskim), że 
– paradoksalnie – krytyk literacki nie tylko może, ale i musi kochać 
samego siebie. Rzecz jednak w tym, czy potrafi  wyjść poza zaklęty krąg 
własnego wizerunku i jego rozmaitych lekturowych odbić i czy na dro-
dze od siebie do odbicia samego siebie jest w stanie spotkać, rozpoznać 
i przyjąć kogoś czy coś innego – literaturę.

Must a critic be loved? On narcissist inclinations of literary critics

In her lecture concerning contemporary literary criticism the author shows 
a subtle but fundamental diff erence between personal/subjective signature of 
a critic trying to penetrate and understand a literary work and a narcissist at-
titude, in which a text is like a mirror refl ecting desires and wishes of the critic 
himself. 

Th e comparison of diff erent attitudes and models of a critical subject in 
a critical sketch, in a metacritical polemical text and in a critical book will serve 
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this purpose. In the last case the object of comparison will be: Kazimierz Wyka’s 
A Matter of Imagination, in which he declares that ‘it is not supposed to be a do-
cument of development of some Kazimierz Wyka (...) but simply a document or 
a contribution to the development of Polish poetry...’: ‘An Appetite for Change by 
Jerzy Jarzębski – a collection of critical essays treated by the author as a col-
lection of sketches on signifi cant issues and literary works (but here the author 
places two sketches ‘rather to ‘take a closer look at himself ’ as well as procedures 
of understanding and evaluation of texts used with these early readings’); and 
Dariusz Nowacki’s Career: A Reader, which was designed as ‘a stage of his own 
biography as a reader’.

It is interesting to examine at the same time how a narcissist attitude aff ects 
the character of contemporary literary criticism; what benefi ts and dangers re-
sulting from this attitude are, and also (perhaps primarily) what place literature 
holds in the ‘narcissist’ type of criticism. 


