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z czego 13635 woluminów zidentyfi kowano jako „rosyjską literaturę piękną”, 
a w ostatnich latach wartości te utrzymują się na zbliżonym poziomie8. W takiej 
sytuacji za w pełni uzasadnione można uznać próby systematyzowania powsta-
jących współcześnie utworów w oparciu o dodatkowe kryteria – wśród nich, 
co postuluje Aleksandr Lusyj, kryterium regionalne9. Stąd mówi się o prozie 
syberyjskiej, kaukaskiej, uralskiej, moskiewskiej czy petersburskiej. Tę ostat-
nią, nawiązującą do szerszej idei petersburskiego tekstu literatury rosyjskiej, 
autorstwa Władimira Toporowa10, w rosyjskiej tradycji literaturoznawczej 
traktowano zazwyczaj w sposób szczególny.

PETERSBURSKI TEKST LITERATURY

Wychodząc od koncepcji tak zwanego tekstu kultury w ujęciu tartusko-mo-
skiewskiej szkoły semiotyki, petersburski tekst literatury rosyjskiej postrzegać 
należy jako cykl utworów, które z odniesień do Petersburga czynią nadrzędny 
element kompozycyjny. Ich wspólną cechą są zatem odniesienia do obrazów 
miasta – jego historii, mitów, topografi i, krajobrazu architektonicznego, wła-
ściwych dlań zjawisk atmosferycznych, ale też do roztaczającej się nad nim 
aury tajemniczości, specyfi cznych warunków życiowych, kulturowych osobli-
wości czy funkcjonalnego charakteru niegdysiejszej stolicy. Niezależnie od tego, 
wskazać należy na opisy wyczuwalnej, łatwej do wychwycenia zmysłami, ale 
trudnej do zwizualizowania rzeczywistości duchowej, która w sposób niebaga-
telny determinuje postawy i zachowania mieszkańców miasta. We wszystkich 
tych elementach zakodowana jest konkretna, spójna treść, czytelna i zrozumiała 
przede wszystkim dla przedstawicieli lokalnej zbiorowości.  Tym sposobem 
autorzy i ich bohaterowie – mieszkańcy miasta, ukształtowani za pośrednictwem 
owej szczególnej semiosfery, jednocześnie mieliby ją odwzorowywać w tekście. 
Chociaż sam Toporow uznał Annę Achmatową, Osipa Mandelsztama, Aleksan-
dra Błoka i Konstantina Waginowa za pisarzy, których twórczość zamyka temat 

8  Począwszy od roku 2012 szczegółowe statystyki nie są już udostępniane w formie drukowanej, 
można je prześledzić na stronie internetowej Rosyjskiej Izby Książki (zob. Statisticzeskije pokaza-
tieli po wypusku pieczatnych, http://www.bookchamber.ru/statistics.html).

9  Autor tak zwanej tekstologicznej koncepcji kultury rosyjskiej twierdzi, że kultura rosyjska 
stanowi ni mniej, ni więcej, tylko sumę tekstów lokalnych (zob. A. L u s y j, Moskowskij tiekst. 
Tiekstołogiczeskaja koncepcyja russkoj kultury, Wiecze–Russkij impuls, Moskwa 2013).

10  Zob. W. T o p o r o w, Petersburg i tekst petersburski literatury rosyjskiej. Wprowadzenie 
do tematu, w: tenże, Miasto i mit, wybór i tłum. B. Żyłko, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, 
s. 47-142. W uszczegółowionym wariancie zob. t e n ż e, Pietierburgskij tiekst russkoj litieratury, 
Iskusstwo-SPB, Sankt-Pietierburg 2003.

11  Por. B. Ż y ł k o, Semiotyka kultury, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009, s. 101.
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tekstu petersburskiego12, to obecnie badacze podkreślają aktualność tej teorii 
również w odniesieniu do autorów współczesnych13. W prozie petersburskiej od 
lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku dostrzec można wielopoziomową 
sieć powiązań zarówno ze zdefi niowanym przez Toporowa kanonicznym tek-
stem petersburskim, jak i z petersburską teraźniejszością.

Powieściowe tło wyzyskujące elementy konstytutywne tekstu petersbur-
skiego stanowi zatem pierwszoplanową płaszczyznę, na której uzewnętrznia 
się dialogiczność współczesnej prozy petersburskiej. Zważywszy że „w ramach 
semiotycznych «odczytań» miasta Toporow i badacze ze szkoły tartusko-mo-
skiewskiej zwracali przede wszystkim uwagę na jego symboliczne konteksty”14, 
za kluczowe uznaje się zakotwiczenie dzieła literackiego w określonej rzeczywi-
stości. Jak wiadomo, jej istotę semiotycy upatrywali w przekazie zakodowanych 
informacji za pomocą tekstów (w szerokim rozumieniu: literackich, muzycznych 
czy teologicznych)15. Pozostający w pewnym dystansie do sytuacji narracyjnej 
obraz świata przedstawionego winien zaś sprzyjać ich odszyfrowaniu. Badacze 
reprezentujący podejście komunikacyjne nazywają ten zbliżony do przestrzeni 
semiosfery komponent tekstu literackiego „obrazowaniem świata”16. Aleksy Aw-
diejew i Grażyna Habrajska twierdzą, że podstawowym celem tekstu, to znaczy 
literatury, jest nie tyle informowanie o rzeczywistości – fi kcyjnej bądź empi-
rycznej, ile wyraziste jej zilustrowanie, umożliwienie odbiorcy tekstu widzenia 
tych samych literackich obrazów. Toteż Mieke Bal słusznie podkreśla: Ważne, 
„by uzmysłowić sobie, że każdy tekst jest mozaiką różnych warstw, noszących 
ślady różnych wspólnot i sporów między nimi”17. Jedynie znajomość kontekstu 
kulturowego18 kształtującego tekst pozwala na właściwe jego odczytanie, czyli 
na realizację podstawowego celu komunikacyjnego utworów literackich – na 

12  Por. T o p o r o w, Petersburg i tekst Petersburski, s. 77.
13  Zob. Suszczestwujet li Pietierburgskij tiekst?, red. W.M. Markowicz, W. Szmid, Izdatielstwo 

Sankt-Pietierburgskogo uniwiersitieta, Sankt-Pietierburg 2005; D.Ju. K o n d a k o w a, Poniatije 
«pietierburgskij tiekst» w sowriemiennoj naucznoj riecepcyi, „Wisnyk Charkiwś koho nacionalnoho 
uniwersytetu im. W.N. Karazina” 61(2011) nr 936, s. 276-280; Je.N. Ż a d n o w a, Sowriemiennyje 
podchody k izuczeniju problemy pietierburgskogo tieksta, „Izwiestija Saratowskogo uniwiersitieta. 
Nowaja sierija. Sierija Fiłołogija. Żurnalistika” 13(2013) nr 4, s. 70-73.

14  R. K o s c h a n y, Semiotyka miasta: od lektury „tekstu” do interpretacji jako praktyki miej-
skiej, „Studia Kulturoznawcze” 2013, nr 1(3), s. 111.

15  Por. Ż y ł k o, dz. cyt.
16  Por. A. A w d i e j e w, G. H a b r a j s k a, Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 2, 

Ofi cyna Wydawnicza Leksem, Łask 2006, s. 293.
17  M. B a l, Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, tłum. zespół tłumaczy ze specjal-

ności przekładowej Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 71.

18  Zgodnie z twierdzeniem Clifforda Geertza, że kultura jest kontekstem (por. C. G e e r t z, 
Interpretacja kultur. Wybrane eseje, tłum. M.M. Piechaczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Kraków 2005, s. 29).
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„wywołanie u odbiorców przeżycia estetycznego”.  Można powiedzieć,  że do-
konuje się ono w specyfi cznym dialogu między współuczestniczącymi w tym 
samym semiotycznym świecie autorem (nadawcą) i czytelnikiem (odbiorcą). 
Stanowisko to dodatkowo uwiarygodnia nadrzędna teza stawiana przez Edwarda 
T. Halla: „Kultura jest komunikacją, a komunikacja jest kulturą”.

Zgodnie z myślą Michaiła Bachtina „literatura jest nieodłączną częścią 
całości kultury, nie można jej więc badać poza kontekstem kulturowym”21. 
Nieprzypadkowo zatem referencyjny układ komunikacyjny tekstu literackiego 
pozostaje w związku z wielokrotnie i na różne sposoby formułowaną przez 
rosyjskiego teoretyka koncepcją dialogiczności (albo: dialogowości22). Podą-
żając dalej tym tropem, z całą pewnością należałoby zwrócić uwagę na ideową 
aktualizację człowieka mówiącego w utworze literackim jako nosiciela pewnej 
idei, przedstawiciela określonego poglądu na świat23. Podobna perspektywa 
w bachtinowskim ujęciu przyjmuje postać analiz, których sedno, będące zara-
zem głównym przedmiotem samej powieści, stanowi „prawie zawsze, w tym 
czy innym stopniu, ideolog i jego ideologem (wypowiedź ideologiczna)”24. 
Ponieważ owa perspektywa wyłania się przede wszystkim w efekcie dostrze-
żenia analogii utworu literackiego do repliki dialogu, który przecież „jest 
obliczony na odpowiedź innego człowieka (innych ludzi), na jego aktywne 
współodpowiadające rozumienie”25, niebagatelną rolę odgrywają w utworach 
tak zwane czyste dialogi. Dla Bachtina nie są one jedynie kolejnym elemen-
tem kompozycyjnym utworu, nie tylko bowiem organizują fabułę, lecz – co 
najważniejsze – sprzyjają przedstawieniu ideologicznych światów mówiących 
bohaterów26. Autor Problemów poetyki Dostojewskiego z całą mocą podkre-
śla: „Idea jest interindywidualna i intersubiektywna, sfera jej bytowania – to 
nie indywidualna świadomość, lecz dialogowe obcowanie pomiędzy świa-
domościami. Idea – to żywe wydarzenie, rozgrywające się przy dialogowym 
spotkaniu dwóch czy kilku świadomości”27. Rzeczywiście, we współczesnej 

19  A w d i e j e w, H a b r a j s k a, dz. cyt., s. 293.
20  E.T. H a l l, Bezgłośny język, tłum. R. Zimand, A. Skarbińska, PIW, Warszawa 1987, s. 184.
21  M. B a c h t i n, Estetyka twórczości słownej, tłum. D. Ulicka, oprac. E. Czaplejewicz, PIW, 

Warszawa 1986, s. 487.
22  Por. P. B o h u s z e w i c z, Dialog i monolog: o względności genologicznych przeciwstawień, 

„Litteraria Copernicana” 2015, nr 1(15), s. 30.
23  Por. M. B a c h t i n, Słowo w powieści, w: tenże, Problemy literatury i estetyki, tłum. W. Cesluk-

-Grajewski, Czytelnik, Warszawa 1982, s. 171n.
24  H. M a r k i e w i c z, Polifonia, dialogiczność i dialektyka. Bachtinowska teoria powieści, 

„Pamiętnik Literacki” 76 (1985) nr 2, s. 92.
25  B a c h t i n, Estetyka twórczości słownej, s. 369.
26  Por. t e n ż e, Słowo w powieści, s. 209n.
27  T e n ż e, Problemy poetyki Dostojewskiego, tłum. N. Modzelewska, PIW, Warszawa 1970, 

s. 133n.
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