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El$bieta Rybicka, 2014, Geopoetyka. Przestrze i miejsce we wspó!czesnych teoriach
i praktykach literackich, Wydawnictwo Universitas, Kraków, ss. 474.

Dzieje przestrzeni we wspó czesnej humanistyce s! zadziwiaj!ce, pod wieloma wzgl"dami analogiczne i powi!zane z losami historii. Jeszcze nie tak
dawno wieszczono koniec obu dyscyplin, formu owano tezy o „kurcz!cym
si" czasie i przestrzeni” odnosz!ce si" do przekszta ce#, którym podlegaj!
wszystkie aspekty ludzkiej kondycji. Wkrótce po tym okaza o si", $e nie tylko powróci a w nowej ods onie historia (pod postaci! nowego historycyzmu, historii egzystencjalnej, ratowniczej, niekonwencjonalnej, mikrohistorii
itp.), ale i coraz wyra%niej do g osu dochodzi odmieniona refleksja nad przestrzeni!, nad geograficznym wymiarem egzystencji i sztuki (uwzgl"dniaj!ca
kryzys tradycyjnej koncepcji miejsca, jego erozj", deprecjacj", które !cz! si"
z procesami modernizacyjnymi, przemianami cywilizacyjnymi, globalizacj!
itp.). Wyrazem zmian w my&leniu o odwiecznych przecie$ wymiarach $ycia
i aktywno&ci ludzkiej sta y si" koncepcje Michela Foucaulta, Karla Schlögla
czy Pierre’a Nory, w których przestrzenno&' jest !czona z temporalno&ci!.
Przy czym konstatacja o powrocie wymienionych poj"' nie oznacza stabilizacji, okrzepni"cia i zatrzymania poszukiwa#, fascynacji, analiz. O niezwykle
inspiruj!cej roli kategorii spacjalnych i rozleg o&ci refleksji humanistycznej
na ten temat za&wiadcza opublikowana przez krakowskie wydawnictwo
Universitas ksi!$ka El$biety Rybickiej Geopoetyka. Przestrze i miejsce we wspó!czesnych teoriach i praktykach literackich. Autorka pracuje w Katedrze Antropologii
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Literatury i Bada# Kulturowych Uniwersytetu Jagiello#skiego. Wcze&niej
opublikowa a (równie$ w serii „Horyzonty Nowoczesno&ci”) ksi!$k" zatytuowan! Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej. Jeszcze wcze&niejsz! prac! badaczki s! Formy labiryntu w prozie
polskiej XX wieku. El$bieta Rybicka jest równie$ autork! wielu artyku ów po&wi"conych problematyce przestrzennej, która stanowi g ówny obszar jej
naukowych zainteresowa#. Niektóre z wcze&niejszych publikacji zosta y
w !czone do omawianej ksi!$ki, jednak ich ponowna lektura w szerszym
kontek&cie nabiera innego wymiaru. W najnowszej monografii krakowska
literaturoznawczyni koncentruje swoj! uwag" na geopoetyce rozumianej jako orientacja naukowa, której najwa$niejszym celem jest badanie interakcji
pomi"dzy twórczo&ci! literack! a przestrzeni! geograficzn!. Przywo ane
w tytule terminy: „przestrze#” i „miejsce” definiowane i opisywane by y ju$
wielokrotnie przez ró$nych badaczy. El$bieta Rybicka, respektuj!c ustalenia
poprzedników, podkre&la, $e w ramach geopoetyki nie s! one tematem lub
kategori! kompozycji dzie a czy elementem &wiata przedstawionego, lecz
wykraczaj! poza morfologi" utworu literackiego, staj!c si" raczej ram!, narz"dziem i problemem. Szczególnie istotne w tym kontek&cie wydaj! si" cyrkulacje, interakcje pomi"dzy przestrzeni! a literatur!. Takie nastawienie badawcze zosta o równie$ zasygnalizowane ju$ w tytule recenzowanej ksi!$ki –
El$biet" Rybick! interesuje przestrze# i miejsce we wspó czesnych teoriach,
ale i w praktykach literackich. Zatem w pracy nacisk zosta po o$ony nie tyle
na reprezentacje, ile na dzia ania, takie jak na przyk ad podró$e lekturowe,
kreowanie konkretnych miejsc wed ug obrazów literackich (np. otwarcie
w Stambule Muzeum Niewinno&ci, które jest materialn! realizacj! projektu
przedstawionego w tak samo zatytu owanej powie&ci Orhana Pamuka), szukanie w rzeczywisto&ci „&ladów” odci&ni"tych przez fikcyjnych bohaterów
i zdarzenia (wycieczki po Wroc awiu &ladami detektywa Mocka – bohatera
krymina ów Marka Krajewskiego), ale przede wszystkim nadawanie miejscom znacze#, postrzeganie ich przez pryzmat literatury. Badaczka we wst"pie podkre&la, $e geopoetyka jest poj"ciem „w-dzia aniu”, poj"ciem „produktywnym, które w swoich u$yciach, b"d!cych zarazem twórczymi reinterpretacjami w lokalnych kontekstach, aktywnie oddzia uje na te lokalne
konteksty i zjawiska, doprowadzaj!c do ich przekszta cenia” (s. 10). Takim
„lokalnym kontekstem”, do którego geopoetyka jako poj"cie zosta a wprowadzona, s! badania literackie.
Ksi!$ka El$biety Rybickiej – w moim odczuciu – spe nia ró$ne funkcje,
mo$e by' rozpatrywana na trzech p aszczyznach. Po pierwsze: badaczka do-
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kona a czego& bardzo istotnego – podj" a prób" zebrania, uporz!dkowania,
podsumowania ró$nych ustale# na temat przestrzeni, nie ograniczaj!c si"
przy tym tylko do literaturoznawstwa, ale tak$e uwzgl"dniaj!c geografi"
(zw aszcza geografi" humanistyczn!), historiografi", antropologi" i inne obszary nauki. Druga p aszczyzna ma charakter teoretyczno-metodologiczny.
Krakowska literaturoznawczyni zakre&la obszar i przedmiot bada# geopoetyki, proponuje specyficzne instrumentarium, s ownik poj"' operacyjnych,
podsuwa narz"dzia, które mog! by' wykorzystywane w analizach konkretnych utworów literackich. Wreszcie trzeci – interpretacyjny wymiar monografii Geopoetyka. Przestrze i miejsce we wspó!czesnych teoriach i praktykach literackich dostrzegam we fragmentach po&wi"conych wybranym utworom literackim lub innym tekstom kultury. Wymienione trzy p aszczyzny nieustannie
si" przenikaj! i wzajemnie o&wietlaj!. Teoria prowadzi do tekstów, ale ruch
odbywa si" tak$e w przeciwnym kierunku – literatura inspiruje refleksj" teoretyczn!, hipotezy, pytania i problemy wyprowadzane s! z praktyki lekturowej i przez ni! weryfikowane. Praca El$biety Rybickiej jest erudycyjna, obszerna i niew!tpliwie imponuj!ca. My&l", $e &mia o mo$na j! uzna' za podr"cznikowe, a mo$e nawet wr"cz encyklopedyczne opracowanie wiedzy na
temat relacji, cyrkulacji, wzajemnego oddzia ywania pomi"dzy przestrzeni!
i literatur! (a szerzej – sztuk!).
Ksi!$ka zosta a podzielona na sze&' cz"&ci. Publikacja rozpoczyna si" od
przegl!du podstawowych poj"', stanowisk na temat przestrzeni w badaniach
literackich. Badaczka dokona a bardzo istotnych ustale#, wyznaczaj!c zakres
bliskich, u$ywanych nawet synonimicznie poj"': „zwrot przestrzenny”
i „zwrot topograficzny”. Pierwsze z nich jest szerszym nurtem, odnosi si"
bowiem do wspó czesnego zainteresowania problematyk! spacjaln! w nauce
i praktykach artystycznych. Drugie poj"cie stanowi „lokaln!” odmian" zwrotu przestrzennego, poniewa$ dotyczy dziedzin przyznaj!cych j"zykowemu
uj"ciu przestrzeni najwi"ksze znaczenie. Konieczno&' rozgraniczenia zakresu poj"' wynika niew!tpliwie z nadmiaru „zwrotów” we wspó czesnej humanistyce, a tak$e z bardzo silnych powi!za# pomi"dzy nimi (jako punkt
odniesienia dla zwrotu przestrzennego i topograficznego wskazywany jest
mi"dzy innymi zwrot kulturowy i performatywny). Kolejnym istotnym ustaleniem jest zarysowanie ewolucji bada# spacjalnych w literaturoznawstwie.
El$bieta Rybicka uj" a j! w trafnej formule „od poetyki przestrzeni do polityki miejsca”. Zarysowane w ten sposób zosta y ró$nice pomi"dzy dawniejszymi badaniami (skoncentrowanymi na problemach wewn!trzliterackich),
a interdyscyplinarno&ci! stanowisk wspó czesnych (wykraczaj!cych w stron"
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geografii, historii, socjologii, polityki itp.). Odmienno&' nowszych uj"' od
tradycyjnych (koncepcji Bachtina, Bachelarda, a w polskim literaturoznawstwie
– S awi#skiego, Markiewicza i innych) wynika z odmiennego postrzegania
samej przestrzeni, ale i ze &wiadomo&ci ca ej z o$ono&ci funkcjonowania
i ról pe nionych przez literatur". W pierwszej cz"&ci monografii zarysowany
zatem zosta szerszy kontekst w postaci kompleksu spraw, problemów zwi!zanych z przestrzeni! w literaturze, uj"tych zarówno w porz!dku diachronicznym, jak i synchronicznym. Badaczka proponuje tu równie$ „nowy
s ownik topograficzny”, wskazuj!c wa$ne wspó cze&nie terminy, kwestie
(np. to$samo&ci migracyjnej, diasporycznej, nomadycznej, kosmopolitycznej,
homo geographicus, de- i reterytorializacja).
Na tak zarysowanym tle w kolejnej cz"&ci monografii nakre&lona zosta a
tytu owa orientacja badawcza. El$bieta Rybicka wyodr"bnia cztery zasadnicze aspekty geopoetyki: poetologiczny (obejmuj!cy tradycyjne poj"cia poetyki zwi!zane z genologi!, problemami lektury i recepcji, j"zyka, postaci literackiej itp.); geograficzny (w ramach którego przywo ywane s! kwestie geograficzne: mapa, miejsce), antropologiczny (kluczowe jest do&wiadczenie
miejsc, percepcyjny i afektywny rys literatury, ujawniaj!cy si" w topografiach
sensualnych i emotywnych), performatywny (postrzegaj!cy twórczo&' literack! jako dzia anie sprawcze, znaczeniotwórcze, zdarzeniotwórcze). W tym
fragmencie ksi!$ki przedstawiona zosta a historia geopoetyki, jej zakres
(w odniesieniu do takich dziedzin badawczych, jak: geofilozofia, geohumanistyka, geokrytyka), próby definicji, wyodr"bnienia przedmiotu i metody.
El$bieta Rybicka formu uje swoje stanowisko, uwzgl"dniaj!c propozycj" poetycko-filozoficzn! Kennetha White’a, który wprowadzi termin do obiegu,
ale i dystansuj!c si" od niej. Badaczka, dokonuj!c redefinicji, podkre&la zarówno odniesienia geopoetyki do samej twórczo&ci literackiej, jak i postrzeganie jej jako metody interpretacyjnej.
Cz"&' trzecia to prezentacja wspólnego s ownika literatury i geografii. Wychodz!c od analizy konkretnych przypadków: rzadko wspó cze&nie przywoywanego dorobku poety i geografa – Wincentego Pola, eseju Andrzeja
Niewiadomskiego Mapa. Prolegomena, a tak$e innych utworów, badaczka
zwraca uwag" na trzy elementy wspólne: kartografi", miejsce i geografi" wyobra$on!. Niew!tpliwie wa$ne s! uwagi na temat mapy, która cz"sto jest postrzegana jako metafora epistemologiczna wspó czesno&ci. Kapitalne wydaj!
mi si" dopowiedzenia na temat miejsca, uj"te przez badaczk" w dwóch triadach:
do&wiadczenie – archiwum kultury – wyobra%nia oraz rozporz!dzalno&' –
opór – idiolokalno&'. Trudne zagadnienia wi!$! si" z geografi! wyobra$on!.
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Wraz z ni! wywo ana bowiem zosta a kwestia znaczenia literackich reprezentacji przestrzeni w tworzeniu imaginarium wp ywaj!cego na konstytuowanie to$samo&ci etnicznych, narodowych, spo ecznych.
Cz"&' czwarta przynosi szeroko zakrojony projekt antropologii miejsca.
Kluczowe dla niej jest zagadnienie relacji pomi"dzy cz owiekiem a przestrzeni!. W ramach wspó czesnej geografii znalaz o ono wyraz w koncepcjach homo geographicus czy homo localis. El$bieta Rybicka zwraca natomiast
uwag" na rol" percepcji i emocji w do&wiadczeniu przestrzeni, pisze o sensorycznej geografii literackiej. Na sensualn! topografi" literack! sk adaj! si"
krajobrazy d%wi"kowe (sonotopografie), krajobrazy olfaktoryczne (wyznaczane przez zmys w"chu), dotykowe i wizualne, geografia smaków (sfera
kulinarna), a tak$e zjawiska polisensoryczne. Istotne s! równie$ emocje, pozwalaj!ce mówi' o topografiach emotywnych. Problemem okazuje si" atrofia wra$liwo&ci afektywnej – wyt umienie emocji w literaturze wspó czesnej,
która w du$ej mierze jest reakcj! na nadmiar sentymentalizmu i nastrojowo&ci w literaturze wieku dziewi"tnastego i pocz!tku kolejnego stulecia. Z perspektywy geopoetyki wa$ne s! (mi"dzy innymi) pytania: czy i gdzie mo$na
zlokalizowa' emocje, jaki jest wp yw konkretnych miejsc na emocje? W tej
cz"&ci badaczka proponuje tak$e przeformu owanie refleksji na temat autobiografizmu. Podkre&laj!c rang" przestrzeni w opowie&ciach o w asnym $yciu, El$bieta Rybicka zarysowuje ciekaw! koncepcj" auto/bio/geo/grafii,
pisze równie$ o biografii miejsca.
Niew!tpliwie bardzo potrzebny jest rozdzia o topografiach historii, ukazuj!cy splot historycznego i literackiego dyskursu pami"ci. Ustalenia na ten
temat dotycz! bowiem ogromnego i wci!$ rozrastaj!cego si" obszaru
wspó czesnego pi&miennictwa, mo$na je odnie&' na przyk ad do narracji
o Zag adzie. Perspektywa geopoetyki sprzyja odnowieniu skonwencjonalizowanego, ale przy tym niezwykle popularnego i no&nego dyskursu memorialnego. W tym rozdziale analizowane s! takie poj"cia, jak: krajobraz pami"ci,
miejsca pokoleniowe, miejsca traumy i miejsca-widma. Przedmiotem namys u sta a si" równie$ koncepcja miejsc pami"ci Pierre’a Nory. Przywo uj!c
utwory Andrzeja Stasiuka, Hanny Krall, Artura Daniela Liskowackiego, Filipa
Springera, badaczka pisze o miejscach wydr!$onych w pami"ci, toponimiach, heterotopiach i micie kratylejskim.
Nowemu regionalizmowi i narracjom lokalnym zosta a po&wi"cona cz"&'
szósta. Punktem wyj&cia jest tu – zdaniem El$biety Rybickiej – niedoceniona, zbyt szybko zapomniana propozycja ponowoczesnego, otwartego regionalizmu Kazimierza Brakonieckiego. Tezy poety z Olsztyna mo$na przeciw-

286

POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2015 • 1 (15)

stawi' tradycji spychaj!cej cz"sto to, co regionalne, do zamkni"tego kr"gu
prowincjonalizmu. Podobnie zaniechanym projektem odnowienia opowie&ci
lokalnych by nurt „ma ych ojczyzn”, kojarzony z lokalizmem regresywnym,
opartym na esencjalistycznej to$samo&ci, przywi!zaniu do ziemi i zakorzenieniu. Impulsem do odnowienia refleksji regionalnej i %ród em nowego instrumentarium okaza si" natomiast postkolonializm, studia postzale$no&ciowe i komparatystyka. Nowo&' polega nie tylko na zastosowaniu wypracowanych gdzie indziej osi!gni"', ale i na podejmowaniu próby dialogu
pomi"dzy partykularnym (regionalnym i polskim) a zarazem &wiatowym,
globalnym punktem widzenia. Powraca w tym kontek&cie równie$ pytanie
o zwi!zek przestrzeni i pami"ci, czy mo$liwa jest w literackich badaniach
regionalnych polifonia pami"ci, czy region ma charakter agonistyczny czy
koncyliacyjny, wspólnotowy?
Zamiast zako#czenia El$bieta Rybicka zaproponowa a szkic zatytu owany
Umberto Eco idzie na Eccles Street. Przywo ane zosta y w nim uwagi autora Wahad!a Foucaulta ze zbioru esejów Sze"# przechadzek po lesie fikcji. W odniesieniu
do nich autorka ksi!$ki wskazuje mo$liwo&ci, jakie daje geopoetyka, oddziauj!c zarówno na sam! literatur", jak i na sposób my&lenia o niej, przekszta caj!c pisarzy, czytelników i badaczy, wp ywaj!c na rzeczywisto&' i stwarzaj!c
nowe &wiaty wyobra$one.
Do ksi!$ki zosta do !czony aneks, a w nim trzy wi!zki problemów – trzy
fascynuj!ce artyku y. Pierwszy, zatytu owany Gdzie le$% „ogrody ziemskich rozkoszy”?, zosta po&wi"cony topice ogrodowej. Drugi – to zaskakuj!ce uj"cie
dyskursu na temat Europy (rodkowej, z perspektywy kuchni, mapy i kulinariów, dla którego impulsem sta y si" rozwa$ania wokó ksi!$ki Café Museum
Roberta Mak owicza. W trzecim z dodanych szkiców, opatrzonym tytu em
Homo geographicus. Mi!osza topografie i auto/bio/geo/grafie, badaczka podejmuje
problem do&wiadcze# i wyobra%ni przestrzennej w dzie ach noblisty.
Nie sposób oczywi&cie krótko zarysowa' ca ego bogactwa tez, ustale#,
rozpozna# dokonanych w licz!cej ponad czterysta siedemdziesi!t stron
ksi!$ce. Próbowa am jedynie wypunktowa' najistotniejsze – w moim odczuciu – ustalenia, sprawy najbardziej intryguj!ce. W obszernej pracy nie ma
fragmentów niepotrzebnych, zb"dnych. Monografia zosta a gruntownie
przemy&lana, przejrzy&cie skomponowana, jest (mimo naukowego „baga$u”)
interesuj!ca, a przede wszystkim bardzo „por"czna” – przywo uj!c takie
okre&lenie, mam na my&li ogromn! przydatno&' tej publikacji dla literaturoznawców (ksi!$ka zosta a opatrzona nie tylko indeksem nazwisk, bibliografi!,
ale i indeksem rzeczowym). Wiele ustale# El$biety Rybickiej (opublikowa-
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nych wcze&niej w postaci artyku ów) ju$ funkcjonuje w badaniach literackich, zaproponowane poj"cia s! u$ywane przez innych literaturoznawców.
Badaczka nawet je$eli tylko sygnalizuje pewne problemy, to czyni to w sposób, który sk ania do podj"cia refleksji. Takim zagadnieniem, nierozwijanym
szerzej w pracy, jest na przyk ad ca y kompleks spraw zwi!zanych z kresami
i literatur! kresow! czy napi"ciem pomi"dzy globalnym i lokalnym (glokalizacja). Zainteresowani tymi problemami jednak znajd! w ksi!$ce El$biety
Rybickiej tak$e pewne wskazówki do bada# (np. kontekst narodowej topiki
spacjalnej, polityki miejsca, w której ramach mo$na postawi' pytanie: kresy
czy pogranicze?, koncepcji atopii i nie-miejsc, to$samo&ci regionalnej w globalnym &wiecie).
El$bieta Rybicka, nawi!zuj!c do propozycji Mieke Bal, wielokrotnie podkre&la, $e geopoetyka jest poj"ciem w"druj!cym, poj"ciem w ruchu. Badaczka zaznacza równie$, $e geopoetyka sama uruchamia niejako ruch, tworzy
nowe praktyki i koncepcje, a w lokalnych kontekstach nabiera odmiennego
znaczenia. Geopoetyka podró$uje pomi"dzy ró$nymi dyscyplinami, czasem
i przestrzeni!, dzie em pisarza i konkretnym miejscem, twórczo&ci! literack!
a interpretacj!, autorem a czytelnikiem, biografi! a fikcj!… Dynamik" geopoetyki ksi!$ka krakowskiej badaczki jeszcze pot"guje, nie zamykaj!c problemu, lecz czyni!c z niego rozleg y obszar inspiracji dla kolejnych bada#
i poszukiwa#.
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