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Radosław Maziarz 
(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) 
 
  
 
Językowy folklor powojennej Warszawy jako źródło 

potencjalnej nieprzekładalności. Na podstawie 
powieści Zły Leopolda Tyrmanda 

 
 
 
 

I. Uwagi wstępne 

 
Zjawisko nieprzekładalności od dawna wywołuje spo-

ry badaczy. Jak stwierdza Dąmbska-Prokop (2000: 192) 

współczesne teorie przekładoznawcze proponują rózne punk-

ty widzenia na problem przekładalności i jej granic. Istnieje 

wiele koncepcji lingwistycznych, które próbują odpowiedzieć 

na pytanie co należy rozumieć pod pojęciem nieprzekładalno-

ści. Niniejsza praca nie pretenduje, nawet w najmniejszym 

stopniu, do podjęcia dyskusji w tej kwestii. Ma natomiast na 

celu analizę komponentów języka powieści Zły autorstwa Leo-

polda Tyrmanda (ur. 1920, zm. 1985), które mogłyby, w na-

szej subiektywnej opinii, sprawić problemy w tłumaczeniu 

tekstu na język hiszpański w jego iberoamerykańskiej odmia-

nie, a które ważne są w kontekście prawidłowej rekonstrukcji 

świata przedstawionego. Akcja powieśći rozgrywa się w kry-

minalnych kręgach Warszawy po drugiej wojnie światowej  

i koncentruje się na osobie Złego, enigmatycznego bohatera wal-

czącego z przestępczością paraliżującą życie stolicy. Książka, 

opublikowana w roku 1956, posiada status legendarnej wśród 

polskiej powieści kryminalnej. Zły został przetłumaczony na 
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wiele języków. W związku z faktem, że powieść do tej pory nie 

doczekała się edycji w latynoamerykańskiej wersji języka 

hiszpańskiego, uzasadniona wydaje się próba teoretycznego 

rozważania nad trudnościami natury językowej i kulturowej, 

które mogłyby pojawić się w procesie przekładu. Źródłem 

potencjalnych problemów są towarzyszące bohaterom liczne 

wyrażenia gwary powojennej Warszawy wraz z jej osobliwo-

ściami na poziomie syntaktycznym, morfologicznym i seman-

tycznym, a także uwarunkowania społeczne, kulturowe i poli-

tyczne danej epoki, które determinują język powieści. Tomic-

ka (2000) poświęca temu zagadnieniu swój artykuł, koncen-

trując się na wersji francuskojęzycznej, w której pominięto 

liczne opisy akcji powieści. 

Powojenną atmosferę stolicy, jaką przedstawia powieść, 

tworzy nie tylko wierny, zrekonstruowany niemal z fotograficz-

ną precyzją opis panoramy Warszawy, lecz także językowy 

folklor manifestujący się w postaci gwary warszawskiej, bę-

dącej jednym z czynników nadających kształt tożsamości sto-

licy i jej mieszkańców. Ludność mówi językiem pełnym uni-

kalnych słów, form zmodyfikowanych, zredukowanych, poli-

semicznych, neologizmów, okazjonalizmów, wyrazów obcego 

pochodzenia, struktur niekompatybilnych na poziomie syn-

taktycznym i semantycznym, wyrażeń naładowanych emocjo-

nalnie, elementów gwary i grypsery, jak również słów o specy-

ficznym sposobie ich wymawiania. Przekładając gwarę należy 

mieć na uwadze zespół jej cech szczególnych na poziomie 

znaczenia, stylu, gramatyki i funkcji. Powieść obfituje w jed-

nostki leksykalne dalekie od standardów języka narodowego. 

Naszym celem jest zatem określenie możliwych źródeł poten-

cjalnej nieprzekładalności tekstu, lub, mówiąc inaczej, źródeł 

dylematów tłumacza w procesie podejmowania decyzji trans-

latorskich. Jako źródło rozumiemy takie jednostki leksykalne, 
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które nie posiadają swoich denotatywnych i/lub konotatyw-

nych odpowiedników w języku docelowym, które budzą wąt-

pliwości tłumacza, z kolei przymiotnik potencjalny używamy 

w rozumieniu występowania możliwości straty na jakimkol-

wiek poziomie przekładu. Przekład nie jest bowiem, jak zau-

waża Garcarz (2007: 107-108) kopią oryginału, jest nową 

wartością, nową jakością, z uwagi na istnienie elementów 

właściwych tylko oryginałowi. 

 

II. Metodologia 

 

Niniejsza analiza opiera się na kilkudziesięciu auten-

tycznych przykładach wyekscerpowanych z tekstu powieści. 

Wyselekcjonowano przykłady najbardziej problematyczne,  

o dużym potencjale obcości i egzotyki z punktu widzenia kul-

tury języka hiszpańskiego używanego w Ameryce Łacińskiej. 

Wyboru dokonano na podstawie subiektywnego kryterium 

potencjalnej nieprzekładalności wyrazów. Jako potencjalne 

rozumie Lewicki (1993: 23) wyrażenia kojarzone z innym 

krajem, inną kulturą i językiem, w naszym przypadku pol-

skim. Uzasadnione wydaje się pytanie, w jakim stopniu moż-

liwa jest właściwa rekonstrukcja sensu powieści nie zaburza-

jąc jej recepcji przez czytelnika latynoamerykańskiego. Nie 

podamy gotowych rozwiązań, wskażemy jedynie ogranicze-

nia, na jakie natknąć może się tłumacz w procesie przekładu.  

 

III. Analiza 

 

1. Gwara powojennej Warszawy 

 

Najliczniejszą grupę tworzą jednostki leksykalne nale-

żące do gwary warszawskiej, której wyrażenia zachowały się 
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w użyciu do dzisiaj, nie tylko w języku codziennym, lecz także 

w kulturze, literaturze i muzyce. Gwara warszawska, jak zau-

waża Wieczorkiewicz (1974: 7-10) powstała na fundamen-

tach wielkiego miasta, równocześnie z jego rozwojem, historią 

polityczną, społeczną i ekonomiczną, z którymi to czynnikami 

jest nierozerwalnie związana. Wieczorkiewicz formułuje kilka 

ogólnych cech gwary: jest to zatem wariant lokalny, teryto-

rialny, tworzący część języka narodowego, na któym bazuje. 

Różnice przejawiają się, przede wszystkim, w zakresie słow-

nictwa (specyficzne wyrażenia, formy zmodyfikowane, neolo-

gizmy, etc.), w innych niż pierwotnie znaczeniach, a także  

w odmiennym sposobie wymawianie słów. Bogactwo wyra-

żeń należących do gwary zależy od charakteru, mobilności  

i temperamentu mieszkańców. Słownictwo odzwierciedla sys-

tem cech poszczególnych warstw społecznych wraz z ich roz-

wojem intelektualnym. Badacz wyróżnia następujące katego-

rie gwary warszawskiej: gwara okupacyjna, gwara uliczna, 

gwara kryminalna, gwara policyjna oraz gwara dzielnicy. 

Osobliwość gwary polega na kombinacji elementów (pozor-

nie) niespójnych na poziomie semantycznym i/lub syntak-

tycznym (na przykład: szmaciarzu wędzony, chamska nogo, 

kiju parszywy, kiju w oko kopany, bucu drętwy, itp.), jak rów-

nież szerokim wachlarzu form zmodyfikowanych (na przy-

kład: szoferak → szofer, niczegowata → niczego sobie), których 

aktualne znaczenia różnią się (nawet w obrębie poszczegól-

nych dzielnic miasta) znacząco w porównaniu z ich pierwot-

nym, prototypowym1 znaczeniem, w zależności od sytuacji 

komunikacyjnej. Wyrażenia te pozostają niezrozumiałe dla 
 

1 Opieramy się tutaj na teorii prototypów, według której możemy 
wyróżnić elementy prototypowe (to znaczy: egzemplarze najlepsze, 
najczęstsze, najbardziej typowe, najbardziej oczywiste) oraz ele-
menty peryferyjne danej kategorii (więcej w Taylor 1995). 
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tych, którzy nie znają aktualnego kontekstu, w którym owe 

wyrażenia występują. Gwara jest czynnikiem spajającym “swo-

ich” i odróżniającym ich od pozostałych. Obfituje w słowa de-

notujące codzienne, rytualne czynności, które posiadają swoje 

odpowiedniki w języku standardowym. Poniżej przedstawiamy 

kilka przykładów: troknąć się / mitygować / z biglem / załatwić 

na klawo / odpalantować się / wygruzić się / zachachmęcić / 

zwinąć się trupem / mieć głowę na tachlu / szusy. Dominują 

zabarwione stylistycznie określenia osób: gapa / mutra / men-

ta / kizior / parkieciara / wisus / lamus / kosior / patafian / 

patałach / łach / pacan / zołza / cizia / siksa / podlec / pluja / 

jeleń / wyciruch / ananas / chałaj. Od przekładu oczekuje się, 

by podążał strategią różnorodności określeń osób i, jednocze-

śnie, różnorodnością niuansów. Pola semantyczne najszerzej 

reprezentowane przez gwarę odwołują się do aktów przemocy 

(zażyć z mańki / posłać z wiąchy / zainkasować w bambuch / 

nałożyć pluchę w ryło / przypalantować w machę / wypolerować 

/ obsmyczyć / namacać / macnąć / naparzać / naftykać fonarów 

/ zasunąć bałabuchę / wstawiać bańki / zaprawić w szczękę, 

etc.), konsumpcji alkoholu (zrobić ćwiartkę / umorusać się / 

bawarka / czerwona / na klina / na gazie / rentier / moczymor-

da, etc.) oraz pieniędzy (nastukać dziadźków / pół melona / dwa 

kafle, etc.). Wiele wyrażeń to pojęcia kolektywne: warszawska 

żulia / siuchta / hewra / bystra kozakeria / mołojeckie junactwo 

/ męty warszawskie. Seria konotacji, które towarzyszą gwarze, 

są inherentną cechą powyższych zwrotów, co z kolei tworzy 

potencjalne źródło niekompatybilności tłumaczenia i tekstu 

wyjściowego. W zakresie tej grupy możemy wyróżnić utarte 

zwroty, idiomy, przysłowia, powiedzenia, klisze oraz puste 

frazesy, które znajdują się w powszechnym użyciu gwary po-

wojennej Warszawy i tworzą część językowego folkloru rdzen-

nej ludności stolicy. 
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  Na przykład: krzyż pański z tobą / funta kłaków nie-

warte / róbmy rząd, idźmy stąd / wszystko pic i fotomontaż / 

przynieś-odnieś / nie być w ciemię bity / jak pragnę zdrowia / 

mowa do trawy / ucho od śledzia. 

  Dobór właściwych słów winien być podyktowany po-

trzebą utrzymania równowagi pomiędzy formą i autentyczno-

ścią, aby tekst mógł być odbierany w sposób naturalny i speł-

niał oczekiwania odbiorców hiszpańskojęzycznych. Zachowa-

nie kolorytu gwary jest niezbędne do wiernego oddania spo-

łecznego tła wydarzeń (mających miejsce głównie w półświat-

ku stolicy, którego naturalnym i autentycznym środkiem ko-

munikacji jest w dużej mierze gwara) w celu zrozumienia moty-

wacji zachowań i postaw protagonistów. Pominięcie zwrotów 

gwarowych na korzyść języka standardowego może pozbawić 

czytelników możliwości pełnej immersji w świat przedsta-

wiony i zniekształcić w ten sposób odbiór dzieła. W związku  

z tym należy dokonać wyboru takich odpowiedników, za po-

mocą których możliwy będzie wierny opis Warszawy i jej 

mieszkańców. Niektóre cechy charakterystyczne gwary utoż-

samiane są tylko i wyłącznie ze stylem życia i charakterem 

Warszawiaków i wielopokoleniowego profilu tego miasta. Jako 

zagrożenie na poziomie tłumaczenia należy zatem uznać nie-

wystarczającą lub wręcz błędną interpretację środowiska 

Warszawy. Zachowanie oryginalnego stylu jest konieczne, aby 

przedstawić bohaterów we właściwym kontekście społecz-

nym: ich inność na tle mieszkańców pozostałych miast, dumę 

z pochodzenia, a nawet poczucie wyższośći względem osób 

nie będących rdzennymi mieskzańcami stolicy. Społeczność 

Warszawy, podobnie jak Madrytu, Buenos Aires i innych me-

tropolii, wraz z ich unikalnymi dialektami stanowią poten-

cjalną przeszkodę w przekładzie z uwagi na ich lokalny kolo-

ryt, odmienność i różnorodność. W takim przypadku Lipiński 
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(2006: 106-116) proponuje stylizację języka, jednak z zacho-

waniem umiaru. Rekonstruując tekst, niewskazane jest sto-

sowanie anachronizmów, to znaczy słów, które nie istniały 

jeszcze w momencie powstania tekstu. Użycie wyrazów z da-

lekiej przeszłośći bądż pojęć późniejszych mogłoby uniemoż-

liwić ulokowanie akcji we właściwych ramach czasowych. 

 

2. Gwara przestępcza 

 

Zły jest powieścią osadzoną w środowisku kryminal-

nym, co przekłada się na fakt, że tekst obfituje w wyrażenia 

gwary przestępczej. Należy wyraźnie rozróżnić pomiędzy 

gwarą warszawską a gwarą kryminalną, chociaż ta druga sta-

nowi integralną część pierwszej. Gwara więzienna (zwana 

grypserą, a wcześniej kminą) jest wariantem języka tajnego, 

hermetycznego, czasami wulgarnego, a nawet prymitywnego. 

Powody, dla których kształtowała się gwara to według Garca-

rza (2007: 72-73) chęć sprzeciwu władzom, zachowanie ta-

jemnicy komunikacji w obrębie hermetycznej społecznośći 

oraz potrzeba wysyłania zakodowanych komunikatów w spo-

sób zrytualizowany. Gwara przestępcza zawiera słownictwo 

związane z życiem ulicznym, używane przez prostytutki, pa-

serów, oszustów, fałszerzy, złodziei itp. W jego obrębie domi-

nują wyrazy odnoszące się do standardowych, rutynowych, 

codziennych czynnośći, a także opisujące życie seksualne 

człowieka. Gwara jest bardzo produktywna, znaczenie po-

szczególnych słów różnić się może nawet w obrębie poszcze-

gólnych zakładów penitencjarnych. Jest wariantem języka 

bardzo niestabilnym, tymczasowym, krótkotrwałym, posiada 

zdolność ciągłej asymilacji nowych słów. Słowa powstają na 

bazie zaskakujących skojarzeń, licznych metafor, neologi-

zmów i zapożyczeń.  
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Na przykład: mieć bukiet (mieć problem z policją) / być zbla-

towanym (działać w porozumieniu z policją) / sztos (uderze-

nie, żart) / meta / melina (kryjówka złodziei) / dintojra (sąd 

złodziejski) / zamelinować się (ukryć się) / obciach (proble-

my, trudności, przeszkody) / poruta (wykrycie przestępstwa) 

/ iść na niemowę (stać na czatach) / z fartem! (powodzenia!) / 

zachachmęcić (ukraść) / farmazon (kłamstwo, oszustwo) / 

pajęczarz (złodziej ubrań) / doliniarz (kieszonkowiec) / szo-

penfeldziarz (złodziej sklepowy) / szuler (oszust, najczęsciej w 

grach karcianych) / macher (spekulant) / klops (wpadka, zła-

panie przez policję).  

Podstawowym problemem na poziomie przekładu jest 

efemeryczność gwary więziennej oraz ograniczony terytorial-

nie zasięg. Zadaniem tłumacza jest umiejscowienie przekładu 

w odpowiednim momencie historycznym i jednocześnie za-

chowanie specyficznego stylu gwary, by mogła ona spełnić 

swoją funkcję komunikacyjną. Wiele zwrotów należących do 

gwary przeniknęło do zasobu współczesnego języka standar-

dowego i nadal są w użyciu, chociaż nie zawsze w tym samym 

znaczeniu (na przykład, obecnie wyraz sztos oznacza w języku 

młodzieży coś ciekawego, niesamowitego).  

Tłumacząc powieść kryminalną należy podjąć wysiłek, 

aby uzyskać efekt w postaci wytworzenia atmosfery środowi-

ska przestępczego i rządzących w nim reguł. Lipiński (2006: 

115) zauważa, że język kultury więziennej obecny jest w wie-

lu społeczeństwach i wykazuje w ich obrębie bardzo podobne 

cechy. Tłumacz powinien właściwie oddać niuanse danej 

gwary, mimo, że ten cel nie zawsze można osiągnąć za pomo-

cą tych samych środków językowych. 
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3. Formy obcojęzyczne zaadaptowane przez j. polski 

 

Według Wieczorkiewicza (1974: 102) w czasie okupacji 

polskie słownictwo zostało wzbogacone wyrazami obcojęzycz-

nymi. Wpływ j. rosyjskiego, a w szczególności niemieckiego 

wzrósł znacząco. Nazistowskie Niemcy wprowadziły własny 

system organizacji państwa i administracji wraz z odpowiednią 

nomenlaturą. Język okupanta w sposób naturalny wchłonięty 

został przez kraj okupowany. Wyrazy zostały przejęte w ich 

pierwotnej formie lub w formie zmienionej, dostosowanej do 

wymogów polszczyzny. Wieczorkiewicz (1966: 36-39) dodaje, 

że niemiecki i rosyjski zasiliły nie tylko inwentarz leksykalny, 

lecz także morfologię, składnię i frazeologię języka polskiego. 

Sytuacja polityczna, w jakiej znajdował się nasz kraj, terror 

stosowany przez okupanta, próba sprzeciwienia się tym oko-

licznościom wpłynęły na formę komunikacji. Na przykład: 

• słowa pochodzące z j. rosyjskiego: rebiata, (dzieci) / ponima-

jecie? (rozumiecie?) / naplewat! (obojętne, nie interesuje 

mnie to) / barachło (towar bezwartościowy) / czerwoniec 

(dawna moneta rosyjska) / bardak (nieporządek, chaos);  

• słowa pochodząca z j. niemieckiego: fajerant na dziś (koniec 

dnia roboczego) / ty szwancu! (wulgarnie: ty chuju!) / no to 

szlus (koniec) / macher (oszust) / mycka (czapka) / rachunek, 

panie ober! (kelner) / szynkwas (rodzaj lady barowej) / ge-

szeft (interes, biznes) / sicher jest sicher (zgoda, umowa stoi) / 

oberafera (skandal) / prosit! (na zdrowie) / hochsztapler 

(oszust) / futrówka (jedzenie), szmelc (towar bezwartościo-

wy), certolić się (cackać się). 

Zazwyczaj chodzi o słowa, których formy zostały za-

adaptowane na poziomie fonetycznym i ortograficznym do 

wymagań systemu języka polskiego, a w przypadku rosyjskiego 

również poddane transliteracji, dzięki czemu nie są odbierane 
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jako elementy obce bądź egzotyczne. Sąsiedztwo, a zatem 

bliskość społeczna i kulturowa krajów determinują przepływ 

słownictwa do języków sąsiednich. Bez wątpienia, system 

języka hiszpańskiego posiada wyrazy zdolne do wyrażenia 

intencji oryginału, jednak bez możliwości zaakcentowania 

czynnika “sąsiedztwa” danych krajów. Ani język niemiecki, ani 

rosyjski nie “zaimpregnowały” językowej świadomośći spo-

łeczności iberoamerykańskiej, jak było to w przypadku Pola-

ków. Zachowanie wyrazów w formie oryginalnej, to znaczy 

rosyjskiej lub niemieckiej, byłoby sztuczne lub zbyt egzotycz-

ne. Zastosowanie obcych form nie jest umotywowane ani spo-

łecznie, ani historycznie, ani geograficznie. Z uwagi na tło spo-

łeczne i czasowe nie należy oczekiwać podobnych reakcji od 

czytelnika hiszpańskojęzycznego jak od czytelników natyw-

nych, gdyż obie nacje posiadają, z całą pewnością, zupełnie 

różne doświadczenia i skojarzenia z państwami i językami,  

o których mowa. Formy obcojęzyczne brzmią naturalniej  

w języku polskim ponieważ interakcje Polaków z Niemcami 

oraz Rosjanami są zdecydowanie intensywniejsze. Obecność 

danych słów w codziennym dyskursie umotywowana jest wza-

jemnym przenikaniem się kultur i społeczności, co dodatkowo 

wzmocnione zostało koegzystencją w czasie wojny. Opuszcze-

nie rusycyzmów i germanizów w tekście docelowym niesie ze 

sobą ryzyko straty i może osłabić potencjał stylistyczny obecny 

w tekście oryginału. Osłabione zostają konotacje narodowo-

ściowe, zanikają wzajemne powiązania i wpływy kultur krajów 

sąsiednich.  

 

4. Nazwy realiów / elementy kulturowe 

 

Jest rzeczą naturalną, że każde społeczeństwo i każda 

społeczność posiada własne, unikatowe elementy kulturowe, 
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których użycie ogranicza się do jednego kraju, regionu, miasta 

a nawet określonej grupy społecznej. Terminu “nazwa rea-

liów” używa się – jak zauważa Lewicki (2017: 231) – w celu 

nazwania obiektów, zjawisk i sytuacji właściwych kulturze 

wyjściowej, a które obce są kulturze docelowej. Nazwy rea-

liów są nośnikiem egzotyzacji tekstu, będącej przeciwień-

stwem naturalizacji (Lewicki 1993: 30). W opinii Hejwow-

skiego (2009: 71), który w tym kontekście używa terminu 

“elementy kulturowe”, nie należy oczekiwać od odbiorców 

przekładu takich samych reakcji, gdyż to, co jest dobrze znane 

odbiorcom natywnym, (odbiorcom oryginału), może być od-

bierane jako egzotyczne przez użytkowników języka docelo-

wego, zakorzenionych w innej kulturze. Na przykład: bikiniarz 

/ badylarz / norymberszczyzna / freblówka / klechda / dekawka. 

Lewicki (2000: 45-46) przekonuje, że nazwy realiów 

są potencjalnymi nosicielami obcości w tekście docelowym, 

aktywowanymi dopiero w procesie odbioru treści. Przyjrzyj-

my się zatem krótko znaczeniu poszczególnych pojęć. Termin 

bikiniarz (pierwotnie w znaczeniu “awanturnik”) odnosi się 

do polskiej subkultury lat 50-tych, której członków cechował 

ekscentryczny strój i wygląd. Swoją nazwę zawdzięcza atolo-

wi Bikini, którego motyw występował na ubraniach przed-

stawicieli subkultury. Podobne subkultury możemy wyróżnić 

w kulturze amerykańskiej, w której narodzili się betaniks, re-

prezentanci Beat Generation, natomiast w Wielkiej Brytani 

aktywni byli teddy boys. Pojęcie bikiniarz jest ograniczone lo-

kalnie do kręgów stricte ulicznych, co może utrudnić właściwy 

przekład. Określenie badylarz ma negatywne konotacje, po-

chodzi z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, odnosiło się 

w pogardliwy sposób do osoby prowadzącej prywatny, zazwy-

czaj bardzo dochodowy biznes, związany z uprawą owoców  

i warzyw. Takie praktyki obce są osobom z krajów Ameryki 
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Południowej z uwagi na odmienne uwarunkowania społecz-

ne, szczególnie gdy weźniemy pod uwagę okres powojenny. 

Podobnie w przypadku pojęcia norymberszczyzna, pod któ-

rym rozumiemy drobne artykuły codziennego użytku, galan-

terię lub zabawki produkowane w Norymberdze i sprzeda-

wane na targowiskach lub w sklepach. Taki widok zarezer-

wowany jest raczej dla polskich miast i miasteczek. Kolo-

kwialna nazwa placówki edukacyjnej, freblówka, określa 

rodzaj przedszkola prowadzonego według metody niemiec-

kiego pedagoga, Friedricha Fröbla. Była to instytucja charak-

terystyczna dla krajobrazu wielu polskich miast, szczególnie 

na ziemiach należących niegdyś do Prus. Pojęcie klechda 

wydaje się być nieco problematyczne, możemy je rozumieć 

jako opowiadanie związane z wierzeniami, zwyczajami i tra-

dycjami lokalnych kultur. W realiach powieści, wyraz ten 

występuje w znaczeniu kłamstwa. Nazwa dekawka to z kolei 

historyczna marka motocykli i samochodów, niezwykle po-

pularnych w Niemczech i Polsce.  

Jak zatem możemy zauważyć, potencjalny przekład 

zawierałby określenia zjawisk i obiektów występujących poza 

sferą ich naturalnego występowania, czyli w kulturze latyno-

amerykańskiej, w której, z całą pewnością, nie istnieją lub nie 

są używane i z tego powodu pozostają niezrozumiałe dla 

większości czytelników. W obrębie takich zjawisk wyróżnić 

możemy również podgrupę wyrazów, które są nazwami wła-

snymi gier dziecięcych lub młodzieżowych, typowych dla 

Warszawy czasów powojennych. Na przykład: piramidka, ka-

rambol, zośka, klisza, cajtki, kukso, guzikbol, gazda, gra w czar-

nego luda.  

Mając na uwadze, że nazwy własne lokalnych gier (które 

są, w pewnym sensie, odzwierciedleniem i “impregnatem” spo-

łecznych realiów owych czasów) pojawiają się spontanicznie  
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i motywowane są ich formą, regułąmi i specyfiką, należy szu-

kać w języku docelowym takich nazw, które odpowiadałyby 

na poziomie finkcjonalnym i byłyby zgodne z kontekstem  

i czasami historycznymi, o których mowa. 

Ogólnie rzecz ujmując, mowa o zjawiskach, których 

obecność w polskich realiach determinowana jest przez oko-

liczności pozajęzykowe (tj. geograficzne, historyczne, spo-

łeczne). Prawdopodobny brak danych denotatów w kulturze 

języka hiszpańskiego może narzucać konieczność substytucji 

elementów, które nie istnieją w kulturze docelowej takimi, 

które istnieją w hiszpańskim systemie referencyjnym, a ści-

ślej, w Ameryce Łacińskiej. W przeciwnym razie tłumaczenie 

może prowadzić do deformacji akcji powieści (chociaż nie 

wydaje się, aby zagrażała ogólnej recepcji dzieła) i osłabienia 

wiarygodności tekstu. 

 

5. Lokalne nazwy standradowych obiektów  

 

W powieści spotykamy wyrazy, których obszar wy-

stępowania ograniczony jest lokalnie. Mają one odcień emo-

cjonalny i są zrozumiałe dla tych, którzy zaznajomieni są  

z lokalnymi realiami. Jednostki te określają uniwersalne obiekty 

życia codziennego, dla których w języku standardowym istnieją 

odpowiedniki wolne od konotacji. 

Na przykład: szmacianka (niskiej jakości piłka do gry), 

cyklistówka, oprychówka (rodzaj czapki), bandytka (chusta słu-

żąca do zakrycia twarzy), olimpijka (rodzaj sportowej kurtki), 

jesionka (rodzaj płaszcza), dwurzędówka (rodzaj kurtki), sporty 

(papierosy, nazwa metonimiczna pochodząca od polskiej marki 

papierosów “Sport”), kanadyjka (rodzaj kurtki), maciejówka 
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(rodzaj czapki materiałowej), gołda2 (wódka), czynszówka (blok 

mieszkalny przeznaczony pod wynajem, typowy dla zabudowy 

Warszawy).  

Jak możemy zauważyć, podane wyrazy wykazują ten-

dencję do wartościowania bądź wyszczególnienia pewnych 

aspektów, podkreślają ich cechy charakterystyczne, przywo-

łują zestaw konotacji, takich jak jakość, zastosowanie, grupa 

docelowa użytkowników, wygląd, a także takich, które od-

zwierciedlają sytuację socjalną, lokalną modę, zwyczaje danej 

epoki, itp. Użycie danych słów ograniczone jest nie tylko lo-

kalnie (obszar Warszawy), lecz także temporalnie (czasy po-

wojenne). Chodzi o zjawiska, które istnieją lub istniały w mo-

mencie, w którym rozgrywa się akcja powieści. Problem natu-

ry translatologicznej polega na wyborze właściwych słów, 

które z jednej strony zgodne byłyby na poziomie semantycz-

nym lub stylistycznym, a z drugiej strony byłyby kompatybilne  

z lokalnym charakterem pojedyńczych denotatów. W przypadku 

braku ekwiwalentów, które wywoływałyby podobne konotacje 

jak oryginał, istnieje konieczność generalizacji, czyli odwoła-

nia się do leksemów neutralnych stylistycznie lub, w najgor-

szym przypadku, hiperonimów, co może zneutralizować lo-

kalny charakter narracji, zubożyć jej modalność oraz pozba-

wić tekst asocjacji czytelnych dla rodzimych odbiorców.  

 

6. Struktury typu  

RZECZOWNIK + ZAIMEK DZIERŻAWCZY + RZECZOWNIK 

 

Tego typu struktury są bardzo produktywne i typowe 

dla języka kolokwialnego lub nawet gwary. Składają się z za-

 
2 Określenie gołda jest eufemizmem utworzonym na podstawie na-
zwy wódki Gold Wasser (Dąbrowska 2005). 
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imka dzierżawczego w dopełniaczu, kongruentnego z nastę-

pującym po nim rzeczownikiem. Cała struktura kwestionuje 

rzeczownik, który ją poprzedza, nadając mu negatywny od-

cień. Konstrukcja wyraża lekceważenie lub nawet pogardę, wy-

wołuje efekt wzmocnienia wartościowania negatywnego, nie 

używając przy tym wyrażeń eksplicytnych, jednocześnie zacho-

wując styl kolokwialny. Na przykład: Wspólnik, morda twoja 

twarz. / Bokser, złamana jego twarz. / Chuligani, psia ich mać. 

Językowa wartość tego typu wyrażeń nie polega na ich 

warstwie semantycznej, ani nietypowej konfiguracji syntak-

tycznej, lecz na potencjale ekspresywnym i humorystycznym 

oraz zdolności do upiększania miejskiego języka. Stanowią 

czynnik mogący pomóc w identyfikacji bohaterów powieści 

jako typowych, rdzennych mieszkańców Warszawy. Wersja 

docelowa powinna zachować funkcję ludyczną tekstu i pró-

bować odtworzyć efekt komiczny, który towarzyszy pierwot-

nej wersji. 

 

V. Podsumowanie 

 

Powieść Zły autorstwa Leopolda Tyrmanda jest nie-

zwykle bogatym źródłem przykładów powojennego, war-

szawskiego folkloru językowego, reprezentowanego przede 

wszystkim przez barwną stołeczną gwarę, a także niezrozu-

miały język kryminalny (gwarę więzienną), zaadaptowane for-

my obcojęzyczne, określenia unikatowych elementów kultu-

rowych (nazwy realiów), jak również nazwy o bardzo ograni-

czonym zasięgu lokalnym (często w obrębie nawet jednej dziel-

nicy) a także specyficzne struktury gramatyczne. Lingwistycz- 

ny koloryt powieści dostarcza dylematów odnośnie doboru  

właściwych odpowiedników w języku hiszpańskim z uwzględ-

nieniem specyfiki kultury iberoamerykańskiej. Potencjalnym 
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źródłem trudności na etapie przekładu języka powieści mogą 

być liczne formy zmodyfikowane, nacechowane emocjonalnie, 

wyrażenia niespójne semantycznie i składniowo, a także lo-

kalność i efemeryczność języka kryminalnego. Słowa obcoję-

zyczne, które w czasie II wojny światowej zasiliły zasób języ-

ka polskiego (szczególnie te pochodzenia niemieckiego i ro-

syjskiego) w kulturze Ameryki Łacińskiej wzbudzają zdecy-

dowanie odmienne konotacje narodowościowe, niż u rodzi-

mych użytkowników polszczyzny. Wiele pojęć występujących 

w powieści niedostępnych jest w realiach iberoamerykań-

skich, przez co ich określenia mogą brzmieć egzotycznie bądź 

zupełnie obco. Ograniczenie w przekładzie stanowią również 

lokalne (występujące na wąskim terytorium), nacechowane 

stylistycznie nazwy obiektów uniwersalnych, których znacze-

nie może być niejasne nawet dla rodzimych użytkowników 

języka. W powieści nadają one akcji niepowtarzalnego, typo-

wo stołecznego klimatu, są nośnikiem uwarunkowanej spo-

łecznie, kulturowo i historycznie „warszawskości” bohaterów.  

 

 
Summary: The aim of this paper is an attempt to determine potential 

sources of non-translatability of Leopold Tyrmand's novel Zły into Spanish 

in its Ibero-American form. Zły is a criminal novel characterized by a very 

specific language, typical for native inhabitants of Warsaw. We analyze the 

text of the novel from the perspective of words which, due to social, cultur-

al, geographical and historical conditions, may lead to the dilemmas of  

a translator. As the text analysis shows, the greatest potential difficulty of 

the translation are the expressions of the Warsaw dialect, criminal lan-

guage, foreign language forms, cultural elements, local names and specific 

grammatical structures. 

 

Keywords: translation, non-translatability, Warsaw dialect, criminal lan-

guage, cultural elements, Spanish 
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Krajobrazy ze skazą.  

Przykłady – literackie reprezentacje – analizy 

 

 

 

„Skażone krajobrazy”. Wprowadzenie 

 

Sformułowanie „czytanie krajobrazu” podobnie jak „czy-

tanie miasta” zawiera w sobie duży ładunek metaforyczny. Cho-

ciaż ani miasta, ani krajobraz nie są tekstami sui generis 

(Schlögel 2009, 306), to oba sformułowania mogą funkcjono-

wać jako poręczne narzędzia badawcze. Projektują one rów-

nież postawę podmiotu, polegającą na gotowości podjęcia 

pewnego rodzaju wyzwania. „Czytanie krajobrazu” zakłada  

a priori, że krajobraz – to nie natura w czystej postaci, lecz 

wytwór ludzkiej działalności, skrywający w sobie wszystkie 

ślady aktywności człowieka. Została w nim więc zapisana 

pamięć kulturowa, i sztuka czytania polega na odnajdywaniu 

śladów i efektów ludzkiej działalności kulturowej i cywiliza-

cyjnej niezależnie od epoki jakiej dotyczy. Ale działania ludz-

kie mogą też mieć charakter destrukcyjny, niszczący, czy wręcz 

zbrodniczy, a gdy odbywają się w pejzażu wciągają go w swój 

proceder. Tak powstawały miejsca „skażone”, szczególnie 

liczne na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. 

 Martin Pollack, autor określenia „skażone krajobrazy” 

i niestrudzony tropiciel miejsc zbrodni w pozornie sielskiej,  
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a często wręcz idyllicznej przestrzeni, w swojej twórczości 

zarysował narracyjną mapę miejsc masowych mordów, ukry-

tych w pejzażu środkowo- i wschodnioeuropejskim, dokony-

wanych podczas II wojny światowej, a także po wojnie przez 

władze komunistyczne czy już w okresie rozpadu Jugosławii. 

Często w tego typu miejscach pejzaż nie ulega jakiejś radykal-

nej przemianie – a zachowanie pozorów niezmienności jest 

celowym działaniem oprawców – i przy pobieżnym oglądzie 

nie zdradza swoich mrocznych tajemnic. I tylko uważny ogląd 

poprzedzony wiedzą i postawą etyczną pozwala dostrzec, iż 

„[…] pod starannie wygładzoną powierzchnią rysują się nagle 

pęknięcia i pojawiają się brzydkie plamy, świadectwo zapo-

mnianego okrucieństwa” (Pollack 2017, 68).  

Wiedza o okrucieństwach, do których w pewnych miej-

scach doszło, zmienia symbiotyczną relację podmiot – prze-

strzeń na zawsze, zwłaszcza dotyczy to miejsc, z którymi jed-

nostka była związana emocjonalnie bądź miejsc będących nośni-

kami kulturowych znaczeń. Martin Pollack kierowany impera-

tywem prawdy i koniecznością przywrócenia pamięci o ofia-

rach miał odwagę zobaczyć grozę ukrytą pod sielskim pejza-

żem Gottschee, gdzie spędził szczęśliwe dzieciństwo pod 

opieką kochającego dziadka, który był „z przekonania nazistą 

i antysemitą” (Pollack 2014, 40) i w żadnej ze swoich wspa-

niałych opowieści snutych dla wnuka nie wyjawił prawdy. 

Pollack opowiedział się po stronie anonimowych ofiar i tym 

samym porzucił ułudę „niewinności krajobrazów” dzieciństwa, 

by odkrywać prawdę o masowych mordach, a swoim pisaniem, 

na ile to możliwe, wydobywać ofiary z anonimowości.   

Literatura zmianę relacji podmiot – przestrzeń czasem 

potrafi ukazać in statu nascendi, jak rzecz się ma w powieści 

Zbigniewa Florczaka Inny brzeg jesieni. Bohater powieści 

przybywa podczas wojny do kresowego dworu, w którym 
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spędzał wakacje i którego całe otoczenie oraz bliższy i dalszy 

pejzaż zjednoczył się we wspomnieniu ze szczęśliwym i bez-

troskim dzieciństwem. Po przybyciu do dworu dowiaduje się, 

że w pobliżu dokonano zbrodni na Żydach i ukochane miejsce 

stało się masowym grobem. Ta informacja „zaatakuje” świa-

domość bohatera, który już wie, że „Sielanka trzepocząca się  

w jego głowie musi dać pierwszeństwo grozie opowieści Melu-

ni o zbiorowej masakrze Żydów sprzed paru tygodni” (Florczak 

1999, 104) i odtąd zapamiętany sielankowy pejzaż dzieciństwa 

będzie ułudą przesłaniającą grozę zbiorowego mordu. 

Reprezentatywnym miejscem, którego sfera znacze-

niowa podczas wojny uległa radykalnej zmianie, są wileńskie 

Ponary, czyli zalesione wzgórza ciągnące się na zachód od miasta 

wzdłuż Wilii. Ponary – ta „najbardziej z romantycznych nazw” – 

pisał w swoim Abecadle Miłosz – „miejsce majówek Filomatów, 

następnie naszych, szkolnych i Klubu Włóczęgów”, jednocześnie 

miejsce o wyjątkowej malowniczości i znaczeniu kulturowym, 

podczas II wojny światowej wskutek masowych mordów, prze-

de wszystkim na Żydach, stały się „krajobrazem skażonym”.  

W ten sposób […] historia ludzkiego okrucieństwa całkowicie 

zohydziła tę nazwę i przesłoniła jej dawne powaby” (Miłosz 

2001, 248). Jako jeden z pierwszych proces transformacji zna-

czeniowej konkretnego miejsca – od swojskiego piękna ku grozie 

– opisał Józef Mackiewicz w tekście pt. Ponary – „Baza”. Ten re-

portaż-wspomnienie rozpoczyna się opisem krajobrazu trwale 

obecnego w wileńskiej „geografii wyobrażonej” przynajmniej 

od czasów Mickiewicza. Pisarz przywołuje go w konwencji 

malowniczości kraju rodzinnego, podkreśla jego urokliwość, 

nieco melancholijną i smętną: „Wrzosy […] nadają okolicy jej 

tylko swoisty koloryt. Podkreślają tę siność, ten smętek, któ- 

rego źródłem są rdzawo jednostajne pnie drzew, wczesne 

mgły i bezmierne dalekości horyzontu” (Mackiewicz 1988, 17).  



KRAJOBRAZY ZE SKAZĄ… 

 

 
28 

W dwudziestoleciu międzywojennym wzgórza Ponar służyły 

nie tylko studentom USB jako cel krajoznawczych bądź towa-

rzyskich wypraw, ale też miłośnikom narciarstwa, a zdarzało 

się również, iż rozstrzygano tu konflikty zgodnie z zasadami 

„kodeksu Boziewicza”. Od 1940 roku sceneria zaczęła rady-

kalnie się zmieniać, część lasu została przez władze bolsze-

wickie wycięta, teren ogrodzono kolczastym drutem i prze-

znaczono do przechowywania zbiorników z paliwem lotniczym 

w głębokich dołach (Agranovskij, Guzenberg 2011, 578). Ten 

zdegradowany teren wykorzystali Niemcy i stworzyli miejsce 

kaźni wileńskich Żydów. Przechodząc do opisu Ponar z cza-

sów wojny, Mackiewicza skupia się na warstwie dźwiękowej: 

dochodzą stamtąd słyszalne w promieniu kilkunastu kilome-

trów odgłosy pojedynczych strzałów lub z serii broni maszy-

nowej. Opowieść Mackiewicza osiąga kulminację, gdy pisarz 

przywołuje masakrę jednego z wielu transportów Żydów, 

oglądaną przez wstrząśniętego i całkowicie bezradnego na-

ocznego świadka. Gdy publikował w 1945 roku przywoływa-

ny tekst, nie miał wątpliwości, iż Ponary już na zawsze zostały 

skażone ludobójstwem:  

 
Ponary stały się w tej wojnie uosobieniem niesłychanej dotych-

czas grozy. Na dźwięk tych sześciu liter zakończonych „ypsylo-

nem” truchlał niejeden człowiek. Ich ponura, odrażająca sława 

przesączała się z wolna od roku 1941, jak lepko cieknąca krew 

ludzka, coraz szerzej, coraz szerzej po kraju i z kraju […] (Mac-

kiewicz 1988, 18). 

 

Tekst Józefa Mackiewicza czy eseistyka Martina Pol-

lacka dobitnie dowodzą, że czytanie współczesnego krajobra-

zu musi wykraczać poza kategorie estetyczne, jak malowni-

czość czy wzniosłość a kategoryzacje kulturowe należy posze-
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rzyć o antropologiczne i socjologiczne. Warto w tym kontek-

ście przywołać głos Elżbiety Rybickiej, która twierdzi, iż „utra-

ta niewinności krajobrazu środkowoeuropejskiego nie musi 

się odnosić do aż tak drastycznych sytuacji jak ludobójstwo” 

(Rybicka 2015, 20). Sadzę, że należy propozycję rozszerzenia 

pojęcia „skażone krajobrazy” na miejsca powstałe też wskutek 

wywózek, wysiedlenia, przesiedlenia czy dewastacji tradycyj-

nego pejzażu przez intensywną modernizację niszczącą stary 

świat, (Nora 2001, 37) przyjąć, zakotwiczyć w dyskursie hu-

manistycznym i uczynić zeń narzędzie refleksji nad śladami 

destrukcyjnej, niszczycielskiej a czasem i zbrodniczej działal-

ności człowieka wpisanej w krajobraz. 

 

Krajobrazy ze skazą. Mieszkać, czytać, pamiętać  

 

  Problematyka krajobrazu jako miejsca przekształca-

nego przez wielowiekową kulturową, gospodarczą, cywiliza-

cyjną działalność człowieka, ale naznaczonego też śladami 

zbrodni XX wieku, pojawia się w poetyckim cyklu Miłosza pt. 

Litwa, po pięćdziesięciu dwóch latach. Jest on literackim zapi-

sem pobytu poety na Litwie na początku lat 90-tych. Cykl ten 

rozpoczyna pochwała bogini Gai, płodnej natury obdarzającej 

człowieka swoimi darami. Wiersz w istocie jest afirmacją 

harmonijnego gospodarowania człowieka na ziemi, który nie-

ustannie ją przekształca, budując domostwa, zakładając i pie-

lęgnując sady, tworząc parki. Pamięć poetyckiego Ja przecho-

wała dawny obraz okolicy i teraz po kilkudziesięciu latach 

nieobecności może skonfrontować go ze stanem obecnym. 

Następny wiersz pt. Dwór rozpoczyna fraza „Nie ma domu, 
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jest park, choć stare drzewa wycięto” (Dwór, WW, 1060)3. 

Podmiot występuje też w roli świadka, którego pamięć umoż-

liwia opis zmian, które zaszły w krajobrazie. Przywołuje je  

w kontekście braku, zaniku, ubywania. Krajobraz zubożał  

i skarlał: nie ma też świrna, lipowej alei, starych drzew w par-

ku, „ani szuwarów, ani lilii wodnych” a „gąszcz porasta ślady 

dawnych ścieżek”. Ja pamiętające staje się tu gwarantem 

prawdziwości wiedzy o charakterze oglądanych zmian. Nie 

zaszły one wskutek procesów naturalnych. Zubożony krajo-

braz skrywa niszczycielskie działanie historii: nie ma już spo-

łeczności „pracowitych i statecznych chłopów” (Czeladnik, 

WW, 1288), którzy tę okolicę zamieszkiwali, gospodarowali  

a ich codzienna i uporczywa praca ukształtowała wygląd oto-

czenia: „Gałęzie jej jabłoni i grusz ugięte pod nadmiarem owo-

ców, ganki domów, ozdobne, nad ogródkami malw i ruty/ 

[…]/ Na stole wędliny, plastry miodu w glinianej misie, i piłem 

kwas chlebowy z blaszanej kwarty” (W Szetejniach, WW, 

1111). Ten idylliczny obrazek jest już tylko wspomnieniem 

poetyckiego Ja z czasów dzieciństwa, wypraw z matką do wsi 

Peiksva i funkcjonuje w wierszu jako antyteza stanu współ-

czesnego. Okolica zmieniła się radykalnie: „Gdzie były wioski  

i sady, teraz tylko pola” (Pewna okolica, WW, 1061). To pole 

ma w sobie niewidzialną dla zwykłego obserwatora skazę, nie 

jest niewinne, albowiem nie powstało wskutek zwykłej zmia-

ny sposobu gospodarowania. Jest ono pustką, by nie rzec 

pustkowiem, po zamożnej i ludnej wsi Peiksva, której miesz-

kańcy zostali wywiezieni na Syberię. Zmieniona okolica jest 

konsekwencją dramatycznych wydarzeń: wojny, wywózek, 

 
3 Cytaty z poezji Cz. Miłosza przytaczam według: Cz. Miłosz, Wiersze 

wszystkie, Kraków 2011. W tekście głównym podaję skrót: (Tytuł, 
WW, numer strony). 
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prześladowań. Tym samym krajobraz „lat dziecinnych” Miło-

sza nosi skazę wielu powojennych pejzaży środkowoeuropej-

skich, które stały się miejscami skrywającymi traumę, która 

dotknęła liczne narodowe i religijne społeczności. 

 Liryczne Ja Miłoszowego cyklu, widząc skalę dewasta-

cji, nie doznaje negatywnych uczuć, a wobec tych, którzy zo-

stali i żyli w zubożonym krajobrazie czy wręcz brali udział  

w jego niszczeniu, ma czułość i pewien rodzaj troskliwości. 

Ostatecznie, żal po wyciętym starodrzewu łagodzi myśl o tym, 

że „Jedli te swoje kluski i kartofle/ I mieli przynajmniej czym 

palić w nasze długie zimy” (Dwór, WW, 1060). 

 Miłoszowe „czytanie” zmian w niewidzianym od dzie-

sięcioleci krajobrazie nie wymagało dodatkowych studiów, 

szperania w bibliotekach i archiwach, rozmów ze świadkami. 

Zadaniu mogła podołać osobnicza pamięć i uważność. Kilka 

lat wcześniej w Dawno i daleko poetyckie Ja w roli kronikarza 

deklarowało, iż podejmuje się opisania ziemi ojczystej tak, „jak 

pamięta”. Miłosz przywoływał więc krajobrazy Wilna i okolic 

sprzed wojny, mając już pewność, iż całe dziedzictwo „wezmą 

nie znani nam ludzie”, co rodziło nieco melancholijny niepo-

kój: „Czy uszanują ule, nasturcje przy ganku, / Pielone grzędy, 

pochyłe jabłonie?” (Dawno i daleko, WW, 1021). Poetyckie Ja 

w tym wierszu identyfikuje się z „my”, czyli z całą wspólnotą, 

która albo została wywieziona do łagrów (podmiot tylko 

wskutek wielu zbiegu okoliczności nie podzielił jej losu), albo 

zmuszona do opuszczenia miejsc, które ukształtowała. A bez 

długiej obecności człowieka, jego codziennej, pełnej trudu 

krzątaniny, zmagania się z oporem materii, wydzierania natu-

rze skrawków przestrzeni „świat nie stanie się krajobrazem” 

(Purchla 2015, 1). 
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Jedną z odpowiedzi na pytanie Miłosza o to, co mogą 

poczynić nowi mieszkańcy z miejscem i rozumianą po Heide-

ggerowsku okolicą przekształcaną przez wielowiekowe za-

mieszkiwanie i gospodarowanie wspólnoty w sytuacji, gdy 

starej społeczności już nie ma a ciągłość została radykalnie 

zerwana, przynosi książka pt. Pusty las Moniki Sznajderman. 

Pod względem gatunkowym należy ją uznać za esej antropo-

logiczny i jest ona owocem „czytania krajobrazu” Wołowca  

i okolic, którego podjęła się przybyszka z zewnątrz. Autorka, 

pochodząca z inteligenckiej rodziny – stąd pojawiające się 

niczym lejtmotyw pytanie: „Co ja tutaj robię?” (Sznajderman 

2019, 23, 30, 226), w latach osiemdziesiątych opuściła War-

szawę i przeniosła się do Beskidu Niskiego, gdzie m.in. założy-

ła i dotąd prowadzi Wydawnictwo Czarne. Po kilkudziesięciu 

latach mieszkania tam napisała książkę o krajobrazie, rozu-

mianym jako wytwór bytności w nim człowieka i jego różno-

rakich działań. Książka dotyczy wyludnionego Beskidu Ni-

skiego, a pustka na tym obszarze powstała w tym samym cza-

sie, co i pustkowie po wiosce Peiksva oraz w wyniku podob-

nych decyzji politycznych. Pusty las jest opowieścią o „za-

mieszkiwaniu w cudzym krajobrazie”. A opowiada ją ktoś, kto 

postanowił zamieszkać w obcym dla siebie i opuszczonym 

przez starych mieszkańców miejscu.  

 Zamieszkiwanie w krajobrazie oznacza przede wszyst-

kim nieustanne tworzenie go. „Bez człowieka nie ma krajobra-

zu” (Lenz 2010, 71) – twierdzi Siegfried Lenz i wyjaśnia, iż nie 

zaistnieje on bez ludzkiego patrzenia i emocji, przeżywanego 

niepokoju, tęsknoty a przede wszystkim nie ma go bez wielo-

rakiej aktywności. Gdy ustaje ludzka aktywność, wchodzi natu-

ra i pochłania wszystkie wytwory, artefakty, przekształcenia. 

Przybysz do miejsca opuszczonego i zawładniętego powtórnie 

przez naturę, musi je rozpoznać, a niezbędnym etapem w dłu-
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gim procesie poznawania prowadzącego do zamieszkiwania 

są toponimy: „Najpierw jest n a z w a” – przekonywała ba-

daczka (Rybicka 2010, 102). Toponimy to coś więcej niż na-

zwy, nierzadko zawierają w sobie „topografię historii” (Rybic-

ka 2010, 101), natomiast na terenach pogranicznych toponimy 

skrywają w sobie, a więc i przechowują, złożoną pod względem 

etnicznym, religijnym, językowym przeszłość. O przeszłości 

lokalnej „opowiadają” już mikrotoponimy, jak tytułowy Pusty 

Las – przysiółek przez dawnych mieszkańców zwany Pustym 

Polem. Pusty Las jest konkretnym miejscem, naniesionym na 

załączoną mapę okolic Wołowca, który stał się tytułem esei-

stycznej opowieści o opuszczonym przez Łemków Beskidzie 

Niskim, o pustce w krajobrazie, którą po sobie zostawili. Topo-

nim uległ metaforyzacji i poniekąd wkroczył do sfery poiesis.  

Poznawanie mikrotoponimów, na przykład nazw ulic, 

wyróżniających się miejsc, dolin, łąk itp. wspiera proces zako-

rzeniania się przybyszy. Mikrotoponimy powstały wskutek 

inwencji lokalnej społeczności, która wyznaczała leśne dukty, 

polne dróżki, ścieżki oraz nazywała najbliższy sobie świat. We 

wspólnotach lokalnych funkcjonują one jako swoisty, nieco 

tajemny kod, niezbędny do orientacji w przestrzeni. „Złama-

nie” tego kodu, czyli zgłębienie lokalnej toponimii wraz z całą 

przeszłością, którą w sobie zawiera, pozwala zrobić istotny 

krok w procesie zamieszkiwania, czyli poczuć się w danej 

okolicy u siebie:  

 
Po drodze mijam dawno już zapomniane miejsca o nazwach,  

w których dźwięczy echo starych historii: po prawej Filówki,  

a potem Spełzły Las, po lewej Granicznak i Złodziejskie. Według 

dawnego mieszkańca Czarnego Adama Barny były to wielkie bu-

kowe lasy należące do prywatnych właścicieli (Sznajderman 

2019, 64). 
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Aktywność M. Sz.4 przebiega w kilku obszarach. Dzia-

łanie w krajobrazie jest ciągłe i nieustanne i bierze się z same- 

go faktu zamieszkiwania, z przyjęcia tutejszego rytmu życia. 

Główną formą aktywności jest krzątanina, której zostaje na-

dany wręcz kosmologiczny sens, albowiem nieustanna krzą-

tanina wyprowadza świat z zewsząd nacierającego chaosu 

(Sznajderman 2019, 28). Wybrane miejsce do życia wymusiło 

też na przybyszce określony sposób bycia i nadawania kształ-

tu otoczeniu: zbudowania domu, warsztatu, obórki, odpo-

wiedniego usytuowania zabudowań w przestrzeni, zasadzenia 

drzew, postawienia płotu i „[…] tak jednorodna kiedyś prze-

strzeń zmieniła się w zagospodarowaną, podzieloną płotami  

i płotkami na strefy zamieszkania i strefy gospodarzenia, na 

strefy ludzi i strefy zwierząt, tych domowych […], i tych dzi-

kich […].” (Sznajderman 2019, 26). Przejmuje też pewne spo-

soby gospodarowania dawnych mieszkańców, na przykład 

sposób konserwacji domu:  

 
[…] co roku z tych kopanek wyciągałam ciężkie wiadra pełne 

bulgoczącej czarnej mazi, ładowałam je do malucha, a potem 

zgodnie ze starą tradycją ropowałam poczerniałe belki domu. To, 

co pomiędzy nimi, malowałam, także zgodnie z tradycją, na biało 

wapnem. Ale najpierw zatykałam szpary w uszczelnieniu gliną 

pomieszaną ze słomą, malowałam dopiero potem” (Sznajderman 

2019, 10).  

 

Zgodnie z tradycją ma własne stadko owiec i tym samym 

współtworzy typowy pejzaż górskich zboczy z pasącymi się 

 
4 Inicjałów M. Sz. zamiast pełnego imienia i nazwiska używam wów-
czas, gdy chcę podkreślić „tekstowość” autorki, narratorki i boha-
terki. 
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owcami, a podwórko zamiata miotłą, kupioną „u przechodzą-

cego jak przed wiekami miotlarza” (Sznajderman 2019, 29).  

Krajobraz przekształcony przez człowieka, ale „nieo-

powiedziany” funkcjonuje jako codzienne otoczenie człowie-

ka, miejsce jego życia, pracy w symbiozie z przyrodą, tak jak-

by natura wciągała życie ludzkie w kolistość zmian pór roku. 

Krajobraz oglądany przez zewnętrznego obserwatora pozo-

staje na poziomie przeżywania piękna przyrody i oddziały-

wania na emocje. Natomiast „czytanie” krajobrazu nadaje mu 

głębszy kulturowy wymiar. Dopiero gdy człowiek wręcz na 

sposób archeologiczny „dokopie się” do różnych warstw, od-

słoni chronologię, zauważy jednorazową wydarzeniowość  

i stanie się czytelny bieg linearnej historii, krajobraz zyskuje 

przeszłość i wkracza w sferę ludzkiego dziania się.  

M. Sz. nie tylko „zamieszkała w krajobrazie”, ale i „wzię-

ła w opiekę cudzą historię” (Sznajderman 2019, 240), albo-

wiem jak wyjaśnia, jest to warunek zobaczenia krajobrazu od 

wewnątrz, jako stworzonego przez mieszkańców. I chociaż 

pierwszym impulsem decyzji o pozostaniu w Beskidzie Niskim 

było piękno doliny, to samo zamieszkiwanie przebiegało w 

poczuciu obecności nieobecnych. Bo nie ma innego sposobu 

na zamieszkanie w miejscu opuszczonym, gdzie przez stulecia 

tętniły życiem ludne łemkowskie wsie, niż pamięć o wcze-

śniejszych mieszkańcach.  

Pollack przekonuje, iż pisząc o krajobrazach niezbęd-

ne jest „rzucenie światła na ich przeszłość” (Pollack 2014, 54). 

Sznajderman podąża tym tropem i wykonuje pracę archeolo-

giczno-antropologiczną. Poszukuje, a ściślej rzecz ujmując, 

wypatruje wszelkich pozostałości po dawnych mieszkańcach. 

Potrzebna jest uważność, by wszystkie je ogarnąć czułym spoj-

rzeniem. Najłatwiej zauważyć zdziczały sad. Gdy człowiek 

opuści kształtowany przez siebie krajobraz, sad jeszcze przez 
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długie dziesięciolecia świadczy o jego tu bytności. Można zna-

leźć też rozrzucone w przestrzeni pozostałości po domach, 

zabudowaniach, studniach itp., na przykład po cerkwi został 

tylko kamienny próg, już prawie wchłonięty przez naturę.  

Przybysz rozpoczynający „czytanie” krajobrazu musi 

poznać lokalną topografię z autopsji, przemierzając nieustan-

nie teren na własnych nogach. Ruch, chodzenie, błądzenie czy 

wręcz włóczenie się po okolicy jest pokrewne przestrzennym 

praktykom miejskim w koncepcji Michela de Certeau, gdzie 

chodzenie jest jak konkretny „akt wypowiadania” (de Certeau 

2008, 99). Całościowy krajobraz Beskidu Niskiego w trakcie 

wędrówek konkretyzuje się do tych a nie innych starych i daw-

no nieużywanych ścieżek i dróg, porośniętych cmentarzy, zdzi-

czałych sadów czy gęstych kęp pokrzyw, bo „gdzie dzisiaj  

pokrzywy, tam kiedyś gnój, czyli obora i stajnia, czyli życie” 

(Sznajderman 2019, 64). Uporczywe, nieustające chodzenie 

niejako zmusza krajobraz do odsłonięcia części swojej historii. 

Ale czasem z takiej wyprawy można wrócić z niczym:  

 
Chodzę dzisiaj po podmokłym lesie i po grząskiej łące, której nikt 

nie uprawia, i staram się sobie to wszystko wyobrazić. To trudne, 

bo nic nie widzę. […]. Rezygnuję. Puste Pole, zwane wtedy Pu-

stym Lasem, dobrze skrywa swą przeszłość. Choć przecież ona 

tam jest (Sznajderman 2019, 111-112).  

 

Przywracanie przeszłości to nie wyłącznie trud „czytania” 

krajobrazu podczas wędrówek, lecz także poszukiwanie śla-

dów w archiwach, bibliotekach, prasie. Praca z dokumentem 

jest niezbędna, by opowieść o tych, którzy odeszli i nie zosta-

wili całościowej opowieści o sobie, mogła powstać. Zwłaszcza 

stare mapy są niezastąpione w odkrywaniu warstw krajobra-

zu. Stara mapa odsłania bowiem to, co historia zdążyła znisz-
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czyć a natura pochłonąć, przechowuje więc dawną topografię. 

M. Sz. czyta mapy katastralne, porusza się ze starą austriacką 

mapą i przekształca ją w lokalną „mapę narracyjną” (Rybicka 

2014, 152), czyli w swojej opowieści zakreśla topografię, za-

znacza drogi i dróżki, cieki wodne czy punkty topograficzne, 

jak dawną karczmę, zarośnięty cmentarz czy łąkę na miejscu 

dawnej wsi. Przywołuje też stare szlaki handlowe przebiega-

jące przez Beskid, niektóre z nich, jak prowadzący aż do 

Siedmiogrodu, do dzisiaj nie zmieniły radykalnie swojej tra-

jektorii – w ten sposób przy pomocy mapy schodzi w głąb 

krajobrazu. 

W wyniku „czytania” krajobrazu Beskidu Niskiego 

powstaje opowieść. Układa się ona w pewien wzór, który –  

o, dziwo – przypomina historię Macondo z powieści Marque-

za. Historia ta zawiera pewne przełomowe zdarzenia: przyj-

ście pionierów na tereny dziewicze, życie patriarchalnej 

wspólnoty, pojawienie się znamion nowoczesności, nastanie 

gorączki nowoczesności połączonej z otwartością na świat, 

przyjście kryzysu zakończonego apokaliptyczną katastrofą5. 

W antropologicznej opowieści Sznajderman pojawiają się 

wszystkie wymienione punkty węzłowe. Historia Beskidu 

Niskiego rozpoczęła się wraz z osadnictwem, lokowaniem wsi 

na surowym korzeniu, wyrębem puszczy pod pola uprawne  

i łąki. Niezbyt liczna wspólnota zagospodarowuje tę niedużą 

przestrzeń i swoją codzienną krzątaniną rzeźbi krajobraz, 

który początkowo stanowi cały ich świat. Stopniowo powstają 

nowe drogi, szlaki kupieckie i trakty handlowe, które otwiera-

ją społeczność na dalsze okolice. Ukształtowanego wówczas 

 
5 Por. T. Pindel, Realizm magiczny. Przewodnik (praktyczny), Kraków 

2014. 
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krajobrazu, zmieniającego się w rytmie „długiego trwania”,  

a więc bardzo powoli, już nie ma, ale M. Sz. wyobraża go sobie:  

 

Kamienisty, jałowy i nagi, usiany zagrodami dla bydła, piwnicami 

i spichrzami, po których dziś gdzieniegdzie został jeszcze ślad,  

z dziesiątkami chat i chatynek skupionych na dnie doliny, wzdłuż 

drogi i strumienia – taki musiał być stary pejzaż mojej wsi 

(Sznajderman 2019, 83). 

 

Tradycyjne pejzaże najbardziej przekształcała nowo-

czesność, która w tych stronach pojawiła się nagle, przybrała 

postać gorączki naftowej i na krótko zrodziła imperium naf-

towe. To wówczas „pejzaż okolicznych dolin przekształca się  

z rolniczego w górniczy: nagi, pozbawiony resztek lasów, po-

przecinany czarnymi wieżami stojącymi na tle poszatkowa-

nych jasnych pól […]” (Sznajderman 2019, 96). Opowieść  

o przekształcaniu krajobrazu w rytmie „długiego trwania” 

autorka rozwija chronologicznie i po dotarciu do Wielkiej 

Wojny zmierza do ukazywania zniszczeń wręcz katastroficz-

nych: „Straszna wojna, która tak bardzo zmieniła pejzaż Be-

skidu Niskiego, zrównała z ziemią Gorlice i usiała zbocza gór 

wojennymi cmentarzami, […]” (Sznajderman 2019, 143). Za 

ostatni akt należy uznać Zagładę Żydów oraz wielkie przesie-

dlenie po drugiej wojnie światowej, gdy to Łemkowie musieli 

opuścić swoje rodzinne wsie a miejsce ich wielowiekowego 

zamieszkiwania zaczęła brać w posiadanie natura. I to, co zo-

stało stworzone przez człowieka, bardzo szybko stawało się 

jej częścią, aż znalazło się po stronie nie-ludzkiego. Skrywa 

ona nie tylko resztki podmurówek, starych studni, itp., ale 

pochłonęła też ciała zabitych na łąkach, zboczach, w zagajni-

kach, zaroślach Żydów. Zmieniając czas narracji na przyszły 

dokonany, opisuje przyszłość, która stała się teraźniejszością: 
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„[…] na ich ciałach wyrośnie trawa, a pejzaż pięknie się zazie-

leni” (Sznajderman 2019, 183). Wyjątkowa zieleń dolin Be-

skidu Niskiego, co ilustrują zamieszczone fotografie, nie jest 

niewinna, ona też skrywa miejsca zbrodni i zwodzi nieświa-

domego obserwatora swoją urodą. I tylko spojrzenie w głąb, 

połączone z gotowością poznania i przywrócenia imienia tym, 

którzy tu mieszkali, wyprowadza z ułudy przeżywania este-

tycznego i otwiera na prawdę, czasem niewygodną, czasem 

porażającą, ale zawsze prowadzącą do wyzwolenia.  

Krajobraz pomagał w zatarciu śladów i dlatego, jak 

sądzi Martin Pollack, można mówić o jego współwinie czy 

wręcz współsprawstwie (Pollack 2014, 39). „Czytanie” krajo-

brazu ze skazą nie może być aktywnością wyłącznie poznaw-

czą, lecz również wyborem etycznym, wynikającym z do-

świadczenia życiowego, historii rodziny, wrażliwości osoby, 

która podejmuje się takiej aktywności. „Czytanie” musi jednak 

wyjść poza kontekst osobniczy i uzyskać kulturowy wymiar, 

stając się opowieścią. I należy uznać za sprawę drugorzędną, 

czy opowieść jest literaturą piękną czy pięknie napisanym 

esejem antropologicznym. Tekst sytuuje się po stronie pamię-

ci, przeciwstawia się zapomnieniu i w ten sposób, przynajm-

niej w warstwie kulturowo-symbolicznej, by sparafrazować 

poetę, ocala ludzi i narody.  
 

 

Summary: Corrupted landscapes. Examples – literary representations – 

analyzes. The article is devoted to "corrupted landscapes" which means the 

places where deportations, displacements, mass crimes took place. They are 

described in literary, documentary and essay texts, including authors such 

as Martin Pollack, Józef Mackiewicz. In the second part of the article  

I recall the question that has been asked by Miłosz, about the attitude of 

newcomers to places that were abandoned by old inhabitants. One of the 

answers is brought by Monika Sznajderman's essay “Empty Forest”. The 

right attitude for those who live in an abandoned place is to take the trouble 
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of "reading the landscape" and, by that, getting to know someone else's past 

hidden in the landscape, accepting it as their own and transforming it into  

a story tale. 

 

Keywords: landscape in literature, “corrupt” places, Józef Mackiewicz, 

Martin Pollack, Monika Sznajderman 
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Poetyckie pejzaże jako składnik Ars poetica  

Czesława Miłosza 

 
 (...) Jak obraz jest poezja: ów, gdy staniesz bliżej,  

bardziej ci się podoba, inny z oddalenia; 

ten półmrok lubi, tamten potrzebuje światła, 

bo docinków krytyka nie musi się lękać; 

ten raz zachwyci, ów i za dziesiątym razem. 

– Horacy, Sztuka poetycka 

 

 

 

 Czesław Miłosz, jako poeta, przechodził przez rozmai-

te etapy swojej twórczej działalności, a wraz z nim ewoluowa-

ły tematy, motywy, stylizowanie, oraz formy obrazowania 

poetyckiego. Jednakże talenty, można by rzec, nie tyle pejza-

żysty, co wszechstronnego artysty–plastyka obecne w wier-

szach tego poety, pozostawały constatns w relacji do wymie-

nionych czynników. I talenty te, ujawniał w swej liryce nie-

zwykle często. Tak więc z powodu obfitej obecności motywiki 

pejzażowej, wybór do analitycznego wglądu jest o tyle trudny, 

że temat zasługuje raczej na obszerną monografię. Warto jed-

nak podjąć się tu syntetycznego zarysu, z nadzieją na rozbu-

dowę zagadnienia w przyszłości.  

 Już w wierszu Obłoki z roku 1935, zatem z okresu mię-

dzywojnia, obok echa młodopolskiej, emocjonalnie podanej 

(nad) ekspresyjności, uwyraźnia się tu artysta malarz, który na 
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podobieństwo postimpresjonisty Van Gogha1 (de facto ekspre-

sjonistycznego w swej wyrazowej emfazie), nie za pomocą pędz-

la, lecz pióra, odmalowuje niebo ze "strasznymi obłokami", niebo 

zapadające w pamięć swoją niezwykłą wizualnością.  
 

OBŁOKI 

Obłoki, straszne moje obłoki, 

jak bije serce, jaki żal smutek ziemi, 

chmury, obłoki białe i milczące, 

patrzę na was o świcie oczami łez pełnemi (...) 

(Miłosz 2011:91) 

 

 "Chmury, obłoki, białe i milczące", w tym wierszu (po-

chodzącym z tomiku Trzy zimy, opublikowanego w 1936 ro-

ku) ujawniają również klucz do poetyckiej wizualności obec-

nej w całej twórczości lirycznej Miłosza; wynikający z pry-

marnie ludzkiej potrzeby: "patrzenia", "widzenia". Jest to też 

proces, kiedy to zmysł wzroku chłonie, a równocześnie talent 

artysty plastyka (malującego piórem), jakby w akcie "automa-

tycznego zapisu" znanego surrealistom; opisuje i odmalowuje, 

a równocześnie zastanawia się nad tym obrazem.   

  

 (...) i wiem, że we mnie pycha, pożądanie  

i okrucieństwo, i ziarno pogardy. 

 (…) O, jakże wy straszne 

 
1 Vincent Van Gogh (1853 – 1890), np. prace z roku 1889 Zielone pole 

pszenicy z cyprysem, Pole pszenicy z cyprysami, oraz Droga z cypry-
sem i gwiazdą. Z kolei Pole pszenicy z krukami (1890), uważany jest 
za ostatni pejzaż namalowany przed samobójczą śmiercią, która 
spowodowana była przewlekłą chorobą psychiczną tego wybitnego 
artysty. Warto zwrócić uwagę na istotne teksty kultury ukazujące 
prace nad ostatnim dziełem pejzażowym tego malarza: A. Kurosawy 
film Sny (1990) z epizodem zatytułowanym "Kruki", oraz Pasja życia 
(1956) w reż. V. Minelli; adaptacja poczytnej powieści I. Stone'a.  
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jesteście, stróże świata, obłoki! 

Niech zasnę, niech litościwa ogarnie mnie noc. 

(Wilno, 1935)  

(Miłosz 2011:91) 

 

 Zatem akt "widzenia", poetycka jego werbalizacja oraz 

wizualizujący jego zapis, łączą się tu z auto–refleksyjną intro-

spekcją; świat widzialny niejako wzbudza w autorze akt auto–

analizy, ale nie psychoanalitycznej (freudowskiej), a raczej 

swoistego rachunku sumienia, do którego pobudzają "stróże 

świata" (obłoki!). Dosyć często spotykany to zabieg w poezji 

Miłosza; kiedy to krajobraz zewnętrzny ujawnia "pejzaż we-

wnętrzny" poety. Stan ducha autora. W lata późniejszym 

utworze zatytułowanym Dar, (Miłosz 2011: 630), poeta stosu-

je prawie identyczne instrumentarium, ale oddaje zgoła inny 

"krajobraz wewnętrzny":    

     

DAR  

Dzień taki szczęśliwy. 

Mgła opadła wcześnie, pracowałem w ogrodzie. 

Kolibry przystawały nad kwiatem kaprifolium.  

(Miłosz 2011: 630) 

 

 Miłosz "odmalowuje" tu nastrój arkadyjski, który staje 

się krajobrazem widzianym przez nas, de facto bez obfitego 

opisu okolicznego pejzażu; ten dopiero za ostatnim akordem 

wybrzmi w końcowym wersie. Teraz, introspekcja i autorskie 

refleksje niejako przesłaniają (czytelnikom–widzom) widok 

na pejzaż. 
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Nie było na ziemi rzeczy, którą chciałbym mieć. 

Nie znałem nikogo, komu warto byłoby zazdrościć. 

Co przydarzyło się złego zapomniałem. 

Nie wstydziłem się myśleć, że byłem, kim jestem. 

Nie czułem w ciele żadnego bólu.  

(Miłosz 2011: 630) 

 

Kończąc swą refleksję, sam poeta odsłania widok2 (ze swojego 

ogrodu w Berkeley na port, zatokę San Francisco); "prostując 

się", po obserwacji "kolibra nad kwiatem kaprifolium": 

 
Prostując się, widziałem niebieskie morze i żagle. 

(Berkeley, 1971)   

(Miłosz 2011: 630) 

 

Opadniecie mgły, jak za rozsunięciem kurtyny, umoż-

liwia "odczuwanie szczęścia", wywodzące się z uważności,  

z podziwu, z zachwytu, czyli z kontemplacji okolicznego, kali-

fornijskiego krajobrazu. Korespondujący nastrojem, napisany 

kilka lat wcześniej, wiersz Szczęście (zamieszczony w tomie 

Król Popiel i inne wiersze, wydanym w 1962 roku), zawiera  

z kolei jedynie pejzażowe "odmalowanie" sceny, bez (tak się 

przynajmniej wydaje) pretekstu do dodatkowych introspekcji 

w "pejzaż wewnętrzny":  

 
SZCZĘŚCIE 

Jak ciepłe światło! Z różowej zatoki 

Choiny masztów, odpoczynek lin 

We mgłach poranka. Tam, gdzie w wody morza 

 
2 Miłosz swoje lat uniwersyteckie, a zarazem lata pracy pisarskiej  
i poetyckiej, spędził w Berkeley w miejscu nazwanym "Niedźwiedzi 
szczyt" (Grizzly Peak), skąd rozpościerał się panoramiczny widok na 
całą okolicę: miasto i zatokę San Francisco.  
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Sączy się strumień, przy mostku, dźwięk fletu. 

(Miłosz 2011: 471) 

 

Jednak zadziwia w tym poetyckim opisie jakiś (pozor-

nie) fałszywy ton, bo skąd w tak młodym historycznie krajo-

brazie (USA) "starożytne ruiny"? Wyjaśnia to, już wcześniejszy 

wers, ewokujący oniryzujący ton ("dźwięk fletu"), kiedy to au-

tor liryku po prostu zmienia konwencję i jakby z malarstwa 

realistycznego (pejzażowego) przechodzi w opis wrażeń jakie 

odczuwa "w sobie"; odczytuje i włącza (swą z europejska 

ukształtowaną wrażliwość) do amerykańskiego krajobrazu.  

 
Dalej, pod łukiem starożytnych ruin 

Widać idące maleńkie postacie, 

Jedna ma chustkę czerwoną. Są drzewa, 

Baszty i góry o wczesnej godzinie. 

(Washington D.C., 1948) 

(Miłosz 2011: 471) 

 

 Niezwykłe jest to, że wiele lat później (chociażby  

w tomie Dalsze okolice z 1991 roku) autor opublikował utwo-

ry stanowiące jakby formalne continuum, ale wprost skiero-

wane do uznanych europejskich mistrzów pędzla; pejzaży-

stów, których prace są wzorcowe dla tej malarskiej techniki  

a zarazem formy ekspresji. Pierwszym poetyckim obrazem, 

autor składa hołd J. M. W. Turnerowi (1775–1851): 

 

TURNER  

Mijają się obłoki ponad górami. 

A tu droga w słońcu, długie cienie, 

Niskie obmurowania, jakby mostku, 

Ciemnobrunatny ich kolor, tak jak wieży 

Zamku, wznoszącej się pionowo 
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Po ciemnej prawej stronie, spoza drzew. 

Drugi château daleko, na wyżynie  

Bieleje drobny, nad drzewiastym zboczem, 

Które zniża się ku drodze i dolinie wioski 

Z jej stadem owiec, topolami, trzecim 

Zamkiem(...). 

(Miłosz 2011: 992) 

 

 Malarski opis poety, który nie potrafi sobie odmówić 

"zabawy" w odtworzenie za pomocą ars poetica, kunsztu jaki 

znamionował Williama Turnera; jeszcze romantyka, ale już 

zapowiadającego wrażeniowe (impression) traktowanie ma-

larskiej formy, odważnego protoplastę impresjonistów.  

 
A najważniejsze: wieśniaczka w czerwonej 

Spódnicy, czarnym staniku, białej 

Bluzce coś niesie (pranie do strumienia?), 

Nie rozróżnić twarzy, kropka zaledwie.  

Ale szła tędy, widziana przez malarza, 

I została na zawsze, tylko po to, 

Żeby dopełniła się jego własna, 

Jemu jedynemu odkryta harmonia 

Żółto – niebiesko – rdzawa3.    

(Miłosz 2011: 992) 

 

Miłosz stosuje tu, podobne jak Turner, zabiegi formal-

ne, czerpane ze swojej werbalnej, miast barwnej palety ma-

 
3 Obraz ten, autorstwa Williama Turnera (właść. Joseph Mallord Wil-
liam Turner) zatytułowany Zamki St. Michael, Bonneville, Savoy 
(1803r.) eksponowany jest w Yale Center for British Art, w Galerii 
przy Yale University, USA. Warto dodać, że obok znajduje się obec-
nie największe poza Polską archiwum rękopisów i korespondencji 
Cz. Miłosza w Library Beinecke Rare Books and Manuscripts Library 
(Yale University Library). Zob. http://beinecke.library.yale.edu/.  
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larskiej. Zwieńczeniem ich jest odczytanie zamysłu malarza: 

"A najważniejsze: wieśniaczka (i czerwień, czerń i biel jej 

ubioru)", a potem harmoniczne dopełnienie: "żółto – niebie-

sko – rdzawa".   

  

 Kolejny utwór to analiza obrazu Johna Constable'a,  

a zarazem, nieokiełznana próba dotarcia do misternej pracy 

pejzażysty, który oddawał na płótnie nastroje kapryśnej aury 

wyspiarskiej Anglii, z jej nieustannie zmienną pogodą, tak 

trudną do uchwycenia za pomocą żmudnej techniki olejnej.   

 
CONSTABLE 

By prawdę rzec, dosyć nędzna struga.  

Trochę obfitsza w wodę pod tamą u młyna, 

Tyle żeby zwabić chłopaków. Ich wędki (...). 

Zapatrzeni w pławiki. Tam dalej, w łódce, 

Bawią się młodsi. Gdyby choć niebieska  

Była ta woda, ale chmury Anglii, 

Jak zwykle postrzępione, wróżą deszcz 

I przejaśnienie jest barwy ołowiu (...).  

(Miłosz 2011: 993) 

 

     Kontrasty: bliskie – odległe czy totalność – detal, występo-

wały w powyższych przykładach, podobnie jak rodzajowe 

scenki czy skrupulatne opisy pozornie nieistotnych fragmen-

tów. One właśnie stanowią o specyfice obrazowania poetyc-

kiego Miłosza.  

 U Miłosza stosunkowo rzadko występują opisy, któ-

rych zasadą kompozycyjną jest albo ujawniona konwencja, 

albo jaźń podmiotu (...). Od początku dominują jednak inne 

rodzaje opisu. Opierają się one – jak trafnie spostrzegł Stani-

sław Barańczak – na zasadzie metonimicznego dodawania do 
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siebie obserwowanych przedmiotów lub scenek, bądź, na przy-

pominającym ujęcia filmowe, nieustannej oscylacji pomiędzy 

tym, co bliskie, a tym, co odległe4 (Fiut 1993: 15).   

 
Uznajemy prawo 

Zmieniania tego, co smętnie realne, 

W kompozycję na płótnie, której treścią 

Jest powietrze. Jego zmienność, skoki, 

Kłębienia się obłoczne, wędrujący promień. 

Żadnej obietnicy Edenu. Kto chciałby tu mieszkać?  

Złóżmy hołd malarzowi za to, że tak wierny 

Niepogodom, że wybrał i z nimi zostaje5.  

(Miłosz 2011: 994) 

 

 Utwór kolejny z tej pejzażowej serii, zaczynający się 

od pozornie "koturnowego" hołdu składanego Camille Coro-

towi, mógł skończyć się przesadnym "laurkowym" patosem, 

lecz nie u Miłosza. Mimo, że wynosi malarza ("Imię jego świe-

tlistość"), to podkreśla zaraz, iż właśnie "widzenie" było nie-

jako jego charyzmatem ("cokolwiek zobaczył"), i podobnie jak 

samemu poecie wszystko mu (to widzenie) "ofiarowywało".    

 
COROT 

Imię jego świetlistość. Cokolwiek zobaczył, 

Niosło mu pokornie, ofiarowywało 

Swoje wnętrze bez fal, uspokojenie, 

 
4 Zob. też: S. Barańczak Język poetycki Czesława Miłosza. Wstępne rozpo-

znanie, w: Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety. Kra-
ków 1985. 

5 Obraz ten, namalowany przez Johna Constable'a (1776-1837), zaty-
tułowany jest Młodzi z Walton – młyn Stratfordu (ca. 1819-1825)  
i znajduje się w Yale Center for British Art, w Galerii przy Yale 
University (USA). 
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Jak rzeka w dymach czasu jutrzennego, 

Jak perłowa macica w czarnej muszli. 

Tak i ten port, w godzinie popołudnia, 

Ze śpiącymi żaglami, dniem upalnym (...). 

(Miłosz 2011: 994) 

 

Wspomniany charyzmat, jak podkreśla poeta, ten dar 

polega głównie na niepowtarzalnej palecie barwnej, za pomo-

cą której umiał Corot "przetłumaczyć", dokonać niejako trans-

lacji widzialnego pejzażu ("pod przebraniem chwili"), w nie-

zwykłą, rozgrywającą się na zwykłym płótnie malarskim, 

"atłasową krainę dobroci". Dodajmy, bez rezygnacji z wpisa-

nia w pejzaż, sugestywnych scenek rodzajowych ("beczkę 

toczący mężczyzna", "Konie w chomątach" etc.).  

 
Odsłaniał jasność pod przebraniem chwili. 

Drobne postacie dotychczas rzeczywiste: 

Trzy kobiety tu, tamta jedzie 

Na osiołku, beczkę toczący mężczyzna, 

Konie w chomątach cierpliwe. Był tu, znad palety 

Wołał ich, wezwał, uprowadził 

Z ubogiej ziemi trudu i goryczy 

W atłasową krainę dobroci6. 

(Miłosz 2011: 994) 

 

 Podsumowując powyższe analizy, warto zauważyć, iż 

Miłosz–poeta a równocześnie artysta plastyk, to także często 

"historyk sztuki", który, jak wybitni adepci tej naukowej dys-

cypliny (M. Poprzędzka, M. Ałpatow, A. Hauser czy w końcu  

 
6 Obraz ten namalowany przez Jean Baptiste Camille Corota (1796-
1875) zatytułowany Port w La Rochelle (ca. 1851.) znajduje się  
w Yale Center for British Art, w Galerii przy Yale University (USA).  
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Z. Herbert), nie tylko doskonale analizuje, ale też interpretuje 

prace mistrzów pędzla; ich kunszt. 

 Z kolei obrazowanie syntetyzujące, ewokuje obrazy 

jakby wykonane "ręką" mistrza akwarelisty, który w wierszu 

Spotkanie (z tomu Ocalenie) kilkoma szybkimi ruchami pędz-

la, jakby wodnymi farbkami oddaje "czerwony" świt na "za-

marzłych polach": 

 

SPOTKANIE 

Jechaliśmy przed świtem po zamarzłych polach, 

Czerwone skrzydło wstawało, jeszcze noc. 

(Miłosz 2011: 151) 

  

A może raczej to dokonany błyskawicznie, w ułamku 

sekundy zapis; jak w uchyleniu przesłony fotograficznego 

aparatu czy kamery i via obiektyw zarejestrowany "w mgnie-

niu oka". Jak celny strzał wykonany przez artystę – mistrza. 

 Podobnie celny „strzał” (ang. shot) a nawet serię (jak 

kilka krótkich ujęć filmowych), z różnych filmowych planów 

(ang. Shooting; por. Płażewski 1982: 41–42, 56–60), kadrów, 

zmontowanych za pomocą montażu, odczytamy w wierszu 

Nie więcej, z tomu Król Popiel i inne wiersze: 

 
NIE WIĘCEJ  

Powinienem powiedzieć kiedyś, jak zmieniłem  

Opinię o poezji i jak to się stało, 

Że uważam się dzisiaj za jednego z wielu 

Kupców i rzemieślników Cesarstwa Japonii 

Układającym wiersze o kwitnieniu wiśni, 

O chryzantemach i pełni księżyca.  

(Miłosz 2011: 468) 
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Dodatkowy „smaczek” stanowi tu autoironiczne wy-

znanie poety, to swego rodzaju summa o własnych możliwo-

ściach twórczych, które w podsumowaniu pierwszej strofy 

niejako przypisują sobie anty–talent do jedynie odtwórczego 

wykonywania, zapewne w większej ilości (kopii), swego ro-

dzaju kiczowatych „oleodruków” czy "landszftów": z „pełnią 

księżyca" i jaskrawym „kwitnieniem wiśni” (poeta ewokuje 

masowe reprodukcje np. japońskich pocztówek). Jak pisze 

Barańczak: 

 
(...) Tym, co szczególnie Miłosza w tej dziedzinie wyróżnia, jest 

daleko posunięta rezygnacja z tropów zbliżonych do bieguna me-

taforycznego – przede wszystkim symbolu i metafory w węż-

szym sensie – oraz symetryczne upodobanie do tropów metoni-

micznych, przede wszystkim do synekdochy. Miłosz to poeta sy-

nekdochy: krytyka chyba nigdy nie podkreślała tego dostatecz-

nie, a przecież jest to cecha i wyraźna, i nasilająca się w jego 

twórczości z biegiem lat (Barańczak 1985: 425–426)7.  

 
Gdybym ja mógł weneckie kurtyzany 

Opisać, (…). 

Tak przynajmniej jak widział szyper galeonów (…) 

Na cmentarzu, gdzie bramę liże tłuste morze (…) 

(Miłosz 2011: 468) 

 

Wyznanie to ("Gdybym ja mógł [...] / Opisać"), daje  

w efekcie opis skrajnie plastyczny, właśnie nieomal namacal-

ny, i podaje w wątpliwość wyrażone wprost przekonanie o tym, 

jakoby przeznaczeniem poety było wyłącznie manipulowanie 

konwencjonalnymi symbolami (Barańczak 1985: 425–426). 

 
7 Barańczak, przy okazji wspomnianej "krytyki", cytuje tu Schenkera 

A. M., Introduction. 
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Z opornej materii  

Co da się zebrać? Nic, najwyżej piękno. 

A wtedy nam wystarczyć muszą kwiaty wiśni 

I chryzantemy, i pełnia księżyca.  

(Montgeron, 1957)  

(Miłosz 2011: 468) 

 

Ironia i autoironia względem ograniczonych możliwo-

ści twórczych jest; pokornym wyznaniem i kokieterią zara-

zem, bo wstępny opis swej cechowej przynależności („kupców 

i rzemieślników”), nieledwie koliduje z końcowym: „Co da się 

zebrać ["z materii", w dodatku "opornej"]”? Odpowiedź brzmi 

już – we wprowadzającym balans i wyciszającą antagonizmy 

pokorę – stwierdzeniu: „Nic, najwyżej piękno”. "Piękno", jest 

tym, co "najwyżej" da się wyzyskać ze świata, jego materii. 

Poeta dotyka tu granic artystycznej explicite: wyrażalności 

przez poetyckie medium, wszystkiego, co człowiek–poeta, jest 

w stanie przekazać. 

 

 Podsumowując, warto podkreślić, że obrazowanie 

poetyckie Miłosza zawiera niezwykle często opisy krajobrazu, 

które ewokują działania artysty malarza; są tu świetnie zaob-

serwowane fragmenty (pars pro toto), stanowiące wybrany  

i zakomponowany, jak na płótnie czy już w ramie, obraz na-

malowany za pomocą jednej z technik malarskich: olejną, akwa-

relą, temperą czy nowoczesnymi farbami akrylowymi. Tak jak 

techniki, materiały i ich użycie mają znaczenie dla ekspresji, 

faktur czyli formy plastycznej, tak podobnie znaczenie mają 

zabiegi słowne. Jednak po bliższym z nimi obcowaniu, do-

strzegamy, że „technika” obserwacji rzeczywistości jest u tego 

poety często bardziej nowoczesna; przypomina błyskawicznie 

migające na ekranie kadry filmowe i składające się na całe 
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sceny ujęcia łączone w montażu, ale też opisy przypominające 

długie, posuwiste i wykonane na statywie panoramy kamery; 

czyli wręcz długie ujęcia łączące wszystkie wymienione tech-

niki (np. tzw. montaż wewnątrz–kadrowy czy wewnątrz–

ujęciowy). Te ostanie, znamionują wielkich twórców i mistrzów 

kina (np. Andriej Tarkowski, Wojciech Jerzy Has) i znakomi-

tych operatorów kamery (np. Sven Nykvist, Mieczysław Jaho-

da8). Bardzo często, niejako w osnowę werbalną, słowną szatę 

wiersza, poeta wplata obrazy jak w filmowym montażu krea-

cyjnym: kadry, ujęcia czy panoramy, z widokiem na krajobraz 

(przyrodniczy czy miejski), z ostrymi przejściami do retro-

spekcji, introspekcji psychologicznej, refleksji filozoficznej, 

metafizycznej czy teologicznej, analizy w stylu „myślenia hi-

storycznego” czy innych zabiegów formalnych. 

Pewien klucz do zrozumienia roli tej filmowo–synek-

dochicznej techniki dał Miłosz w swoim przemówieniu sztok-

holmskim, odwołując się do pamiętanej z dzieciństwa postaci 

Nilsa Holgerssona, bohatera Cudownej podróży Selmy La-

gerlöf: "Jest on tym, który leci nad ziemią i ogarnia ją z góry,  

a zarazem widzi ją w każdym szczególe, co może być metaforą 

powołania poety" (Barańczak 1985: 429). 

Wystarczy przywołać tu jeszcze raz trzy "mistrzowskie 

ujęcia" Miłosza, jakie łączą esencje obrazowania, jego poetyc-

kość, synekdochalne pars pro toto, a zarazem to, co i w plastyce 

wydaje się najistotniejsze: "zobaczenie" przez autora i (ulotny 

moment na) uchwycenie, zarejestrowanie obrazu: 
 

„Tłuste morze liżące bramę”  

 

 
8 Wystarczy tu przywołać znakomicie oddany przez M. Jahodę krajo-

braz Sierra Morena w filmowej adaptacji prozy J. Potockiego Rękopis 
znaleziony w Saragossie (reż. W. J. Has, 1964). 
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„Wstające czerwone skrzydło” 

 

„Obłoki, straszne moje obłoki”  

 

Z późnej poezji Miłosza warto na koniec przywołać 

utwór, napisany w bardzo dojrzałym już wieku, bo z okazji 

celebrowania osiemdziesiątych ósmych urodzin, ale zaczyna-

jący się od pejzażowego widoku na włoską Genuę: 

 
NA MOJE 88 URODZINY 

Miasto gęste od krytych pasaży, wąskich  

placyków, arkad, 

schodzące tarasami ku morskiej zatoce.  

(Miłosz 2011: 1151) 

 

Autor, obok talentów artysty plastyka (szkicowość, kolo-

ryzm), ujawnia tu ponownie "skłonność" ku introspekcji: 

 
I ja, zapatrzony w młode piękno (...). 

jego ruch taneczny wśród starych kamieni.  

Kolory sukien(...).  

(Miłosz 2011: 1151) 

 

Niejako z racji wieku, pojawia się także przywoływany 

wcześniej motyw summy nad własnym życiem, który ujawnia 

stan ducha poety, jego konfesyjny "krajobraz wewnętrzny", 

"pejzaż życia wewnętrznego". 

 

Dawno zostawiłem za sobą  

zwiedzania katedr i wież warownych. 

Jestem jak ten, kto widzi, a jednak sam nie przemija, 

duch lotny mimo siwizny i chorób starości. 
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Ocalony, bo z nim wieczne boskie zdziwienie. 

(Genua, 30 czerwca 1999) 

(Miłosz 2011: 1151) 

 

 Przywoływane talenty poety: pejzażysty, malarza, 

plastyka, fotografika i filmowca9, mimo wieku, mają ponad-

czasowy charakter ("nie przemija"), i wydaje się, że pochodzą 

ze sfery duchowej ("duch lotny"). Poeta samo–identyfikuje się 

tu (autotematycznie) jako ""widzący" i przez dar widzenia: 

"Ocalony". Zaświadczają o tym utwory Miłosza, w których ars 

poetica ewokuje obrazy mistrzów obecne w wielkich gale-

riach malarstwa.   
 

 

Summary: In poetic world of Czesław Miłosz (Nobel, 1980), landscapes 

occupy a very important place. The text: Poetic landscapes as a component of 

Czesław Miłosz Ars poetica, attempts to reveal, as in his poetry, the author 

did the work of a landscapes painter's artist. Love to visible world, was 

primary passion as same as looking, and seeing to feel the admiration. In the 

following stages of poetic work, by recording the landscapes he could also 

play the role of a photographer and even filmmaker. 

 

Keywords: Czesław Miłosz, poetry, literature, landscape  
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Алкогольная карта Санкт-Петербурга:  

«Обезьяньи прыжки» Елены Шварц  

и «Другой Петербург» Джона Николсона  

 

 

 

Санкт-Петербург – особенная точка на карте Рос-

сии. Город, созданный «демиургом»-Петром Великим по 

образу и подобию западных городов, пресловутое «окно  

в Европу», породивший многочисленные культурные ми-

фы и практики взаимодействия с урбанистическим про-

странством, которых не было в культуре ранее, то есть 

Петербургский текст1. 

Каждая эпоха вносит что-то новое в постижение 

души города, ориентируясь, однако, на устойчивые харак-

теристики и функционирующий комплекс художествен-

ных текстов и городских легенд. Образ эволюционирует, 

но при этом остаётся узнаваемым: амбивалентный Петер-

бург, одновременно и пышная столица, и страшный Пет-

роград-Некрополь героев Достоевского, Гоголя и Белого:  

 
1 Ср.: «Петербург имеет свой «язык». Он говорит нам своими 
улицами, площадями, водами, островами, садами, зданиями, 
памятниками, людьми, историей, идеями и может быть понят 
как своего рода гетерогенный текст, которому приписывается 
некий общий смысл и на основании которого может быть  
реконструирована определенная система знаков, реализуемая  
в тексте» (Топоров 2003, 22). 
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Петербург – центр зла и преступления, где страдание превы-

сило меру и необратимо отложилось в народном сознании; 

Петербург – бездна, «иное» царство, смерть, но Петербург  

и то место, где национальное самосознание и самопознание 

достигло того предела, за которым открываются новые го-

ризонты жизни, где русская культура справляла лучшие из 

своих триумфов, так же необратимо изменившие русского 

человека. Внутренний смысл Петербурга, его высокая траге-

дийная роль, именно в этой несводимой к единству антите-

тичности и антиномичности, которая самое смерть кладет  

в основу новой жизни, понимаемой как ответ смерти и как ее 

искупление, как достижение более высокого уровня духов-

ности (Топоров 2003, 8). 

 

Настоящей квинтэссенцией Петербургского текста 

ХХI века стала песня группировки Ленинград В Питере – 

пить (2016) и клип на неё от режиссёра Анны Пармас, ко-

торый к моменту написания данной статьи посмотрело на 

YouTube больше 82 миллионов человек. Главные герои 

музыкального видео – люди из, на первый взгляд, совер-

шенно разных миров: полицейский, типичный офисный 

«планктон», рафинированная гид Русского музея, продав-

щица и гастарбайтер-таксист, плохо говорящий по-русски. 

Красной нитью проходит мысль о том, что такая разно-

шёрстная компания, ушедшая в загул на фоне прекрасных 

открыточных видов Санкт-Петербурга, способна была со-

единиться только в этом городе. При этом, очевидно, что 

основной объединяющей силой выступает алкоголь и же-

лание праздника среди серых будней. Имплицитно, само 

собой, присутствует и тенденция к своеобразному соци-

альному бунту против обстоятельств и того, что их «среда 

заела». То есть под воздействием водки обычные «ма-

ленькие люди» XXI века повторяют стратегии поведения 
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«маленьких людей» века XIX: Евгения из Медного всадника 

Пушкина и Акакия Акакиевича из Шинели Гоголя. Текст 

песни, написанной в традиционной для фронтмена группы 

Сергея Шнурова манере, сочетающей обсценную лексику  

и метаиронию, даёт чёткую инструкцию, что делать, что-

бы жизнь в Северной Венеции была чуть менее невыноси-

мой: 

 

В Питере – пить! 

В Питере – пить! 

В Питере тире – пить! (Ленинград 2016) 

 

Популярность музыкального произведения объясняется  

в том числе и распространённостью данных культурных 

практик постижения городского ландшафта для жителей 

и гостей Петербурга. Сергей Шнуров подытожил многове-

ковые традиции и ритуалы и закрепил их в ёмкой запоми-

нающейся формуле. Алкоголиком был Мармеладов, отец 

Сонечки из Преступления и наказания Достоевского, пре-

давались обильным возлияниям на Неве герои Толстого, 

Довлатова, члены ленинградского рок-клуба, творческая 

интеллигенция, принадлежащая ленинградской второй 

культуре, и так далее. Практически единственная возмож-

ность нормально функционировать в Северной столице  

с её экзистенциальными кризисами и плохим климатом – 

выпивать. Словом, алкоголь – это неотъемлемая часть 

Петербурга и его ментальной карты, его онейрического  

и страшного образа, заметная как для местных, так и для 

приезжих, в том числе и для иностранцев, так же испыты-

вающих на себе влияние культурного метатекста.  

 Цель данной статьи – проанализировать ландшафт 

города с точки зрения практик потребления алкогольных 
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напитков и сравнить восприятие этих социальных ритуа-

лов, вписанных в Петербургский текст, на примере двух 

автобиографических книг – русской и английской. 

 Книга The Other St Petersburg (Другой Петербург) 

Джона Николсона, написанная в 1994 году и переведённая 

с сокращениями в 1995 году на русский язык В. Вольфсо-

ном (Марковым), по словам переводчика, создана «челове-

ком, ставшим нашим из не наших» (Николсон 1995, 5)  

в жанре иронического «антипутеводителя» для англоязыч-

ных людей извне, чтобы предупредить о всех возможных 

опасностях, подстерегающих их в Санкт-Петербурге. В ней 

так же присутствуют элементы «разговорника» – как Энто-

ни Бёрджесс, который в романе A Clockwork Orange (Завод-

ной апельсин, 1962) изобрёл вымышленный сленговый 

язык Надсат из смеси русского и цыганского, записанного 

латиницей, Джон Николсон тоже записывает ключевые 

понятия петербургской жизни фонетически: zamorochki, 

zapoi, podarki, vipivki, zakuski, troinoi odekolon, pivnaya и т.д. 

Нетрудно заметить, что большая часть этих «опорных» 

слов так или иначе связана с процессом потребления алко-

голя в компании. Знание культурного кода помогает отде-

лить «своих» от «чужих» уже на уровне номинации. Впро-

чем, как и в романе Бёрджесса, которому, что примеча-

тельно, идея сленга банды Алекса пришла в голову во 

время посещения Ленинграда в июне 1961 года, здесь нет 

никакого специального глоссария или сносок: то есть пе-

ред нами ещё один семиотический фильтр.  

The Other St Petersburg был издан маленьким тира-

жом и на данный момент может считаться библиографи-

ческой редкостью, представляющей чрезвычайный инте-

рес для исследователя. Произведение прекрасно вписыва-

ется в контекст Петербургского мифа русской литературы, 
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но является, тем не менее, взглядом несколько со стороны: 

самое интересное, автор не просто созерцает жизнь Се-

верной столицы и петербуржцев, он активно участвует  

в ней, вплетая свою персональную историю в Петербург-

ский текст. И часто именно алкоголь помогает иностранцу 

стать Своим, глубже понять загадочную лабиринтную ду-

шу города и приобщиться к сообществу местных. На карту 

петербургских улочек и достопримечательностей накла-

дывается второй слой – карта распития крепких напитков 

автором и его друзьями из творческой богемы (поэтов, 

художников, театральных работников, киноделов), то есть 

социальных практик, без которых, как было упомянуто 

выше, амбивалентную жизнь в Питере невозможно пред-

ставить и выдержать морально и физически. 

 Искусствовед Светлана Московская так комменти-

рует то, что автор-иностранец из Другого логично стал 

Своим, причём не только для петербуржцев, но и для рус-

ских в целом: 

 
Джон, живя в русском городе, смог сплавить свою душу с ду-

шой этого города и, путешествуя по России, в какой-то сте-

пени впитал те черты русского характера, которые отличают 

нас от многих европейцев – это глубина чувств, способность 

любить и ненавидеть глубоко, соборность, “чувство локтя”, 

чувство единой души коллектива, т.е. братство и жертвен-

ность. (Московская в Россия глазами других 2006) 

 

Джон Николсон родился в 1966 году на юге Англии 

в городке Вест-Кэмел, в Санкт-Петербург (тогда ещё Ле-

нинград) впервые приехал летом 1991 года на грузовом 

корабле «Механик Евграфов» вместе с русской женой Ири-

ной, с которой годом ранее познакомился в Лондоне. По 
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его собственному признанию в личной переписке, в СССР 

он планировал познакомиться с родственниками жены  

и провести у них только остаток лета, однако страна рас-

палась, Россия оказалась в центре мировых событий и ка-

никулы «растянулись на 17 лет». Притяжение необыкно-

венного города оказалось настолько сильным, что Ни-

колсон защитил в Бристольском университете диссерта-

цию по славистике на тему «Петербургский текст в рус-

ской литературе» и, более того, внёс большой вклад в со-

хранение исторического наследия и культурного облика 

Северной столицы и по праву заслужил звание «петер-

бургский англичанин» (Шальная история… 2003). В 2001 

году Джон Николсон купил знаменитую квартиру архи-

тектора Алексея Бубыря в бывшем доходном доме на 

Стремянной улице, 11, прекрасном образце стиля север-

ный модерн, восстанавливает богатый орнамент в парад-

ной, лепнину, окна, входную группу и другие элементы 

декора (см. Зверский модерн 2009), провёл освещение, 

однако затем квартиру пришлось продать, и теперь, по 

сообщениям очевидцев, в его отсутствие здание начало 

приходить в упадок. При этом, доходный дом на Стремян-

ной – культовое место для многих поколений: здесь, 

например, располагалось кафе «Эльф», в котором собира-

лись члены ленинградского рок-клуба такие, как Борис 

Гребенщиков и Виктор Цой, а во дворе режиссёр Алексей 

Балабанов снимал некоторые эпизоды главного фильма 

«лихих девяностых» – Брат (1997). Словом, «петербург-

ский англичанин» стал частью культурного ландшафта 

самого европейского города России и частью его новей-

шей истории. До сих пор ему принадлежат еще две мини-

гостиницы: одна – в историческом центре Петербурга «Old 
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Church Courtyard» (ул. Марата 22–24), а другая – на Василь-

евском острове (5-я линия, 10). 

 Помогал Николсон и многочисленным знакомым 

из творческой петербургской богемы, прежде всего ху-

дожникам. Известна, например, история его бескорыстной 

помощи Александру Войцеховскому: 

 

Увидев Сашины картинки, Джон аж затрясся – и устроил ему 

выставку в своей огромной квартире. Одно открытие дли-

лось три дня. А потом Саша часто спрашивал его: «Можно, 

Джон, к тебе придёт ещё человек пять (десять, семнадцать-

восемнадцать)?». «Конечно, Петрович, – кротко отвечал сэр 

Николсон, эсквайр. – Разумеется». И в течение полугода по 

его квартире шлялись непрерывным потоком чужие (о, ко-

нечно, добрые!) люди. И посылали все новые делегации… 

Этот дивный Джон выпил с Сашей водки и дал ему недоста-

ющую для печати тысячу долларов. «Джон! – заплакал Саша. 

– Когда же вернуть тебе эту кучу денег?». «Тебе пора домой», 

– англичанин убрал бутылку и закрыл вопрос. (Шальная ис-

тория… 2003) 

  

Как можно видеть, алкоголь и в реальной жизни автора 

Другого Петербурга играет важную ритуальную роль – 

приобщения, инициации, когда человек становится «сво-

им», близким, алкоголь необходим для важных деловых 

переговоров и для разговора по душам на «ты».  

По сути, книга «петербургского британца» практи-

чески целиком посвящена постижению города через алко-

голь, так как, абсолютно в соответствии со сложившейся  

в русской культуре традицией, Северная столица даже  

в 90-е годы испытывает «дефицит реальности» (Николсон 
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1995, 21), в то время как остальные городам в послепере-

строечный период остро не хватает продуктов питания  

и товаров первой необходимости. И это не постмодернист-

ская игра со стереотипом иностранцев о русских-алкоголи-

ках: совсем наоборот, во-первых, повествователь всячески 

отделяет петербуржцев от жителей других городов, во-

вторых, показывает, что водка и другие спиртные напитки 

– совершенно необходимое «топливо» для экзистенции  

в данном зыбком художественном пространстве, выстро-

енном на болотах. По мнению автора, «проблема суще-

ствования в Петербурге – это, по сути проблема попытки 

реального существования в городе, который нереален сам 

по себе» (Николсон 1995, 21). Люди пьют здесь, так как  

у них просто нет иного способа пребывать на тех же ули-

цах, где история существует нелинейно и до сих пор мож-

но встретить Достоевского и Пушкина. Петербуржцы, жи-

вя в призрачном городе, вынуждены использовать спирт-

ное, чтобы достичь адекватного городу уровня нематери-

альности и иллюзорности, убить в себе всё человеческое. 

Топоров отмечал «несовместимость этого города с мыс-

лящим и чувствующим человеком, невозможность жизни 

в Петербурге. Да, в этом городе жить невозможно, и нечто 

подлинное, последний остаток человеческого протестует 

против него» (Топоров 2003, 12). Неудивительно, что от-

сылают к алкогольной тематике даже названия некоторых 

глав книги Николсона: Краткое руководство по петер-

бургскому похмелью2, Пьяные прогулки3, Поэтическое ис-

 
2 В оригинале: A Short Guide to the St Petersburg Hangover. 
3 В оригинале: Drunken Walks. 
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пользование одеколона4. Уже в предисловии-предупрежде-

нии соотечественникам автор заявляет, что Северная сто-

лица патографична или, по крайней мере, влияет на пси-

хику и физиологию человека как длительный запой: 

 
Кто-нибудь говорил вам, что этот город заразителен? Что он 

влияет на мозг? Что он действует дегенеративно на мышцы  

и ослабляет рот? Что он разводит литературу и прочую ерунду 

быстрее, чем Лондон – крыс? Упомянул ли кто-нибудь об 

опасности употребления спиртного в Санкт-Петербурге? Вы-

дохнул ли кто-нибудь хотя бы микрослог о куда большей 

опасности, связанной с тем, чтобы вообще не пить здесь? 

Кто-нибудь осмелился сообщить вам, что Санкт-Петербург 

на самом деле не город, а состояние души? Больное, неурав-

новешенное, потенциально очень опасное состояние души.5 

 

Одной из наиболее очевидных функций алкоголя в Другом 

Петербурге 90-х годов оказывается телепортация, то есть 

способность без лишних формальных (а значит, матери-

альных и совершенно лишних в нематериальном городе) 

трудностей переносить человека из пункта А в пункт Б. 

Как уверяет автор, чтобы оказаться на пляже в Коктебеле 

 
4 В переводе на русский язык данная глава полностью отсут-
ствует. В оригинале: A Poetic Use of Eau-de-Cologne. 

5 Перевод – мой. В русской версии данное предисловие полно-
стью отсутствует. В оригинале: “Did anyone tell you that this city 
is infectious? That it does things to the brain? That it acts dege-
neratively upon the muscles and loosens the mouth? That it breeds 
literature and other nonsense faster than London does rats? Was 
any mention made of the danger of drinking in St Petersburg? Was 
any microsyllable breathed about the greater danger involved in not 
drinking here? Did anyone dare inform you that St Petersburg is not 
really a city after all, but a state of mind? A diseased, unbalanced, 
potentially highly dangerous state of mind” (Nicolson 1994). 
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необходимо просто крепко напиться рядом с аэропортом. 

Вероятно, не последнюю роль в формировании этой кон-

цепции сыграл культовый фильм Эльдара Рязанова Иро-

ния судьбы, или С лёгким паром! (1975), в котором главный 

герой-москвич таким же, почти волшебным образом при 

участии алкоголя, приходит в себя как раз в Ленинграде  

в чужой квартире.  

Однако, с точки зрения Джона Николсона, переме-

щениями в пространстве приключения не исчерпываются, 

поэтому иногда пьющий в Петербурге путешествует во 

времени, а иногда и между жизнью и смертью, что соот-

ветствует сложившейся в культуре традиции рецепции 

этого города как места лиминального, фантасмагориче-

ского, гротескного: 

 
С одной стороны, не существует лучшего способа исследо-

вать сокровенную географию Петербурга, чем вдвоём с бу-

тылкой портвейна. С другой же, география эта запросто мо-

жет завести слишком далеко; откупорив бутылку, пьющий 

никогда не может быть уверен относительно места оконча-

ния действия: что это будет за улица, парк или сад, что за го-

род, какая республика, какой год, какой крематорий (Ни-

колсон 1995, 29)6.  

 

«Сокровенная география» книги – это места, далеко распо-

ложенные от туристических маршрутов: мрачные питер-

 
6 В оригинале: “On the one hand, there is no better way to get to 

know the intimate geography of St Petersburg than in the company 
of a bottle of portwine. On the other, geography can easily go too far; 
on broaching a bottle, the drinker can never be sure where he will 
end up: on which street, in which park or garden, in which town or 
city, in which Republic, in which year, in which crematorium” 
(Nicolson 1994). 
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ские дворы-колодцы, потайные сады в них, пивные, недра 

Васильевского острова. Пожалуй, единственным названием 

в «антипутеводителе», которое о чем-то скажет иностранцу, 

является Невский проспект, но даже он изменен практиче-

ски до неузнаваемости. Прямым он оказывается только для 

«чужих» (и потому трезвых), а то время как под ногами 

«своего» проспект петляет и деформируется, может завести 

в сторону от первоначальной цели, как и положено улице 

города-лабиринта. Цель книги и предложенных в ней авто-

ром маршрутов – научить читателя-иностранца (а значит, 

через определённые ритуалы инициации сделать его «сво-

им», открыв священную тайну) самому сложному в петер-

бургской жизни – «добыть vypivka»7 (Николсон 1995, 31).  

И это не художественное преувеличение – после 1985 года  

и борьбы Горбачёва с алкоголизмом в умирающем Совет-

ском Союзе и качественного спиртного практически не бы-

ло, и водка продавалась за баснословные 10 рублей за пол-

литра, и круглосуточные точки торговли алкоголем прак-

тически все закрылись. Поэтому Джон Николсон практиче-

ски документально описывает трагедию петербуржца са-

мого начала 90-х в zapoi’е, который для поддержания своего 

состояния гармонии с городом вынужден нередко преодо-

левать нечеловеческие, почти фольклорные испытания «не 

для слабых сердцем»:  

 
отправляющийся в путь должен осилить гигантские расстоя-

ния, сносить пару обуви, не имея при этом уверенности, что  

в момент его появления не будет продана последняя бутылка. 

[…] Напиться в этом городе – вовсе не простое и не прозаиче-

ское занятие. Это путешествие с отдалённым и труднопред-

 
7 В оригинале: “procurement of vipivka” (Nicolson 1994). 
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сказуемым местам назначения. А добывания vipivki – это не 

простой обмен рублей на алкоголь. Это отдельное приключе-

ние, первая часть объёмного романа (Николсон 1995, 33)8.  

 

В переводе частично утеряна сакральность цели путеше-

ствия: автор называет петербуржца в поисках vipivki по-

английски не иначе, как the pilgrim, то есть паломником по 

местам, которые для него исполнены священного смысла. 

В связи с чем фигура странника приобретает легендарные 

масштабы: это не просто алкоголик, это исследователь 

«сокровенной географии» Петербурга с чистым сердцем, 

стремящийся к своему Граалю, к Золотому Эльдорадо, го-

товый к любому исходу. Более того, если вспомнить заме-

чание автора, процитированное выше, о том, что этот го-

род продуцирует литературу, становится очевидно, что 

даже поход за выпивкой здесь может стать триггером для 

возникновения героической истории былинных масшта-

бов. Таким образом, перед нами настоящее «путешествие 

героя» (анг. Hero’s journey), универсальный мономиф (анг. 

monomyth) в терминологии Джозефа Кэмпбелла (Campbell 

1949): когда протагонист чувствует зов приключений (Call 

to Adventure)9 и отправляется в сферу неизвестного, в ре-

зультате трансгрессии между мирами и ряда испытаний 

 
8 В оригинале: “the pilgrim has to traipse huge distances across town, 

wearing out shoe leather, uncertain that when he arrives the last 
bottle will not just have been sold. But this, as I say, is as it should 
be. Getting drunk in this city is not a simple or prosaic matter. It is  
a journey towards a distant and unpredictable destination. And the 
procurement of vipivka is not a simple exchange of roubles for 
alcohol. It is a separate journey, the first part of a larger quest” 
(Nicolson 1994). 

9 В случае Другого Петербурга этот зов вызван желанием под-
держать состояние zapoi’а любой ценой.  
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(Challenges and Temptations)10 он переживает духовную 

трансформацию и становится настоящим героем, достой-

ным награды (Gift of the Goddess)11 и возвращения домой. 

Само собой, схема воспроизведена не идеально (в частно-

сти, автор не упоминает волшебных помощников или мен-

торов12, однако черты универсального мифа прослежива-

ются, а кроме того, в Петербурге именно алкоголь облада-

ет сказочным могуществом открывать двери на «изнанку» 

города, поэтому может рассматриваться и как цель путе-

шествия, и как средство, и даже как жизненно необходи-

мое условие, без которого двери в сферу непознанного не 

откроются.  

При этом, оперируя архетипами и категориями ма-

гического сознания, автор остаётся в рамках вполне реа-

листического изображения Северной столицы: 

 
Когда я приехал в Петербург в 1991 году, там было только 

одно место, в котором можно было почти наверняка раздо-

быть алкоголь между семью часами вечера и восемью часами 

утра […]: piany ugol. Здесь, на строго определённых, погру-

жённых в мутный свет углах неподалёку от центра города, 

собирались небольшие группки неприметно одетых мужчин 

и под покровом темноты бутылки Pshenichnaya и Russkaya 

 
10 Как например, «сносить пару обуви» — частотный мотив вол-
шебной сказки, в которых, правда, необходимым условием 
инициации являлось сносить 7 пар железных ботинок, однако 
в книге Николсона само путешествие заключено в более ко-
ротких временных рамках нежели испытания сказочных пер-
сонажей, которые, пребывая в ином мире, существуют в со-
вершенно особом времени, граничащим с бесконечностью.  

11 Заветная бутылка. 
12 Helper и Mentor. 
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украдкой преодолевали короткую дистанцию между двумя 

карманами (Николсон 1995, 31)13. 

 

Несмотря на то, что «пьяные углы»14 существовали во 

многих городах Советского Союза, именно в Ленинграде-

Петербурге они вместе с другими «углами» особенно 

прочно вошли в народную топографию: «Микротопонимы 

Бермудский треугольник, Чёрный угол, Пьяный угол […] 

маркируют места сосредоточения пивных точек и винных 

магазинов в центральных и периферийных районах горо-

да» [Соколова 2017: 429]. Вадим Лурье в своём словаре 

микротопонимики Ленинграда-Питера называет пять ад-

ресов (Лурье), в свою очередь Наум Синдаловский в Слова-

ре петербуржца расширяет этот список до семи: 

  
1. Микрорайон магазина № 25 (Будапештская; ул., 49). 

2. Перекресток Бассейной улицы и проспекта Гагарина. 

3. Угол Гороховой улицы и набережной канала Грибоедова, у вин-

ного магазина. 

4. Угол Пушкинской улицы и Кузнечного переулка. 

5. Угол Садовой и Итальянской улиц. 

6. Угол Гатчинской улицы и Малого проспекта П.С. 

7. Угол улиц Некрасова и Восстания (Синдаловский 2003, 154). 

 
13 В оригинале: “When I came to St Petersburg in 1991, there was 

only one place where there was any certainty of obtaining alcohol 
between the hours of seven at night and eight in the morning […]: 
the piyany ugol or 'drunken corner'. Here, on certain dimly-lit street 
corners not far from the city centre, small groups of inconspicuous-
ly-dressed men gathered in shuffling lines, and bottles of Pshenich-
naya and Russkaya travelled furtively the short distance between 
coat pocket and coat pocket under the cover of darkness” (Nicolson 
1994). 

14 Ср.: «Пьяный угол – Разг. Шутл.-ирон. Место сбора алкоголи-
ков» (Большой словарь… 2007, 366). 
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В личной переписке автор указал, что имел в виду четвер-

тый пьяный угол из данного списка – на Пушкинской ули-

це, дом 10, который был сквотом художников в то время. 

Очевидно, что описания этого места у Джона Николсона 

носят фантасмагорический характер. Угол сам по себе как 

часть перекрестка – место, относимое фольклором к вот-

чине дьявола и черного колдовства, антуража загадочно-

сти добавляет «мутный свет» и то, что все манипуляции 

осуществляются исключительно под покровом ночи. Осо-

бы, посещающие piany ugol, таким образом, являются ча-

стью тайного общества, практически секты с определен-

ным набором ритуалов, известных «своим». Более того, 

замечание о том, что все происходит «неподалёку от цен-

тра города», на контрасте парадных и пышно украшенных 

фасадов императорских дворцов и музеев, говорит о том, 

что это именно сфера «непознанного», иной мир, куда от-

правляется бесстрашный герой и о котором даже не подо-

зревают туристы, являющиеся онтологически «чужими».   

Иронично подобные места, где в культурной сто-

лице России в 90-е ещё можно найти разливной алкоголь  

и куда совершает свой героический поход петербуржец, 

автор называет «маяками исчезающей цивилизации» (Ни-

колсон 1995, 32). Так, про историю пьяного угла Садовой  

и Итальянской (Ракова) улиц Наум Синдаловский пишет: 

 
В фольклоре социалистического Ленинграда улица Ракова 

превратилась в «Раковую улицу». Не в последнюю очередь 

из-за знаменитого в свое время микротопонима «Синяк на 

Ракова». Так в Ленинграде назывался один из самых извест-

ных распивочных буфетов на «Пьяном», как его называли  

в народе, углу улиц Садовой и Ракова. В зависимости от цве- 

та стен, который периодически, после очередного ремонта,  
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менялся от нежно-голубого до ядовито-синего, буфет в го-

родском фольклоре назывался «Голубой зал», «Голубая гости-

ная», «Синий зал», «Синяк», «Чернильница». Иногда его назы-

вали «Автопоилкой». Буфет пользовался необыкновенной по-

пулярностью. Помните присловье: «Известен всякому „Синяк“ 

на Ракова». В период «победившего социализма» раковая опу-

холь алкоголизма, как ее называли пропагандисты-ленинцы, 

и в самом деле разрасталась с такой невероятной скоростью, 

что это превратилось в проблему номер один кремлевских 

старцев. В конце концов это вылилось в «беспощадную» 

борьбу партии и правительства с пьянством и алкоголизмом. 

Знаменитый буфет на улице Ракова был переоборудован  

в гастроном. Этим борьба и закончилась. Распивать вино, 

приобретенное в гастрономе, продолжали в окрестных дво-

рах и подворотнях [Синдаловский 2009]. 

 

Добыча vipivki, как и положено мифологическому путеше-

ствию, имеет дело с чудесами, когда в совершенно неожи-

данных местах возникают настоящие сокровища. Только 

отчаянно смелый и дерзкий герой сможет поймать удачу 

за хвост:  

 
Настоящий молдавский коньяк в течение двух с половиной 

недель будет украшать полки Yeliseyevsky Magazin (краси-

вейшего дореволюционного магазина на Невском проспек-

те). Молдавское «Каберне» совершит молниеносное двух-

дневное турне по каким-то магазинам на Васильевском ост-

рове. Пять ящиков изумительного болгарского красного бу-

дут незамеченными простаивать целую неделю в супермар-

кете где-нибудь в novostroiki, современных, имеющих незем-

ной вид районах Петербурга. Эти явления называются podar-
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ki, подарки судьбы. Долго они не длятся и вряд ли когда-

нибудь повторяются (Николсон 1995, 32)15. 

 

Так, на «сокровенной» карте города появляются новые 

сигнатуры, формирующие художественное пространство  

и дополняющие традицию новыми семиотическими слоя-

ми: и если «Елисеевский» – это самый центр, известный 

каждому, а на Васильевский остров собирался прийти 

умирать Иосиф Бродский в известном стихотворении, то 

новостройки спальных районов становятся новой вехой  

в геокультурном развитии сверхтекста. Причем, необхо-

димо отметить, что их депрессивный, серый вид, не отли-

чимый от спальных районов любого другого города быв-

шего Советского Союза, как нельзя лучше вписывается 

именно в амбивалентный образ «страшной пышной сто-

лицы» с поистине дьявольскими пейзажами, несоразмер-

ными человеку. 

В своём путешествии за сокровищем петербуржец 

движется от центра на периферию, все дальше отходя от 

широко известных туристических троп и открыточных 

видов в сферу непознанного. «Елисеевский» (сейчас «Ма-

газин купцов Елисеевых») – одна из достопримечательно-

стей Санкт-Петербурга с богатыми интерьерами. Здание  

в стиле модерн, выстроенное в 1902 году, находится по 

 
15 В оригинале: “Real Moldovian konyak will grace the shelves of the 

Yeliseyevsky Magazin (the beautiful pre-revolutionary shop on 
Nevsky Prospekt) for two and a half weeks. Moldovian Cabernet will 
make a lightning two-day appearance in a shop somewhere on Vassi-
levsky Island. Five cases of a rich Bulgarian red will linger unsuspec-
ted for a whole week in a supermarket somewhere amongst the 
novostroiki, the lunar modern districts of St Petersburg. These supp-
lies are podarki, gifts from fate. They do not last long and are un-
likely to be repeated” (Nicolson 1994). 
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адресу Невский проспект, 56. В советское время магазин, 

как и его московский аналог, назывался Гастроном №1, 

однако в народной топонимике закрепилось исконное 

название. По сравнению со стандартными пунктами роз-

ничной торговли поздеперестроечного периода и начала 

90-х, в которых царил тотальный дефицит, «Елисеевский» 

мог восприниматься как пещера с сокровищами, особенно 

после реставрации торгового зала, проведённой в 1987–

1988 годах. 

Васильевский остров, также Васечка, Васин остров, 

Васька, Остров, остров имени Василия, Питерская провин-

ция (Синдаловский 2003, 35) и т.д., даже в народной топо-

нимике воспринимается как место отдалённое, практиче-

ски деревня. Примечательно, что карта «сокровенной гео-

графии» Петербурга16 (Николсон 1994, 6), открывающая 

русское издание книги, включает в себя Васильевский 

остров с узнаваемой Ростральной колонной как самый 

дальний рубеж города. При этом, интересно, что «Елисеев-

ский» на Невском не отмечен, в отличие от легендарного 

«Сайгона» или кинотеатра «Спартак».  

Поход за алкоголем по Петербургу всё больше 

начинает напоминать опасную экспедицию, военную кам-

панию или, скажем, путешествие Братства из The Lord of 

the Rings Джона Р. Р. Толкиена. Что отличает употребление 

спиртного в Северной столице? Находясь под влиянием 

Петербургского текста, Николсон подчеркивает значение 

литературы, создаваемой в этих урбанистических пейза-

жах, поэтому на «сокровенной» карте культурной столицы 
 

16 Выполнена вместе с другими иллюстрациями книги петер-
бургским художником, гравером, коллекционером, основате-
лем арт-группы «Железные семечки» Юрием Штапаковым 
(1958–).  
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места, связанные с поэтами и писателями, имеют особое 

значение. При этом их посещение органично переплетает-

ся с мономифом и такими фольклорными элементами, как, 

например, магическое число семь – ровно столько дней 

zapoi’а необходимо для достижения гармонии с Петербур-

гом и создания литературы:   

 

Город будет пройдён вдоль и поперёк не один раз. Бутылки 

из-под портвейна после употребления останутся в мирных, 

заваленных мусором двориках и благоухающих мочой подъ-

ездах. Будут замечены и узнаны дома Бродского и Хармса. 

Может состояться визит в профессиональные организации 

актёров и журналистов, где коньяк для имеющих допуск, де-

шевле и реже оказывается фальсификацией, чем в других 

учреждениях. Будут произнесены бессвязные тосты, упомя-

нуты Уфлянд и Рейн, процитирован Довлатов, призван на 

помощь Бродский. На третье или четвёртое утро некоторые 

участники zapoi’а могут отправиться спать. Но только для 

того, чтобы восстановить силы для следующего этапа мара-

фона. На седьмое утро отбившиеся члены экспедиции могут 

очнуться в больнице или в Москве. Или в Коктебеле. Но  

с этого момента всё остальное уже потеряет значение. 

Pokhmelye будет достигнуто. Оно будет достойно проделан-

ного пути. А у недельного zapoi’а могут оказаться литератур-

ные последствия17 (Николсон 1995, 36–37).  

 
17 В оригинале: “The city will be crossed and recrossed time and time 

again. Bottles of portwine will be consumed and abandoned in quiet, 
rubbish-filled courtyards and urine-fragrant stairwells. Brodsky or 
Kharms' houses will be passed and acknowledged. A visit may be 
made to Dom Actyora or Dom Dzhournalista (the professional orga-
nizations for actors and journalists) where, for those who can gain 
admittance, the konyak is cheaper and less prone to falsification 
than in other establishments. Rambling toasts will be pronounced. 
Uflyand and Rein will be remembered, Dovlatov quoted, Brodsky 
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Нетрудно, однако, заметить, что все главные сигнатуры, 

упомянутые автором, сконцентрированы в самом центре 

города. Иосиф Бродский – русско-американский поэт и лау-

реат Нобелевской премии по литературе 1987 года, жил  

в знаменитом доме Мурузи на Литейном проспекте, 24 

(проспект обозначен на карте) квартира 28 с 1955 по 1972 

гг., когда он был вынужден эмигрировать. Даниил Хармс – 

писатель-абсурдист 30-х гг., в свою очередь, жил на улице 

Маяковского, 11а (улица также присутствует на карте «со-

кровенной географии» Петербурга). Упомянутые профес-

сиональные организации также связаны с творческими 

профессиями и ленинградско-петербургской богемой: Дом 

Актёра расположен на Невском проспекте, 86, а Дом Жур-

налиста совсем рядом – на Невском, 70. «Сокровенная» кар-

та в антипутеводителе наложена на реальную карту горо-

да для туристов и во многом с ней совпадает, однако несет 

иную функцию: вместо достопримечательностей перед 

нами карта сокровищ, подарков судьбы. При этом алкоголь 

может и не быть конечной точкой приключения, для Ни-

колсона и его богемных друзей главным в Петербурге оста-

ется творчество и способность продуцировать смыслы.  

 Повествователь, авторское alter ego, постоянно иро-

низирует над петербуржцами, городом и собой в нём, одна-

ко в некоторые моменты он предельно серьёзен, например, 

 
invoked. On the third or fourth morning, several members of the 
zapoi may retire to bed. But only to recoup strength for the next 
stage of the marathon. On the seventh morning, stray members of 
the expedition may wake up in hospital or Moscow. Or Koktebel. But 
by this time, nothing much will matter anymore. True pokhmelye 
will have been reached. The journey will have been worth it. The 
aftermath of the week-long zapoi may well turn out to be literary” 
(Nicolson 1994). 
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говоря об истинных функциях алкоголя в Северной столице 

с тщательностью антрополога-профессионала: 

 

Шутки в сторону, пить в этом городе не столько обязательно, 

сколько жизненно необходимо. Без алкоголя Санкт-Петербург 

раскололся бы и распался на части. Спиртное – это: 1) заня-

тие, способ не терять время зря; 2) призвание; 3) мощная со-

циальная сила – великий уравнитель и гуманизатор; 4) фор-

ма инакомыслия; 5) целая культура сама по себе, пожалуй, 

единственная истинная культура, которая существовала 

здесь в годы советской власти. Спиртное и его распитие при-

дают форму жизни в этом городе. И, в течение действительно 

долгого времени, напиваться сильно и часто было един-

ственным честным, единственным по-настоящему порядоч-

ным и человечным способом заявить о себе здесь.18 

 

И если в упомянутом в самом начале данной статьи, клипе 

группировки Ленинград В Питере – пить иллюстрируется 

третья уравнивающая функция водки, то в книге самого 

Джона Николсона основное внимание уделяется второй: 

его петербуржцы – герои мономифа, чувствующие зов при-

ключений, призвание, сакральность данного занятия. 

  

 
18 Перевод – мой. В русской версии данный пассаж отсутствует.  
В оригинале: “Joking apart, drinking in this city is not so much 
compulsory as utterly essential. Without alcohol, St. Petersburg would 
crack and fall apart. Drink is: 1) an occupation, a way of not wasting 
time; 2) a vocation; 3) a powerful social force – a great equalizer and 
humanizer; 4) a form of dissidentship; 5) a whole culture in itself, 
perhaps the only true culture that existed here during the years of 
Soviet rule. Drink and drinking give shape to life in this city. And, for 
a long long time, to get drunk heavily and often was the only honest, 
the only truly decent and human way of applying oneself here” 
(Nicolson 1994). 
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Однако интересно, что «петербурский англичанин», хоро-

шо знакомый с историей русской литературы, не обходит 

стороной алкоголизм как форму социального бунта, опи-

санного, например, в рассказах Сергея Довлатова. Что осо-

бенно важно – это пятая функция, характеризующая так 

называемую «ленинградскую вторую культуру» 70-х годов 

андеграундных писателей, поэтов, художников, филосо-

фов и критиков. Их работы распространялись в самиздате 

и тамиздате, а также на закрытых квартирных чтениях  

и собраниях. Распитие крепких спиртных напитков в бо-

гемных компаниях всегда сопровождало чтения и фило-

софские диспуты (да и любую творческую активность)  

и было неотъемлемой частью этой культуры, точно под-

меченной Николсоном в Другом Петербурге. 

 
Ленинградский андеграунд состоялся […] в результате взаи-

модействия уникальной концентрации «умственных сил»  

с особыми традициями города, уходящими корнями в XIX век 

и бережно хранимыми уцелевшими петербуржцами. Это со-

четание факторов сформировало особые условия для появ-

ления мощного пласта альтернативной культуры в городе. 

(Бунтури 2011, 89).  

 

 Яркой иллюстрацией пятой функции спиртного  

в Северной столице может служить автобиографический 

рассказ Елены Шварц, ключевой фигуры ленинградского 

андеграунда19 и участницы неофициального объединения 

«Клуб–81», Обезьяньи прыжки (1996). Она была известна 

 
19 Испытывая на себе влияние Петербургского текста, Елена 
Шварц являлась продолжательницей традиций русской литера-
туры. См. подробнее об этом пласте ее творчества: Воронцова 
2016, 80–91. 



KRISTINA VORONTSOVA 

 

 
79 

своим богемным жизнетворчеством, частично в духе Се-

ребряного века русской культуры: кроме визионерской 

поэзии, её славу также составляли скандалы, рукопри-

кладство и умение выпивать (Zitzewitz 2015, 111). Детство 

поэтессы прошло в легендарном театре БДТ, в котором её 

мать, Дина Шварц, была завлитом и правой рукой Товста-

ногова, в окружении легендарных актёров уровня Смокту-

новского, настоящей богемы20. В то время, по словам Ирэ-

ны Орловой, в их доме «бывали все актёры БДТ. Стояла 

непробудная пьянка. Тогда же и Лена научилась пить» 

(Курас 2016).  

Алкоголь, действительно, становился для творче-

ских людей Ленинграда периода брежневского застоя – 

формой самовыражения, диссидентства и культуры. Так,  

в маленькой поэме 1976 года Простые стихи для себя  

и для Бога Елена Шварц поэтизирует образ водки, основы-

ваясь на чистоте этого спиртного напитка. В третьей части 

поэмы Жалоба водки лирическая героиня приходит к вы-

воду, что её душа, частичка божественного в смертном 

теле – это столь же едкая и прозрачная субстанция, «бого-

ва водка»:  

 
Боже, 

Благодарю Тебя – 

Я не квас, не ситро, 

А чистая водка в твоих погребах (Шварц 2002, 86). 

 

Виктор Топоров, переводчик и близкий друг Евгения Вен-

зеля, поэта и первого мужа Елены Шварц, так вспоминает 

 
20 Об этом времени можно подробно прочитать в книге расска-
зов Елены Шварц Видимая сторона жизни и в мемуарах Дины 
Морисовны (Шварц 2001). 
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роль алкоголя в их семье (интересно в данном контексте 

упоминание кафе «Сайгон»21, которое говорит само за себя 

и которое во время написания The Other St Petersburg стало 

легендой и попало на карту «сокровенной географии» Пе-

тербурга): 

 
Год спустя мы с Евгением Вензелем пригласили её в гости: бу-

тылка водки, большая бутылка венгерского бренди, бутылка 

шампанского и лимон. 

Роман их (а затем и брак) был долог и мучителен; Лену он ис-

калечил, а Женю сломал. У неё был салон, а у него – «Сайгон» –
и рифмовалось одно с другим как-то криво. 

– Почему тебя вчера не было? 

– Я уже ехал к тебе, но по дороге случайно встретил у «Сайго-

на» Топорова. 

– Случайно встретить Топорова у «Сайгона» – это всё равно 

что случайно встретить на Московском вокзале проститутку! 

Поэтические посиделки он ненавидел настолько, что, когда  

к Лене приходили братья и сёстры по несчастью, прятался на 

всё время визита в платяном шкафу. 

Иногда, впрочем, вырывался оттуда и выгонял […] всю захме-

левшую в основном от стихов шатию-братию. 

Чаще, правда, гостей выгоняла сама буйная во хмелю Елена 

(Топоров 2010). 

 

 
21 «Кафетерий от ресторана “Москва”, угол Невского пр. и Вла-
димирского пр. 2/49» (Лурье). «Сайгон» появляется на карте 
Ленинграда в 1964 году и становится «продолжением петер-
бургского мифа о салонах прошедших эпох, как “символ второй 
настоящей культуры”» (Бунтури 2011, 93), в то время как для 
милиции и добропорядочных советских граждан «Сайгон» 
оставался рассадником инакомыслия, хиппи и, конечно, пьян-
ства.  
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В автобиографической прозе Елена Шварц сама большое 

внимание уделяет описанию своего поведения «во хмелю» 

в юности. Рассказ Обезьяньи прыжки посвящён так назы-

ваемым Шимпозиумам (или собраниям Обезьяньего обще-

ства), которые проходили с января 1975 года по 1982 год 

по инициативе Шварц раз в месяц22 (с перерывами) 14 

числа и одну из наиболее трагичных страниц истории этих 

собраний, в которой злоупотребление алкоголем сыграло 

не последнюю роль. Для салона была характерна игровая 

направленность «оригинального сценария поведения» 

(Бунтури 2011, 97), что исследователи связывают с давней 

петербургской традицией «литературно-пародийных об-

ществ» (Шимпозиум 1977)23 при одновременно жестком 

регламенте и «ритуализированности» всех осуществляе-

мых практик. По Уставу общества, например,  

в нём должно числиться не более 12 членов. Возглавлял 

Шимпозиум сменный вожак, вооружённый гигантским сухим 

стручком неизвестного тропического растения. Ему разре-

шалось вести себя агрессивно: он мог обрывать собеседни-

ков, громко бить себя в грудь в знак восторга или недоволь-

ства, обезьянничать (Самиздат Ленинграда 2003, 465). 

 
22 У Шварц: «Собирались раз в две недели» (Шварц 2008, 282). 
23 Несмотря на то, что многие исследователи прямо указывают 
на традицию, восходящую к рыцарскому ордену вольных обе-
зьян Алексея Ремизова (см. Самиздат Ленинграда… 2003, 465), 
и самиздатовский журнал „37”, который издавали многие 
участники Шимпозиумов, и сама Елена Шварц в анализируе-
мом рассказе утверждают, что это не так. Ср.: «Не помню, как 
оно началось и почему так было названо (к Ремизову это во 
всяком случае, не имело отношения, о его “Обезволпале” про-
читали мы все уже позже)» (Шварц 2008, 282). Впрочем, по-
этесса, известная своей любовью к игре и мистификации, по-
стоянно отходит от истины даже в деталях. 
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Свидетельство 1977 года описывает собрания так:  

 
"Игры" участников "Обезьяньего общества" серьезны и ско-

рее напоминают античные философские симпозиумы. На 

каждом "шимпозиуме" /так называются ежемесячные собра-

ния членов общества/ читаются два доклада, один из кото-

рых посвящен поэзии, другой – истории. Это соединение не 

случайно: все участники "Обезьяньего общества" ощущают 

глубочайшее внутреннее родство поэзии и истории, нераз-

рывную связь этих двух областей человеческого духа – связь 

в наши дни мало осознаваемую, почти забытую. Доклады 

оцениваются тайным голосованием шнурами разных цветов. 

(Шимпозиум 1977)  

 

Из шнурков связывался «обезьяний хвост», по которому 

можно было определить место «обезьяны» в иерархии 

сообщества. Как и для любой закрытой структуры, здесь 

был свой культурный код, позволяющий отделить «своих» 

от «чужих». Одно из самых жёстких правил на собрании 

касалось имён, участникам дозволялось пользоваться толь-

ко прозвищами: брат Оранг – Виктор Кривулин, брат Кинг-

Конг – Борис Останин, брат Ленивец – Евгений Пазухин, 

сестра Марикина – Татьяна Горичева, сестра Шимп – сама 

Елена Шварц (расшифровку прозвищ см. Самиздат Ленин-

града… 2003, 465; Берг) и т.д.  

Неофициальная часть собрания «обезьян» включала 

в себя обязательное распитие алкоголя. Выбор основного 

напитка, видимо, был связан с концепцией «боговой вод-

ки» хозяйки салона из приведённого выше стихотворения, 

созданного примерно в те же годы: «После докладов обще-

ство приступало к распитию спиртных напитков, которые 

допускались крепостью не ниже 40 градусов и непременно 

с растительными добавками» (Самиздат Ленинграда… 
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2003, 465). Елена Шварц так описывает ритуалы литера-

турно-исторического общества, построенные вокруг алко-

голя: 

 
Распивались каждый раз выдуманные напитки, тому, кто их 

придумывал, полагалась награда и почётный титул. То это 

была водка с изюмом, или она же ярко-зеленая с березовыми 

почками, то перчёное вино. Перед тем как их распить, все 

терпеливо слушали доклады, их было каждый раз два (и до-

кладчика соответственно два), один о каком-нибудь стихо-

творении, другой – о каком-нибудь дне в истории, причём 

день должен был быть таким, что если б его не было, то все  

в истории пошло бы иначе. (Шварц 2008, 283) 

 

В романе Михаила Берга Момемуры (1984), изобилующем 

аллюзиями на представителей «второй культуры», собы-

тия, происходившие с ними в реальном Ленинграде, изме-

нены и перенесены в эмиграцию, поэтому Обезьянье об-

щество названо «патриотическим», а алкоголь выбирается 

с учётом извечной «тоски по Родине»: «члены бpатства обя-

заны были пpиносить по бутылке патpиотического белого 

– теpпкий, матово-белесый и ужасно кpепкий напиток, бо-

лее дpугих напоминавший pусскую водку» (Берг). Мета-

фора достаточно прозрачна: это не тоска по «покинутому» 

Советскому Союзу, для творческой ленинградской богемы, 

находящейся во внутренней эмиграции, это тоска по ис-

тинной русской культуре, которая была частью культуры 

европейской и связь с которой оказалась разорвана после 

1917 года. 

Если говорить о привязке к реальной карте Петер-

бурга, то Шимпозиумы проводились либо в квартире са-

мой Шварц (Школьная ул., 8), либо у историка и социолога 
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Владислава Долинина (ул. Воинова, 44б). В Обезьяньих 

прыжках есть только одна отсылка к географии Северной 

Пальмиры: «На другой день мы собрались у брата Мака на 

Шпалерной» (Шварц 2008, 284). Интересны в данном слу-

чае два момента. Во-первых, историческое название Шпа-

лерной было возвращено только в 1991 году, во времена 

Шимпозиумов это была как раз улица Воинова. Во-вторых, 

у Шварц Долинин выступает под кличкой «брат Мак», од-

нако, по свидетельствам других членов общества, он был 

«братом Лемуром», также выступающим в тексте рассказа. 

Можно предположить, что перед нами очередная мисти-

фикация, призванная запутать читателя вполне в духе 

лабиринтного Петербургского текста. Кроме того, на Шпа-

лерной расположен особняк графа Шереметьева, в кото-

ром в советское время находился Дом писатели имени  

В.В. Маяковского (сгорел в 1993). В Чудесных случаях и та-

инственных снах (1996) Елена Шварц, вспоминая чтение 

стихов в этом здании, говорила, что чувствовала ангелов  

в заднем ряду зрительного зала. Возможно, «брат Мак» – 

это в некотором смысле ироническое сокращение фами-

лии поэта, имя которого носило общество советских писа-

телей, покровитель салона Шварц и всей «второй культу-

ры» с её тоской по мировой традиции и Серебряному веку. 

При этом, в остальном Шварц относительно точна в опи-

сании судьбы Долинина, арестованного КГБ 14 июня 1982 

года за «антисоветскую пропаганду», что позволяет всё-

таки опознать его под искажённым псевдонимом24.   

 
24 Единственное, Шварц утверждает, что основанием для ареста 
стала статья в «Гранях», хотя на самом деле это был целый ряд 
публикаций в журнале «Посев». 
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Определённая путаница с именами присутствует  

и в описании самого драматического момента Шимпозиу-

мов, после которого они плавно сошли на нет. Алкоголь 

становится катализатором интерперсонального конфлик-

та: «Однажды один из братьев, кажется, Лемур, пришел 

почему-то задолго до начала шимпозиума и принес водку. 

Когда все обезьяны собрались, я была уже очень пьяная, 

но опьянение было незаметным для окружающих, а в го-

лове царила пронзительная ясность» (Шварц 2008, 286). 

Иными словами, была нарушена очередность регламента, 

правила общества, и именно это привело к трагическим 

последствиям, а не, собственно, алкоголь, являвшийся ор-

ганичной частью этих встреч.     

 
В тот вечер, как назло, доклад делал новичок, самолюбивый 

и малоталантливый. Я принялась задавать ему ехидные во-

просы и прерывать чтение смешными, видимо, раз все смея-

лись, замечаниями. Автор же краснел, бледнел и, вместо того 

чтоб ответить мне шуткой же, страшно злился. 

Наконец меня просили замолчать и дать ему возможность до-

читать свое сообщение. Но я не унималась. Тогда брат Оранг 

сказал мне, что если я не замолчу, то он меня вынесет в другую 

комнату (что он уже однажды делал) (Шварц 2008, 286). 

 

В романе Михаила Берга, в котором данный эпизод как 

один из ключевых для «общества обезьян» также описан, 

хотя и иносказательно. «Новичок», если верить писателю – 

«брат Ленивец», то есть Евгений Пазухин, искусствовед, 

философ, критик, член редакции журнала „37”, однако 

конфликт пьяной поэтессы развивается не с ним, а с бра-

том, который решил восстановить протокол заседания: 
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…когда он действительно подошел ко мне сзади, я, не глядя, 

схватила бутылку с вином и, даже не оборачиваясь, сильно,  

с размаху ударила его, как я думала — в живот. Высокий брат 

Оранг присел, чтобы поднять меня, и удар пришелся, увы, по 

голове. 

Когда я обернулась, он сидел на корточках, закрыв лицо ру-

ками. Потом он сделал движение, будто хочет меня стукнуть, 

но, вскочив, убежал. 

[…] Пошли искать Оранга, его нигде не было, потом нашли 

его на балконе, две обезьяны вывели его оттуда под руки. 

Вид его был страшен, он был похож на буддийскую икону из 

книги Льва Гумилева, с лицом, залитым кровью, он походил 

на страшного бога смерти Яму. 

«Извини, извини», – шептала я. «Уйди, только уйди», – отве-

чал Оранг (Шварц 2008, 287). 

 

Брат Оранг – это обезьянья кличка поэта Виктор Криву-

лин, однако он сам в воспоминаниях об этом «смертоубий-

ственном» эпизоде жертвой сестры Шимп называл друго-

го человека:  

 

Только чудо спасло брата Кинконга, когда на его голову об-

рушилась бутылка водки – сестра Шимп была выведена из 

себя во время затянувшейся неофициальной части. Удар 

пришелся по виску, миллиметр ниже – и наши игры стали бы 

достоянием судебной хроники (Кривулин). 

 

Этим псевдонимом пользовался поэт и редактор самизда-

товского журнала „Часы” Борис Останин, который в лич-

ной переписке подтвердил, что удар по случайности до-

стался ему, хотя предназначался Пазухину. Примечатель-

но, что в романе Михаила Берга агрессия в отношении 

брата Кинг-Конга ограничивается ругательствами и вы-
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плёскиванием вина ему в лицо: вероятно, как метафора 

крови.  

С чем связано это желание скрыть истинного по-

страдавшего в Обезьяньих прыжках? Прежде всего, как ав-

тор-постмодернист Елена Шварц создает особую реаль-

ность игры с читателем, метареальность и продуцирует 

художественный текст, а не документ. Её персонажи – это  

в первую очередь герои произведения, выдуманные alter 

ego, а не реальные поэты, писатели, историки и деятели 

«второй культуры». Для авторского сознания и художе-

ственного мира Шварц важно не с кем и когда, а что именно 

произошло и какие метафизические «сокровенные» по-

следствия эти события имели: автор, таким образом, пыта-

ется выявить универсалии функционирования культуры 

Петербурга, для которых алкоголь, как указывал Джон  

Николсон, имел сакральное культуроцентричное (и, опре-

деленно, культурогенное) значение. Борис Останин в лич-

ной переписке высказывает более прозаическую версию: 

возможно, поэтесса, находясь под воздействием алкоголя,  

просто не запомнила, с кем ввязалась в драку в 70-е, и, сле-

довательно, не смогла точно воспроизвести события в 1996  

году. 

Подводя итоги, хочется еще раз подчеркнуть значе-

ние формулы «в Питере – пить» для обоих авторов. Приме-

чательно, что алкоголь и умение «употреблять» для петер-

буржцев является культурным кодом, позволяющим выяв-

лять своих, поэтому приезжий иностранец легко становит-

ся частью Петербургского мифа. Спиртное связано напря-

мую с основными характеристиками Петербургского тек-

ста русской литературы: зыбкий город-мираж, построен-

ный на болотах, воспринимается лучше и проницательнее 

пьяницами. Они в состоянии увидеть его «сокровенную 
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географию» и мифопоэтические ужасы. Естественно, рас-

сматриваемыми функциями роль алкоголя для жителей 

Петербурга не ограничивается, поэтому данное исследо-

вание имеет все перспективы продолжения на ином мате-

риале.  

 

 
Summary: Alcoholic Map of Saint-Petersburg: “Monkey’s Jumps” by Elena 

Shvarts and “The Other St Petersburg” by John Nicolson. This paper focuses 

on a so called “secret map” of Saint Petersburg created by two authors from 

different cultures – Russian and British – in the context of the notion of 

“Petersburg text” and “Petersburg myth”. Alcohol is supposed to be a key 

universal element of this perception. On the material of The Other St Peters-

burg (1994) by John Nicolson and Monkey’s Jumps (1996) by Elena Shvarts 

the author of the paper attempts to reveal a pattern of interconnections 

between the rituals of drinking and Petersburg culture.     

 

Keywords: Elena Shvarts, John Nicolson, Petersburg Text, alcohol, Leningrad, 

underground, bohemia 
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Przestrzeń we współczesnej literaturze dziecięcej:  

książka ilustrowana, książka typograficzna,  

książka konwergencyjna. Zarys problematyki 

 
 

 

 O przestrzeni w ksiąz ce dziecięcej moz na mo wic  wiele. 

Moz na rozpatrywac  tę interakcję geografii i literatury w kate-

goriach zaro wno tres ci, jak tez  strukturalnej budowy danego 

utworu, interpretując (w zalez nos ci od zamierzenia badaw-

czego) s wiat przedstawiony w teks cie lub ukryte w tres ci 

elementy znaczeniowe, symboliczne i wyobraz eniowe, składa-

jące się na konstrukcję tła, w kto rym osadzona jest dana nar-

racja1. W przypadku ksiąz ki dziecięcej przestrzen  jako zasada 

 
1 Patrz rozważania na temat rozróżnienia lokalizacji faktycznej, i prze-
strzeni metafizycznej, zdeterminowanej poprzez sens dzieła, o któ-
rych pisze Herman Meyer: „Lokalizacja określona bywa przez dane  
o charakterze faktycznym i empirycznym, a więc np. przez wymie-
nienie nazw geograficznych czy też nazw ulic itd. Natomiast prze-
strzeń ma charakter bardziej duchowy; jest to obdarzona określo-
nym kształtem ekspresja ludzkiego odczuwania, przy której można 
pozwolić sobie na rezygnację z dookreśleń natury faktycznej, przez 
co bynajmniej nie ulegnie pomniejszeniu właściwa owej formie eks-
presji zdolność przekazywania myśli. Tym samym stwierdzamy, iż 
ową nasyconą sensem i przeżytą przestrzeń znamionuje pewna po-
tencja symboliczna – chociażby nawet ten jej symboliczny charakter 
nie został przez twórcę zaznaczony czy wyrażony explicite” (Meyer 
1970: 254). 
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organizacyjno-kompozycyjna rzutująca na tematykę moz e byc  

zatem fantastyczna, osadzona terytorialnie w nakres lonej 

przez autora zmys lonej krainie skonstruowanej na wzo r real-

nego s wiata; fantastyczno-realistyczna, czyli zawierająca w sobie 

elementy znane z z ycia codziennego przemieszane z symbolicz-

nymi wytworami wyobraz ni; oraz realistyczna, czyli dziejąca 

się w s wiecie „obok nas”, pozbawionym wszelakich imagina-

cyjnych ozdobniko w, oddająca dosłownie codziennos c  i po-

zbawiona magicznej, bas niowej ornamentyki. Przykładem 

wprowadzenia przestrzeni pierwszego rodzaju jest wszelaka 

dziecięca i młodziez owa literatura fantastyczna, z ogromnym 

naciskiem na kultową two rczos c  J.R.R. Tolkiena, kto ry kon-

strukcję s wiata S ro dziemia zaczął od stworzenia tamtejszego 

języka (w mys l Gadamerowskiej zasady, z e „s wiat bez języka 

nie istnieje”; por. Garncarek 2012: 77-95), co stwarza symula-

cję prawdziwos ci s wiata przedstawionego. Geopoetyka utwo-

ru (rzeczywis cie oparta na tradycyjnie ujętym, geograficznym 

widzeniu s wiata – Tolkien chętnie kreował dedykowane tek-

stowi mapy, ilustrujące jego widzenie przestrzeni) skon-

struowana jest zatem od podstaw, nie posiadając z adnych 

odniesien  do rzeczywistos ci przestrzennej znanej czytelniko-

wi. Podobnego zresztą zabiegu dokonuje Ursula LeGuin powo-

łując do z ycia Ziemiomorze, czy Frank Herbert kreując s wiaty 

Diuny. Przestrzen  fantastyczno-realistyczna (mieszana) wy-

stępuje przykładowo w serii ksiąz ek o Harrym Potterze J. K. 

Rowling, i w cyklu Opowieści z Narnii C. S. Lewisa – w obydwu 

tych przypadkach następuje przeniesienie bohatera (zwykle 

odbywa się to za pomocą jednego z elemento w przestrzeni, 

jakim jest – w większos ci przypadko w magiczny – rekwizyt, 

mający teleportacyjne włas ciwos ci) ze s wiata realnego do 

całkowicie nieznanej, wymys lonej krainy, kierującej się swoi-

mi zasadami, pełnej indywidualnej symboliki i charaktery-
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stycznych jedynie dla niej postaci. Przestrzen  realistyczna  

(w ujęciu literatury wspo łczesnej/najnowszej) konstruowana 

jest poprzez osadzenie fabuły w całkowicie znanym czytelni-

kowi s rodowisku, operując znaczeniami semantycznymi z naj-

bliz szego otoczenia: w przypadku ksiąz ki dziecięcej często są 

to dom bohatera, podwo rko, najbliz sza okolica, szkoła. Auto-

rami osadzającymi two rczos c  na takim planie przestrzennym 

są przykładowo Grzegorz Kasdepke czy Paweł Beręsewicz, 

piszący o codziennych problemach dzieci wczesnoszkolnych. 

 Powyz szy podział konstrukto w przestrzennych jest 

dos c  schematyczny; posiada folklorystyczny rodowo d, i sto-

sowany jest w kreacji fabuły od najdawniejszych opowies ci, 

nie tylko tych skierowanych do odbiorco w dziecięco-mło-

dziez owych. Jednak w latach 50. ubiegłego wieku nastąpił 

dynamiczny rozwo j jeszcze jednego aspektu przestrzennego 

ksiąz ki dziecięcej – ilustracji. Do lat wojennych grafika w pu-

blikacjach dla dzieci stanowiła jedynie tzw. wklejkę, ilustrują-

cą dany fragment (często podpisaną wybranym cytatem, kto ry 

miała ilustrowac ). Po wojnie dostrzez ono potencjał i potrzebę 

wspo łidącej z tekstem wizualizacji fabuły, co zaowocowało na 

terenie naszego kraju dynamicznym rozkwitem tzw. „szkoły 

polskiej ilustracji”, w tym ilustracji ksiąz ek dziecięcych, przed-

stawicielami kto rej byli chociaz by Jo zef Wilkon , Janusz Stanny 

czy Bohdan Butenko. Niestety, pod koniec lat 80. nastąpił re-

gres, i idący w s lad za globalnymi trendami zalew polskiego 

rynku ksiąz ki dziecięcej wszelaką „disneyowsczyzną” – w tym 

publikacjami postfilmowymi i ilustracją „quasi-disneyowską”; 

„disneyopodobną”, kto rej to przykładem są ksiąz ki ilustrowa-

ne np. przez Renatę Krzes niak, jak tez  całe serie ochoczo 

sprzedawanej w placo wkach pocztowych klasyki wierszy 

dziecięcych ukazujących się nakładem wydawnictwa Sara, kto -

re pozbawione są (niestety) nazwiska grafika. Dopiero około 
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roku 2000 ilustrowana ksiąz ka dziecięca zaczęła przechodzic  

renesans, przeradzając się ze znanej dotychczas ksiąz ki ob-

razkowej w tzw. picturebook'a. To anglojęzyczne pojęcie zna-

czy nieco więcej niz  stosowane w języku polskim odpowied-

niki: picturebook jest ksiąz ka obrazkową, w kto rej tekst i obraz 

stanowią integralną całos c , lecz niekoniecznie mogą funkcjono-

wac  odrębnie. Według Joanny Olech, polskiej pisarki i graficzki, 

„zadaniem [wspo łczesnego] ilustratora jest narysowac  to, czego 

w teks cie nie ma2”: rozwija to spektrum odbiorcze czytanego 

tekstu, przestrzen  narracji poszerza się o aspekt wizualny, 

kto ry za pomocą wielu rekwizyto w ilustracyjnych (zaro wno 

symbolicznych, jak tez  rzeczywistych) wzbogaca percepcję 

wczes niej jedynie linearnego tekstu, dodając mu tro jwymia-

rowos ci. Zabieg takiego teatralizowania utworu zastępuje i eli-

minuje znane wczes niej z dramatu didaskalia, za pomocą kto -

rych przestrzen  była wizualizowana; ilustracja stanowi obra-

zową, wspo łistniejącą z tekstem weryfikację przestrzeni, jed-

noczes nie ją determinuje i schematyzuje. Wpisuje się to w kon-

cepcję korespondencji sztuk wizualnych i literatury, w kto rej 

kategoria przestrzeni pojmowana jest jako zjawisko trans-

dyscyplinarne (Wysłouch 2009/2010: 47-60). Synteza tekstu  

i ilustracji w formie picturebook'a pokrewna jest takz e defini-

cji performance'u i konceptualnos ci sztuki stworzonej przez 

Rafała Solewskiego, kto ry jako gło wne atrybuty przestrzeni 

stworzonej za pomocą zro z nicowanych s rodko w autorskich 

(zatem ro wniez  tej obecnej w ksiąz ce dziecięcej) wymienia 

przede wszystkim metaforę, alegorię i symbol (Solewski 2007). 

 
 

2 Z wykładu Joanny Olech „Współczesna ilustracja w książkach dla 
dzieci”, wygłoszonym w dniu 25. 02. 2013 na studiach podyplomo-
wych Uniwersytetu Warszawskiego „Literatura i książka dla dzieci  
i młodzieży w świetle wyzwań nowoczesności”. 
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 Warto w tym konteks cie przywołac  ilustratorską 

two rczos c  Joanny Concejo, wspo łpracującej z ro z nymi auto-

rami. Z pisarzem Markiem Bien czykiem stworzyli w 2013 

roku picturebook Książę w cukierni, za kto ry otrzymali w tym 

samym roku nagrodę Polskiej Sekcji IBBY. Ksiąz ka ta operuje 

zupełnie nowatorskim zastosowaniem kategorii przestrzen-

nej: o ile bowiem sama fabuła rozgrywa się przy stoliku w ka-

wiarni/cukierni, o tyle forma ksiąz ki nadaje jej zupełnie nowy 

wymiar. Ksiąz ka obala bowiem wszelkie dotychczas poznane 

konstrukty edytorskie; s miało nawiązuje do ksiąz eczek typu 

pop-up books, wychodząc w zupełnos ci poza ich ramy – składa 

się bowiem z jednego arkusza wydawniczego, złoz onego w sze-

s ciometrową harmonijkę, kto rą moz na oglądac  zaro wno jak 

ksiąz kę standardową, czyli kartkując, ale takz e moz na ją „roz-

ciągnąc ” na całą jej długos c , bądz  ustawic  w okrąg (co chyba 

jest najlepszym aspektem interpretacji przestrzennej, podkre-

s lającym cyklicznos c  i bezustannos c  padających w fabule py-

tan , gło wnie o istotę szczęs cia). Ustawienie przestrzenne tej 

publikacji podkres la kameralnos c  przestrzeni: para prowa-

dząca swoiste filozoficzne dysputy wydaje się byc  oderwana 

od s wiata realnego; w ich zamkniętej przestrzeni (zdetermi-

nowanej przez formę ksiąz ki) obecni są tylko oni, i wypieki, 

kto rymi umilają sobie z ycie, oraz bezustannie pojawiający się 

na ilustracjach... niedz wiedz  (metafora wszechobecnego, ogrom-

nego smutku – łasego na ro wnie metaforyczne słodycze).  

W ksiąz ce tej ro wniez  intertekstualny kontekst interpretacyj-

ny odnosi się do przestrzeni – ro z a Małego Księcia metafo-

rycznie przeistacza się w ro wnie kłującą Kaktusicę Księcia 

Duz ego, i razem skazani są na egzystencję na malen kiej, wya-

lienowanej planecie, będącej odrębną, zamkniętą strukturą. 

Nietypowo edytorska budowa ksiąz ki pozwala na jej ro z nora-

kie odczytwanie: kluczowe są załamania stron (a co za tym 
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idzie – historii), pozwalające za rogiem kartki odkryc  zupełnie 

nowy rekwizyt, lub całkowicie odmienną nastrojowo scenę, 

kto ra po rozłoz eniu (połączeniu w całos c ) przybiera zupełnie 

nowy wymiar interpretacyjny. Czysty tył ilustrowanej tylko 

jednostronnie ksiąz ki pozwala z kolei na własne zapełnienie 

przestrzeni – zaro wno w wyobraz ni, jak tez  czysto fizycznie, 

wprowadzając do niej np. swoje własne rysunki.  

 

 
Fot. 1. Joanna Concejo, Marek Bien czyk: Książę w cukierni. http://www.empik. 

com/ksiaze-w-cukierni- bienczyk-marek,p1079959905,ksiazka-p 

 

 Ciekawym przykładem two rczos ci ilustratorskiej, ope-

rującej korelacją przestrzeni i tekstu są picturebooki (lub 

wręcz koncept-arty) Iwony Chmielewskiej. Operuje ona skrom-

nym, minimalistycznym tekstem, posługując się czasem wręcz 

ro wnowaz nikami zdania, lecz uzupełnia jego braki bądz  nie-

dopowiedzenia precyzyjnie przemys laną ilustracją. W historii 

Dwoje ludzi Chmielewska opisuje związki międzyludzkie za 

pomocą pozornie do siebie niepasujących przedmioto w (spię-
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te razem guzikami męska marynarka i kobiecy z akiet) lub 

przedmioto w mających w sobie konstrukcyjną „podwo jnos c ” 

(klepsydra złoz ona z dwo ch szklanych kul, okno z dwiema szy-

bami, lustrzane odbicia). Jest to symboliczne wizualizowanie 

przestrzeni, w kto rej egzystują dwie osoby, a jednoczes nie 

metaforyczne obrazowanie wspo lnego upływu czasu (klepsy-

dra), wspo lnego patrzenia w przyszłos c  (okno), wspierania się 

i rozkwitania (pąki kwiato w), az  po ilustracyjne i metaforyczne 

rozszerzenie się płaszczyzny wszechs wiata w kto rym niena-

zwani bohaterowie są osadzeni, aby uczynic  miejsce na trzecią 

osobę – niemowlę. Z kolei w dotyczącym historii dzieci z do-

mu Janusza Korczaka Pamiętniku Blumki dawna, jednowymia-

rowa fotografia zostaje oz ywiona – otrzymuje tło, zostaje osa-

dzona w przestrzeni, kto rą Chmielewska konstruuje za pomo-

cą prostych, metaforycznych przedmioto w, wytworzonych za 

pomocą wielorako przekształconej kartki ze szkolnego zeszy-

tu: raz jest podłogą, raz sznurem, na kto rym dzieci wieszają 

pranie, drabiną, rabatką, menorą. Kartka papieru w two rczo-

s ci Chmielewskiej jest w stanie zwizualizowac  całą przestrzen , 

w kto rej funkcjonują przedstawione w teks cie dzieci: osta-

tecznie stanowi alegoryczną formę pamiętnika, zapisu histo-

rycznego wydarzen , ostatnią z przestrzeni – poza pamięcią  

i wspomnianą fotografią – w kto rej bohaterowie mogą jeszcze 

zaistniec . Pole semantyczne kartki papieru staje się tu po-

rządkowym determinatem przestrzeni, wpisując w jej obszar 

społeczny i s rodowiskowy kontekst. Podobnego zabiegu do-

konuje w ksiąz ce Jana Karpa Dziewczynka z cienia graficzka 

Marta Ingerska – wspo lnie z autorem dodają przestrzeni bia-

łej plamie z tła obrazu Andrzeja Wro blewskiego Rozstrzelanie 

surrealistyczne – i przywracają do z ycia pozornie niewidoczną 

dziewczynkę, stojącą przy samej krawędzi pło tna. Dzieło ma-

larskie, będące zatrzymaniem na pło tnie pewnego kadru,  
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zyskuje tym samym głębię, a jego przestrzen  znacznie wykra-

cza poza ramę, kto rą pierwotnie nadał mu autor. Udaje się to 

dzięki uzyskaniu kontekstu – literackiej historii korespondu-

jącej z przedstawioną warstwą wizualną, kto ra zdarzyła się 

(bądz  nie) podczas teoretycznego powstawania przedmioto-

wego konceptu. Jak pisze Marian Płachecki: 

 

(…) do przedstawionej przestrzeni sceny odbiorca dobudowuje 

w lekturze jej przestrzen  nieprzedstawioną, a jednak w teks cie 

przywoływaną, konotowaną poprzez rodzaj i odniesienia wza-

jemne nazwanych rekwizyto w sceny oraz replik dialogu. Gra 

pomiędzy przestrzenią przedstawioną a przestrzenią supono-

waną, konotowaną (w składniowym sensie terminu), jest jednym 

z podstawowych sposobo w uzyskiwania „naocznos ci”, „plastycz-

nos ci”, „realistycznos ci” narracji. O obecnos ci w scenie nie na-

zwanych fragmento w przestrzeni s wiadczy pos rednio fakt, iz  

choc  nie są przedstawione, moz na je podzielic  na dwa rodzaje: na 

przestrzenne dopełnienie sceny uzyskiwane poprzez wspomnia-

ne przedłuz anie szeregu nazw atrybutywnych oraz relacje prze-

strzenne składające się na nie nazwany wprost sytuacyjny kon-

tekst dialogu, kontekst przywoływany jedynie poprzez sposo b 

mo wienia, partnero w rozmowy (Płachecki 1977: 81). 

 

Ksiąz ka jest monologiem dziewczynki, kto ra wraz z rodzicami 

przychodzi pozowac  do obrazu wielkiemu artys cie – dla boha-

tero w wiąz e się to z nobilitacją finansową i sławą. Przedmio-

towy obraz Wro blewskiego pochodzi z roku 1949; autorzy 

dos c  precyzyjnie starają się pokazac  w narracji zaro wno tek-

stowej, jak i wizualnej normalne z ycie polskiej powojennej 

rodziny, osadzając ją w miejskiej perspektywie, zaznaczając 

jednoczes nie jej codzienne potrzeby (krakowska kiełbasa, 

lody, parę piw). Dziecięcą przestrzen  graficznie podkres la 

infantylna, szkolna typografia, wyjęta wprost z pamiętnika 
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tytułowej Dziewczynki i wręcz naiwne ilustracje, kto re stano-

wią dychotomiczny kontrast z przytaczaną „wysoką sztuką”, 

podkres lając tym samym ro z nicę między s wiatem, w kto rym 

egzystuje mała bohaterka, a artystycznym, wyidealizowanym 

s wiatem do kto rego przynalez y malarz.  

Typografia stanowi zatem jeden z aspekto w kreowa-

nia przestrzeni w ksiąz ce dziecięcej: przykładowo – dzięki 

ro z norodnym krojom i rodzajom czcionek uzyskuje się wra-

z enie głębi, wzmocnienia artykulacyjne osiągane za pomocą 

pogrubien  dają obraz krzyku, a stopniowo zmniejszające się 

bądz  zwiększające się litery stanowią wizualizację graficzną 

echa, kto re samo w sobie stanowi ekwiwalent przestrzeni. 

Tekst w takim przedstawieniu edytorskim staje się postulo-

waną przez Krzysztofa Toeplitza w kategorii komiksu „jedno-

s cią ikono-lingwistyczną” (Toeplitz 1985). Ciekawym typogra-

ficznym przykładem zagospodarowania przestrzeni za pomo-

cą grafiki fontoidalnej3 jest reinterpretacja bas ni Jaś i Małgosia 

autorstwa Leszka Talki, opracowana graficznie przez Annę 

Niemierko. Układ liter jest dos c  luz ny, tekst często układa się 

pod ro z nymi kątami, zastosowane są ro z ne wysokos ci czcio-

nek, wytłuszczenia, jednak kluczowe są wypowiedzi zazna-

czone kolorem czerwonym: są to słowa wypowiadane przez 

despotyczną matkę (vide macocha z bas ni oryginalnej), często 

pogrubione i narastające, co obrazuje ws ciekłos c  i furię. Prze-

strzen  i jej graficzna wizualizacja ro wniez  zaznaczana jest 

tekstem, a przede wszystkim jego połoz eniem na stronie 

ksiąz ki: np. gdy bohaterowie ilustracji/fabuły zbiegają po 

schodach, tekst układa się synchronicznie wzdłuz  nich, sta-

 
3 Font – krój pisma komputerowego, „zestaw czcionek o określonych 
cechach, zapisanych w postaci elektronicznej, w jednym pliku” (z Wi-
kipedii).  
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nowi ro wniez  podłogę dla poruszających się po niej postaci 

(patrz fot. 2).  
    

 

Fot. 2. Leszek K. Talko, Anna Niemierko: Jaś i Małgosia. (fot. autorki) 

 

 Odmiennym przykładem przestrzeni „typograficznej” 

jest ironiczna ksiąz ka Love story Oli Cies lak: autorka stosuje  

w niej czcionkę rodem z przedwojennych, niemieckich maka-

tek głoszących hasła o domowym porządku, co instynktownie 

narzuca czytelnikowi (niekoniecznie w tym wypadku młod-

szemu) obraz ls niącego, zadbanego domu, z z oną, dziec mi, 

psem i obiadem na stole (przykrytym kraciastym, jak okładka, 

obrusem) – i, paradoksalnie – całkowicie obraz ten obala. Fa-

buła tej kro tkiej powiastki umieszczona jest w lesie, kto rego 

obecnos c  sygnalizują jedynie deski na wyklejce (sam las nie 

występuje na ilustracjach, jednak jego domniemana obecnos c  

determinuje przestrzen , w kto rej zresztą bohaterami są jelen , 

les niczy, i z ona les niczego [zresztą – niewierna, na przeko r 

głoszącym konserwatywne hasła makatkom]). Czcionka na-

wiązuje ro wniez  do staropolskich mądros ci czy przysło w, 

niemalz e od razu imputując skojarzenie z hasłami spod znaku 
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„daj ac  ja pobruszę, a ty poczywaj”, sugerującymi oddanie mę-

z a wobec z ony, dla kto rego była skarbem prawie tak wielkim, 

jak jego mys liwskie trofea. Struktura tekstu dominuje nad fabu-

łą, czcionka (szwabacha!) często bywa nienaturalnie powięk-

szona, ro wniez  sama w sobie stanowiąc ilustrację. Ciekawym 

zabiegiem jest wykorzystanie interpunkcji (tu – kropek) jako 

kul z dubelto wki les niczego, kto re biegną gdzies  w przestrzen  

(jednoczes nie ją zaznaczając), aby osiągnąc  cel odbijając się 

rykoszetem od brzego w kartki na kolejnej stronie.  

 Ciekawie zarysowana za pomocą ro z norakiej typogra-

fii przestrzen  obecna jest w ksiąz ce Życie pod psem według Ar-

tura Schopenhauera Anny Czerwin skiej-Rydel. Ma ona za zada-

nie przybliz yc  młodszym czytelnikom (niewesołą i trudną) 

biografię oraz mys li jednego z największych filozofo w, i radzi 

sobie z tym w nowatorski sposo b, osadzając wydarzania  

z jego z ycia w ro z nych formach wypowiedzi – wyjętych (rze-

komo) z pamiętnika matki Schopenhauera, Joanny (prosty 

kro j czcionki), z listo w zaro wno ojca, jak i syna (kursywa su-

gerująca odręczne pismo), z nagło wko w gazet, stylizowanych 

na o wczesne, z nekrologo w znanych postaci, z kto rymi boha-

ter mo gł miec  stycznos c , wreszcie – z wyimaginowanych pocz-

to wek wysyłanych przez Schopenhauera do siostry z ro z nych 

miejsc na s wiecie. Dzięki takiemu zabiegowi z ycie filozofa 

osadzone zostaje w rzeczywistej przestrzeni XIX wieku – tło 

wydarzen  z jego z ycia stanowi zaro wno Gdan sk, w kto rym się 

urodził, jak tez  inne miasta, kto re za z ycia Schopenhauer od-

wiedził. Znamienna jest ro wniez  ciemna kolorystyka tej ksiąz -

ki, sugerująca mrocznos c  jego mys li i poglądo w, jednak, o dzi-

wo, niepozbawionych nuty zieleni, symbolizującej nadzieję. 

  

 Przykładem publikacji dziecięcej, kto ra wykorzystuje 

przestrzen  w interaktywny sposo b, jest zilustrowana przez 
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Aleksandrę i Daniela Mizielin skich ksiąz ka Doroty Sidor Gdzie 

jest wydra, czyli śledztwo w Wilanowie. Przestrzen , w kto rej 

rozgrywa się akcja zasugerowana została juz  tytułem (pałac  

w Wilanowie i jego okolice), jednakz e autorzy dokonują tu za-

biegu znanego z popularnych w latach 80. i 90. ksiąz ek z serii 

Wehikuł czasu: fabuła prowadzona jest nieliniowo na wzo r gry 

(ksiąz ki) paragrafowej4, a odbiorca chcący czytac  dalej, musi 

dokonac  wyboru i zdecydowac , na kto rą z odpowiednio ponu-

merowanych stron chce się aktualnie przenies c . Od jego decy-

zji uzalez nione są kolejne zdarzenia (np. jez eli po jdzie do 

stajni, nie zobaczy karety w ogrodzie), a cały ciąg wybranych 

sekwencji prowadzi do rozwiązania zagadki. „Przechadzki” po 

kolejnych stronach odsłaniają architektoniczną przestrzen  Wi-

lanowa – moz na zatem odwiedzic  wszystkie pokoje łącznie  

z sypialnią Jana III Sobieskiego, jak tez  kuchnię, stajnie czy 

kro lewskie ogrody. Sama idea gry paragrafowej poprzez wpro-

wadzenie interaktywnos ci ruchowej korespondującej z proce-

sem czytania nadaje ksiąz ce jako przedmiotowi wymiaru 

przestrzennego: poszczego lne strony, na kto re przenosi się 

czytelnik, staja się odrębnymi lokacjami, a przejs cie pomiędzy 

nimi inicjowane jest za pomocą ruchu (przy analizowaniu 

zagadnienia przestrzeni ujmowanego najczęs ciej jako motyw 

wędro wki). 

 

 Najbardziej wspo łczesną formą interaktywnej ksiąz ki 

dziecięcej jest ksiąz ka konwergencyjna. Nalez y tutaj wyjas nic  

 
4 „Gra paragrafowa – inaczej paragrafówka – to interaktywne opo-
wiadanie, którego współtwórcą jest czytelnik. Rozgrywka polega 
na czytaniu kolejnych partii tekstu i podejmowaniu decyzji, którą  
z zaoferowanych przez autora dróg gracz pragnie podążyć. W za-
leżności od wyborów czytelnika gra przenosi go do odpowiednie-
go paragrafu” (Kreczmar 2015: 90). 
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rozumienie tego terminu – jest to ksiąz ka angaz ująca wszyst-

kie zmysły (lecz nie multimedialna), nie posiadająca jednaj 

ramy edytorskiej (w przypadku ksiąz ki tradycyjnej z reguły 

jest to druk i papierowy format), posiada inne niz  dotychcza-

sowe z ycie ksiąz kowe (najczęs ciej przenosi się do internetu). 

Narracja nadal stanowi podstawę ksiąz ki konwergencyjnej, 

lecz wychodzi ona poza linearnos c  druku; często fabuła i jej 

rozumienie wymagają dodatkowych bodz co w, niekoniecznie 

czytelniczych; z reguły jest to słuchanie przewidzianej dla 

odbioru tekstu muzyki, czy obejrzenie dedykowanego tres ci 

filmu. Ksiąz ka konwergencyjna stanowi jeden z bardziej roz-

wojowych elemento w literatury dziecięcej, co jest oczywistym 

efektem narodzin nowej generacji czytelniko w (tzw. netgene-

racji, pokolenia 2.0, dzieci (neo)strady), wychowanej w bezpo-

s redniej, ciągłej interakcji z Internetem i nowymi mediami, 

posiadającej rozbudowane potrzeby na silne bodz ce medialne, 

potrafiącej wykorzystywac  dostępnos c  ro z norakich medio w 

do zrealizowania swoich potrzeb, i umiejącej wysokokompe-

tentnie z tych medio w korzystac . Uwarunkowało to zatem ko-

niecznos c  powstawania nowych publikacji, odpowiadających 

na wysublimowane wymagania tego targetu. Jednym z prekur-

soro w takiego pisarstwa jest Patrick Carman, autor wydanych 

w Polsce kilku ksiąz ek dla młodszej młodziez y oraz tzw. 

appsów na małe urządzenia mobilne, stanowiących połączenie 

aplikacji z ksiąz ką (np. 3:15; nie zostały one niestety przetłu-

maczone na język polski). Warto przyjrzec  się na przykładzie 

jego Domu szkieletów strukturze konstrukcyjnej ksiąz ki konwe-

rgencyjnej. W tym przypadku napisana jest ona w formie pa-

miętnika; oczywis cie tradycyjna kursywa imituje odręczne 

pismo, a papier liniowy nawiązuje do szkolnych, zeszytowych 

notatek. Jednak prawdziwą innowacją jest korelacja tekstu 

ksiąz ki ze stroną internetową i filmami odnoszącymi się do 
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ksiąz kowej fabuły na niej zamieszczonymi. „Przeczytaj ksiąz -

kę, obejrzyj filmy na www.dolinaszkieletow.pl, poznaj prawdę” 

– głosi hasło na okładce drukowanego egzemplarza. Kaz dy 

czytelnik logując się na powyz szej stronie internetowej 

otrzymuje dostęp do filmo w, kto re uruchamiają się po wpisa-

niu hasła, umieszczonego dowolnie „gdzies  w teks cie”, a ujaw-

niającego się podczas postępo w procesu czytania. Obejrzenie 

filmu jest konieczne dla dalszego zrozumienia tres ci, często 

takz e przynosi odpowiedzi na wczes niej zadane w fabule py-

tania, wizualizuje ro wniez  miejsca, w kto rych rozgrywają się 

wydarzenia. Poszerza zatem to przestrzen , w kto rej dana fa-

buła jest osadzona – o ile w przypadku ilustracji skorelowanej 

z liniowym tekstem efektem takiej syntezy była tro jwymiaro-

wos c  przestrzenna, o tyle tutaj otrzymujemy wręcz czwarty  

i piąty wymiar, gdyz  do obrazu dołączony zostaje ro wniez  

dz więk oraz animacja. Jeszcze inną kategorią konwergencyj-

nos ci są wspomniane appsy – czytelnicze aplikacje na małe 

urządzenia mobilne. W ich przypadku ro wniez  mamy do czy-

nienia z czterowymiarową strukturą przestrzenną (obraz, 

tekst do czytania bądz  czytany, dz więk, interakcja), ale... bez 

formy papierowej. Publikacje te często bywają wzbogacane 

związanymi tematycznie grami, stanowiącymi element roz-

rywkowy, często ro wniez  (w przypadku appsów dla młod-

szych dzieci) posiadają funkcję „głos noczytającą” – zwalniają-

cą z obowiązku samodzielnego czytania. Przykładami (pol-

skimi) takich appsów są chociaz by wydawane przez Fundację 

Festina Lente adaptacje znanych rodzimych dzieł (np. Dziad  

i baba Kraszewskiego czy Chory kotek Jachowicza). 

 Jak moz na wywnioskowac  z powyz szych przykłado w, 

kategoria przestrzeni jest dla ksiąz ki dziecięcej niezwykle 

waz na. Aktualnie w ro z nych odsłonach, zaro wno metateksto-

wo, jak i edytorsko, stanowi ona jeden z bardziej kluczowych 
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elemento w strukturalnych tworzących publikacje dla młod-

szych odbiorco w, i wręcz cały czas ewoluuje, dostosowując się 

do najnowszych potrzeb czytelniczych. Trudno odpowiedziec  

na pytanie, czy taki rozwo j jest dobry. Zwolennicy ksiąz ki tra-

dycyjnej grzmią, z e ksiąz ka umiera, a nowatorskie koncepcje 

pisarsko-edytorskie jedynie przyczyniają się do wymarcia jej 

tradycyjnej, drukowanej formy (vide czytniki, i rozwo j rynku 

wydawniczego e-booko w). Jednakz e zwolennicy nowoczesno-

s ci nie wieszczą kon ca ksiąz ki, wręcz przeciwnie – postulują 

nieustanny jej progres i ulepszanie. Byc  moz e szukając poro-

zumienia w tym sporze nalez y pamiętac , z e sztuka, a w tym  

i ksiąz ka, powinna przede wszystkim „Bauderillarde'owsko” 

odbiorcę uwodzic . 

 

 
Summary: This article initially discusses the issue of space in literature for 

children and adolescents, looking for the latest creations of literary, textual 

and metatext space in selected texts and publications of the last ten years. 

This outline also tries to draw attention to the issue of space that goes bey-

ond the usual standard approaches to space in literature, and shows the 

entry of literary text into new interpretative spaces, such as image, graphics, 

typography, animation, sound and the Internet. The article is a contribution 

to wider research on the issue of space in literature for children and youth. 

 

Keywords: space in literature, books for children, literaturę for children 

and adolescents, picturebook, typografic book, convergention book 
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