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Liberatura — czym (nie) jest?

W tytule artykułu zawarte zostało celowe nawiązanie do artykułu Zenona Fajfera 
Po czym odróżnić liberaturę1 od literatury (wybrane szczegóły anatomiczne) (Fajfer 
2010: 81–84). Nawet pozornie nielogiczne użycie przeze mnie wielokropka jest 
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1 Teoria liberatury stawia w centrum zainteresowania materialność książki jako fizycznego 
obiektu, skupia się na integralności formy zapisu z przekazywaną treścią. 

Pojęcie po raz pierwszy pojawiło się w opublikowanym w 1999 r. w „Dekadzie Literackiej” 
eseju-manifeście Zenona Fajfera Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich, zawierającym 
między innymi postulat wyodrębnienia osobnego rodzaju literackiego, nazwanego przez pisarza 
liberaturą (od łacińskiego liber — ‘książka’, ‘wolny’). Zagadnieniem tym zajęła się obszernie 
Agnieszka Przybyszewska w książce Liberackość dzieła literackiego (2015). Myśl Z. Fajfera rozwi-
nęła Katarzyna Bazarnik, która, wychodząc od analizy twórczości Jamesa Joyce’a, podjęła próbę 
wskazania wyznaczników gatunkowych liberatury, a jej ujęcie okazało się zbieżne z prowadzonymi 
na Zachodzie badaniami nad ikonicznością dzieła literackiego, np. badania nad książką jako fizycz-
nym obiektem Michela Butora; typologią przestrzeni w dziele literackim z wyróżnioną przestrzenią 
ikoniczną (iconic space) Carla Darryla Malmgrena; koncepcją technotekstu Katherine Hayles czy 
teorią estetyki książkowości (aesthetic of bookishness) Jessiki Pressman.

Por. m.in.: Fajfer 1999: 8–9; 2001: 10–17; Bazarnik, red. 2002; Pressman 2009: 465–482; 
Hayles 2002.
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tu znaczące — znak ten staje się furtką do liberackiego2 odczytania, stanowiąc 
świadome figuratywne odwołanie do roli teorii liberatury w badaniach literaturo-
znawczych. Wydaje się bowiem, że taka optyka pozwoli na optymalne odczytanie 
powieści Reifa Larsena3. 

Jak należy rozumieć termin „liberatura”? Powróćmy do mojego wyjaśnienia 
roli wielokropka występującego w tytule. Liberatura jest bowiem takim wielo-
kropkiem — jest fragmentem pominiętym. Liberatura stanowi zaginione przed 
laty4 ogniwo łączące tekst dzieła z jego fizyczną formą; liberackość5 to kontekst, 
którego brakowało lub który nie był w pełni eksploatowany w wypowiedziach 
krytyczno-literackich, choć — w  różnym zakresie i  pod innymi nazwami — 
niekiedy pojawiał się w  opisie bibliologicznym czy praktyce wydawniczej6. 

2 Termin Agnieszki Przybyszewskiej, która uważa sam koncept liberatury za słuszny, a przede 
wszystkim „użyteczny i wygodny”, jednak postuluje, by „odrzeć go […] z zadęcia i  (zgubnej) 
ideologii” forsowanej przez Z. Fajfera. A. Przybyszewska proponuje, by „zamiast wskazywać «to jest 
liberatura» — mówić «to jest liberackie»”. Konstatuje, że to „właśnie liberackość (a nie liberatura) 
powinna być przez teoretyków i czytelników wskazywana”. Liberackość byłaby cechą „silniej lub 
słabiej ujawniającą się”, a zatem ocena dzieł uznanych za liberackie podlegałaby gradacji (Przyby-
szewska 2015: 55).

3 Wydaje się, że — zwłaszcza na polskim rynku wydawniczym — książka ta nie została 
w pełni doceniona. Odbiór czytelniczy osiągnął poziom zapewne poniżej oczekiwań wydawcy 
(Wydawnictwa Dolnośląskiego), o czym świadczą m.in. nieliczne recenzje. Przyczyn takiego stanu 
rzeczy upatrywałabym przede wszystkim w określeniu targetu, gdyż omawiana tu powieść Świat 
według T.S. Spiveta na polskim (i nie tylko) rynku wydawniczym została (z uwagi na status quo 
12-letniego bohatera) zaklasyfikowana do działu literatura dla dzieci i młodzieży. Więcej na temat 
kryterium wieku w czytelnictwie pisałam w artykule: Literatura w krótkich spodenkach… ale pod 
krawatem. O niemasowych wytworach rynku wydawniczego dla dzieci i młodzieży w kontekście proble-
mów z określeniem adresata intencjonalnego (Szymor-Rólczak, oddany do druku).

4 M. Butor, a za nim K. Bazarnik w poszukiwaniu historycznych źródeł refleksji liberackiej 
sięgają aż do średniowiecza z jego hieratyczną celebracją tworzenia ksiąg i obcowania z nimi (exegi 
monumentum aere parennium), odwołując się zarówno do postrzeganej wówczas „monumental-
ności”, rozumianej jako organiczny związek tekstu z tworzywem księgi, jak i uświadamianej inte-
gralności tekstu i obrazu realizowanej w ręcznie iluminowanych średniowiecznych bibliach; por. 
Bazarnik 2002: VI i 174. 

5 W swoich rozważaniach najczęściej będę stosować, za Agnieszką Przybyszewską, przymiotni-
kową formę terminu. 

6 Np. materialność, ikoniczność, współzależność formy i treści, makietowanie, książka arty-
styczna. Z. Fajfer postuluje redefiniowanie najczęściej stosowanego pojęcia „książki artystycznej”, 
wydzielając trzy obszary tej dziedziny: „1. Za typową książkę artystyczną proponuję uznać w pełni 
autorskie dzieło sztuki wizualnej bądź konceptualnej, wyrażone w formie książki lub w postaci 
nawiązującej do książkowej symboliki, pozbawione jednak istotnego komponentu literackiego. 
2. Dzieła dotychczas definiowane jako książki artystyczne, a zawierające ów literacki (również 
w pełni autorski) komponent, proponuję uznać raczej za przejawy liberatury niż książki artystycz-
nej. 3. Natomiast książek będących oryginalnymi edytorsko adaptacjami cudzych tekstów nie zali-
czałbym do kategorii książki artystycznej, lecz do drukarstwa artystycznego i szeroko pojętej s z tuk i 
k s i ą żk i [podkr. Z.F.].” (Fajfer 2010: 140).
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Dopiero pojawienie się terminu „liberatura” i dyskusja o charakterze teoretycz-
noliterackim nad postulatami Zenona Fajfera i Katarzyny Bazarnik otworzyły na 
oścież drzwi do naukowej refleksji nad formą, „cielesnością” literatury (por. Fajfer 
2010: 81–84). 

Na początku [nie] było słowo…7

Świat według T.S. Spiveta na pozór jest książką jakich na półkach księgarń 
i  bibliotek wiele. To powieść, zatem przyzwyczajenie czytelnicze podpowiada, 
że bez przeszkód zanurzymy się w  świecie słów narracji. Jednakże Reif Larsen 
starannie zadbał o  to, by przełamać schematyczny proces lektury. Zwyczajowo 
tekst dzieła rozpoczyna się na stronie piątej (przy zachowaniu tzw. czwórki tytu-
łowej, tj. karty przedtytułowej i  tytułowej, co dziś nawet w najtańszych wyda-
niach kieszonkowych jest standardem); w  przypadku wydań bestsellerów lub 
powieści do tego miana pretendujących, opatrzonych mottami, dedykacjami czy 
notami recenzyjnymi, rozpoczynamy lekturę na stronicy dziewiątej. Tecumseha 
Sparrowa Spiveta poznajemy dopiero na stronicy trzynastej. 

To dwunastoletni entuzjasta kartografii i nauk empirycznych, mieszkający na 
ranczu w stanie Montana wraz z rodzicami i starszą siostrą. Ojciec jest szablono-
wym kowbojem, ranczerem, nie wykazującym zrozumienia dla pasji naukowych 
żony i syna. Matka, konsekwentnie tytułowana przez T.S. „dr Clair” jest uczoną, 
specjalizującą się w entomologii. Jej pełne poświęcenie pracy naukowej okazuje się 
jednakże fikcją — zachowując pozory absorbującego poszukiwania (najpewniej 
nieistniejącego) gatunku żuka mnicha tygrysiego, próbuje oswoić się z faktem, 
że jej obiecująca kariera (podobnie jak większości kobiet zaślubionych Spivetom) 
stanęła w miejscu. Zaś starsza siostra Gracie to typowa amerykańska nastolatka, 
ze skłonnością do wahań nastroju, marząca o wielkiej karierze aktorskiej z dala 
od rodzinnego rancza, które stanowi dla niej locus horridus. Jest jeszcze piąty 
bohater, obecny na niemal każdej stronicy tej powieści — to nieżyjący młodszy 
brat Layton, który zginął tragicznie. Okoliczności tej śmierci poznajemy stop-
niowo, okazuje się, że był to nieszczęśliwy wypadek, który miał miejsce w trakcie 
braterskiego eksperymentu naukowego — badania dźwięku wystrzałów różnych 
typów broni.

Wskutek działania przyjaciela i partnera matki, doktora Yorna, który prace 
T.S. Spiveta wysyłał do różnych czasopism i  towarzystw naukowych, sławny 
Instytut Smithsona funduje genialnemu (choć — o  czym grono naukowe nie 
wie — nieletniemu) kartografowi stypendium, a  laureat zostaje poproszony 
o wygłoszenie mowy w trakcie uroczystej gali. Chłopiec postanawia skorzystać 

7 J 1,1 — uzup. M.S.R.
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z życiowej szansy i wyruszyć w samotną podróż do Waszyngtonu, tym bardziej, 
że w domu rodzinnym czuje się nierozumiany, niekochany i obwiniany o śmierć 
brata. W trakcie podróży z Zachodu na Wschód ma miejsce mentalna podróż 
bohatera do korzeni własnej rodziny (za sprawą lektury jednego z  notesów 
matki). A utopijnie projektowany w młodym umyśle świat idei, jakim jawi się 
bohaterowi Wschód, a szczególnie otoczenie i środowisko Instytutu Smithsona, 
ostatecznie staje się źródłem zawodu. 

Jednakże zanim do początku tej historii dotrzemy, może minąć… wiele 
godzin. Jak to możliwe? Na skrzydełku okładki znajdujemy intrygujący cytat8, 
roztaczający przed czytelnikiem wizję niezwykłego wnętrza pokoju bohatera — 
tu książki i notesy podbiły trzy strony świata, oddały pole jedynie na południu, 
chwilowo zadawalając się okupacją podłogi. Pod notką dopisek „Odwiedź www.
tsspivet.com”. 

Otwieramy zatem witrynę, która jest w pełni interaktywną platformą służącą 
tyleż samo wydawniczemu marketingowi, co nauce i  zabawie. Utrzymana 
w konwencji ekspozycji zbiorów bohatera w Instytucie Smithsona, koresponduje 
z umieszczonym na okładce książki zdjęciem gabloty wystawienniczej, zawiera-
jącej ważne dla konstrukcji powieści artefakty. O  tym, że ilustracja okładkowa 
przedstawia zrealizowaną, a nie potencjalną ekspozycję, dowiadujemy się dopiero 
studiując informacje ukryte w  gąszczu hiperłączy strony, stanowiące rodzaj 
nieopublikowanego w wydaniu książkowym epilogu, sama bowiem konstrukcja 
zakończenia powieści sugeruje, że do współpracy bohatera z instytutem nie doszło. 

Strona wita odwiedzających animacjami typu work in progress powstawania 
konturowej mapy Stanów Zjednoczonych z  zaznaczeniem wododziału, czyli 
naturalnej granicy zlewisk Atlantyku i  Pacyfiku oraz ryciny przedstawiającej 
pokój młodego kartografa. Najbardziej interesującą spośród podstron jest ta 
zatytułowana „Book”, ale i  pozostałe skrywają ważne dane: „Buy the Book”, 
„Book Tour”, „The Author”, „Press”, „Credits”. By wyświetlić kolejne infor-
macje, musimy nauczyć się obsługiwać wirtualną maszynerię rodem z Dzikiego 
Zachodu: przekręcić korbkę, pociągnąć linkę, poruszyć koła zębate. Strona 
została zbudowana na bazie różnorodnych plików: graficzno-typograficznych, 
audio i wideo. 

Powróćmy do dwunastu stronic poprzedzających tekst główny. Po klasycznej 
stronicy przedtytułowej pojawia się dodatkowa niestandardowa rozkładówka, 
rozdzielająca blok kart tytułowych, przyjmujących tym samym postać „szóstki”, 
a nie czwórki tytułowej. Grafika umieszczona na rozkładówce stron 2–3 imituje 

8 Ponadto na drugim skrzydełku okładki znalazła się krótka notka o autorze i dwa frag-
menty recenzji, zaś na czwartej stronie okładki tzw. blurb, czyli notka reklamowa. Por. Stępień 
2002: 502−510.
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okładkę starego zeszytu, o  nadrukowanym charakterystycznym geometrycz-
nym wzorze, z wyraźnymi uszkodzeniami sugestywnie oddającymi upływ czasu 
i  intensywność użytkowania notesu, z  zamazanym farbą okienkiem opisowym 
i  doklejoną za pomocą taśmy klejącej karteczką, na której odręcznie zapisano: 
„GORĄCA LINIA WŁÓCZĘGÓW 308·535·1598”. Ta mityczna infolinia poja-
wiająca się jeszcze na stronie 367 (w oryginale s. 359), ma pomagać włóczęgom 
znaleźć drogę. Numer ten, jak zapewnia Geof Huth, autor bloga dbqp: visualizing 
poetics 9, rzeczywiście istnieje (z prefiksem kraju — 1), a po połączeniu z nim 
słyszymy nagranie automatu zgłoszeniowego: „Mężczyzna: Hobo Hotline. Zostaw 
wiadomość. Kobieta: Proszę zostawić wiadomość po sygnale. Kiedy skończysz, 
naciśnij krzyżyk.” 

Układ stronic 7–12 jest wypadkową zaplanowanej zawartości i zastosowania 
zasad sztuki edytorskiej: karta zawierająca dedykację jest wakatowa na stronie 
verso, zaś utworzenie rozkładowej stronicy tytułowej dla pierwszej części powieści 
wywołało potrzebę zadrukowania poprzedzającej strony recto — umieszczono 
na niej zatem różę wiatrów. Właściwa strona przytytułowa zawiera graficznie 
opracowane motto pochodzące z powieści Hermana Meville’a Moby Dick „Tego 
miejsca nie ma na mapie, tak jak niczego, co prawdziwe”. 

Na uwagę zasługuje koncepcja układu stron tytułowej i  redakcyjnej. Poza 
standardowymi informacjami znalazły się tu bowiem dwa elementy dodatkowe. 
Oba pełnią tę samą funkcję spisu treści, ukrytego tu pod postacią mapy (strona 
tytułowa) i glosarycznego (co zostało podkreślone kolorem i krojem czcionki), 
przestrzennie ukształtowanego wyliczenia (strona redakcyjna). Zakamuflowana 
forma zapisu wynika z podwójnie motywowanej potrzeby ich ukrycia: 1) jeśli 
już spis treści pojawia się w beletrystyce, to zwykle zamyka tom; 2) spis treści 
byłby elementem niehomogenicznym w  zeszycie pełnym notatek spisywanych 
na gorąco. Znajdujący się w tle tytułu kontur mapy przekształcony został w info-
grafikę prezentującą trasę pokonaną przez bohatera. Zaznaczono na niej pogru-
powane zgodnie ze strukturą powieści (trzy części: Zachód, Przeprawa, Wschód) 
miejsca, w których rozgrywały się wydarzenia przedstawione w poszczególnych 
rozdziałach. Dwa rozdziały nie mają przyporządkowanych współrzędnych 
geograficznych i zostały opatrzone znakami zapytania. Rozdział 9. jest oniryczny, 
metafizyczny, o zabarwieniu science fiction, a miejsce, w którym rozgrywają się 
opisane w nim sytuacje sam bohater nazywa tunelem czasoprzestrzennym Środ-

9 Geof Huth (ur. 1960) jest artystą i archiwistą, aktywnym mikrowydawcą, blogerem, którego 
pasją są wizualne, koncepcyjne i minimalistyczne formy literackie, eksperymenty językowe, poezja, 
proza, komiksy i  inne dzieła artystyczne. Cytowana treść nagrania z automatu zgłoszeniowego 
Hobo Hotline pochodzi z postu The Various Metaphysical and Esthetic Cartographies of Life (Huth 
2009; tłum. M.S.R.).
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kowego Zachodu. Natomiast rozdziału 15. nie ma w książce. Jednak pojawienie 
się jego numeru nie jest błędem ani też przypadkiem — jest wyraźną sugestią 
i zachętą do poszukiwań owego epilogu, odnalezionego w innym już medium. 
W  sferze zaś interpretacyjnej jest metaforą dalszych nieodgadnionych losów 
bohatera stojącego na rozdrożu pomiędzy dwoma największymi pragnieniami 
życia: karierą naukową na Wschodzie i miłością rodziny na Zachodzie. 27 punk-
tów liczy spis rzeczy, o  których mowa w  książce, wkomponowany na stronie 
redakcyjnej, a każda z nich została opatrzona dopiskiem „fikcja literacka”.

Pierwszy kontakt z książką

Bohater Świata według T.S. Spiveta pomimo (a może raczej właśnie — z powodu) 
swej zaskakującej dwunastoletniej dojrzałości i  ponadprzeciętnie rozwiniętych 
kompetencji analitycznych, w  końcowym fragmencie powieści zmuszony jest 
„uznać otaczający świat za zagadkę”. W podobnej sytuacji znajduje się czytel-
nik, zarówno na wstępie lektury, jak i po jej zakończeniu. Trzymając w ręku ten 
niemalże czterystustronicowy tom o nietypowym formacie staje przed pierwszym 
dylematem: czy klasyczny linearny sposób lektury będzie w  tym przypadku 
najwłaściwszy? Czym zatem jeszcze wyróżnia się ta pozycja książkowa i na jakiej 
podstawie została podjęta próba włączenia jej w krąg teorii liberatury?

Przewymiarowany blok książki ma po obcięciu proporcje zbliżone do 
amerykańskiego formatu „government letter”10, stosowanego w  popularnych 
kołonotatnikach. Z takich właśnie notesów korzysta T.S. Spivet, o czym mowa 
już w drugim akapicie: „[Gracie] obierała kukurydzę, a ja — na stronie jednego 
z moich kołonotatników — rysowałem schematyczną mapę pokazującą, w jaki 
sposób obiera ona kukurydzę” (s. 13). Rozmiar stronic oraz stosowana w skła-
dzie powiększona interlinia (imitująca poligraficzne liniowanie zeszytu) tworzą 
iluzję obcowania z notatkami młodego bohatera powieści; dwułamowa makieta, 
której asymetryczny łam zewnętrzny pozostaje zarezerwowany dla notek i rycin 
o charakterze dygresyjno-glosarycznym, z jednej strony nasuwa wyraźne skoja-
rzenie z notatnikami Leonarda DaVinci, z drugiej — stanowi realizację zgodną 
z  zasadami sztuki edytorskiej11. O  zgodności tego sposobu odczytania aluzji 
zawartej w formacie i projekcie makiety, czyli materialnej formie książki, z zamy-

10 Jego wymiary to 8 × 10½ cala; nazwę swą zawdzięcza decyzji sekretarza handlu USA 
Herberta Hoovera (1874–1964) o powszechnym zastosowaniu tego formatu papieru w korespon-
dencji instytucji rządowych.

11 Na temat projektowania stronicy, a w szczególności proporcji marginesów i stosunku ich 
wielkości do formatu strony i  geometrii kolumny, pojmowanego jako wyznaczanie kierunku 
i  wytyczanie ścieżek dla „spacerującego” po kartach kodeksu czytelnika pisał Bringhurst 
2008: 157–194; por. też m.in.: Malinowska, Syta 1977. O kompozycji marginaliów (zwłaszcza 
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słem autorskim zaświadczają kolejne nietypowe jej elementy. Pierwszy z  nich 
to opisana powyżej dodatkowa niestandardowa rozkładówka imitująca okładkę 
starego zeszytu. Natomiast grafika zajmująca dwie ostatnie pełne rozkładówki 
(niepaginowane stronice 388–391) to — patrząc powierzchownie — charak-
terystyczna zawartość końcowych kart uczniowskich zeszytów — pewnego 
rodzaju „szkicownik”. Zeszyt T.S. Spiveta, bo tym chce autor powieści uczynić 
swą książkę, zawiera bardzo efektowny szkic, częściowo utrzymany w technice 
zwanej z  ang. doodles (‘gryzmołki’), jednakże z  całą pewnością przedstawiający 
kolejną niezwykłą mapę (bezpośrednio wskazują na to przekształcona graficznie 
róża wiatrów i rycina kompasu) — mapę sekwencji zdarzeń fabularnych powieści 
Moby Dick Hermana Melville’a. O próbach tworzenia map Moby Dicka wspo-
mina T.S. w  jednej z notatek na marginesie (s. 346). To tylko jedno z miejsc, 
gdzie pozostawiony lub ukryty (w  zależności od literaturoznawczej dojrzałości 
i dociekliwości czytelnika) został klucz interpretacyjny dla tego dzieła. Szkic ten 
zawiera bowiem numery od 1 do 10 oraz zastosowany jako klamra kompozy-
cyjna ukryty podpis „wszystko jest fikcją”, powracający w tej książce jak refren. 
Co te numery oznaczają? Oto jedna z wielu gier Reifa Larsena z czytelnikiem12. 
Odpowiedzi może być wiele, moja brzmi: to mapa sekwencji zdarzeń zbieżnych 
dla losów głównych bohaterów obu powieści. Końcowa liczba 10 oznacza w tym 
przypadku dziesiąty rozdział Świata według T.S. Spiveta, w którym bohater, otarł-
szy się o śmierć, znajduje ratunek, podobnie jak Izmael, bohater i narrator Moby 
Dicka — jedyny ocalały z katastrofy Pequoda.

Na dwóch trzecich stron tej książki znajdujemy różnorodne marginalia: mapy13, 
schematy, diagramy, rysunki, analizy najprostszych zjawisk występujących w dzie-
cięcym świecie bohatera, przebłyski wspomnień, enumeracje, komentarze, a nawet 
bazgroły. Wszystkie te elementy są wyraźnie graficznie i typograficznie wyróżnione, 
w większości przestrzennie umieszczone poza kolumną tekstową, jednakże przeni-
kają się z narracją i uzupełniają jej treść, a nie tylko ilustrują. Zarazem opatrzone 
formułami tytułowymi zredagowanymi językiem naukowym, stają się odrębnymi 
obiektami akademickimi, dowodami empirycznymi — The Selected Works 
of T.S. Spivet, taki bowiem tytuł nosi powieść w oryginale [podkr. M.S.R.]. 

notek) w ujęciu historycznym i z praktycznymi wskazówkami dla współczesnych projektantów por. 
Tomaszewski 2008.

12 Interpretację Świata według T.S. Spiveta z zastosowaniem pojęciowego aparatu tekstu jako 
gry przedstawiam w artykule Od…czytanie „Świata według T.S. Spiveta” Reifa Larsena. Część II: 
punkty węzłowe dwóch perspektyw interpretacyjnych — liberackiej oraz koncepcji świata jako gry 
(oddane do druku w „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2016).

13 W powieści pojęcie „mapa” ma szersze znaczenie, niż to, które jest powszechnie znane. 
Mapy T.S. mają swe źródło w takich jednostkach typologicznych jak: cartographic allegory, cartogra-
phic diagrams, allegorical map, mapa mentalna, mapa relacji, mapa behawioralna i in. 
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Dodajmy, że mamy tu zatem ciekawy przykład szkodliwości działań wydawcy 
przekładu — głęboką ingerencję w kształt dzieła — i dowód na niewystarczającą 
ochronę tekstu autorskiego. Powieść ukazała się w niemal każdym zakątku globu, 
zachowując w każdej z edycji tę samą szatę graficzną (z ewentualnymi drobnymi 
odstępstwami). Jej oryginalny tytuł (‘Prace wybrane…’) nawiązuje (o  czym 
świadczą materiały zamieszczone w witrynie internetowej) do napisanej wierszem 
powieści Michaela Ondaatje The Collected Works of Billy the Kid: Left-Handed 
Poems, opublikowanej w 1970 roku. Oryginalny tytuł kieruje zatem wyobraźnię 
czytelnika ku preriom Dzikiego Zachodu, gdzie po latach rodzi się mały karto-
graficzny geniusz, syn prawdziwego kowboja. Polski czytelnik zapewne nie zna 
tej pozycji. Ale nie jest to motywacja wystarczająca do sprowadzania go przez 
wydawcę na intertekstualne manowce poprzez manipulowanie treścią i  formą 
dzieła. Polska wersja tytułu aż nazbyt wyraźnie kojarzy się z  głośnym dziełem 
Johna Irvinga Świat według Garpa, ale odniesienie to nie znajduje przekonują-
cych przesłanek wewnątrz tekstu. Co jednak ważniejsze dla opisu liberackiego 
charakteru książki R. Larsena, polskiej wersji tytułu brakuje wewnętrznej treścio-
wej koherencji z  zewnętrzną formą — utracona została korelacja z  projektem 
okładki, czy — szerzej — z wizją multimedialnej ekspozycji wytworów genial-
nego umysłu bohatera.

Wśród glosatorskich dopisków znalazło się przeszło 30 map „właściwych”, 
tyleż samo marginaliów wyłącznie tekstowych, 7 zdjęć oraz około 200 notatek 
łączących treść z ryciną, w formie diagramu, szkicu, wykresu i tym podobnych14. 
Dodajmy, że nie wszystkie przygotowane grafiki zostały włączone do wydania, 
część została wykorzystana na stronie internetowej. Wśród fascynujących realizacji 
dziecięcej percepcji świata znajdziemy m.in.: Wododział kontynentalny jako frak-
tal (s. 16), Koncentracja śmieci w Chicago (s. 261), Tabela kroków T.S.-a (s. 103), 
Pociąg towarowy jako kanapka dźwiękowa (s. 108), Gracie i ja gramy w kocią koły-
skę (wraz z mapą ruchów, które można wyprowadzić z tego punktu wyjścia) (s. 125), 
Mapa Dakoty Północnej z zaznaczonymi ekoregionami, wodami powierzchniowymi 
i  położeniem dwudziestu sześciu tamtejszych Mc Donaldsów (s.  143), Sprężystość 
pamięci (s. 150).

14 Wielotematyczność, sposób wykonania, a także geneza i rola tych notatek (które są ściśle 
związane z pragnieniem małego kartografa, by zobrazować, opisać cały otaczający go świat) przy-
wodzą na myśl 18 kieszonkowych dzienników podróży Meriwethera Lewisa i Williama Clarka, 
dowódców ekspedycji, która mając na celu jak najdokładniejsze zbadanie kolonizowanego amery-
kańskiego lądu, w latach 1804–1806 przemierzała kontynent na zachód, aż do wybrzeży Pacyfiku. 
Badacze ci byli dla T.S.-a niekwestionowanymi autorytetami, o czym dowiadujemy się z notki na 
skrzydełku okładki i z pierwszych akapitów — gdy bohater opisuje swój pokój, w którym centralne 
miejsce zajmuje dywan z podobiznami tych dwóch podróżników.
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Szereg zastosowanych w  książce R. Larsena zabiegów formalnych pełni 
funkcję imitacyjną, ma na celu uprawdopodobnienie, stworzenie iluzji realnego 
obcowania z notatkami genialnego, tak bardzo odmiennie patrzącego na świat 
dwunastolatka. Jednocześnie niemal obsesyjnie, także w  bardzo nietypowych 
miejscach (jak np. strona redakcyjna), R. Larsen podkreśla, że wszystko, co znala-
zło się na prawie czterystu stronach powieści jest fikcją literacką. 

Ilość, szczegółowość, precyzja, a  niekiedy nawet stopień wycyzelowania 
prac bohatera tworzą wyraźne kontrastowe tło dla niezwykle dojrzałych jak na 
dwunastolatka refleksji nad sensem i celowością jego pracy kartograficznej, które 
pojawiają się w ostatnim etapie podróży. T.S. podaje powód, dla którego zajął 
się tworzeniem map: „chciałem nieznane przywrócić temu co znane” (s. 352), 
by chwilę później dojść do wniosku, że „kartografia jest bezużyteczna”, bowiem 
„żadne prawdy na mapie nie są prawdziwymi prawdami” (s. 359). Kolejne 
wyznanie dotyka najgłębszych, słabo uświadamianych predyspozycji psycholo-
gicznych, kondycji dziecka dorastającego w środowisku, którego siłą napędową 
było wyparcie na równi z  obsesyjnością: „Znalazłem dla siebie robotę bez 
perspektyw. Myślę, że o tym wiedziałem, i właśnie ten brak perspektyw sprawił, 
że była ona tak atrakcyjna. Gdzieś na dnie serca cieszyłem się z tego, że jestem 
skazany na porażkę.” (s. 359). W ostatnich akapitach powieści bohater doznaje 
ulgi, jego rozterki tracą znaczenie, gdy wraz z  ojcem, uprzednio zapewniony 
o uczuciu matki, przemierza „ręka w rękę” bezkresne tunele podziemnego świata 
„którego nie ma na mapie” (s. 382). Kartograficzny geniusz chłopca okazuje się 
swoistym substytutem, wzruszającą formą zwrócenia na siebie uwagi rodziców, 
zasłużenia na ich uznanie przez dziecko, które czuje się nierozumiane, odrzucone, 
niekochane; jego pasja nosi pewne znamiona zachowań obsesyjno-kompulsyw-
nych — ujawnionych poprzez świadome nagromadzenie materiału marginaliów, 
których ilość balansuje na granicy akceptowalności dla przeciętnego czytelnika. 
A zatem aspekty graficzny i koncepcyjny stały się tu „nośnikiem treści w stopniu 
nie mniejszym niż słowa” (Bazarnik 2002: X).

To właśnie owe dygresyjne komentarze, retrospekcje, mapy i  rysunki stają 
się źródłem zarówno entuzjastycznych, jak i  krytycznych recenzji15; admiracji, 
jak i  zdeprymowania czytelników. Jak wyjaśnić istnienie tak rozbieżnych ocen 
i odbioru powieści? Tu w sukurs przychodzi teoria liberatury. 

15 Por. np. Bellafante 2009. Zaznaczyć trzeba, że i sama konstrukcja fabularna spotkała się 
zarówno z entuzjastycznymi recenzjami (m.in. poczytnego pisarza Stephena Kinga), jak i z głosami 
krytyki. Zarzucano R. Larsenowi, że jest to książka bardzo nierówna, najniżej oceniano jej trzecią 
część, która — w rzeczy samej — tempem fabuły, nastrojem, stylem, kreacją świata przedstawio-
nego wyraźnie różni się od reszty powieści. Por. np. King 2009; Charles 2009.
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Już w 1963 roku Michel Butor16 zachęcał autorów do odważnego sięgania po 
nietypowe środki wyrazu i układy tekstu. Zdiagnozował przyczynę asekuracyjnej 
postawy literatów w tym względzie — lęk przed niezrozumieniem i odrzuceniem 
ze strony konserwatywnych czytelników, przyzwyczajonych do linearnego układu 
tekstu17. Przekonująco argumentował bezprzedmiotowość tych obaw istnieniem 
szeregu wydawnictw o  rozmaitych organizacjach przestrzennych —  gazet, 
podręczników szkolnych, encyklopedii i  innych wydawnictw naukowych. 
Rozumiał, że największą przeszkodą dla popularyzacji nowych metod formato-
wania książki nie jest przyzwyczajenie odbiorców do jednej techniki czytania, 
a utrwalona mentalna typologia wytworów druku. Należało zatem sprawić, by 
czytelnicy, którzy dotąd nie kojarzyli przestrzennych relacji tekstu z  literaturą 
„wysoką”, przekonali się do bardziej „ekscentrycznych” rozwiązań.

Okazuje się jednak, że po przeszło pół wieku dylematy M. Butora są wciąż 
częściowo aktualne, o czym świadczą sygnalizowane przez krytyków i czytelni-
ków objawy znużenia, zmęczenia, gubienia wątku. A  może trzeba przyjąć, że 
Świat według T.S. Spiveta jest powieścią wymagającą, którą powinno się sprze-
dawać wraz z kuponem na „kurs wolnego czytania”. Jest to bowiem też książka, 
która odsłania swe wnętrze wprost proporcjonalnie do zaangażowania czytel-
nika. Dużym nieporozumieniem było — moim zdaniem — zaklasyfikowanie 
powieści R. Larsena do katalogu literatury młodzieżowej. Nie mam tu zamiaru 
wprowadzać purytańskiej cenzury powieści z uwagi na jej treść czy formę, ani też 
dolnej cezury wiekowej. Wręcz przeciwnie, raczej postulowałabym nieoznaczanie 
targetu wiekowego. Powieść R. Larsona jest bowiem jedną z  tych książek, do 
których czytelnik dojrzewa, a w każdym kolejnym cyklu lektury jest w  stanie 
znaleźć w niej nowe treści i czerpać z niej więcej satysfakcji. 

To książka, którą można (a  może nawet powinno się) czytać z  otwartym 
atlasem świata, encyklopedią, słownikiem, a nawet lupą. T.S. Spivet jest nadpobu-
dliwym intelektualnie obserwatorem świata, wciąż poszukującym, prowadzącym 
empiryczne badania, planującym i  konstruującym (np. ręcznej roboty wykry-
wacz kłamstw, którym poraził siostrę). Nie odnajduje się zupełnie w  sytuacji 
monotonii wywołanej zamknięciem na ograniczonej przestrzeni bez dostępu do 
nowych bodźców — jak wtedy, gdy znużony podróżą w winnebago na platformie 
pociągu towarowego ma wrażenie, że wpada w tunel czasoprzestrzenny. Pozornie 
chaotyczna konstrukcja książki jest więc nie tylko efektem działań imitacyjnych 
autora, jest także zaproszeniem do uczestniczenia w tworzeniu (przez odtwarzanie 

16 Koncepcję autora omawiam za: Bazarnik 2002: 176–177.
17 Z. Fajfer oskarża o inercję i siłę przyzwyczajenia samych literatów (Fajfer 1999).
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w procesie lektury18) „prac wybranych” bohatera, a więc kolejnym elementem inte-
raktywnym, grą. Nie ma przy tym jednego sposobu czytania książki R. Larsena. 
Elementy wplecione w tekst mogą być percypowane w trojaki sposób: 1) auto-
nomicznie przed lekturą tekstu głównego; 2) autonomicznie po lekturze tekstu; 
3) zgodnie z  sugestią wskazaną graficznie (za pomocą strzałek), jako wplecione 
w tekst. Czytelnik może również marginalia (w części raczej niż całości) pominąć. 
Niekiedy funkcję znaczących marginaliów pełni niezadrukowany, choć graficznie 
wyodrębniony strzałkami kierunkowymi, fragment przestrzeni stronicy19. 

Pojęcie „gry słowno-literowej” pojawia się w opracowaniach poświęconych 
teorii liberatury w  odniesieniu do takich słownych form przestrzennych jak 
akrostychy, mezostychy (por. Przybyszewska 2015: 26). W  książce R. Larsena 
mamy jeszcze inne zabiegi związane z  formą: słowa i  litery ukryte wewnątrz 
rycin20, stanowiące zagadkę, grę dla uważnego i aktywnego czytelnika. Bohater aż 
dwukrotnie na kartach powieści wspomina o tym, że po śmierci Laytona ukrywał 
jego imię w każdej z kreślonych przez siebie map i innych prac (np. s. 21, 66). 
Podjęcie aktywności polegającej na sprawdzeniu prawdziwości tych zapisów 
jest równoznaczne z porzuceniem linearnego odczytu na rzecz czytania liberac-
kiego  — „symultanicznego i  wielopoziomowego” (Fajfer 1999). Poszukiwanie 
ukrytego w  rycinach imienia może przyjąć formę autonomicznego procesu 
poznawczego, który zachodzi skokowo, przypomina raczej obcowanie z hiper-
tekstem (przejście do kolejnej ryciny, akcja), a  nawet może wymagać użycia 
dodatkowych narzędzi (np. szkła powiększającego).

Okazuje się zatem, że powieść R. Larsena to nie tylko książka o nietypowej, 
efektownej szacie graficznej i  poligon doświadczeń typograficznych — to całe 
multimedialne przedsięwzięcie. To nie tylko drukowana książka, ale i jej wersja 
elektroniczna21.

18 A zatem użytecznym terminem do pogłębionej analizy dzieła byłby postulowany przez 
Z. Fajfera „czas lektury/czytania” (Fajfer 1999).

19 Pusta niezadrukowana płaszczyzna stronicy może np. imitować rozdroża (s. 37), stanowić 
odpowiedź na wewnętrzne rozterki bohatera (s. 295), ilustrować ciszę amerykańskiego miasta 
w weekend (s. 352).

20 Por. np. rycinę Nanoszenie słów na mapę skrzydeł cykady (s. 48).
21 Tak R. Larsen opowiadał o pracy nad elektroniczną wersją tekstu na iPad-a: „Considered 

template platforms that embrace the DNA of the screen are important and will most certainly 
handle the bulk of online content but in some ways I am most interested in the custom-made, 
bespoken story spaces that are designed for a single work. I tried to create one such space in the 
iPad version of my first novel The Selected Works of T.S. Spivet. Along with web genius Jeff Rabb 
[…], we were intent on creating a bounded world that utilized a boundless screen. We were always 
conscious of designing for a touchscreen and how that point of contact might enable a certain 
intimacy to develop between the reader and the text. The interface allowed for formal innovation. 
The reader could smoothly navigate through overlapping windows by flicking, stroking, resizing 
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Powód, dla którego nie traktuję Świata według T.S. Spiveta wyłącznie jako 
prozy zamkniętej w kształcie efektownego layoutu i upominam się o postrzeganie 
tej książki przez pryzmat teorii liberatury, został wyrażony explicite na kartach 
zawierających podziękowanie autora oraz na stronie redakcyjnej22 wydania. 
„I wreszcie — chyba największe — podziękowania [pisze R. Larsen, podpisany 
zdrobnieniem Gasho — uzup. M.S.R.] dla Bena Gibsona, który tak niezmor-
dowanie pracował nad tym dziełem i nadał mu piękny wygląd pomimo mojego 
wiecznego czepiania się”. Autor przyznał ponadto w jednym z wywiadów, że 
pierwotnym założeniem była tradycyjna książka ze zwartym blokiem tekstowym 
opatrzonym licznymi przypisami, dopiero w trakcie prac „odkrył marginesy jako 
plac zabaw umysłu T.S.-a”:

Every decision I made in the book really came out of the character or the story. It 
wasn’t like I set out to write a book with intense marginalia. It was more that I had 
stumbled across the voice of the character. Originally it was in footnote form, but that 
felt a little bit intrusive in this particular story. Given that T.S. is a mapmaker, I think 
he would think of the cartography of the page. I had written the book all the way 
through and had very little illustration. I had this vague idea in my mind that it would 
be a field guide but I didn’t know how it would manifest itself. It wasn’t until I got 
through a complete draft of the book that I discovered the margins as a playground 
of T.S.’s mind. That was a breakthrough (Filgate 2009).

To właśnie status Reifa Larsena jako twórcy „totalnego”, czyli autora tekstu, 
aktywnego współautora niemal wszystkich rycin zawartych na marginesach 
Świata… oraz wiedza na temat jego ścisłej współpracy z projektantem upraw-
niają — w mojej ocenie — do użycia w odniesieniu do tejże książki pojęciowej 
aparatury liberackości. W  ujęciu Z. Fajfera i  K. Bazarnik R. Larsen jest libe-
ratem, gdyż jest autorem „nie tylko samego tekstu, ale właśnie książki”, przy 
czym „kwestia osobistego, bezpośredniego udziału pisarza w procesie fizycznej 
produkcji woluminu (obojętnie jakiego kształtu) nie ma większego znaczenia” 

(Fajfer 2010: 137), autor bowiem nie musiał wykonać całego dzieła własnoręcz-
nie (Bazarnik 2005: 24). Dodajmy jeszcze, że R. Larsen jest aktywnym obser-
watorem rynku wydawniczego i recenzentem „edycji wizualnych”, w tym także 

with two fingertips. We wanted the reader to feel the storyteller’s curation at work, but we also 
wanted to allow a certain freedom of exploration. It was one of the more difficult narrative 
experiments I’ve ever done and again, I think the project ultimately suffered because we were still 
porting a novel originally written for the page to the touchscreen.” (Larsen 2014, podkr. M.S.R.). 
Zaznaczony fragment świadczy o dużej świadomości R. Larsena w zakresie nośności znaczenia przez 
formę i medium.

22 Ilustracje na str. 13, 114, 179, 278, 351 Martie Holmer i Ben Gibson na podstawie orygi-
nalnych rysunków autora […] Pozostałe ilustracje Ben Gibson i Reif Larsen [podkr. — M.S.R.] 
(Larsen 2009: 6).
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książek, które moglibyśmy nazwać liberackimi, na przykład Jonathana Safrana 
Foera, Tree of Codes (por. Larsen 2014), praca zbiorowa Where You Are czy Petera 
Turchi, Roads Not Taken.

Podsumowanie

Świat według T.S. Spiveta realizuje wiele założeń teorii liberatury23: 
1. Tekst i  materialna forma książki tworzą organiczną całość, a  wszelkie 

elementy, w tym również niewerbalne, są tutaj nośnikami znaczenia. Znacząca jest 
fizyczna przestrzeń i konstrukcja książki, jej kształt, format, układ typograficzny, 
wielkość, krój i kolor pisma, niezadrukowana powierzchnia kartki, zintegrowany 
z  tekstem rysunek czy fotografia. Do elementów znaczących zaliczymy więc 
między innymi format imitujący kształt i wymiary amerykańskiego popularnego 
kołonotatnika; powiększoną interlinię naśladującą poligraficzne liniowanie; 
wielotematyczne marginalia przypominające zawartość notatników Leonarda 
DaVinci; niewielki rozmiar fontu — oddający charakter pisma młodego karto-
grafa, „perfect little handwriting”, jak napisze o  nim dr Yorn w  epilogowych 
notatkach opublikowanych na stronie internetowej.

2. Nie bez znaczenia są wszelkie wartości numeryczne. Nośnikami sensu 
w powieści R. Larsena są np. wymiary tomu, ilość rozdziałów, numeracja zawarta 
w  infografikach, numeracja eksponatów prezentowanych na okładce i  stronie 
internetowej. 

3. Elementem formy są także słowno-literowe gry — tu polegające np. na 
odnajdywaniu ukrytych słów wewnątrz grafik, włączenie glifu i grafiki w formie 
rebusu (s. 128).

4. Jako książka liberacka Świat według T.S. Spiveta eksploatuje przestrzen-
ność i materialność (imitacja kołonotatnika), wizualność (twórcze wykorzystanie 
marginesów, zintegrowanie grafiki i  tekstu), a  nawet audialność słowa (liczne 
wyrazy onomatopeiczne, a  zwłaszcza typograficzny zapis dźwięku telefonu, 
s. 357), stając się przekazem wielokodowym (Przybyszewska 2015: 44). 

5. Elementami liberackimi są te zabiegi, które zaliczymy do metatekstu-
alnych24, takie jak cytat-motto czy inne (także graficzne) zawarte w  powieści 
nawiązania do Moby Dicka Hermana Melville’a, czy do myśli Platona. 

6. Liberacka jest także interaktywność i  intermedialność. A  Świat według 
T.S. Spiveta taki właśnie jest — to nie tylko książka, to multi- i  intermedialny 

23 Cechy liberackości na podstawie: http://www.liberatura.pl/co-to-jest-liberatura.html 
[dostęp: 12.12.2015].

24 Metatekstualność — komentarz, przez który dany tekst odnosi się do innych dyskursów 
(Genette 1999: 107–115).
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produkt, na który składają się drukowany kodeks, strona internetowa zawie-
rająca między innymi dopełnienia tekstowe. W projekcie R. Larsena twórczo 
wykorzystana została też infolinia dla włóczęgów — przedsięwzięcie tajemnicze 
i rozpalające wyobraźnię, a na kanwie powieści nakręcony został film fabularny 
(The Young and Prodigious T.S. Spivet, 2013, reż. Jean-Pierre Jeunet). Nadto jest 
to książka wymagająca interakcji czytelnika (podążanie za strzałkami, wykonanie 
połączenia z Gorącą Linią Włóczęgów, poszukiwanie imienia Laytona, obraca-
nie kodeksu w  celu odczytania map i  notatek umieszczonych poprzecznie do 
kolumny tekstowej), zwłaszcza w jej wersji elektronicznej (interaktywność tech-
nologiczna), bowiem aplikacja umożliwia dokonywanie operacji manualnych na 
marginaliach.

Proces odczytania powieści w kontekście teorii liberatury nie został w niniej-
szym szkicu wyczerpany. Wybrane szczegóły anatomiczne tekstu liberackiego, 
o których mowa w tytule, należy tu rozumieć jako cechy „zewnętrzne”, ujaw-
niające się przede wszystkim w kształcie i budowie książki, a także w jej sferze 
intermedialnej. 
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Marta Szymor-Rólczak

ThE REAdInG OF “ThE SELECTEd WORKS OF T.S. SpIvET”  
By REIF LARSEn pART I: SELECTEd AnATOmICAL dETAILS  

OF A LIBERARy TExT

(summary)

In the first part of the paper devoted to the multidimensional analysis and interpretation 
of the novel by Reif Larsen, I show that the liberary optics will allow its optimal reading. 
The analysis of the form of this work, its “flesh”, was carried out in relation to the proposals 
of Zenon Fajfer and Katarzyna Bazarnik — the founders of the liberature theory, which 



236 Marta SzyMor-rólczak

centres its interest on the materiality of the book as a physical object, focusing on the 
integrity of the form of the recording with the content conveyed. Selected anatomical 
details of a  liberary text are its “external” characteristics, manifested mainly in the 
shape and the structure of the book, as well as in the related field of intermedia. I have 
established that the media conveying the meaning of The Selected Works of T.S. Spivet are: 
the text and the material form of the book, forming an organic whole; all its elements, 
including the non-verbal ones, are the media of its meaning. The important elements 
include, among others, its format imitating the shape and dimensions of a  popular 
American spiral notebook; increased spacing mimicking printing rulings; multi-topic 
marginalia; a  small font size — reflecting the handwriting of a  young cartographer; 
numerical values (e.g.: the dimensions of the volume, the number of chapters, the 
numbering contained in infographics, the numbering of exhibits displayed on the cover 
and the website); transtextual operations (e.g.: intertextual quotation-motto, hypertextual 
graphic references to Moby Dick by Herman Melville or the metatextual reference to the 
philosophy of Plato).
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