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Kilka lat temu na łamach „Kwartalnika Arty-
stycznego” Julian Kornhauser publikował la-
pidarne notatki z bieżących lektur poetyckich;
cykl wypowiedzi, które pojawiały się w nume-
rach z lat 2007 i 2008, został zatytułowany,
skromnie i dyskretnie, Moimi lekturami po-
etyckimi. Warto, z paru powodów, w kontekście
niekończących się debat i diagnoz aktualnej
sytuacji krytyki literackiej, na chwilę powró-
cić do tych szkiców i wyakcentować znaczenia 
wynikające z użycia takiej formuły tytułowej
(zwłaszcza gdy ma się w pamięci obraz upra-
wianej przez Kornhausera metodycznie kryty-
ki negatywnej z lat 90.).

Po pierwsze, „mojość” nie oznacza tutaj uspra-
wiedliwienia dla nadmiernej ekspozycji pier-
wiastka czytania subiektywnego, ale stanowi
rodzaj legitymizacji indywidualnego widzenia 
rozwoju polskiej poezji współczesnej, otwiera 
przestrzeń dla osobnej, jednostkowej lektury,
budowanej za sprawą wyborów dzieł publiko-
wanych w obrębie różnych kręgów wydawni-
czych, stwarza możliwość zwrócenia baczniej-

szej uwagi na tomy niskonakładowe, wydane 
w peryferyjnych ofi cynach; tak zatem obok sie-
bie postawione zostają lektury wierszy Świetlic-
kiego, Karaska czy Gutorowa – z jednej strony 
i, z drugiej, pisarzy „nieobecnych” (Suchanek) 
lub (podówczas) debiutantów (Bielska). Kryte-
rium selekcji bowiem okazują się dla Kornhau-
sera estetyczne i intelektualne walory czytanej 
przezeń poezji, krytyk rezygnuje przede wszyst-
kim z ironii, do niedawna (choćby do czasu 
opublikowania Postscriptum, zatem do – mniej 
więcej – końca wieku) podstawowego instru-
mentu w swoim „stylistycznym warsztacie”, ale 
także z wszelkiej „ideowości”, żarliwie projek-
towanej w programowej krytyce, której ostrze 
wymierzone było w „barbarzyński idiom”. 

Po wtóre, w spetryfi kowanej formule „lektura” 
wydaje się kryć pewna decyzja krytyka dotyczą-
ca powściągnięcia emocjonalnego komentarza 
i ograniczenia procesu wartościowania lite-
ratury. Nie nadużywając dobrodziejstwa kon-
tekstualizacji, zwracam uwagę na postawione 
w tytule cyklu krytycznego Kornhausera słowo 
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„lektury”1, w którym trzeba dostrzec koniecz-
nie (czy raczej: wysłyszeć!) zarówno znaczenia 
związane z „gromadzeniem” i „skupianiem”, 
jak i z dominacją wsłuchiwania się w treść tego, 
co czytane (a co odsyłać nas może, jeśli już ślad 
ów podejmiemy, do ograniczenia ekspozycji 
pierwiastka subiektywnego w procesie percep-
cji dzieła na rzecz większego dopuszczenia do 
głosu literackiego idiomu).

Ów gest redukcji głosu krytyka wiązałbym, 
z jednej strony, z pragnieniem powrotu do 
poetyki czytania empatycznego, od której 
Kornhauser rozpoczął swoją drogę krytyczno-
literacką (oczywiście, wyłączywszy Świat nie 
przedstawiony, który w swoim czasie wydawał yy
się koniecznością dla młodzieńczego etapu 
nowofalowego okresu Sturm und Drang), po-
wrotu motywowanego być może tyleż rozczaro-
waniem wynikającym z nazbyt emocjonalnego 
charakteru polemik środowiskowych, sporów 
o kategorie realizmu i ideowości, jakie Korn-
hauser toczył z przedstawicielami pokolenia 
„bruLionu”, ile antycypacją sytuacji, która daje 
się już nieco lepiej diagnozować Anno Domini 
2013, kiedy otwarcie się mówi o śmierci krytyki 
profesjonalnej i konieczności budowania in-
tymnych dialogów z literaturą.

Krzysztof Hoff mann pisze w interesującej pole-
mice z tezami mojej ostatniej książki (Do-praw-
dy? Studia i szkice o literaturze najnowszej, 
Opole 2012), że demonizuję i stan kultury czy-
telniczej, i kondycję dzisiejszych czytelników.

1 Nie wypada epatować czytelnika uczonymi rozważaniami
i dowodami na pochodzenie „lektury” od logosu (gr. logos,
legein – przeszło wszak w łacinie w legere i lectio),
jakkolwiek taki wywód ma solidne – jak zauważał Michel
Fattal – ugruntowanie zarówno wśród znawców łacińskiej 
i greckiej gramatyki, jak i badaczy dziejów tego pojęcia 
(zob. M. Fattal, Logos. Między Orientem a Zachodem,
przekł. P. Domański, Warszawa 2001, s. 11; zob. również:
M. Sommer, Zbieranie, przekł. J. Merecki, Warszawa
2003, s. 402, 415). 

A także że nie biorę pod uwagę konieczności
przemyślenia ogłaszanej już tu i ówdzie formu-
ły końca specjalistycznego literaturoznawstwa.
„To nie literatura – pisze na przykład Tomasz
Kunz – ale akademicki, sprofesjonalizowany,
literaturoznawczy model kontaktu z literaturą 
[…] ulega na naszych oczach wyczerpaniu”2.
Autor tej diagnozy nie waha się w kwestii re-
medium, uważając, iż jedynie „praktykowanie
czytania” może stanowić szansę na zachowa-
nie kontaktu z rzeczywistym czytelnikiem,
a stanie się to, gdy poniechamy specjalistycz-
nego języka opisu, stawiając na indywidualny 
kontakt z dziełem, który „być może pozwolił-
by nam odzyskać […] poczucie autentyczności
[…], zastąpić bezpieczne kryteria naukowości
kryteriami ryzykownymi, bo niewymiernymi,
rodzącymi jednak […] wymierne skutki dla ja-
kości naszego życia: empatię, zaangażowanie
i otwartość […]”3.

Czy sytuacja nie jest dramatyczna? Myślę, że
się zgadzamy – jest. To dramat nieporozumie-
nia, braku komunikacyjnej wspólnoty. Może
nadmiernie akcentowałem „winę” dzisiejszych
czytelników? Racja, powinniśmy zacząć od sie-
bie. Tym bardziej że już jakiś czas temu pro-
klamowaliśmy – ustami kilku przedstawicieli
ginącego zawodu krytyka – śmierć krytyka-pro-
fesjonalisty. Bo taki jest niewiarygodny, nie-
zrozumiały, „w dodatku publikuje w mediach,
których młody odbiorca nie czyta”4.

W ostatnich latach, bądźmy szczerzy i skrupu-
latni, daje się również słyszeć – obok licznych
nawoływań do ograniczenia specjalistyczności
dyskursu krytycznego, które winno się dokony-

2 T. Kunz, Dlaczego „młoda poezja” nie istnieje?, „Odra” 
2/2013, s. 76.

3 Ibidem.
4 Zob. Ł. Gołębiewski, Gdzie jest czytelnik?, Warszawa

2012, s. 144 (zob. również: K. Varga, Zamiast kos – pióra
na sztorc!, „Gazeta Wyborcza” 2.03.2013, s. 16).
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wać w imię ekspozycji indywidualnego wymia-
ru lektury i personalizacji literackiego dialogu
(Markowski, Dąbrowski, Kunz) – także głosy 
antytetyczne, problematyzujące kwestię warto-
ści prymatu lektur pojedynczych. Leszek Sza-
ruga, tęskniąc za niedawnymi powinnościami
krytyki, z przekąsem pisze, iż jej „sprywaty-
zowanie” zawiesza „wymóg obiektywizmu”,
powodując, że „w jeszcze większym niż do-
tychczas stopniu krytyka literacka zrównuje się
z literacką kreacją, stając się literaturą o litera-
turze”5. Ale dobrze, zostawmy model konser-
watywny, porozmawiajmy uczciwie i poważnie,
wszak coś się kończy i nic nie chce się zacząć!…
Słusznie pisze w pewnym miejscu Michał P.
Markowski, że nowatorstwo opisu literatury 
– o które zabiegamy i które wydaje się stawką 
zainteresowania odbiorców – musi się zasa-
dzać na poszukiwaniu nowych języków (tym
samym to nie tyle doświadczenie, ile umiejęt-
ność dostrzegania tego, jak dzieło mówi, jest 
tutaj miarą interpretacyjnej deskrypcji) i two-
rzeniu „interesujących, dyskursywnych narra-
cji”6. Markowski rozumie prawdę jako „efekt 
uzgodnionych doświadczeń”, który jest tym
silniejszy, im bardziej powszechne i ogólne są 
sądy i poświadczające je doświadczenia (zatem
wspólnotowość doświadczeń staje się domeną 
tautologii, powtarzania i banalizacji)7. Czy to
znaczy jednak, że doświadczeniami ciekawymi
są tylko te niepotoczne? Niezwyczajne, takie,
których nie doświadczają wszyscy? A może
takie, których doświadczamy rzadko? Ekstre-
malne? Na czym polega swoistość dzisiejszego
doświadczenia? Albo, krócej, kim jest ów dzi-
siejszy czytelnik, potrzebny nam bardziej niż
chleb i woda?

5 L. Szaruga, Pisanie o literaturze, „Polonistyka” 1/2013,
s. 14.

6 M.P. Markowski, Antropologia, humanizm, interpretacja,
[w:] R. Nycz, M.P. Markowski (red.), Kulturowa teoria
literatury, Kraków 2006, s. 149.

7 Zob. ibidem.

Krzysztof Hoff mann pisze, że model uprawia-
nej przeze mnie „hermeneutycznej krytyki” 
(już dzisiaj zresztą nie obstaję przy „czystości 
gatunkowej” tego określenia, w ogóle nie bar-
dzo na sercu leży mi porządkowanie etykiet 
krytyki, to chyba dość jałowe) nie wiedzie „do 
sformułowania pozytywnego programu spo-
tkania z czytelnikiem, ale do jego demonicz-
nej mitologizacji”8. Wydaje mi się jednak, że 
przeceniamy tym samym kategorię „realnego 
czytelnika”, wszak nawet najbardziej wystu-
diowane metody socjologicznej analizy czytel-
nictwa w gruncie rzeczy niewiele nam mówią, 
typologizują i petryfi kują jedynie obraz, który 
zaczyna żyć jako groźny, bo szybko multipliku-
jący się, stereotyp.

Jedynym czytelnikiem, który wydaje się dzisiaj 
konkretny, jest chyba ten… „modelowy”, wpi-
sany w konkretny tekst, którego to „czytelnika” 
można przedstawić w postaci paru koniecz-
nych kompetencji lekturowych. W sytuacji 
całkowitego rozchwiania kanonu, a istnienia 
lokalnych jedynie wspólnot komunikacyjnych, 
pauperyzacji znajomości historii literatury, 
dramatycznego wprost pomieszania języków 
opisu, nieumiejętności samodzielnego poru-
szania się w uniwersum (sieciowej) kultury 
przez wstępujące w dorosłość (?) pokolenia, 
braku krytycyzmu, chronicznej alergii na ję-
zyki tradycji, niechęć do sięgania do źródeł (to 
wszystko moje doświadczenia kontaktu z przy-
szłymi polonistami) i pogłębiania lektur, szu-
kania własnych dróg namysłu (dobrze, prze-
stańmy już), jak mówić w ogóle o „dzisiejszym 
czytelniku”?

Kim on jednak jest, Panie Krzysztofi e? – proszę 
wybaczyć zmianę trybu mówienia i adresacji…

8 K. Hoffmann, Wyimki z kronik zagrożonych gatunków,
„Czas Kultury” 6/2012, s. 141.
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„Domyślać się można […], że przeciwieństwem 
– pisze Pan dalej – czytelników «dzisiejszych» 
byliby oddani z jakąś nie-dzisiejszą żarliwością 
über-czytelnicy, dla których nie tyle się pisze, 
ile wchodzi z nimi w zawsze już uprzednio 
przygotowany dialog”9.

Mam wrażenie, że ironia nie jest tu na miejscu. 
„Nad-czytelnicy” nie chcą dzisiaj tworzyć nowej 
rasy, nie, oni stanowią wymierający gatunek, 
który chronić się musi w podziemiach pewnego 
getta. Ale czy nawet zbudowanie wszechstron-
nego rysunku współczesnego czytelnika do cze-
goś nas przywiedzie? Czy stanie się punktem 
wyjścia do wypracowania „nowoczesnej” for-
muły dyskursu krytycznego? Będę szczery, jeśli 
choć w pewnej mierze trafna jest moja intuicja 
co do kształtu owego „standardowego” czytel-
nika – to ja nie chcę dla niego pisać…

Pokpiwa Pan nieco z „nie-dzisiejszej żarliwo-
ści”. Nie do końca wiem, o jaki rodzaj doświad-
czenia może Panu chodzić. Dostrzegam jednak 
znaczący defi cyt żarliwości, którą rozumiem 
jako indywidualne zaangażowanie w lekturę, 
pewną nieustępliwość w poszukiwaniu interpre-
tacyjnych racji, radość czytania, nienasycenie, 
przeświadczenie, że literatura mówi coś istotne-
go o egzystencji (a nie tylko o „współczesności”).

Jest jeszcze jeden – dla mnie podstawowy – 
aspekt mówienia o czytelniku dzisiaj, aspekt 
tyleż etyczny, co pedagogiczny. Czy nie trzeba, 
jak chce Jacek Gutorow w Księdze zakładek,
mówić, dlaczego w ogóle warto czytać? Czy nie 
jesteśmy w jakimś momencie, w którym dome-
na wizualności wypiera pismo, lekturę, słu-
chanie (a więc empatię i dialog)? Być może po-
trzebna jest bardziej „krytycznoliteracka praca 
u podstaw”?… Wydaje mi się, że niczego nie 
demonizuję (ba, chciałbym, żeby tak było…), 

9 Ibidem.

myślę, że rację ma Andrzej Zawada, kiedy se-
rio głosi, że czas, w którym się znajdujemy, jest 
przełomowy dla kultury, w której wzrośliśmy.
Może inaczej rzecz wygląda z perspektywy 
„centrali”; proszę mi wierzyć, stan świadomo-
ści czytelnika na peryferyjnym uniwersytecie
jest po prostu tragiczny10.

Obawia się Pan, że „objęcie przyczółków her-
meneutycznych nie jest dalekie od języka 
klasycznego literaturoznawstwa”11. I w ogóle
nijakiej rewolucji w dziedzinie współczesnej
krytyki nie da się za pomocą hermeneutyczne-
go instrumentarium przeprowadzić. Możliwe,
że ma Pan rację (zwłaszcza jeśli idzie o swoisty 
„metajęzyk” hermeneutyki, zdecydowanie od-
stręczający, do którego jednak, jak Pan zapew-
ne zauważył, nie jestem, bynajmniej, dogma-
tycznie przywiązany). Nadal jednak uważam,
że jest ona jedną z niewielu „płaszczyzn” do-
puszczających wejście języka niespecjalistycz-
nego do opisu dzieła sztuki, uprawomocnia 
i rehabilituje kategorię impresji, umożliwia 
proces identyfi kacji. A to wszystko może przy-
nieść właśnie ożywcze dla skostniałego na-
szego dyskursu – „uosobienie pisania”. W tym
właśnie upatruję szansy, sama przecież herme-
neutyka nie wytworzyła osobnego języka opisu
(jest pewnym modelem obcowania z tekstem,
jak słusznie pisały o tym Elżbieta Wolicka czy 

10 „Miłosz ustami Pana Cogito”…; „Beckett? – Nie znam”;
„Owszem, napisałam esej o książce, której nie czytałam,
ale co z tego?” – oto garść wypowiedzi z ostatniej sesji;
a chce Pan posłuchać co celniejszych passusów
z zaliczeniowych esejów? Ot, na przykład takie zdanie, 
wcale typowe!, pisownia oryginalna: „Jego misja nie jest 
łatwa bo pomaga w szpitalu chodzi do chorych domów
oraz zdażało mu sie nawet, że musiał nawet wyciągać 
ludzi by ich odizolować od innych by reszty nie
pozarażać”. (Należy się glosa: to opis postępowania
doktora Rieux podczas epidemii…).
I to się nasila, każdego roku się okazuje, że skala 
ignorancji, cynizmu i arogancji wśród studentów wzrasta. 
Ale to już temat, oczywiście, na osobną dyskusję.

11 K. Hoffmann, op. cit.
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podzielnie rządzić w dziedzinie współczesnej 
krytyki?…

Jeśli chodzi o mnie, to widzę konieczność (czas 
po temu) odebrania tej i innych lekcji. Dla do-
bra nas wszystkich.

PS Jakoś się utarło, że hermeneuci mają ten-
dencję do tego, aby budować swój dyskurs 
w postaci fi gury kodeksu. Tytułem propozycji 
zatem – acz z dużą dozą dystansu jednak do 
„hermeneutycznych receptur” – garść „zale-
ceń” dla krytyków:
1.  Tekst ma zawsze rację.
2. Słuchaj tekstu. 
3. Mów otwarcie o tym, co zrozumiałeś.
4. I czego nie rozumiałeś.
5. Zapraszaj do rozmowy.
6. Zarażaj entuzjazmem.
7. Nie wydawaj sądów.
8. Nie (nad)używaj mowy negacji.
9. Eksponuj to, co stanowi Twoje, jako czytelnika, 

signum individuationis. 
10. Wspieraj swoje rozumienie na językach

tradycji, z którymi dialoguj do upadłego…  

Katarzyna Rosner). I jako orientacja metodo-
logiczna nie rości sobie pretensji do tego, aby 
być nową koiné (co rozważał Gianni Vattimo),é
raczej już – za sprawą świetnych prac, poznań-
skich zresztą, humanistów: Michała Janusz-
kiewicza czy Andrzeja Przyłębskiego – nową 
etyką, wspartą na budowaniu rozumiejącego
uczestnictwa w świecie.

Formuła „lektury” użyta w tytule cyklu szkiców 
krytycznych Kornhausera, do których wracam,
zastosowana była przez autora świadomie
i z premedytacją. „Lektura” bowiem akcentu-
je pewną podrzędność czy lepiej: służebność,
względem autonomicznego tekstu, którego
należy w pierwszej kolejności wy-słuchać,
jest tedy podchwytywaniem miejsc stycznych,
zbieżności w wyobraźni krytyka i poety oraz
wiąże się z wstrzemięźliwym, dyskretnym po-
dążaniem za wskazaniami wiersza. (Słuchać
i rozpoznawać, budować przestrzeń indywi-
dualnego przeżycia – jakże to odmienna stra-
tegia od tej, z której Kornhauser de facto jest 
„powszechnie” znany historii literatury…). Ty-
tuł tego cyklu zdaje się nawiązywać do modelu
krytyki tematycznej, w którym daje się przede
wszystkim zauważyć prymat tekstu („mające-
go zawsze rację”, jak mawiał Michel Butor),
objawiającego się krytykowi w zabiegu powtó-
rzenia, nad estetycznymi predylekcjami ko-
mentatora. Autor Międzyepoki dokonuje tymi
samym pewnego wyboru: przedkłada zdobycze
krytyki empatycznej nad batalistyczne strategie
krytyki negatywnej i je stosuje, odkładając głę-
boko do lamusa narzędzia tej ostatniej (ironię,
polemiczną pasję, żarliwość w dowodzeniu
istotności idei etc.). Czy nie należałoby zatem,
raz jeszcze stawiam to pytanie, rozumieć tej de-
cyzji obrania przez Kornhausera strategii iden-
tyfi kacji jako swoistej odpowiedzi na zanik dia-
logu, brutalizację języków krytyki, nadmierne
epatowanie „mojościami”, „nieomylnościami”
– zatem trybem mówienia, jaki zdaje się nie-


