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Mapy 
i opowieści

w Wykładach o literaturze Vladimira 
nabokova można znaleźć odręcz‑

nie rysowane przez pisarza mapy Ulissesa 
i Mansfield Park. kryje się w tym pewien 
paradoks – tak jakby rzeczywistość kre‑
owana słowem i proces lektury powieści 
wymagały kartograficznego suplementu. 
mapa Ulissesa ma jednak osobliwą właś‑
ciwość: nie jest tylko statycznym odwzo‑
rowaniem planu miasta, ale także próbą 
ujęcia powieściowej dynamiki, trajekto‑
rii przemieszczania się leopolda Bloo‑
ma i stefana Dedalusa po Dublinie. Tym 
sposobem ten mały szkic kartograficzny 
kondensuje kluczowe napięcie pomiędzy 
statyczną, nieruchomą i zastygłą w jed‑
nym obrazie mapą a ruchem wpisanym 
w narrację. nie jest to oczywiście jedyne 
napięcie, jakie wywołuje zderzenie kar‑
tografii i opowieści, towarzyszą one so‑
bie od dawna, czasem wchodząc w spór, 
czasem zgodnie współpracując. czytanie 
mapy i kartografowanie literatury bowiem 
to niejako dwie uzupełniające się prak‑
tyki. co więcej, gdy rozpatrywać nawet 
samą mapę, to okaże się, iż wymaga ona 
równowagi pomiędzy trzema elementa‑
mi: obrazem, słowem i terytorium. Ja‑
kiekolwiek zakłócenie tej koegzystencji 
powoduje, jak zauważa igor Piotrowski, 
że mapa staje nieczytelnym i niefunkcjo‑
nalnym artefaktem1.

interesować mnie jednak będą przede 
wszystkim wielorakie relacje pomiędzy 
kartografią a narracją. mapy mogą stać 
się bezpośrednią inspiracją opowieści. Tak 
dzieje się na przykład w przypadku cyklu 
miniatur narracyjnych Jacka Dehnela za‑
tytułowanych Kosmografia. Trzydzieści 
apokryfów tułaczych, wydanych w 2012 
roku. książka towarzyszyła wystawie Fo
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„Świat Ptolemeusza. włoska kartografia 
renesansowa w  zbiorach Biblioteki 
narodowej”. od razu warto zaznaczyć, 
iż opowieści Dehnela nie mają charakteru 
ilustracyjnego, nie są ekfrazami map rene‑
sansowych kartografów; wynikają raczej 
z próby przełożenia przestrzennych wyob‑
rażeń świata na język alegorycznych nar‑
racji. każda z trzydziestu miniatur opo‑
wiada o innej przestrzeni postrzeganej 
przez innego bohatera – począwszy od 
brata Georga z opactwa reichenbach, mi‑
niaturzysty, który w 1465 roku zdaje nam 
relację ze swych kłopotów wynikających 
z rozdźwięku pomiędzy zmysłowym po‑
strzeganiem świata a jego kartograficzną 
schematyzacją. najbardziej Dehnela inte‑
resują jednak te rejony, które na dawnych 
mapach oznaczano białymi plamami i na‑
pisem Ubi sunt leones. Te puste miejsca to 
oczywiście wyzwanie dla wyobraźni; tylko 
tam, gdzie mieszkają dziwaczne potwory, 
otwiera się przestrzeń dla niekanonicznej 
opowieści literackiej.

Podobny punkt widzenia obiera Ju‑
dith schalansky w cenionej i nagradzanej 
książce Atlas wysp odległych. impulsem 
wywoławczym była w tym przypadku, jak 
zaznacza sama autorka, podróż „palcem 
po mapie”, w której dziecięca fascynacja 
atlasami mieszała się z mechanizmami 
kompensacyjnymi: „Prawdopodobnie tak 
bardzo lubiłam atlasy, że linie, kolory i na‑
zwy zastępowały mi prawdziwe miejsca, 
których nie mogłam zobaczyć”2. z cza‑
sem podróże imaginacyjne zmieniły się 
w cykl małych narracji, co jednak istotne 
i co łączy schalansky z Dehnelem, to fakt, 
iż mapa stanowi jedyną w swoim rodza‑
ju stymulację dla pracy wyobraźni. i to 
wyobraźni zarówno literackiej, narracyj‑

nej, jak i geograficznej czy podróżniczej. 
w obu bowiem przypadkach mamy do 
czynienia nie tyle z obiektywną reprezen‑
tacją świata, ile z interpretacją: „mapy są 
abstrakcyjne i zarazem konkretne – przy 
całym swoim obiektywizmie wcale nie 
oferują odbicia rzeczywistości, lecz jedy‑
nie jej śmiałą interpretację”3. każda mapa 
będzie zatem oparta na regułach selekcji, 
symbolizacji, znajomości kodu i zasadach 
dekodowania – podobnie jak opowieści, 
które tworzy schalansky. 

ani Dehnel, ani schalansky nie opisują 
map, z takimi ekfrastycznymi translacja‑
mi – z reprezentacji wizualnej na repre‑
zentację językową – mamy jednak często 
do czynienia w prozie. najbardziej malow‑
niczym przykładem jest rzecz jasna opis 
z schulzowskiej Ulicy Krokodyli i w tym 
przypadku najbardziej intrygująca zdaje 
się biała plama w okolicach tytułowej uli‑
cy: „świeciła pustą bielą, jaką na kartach 
geograficznych zwykło się oznaczać oko‑
lice podbiegunowe, krainy nie zbadane 
i niepewnej egzystencji”4. inne kartogra‑
ficzne ekfrazy można odnaleźć u Henryka 
wańka, krzysztofa Fedorowicza, stefana 
chwina czy Pawła Huelle. wielokrotnie 
powracał też do map andrzej stasiuk, to 
dla niego staje się ona obiektem wręcz 
erotycznej fascynacji: 

ach, europo […] Dwadzieścia pięć lat te‑
mu oglądałem twoje portrety w szkolnym 
atlasie […] wpatrywałem się w twoje wize‑
runki i wyobrażałem sobie, że błądzę gdzieś, 
maleńki i niewidzialny, po twoim ogrom‑
nym ciele. To była bardzo erotyczna wizja5.

Jednym z najciekawszych ekspery‑
mentów dowodzących nierozerwalnych 
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związków pomiędzy mapami a opowieś‑
ciami jest eseistyczna książka andrzeja 
niewiadomskiego Mapy. Prolegomena, 
nominowana do nagrody literackiej mia‑
sta Gdyni w 2013 roku. Jej okładka stano‑
wi przykład mapy dość ekscentrycznej, 
ponieważ zostały z niej usunięte nazwy 
własne. Poza nielicznymi mikrotoponi‑
mami widnieje na niej tylko inicjał „s.”. 
oglądanie tej mapy może więc tylko pro‑
wadzić do konstatacji, iż mamy do czy‑
nienia z wizualnym artefaktem pozba‑
wionym odniesienia do konkretnego te‑
rytorium. By ją odszyfrować, niezbędna 
jest opowieść o wyprawie z l. do s., którą 
narrator snuje w ostatniej części. i wów‑
czas te precyzyjne, choć nieme kontu‑
ry, schematyczne linie i jednolite barwy 
dróg, rzeki, wysp, lasów i pól odzyskują 
chwilowe zakotwiczenie w terytorium, 
w doświadczeniu zmysłowym i w słowie: 

skarpa, doskonale widoczna po stronie s., 
jest progiem kolorów, wszystkich kolorów 
mapy. Płaskość żyznej ziemi została prze‑
grodzona dwiema liniami […]; od iglastej 
zieleni przechodzi w zieleń liściastą, dalej 
w żółć i czerwień, a jej wapienny blady ka‑
mień, odsłaniający wnętrzności, wkracza, 
krusząc się w odcień gumiguty, zaś w dol‑
nych partiach zbocza, gdzie staje się żwi‑
rem, niemal górskim piargiem, zabarwio‑
ny różą, jałowcami, owocami cisa, nabie‑
ra barw puzzolany zmieszanej z prochem. 
Jeszcze niżej kamienie brązowieją, ziemia 
staje się częścią mapy i poprzez nią wcho‑
dzimy w pigmenty papieru…”6 

opowieść jest zatem niezbędna, by 
schematyczność mapy przeobraziła się 
w nasyconą sensualnym konkretem to‑

pografię miejsca, a enigmatyczne „s.” 
w konkretną miejscowość. Dzięki sło‑
wu anonimowa mapa z okładki odzy‑
skuje więź z terytorium, a narracja staje 
się praktyką nawigacyjną, umożliwiająca 
dotarcie do celu. To oczywiście tylko jed‑
na z perspektyw interpretacyjnych, po‑
nieważ  eseistyczna książka niewiadom‑
skiego jest w istocie traktatem, i to nader 
przewrotnym traktatem, o potencjalno‑
ści mapy, o jej nieograniczonych w grun‑
cie rzeczy możliwościach oraz o związku 
z wyobraźnią i literaturą.

reguła wzajemnych inspiracji działa 
oczywiście także w drugą stronę – rów‑
nie często, a w dzisiejszych czasach nawet 
coraz częściej, to opowieści stają się bez‑
pośrednim impulsem do tworzenia map. 
warto zauważyć, że takimi translacjami 
zajmują się zarówno profesjonalni bada‑
cze, literaturoznawcy czy geografowie, jak 
i nieprofesjonalni wielbiciele miast albo 
entuzjaści czytania. Przy tej okazji poja‑
wiają się oczywiście pytania o to, jaki typ 
narracji budzi największe zainteresowanie 
wśród kartografów. odpowiedź nie bę‑
dzie trudna – te powieści, które operują 
realiami topograficznymi i są tym sposo‑
bem przekładalne na wizualny kod mapy. 
co ciekawe, mniejsze znaczenie odgrywa 
tu konwencja narracyjna, ponieważ na‑
wet powieści tak fantastyczne, jak Har-
ry Potter, mają już mapy rozrysowane na 
planie rzeczywistej kartografii londynu 
i anglii. najczęściej jednak kartograficz‑
ne działania towarzyszą literaturze, która 
eksponuje toponimię i skonkretyzowane 
dane topograficzne, a więc ma, można 
powiedzieć, wystarczająco uszczegóło‑
wioną mapę narracyjną. za pomocą tego 
pojęcia robert T. Tally wskazuje, iż sam 
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akt kreowania fikcyjnych światów może 
być traktowany jako „forma mapowania 
i aktywność kartograficzna”7, pisarz bo‑
wiem, podobnie jak kartograf, zajmuje 
się przestrzenną organizacją terytorium, 
ustanawiając skalę i granice, selekcjonu‑
jąc i wyznaczając określone punkty to‑
pograficzne. 

mapy, które zostały stworzone na pod‑
stawie opowieści, mogą być znakomitym 
narzędziem interpretacyjnym, zwłaszcza 
jeżeli towarzyszą im jeszcze historyczne 
fotografie miejsc. choć warto tu dopo‑
wiedzieć, iż uzmysławiają one nie tylko 
to, co zostało przedstawione w literaturze, 
ale też wszelkie odkształcenia, zmiany 
i opuszczenia. z perspektywy literaturo‑
znawczej te przesunięcia lub braki wydają 
się zresztą najważniejsze. Ponadto czyta‑
nie literatury wraz z jej mapą może także 
stać się metodą poznawania przestrzeni 
rzeczywistych, ponieważ narracje litera‑
ckie ustanawiają punkty orientacyjne na 
mapach mentalnych czytelników, stając się 
rodzajem przewodnika ułatwiającego na‑
wigację w przestrzeni znanej i nieznanej. 
w istocie bowiem czytanie oraz mapowa‑
nie zazwyczaj bywają szybko uzupełniane 
o jeszcze jeden rodzaj działania – wędro‑
wanie śladami pisarzy i książek. Ten rodzaj 
podróży lekturowych sprawia, iż mapy 
funkcjonują niejako w dwu obiegach – 
mogą sprzyjać lekturze, ale w równym 
stopniu mogą też ułatwiać podróżowanie, 
a dokładniej – umożliwiać alternatywne 
poznawanie przestrzeni rzeczywistych. 

mapowanie literatury budzi oczywi‑
ście zainteresowanie z różnych powodów. 
Jednym z nich jest z pewnością rozwój tu‑
rystyki literackiej, i nie chodzi przy tym 
jedynie o jej aspekt ekonomiczny związa‑

ny z lokalnym marketingiem. mapy lite‑
ratury i miejsc istotnych dla życia litera‑
ckiego, spacerowniki, szlaki i muzea litera‑
ckie, różnego rodzaju tablice lub pomniki 
upamiętniające postaci rzeczywiste oraz 
fikcyjne mogą też dowodzić, iż twórczość 
literacka staje się swoistym kapitałem kul‑
turowym miast i regionów. Ten kapitał 
kulturowy bywa transferowany na inne 
rodzaje kapitałów, w tym także społecz‑
ny, wspólnototwórczy.

na jeszcze jedno znaczenie chciałam 
zwrócić uwagę: mapy są wyjątkowym me‑
dium pamięci – i to pamięci zarówno au‑
tobiograficznej, jak i kulturowej. „czyż 
mapa nie przechowuje w jakiś sposób tego, 
czego nie ma?” – pytał andrzej niewia‑
domski. oczywiście tak, ale należałoby 
dodać, że również w tym wymiarze koeg‑
zystuje z narracją. Przywoływane wcześ‑
niej przykłady z twórczości wańka, Fedo‑
rowicza, chwina czy Huellego wyraźnie 
na to wskazują; dawna mapa nieistnie‑
jącego już zwykle w sensie politycznym 
terytorium, mapa w gruncie rzeczy ob‑
cego świata, z obcym językiem, staje się 
punktem wyjścia do uruchomienia opo‑
wieści otwierających przeszłość. znako‑
micie tę dialektykę kontynuacji i zerwania 
uchwycił Huelle w opowiadaniu Ślimaki, 
winniczki, deszcz: 

ojciec rozkładał na stole ogromną mapę 
z napisem „Freistadt Danzig” i znaczył na 
niej palcem koła, mówiąc: Tu jeszcześmy 
nie byli – podczas gdy ja sylabizowałem 
nieudolnie – stolzenberg, luftkurort oliva, 
nawitzweg, Glettkau, langfuhr – i ze zdu‑
mieniem odkrywałem, że te dziwne nazwy 
znaczą po prostu Pohulankę, oliwę, Dolne 
młyny w Brętowie, Jelitkowo czy wrzeszcz, 
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a potem spostrzegałem, z jeszcze większym 
zdumieniem, że niektóre z nich były sil‑
niejsze od wojny, przesiedleń i pożarów, 
zmieniają swoje brzmienie tylko nieznacz‑
nie i jakby powierzchownie, jak ohra – 
na orunię, jak Brosen – na Brzeźno, jak 
schidlitz – na siedlce8. 

mapy zatem, zarówno te literackie, jak 
i rzeczywiste, pełnią rolę nie tylko swoi‑
stych magazynów czy archiwów pamię‑
ci, ale też rolę wywoławczą, stymulującą 
pamięć zbiorową. 

kartografia życia literackiego, zwłasz‑
cza takiego, po którym zostały już tyl‑
ko szybko niszczejące ślady lub legendy, 
ma więc wyjątkowe znaczenie memora‑
tywne. mapy bowiem, zarówno te opo‑
wiedziane, narracyjne, jak i rzeczywiste, 
mogą aktywizować pamięć uczestników, 
świadków, ale chyba też umożliwiać dalszą 
transmisję pokoleniową. z drugiej stro‑
ny mapy, jak i sekundujące im opowieści, 
mogą ponownie wprowadzać do obiegu 
kulturowego miejsca i ludzi zapomnia‑
nych. w konsekwencji tworzone obecnie 
w krakowie mapy – jak na przykład ta, 
która towarzyszy wydaniu Przewodniczki 
po Krakowie emancypantek9 – reaktywują 
i przywracają postacie, miejsca oraz histo‑
rie, które nie mieściły się w dominującej 
narracji o mieście. 

osobny problem rodzi się na styku 
biografii i kartografii, ponieważ mapo‑
wanie „miejsc autobiograficznych” mo‑
że w wielu przypadkach stanowić jeden 
z kluczy interpretacyjnych do twórczo‑
ści literackiej. Trudno wyobrazić sobie 
wyspiańskiego bez mapy krakowskiej, 
bez krupniczej, kanoniczej, Bronowic, 
krowoderskiej. Trudno wyobrazić sobie 

mirona Białoszewskiego bez mapy war‑
szawskiej, bez placu Dąbrowskiego, Po‑
znańskiej, Tarczyńskiej czy bloku przy liz‑
bońskiej. ale też same adresy zaznaczone 
na miejskich mapach nie wystarczają – 
potrzebują opowieści, by z administra‑
cyjnego loci stały się miejscem pulsują‑
cym życiem i wydarzeniami, miłościami 
i rozczarowaniami, narodzinami dzieci 
i chorobami, spotkaniami i samotnością, 
skandalami i najzwyczajniejszą codzien‑
nością, przyjaźniami i zapomnieniami. 
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