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PODRÓŻE „GULIWERA

Niedawno oglądałem film  Papusza, w  reżyserii państwa Joanny i Krzysztofa Krauze,
0 znanej, obrosłej legendą poetce romskiej, której nieszczęściem było życie w  momencie 
dramatycznego zderzenia dwóch światów: zewnętrznego, codziennego, tragicznego w  swej 
istocie świata romskiej społeczności, z którą szlakiem dziadów i pradziadów wraz z taborem 
wędrowała przed siebie w  wojennych czasach apokalipsy spełnionej. I świata wewnętrzne
go, świata swoich pragnień, marzeń -  tak wszak naturalnych w  życiu każdego człowieka -
1 konsekwentnych prób wydzierania pazurami prawa do własnej intymności, której zna
kiem staje się umiejętność pisania i potrzeba wykorzystania je j do przekraczania ogra
niczeń cywilizacyjnych i budowania swojej małej osobności poprzez własną twórczość. 
I postać Jerzego Ficowskiego -  obiektu sympatii, uczucia, przyjaźni, czy li ty lko przewod
nika po zakamarkach poetyckich labiryntów, jednak bez nici Ariadny. Wreszcie dram aty
zmu zderzenia upadlającej nędzy trwania na przecięciu mentalności w iecznego tułacza 
i silnie kontrastującej cywilizacji socjalistycznych osiedli. Przepaść między brudem zaklę
tego kręgu Papuszy i wódką a czystością, firankami i herbatą świata Jerzego Ficowskiego. 
Styk druzgocący dla wrażliwej kobiety.

Ale w  film ie znalazła się jeszcze jedna scena, będąca przypom nieniem  człowieka, bez 
którego kultura pierwszej po łow y poprzedniego stulecia byłaby znacznie zubożona, by 
nie rzec szara. To oczywiście Julian Tuwim i jego wielka biblioteka. W film ie Krauzego wręcz 
onieśmielająca. Dla czyteln ików jego spuścizny literackiej, dla koneserów jego twórczych 
dokonań nie ty lko ogromna wielością tom ów, lecz symbolicznie wysoka, zawierająca naj
rozmaitsze, a zarazem najdziwniejsze przedmioty. Cicer cum caule czyli Groch z kapustą, jak 
pasje samego Tuwima zasadzające się -  przywołajm y słowa przyjaciela Poety -  Juliusza 
W iktora Gomulickiego -  „na zdumiewającej wielokształtności jego dzieła, które wiernie 
odzwierciedlało rozmaite wcielenia autora, będącego w  jednej osobie lirykiem, hum ory
stą, satyrykiem, parodystą, piosenkarzem, erudytą, szperaczem, kolekcjonerem, lingwistą 
i demonologiem".

Nic dziwnego, że ta jedna krótka, czarno-biała scena film owa zmusiła mnie do tego, 
by sięgnąć raz jeszcze po jeden z tom ików  znakomitej -  a przeze mnie nieodżałowanej -  
serii „Biblioteka poetów  XX wieku", wydawanej przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą 
(kto dziś ją pamięta?), by wrócić do utw orów  i biografii tego niezwykłego Poety. I czytać. 
Najpierw wstęp Juliusza W. Gomulickiego. Wszak „twórczość jego była przecież przez d łu 
gie lata miłością tysięcy chłopców, którzy z wypiekam i na twarzy wczytywali się w  jego 
wiersze. I tysięcy dziewcząt, które przepisywały te wiersze do swoich „pam iętników". I se
tek młodych poetów, dla których każdy nowy tom ik  Tuwima był swoistym objawieniem, 
a zarazem głębokim  przeżyciem osobistym. I był równocześnie solą w  oku tysięcy niena- 
w istników: ludzi zacofanych, zimnych, pruderyjnych, zakłamanych, zasklepionych w  swo
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ich małych interesach, wrogich Poecie i jego ideologii, a równocześnie zazdroszczących 
mu tego, czego sami nie mieli i mieć nie mogli: jego skrzydeł".

Od czasu, gdy ów znakom ity znawca Norwida i Tuwima pisał te słowa, m inęło po
nad czterdzieści pięć lat. Od śmierci Poety sześćdziesiąt. I nic się nie zmieniło. Nihil novi 
sub sole. Dalej w ielu przeszkadza postać Poety. Bronią swoich małych zaścianków przed 
honorowaniem  przedszkoli, św ietlic, szkół jego  im ieniem . Publicznie wyciągają spra
wy, które mogą być hańbiące; ale wyłącznie dla nich samych. A przecież nie da się zapo
mnieć Funduszu im. Adeli Tuwim, zamordowanej matki Poety, wspomagającego szkołę 
w  Inow łodziu  i fundow aną przez nią b ib lio tekę. Jednak Julian Tuwim kojarzony jes t 
z twórczością. Z perspektywy dnia dzisiejszego z literaturą dla dzieci. I chyba nie przewi
dyw ał tego w  latach 1936-1937, że jego cztery książeczki: Lokomotywa, O panu Tralalińskim 
i inne wierszyki, Słoń Trąbalski i Zosia Samosia staną się lekturam i dobrow o ln ie  o b o 
w iązkowym i dla wszystkich następnych generacji. Staną się znakiem wtajem niczenia 
i porozum ien ia dla dzieci i rodziców. In te lek tua lis tów  i adresatów  wiersza Do p ro 
stego człowieka. Staną się bestsellerem  słynnych ta rgó w  frankfu rck ich  w  2000 roku 
i przedm iotem  wspólnego czytania w  cieszyńskim Teatrze Adama Mickiewicza w  2013 ro
ku. Bo też jest to  wielka literatura.

Jan Malicki
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w p is a n e  
w  k u l t u r ę

Krystyna Heska-Kwaśniewicz

O JULiANiE TUWiMiE 
NIEKONIECZNIE JUBiLEUSZOWO

Gdy w  roku 1935 w  numerze drugim  
(1 II 1935) najbardziej prestiżowe czasopi
smo literackie w  Polsce „Wiadomości Lite
rackie" opublikowały na pierwszej stronie 
kilka wierszy dla dzieci Juliana Tuwima (by
ły  to: Gabryś, Mróz, Ptasie plotki, Rzeka, Stół, 
Taniec, Warszawa, Warzywa), to  chyba nikt 
nie zdawał sobie sprawy z faktu, że rozpo
czyna się nowy w  polskiej literaturze dla 
dzieci rozdział w ielkiej zabawy słowem. Tu
w im  był już  wówczas poetą znanym i popu
larnym zarówno jako autor tekstów  lirycz
nych, jak  i kabaretowych, wodew ili i piose
nek, więc fakt, że spod jego pióra wyszedł 
znakom ity tekst dla dzieci, a redaktor M ie
czysław Grydzewski zamieścił go na p ierw 
szej stronie „Wiadomości...", n iewątpliw ie 
był rodzajem nobilitacji poezji dla dzieci ja 
ko pełnoprawnej artystycznie form y literac
kiej, a zarazem stanowił otwarcie kolejnego 
rozdziału w  twórczości Tuwima.

Grydzewski -  wiedzą to wszyscy -  był 
redaktorem znakom itym  i znającym się na 
redaktorskiej robocie, dlatego decyzja, by 
na pierwszej stronie tygodnika pojawiła się 
Lokomotywa, była nie ty lko form ą prom o
cji wiersza, ale czytelnym sygnałem dla pu
bliczności czytającej, że mamy do czynienia 
z czymś bardzo ważnym, na co wyrobiony 
adresat literacki w inien zwrócić uwagę.

Tomiki wierszy znalazły się w  księgar
niach trzy lata później, w  roku 1938, były

to: Lokomotywa, Słoń Trąbalski, Zosia Samo- 
sia i inne wierszyki, O Panu Tralalińskim i in
ne wierszyki, ale czyteln ik już  wcześniej znał 
ich urok i wartość.

Jak wyżej wspomniano, Tuwim, zaczy
nając „karierę" poety dla dzieci, m iał już d łu 
gie doświadczenie twórcze, przede wszyst
kim były to Słopiewnie, w  których naruszał 
wszystkie normy językowe, byle by słowa 
śpiewały, zdum iewały i niepokoiły. Ważna 
także była praktyka literackiego kabaretu, 
z w yra finow anym  żartem i puentą, rów 
nież mającą zaskoczyć odbiorcę. Niezwykle 
ważny był również niebywale b łyskotliw y 
Jarmark rym ów  (1934) zawierający satyry 
i humoreski. To były zdobycze warsztatowe
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nieocenione dla tw órcy poezji dla dzieci, bo 
stanow iły szkołę harm onijnego zestrajania 
odległych brzmień i treści, zabawę słowem, 
posługiwania się eufonią, onomatopeją oraz 
żartem i kształtowania absurdalnego w i
dzenia świata. Poezja Tuwima to jest istot
nie „wielka zabawa", by posłużyć się okre
śleniem Jerzego Cieślikowskiego1, Tuwim 
bawi się wraz z dzieckiem, jest jego sprzy
mierzeńcem i wspólnikiem  w  przekręcaniu 
słów, „przedrzeźnianiu", zabawie w  echo- 
lalie, szukaniu odległych komicznych sko-

Rys. Olga Siemaszko

jarzeń i nieoczekiwanych rymów, wskazu
je  sensy dźw ięków asemantycznych. I tak 
się stało, że od tego wiersza, ogłoszonego 
w  „Wiadomościach Literackich", Tuwim za
istniał jako ulubiony poeta dziecięcy i mijają 
dziesięciolecia, a jego popularność czytelni
cza się nie kończy, sprzyjają temu wydawcy 
rywalizujący ze sobą o jak najatrakcyjniejsze 
wydawanie Lokomotywy, Zosi Samosi, Ptasie

go radia i innych wierszy, dzieci nawet „za
właszczyły" z czasem takie u tw ory jak  Dwa 
wiatry, czy Budowali biały dom, które nie do 
nich były adresowane.

Dorośli odbiorcy coraz bardziej oddala
ją się od Tuwimowej poezji, poza tym i w ier
szami, które trwają jako piosenki literackie, 
a dz iec i w ręcz  o d w ro tn ie  -  czy ta ją  je  
z upodobaniem  i ła tw o uczą się ich na pa
mięć.

Zaskakujące je s t to, że wyjątkowość 
Tuwima jako tw órcy  dla dzieci dostrzegł 
i kompetentnie, z pełną aprobatą opisał po
eta Awangardy -  Julian Przyboś, który lek
ceważył poezję Tuwima, jak  wszystkich ska- 
mandrytów, a autora Czyhania na Boga uwa
żał wręcz za epigona. Jednak w  jego poezji 
dla dzieci odkry ł nadzwyczajnego artystę 
i u jrzał w  je go  wierszach w yjątkow e w y
czucie eufonii i doskonałość w  dźwięcznym 
składaniu sylab, poetykę jedyną w  swoim 
rodzaju i absolutn ie niepowtarzalną. Na
pisał2, że absolutny słuch poetycki Juliana 
Tuwima osiągnął swe mistrzostwo właśnie 
w  twórczości dla dzieci. Zestawienie Przy
bosia z Tuwimem przestaje jednak być za
skakujące, gdy wniknie się głębiej w  świado
mość warsztatową obu poetów. Oto autor 
Biblii cygańskiej zwraca uwagę na niezwy
kłą w spó lnotę  tw ó rcó w  i dzieci: ...ba jka  
nie prawda, św iat na opak, św iat dziwów  
i „d z iw o tw o ró w " jes t na jb liższy wyobraź
ni dziecka i poety. W tym świecie istota bytu 
wyzwala się z uświęconych FORM3. A tw ó r
ca Awangardy po w ielu latach dodaje, że 
w  wierszach każdego poety krąży utajona 
ta p ierw otna dziecięca radość zabawy, ra
dość płynąca z władzy nad językiem, ze zwy
cięskiej swobody, z jaką manipuluje słowami4. 
Ta głębsza refleksja o jedności wyobraźni 
i radości w  zabaw ie słowem  poe tyck ie j 
i dziecięcej pozwala pojąć istotę porozumie
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nia Przybosia i Tuwima m im o tak wielu, po
zornie zasadniczych, różnic.

Dostrzegł też autor Równania serca jesz
cze inną zasługę autora Ptasiego radia : bez
precedensową zabawność Tuwimowskich 
zwierząt i stw ierdził z całą powagą, że po 
Trąbalskim wszystkie inne słonie są żałosne5, 
bo w  jego odczuciu Tuwim osiągnął pewien 
szczyt; m iał wprawdzie naśladowców, ale ża
den z nich, nawet Jan Brzechwa, nie tylko nie 
przewyższył mistrza, ale mu nawet nie do 
równał. Przyboś tw ie rdz ił nawet, że gdyby 
nie Trąbalski, nie byłoby Kaczki dziwaczki, 
w  czym się jednak mylił, gdyż oba teksty po
wstały niemal równocześnie.

Wprawdzie literatura dla dzieci dyspo
nowała już przed autorem Abecadła całym 
katalogiem zwierzęcych bohaterów, ale ta 
kich, jakie stworzył Tuwim, nie było. Bestia- 
rium autora Jarmarku rym ów  jes t bogate, 
ale sugerując się wskazówką Przybosia, zo
stańmy na m om ent przy słoniu i spójrzmy 
na niego oczyma dziecka, a więc od dołu: 
jest ogromny, masa z niczym nieporów ny
walna (chodząca skała -  napisał o nim Sien
kiewicz w  powieści W pustyni i w puszczy), 
powolny, dostojny w  ruchach, niezgrabny 
z żałośnie wątłym  ogonkiem , gdy umieścić 
go w składzie porcelany, wszystko zniszczy 
(a jednak Trąbalski idzie do państwa Kro
kodylów  na filiżankę wody z Nilu), do b ro 
duszny i ma w ie lką  trąbę , a sama trąba 
w  swej istocie jest śmieszna i liczne fraze- 
ologizmy z nią związane (np. trąba jerychoń
ska) nie są komplementam i. Słoniowe uszy 
i słoniowy nos nie dodają ludziom  urody. 
Wielkość z trąbą, dodajm y wielofunkcyjną,
o nazwisku Trąbalski -  jak  się z niego nie 
śmiać? Tuwim bawi się znakomicie w  całym 
wierszu: jak  może nazywać się córka słonia
-  słoninka? Wprawdzie ma na imię Kachna, 
ale zapominalski ojciec woła Wielgachna,

Grubachna, a żona (taka jakby sto żon miał) 
ma na imię Bania! Wszystko wyolbrzymione. 
W yolbrzym iony olbrzym! A na koniec naj
bardziej s łoniowy atrybut, owa trąba zosta
je zawiązana w  supeł. Tylko wielka, niczym 
niepohamowana wyobraźnia mogła w ykre
ować takiego słonia.

Rys. Olga Siemaszko

Przyboś zw rócił uwagę na jeszcze inne 
sprawy, że np. Lokomotywa jest istną kom
pozycją muzyczną, oddającą ruch i pęd, 
w  Ptasim radiu całe frazy im itu ją głosy pta
ków, które Tuwim musiał rozróżniać znako
micie i tak jak ptasie „głosy" są szalenie eks- 
presywne ze względu na nieustanne zmiany 
wysokości tonu, a wierszy o ptakach napi
sał poeta sporo, bo jest i Rozmowa ptaków, 
i Ptasie plotki, i Mowa ptaków, i jeszcze kilka 
innych, a poeta w  każdym znakomicie t łu 
maczy czyteln ikow i ptasie trele.

Autor Rzeczy czarnoleskiej też znał do
skonale tw orzyw o ludowej piosenki, przy
słowia czy porzekadła i w yw odz ił z nich np.

7



takie teksty, jak: Dwa Michały, Gabryś lub 
Idzie Grześ. O tym  bogactw ie można by na
pisać niejedną rozprawę, ale tematu i tak się 
nie wyczerpie.

Poezja Tuwima posiada tę moc, że śmie
szy nas w  każdym wieku i w  kolejnych po
koleniach. Poeta dostrzegł i wykorzystał si
łę zaklętą w  słowie, że zawiera ono tyle tre 
ści, ile potrafimy z niego wyczytać, i istnienie 
takich związków między słowami, których 
nie da się logicznie uzasadnić, a przecież 
istnieją. Wiedzą o tym  ty lko dzieci i poeci. 
Czy komar się może przekomarzać? Sowa
-  być osowiała, zając -  zajęczeć, czy kurczę 
się kurczy? A poeta tw orzy z tego wiersz (Fi
gielek), w  którym:

Cietrzew się zacie trzew ił słysząc takie
słowa,
Sęp zasępił strasznie, osowiała sowa.
Ze szkoły Tuwima w yw odz ił Przyboś 

twórczość Jana Brzechwy i Ludwika J. Kerna, 
stwierdzając jednak, że daleko im do m i
strza. Ten katalog porównań można by pro
wadzić dalej, bo każdy poeta dziecięcy w ę
dru je do wdzięcznego i m ądrego świata 
„braci mniejszych". Byłaby w  tym  rejestrze 
i Wanda Chotomska, i Joanna Kulmowa, 
i Dorota Gellner, Joanna Papuzińska, Jerzy 
Ratajczak i w ielu innych twórców, wszyscy 
oni coś wzięli z Tuwima, czegoś się od niego 
nauczyli, ale nie dorównali mistrzowi. Intere
sujące jest to, że po w ielu latach katowicka 
uczona, Bernadeta Niesporek-Szamburska 
po tw ie rdz iła  sąd Przybosia i stw ierdziła: 
Zabawa pow tarzanym i dźwiękami, efekty 
onomatopeiczne, jakie uzyskał Tuwim w m i
strzowskich utworach, były często naśladowa
ne, trudno jednak znaleźć równie błyskotliwe 
ujęcie we współczesnych wierszach6.

Przez kilka dziesiątków lat wykładam  
ju ż  w  uniw ersytecie  lite ra turę  dla dzieci 
i młodzieży. Gdy przychodzi czas na dw u

dz iesto lec ie , spo tkan ie  zaczynam  zw y 
kle od słów Był sobie słoń i zawieszam głos, 
wówczas sala odpowiada mi słowami wiel
ki ja k  słoń, bo tak naprawdę do czego moż
na porównać słonia -  ty lko  do słonia. M i
ja ją lata, zm ieniają się pokolenia. a Tuwi- 
mowska prawda o słoniu (i nie tylko) jest 
wciąż aktualna.

1 J. Cieślikowski, Wielka zabawa, Wrocław
1985.

2 J. Przyboś, Poezja dla dzieci, „Kultura" 1964, 
nr 19, s. 3.

3 J. Tuwim, W oparach absurdu. [w:] Idem, 
Pegaz dęba, czyli panopticum poetyckie, Warszawa 
1950, s. 378, 388. Podkreślenie poety.

4 J. Przyboś, op. cit.
5 Por. n p . K. K ra so ń , M a lo w n ic z y  

m ost do poezji. Wiersze Brzechwy i Tuwima 
w edukacji i wspomaganiu rozwoju dziecka, Kra
ków 1999.

7 B. N ie sp o re k -S za m b u rska , H um or
i zabawa językiem w poezji dla dzieci, [w:] Literatura 
dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). Red. K. Heska- 
Kwaśniewicz, Katowice 2008, s. 318.

Adrian Szary

SZKOŁA PANA TUWIMA, CZYLI 
AKSJOLOGIA W BAJKACH 
SKAMANDRYTY

W odtworzeniu świata wartości w  baj
kach Juliana Tuwima może pomóc typ o lo 
gia Jadwigi Puzyniny.

Przypom nijm y, że lingw istka leksem 
wartość defi niuje jako szeroko rozumiane ce
chy przedmiotów, sytuacji, innych cech, które 
uznajemy intelektualnie za dobre i/lub odczu- 
wamyjako dobre\ a następnie wydziela kate
gorie wartości podstawowych (absolutnych) 
oraz pom ocniczych  ( in s trum en ta lnych ). 
W obrębie pierwszych umieszcza transcen
dentne (sakralne), a także nietranscendentne,
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do których zalicza: estetyczne, moralne, p o 
znawcze, witalne oraz odczuć psychicznych 
i fizjologicznych2.

Spróbujm y zastosować te teore tycz
ne rozważania, dotyczące aksjologii lingw i
stycznej, do interpretacji bajek autorstwa 
znanego polskiego poety, członka literac
kiej grupy Skamander.

Na tem at artystyczne j oryg inalności 
bajki okresu dwudziestolecia m iędzyw o
jennego oraz lat powojennych nie sposób 
m ówić bez uwzględnienia je j odm iany dla 
dzieci. Unowocześnienie tego podgatunku, 
który zawsze cieszył się szerokim zaintere
sowaniem czytelników, było zasługą dwóch 
poetów: Jana Brzechwy i Juliana Tuwima.

Nad bajką dla dzieci ciążył szczegól
nie prym at dość jednostronn ie po jm owa
nej funkcji wychowawczej, tj. moralizowa- 
nia popartego odpow iednim i przykładami. 
Pedagodzy od dawna mówili, że wychowuje 
dobra literatura, która wzbudza autentycz
ne zainteresowanie i konsoliduje funkcje 
wychowawczą z estetyczną i rozrywkową. 
Nudzie umoralniających wierszyków moż
na było przeciwstawić dowcip bajki -  żar
tu, często bajki pozornej, nie sugerującej 
sądu ogólnego.

W tej tonacji utrzymana jest popularna 
bajka Juliana Tuwima -  Bambo:

Murzynek Bambo w Afryce mieszka, 
Czarną ma skórę ten nasz koleżka.
Uczy się pilnie przez całe ranki 
Ze swej murzyńskiej „Pierwszej 
czytanki".

A gdy do domu ze szkoły wraca,
Psoci figluje -  to jego praca,

Aż mama krzyczy:„Bambo łobuzie!"
A Bambo czarną nadyma buzię.

Mama powiada: „Chodź do kąpieli",
A on się boi, że się wybieli.

Lecz mama kocha swojego synka,
Bo dobry chłopak z tego Murzynka. 

Szkoda, że Bambo czarny, wesoły 
Nie chodzi razem z nam i do szkoły3.
To chyba jedna z najbardziej znanych, 

współczesnych bajek, w  której pojawia się 
dialog polskiego autora z obcą kulturą. Ty
tu ło w y  Bambo to mały murzynek, miesz
kaniec Afryki. Autor zajmuje w  stosunku do 
niego postawę ambiwalentną. Oto bowiem 
z jednej strony pojawiające się w  tekście de- 
m inutywy: murzynek i wyposażenie postaci 
w  przyjemnie brzmiące imię Bambo świad
czą o sympatii, jaką Tuwim darzy swojego 
bohatera -  przedstaw iciela innej kultury. 
Z drugiej zaś strony pojawiające się zwroty: 
czarny, murzyńska czytanka czy też boi się, 
że się wybieli deprecjonują nieco tę postać 
i nadają tekstow i odrobinę ironii.

Bajka Juliana Tuwima -  Bambo jest je d 
nak świetnym tekstem, uczącym młodych 
o d b io rców  to le ranc ji w obec innych ku l
tur. Ukazuje przecież małym czytelnikom,
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że dzieci na całym świecie, bez względu 
na pochodzenie i kolor skóry, borykają się 
z podobnym i problemami: szkolnymi, w y
chowawczymi etc. Zachęca też do nawią
zania kontaktu z reprezentantem innej na
rodowości, o czym dobitn ie świadczy puen
ta utworu: Szkoda, że Bambo czarny, wesoły/ 
Nie chodzi razem z nam i do szkoły4.

Tak oto w  szkole Juliana Tuwima zo
staje ujawniona pierwsza wartość, jaką jest 
tolerancja5. Leksem ten pojawia się wśród 
słów spełniających w  polskiej kulturze funk
cje symbolu kolektyw nego6. Respondenci 
w  badaniach Fleischera kojarzą ten wyraz, 
m.in. z: akceptacją, zrozumieniem, wyrozu
miałością, cierpliwością, wybaczeniem, p o 
szanowaniem, otwartością, mądrością oraz 
szacunkiem7. W szystkich tych cech uczy 
przecież swoich dziecięcych czyte ln ików  
au to r bajki. Na tem at tolerancji czytam y 
u w yb itnego polskiego filozofa Leszka Ko

łakowskiego: w pierwotnym  sensie jestem  
tolerancyjny, jeśli nie prześladuję, nie żądam 
prześladowań i nie zachowuję się agresywnie 
w stosunku do czegoś, czego wyraźnie nie lu 
bię, nie aprobuję, co mnie razi albo budzi nie
chęć czy odrazę8. Filozof zauważa jednocze
śnie, że w  każdym z nas tkw i potencjał nieto
lerancji, bo potrzeba narzucania innym w ła
snego obrazu świata jest na ogół silna9. Wa rto 
więc wyrabiać już w  dzieciach tę um iejęt
ność poszanowania „inności".

Przypomnijmy, że tolerancja należy do 
kręgu wartości instrumentalnych, które słu
żyć mogą do zdobywania innych wartości, 
podobnie jak ujawniające się w  wielu baj
kach Tuwima aksjologiczne pojęcie pracy10. 
Wyeksplikować je możemy z dwóch znanych 
tekstów tego w yb itnego poety: Wszyscy dla 
wszystkich oraz Stół.

Pierwszy tekst uświadamia dziecięcym 
odbiorcom  sieć m iędzyludzkich relacji i za
leżności oraz działania podejm owane dla 
wspólnego dobra:

Murarz domy buduje 
Krawiec szyje ubrania,
Ale gdzieżby co uszył,
Gdyby nie m ia ł mieszkania?

A i murarz, by przecież 
Na robotę nie ruszył,
Gdyby krawiec mu spodni 
I fartucha nie uszył [.. .j11 

Kończy go interesująca, z punktu w i
dzenia aksjologii, puenta o charakterze dy
daktycznym:

Tak dla wspólnej korzyści 
I dla dobra wspólnego,
Wszyscy muszą pracować 
Mój maleńki kolego12.

Drugi u tw ór obrazuje, jak ciężką i d łu 
gą trzeba podjąć pracę, by sporządzić je 
den stół:

Rys. Olga Siemaszko
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Wyrosło w lesie drzewo potężne,
Twarde, wysmukłe i niebosiężne.

Raz przyszli drwale, drzewo zrąbali, 
Bardzo się przy tym naharowali.

Potem je konie na tartak wlokły,
Tak się zziajały, że całe zmokły.

Na tym tartaku warczące p iły  
Tak drzewo cięły, że się stępiły.

Kupił te szorstkie listwy i deski 
Stolarz warszawski Adam Wiśniewski. 

Adam Wiśniewski, nie lada majster, 
Wziął piłkę, młotek, hebel i klajster. 
Mierzył, heblował, kleił, sposobił,
Zbijał, malował, wreszcie stół zrobił.

Tyle to trzeba było mozołu 
Dla sporządzenia jednego stołu13.

Bajka ta uczy niewątpliw ie poszanowa
nia dla otaczających nas sprzętów. Podobnej 
umiejętności uczył, żyjący w  tej samej epo
ce, Jan Brzechwa, powołując w  Panu Kleksie, 
tak zwany szpital chorych sprzętów14.

Jeszcze innego kręgu w artości, tym  
razem w ita ln y c h  i es te tycznych , d o ty 
czą bajki Skakanka i List do dzieci. Ujawnia 
w  nich Tuwim wartość zd rowia, a jednocze
śnie przyjemność, z poziomu odczuć psy
chicznych i fiz jo logicznych, towarzyszącą 
dziecięcym zabawom:

A ja  znam może dwadzieścia innych kó
zek, co od rana do wieczora skakały i zdrowe 
są i wesołe, i nic im się nie stało, i dalej ska
czą! Grunt, żeby się nie bać! Tak skakać, żeby 
się nic nie stało! Bo inaczej, co by za życie by
ło? Prawda?15

Utwór, zachęcając do dziecięcych rozry
wek, zawiera jednocześnie przestrogę przed 
niebezpiecznymi zabawami, które mogą za
szkodzić podstawowym  wartościom w ita l
nym, ludzkiemu życiu i zdrowiu.

W epistolarnej zaś form ie nakazuje Tu
wim  dbanie o higienę osobistą, która jest re

alizacją podstawowych potrzeb fiz jo logicz
nych w  hierarchii, zaproponowanej przez 
Abrahama Maslowa. Codzienne kąpiele uka
zują jeszcze jedną wartość z poziomu este
tycznych, jaką jest piękno:

Drogie dzieci! W tym liściku
O jedno was proszę:
Żebyście się co dzień myły,
Bo brudnych nie znoszę16.

Na koniec pragnę zwrócić uwagę na 
kilka wartości poznawczych, takich jak: m ą
drość czy prawda, presuponowanych przez 
Tuwima poprzez ukazanie ich antywartości, 
czyli cechy przedmiotów, sytuacji, innych cech, 
które uznajemy intelektualnie za złe i/lub od
czuwamy jako złe11.

Rys. Olga Siemaszko

Głupota i życiowa niezaradność wyła
niają się z tekstów  o zuchwałej Zosi Samosi:

-  Toś ty taka mądra dama?
A kto g łup i jest?
-  Ja sama18.
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Gabrysiu:
A tatusia pytał, czy mu księżyc kupi.
Taki był ten Gabryś. A jaki? No, g łup i19. 

czy idącym przez wieś Grzesiu:

„Piasku mniej -  
Nosić lżej!"
Cieszy się głup tasek.
Do dom wrócił,
Worek zrzucił;
Ale gdzie ten piasek?20

Wreszcie kłamstwo21, które jako anty- 
wartość ujawnione zostaje w  bajce O Grze
siu kłamczuchu i jego cioci.

Niniejszy szkic nie wyczerpał oczyw i
ście całej aksjologicznej skarbnicy, kryjącej 
się w  bajkach Juliana Tuwima. Wśród war
tości odnaleźć można jeszcze patriotyzm , 
uczący um iłow an ia  swojej ojczyzny, ja k  
w  utworze Warszawa, czy silnie zaksjologi- 
zowane pojęcie rodziny, tak istotne w  u tw o
rach: O panu Tralalińskim, Spóźniony słowik 
czy Słoń Trąbalski.

Mam jednak nadzieję, że rozważania 
te przyczynią się do pow tórne j in te rp re 
tacji sensów ukrytych w  tych doskonałych 
utworach Juliana Tuwima, w  którego lite 
rackiej szkole kształciły się liczne pokole
nia czytelników.

1 J. Puzynina, Słowo Norwida, W rocław 
1990, s. 81.

2 Taż, Jak pracować nad językiem wartości? 
[w:] Język a kultura, t. 2: Zagadnienia leksyko- 
graficzne i aksjologiczne, pod red. J. Puzyniny 
i J. Bartmińskiego, Wrocław 1991, s. 129-139.

3 J. Tuwim, Wiersze dla dzieci, Warszawa 
1983, s. 15.

4 A. Szary, Przedstawiciele różnych kultur jako 
bohaterowie bajek literackich, [w:] Oswajanie inno
ści w edukacji polonistycznej, pod red. B. Myrdzik 
i E. Dunaj, Lublin 2010, s. 141-142.

5 Na temat tolerancji zob. m.in. J. Puzyni
na, Język wartości, Warszawa 1992, s. 224-232; 
M. Karwatowska, Uczeń wświecie wartości, Lublin 
2010, s. 53-68.

6 Przez sym bole  ko le k tyw n e  rozum ie 
M. Fleischer jednostki funkcjonalne, wykazujące 
silnie pozytywne lub negatywne nacechowanie 
oraz -  równocześnie -  ku lturow e znaczenie. 
Więcej na ten temat zob. M. Fleischer, Stabil
ność polskiej symboliki kolektywnej [w:] Język 
w kręgu wartości, pod red. J. Bartm ińskiego, 
Lublin 2003, s. 101-143. Na temat tolerancji zob. 
M. Karwatowska, Uczeń w świecie wartości, Lublin 
2010, s. 39-52. J. Puzynina, Szkic dziejów słowa 
tolerancja [w:] Język wartości, Warszawa 1992, 
s. 224-233.

I  Tamże.
8 L. Kołakowski, Mini-wykłady o maxi spra

wach, Kraków 2000, s. 36.
9 Tamże, s. 39.
10 Na temat pracy zob. M. Mazurkiewicz- 

Brzozowska, Praca. Wybrane warianty znaczenia 
słowa we współczesnej polszczyźnie i ich struk
tura kognitywna [w:] Nazwy wartości, pod red. 
J. Bartmińskiego i M. Mazurkiewicz-Brzozowskiej, 
Lublin 1993, s. 133-146.

II J. Tuwim, dz. cyt., s. 5.
12 Tamże.
13 J. Tuwim, dz. cyt., s. 6.
14 Zob. na ten temat A. Szary, Aksjologia 

w Akademii, „Guliwer" 2001, nr 2, s. 42-46
15 J. Tuwim, dz. cyt., s. 16.
16 Tamże, s. 18.
11 J. Puzynina, Słowo Norwida, W rocław 

1990, s. 81.
18 J. Tuwim, dz. cyt., s. 23.
19 Tamże, s. 24.
20 Tamże, s. 26.
21 Na tem at kłamstwa  zob. także, m.in.: 

M. Karwatowska, Uczeń w świecie wartości, Lu
blin 2010, s. 81-95; J. Puzynina, Język wartości, 
Warszawa 1992, s. 186-202; L. Kołakowski, Mini- 
wykłady..., s. 21-33.

Katarzyna Chrobak

w  KRĘGu s ł ó w . O TEMATYcz- 
n o -l in g w is t y c z n y c h  a n a l o 
g ia c h  w  t w ó r c z o ś c i j u l ia n a  
t u w im a , j a n a  b r z e c h w y  
o r a z  w a n d y  c h o t o m s k ie j

Julian Tuwim w  pierwszym okresie swo
je j twórczości, a przypom nijm y, że jest to
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twórczość wyłącznie „dla dorosłych", da
je  się poznać jako jeden z legendarnych 
Skamandrytów. Zafascynowany tw órczo 
ścią poetów  doby M łodej Polski oraz dw u
dziestolecia m iędzywojennego, zwłaszcza 
Le o p o ld e m  S ta ffem  oraz B o les ław em  
Leśmianem, jaw i się czytelnikom  jako po
eta „serio". Dopiero jego dojrzała twórczość 
(również dziecięca), nieoczekiwanie również 
dla samego poety, daje mu możliwość za
prezentowania pełnego wachlarza literac
kich umiejętności. Sam Tuwim tak oto ko
mentuje ową przemianę:

Ja byłem wczoraj filozoficzny,
Ja chcę być dzisiaj trochę komiczny, 
Humorystyczny i satyryczny [...]
Sypcie się gęsto rymy i gry słów 
Nazbyt mnie często smutek m ój gryzł
ów1.

Mim o iż twórczością dla dzieci Julian 
Tuwim zajął się dosyć późno, bo jako prze
szło czterdziestoletni człowiek, to właśnie 
ona przyniosła poecie nieśmiertelną sławę 
i zaw odow ą satysfakcję. W św ia d o m o 
ści w ie lu  czyte ln ików  Tuwim fu n kc jon u 
je  przede wszystkim jako klasyk literatury 
dziecięcej i satyryk, dopiero w  dalszej ko
lejności jako autor Kwiatów polskich czy Ba
lu w operze.

Jego młodzieńcze, lingwistyczne fascy
nacje2 zaowocowały w  późniejszym wieku 
aprobatą wobec rosyjskich formalistów, dla 
których słowo się z wolna w brzmieniu prze
istacza, staje się tem prawdziwem3.

Tuw im  na lite racką  ścieżkę w szed ł 
w  bardzo m łodym  wieku. Nieoficjalnie de
biu tow ał już jako gimnazjalista satyrą napi
saną o szkolnym koledze. Dojrzały debiut li
teracki Juliana Tuwima związany jest z po
stacią Leopolda Staffa. W roku 1911 Tuwim 
postanawia przesłać swoje wiersze do re
cenzji samemu mistrzowi. Zachęcony po 

chlebną opin ią Staffa, Tuwim zapam iętu
je znamienne, jak się później okaże, zdanie 
z korespondencji poety: m iotanie się i roz
terki są jak czyhanie na Boga. Właśnie to zda
nie po kilku latach stanie się ty tu łem  pierw 
szego tom iku wierszy Tuwima. Zachęta i p i
sarski au toryte t Staffa stały się dla m łode
go Tuwima „siłą napędową" jego literackiej 
twórczości.

Julian Tuwim karierę literacką rozpoczął 
i bardzo długo kontynuował jako pisarz dla 
dorosłych. Dopiero w  drugiej po łow ie lat 
trzydziestych XX wieku ujawnił się środow i
sku literackiemu oraz czytelnikom jako au
to r u tw orów  dla dzieci. Wcześniej napisał 
na zamówienie kilka utworów, które weszły 
w  skład czytanek Mariana Falskiego (pod
ręcznik dla szkoły podstawowej). Jednak 
n ik t nie spodziewał się, że oto uznany i ce
niony w  kręgach pisarskich poeta rozpocz
nie wcale nie marginalną i przez niego sa
mego uważaną za bardzo ważną działalność 
literacką dla dzieci. W ten oto sposób poeta
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przyczynił się do ugruntowania statusu li
teratury dla dzieci w  kulturze. Kiedy w  1935 
roku na łamach „Wiadomości Literackich" 
Julian Tuwim zadebiutował jako poeta dla 
dzieci wierszami: Gabryś, Mróz, Ptasie plotki, 
Warzywa, wyd arzenie to wzbudziło ogrom 
ne poruszenie, a nawet zgorszenie w  środo
wisku literackim. Oto powszechnie poważa
ny i uznawany w  kręgach literackich poeta, 
zajmujący się jak dotąd „poważną" tem aty
ką, drukujący w  poważanym piśmie literac
kim, szokuje twórczością dla dzieci. Do dziś 
budzi wątpliwości fakt, czy sam poeta miał 
wówczas pełną świadomość tego, że są to

wiersze pisane sensu stricto dla dzieci. „Dla 
dzieci" m ogło być w tedy literacką figurą, 
gdyby wiersze te posiadały choćby ustyli- 
zowany zabieg literacki, ale tak nie było. By
ły  to  bowiem  prawdziwe wiersze dziecięce. 
Drukowanie tych wierszy w  tygodniku dla 
dorosłych było próbą nobilitowania tej po
ezji. Wiersz dla dzieci podlegałby bowiem

tym  samym kryteriom  oceny, co wiersz dla 
dorosłych. Rok później zostały opublikowa
ne kolejne wiersze: Lokomotywa, Ptasie ra
dio, W aeroplanie oraz Słoń Trąbalski4.

Naczelna zasada twórczości dla dzie
ci sformułowana oraz w  praktyce pisarskiej 
stosowana przez Tuwima brzmi: Nie nudzić -  
ucząc. Jej godnym i kontynuatoram i stali się 
na gruncie polskim również Jan Brzechwa 
oraz Wanda Chotomska. Analogie zachodzą
ce w  twórczości pisarzy rozpatrywać można 
na dwóch płaszczyznach. Pierwsza związana 
jest z biografią pisarzy. Ich drogą twórczą, 
debiutem  literackim, w p ływ em  środowiska 
krytyczno-literackiego na kształt ich dzia
łalności pisarskiej oraz prywatnym i świato
poglądami. Druga z analogii dotyczy same
go procesu twórczego, tzn. podobieństw  
w  pode jm ow anych tem atach literackich 
oraz form y ich realizacji. M ogłoby się w y
dawać, że pisarzy wychowanych na różnych 
wzorcach literacko-kulturowych i estetycz
nych niewiele łączy. Ponieważ jednak na te 
mat twórczości dla dzieci, je j celowości, lite
rackiego kształtu oraz wartości, jaką wnosi 
w  emocjonalny i in te lektualny rozwój m ło
dego człowieka, mieli bardzo podobne zda
nie, odnajdziemy w  ich twórczości zdum ie
wająco w iele punktów  stycznych.

Julian Tuwim od początku swojej tw ó r
czości dla dzieci w skazywał na wyraźne 
analogie, zachodzące pom iędzy dziecię
cym sposobem patrzenia na świat a literac
ką twórczością: Bajka -  nieprawda, świat na 
opak, świat dziwów i dziwotworów, cudów  
i cudactw zawsze był sednem i podstawą du
chowego pokarm u m a ło la tków  [...] Dzieci 
bzdurzą i -  że tak powiem -  chcą być bzdu
rzone. Potem im to przechodzi. Któremu nie 
przejdzie -  zostanie poetą5.

Wielu współczesnych lingw istów  oraz 
literaturoznawców w  badaniach nad języ
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kiem literackim sięga do jego pierwotnego 
kształtu. Julian Tuwim cechy własnej poezji, 
do których zaliczał nacechowanie em ocjo
nalne, in tu icyjność oraz m etaforyczność, 
w yw odzi z przeszłości, tzn. doświadczeń 
okresu dzieciństwa. Teorię tę potw ierdzają 
również jego wiersze dla dorosłych, np. cykl 
u tworów  Słopiewnie, które powstały z myślą
0 semantyce dźwiękowej oraz eksperymen
cie mającym na celu rekonstrukcję języka 
pierwotnego (słowiańskiego i staropolskie
go). W edług poety „s łopiewnie" oraz „za- 
um" (wiersze pozarozumowe) są wyrazem 
szukania wolności słowa przez powiązanie 
go z odległą przeszłością oraz oderwanie od 
schematu współczesności. Fascynacje języ
kiem jako narzędziem komunikacji oraz jego 
wszelkimi odstępstwami od ogólnie przyję
tych norm poeta realizuje zarówno w  tw ó r
czości dla dzieci, jak i utworach dla do ro 
słych odbiorców.

W tw orzyw ie językowym  utw orów  Tu
wima, Brzechwy i Chotomskiej wiele miejsca 
zajmują związki frazeologiczne. Występują 
one zarówno jako wyrażenia i zw ro ty stałe, 
wyrażenia porównawcze oraz przysłowia
1 sentencje. Ich utw ory poetyckie są skarb
nicą dziedzictwa kulturowego i językowego 
Polaków. W większości u tw orów  ich fabuła 
stanowi jedynie pretekst do wyekspon owa - 
nia przysłowia czy idiomu. Wreszcie ich po
stać jest często trawestacją oryginału, przy
stosowaną do w ym ogów  wiersza.

U twory poetów  łączy podobny dzie- 
cięco-lingwistyczny tok  rozumowania. Ze
stawiają i konfrontują ze sobą nietypowe 
konstrukcje wyrazowe, bawią się ich d o 
słownym oraz przenośnym sensem, uw y
puklają brzm ieniowe znaczenie w ypow ie 
dzi, czerpią z m owy potocznej eksponując 
je j ekspresję. Spośród bogatego wachlarza 
środków językowych najchętnie j stosują:

onomatopeje, anafory, porównania, neolo
gizmy, zdrobnienia, antytezy, pytania reto
ryczne, wykrzyknienia, powtórzenia i per
sonifikacje. Stałymi elementami ich poezji 
są: dowcip sytuacyjny, postaci oraz języko
wy, zaskakująca puenta i bezpośredni zwrot 
do czytelnika6.

Język poetycki w  twórczości omawia
nych pisarzy nie jes t jedyn ie narzędziem, 
ale p rzedm io tem  refleksji, eksperym en
tów  i badań. Tendencja poetów, skłaniają
ca się w  kierunku „m anipulowania" słowem, 
w  połączeniu z proponowaną przez nich hu
morystyczną wizją świata literackiego, daje 
często zaskakujące efekty. Droga, którą po
dążają poeci, wiedzie ku nowym  środkom 
wyrazu; neologizm om  poetyckim  i o ryg i
nalnym  zestro jom  dźw iękow ym . Tuwim 
w  liście z 1940 roku pisał, że celem jego tw ór
czości jest:

Taka strofa, która byłaby nowa, świeża, 
niezwykła i jednocześnie całkiem pozbawio
na sensu. Bo szarych strofideł z sensem p i
sać nie chcę i nie będę [...] Cóż z tego, że daj
my na to, nazwę księżyc „buzdyganem", „ja - 
taganem"7.

Cechy poez ji lin g w is ty c z n e j, k tó re  
w  twórczości dla dzieci stosują już w  latach 
trzydziestych XX wieku zarówno Tuwim, jak 
i Brzechwa, w  poezji dla dorosłych pojawia
ją się na dobre dopiero w  latach sześćdzie
siątych. Na szeroką skalę nurt lingw istycz
ny w  polskiej poezji reprezentują Miron Bia
łoszewski, Tymoteusz Karpowicz, w  poezji 
Nowej Fali Ryszard Krynicki czy Stanisław 
Barańczak. Ów lingw istyczny nurt, który 
w  szczególny sposób uwydatnia językową 
stronę utworu, tzn. skupia się na jego w ie
loznaczności oraz rozbiciu konwencji języ
kowych, zanim po jaw ił się w  literaturze dla 
dorosłych, w  naturalny sposób znalazł za
stosowanie w  twórczości dla dzieci. Wspól
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nym m ianownikiem  dla twórczości lingw i
stycznej i dziecięcej stały się zatem ekspe
rym ent słowem i niczym nieograniczona za
bawa językiem 8.

Zarówno Julian Tuwim jak  i jego god
ni następcy chętnie nawiązują do literac
kich konwencji „świata na opak" oraz ab
surdu słownego.

Figielek9

Raz się komar z komarem  
przekomarzać zaczął.
Mówiąc, że w idział raki, co się winkiem  
raczą.
Cietrzew się zacietrzewił słysząc takie 
słowa,
Sęp zasępił się strasznie, osowiała sowa, 
Kura dała drapaka, że aż się kurzyło, 
Zając zajęczał smętnie, kurczę się 
skurczyło.

Kozioł fiknął koziołka, słoń się cały 
słaniał,
Baran się rozindyczył, a indykzbaraniał. 

Pioniersko potraktowany niegdyś przez 
Tuwima, a późnej Brzechwę poetycki eks
perym ent językiem , który jakże często na 
początku twórczości poetów  spotykał się 
z n iepochlebną op in ią, na stałe zagościł 
w  tradycji literackiej. Twórczość Wandy Cho- 
tomskiej stanowi więc naturalną kontynu
ację „szkoły Tuwima".

Kolejnym punktem  stycznym tw órczo
ści poetów jest zarówno podobieństwo te 
matyczne utw orów  jak  ich forma. Repertu
ar wierszy edukacyjnych Tuwima zawiera: 
Abecadło, List do dzieci, Pstryk, Ptasie plotki, 
Słówka i słufka czy Wszyscy dla wszystkich. 
Chotomska nawiązuje do tem atyki i formy 
u tw o rów  Tuwima w  następujących w ie r
szach: Kram z literam i, Podróż samolotem  
i co było potem, Autoportret, Tydzień, Kłopo
ty z „R", Życzenia.

Kram z literam i10 W andy Chotomskiej 
stanowi jawne nawiązanie do Abecadła11 Ju
liana Tuwima. W obu utworach sfabularyzo- 
wana historyjka służy nauce alfabetu.
W wierszu Chotomskiej stoi ogonek złożo
ny z następujących liter:

A B C D E F G H IJ  K L Ł M N O P R S T U 
W Y Z
A w ogonku, ja k  w ogonku, 
każdy wie -
F -  uważa, że powinno stać przed E,
B -  bez przerwy kogoś beszta,
C -  się ciska:„Pan tu nie stał!"
Iz  Jzgodzić się nie mogą,
K -  kopnęło w kostkę kogoś,
Ł -  ma łokcie, więc się pcha,
Żeby wepchnąć się przed A [...]
„Całą noc już  tu stoimy,
czy nam każesz stać do pierwszej?
Weź się zaraz do roboty,
o literach napisz wiersze!"

Tuwimowe abecadło, które z pieca spadło,
0  ziemię się hukło,
Rozsypało się po kątach,
Strasznie się potłukło:
1 -  zgubiło kropeczkę,
H -  złamało kładeczkę,
B -  zbiło sobie brzuszki,
A -  zwichnęło nóżki,
0  -  ja k  balon pękło, 
aż się P przelękło,
T-  daszek zgubiło,
L -  do U wskoczyło,
S -  się wyprostowało,
R -  prawą nogę złamało,
W -  stanęło do góry dnem
1 udaje, że jest M.
Wanda Chotomska podejm uje się rów

nież odważnego i n ieła twego zadania, ja 
kim jest realizacja identycznych m otyw ów  
tematycznych, które zwyczajowo niemal
że należą do Tuwima. Najbardziej wyrazi
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sty przykład dotyczy utworu Chotomskiej 
Wiersz o piwie i lokomotyw ie12 oraz słynnej 
Lokomotywy13 Tuwima. Podjęcie przez po
etkę tak mistrzowsko zrealizowanego przez 
Tuwima m otywu lokom otyw y stanowi pró
bę zmierzenia się z utrwalonym  już w  trady
cji literackiej tematem. Chotomska skupia 
się na warstw ie tematycznej utworu, pod
czas gdy Tuwim w  pierwszym planie reali
zuje foniczną stronę wiersza. Podjęcie przez 
poetkę identycznego m otyw u literackiego 
stanowi jeden ze sposobów propagowania 
przez nią twórczości w ielkich klasyków lite 
ratury dziecięcej:
Wiersz o piw ie i lokom otyw ie

Pewien kolejarz m ia ł moc roboty,
Musiał napoić sześć lokomotyw.
Pięć lokom otyw p iło  ja k  smoki 
Wody strumienie, wody potoki,
A ta ostatnia, właśnie ta szósta,
Rzekła, że wody nie weźmie w usta. 
Biedny kolejarz, rwąc włosy z brody, 
Pytał ją : -  Czemu nie chcesz pić wody? 
Czym cię napoję, lokomotywo?
A ona na to: -  Mam chęć na piwo! -  
[... ]
Jedziepo szynach lokomotywa,
Cała się kiwa od tego piwa.
[... ]
Wreszcie na bocznym torze stanęła, 
Ślepia zamknęła, no i zasnęła.
Śpi tam spokojnie już  cztery doby,
Na różne przy tym chrapiąc sposoby.
Bo tak to bywa z lokomotywą,
Co zamiast wody popija piwo.

U Juliana Tuwima:
Stoi na stacji lokomotywa,
Ciężka, ogromna i po t z niej spływa: 
Tłusta oliwa.
Stoi i sapie, dyszy i dmucha,
Żar z rozgrzanego je j brzucha bucha: 
Buch -  ja k  gorąco!

Uch -  ja k  gorąco!
Puff -  ja k  gorąco!
Uff -  ja k  gorąco!
Już ledwo sapie, już  ledwo zipie,
A jeszcze palacz węgiel w nią sypie.
[... ]
Najpierw -  powoli -  ja k  żółw  -ociężale 
Ruszyła -  maszyna -  po szynach -  
ospale,
Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem, 
I kręci się, kręci się koło za kołem,
I biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej, 
I dudni, i stuka, łomoce i pędzi.
[... ]

Rys. Jan Lenica

Analogia dotyczy również systemu wersyfi- 
kacyjnego wiersza -  dziesięciozgłoskowiec, 
który uwydatnia rytm  wiersza. U twory Tu
wima, Brzechwy oraz Chotomskiej są po
ezją lingwistyczną również w  tym  znaczeniu, 
w  jakim  definiuje ją  J. Sławiński, który mówi, 
że: żywi się przede wszystkim tym, co w języ

17



ku zesztywniałe, zrutynizowane i bezwładne, 
podejmuje grę ze spetryfikowanymi formami 
m owy i szablonami stylistycznymi, w szero
kim zakresie penetruje chaotyczność m ów ią
cego języka potocznego...14.

Prawdziwymi onom atope icznym i ar
cydziełami literackim i w  twórczości Tuwi
ma są utw ory: Figielek, Kotek czy słynne 
Ptasie radio15. U Brzechwy literackim  m aj
stersztykiem  jes t wiersz Chrząszcz16. Obaj 
poeci upraw iają literacką żonglerkę języ
kiem. W ykorzystując w yrazy dźw iękona- 
śladowcze, wzbogacają tym  samym war
stwę brzm ieniową utworów, aliteracja sta
je  się sposobem na podkreślenie ekspresji 
i rytmiczności:

Ptasie radio 

[...]

Pierwszy -  słowik 
Zaczął tak:
„Halo! O, halo lo lo lo lo!
Tu tu tu tu tu tu tu 
Radio, radijo, dijo, ijo, ijo,
Tijo, trijo, tru lu lu lu lu 
Pio pio p ijo lo lo lo lo lo 
Plo plo plo plo plo halo!"

Na to wróbelzaterlikał:
„Cóż to znowu za muzyka?
Muszę zajrzeć do słownika,
By zrozumieć śpiew słowika.
Ćwir ćwir świrk!
Świr świr ćwirk!
Tu nie teatr 
Ani cyrk!

[...]

Chrząszcz
W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi 
w trzcinie.
I Szczebrzeszyn z tego słynie.
Wół go pyta: „Panie chrząszczu,
Po co pan tak brzęczy w gąszczu?"
„Jak to -  po co? To jest praca,

Każda praca się opłaca."
„A cóż za to pan dostaje?"
„Teżpytanie! Wszystkie gaje,
Wszystkie trzciny po wsze czasy,
Łąki, po la oraz lasy 

[...]
Z a rów no  u Tuw im a i B rzechw y na 

plan pierwszy wysuwa się nie treść u tw o
ru, lecz je g o  organ izacja  brzm ien iow a. 
Ów zabieg polega na celowym zestawieniu 
w  bliskim sąsiedztwie wyrazów o podob
nym brzmieniu.

Charakter literackiej twórczości oma
wianych pisarzy w  dużej mierze stanowi od
zwierciedlenie ich cech usposobienia jako 
ludzi. Wszyscy tro je poeci w  relacjach zna
jom ych, członków rodziny, kolegów po fa
chu i samych czytelników jawią się jako oso
by nietuzinkowe o nieprzeciętnym poczuciu 
humoru. Cięty dowcip oraz bystra obserwa
cja rzeczywistości to cechy reprezentatyw
ne nie ty lko ich twórczości literackiej. Poeci 
dostrzegają w  dziecku niepohamowaną cie
kawość świata i naturalną potrzebę zabawy, 
które w  efekcie zmierzają do odkrywania 
przez nie tajemnic świata. Umiejętnie posłu
gując się w ięc dziecięcym kodem kom uni
kacji ze światem, poeci bez trudu nawiązu
ją z czytelnikiem więź przyjaźni. Zaprzecza
ją również stereotypowym  opin iom , że dy
daktyzm w  utworach dziecięcych musi być 
wobec odbiorcy natarczywy i nachalny. Po
kazują bowiem, że efektywniej i efektowniej 
jest literaturą bawić, nie moralizować.

Ważne miejsce wśród tem atów  lite 
rackich om awianej tró jk i pisarzy zajmują 
ludzkie wady i niedoskonałości. Sposób ich 
przedstawiania jest dowcipny, a nawet gro
teskowy, ale nie jest jednoznaczny z ich ba
gatelizowaniem. Przeciwnie. Wspomniane 
wady dotyczą niewłaściwego zachowania 
lub postawy życiowej oraz cech zewnętrz
nych człowieka. W pierwszym przypadku
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poeci celowo ośmieszają typow e ludzkie 
przywary: kłamstwo, zapominalstwo, p lo t
karstwo, samochwalstwo, aby pokazać w y
raźną różnicę m łodem u odbiorcy m iędzy 
tym , co dobre a tym , co złe. Konstruując po
stać negatyw nego bohatera literackiego, 
celowo przerysowują jego cechy charakte
ru, można rzec demonizują go, a wszystko 
po to, by osiągnąć z góry zamierzony dydak
tyczno-wychowawczy cel, jakim  jest ukaza
nie różnicy między tym , co właściwe a tym , 
co złe. Bohaterowie literaccy, wyposażeni 
przez poetów  w  same wady z powodu złej 
postawy życiowej, popadają w  tarapaty, 
z których nie potrafią znaleźć wyjścia. Jeden 
zły uczynek jak  spirala pociąga za sobą na
stępny, a ten kolejny itd. Widać to w  w ier
szach Juliana Tuwima: Gabryś, Idzie Grześ, 
Okulary, Słoń Trąbalski, Ptasie plotki, w  u tw o
rach Jana Brzechwy: Pchła Szachrajka, Kłam
czucha, Prot i Filip czy Samochwała.

Rys. Jan Lenica

S atyryczno-iron iczne  spo jrzenie na 
świat oraz jego groteskowa rzeczywistość, 
znalazły literackie odzwierciedlenie również 
w  kabaretowej twórczości poetów. W cza
sach Tuwima i Brzechwy (początek XX wieku) 
bujny rozkw it kabaretów był ściśle związany 
z intensywnym rozwojem środków masowe
go przekazu. Wzrosło więc zainteresowanie 
kulturą masową, przede wszystkim kulturą 
rozrywkową, tzn. piosenką i kabaretem. Stąd 
zaangażowanie Tuwima oraz Brzechwy we 
wcale nie marginalną działalność estrado
wą. Była to jednak twórczość przeznaczo
na wyłącznie dla odbiorcy dorosłego. Po
lityczne aluzje, skecze z domieszką czarne
go humoru oraz rubasznej treści wierszyki, 
nigdy nie były przeznaczone dla m łodocia
nego odbiorcy. W przedwojennym  kabare
cie Qui pro Quo gw iazdy estrady jak: Zula 
Pogorzelska, Mira Zimińska, Hanka O rdo
nówna czy A do lf Dymsza śpiewały piosen
ki, które do dziś pozostały szlagierami. Ma
ło  kto jednak pamięta, że autorami tekstów 
byli Julian Tuwim: Na pierwszy znak, Miłość 
ci wszystko wybaczy, M imozami jesień się za
czyna, Tomaszów, Walc, Nasza jest noc, Co 
nam zostało z tych la t i Jan Brzechwa: Bar
bara, Czarny kot, Panna Pelagia.

M im o iż kabaretowa tw órczość p o 
e tów  skierowana była do odbiorcy do ro 
słego, w  sposobie realizacji ma ona je d 
nak w iele wspólnego z animatorską dzia
łalnością Wandy Chotomskiej. Poetka, po
dobn ie  ja k  je j poprzednicy, realizuje się 
twórczo również w  kabarecie. Chotomska 
jest bowiem inicjatorką i jednocześnie w y
konaw czynią przedstaw ień tea tra lnych , 
z którym i dociera do najodleglejszych za
kątków Polski. Objazdowy Kabaret Chotom- 
ska i spółka przedstawia zarówno insceniza
cje autorstwa poetki, jak również propagu
je klasykę literatury dziecięcej. Adresatem
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przedstawień są w  przypadku Chotomskiej 
dzieci, jednak główna idea oraz cele dzia
łalności satyryczno-kabaretowej, zarówno 
w  przypadku Tuwima, Brzechwy i Chotom- 
s ki ej są takie same. To co łączy kabaretową 
twórczość pisarzy, to trafna obserwacja oby
czajów, satyryczno-ironiczne spojrzenie na 
otaczającą ich rzeczywistość, groteska, hu
m or s łowno-sytuacyjny oraz um iejętność 
trafnego spuentowania dowcipu. Wszyscy 
wspom niani tw órcy kabaretu realizują rów
nież jego nadrzędny cel: wychowują aktyw 
nego uczestnika wspólnej zabawy. Tuwim 
i Brzechwa czynili to poprzez zawsze aktu
alną tematykę skeczy oraz wspólne śpiewa
nie. Chotomska angażuje dziecko do wspól
nej teatralnej zabawy, na przykład pow ie
rzając mu do wykonania konkretną rolę. 
Pozwala też uczestnikom zabawy na wspól
ne układanie rym ów albo zabawę ruchową. 
W obu przypadkach, w idz niepostrzeżenie 
staje się jednocześnie współautorem  spek
taklu. W ten sposób, poetom  udawało się 
wychowywać nie ty lko przez literaturę, ale 
również dla niej samej.

W twórczości Jana Brzechwy oraz Wan
dy Chotomskiej istnieje wiele utworów, k tó 
re zarówno w  sposób pośredni jak  i bez
pośredni wyraźnie nawiązują do znanych 
utw orów  Juliana Tuwima. Poeci zaliczani są 
do grona kontynuatorów słynnej poetyckiej 
„szkoły Tuwima". Analogie, o których była 
mowa, d otyczą za równ o wa rstwy te matycz- 
nej utworów, sposobu konstruowania świa
ta przedstawionego, typu bohatera, ale w i
doczne są również w  warstw ie językowej. 
Kontynuacja tak szlachetnego i niełatwego 
do naśladowania modelu literatury dziecię
cej godna jest najwyższego uznania. Twór
ców literatury dziecięcej jest bowiem  w ie
lu, jednak niewielu z nich udaje się zaskar
bić zaufanie, szacunek oraz przyjaźń nie ty l

ko dzieci, ale również dorosłych odbiorców. 
Omawiani pisarze należą do grona tych, któ
rym z całą pewnością ta trudna sztuka się 
powiodła. Zamierzony cel osiągnęli dzięki 
odnalezieniu we własnej postawie dorosłe
go człowieka elem entów zbieżnych z dzie
cięcym pojm owaniem  rzeczywistości.

1 Cyt. za J. Sawicka, Julian Tuwim, Warszawa
1986, s. 61.

2 Lingwistyczne fascynacje towarzyszyły 
Tuwimowi przez całe życie. Notował brzm ie
nie różnych słów w najbardziej egzotycznych 
językach świata, np. malajskim, dahomejskim, 
jakuckim, tahitańskim czy maoryskim.

3 Cyt. za J. Sawicka, Filozofia słowa. Julian 
Tuwim, Wrocław, 1975, s. 20.

4 Por. J. Cieślikowski, Literatura i podkultura 
dziecięca, Wrocław 1975, s. 267.

5 J. Tuwim, W oparach absurdu, [w:] A. Sło
nimski, J. Tuwim, W oparach absurdu, Warszawa 
1958, s. 16.

6 Na temat roli słowa i języka w utworach 
poetyckich J. Tuwima pisze J. Sawicka, [w:] idem, 
op. cit.

7 Cyt. za: B. Miciński, Pisma, Warszawa 1970, 
s. 564.

8 Korzeni lingw izm u można też szukać 
w futuryzmie, głoszącym wyższość brzmienia nad 
znaczeniem, zob. A. Stern, A. Wat, Prymitywność 
do narodów świata i do Polski, [w:] Pierwszy polski 
almanach poezji futurystycznej, Warszawa 1920.

9 J. Tuwim, Figielek, [w:] idem, Lokomotywa 
i inne wiersze, Kraków 2002, s. 31.

10 W. Chotomska, Kram z literami, Wrocław 
1998.

11 J. Tuwim, Abecadło, [w:] idem, Lokomotywa 
i inne wiersze, op. cit., s. 16.

12 W. Chotomska, Wiersz o piwie i lokomotywie 
[w:] idem, Wiersze dla dzieci, Poznań 1990, s. 29.

13 J. Tuwim, Lokomotywa, [w:] idem, Lokomo
tywa i inne wiersze, Kraków 2002, s. 5-6.

14 J. Sławiński, Poezja lingwistyczna, [w:] 
Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, 
Wrocław 1989, s.372.

15 J. Tuwim, Ptasie radi, [w:] Lokomotywa
i inne wesołe wierszyki dla dzieci, Warszawa 1979, 
s. 21.

16 J. Brzechwa, Chrząszcz, [w:] Tenże, Sto 
bajek, Wrocław 2003, s. 7.
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Jan Wnęk

PROBLEMY PEDAGOGiczNE 
w  p o ls k iej  l it e r a t u r z e  
d zie c ię c e j  p ie r w s ze j  p o ł o w y  
x ix  w ie k u

Pierwsza połowa XIX wieku była okre
sem trudnym  dla rozw oju polskie j myśli 
pedagogicznej. Po trzecim  rozbiorze Pol
ski dokonanym w  1795 roku germanizowa- 
no i rusyfikowano polską oświatę, hamując 
je j rozwój zapoczątkowany przez reformy 
Komisji Edukacji Narodowej. W tym  okre
sie ważną rolę odgrywała twórczość pisar
ska, propagująca narodowe wzorce wycho
wawcze, oparte na rodzimej tradycji i w ie 
rze katolickiej1.

Polskie id e a ły  w ychow aw cze  u p o 
wszechniała lite ra tura  przeznaczona dla 
dzieci. Bajki, wiersze i pogadanki przeka
zywały wartości pomocne w  wychow yw a
niu dzieci. Należy podkreślić, że popu lar
ność wśród m łodych czyte ln ików  zdoby
wała również literatura popularnonaukowa, 
np. historyczna czy przyrodnicza. Znawcy 
problem atyki zauważają, iż znaczną część 
polskiej produkcji wydawniczej dla dzieci 
stanow iły w  pierwszej po łow ie XIX wieku 
przekłady utw orów  zagranicznych, odpo
w iedn io przystosowanych do polskich wa
runków i m łodego odbiorcy2. Nie oznacza 
to jednak, że na ziemiach polskich nie po
wstawały oryginalne u tw ory  przeznaczo
ne dla czyte ln ików  w  w ieku dziecięcym. 
Ich przekaz był zrozumiały, moralizatorski, 
dydaktyczny.

Literatura piękna
W om awianym  okresie w yb itną  rolę 

odegrało kilku autorów. Zalicza się do nich 
Klementyna z Tańskich Hoffmanowa -  uwa

żana za twórczynię polskiej beletrystyki dla 
najmłodszych3. Szerszemu gronu czyte ln i
ków stała się znana dzięki książce Pamiątka 
po dobrej matce (1819), propagującej oświe
ceniowe ideały wychowawcze dziewcząt. 
Z utw orów  dla dzieci największą wartością 
odznaczały się: Wiązanki Helenki (elemen
tarz), Druga książeczka Helenki, Książka dla 
m odlitw y dla dzieci (1828), Powieści z Pisma 
Świętego (1819), Powieści moralne dla dzie
ci (1820), pismo periodyczne dla dzieci Roz
rywki dla dzieci (1824-1828)4.

R Z E M I E Ś L N I K A
r t i e z

Stanisława Jachowicza*

WARSZAWA.

1855.

Znaczną część Rozrywek dla dzieci sta
now iły „nauki moralne i wspomnienia naro
dowe", pisane przeważnie przez samą Tań
ską. Swymi tekstam i zasilali periodyk tak
że tacy znakomici autorzy, jak m.in.: Łukasz 
Gołębiowski, Kazimierz Brodziński, Antoni 
Gorecki. Chętnie sięgano do dzieł M ikoła
ja Reja, Łukasza Górnickiego, Piotra Skargi, 
a także innych dawnych prozaików i poetów,
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publikując najbardziej pedagogizujące frag
menty ich prac, których lektura zapoznawa
ła dzieci z przeszłością ojczyzny, zabytka
mi je j literatury, obyczajami. Hoffmanowa 
pragnęła nie ty lko nauczać dzieci, ale tak
że zabawiać je, dopom agać „rozkrzewiać 
w  ich sercach czystą miłość", kształtować 
moralność5. O dużej popularności i poczyt- 
ności wśród najmłodszych utw orów  Hoff- 
manowej świadczy m.in. włączanie ich przez 
d ługi okres do czytanek i w ypisów dla szkół 
ludowych.

Podobnie jak  twórczość Hoffmanowej 
wysoko ceniony przez współczesnych był 
dorobek literacki Stanisława Jachowicza, 
autora takich m oralizujących i pouczają
cych prac d la dzieci ja k: Bajki i powiastki, Pa
miątka dla dobrych dzieci, Nauka w zabawie, 
Dziennik dla dzieci, Rozmowy mamy z Józią, 
Zabawka dla małych dzieci (1837), Czytanie 
Józi (1847), Pamiątka dla Eryczka, Sto nowych 
powiastek wierszem, Zabawka abecadłowa 
(1848), Sto nowych powiastek (1850-1855), 
Książeczka dla Stefcia (1855), Książka dla rze
mieślnika (1855), Ćwiczenia pobożne dla dzie
ci (1857). U twory przedstaw iały zdarzenia 
z życia dzieci, użyte słowa dostosowane by
ły  do in te lektu czytelników. Jachowicz w y
znawał w  jednym  z wierszy:

Raz powiedziałem: ja  dla dzieci piszę, 
Tak się wyrażam, ja k  z ich ustek słyszę; 
Język dziecięcy, toć już  rzecz nie nowa. 
Jest to oddzielna, rzewna serca mowa 
U nich świat inny i poezja inna -  
Do ich serduszek podobna być winna 
Dobre serduszko, wyrazy zdrobniałe. 
Dzieci tak lubią to wszystko co małe: 
M ały im konik wielką rozkosz sprawi, 
Lalka, że mała najlepiej zabawi;
Małym wózeczkiem tak się chętnie 
wożą;
M ali z m ałym i tak chętnie gaworzą.

Z  dziećmi się łączę daleki od sławy;
Jeśli coś piszę, to dla ich zabawy,
A przy zabawie nauczkę okroję.
Dzieci! powiastki poświęcam wam 
moje!6

Jachowicz jako pierwszy założył i reda
gował codzienne pisemko Dziennik dla dzie
ci, na łamach którego publikowano powiast
ki i traktaciki moralne, kreślono sylwetki hi
storycznych, zasłużonych osób dla kraju7. 
Doskonaliły moralnie i kształciły dzieci in
telektualnie Pamiątki dla Eryczka, zawiera
jące powiastki, wiersze, przysłowia, wyjątki 
z dawnych pisarzy, niewielkie objętościowo 
teksty o przyrodzie. A ltruizm u uczyły m ło
dych czyteln ików Śpiewy dla dzieci, budząc 
w  nich współczucie dla biednych sierot.

Historycy lite ra tu ry  zwracają uwagę, 
że idee poruszane przez Jachowicza roz
w ija ł w  swych utworach jego  przyjaciel -  
Teofil Nowosielski8, pracow nik W arszaw
skiego Towarzystwa Dobroczynności, or
ganizator ochronek. Pisywał elementarze, 
wiersze i powiastki. Spośród nich najbar
dziej znanymi są: Gwiazdka dla dobrych dzie
ci (1841), Bajki i powiastki oryginalne i naśla
dowane (1842) oraz Świat dziecięcy (t. 1-4, 
1842). Nowosielski podnosił potrzebę od
pow iedn iego  w ychow yw an ia dzieci, da
jąc wyraz przekonaniu, że wartości w po jo 
ne we wczesnym okresie życia człowieka 
decydują o jego przyszłości, a także w p ły 
wają na szczęście całego społeczeństwa. 
To początkowe wychowanie pow inno być 
ugruntowane na „Boskiej prawdzie", wspie
rane przykładem i nauką moralną, wszakże 
ukształcone serce, wzbogacone szlachetnymi 
uczuciami, jedynie toruje człowiekowi drogę 
do prawdziwego szczęścia! W piersiach dziec
ka spoczywa nierozwinięty pączek uszczęśli
wienia -  niewinne serce!... Ku sercu całe pier
wiastkowe wychowanie skierować należy.
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Tam rzucone ziarno boskiej prawdy, ob fity  
i zbawienny plon wyda na przyszłość9.

Nowosielski napisał w iele u tw orów  po
etyckich. Ich ton był uczuciowy, oddziału ją
cy na wyobraźnię dzieci. Poprzez swe w ier
sze zachęcał czyteln ików do prac ręcznych, 
podawał im praktyczne wiadomości o ży
ciu codziennym, opisywał zewnętrzne i w e
wnętrzne części domu, wyjaśniał przezna
czenie i użytek sprzętów domowych. Opi
sując pracę w  poszczególnych rzemiosłach, 
kończył swój tekst utworam i wierszowany
mi. Przybliżając istotę zatrudnień garnca
rza, tak przedstawiał jego pracę: Rzemieśl
nik, któ ry z g liny rob i garnki i inne tym p o 
dobne rzeczy, nazywa się garncarzem. Garn
carz robi naczynia rękoma albo za pomocą 
narzędzia, które nazywa kółkiem lub krąż
kiem. Wyrobione, czyli wytoczone na kółku 
naczynie gliniane suszy garncarz na słońcu, 
polewa i w ogniu wypala. Wszelkie naczynia, 
które garncarz wyrabia, nazywają wyroba
m i garncarskimi.

Jakaż radość dla garncarza;
Gdy mu wszystko się udaża!
Garncarz toczy dla kucharki;
Miski, dzbanki, tygle, garnki;
Kółko swoje wciąż obraca
Garncarzowi m iła praca!10

W duchu ideałów Hoffmanowej i Jacho
wicza pisała u tw ory dla dzieci Paulina z Ra
dziejowskich Krakowowa, wzbogacając lite
raturę takim i pracami, jak  choćby: Powieść 
starego wędrowca, zbiór powiastek Niespo
dzianka i Wieczory domowe, Pogadanki m at
k i z dziećmi. We wstępie do ostatniego z w y
mienionych utw orów  stwierdzała: nie m ia
łam na celu stawiać przykładów, jakim  spo
sobem kształcić należy młodociane umysły; 
zdolności ich bowiem, pojęcie, charakter, tak 
się od siebie różnią, że na to nie podobna żad
nych ustanowić prawideł i tylko oko matki do j

rzy właściwą ku temu drogę. Nieraz jednak w i
działam dzieci nad swój wiek myślące, nieraz 
słyszałam, ja k  głębokie zadawały pytania i jak  
je  powierzchowną zbywano odpowiedzią, że 
nie można dzieciom wysokich przedmiotów  
objaśniać” . Autorka ganiła takie podejście 
do dzieci rodziców i opiekunów, dołożyła 
starań, aby w  je j książce znalazł się spory 
zasób wiedzy na różne tematy. Wykazywała 
przede wszystkim, że to  Bóg stworzył świat 
i zarządza nim, ukazywała piękno przyrody, 
podawała zasadnicze wiadomości z geogra
fii. Od 1843 roku Krakowowa wspólnie z Wa
lentyną Trojanowską redagowała pismo dla 
dzieci pt. Zorza12.

Ilustracja z „Pielgrzym w Dobromilu czyli nauki 
wiejskie z dodaniem powieści. Ozdobiona 16 

rycinami, rysunku W. Smorzowskiego 
i J. Zieńkiewicza". Wilno 1857 r.
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W polskich wierszach z pierwszej po
łow y XIX wieku nie zabrakło wątków ludo
wych, u tw orów  pokazujących trudne życie 
sierot, pozbawionych środków egzystencji. 
Takie zagadnienia poruszał w  swych po 
ezjach Teofil Lenartowicz, budząc u dzieci 
współczucie i chęć udzielania pom ocy naj
bardziej je j potrzebującym 13.

Dydaktyczny charakter posiadała pra
ca Pawła Leśniewskiego Dziadek i czterej jego 
wnukowie14. Autor, znany m.in. z prac o po
trzebie kształcenia dobrych manier u dzie
ci i młodzieży, w yłożył najpotrzebniejsze -  
jego zdaniem -  wiadomości, które powinno 
znać dziecko, aby m ogło je wykorzystywać 
na co dzień. Leśniewski traktow ał o zagad
nieniach religijnych, wyjaśniał, na czym po
lega uczciwa praca, podkreślał szlachetność 
takich zalet, jak  np. pilność i dokładność 
w  w ykonyw anych czynnościach, c ie rp li
wość, grzeczność, uprzejmość. Karcił za
razem takie przywary jak: pycha, lenistwo, 
kradzież, samolubstwo, brak higieny. Praca 
zawierała zwięzły wykład arytm etyki, astro
nomii, geografii, gramatyki, m itologii.

Wartość wychowawczo-dydaktyczną 
przedstawiały utwory pióra autorów działa
jących na terenie zaboru pruskiego. Baśnie 
i legendy pisywał Józef Lompa, znany obroń
ca polskości na Śląsku. Problematykę peda
gogiczną popularyzował jego zbiór wierszy 
pt. Kwiaty moralne, zbierane na Górze Świę
tej Anny15. Zagadnienia związane z literatu
rą dla dzieci analizował Ewaryst Estkowski -  
jeden z najbardziej znanych nauczycieli pra
cujących w  W ielkim Księstwie Poznańskim. 
Do wydawanej przez siebie Szkółki dla dzie
ci pisywał powiastki i opowiadania o atrak
cyjnej, patriotycznej, zrozumiałej dla dzieci 
treści16. Estkowski był jednym  z pionierów 
polskiej myśli krytycznej odnośnie literatu
ry dziecięcej. W Przedmowie do zbioru rze
czy swojskich wyraził pogląd, że książki dla

dzieci pow inny być pisane z myślą o kształ
ceniu um ysłowym  czyteln ików, budzeniu 
w  nich szlachetnych uczuć: Książka pow in
na być podobna do zacnej, bogobojnej, cno
tliwej matki. A cóż byśmy sądzili o takiej m at
ce, któraby zamiast wychowywać w nadob
nej niewinności i cnocie, prowadziła dzieci 
swe na drogę zepsucia, ich wyobraźnię za
m iast p rzykładam i bogobojności, zapa la
ła  obrazami zgorszenia [...] zam iast niecić 
w ich sercach miłość czystości, która dzie
cię do an io ła  podobnym  czyni, po rusza
ła  owe niskie namiętności, które zacierają 
w nas dostojność ludzką zniżają nas do gro
mady zwierząt? [...] Młode serca to pulchna, 
wdzięczna rola [ . ]  Kto sieje kąkol, sprząta ką- 
kol, a kto sieje pszenicę, sprząta pszenicę. Ką- 
kol zasiany razem z pszenicą, takową przy
tłum i i przyrośnie. Nie lepiej więc na czystych 
sercach młodzieży siać od razu złote ziarnka 
prawdy i cnoty?17. Estkowski tw ie rdz ił rów
nież, że książki dla dzieci mają być nie tylko 
moralne, ale także napisane językiem  do
stosowanym do m ożliwości um ysłowych 
odbiorców.

Utwory dla dzieci pisali również najbar
dziej znani polscy romantycy. W 1822 roku 
do rąk czyteln ików tra fiły  bajki oraz balla
dy Adama Mickiewicza, a kilka lat później 
Juliusz Słowacki zamieścił w  Kordianie baj
kę O Janku, co psom szył buty. Spora część 
dziecięcych utw orów  literackich ogłoszona 
w  pierwszej po łow ie XIX wieku była napisa
na atrakcyjnym językiem. Ich czytanie sta
now iło nie lada atrakcję dla dzieci.

Literatura popularnonaukowa
Książki popularnonaukowe przedsta

wiają aktualne osiągnięcia nauki w sposób 
przystępny dla niefachowca, różnią się od 
książek naukowych i podręczników nie tyl
ko formą, ale i funkcją, jaką pełnią w  życiu 
czyte ln ików 18. W okresie n iewoli narodo
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wej, co zrozumiałe, najczęściej popularyzo
wano wiedzę historyczną. Poziom popular
nonaukowych książek historycznych był na 
ogół niski. Jak pisze Jerzy Maternicki, ukazu
jące się u tw ory zdradzały w większości kom 
pletną ignorancję przedmiotu ze strony auto
rów, beztroskę w posługiwaniu się legendami, 
skłonności do moralizatorstwa itp.19.

Z postu la tem  popu laryzacji dzie jów  
ojczystych w  pismach dla dzieci wystąpiło 
w  początkach XIX wieku Warszawskie To
warzystwo Przyjaciół Nauk20. W 1816 roku 
ukazały się Śpiewy historyczne Juliana Ursy
na Niemcewicza, będące przez d ług i okres 
podstawową lekturą historyczną dla m łode
go pokolenia. We wstępie do Śpiewów... au
to r pisał, iż wspominać młodzieży o dziełach 
je j przodków, dać je j poznać najświetniejsze 
Narodu epoki, stowarzyszyć miłość Ojczyzny 
z najpierwszymi pamięci wrażeniami, jest to 
nieomylny sposób zaszczepienia w Narodzie 
silnego przywiązania do kraju; nic już  w ten 
czas tych pierwszych wrażeń, tych rannych po 
jęć zatrzeć nie zdoła, wzmagają się one latami, 
usposabiają dzielnych do boju obrońców, do 
rady mężów cnotliwych21. Niemcewicz ekspo
nował narodową tradycję historyczną, umie
ję tn ie  i barwnie przedstawiając dzieje kraju 
w  33 wierszowanych utworach epickich. Ich 
lektura dawała impuls do rozmyślań nad w y
darzeniami historycznymi, kształtowała pa
triotyczne postawy polskich dzieci.

Z prac popularyzujących historię Pol
ski należy także wym ienić Pielgrzyma w Do
brom ilu Izabeli Czartoryskiej. Książka przed
stawia losy człowieka w  podeszłym wieku, 
który nie mając własnego domu, zamieszkał 
u jednej z rodzin w  Dobromilu, podkrakow
skiej wsi. Odwdzięczył się za to  nauczaniem 
dzieci gospodarzy, wpajając im cnoty ewan
geliczne, ucząc humanitaryzmu, godziwe
go życia, miłości wobec ludzi i przyrody22.

Treść Pielgrzyma w Dobromilu miała formę 
pasjonującej opowieści o niełatwych dzie
jach państwa polskiego. W okresie między- 
powstaniowym  dzieje ojczyste popularyzo
wali w  podobnej form ie jak  Czartoryska ta
cy autorzy jak Józef Lompa, twórca Pielgrzy
ma w Lubopolu oraz Lucjan Siemieński, autor 
Wieczorów pod lipą .

Spośród autorów  piszących książki hi
storyczne dla m łodych czyteln ików trzeba 
także wym ienić: Józefa Aleksandra M ini- 
szewskiego (autor prac: Domowa zagroda. 
Rysy dziejów polskich w opowiadaniu powie-

Ilustracja z „Wiązanek Helenki..." 
Warszawa 1872 r.

ściowem dla młodzieży, t. 1-2, 1847; Legen
da o królu Lechu. Opowiadanie Olesia, 1850); 
Zenonima Ancyporowicza (Opowiadanie h i
storii polskiej dla dzieci, 1847); Julię Woykow- 
ską (Dzieje naszej świętej ojczyzny, Polski uko
chanej, 1850); Bibiannę Moraczewską (Co się 
stało w Polsce od je j pierwszego rozbioru aż
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do końca wojen za cesarza Napoleona, 1850). 
Charakterystyczne było glory fi kowanie zna
nych postaci z przeszłości, ukazywanie nie 
ty lko ważnych wydarzeń politycznych, ale 
i również podawanie informacji o polskiej 
kulturze, literaturze, obyczajach.

Literaturę popularnonaukową dla dzie
ci tw orzy ły  także książki poświęcone nauce
0 Ziemi. W niektórych przypadkach były to 
beletrystyczne opisy podróży krajoznaw
czych, odkryć geograficznych. Podawały 
one całkiem spory zasób inform acji o kon
tynentach, państwach, morzach, oceanach, 
florze, faunie opisywanych krajów. Do naj
bardziej poczytnych można zaliczyć takie 
opracowania jak: Podróż Józia z Warszawy 
do wódSzlązkich Ludwiki Jędrzejewiczowej 
(1830); Opisy różnych okolic Królestwa Pol
skiego K lem entyny z Tańskich Hoffm ano- 
wej (1833); Krótka geografia dla dzieci Fran
ciszka W aligórskiego (1855); Podróż m alow
nicza po najciekawszych okolicach ziemi na
szej Zofii Węgierskiej (1853); Wspomnienia 
z prze jażdżki po  kra ju  Z o fii Ścis łowskie j 
(1857). W iedzę dzieci wzbogacały książki 
przyrodnicze23. Najczęściej sięgano po ta 
kie dzieła, jak: Historia naturalna w celniej
szych wiadomościach Hipolita W itkowskie
go (1852); Świat zastosowany do pojęcia m ło 
dzieży Antoniego Żyszkiewicza (1852); Świat 
popularnie opisany Juliana Horoszkiewicza 
(1853). Czytelnicy tych prac pogłębiali swe 
wiadomości z zakresu fizyki, b io logii, mate
matyki i m eteorologii.

Jest faktem  bezsprzecznym , że p o l
ska literatura dla dzieci z pierwszej po łowy 
XIX wieku posiadała walory wychowawcze
1 edukacyjne. Część napisanych wówczas 
utw orów  zdobyła sporą popularność i po- 
czytność, o czym świadczy fakt kolejnych 
ich wydań, nawet jeszcze w  XX stuleciu. Za
letą tej literatury była jasność przekazu, ła 
twa do zrozumienia płynąca z niej nauka,

ucząca dzieci odróżniać dobro od zła, pro
pagująca ideał prawego człowieka. W okre
sie braku państwowości polskiej szczegól
nie cenne było krzewienie patriotyzmu przy 
pom ocy słowa pisanego. Przedmiotem op i
sów stawały się prze łom owe wydarzenia 
z dziejów ojczyzny (np. bitwa pod Grunwal
dem), przypominające o wielkości i potędze 
państwa polskiego, a także dające nadzie
ję na odzyskanie w  przyszłości suwerenno
ści. Dydaktyczne znaczenie miała literatura 
popularnonaukowa zawierająca w iadom o
ści geograficzne, przyrodnicze.
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Angela Bajorek

„SkĄD SIĘ BIORĄ DZiECi?", MAŁE 
STUDiUM EDUKACJI SEKSUALNEJ 
w e  w s p ó łc ze s n e j  l ite r a tu r ze  
d l a  n a j m ł o d s z y c h

Na to kultowe w  dzisiejszych realiach 
pytanie, próbowali już w ie lokrotn ie w  ko
lejnych już pokoleniach odpowiedzieć nie 
ty lko edukatorzy, psychologowie, nauczy
ciele, rodzice, lecz również liczni pisarze,

także dla dzieci. Na ten tem at napisano już 
wiele artyku łów  mniej lub bardziej facho
wych, bowiem  świat ludzkich zmysłów, re
lacje pom iędzy kobietą i mężczyzną stano
wią fascynujący wątek w  kartach historii ca
łego świata. Tajemnica ludzkiego ciała i pięk
no fizyczności człowieka poruszają wodze 
fantazji licznych au torów  tekstów, którzy 
w  rozliczny sposób starają się ukazać ten in
trygujący temat.

Infantylne i niestworzone historie z bo
cianem w  tle trzymającym w  dziobie chustę, 
a w  niej malutkie zawiniątko, czy też opow ie
ści o kapuście w  ogrodzie przechodzą już do 
lamusa, są zdaniem pedagogów niewycho- 
wawcze i skrzywiają dzieciom obraz rzeczy
wistości. Nieobciążanie pociech takim i ba
nalnymi opowieściami o dziwacznym zabar
w ieniu spowoduje, iż nie skom prom itują się 
one w  późniejszej konfrontacji własnej w ie
dzy ze swoimi rówieśnikami. Bowiem jeśli się 
zdarzy, iż nasze dziecko zorientuje się, że to, 
co wpajaliśmy mu przez dłuższy czas, nie 
jest zgodne z prawdą, stracimy najważniej
sze, co pow inno być w  relacji między dziec
kiem a rodzicem -  nasze zaufanie. Z pew
nością będzie nam przykro, tracąc niezmą
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cony au toryte t i czując rozczarowanie, jeśli 
ono stwierdzi, że rację mają koledzy z po
dwórka czy przedszkola, a nie my.

Czy problematyka edukacji seksualnej 
jest nadal tem atem  tabu w  literaturze dla 
dzieci na polskim rynku księgarskim?

W jaki sposób skrępowani rodzice po
w inni opowiadać o tym  krępującym wielu 
temacie swoim pociechom? Niektórzy doro
śli są zdania, iż należy oszczędzić dzieciom 
mówienia na ten temat. Czy mają rację, czy 
to zakłamanie? Być może przedstawione po
niżej przykłady propozycji wydawniczych 
pom ogą stra pionym, a czasami zawstydzo
nym rodzicom, zaspokoić ciekawość i ele
m entarną wiedzę swoich m aluchów oraz 
pozwolą ich przekonać do rozmowy na te 
trudne tem aty poprzez literaturę.

Tak więc, gdy słyszymy od dziecka „M a
mo, tato skąd się biorą dzieci?” nie dziwmy się, 
a najważniejsze: nie iry tu jm y ciekawością 
naszego dziecka. Jeśli jesteśmy niegotow i

lub czujemy się nieprzygotowani, aby sa
mym stawić czoła odpowiedzi na to pyta
nie, to sięgnijmy po fachową książkę czy też 
materiały edukacyjne odpowiednie do w ie
ku naszej latorośli. Staniemy się wówczas 
pośrednikami i powiernikam i najgłębszych 
tajem nic ludzkiego życia. Wspólne czytanie 
i dyskusja na ten temat, podpierająca się taką 
lekturą, ułatwi nam wyjaśnienie tego proble
matycznego dla nas tem atu, a nasze dziec
ko z zainteresowaniem przyjm ie szybciej 
i ze zrozumieniem podane fakty do w iado
mości. Powinniśmy sobie zdawać sprawę 
z faktu, że maluchy potrzebują krótkiego 
i klarownego przekazu inform acji z naszej 
strony. Odpowiadajm y zatem na ich pyta
nia precyzyjnie i rzeczowo i jeśli jest taka 
potrzeba, podpierajm y się stosowną litera
turą. Nie tłum aczm y zawile dziecku, poda
jąc przy tym  najmniejsze szczegóły om a
w ianego tem atu. Nie stosujmy też języka 
dorosłych, przecież naszemu m aluchowi 
obcy jest nasz świat i posługujm y się słow
nictwem  zrozumiałym dla niego, które bę
dzie w  stanie przyswoić i pojąć.

Pamiętajmy, iż książki poruszające te 
matykę seksualności są przeznaczone w ła
śnie dla dzieci, a nie dla dorosłych, którzy 
nostalgicznie wspominają własne dzieciń
stwo, często pozbawione tego typu pub li
kacji. Jest to  forma komunikacji i próby rela
cji dorosłych pisarzy z dziećmi. Nie krzywmy 
się zatem, gdy Autor, w  ten czy inny sposób, 
pragnie przekonać je do swojego tekstu, 
znając zapotrzebowanie i zainteresowania 
dzieci czy też poziom ich wiedzy. To, co my 
dorośli odbieramy często w  sposób krytycz
ny, może wydać się naszym pociechom fan
tastycznym  doświadczeniem  i rozbudze
niem zaciekawienia w  tej nieznanej im i z ło
żonej materii tematu. Tematy tabu są często 
tworem  wyobraźni dorosłych, dzieci nie po
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strzegają ich, dopóki nie widzą naszej reak
cji. Poniżej przedstawione książki są dow o
dem na to, iż z dziećmi można rozmawiać na 
tem aty intym ne, od nas ty lko zależy, w  jaki 
sposób będzie miało to  miejsce.

Dopełnieniem  tekstu i pomocą w  de
bacie na te trudne tem aty są zapewne ko
lorowe, ekspresyjne lub też często zabaw
ne ilustracje. Za nim i kryje się istotna prze
słanka Autorów, którzy poprzez nie pragną 
ustosunkować się do często przerysowa
nych, romantycznych ilustracji w  książkach 
dla dzieci. N iektórym  mogą wydawać się 
one zbyt realistyczne i odrzucające, jednak 
zadaniem pisarzy dla dzieci jest przekaza
nie rzeczywistości takiej, jaka jest, w  sposób 
realistyczny i zarazem narracyjny. Niektóre 
z tych obrazków przypom inają też prostą 
kreskę dziecka, bow iem  w  w ie lu  w yp ad 
kach to prace i styl najmłodszych czyte ln i
ków stanowią inspirację Autorów  książek. 
Można w te d y  bez w ą tp ien ia  s tw ierdzić, 
iż zamysłem Autora jest często odnalezienie 
przez dzieci w  ilustrowanym tekście własne
go smaku i charakteru oraz wrażenia „współ
tworzenia" książki.

Na rynku wydawniczym można znaleźć 
wiele książeczek dla dzieci, w  których g łów 
nym tematem jest anatomia ludzkiego ciała, 
edukacja seksualna, ciąża mamy i je j w p ływ  
na relacje panujące w  rodzin ie . W ybór, 
jak  się okazało, ku memu zaskoczeniu, jest 
dość bogaty i różnorodny. Omówione po
niżej książki różni sposób przedstawienia 
prob lem u, sty listyka u tw oru , form a nar
racji czy też ilustracja. Zatem niech każdy 
z dorosłych czyteln ików wybierze coś dla 
siebie na tem at tego  is to tnego  aspektu 
naszego życia i pochyli się wraz ze swoim 
dzieckiem  nad jedną z najlepszych, jego 
zdaniem, propozycji.

Jedną z pierwszych publikacji dla dzie
ci na polskim rynku, który jeszcze wówczas

nie był tak o tw a rty  na tego typu tematy, 
jest propozycja wydawnicza z kręgu litera
tu ry  skandynawskiej z lat 90. Przykładem 
jakby post factum  jest książka wyróżniona 
nagrodą niemieckiej literatury m łodzieżo
wej, a wycofana swego czasu ze sprzeda
ży z przyczyn obyczajowych, pod ty tu łem  
Piotruś, Kasia i Maleństwo (1993) szwedz
kich autorek Grethe Fagerstrom i Gunilla 
Hansson. Opowiada ona w  form ie komiksu
o rodzinie, w  której 7-letnia Kasia i 5-letni 
Piotruś Kujawscy oczekują rodzeństwa, ty 
tu łow ego „Maleństwa".

Książka ta zgłębia problem  nie ty lko od 
strony fizjologicznej, lecz również psycholo
gicznej. Autorki próbują uświadomić nie ty l
ko dzieciom, ale również dorosłym, istotną 
rolę, jaką odgrywa seks, w  jaki sposób do
chodzi do zapłodnienia i jak  wyglądają sa
me narodziny. W wyczerpujący i szczegó
łow y sposób komiks opowiada o różnicach 
m iędzy płciami i czym charakteryzuje się 
okres dojrzewania. Bohaterowie doświad
czają na własnej skórze, jak  ich brzem ien
na mama w  początkowych miesiącach m ie
wa dość zm ienne nastroje, raz pokrzyku
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je  innym zaś razem popada w  melancholię 
i rzewnie popłakuje. Znajdziemy tu relacje, 
jak wygląda życie rodzinne w  pierwszych ty 
godniach po porodzie wraz z jego blaskami 
i cieniami. Rodzice poświęcając się now o
rodkowi, zaniedbują w  codziennych ob o 
wiązkach starsze dzieci, stale chodzą niewy
spani i zmęczeni, będąc na skraju depresji. 
To przykład w iarygodnej i realistycznej lite 
ratury na tem at seksualności.

Marcin Brykczyński -  pisarz, felietonista 
i tłum acz książek dla dzieci -  w  sposób sub
telny i prawdziwy wyjaśnia w  swojej książce 
Skąd się biorą dzieci? (2004) trudne kwestie, 
nurtujące najmłodszych czyte ln ików oraz 
stojących przed tym  problem em  rodziców. 
Ta ciekawa książka, która moim zdaniem po
winna zagościć na półce niejednego m łode
go człowieka, to rymowana i bardzo finezyj
na opowieść o poczęciu i narodzinach dziec
ka. Autor opowiada, jak dzięki przytulaniu 
się rodziców, „zwłaszcza w  nocy”, „ró j na- 
sionek rączych mknie z jajeczkiem się po
łączyć”. Tak zaczyna się nowe życie. Dzieci 
dowiedzą się tu na tem at samej ciąży i o tru 
dach porodu. Lektura została wzbogacona 
prostym i, lecz bardzo wym ownym i ilustra

cjami Pawła Pawlaka, które ułatwiają zrozu
mienie treści książki, choć opinie na ich te 
mat są dość rozbieżne. Niektórych zaskoczo
nych rodziców ponoć bulwersuje i szokuje 
„scena łóżkowa”, inni zaś zarzucają Ilustra
torow i konserwatyzm, gdyż jeden z rysun
ków sugeruje, iż na szafce nocnej przy łóż
ku znajduje się Biblia.

Z dużym przymrużeniem oka pokazu
je brytyjska autorka i ilustratorka książek dla 
dzieci Babette Cole w  swojej książce Mama 
zniosła ja jko ! (2004), w  jaki sposób mogą od
mienić się role w  życiu i to dzieci postano
wią wziąć in icjatywę w  swoje ręce. W dość 
obrazow ym  i rzeczowym  m in iw ykładzie
o jajeczku i nasieniu oraz dość kontrowersyj
nym i bulwersującym dorosłych „technicz
nym” pokazie „kam asutry” dzieci skutecz
nie uświadamiają rodziców, są one zdegu
stowane i nie wierzą w  ich absurdalne in for
macje o lepieniu dzieci z gliny, znajdowaniu 
potom stwa w  kapuście czy wykluwaniu się 
z jajka zniesionego przez mamę. Po lekturze 
można mieć jednak wrażenie, iż historia nie 
stawia rodziców w  dobrym  świetle, bowiem 
ci okazują się być mało dojrzałym i kłamca
mi, a ich dzieci zawężają doznania seksualne 
jedynie do świetnej zabawy, w  której brak 
elementarnych uczuć.

Kolejną pozycją  oswaja jącą za rów 
no dzieci jak  i rodziców z tematem eduka
cji seksualnej jest książka Marii Teresy Zan- 
nin Jak się rodzą dzieci (2008). To pełna uro
ku i ciepła poetycka opowieść o wzajemnej 
miłości rodziców, ich czułych relacjach i ra
dości z pojawienia się na świecie nowego 
członka rodziny. Dzięki prostym sform uło
waniom  i subtelnym ilustracjom wyrażone 
zostały kluczowe informacje o tym , co dzie
je się z człowiekiem od mom entu połącze
nia się komórki ja jowej z plemnikiem. Histo
ria ta łączy rzeczywistość ze światem bajki,
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w  którym  pływająca w  morzu Natalka cze
ka na swój odpow iedni m om ent pojaw ie
nia się na świecie.

Innym  p rzyk ła d e m  od w a żne j l i te 
ra tu ry  skandynaw skie j, któ ra  doczeka
ła się po lsk iego  tłum aczen ia  je s t książ
ka wydawnictwa Czarna Owca Mała książ
ka o m iłości (2010) au torstw a specja list
ki w  dziedzinie serii „małych książek” bez 
tabu  Pernilli S ta lfe lt, szwedzkie j pisarki 
i ilustratorki oraz pedagoga muzealnego, 
która porusza w  innych utworach nieco
dzienne, ale ważne tem aty jak: kupa, śmierć 
i włosy. W ielu czyteln ików odrzuca ten ty 
tu ł z uwagi na ich zdaniem  p ły tk ie  i po 
wierzchowne potraktowanie tem atu m iło 
ści i fizyczności, gdzie seks wiąże się jedynie 
z prokreacją, a historia pożycia i ilustracje 
z nią związane raczej zniechęcają do zagłę
bienia się w  lekturę. Specyficzna forma tek
stu, gdzie proste, pojedyncze i krótkie zda
nia odnoszą się do ilustracji zamieszczonych 
obok, przyjmują charakter bardziej komiksu 
czy też rysunkowego leksykonu niż spójne
go w  treści tekstu. Przez to  dopiero jednak 
mogą stanowić bodziec do dalszych dysku
sji i początku rozmowy, własnych przemy
śleń, aniżeli wsłuchania się dziecka w  pory
wającą opowieść. Oprócz poruszanego tu 
tem atu to lerancji dla różnych przejawów 
miłości i różnych odcieni uczuć szargających 
człowiekiem, dowiem y się również o różni
cach anatomicznych pom iędzy kobietami 
i mężczyznami, ich fiz jo log ii oraz o rozmna
żaniu. Jest tu mowa o spermie, plemnikach, 
jajeczkach i dziecku rosnącym w  łonie mat
ki. Ta specyficzna forma tekstu i niekonwen
cjonalny styl to zapewne zachęta i celowy 
zabieg pisarki do głębszej refleksji i nowych 
wrażeń estetycznych i lite rackich wśród 
m łodych czyteln ików i ich rodziców.

Agnieszka Frączek, znany w  kręgach 
akademickich wykładowca uniwersytecki,

germanistka i leksykograf oraz autorka wier
szy i opowiadań dla dzieci stworzyła cieka
wą, ilustrowaną historię, pisaną zabawnym 
wierszem, w  której poruszany jes t ważny 
wątek społeczny, tem at adopcji. Książka je j 
autorstwa Jeśli bocian nie przyleci, czyli skąd 
się biorą dzieci (2008) to poetycka opowieść
o radosnej i d ługo wyczekiwanej miłości, 
która czasem pojawia się niespodzianie, 
a czasami trzeba je j d ługo i z trudem  szukać. 
Przyszli rodzice stoją przed nie lada trudną 
decyzją o adopcji. Bo gdy w okół nich rodzą 
się inne dzieci, oni stają się coraz bardziej 
przygnębieni. Nie są jednak pasywni, szuka
ją pom ocy u specjalistów w  nadziei, że bę
dą jednak mogli cieszyć się rodzicielstwem.

Pewnego dnia uświadamiają sobie, że ich 
dziecko czeka na nich jak  w  prawdziwej baj
ce „hen daleko za górami i lasami”, dlatego 
wyruszają na poszukiwania tak d ługo ocze
kiwanego przez nich potomka. Historia m ó
wi o rozterkach, nadziei i w ielkim  szczęściu, 
jakie spotyka dwoje dorosłych, kiedy wresz
cie ich drogi połączą się i zostaną obdarowa
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ni nowym  życiem, tak d ługo oczekiwanym 
i noszonym nie gdzie indziej, jak  głęboko 
w  sercu. O dpowiedź na to trudne pytanie 
Skąd się biorą dzieci? jest zatem jednoznacz
na: dzieci biorą się z w ielkiej miłości.

Ciekawą edukacyjną propozycją w y 
dawniczą, okraszoną humorem, jest książ
ka Grzegorza Kasdepke Horror! Czyli skąd się 
biorą dzieci (2010). Ta zabawna historia opo
wiada o pewnej wychowawczyni pracującej 
w  przedszkolu -  pani Miłce, która zdaniem 
rezolutnego Bodzia jest pożeraczką dzieci. 
Dowodem na to  jest je j brzuch. Pomysło
wa Rozalka, Grześ i ów Bodzio postanawia
ją  działać, chowają się podczas szalejącej 
burzy w  kabinie toa lety i podejm ują rady
kalne kroki.

W trakcie prowadzonych w  przedszko
lu pogadanek o emocjach dziecięca w y 
obraźnia na tem at ich poczęcia jes t bar
dzo bogata:

W edług jed nych Dzieci rosną w ziemi... 
[...] -  Trzeba je podlewać, bo ja k  nie, to bę
dą małe i krzywe:, inne dzieci zaś odnosząc 
się do współczesnych mediów, tw ierdzą, iż 
Dzieci kupuje się na Allegro. Jeśli rodzice wyli- 
cytująje za zbyt duże pieniądze, to potem trze
ba pożyczać od babci emeryturę lub też są 
„Z  internetu  [...]. Trzeba się zalogować na

odpowiedniej stronie, a potem dziecko do
starcza kurier". Wiara w  przynoszenie dzieci 
przez bociana lub znalezienie niemowlaka 
w  kapuście nie wchodzi ju ż  u m aluchów 
w  rachubę. O w ie le  bardzie j w ia ry g o d 
ne wydaje się im otrzymanie dzieci w  pro
mocji w  hipermarkecie lub wyklucie się ich 
z jajka-niespodzianki. Dzięki Kasdepce czy
te ln ik otrzym uje jednak konkretną inform a
cję o tym , skąd biorą się dzieci. Dzięki rze
telnym  wyjaśnieniom  rezolutnego Bodzia, 
któremu w  szafie w  gabinecie pani dyrek
to r wpadła w  ręce pouczająca, bogato ilu 
strowana książka Wychowanie seksualne, 
dow iadu jem y się, że Gdy rodzice kochają 
się, to w pewnym momencie chcą mieć dzie
ci. [ . ]  Dorośli rozbierają się, mocno przytulają 
i jest im bardzo miło. Autor zwraca uwagę, iż 
dezinformacja i daleko posunięta wyobraź
nia maluchów, mogą być przyczyną narasta
nia lęków. W radach dla dorosłych Kasdepke 
zachęca rodziców  do szczerych rozm ów
o płciowości ze swoimi pociechami i zaleca 
stałe edukowanie się w  tym  przedmiocie.

Zwykła książka o tym, skąd się biorą dzie
ci (2012) autorstwa tym  razem nie pisarza, 
lecz pedagoga i nauczyciela akademickie
go, zajmującego się od wielu lat edukacją 
psychoseksualną, do k to r A lic ji D ługo łęc
kiej, to  nowatorska propozycja wydawnic
twa Czarna Owca o dość nietypowej fo rm u
le. Autorka tym  razem zamiast wykładu wraz 
ze swoim i rozmówcami próbuje dotrzeć do 
tego, „jak to jest".

Inspiracją do napisania tej książki były 
dla autorki liczne w ątp liw ości znajomych 
przedszkolaków, zadających pytania swoim 
rodzicom: „Skąd się wziąłem na świecie?", za
słyszane rozmowy z najm łodszymi oraz za
żenowanie ich rodziców starających się na 
nie odpowiedzieć. Dzięki nim powstały ko
lorowe i autentyczne historie m iędzy inny
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mi o seksie, dojrzewaniu, intymności, po ro
dzie, sztucznym zapłodnieniu, pornografii, 
prostytuc ji, homoseksualizm ie i skom pli
kowanych współczesnych formach rodziny 
patchworkowej czy też antykoncepcji. Roz
m ow y te zostały wzbogacone realistycz
nymi ilustracjami ukierunkowanymi na po
trzeby dzieci.

Dla najmłodszego czytelnika w  wieku 
przedszkolnym 3 -6  lat przeznaczona jest fa
chowa publikacja psychologa E. Constanti- 
no wydawnictwa Jedność. Mamo, tato!Skąd 
się biorą dzieci? (2012), będąca krótkim  po
radnikiem, którego zamierzeniem jest za
chęta do otwarte j rozmowy i dyskusji na te 
mat seksualności. Na łamach kilku rozdzia
łów  przybliżona zostaje małym czytelnikom 
i ich opiekunom problematyka budowy ana
tom icznej człowieka, świata uczuć i emocji, 
rodzajów miłości, seksualności i tożsamo
ści płciowej; dow iaduje się, w  jaki sposób 
dochodzi do poczęcia, jak  przebiega ciąża 
i na czym polega poród. Ta pozytywna ksią
żeczka jest przepełniona barwnymi i hum o
rystycznymi ilustracjami, które ułatwią świa
domym rodzicom wprowadzić ich pociechy 
w  tę zmysłową tematykę.

Bliźnięta Maciupek i Maleńtas pływają 
sobie jeszcze spokojnie w  łon ie matki i pro
wadzą dyskusje na tem at otaczającego ich 
tajemniczego świata jeszcze przed ich naro
dzinami. Bohaterowie pomysłowej i pełnej 
wyobraźni książeczki Anny Janko Maciupek 
i Maleńtas. Niezwykłe przygody w Brzuchu 
Mamy (2012) wydawnictwa Nasza Księgarnia 
zastanawiają się, skąd się wzięli w  ich poko
iku i jak to się m ogło stać, bo przecież wszy
scy już  spali. Chłopcy odkrywając istotę za
gadkowych sznureczków, odgłosów mamy, 
„palców nożnych”, szykują się do opuszcze
nia ich małej kwatery, by móc spotkać się po
nownie razem już na zewnątrz. Ten świat w i

dziany z perspektywy łona przyszłej mamy 
może wprawić w  zadziwienie, ale jak mówi 
autorka, je j celem było jedynie przypom nie
nie dzieciom tego, co zdarzyło im się kiedyś 
w  Brzuchu Mamy, o czym kiedyś na pewno 
wiedziały, ty lko zapomniały, gdy urosły.

Choć przedstawione tu przykłady ksią
żek poruszających trudny tem at związany 
z procesem poczęcia i edukacją seksual
ną w idoczne są już coraz częściej w  Polsce, 
to jednak nie zawsze znajdują one uznanie 
i aprobatę wśród ich dorosłych odbiorców, 
bowiem nie da się ich wpasować w  utarte 
i znane im ramy dziecięcych książek. M imo 
wielkiej pomysłowości autorów  nie zawsze 
przemawiają do rodziców, którzy decydują
o ich kupnie. Na dominującym i otwartym  na

wyzwania rynku skandynawskim ta tem aty
ka wybrzm iewa już od dłuższego czasu. Au
torzy wszystkich wym ienionych tu książek 
mówią jednak poprzez swoje teksty jednym  
głosem. Istota poruszania tem atów  tabu 
w  literaturze dla dzieci jest bez wątpienia
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kluczowa, bowiem stanowi ona część praw
dziwego obrazu świata dzieci i dorosłych. 
Autorzy powinni pamiętać przy tym , iż nale
ży robić to fachowo, biorąc pod uwagę sze
roki wachlarz środków artystycznych, op ie
rając się na w iedzy i poziomie rozwoju dziec
ka, jego psychice, sensualności i potrzebach. 
M ały czyte ln ik nie pow in ien sam stawiać 
czoła tej n iełatwej literaturze, lecz winien 
być wspierany przez najbliższe mu otocze
nie. Dla obu stron to wysiłek emocjonalny 
i intelektualny, którego należy się wspólnie 
podjąć, choć pełne zrozumienie tekstu nie 
jest konieczne do jego właściwego przeży
cia. Bowiem jak tw ierdzi w  jednym  z a rty 
kułów publikacji „Tabu w  literaturze i sztuce 
dla dzieci" Oscar K., duński pisarz, dramaturg
i reżyser Książek nie trzeba zawsze rozumieć. 
Książki mają zachęcać do rozumienia.
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Piotr Ruszkowski

BóG w  POEzJi j u u a n a  TuwiM A

Rocznica śmierci Juliana Tuwima, przy
padająca 27 XII tego roku (ur. 13 września 
1894 -  zm. 27 XII 1953 roku w  Zakopanem), 
współza łożycie la legendarnego ju ż  Ska- 
m andra  (wraz z Iwaszkiewiczem, S łonim 
skim, Lechoniem i W ierzyńskim), popular
nego poety, tłumacza i kom entatora rze
czywistości, to  naprawdę dobra okazja, by 
powrócić raz jeszcze do jego  twórczości,
i zagłębić się w  je j wyjątkowej urodzie, kon
tem plując je j niezwykłe składniki/cechy, na
dające pracom Tuwima pewien niepodra- 
bialny rys, pewną swadę, ale i subtelność 
w  przedstawianiu rzeczywistości na sposób 
„Tuwimowski"!

Językoznawcy i historycy literatury nie 
mają chyba bardziej barwnego przykładu 
osobowości twórczej, zarówno pod wzglę
dem biografii, wewnętrznych wyznaczni
ków tożsamości i a trybutów  poetyckości, jak
i pod względem twórczości, gdyż Tuwim był 
osobą wszechstronną, udzielał się nieomal 
na każdym polu życia literackiego, kom po
nował swe prace również i dla dzieci, w  spo
sób trudny do naśladowania.

Stosunek Tuwima do m ałego czyte l
nika był niezwykły, chyba ty lko  On jeden 
na tam ten czas potra fił podejść do dziecka 
w  sposób niebywale poważny, zaintereso
wać się jego sferą poznawczą na tyle, by do
strzec konieczność tworzenia dzieł języko
wo dojrzałych, ba!, ocierających się o lingw i
styczną ekw ilibrystykę. Niech ktoś dorosły 
spróbuje dziś przeczytać bez potknięcia się 
choćby takie Ptasie radio...

Dziecko oczekuje od dorosłych pomocy 
w  przyswojeniu sobie zawiłości ojczystego 
języka, im szybciej, tym  ła tw ie j będzie ono,
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w  wieku późniejszym, przyswajać sobie ko
lejne stopnie w tajem niczenia i być może 
uniknie wielu pomyłek, przejęzyczeń i puła
pek lingwistycznych, których przecież w  ję 
zyku polskim jest niemało. Tuwim ze swoją 
twórczością dziecięcą wychodzi jako jeden 
z pierwszych, z konkretną i interesującą pro
pozycją nauki poprzez zabawę dla dzieci 
zmagających się dopiero z nauką artykula
cji i podstawowych części mowy.

Czy właściwie doceniamy jego wkład 
w  ten istotny aspekt życia?

Jest też Tuwim , niezam ierzenie, au
torem  jedne j z najpiękniejszych polskich, 
kościelnych pieśni współczesnych, w  k tó 
rej stworzenie w łożył być może cały swój 
iro n iczn o -b un to w n iczy  stosunek do Bo
ga chrześcijan, Boga, Którego pragnął zro
zumieć, z Którym polem izował i do Które
go zwracał się nieustannie w  swoich w ier
szach. Ta pieśń właśnie unieśm iertelniła go 
jako twórcę (również i) liryki kościelnej1, za
pewne całkowicie w brew  jego intencjom, 
co nie umniejsza w  niczym je j walorów  ar
tystycznych i religijnych. Ironia zamieniła się 
w  ustach wiernych w  żarliwe wyznanie win 
Marii Magdaleny i setnika....

Ale wróćm y do początku.
Tuwim w  swojej twórczości nieustan

nie powraca do kwestii bezpośrednio lub 
pośrednio dotyczących Boga, w iary w  Nie
go i form  je j wyznawania.

Już pierwszy wydany przez niego zbiór 
wierszy, pisanych od 1911 roku przez kilka 
następnych lat2, opatrzony został znaczą
cym tytu łem : Czyhanie na Boga, rozpoczy
na się zaś od wielce wym ownej Teofanii, czy
li Objawienia się Boga, i jakko lw iek powąt
piewać można, czy Poezję Nową zawrzeć 
można w  idei Boga, gdyż zapewne byłoby 
to interpretacyjne nadużycie, nie sposób nie 
zauważyć, jak  w ielkie nasycenie te rm ino lo 

gią chrześcijańską zawiera w  sobie ten zbiór 
poezji. W drugim  tom iku jego poezji, dedy
kowanym żonie, przenikniętym  specyficz
nym duchem, stosunek Tuwima do Absolu
tu, do osobowego Boga zawiera wiele ele
m entów wskazujących na poety zmaganie 
się z samym sobą, wiarą, niewiarą i samym 
życiem, przynoszącym coraz to nowe zda
rzenia, smutne i radosne, dziwne i straszne, 
tajemnicze i godne zapamiętania.

Atmosfera polska nie mogła nie odci
snąć się na duszy tak wrażliwej i z taką in
tensywnością przeżywającej wszystko, tak 
w ięc i Bóg znalazł swe doniosłe  miejsce 
w  poezji jednego z najciekawszych polskich 
tw órców  XX stulecia.

A R T U R  S A N D A U E R

POECI  
TRZ ECH POKOLEŃ

S T A FF

T U W I M  
S Ł O N I M S K I  *  

I W A S Z K I E W I C Z  
B R O N I E W S K I

P R Z Y B O Ś
G A Ł C Z Y Ń S K I  - 

J A S T R U N  «

P A Ń S T W O W I  1 N S T I T U T  W Y D A W N I C Z Y

Już pierwszy utw ór Sokratesa... przyno
si przepełnione uczuciem i powagą wołanie 
do Pana, Dawcy Łask, nadającego sens po
chodzeniu i przeznaczeniu człowieka, na
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zywającego go („Skąd jestem tu i kto ja?"); 
ludzie otaczający tw órcę nie są w  stanie 
zaspokoić jego  pragnienia wiedzy, g łodu 
sensu, zwraca się więc poprzez podm iot li
ryczny do Boga o łaskę, o możliwość zro
zumienia, o możliwość zaspokojenia tego, 
co wewnątrz nie daje mu spokoju. I tak jest 
w  w ielu kolejnych utworach i tomikach po
ezji. Uważny czyte ln ik , mając w  pamięci 
choćby komentarze św. Grzegorza z Nyssy 
do Pieśni nad Pieśniami, będzie odnajdywał 
w  utworach Tuwima skierowane wprost lub 
zawoalowane -  wołania do Boga, ukryte za 
taką lub inną symboliką3, niekiedy wyrażone 
wprost niczym natarczywa skarga żebrzące
go, czasem z mocą i desperacją tonącego.

Nie sposób nie ulec wzruszeniu czyta
jąc te strofy, tak pełne wewnętrznego bólu
i rozdarcia, tak rozpaczliwie szarpiące po
ły  Nieba, niczym dłonie chorych szukające 
możliwości dotknięcia szaty Chrystusa. Tu
w im  -  niczym drugi Joyce4 -  ma w ą tp liw o
ści i rozterki, waha się, miota, nie potrafi do 
końca uwierzyć, nie potrafi też przejść cał
kiem obojętnie, jest jakby wciąż to rtu row a
ny świadomością istnienia rozstajnych dróg, 
z których każda woła go i wabi swym pięk
nem, niepowtarzalnym , w yjątkowym  cha
rakterem i obietn icą obfitującej w  miłość, 
przygody, prawdę, nadzieję -  marszruty.

Dobrze to  niezdecydowanie ukazuje 
u tw ór WSZYSTKO5:

Oddać ci wszystko: każde pulsu tętno
I grosz ostatni i ostatek sił,
Trwonić dla ciebie swą młodość 
namiętną
Znaczyć ci drogę -  krwią serdeczną z żył

Zaprzeć się! Bluźnić! Z  Judaszem 
paktować6,
Żwir na twej drodze w miękki piasek 
gryźć,

Natchnioną wiarą zakrzyczeć:„Ach,
prowadź!"
Gdy m i na własną każesz zgubę iść!7
A u to r zda je  się tu  m io ta ć  p o m ię 

dzy dw om a sprzecznościam i, b łaga jąc
o pomoc pomimo poczucia siły, wołając szy
derczo w  chwili buntu, zwątpienia, zaciem
nienia zmysłów. Jest tu i chłodna rachuba, 
zysków i strat, jest i trwoga przemieszana 
z przebiegłością, chytrość splątana z żalem, 
szyderstwo zazębiające się z dziecięcym od
daniem, patos i poczucie tragiczności życia, 
rzymska wzgarda dla śmierci i bohaterstwo 
cezarów, ale też i odwoływanie się do trady
cji wieków, spuścizny pokoleń, choćby do 
Charlesa Baudelaire'a8.

Trudno przejść obojętnie obok takich 
emocji, takiego ładunku bólu i cierpienia, 
przeżywanych niejednokrotnie w  duchu ca
ritas, współodczuwania niedoli innych, ich 
porażek, cierpień, trosk i tęsknot (Litanja;
O chorym synku). Śmiało uderza też tym  bó
lem i czytelnika, niczym kołatający w  spiżo
wą bramę turpistycznym  maszkaronem ko
łatki. Jest to już inny rodzaj bólu, wynikają
cy z przeżywania świata, życia z ogromną in
tensywnością, dlatego też i zmiana stylistyki 
daje się odczuć („Śmierć"), władzę śmier
ci nad człowiekiem, strach, można osłabić 
śmiejąc się i kpiąc, cynicznie odnosząc się 
do spraw z nią związanych.

Wizje kipiących życiem ulic, bezwstyd
nych person i personek, instynkty, popędy, 
stadne potrzeby i dionizyjskość obrzędów 
na cześć natury, zapamiętanie w  życiodaj
nym szaleństwie, w  pseudo-m iłosnej go
rączce pożądania, w  grze odwiecznej po
między płciami; wszędzie tam dostrzec moż
na jakieś pragnienie ładu, pragnienie opa
m iętania9. Przyjemność odczuwana w  tych 
sytuacjach jest zatruta cieniem goryczy, su
nącym po posadzkach wnętrza ludzkiego
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ducha niczym rozrastające się m onstrum  
ze snów; autor nie wydaje się być pozba
w ionym  rozsądku w  tym  roznamiętnieniu, 
przetyka swe frenetyczne wizje gorzkim i 
tru izm a m i, obserw acjam i konsekw encji
i zdaje się pytać, dokąd zmierza ten cały 
ruch, skoro już  się rozpętał i trwa. Paradoks, 
kpina, szyderstwo, a niekiedy gorzka roz
pacz -  oto składniki owej pochwały-przy- 
gany. Ciągła niejednoznaczność, ciągłe roz
darcie, ciągłe rozdwojenie postaw, pragnień, 
stosunku do tego, jak jest, a jak być powinno
i ciągłe instrumentalne, lecz obecne, wzy
wanie Boga, nie pozwala czyteln ikow i na 
„bezkolizyjny” odbiór, lecz skazuje go na cią
gły dysonans, przemieszanie sacrum i profa- 
num, uniemożliwia mu tym  samym obojętny 
odbiór wierszy, tak jak  i zapewne zaplano
w ał to sam autor, pragnący wskazać czyte l
nikowi jedną z możliwych interpretacji jego 
własnej sytuacji, jego rozdarcia, niem ożno
ści zasklepienia się w  jednym  tylko paradyg
macie myślenia, w  ciasnych ramach myślenia 
wyłącznie religijnego lub całkowicie świec
kiego. Niczym czarnoksiężnik słowa, miesza 
ze sobą nieodgadnione z banałem, to, co po
rusza, z tym , co drażni zaledwie, odsłania 
rzeczywistość codzienną w  je j naturalistycz- 
nym kształcie, by zaraz potem wznieść się 
z czytelnikiem ponad nią, by wzywać pra
dawnych mocy i żądać interwencji.

Konwencje te zbliżają Tuwima może 
najbardziej do literatury po łudniow oam e
rykańskiej, gdzie w  podobny sposób zaciera 
się różnicę pom iędzy patosem a tryw ia lno 
ścią, gdzie to, co w ielkie i to, co niskie splata 
się ze sobą, w irując niczym kolorowe stroje 
tancerzy w  swoistym archetypie. Karnawał, 
kolorowy korowód, m otyw y turpistyczne, 
śmierć, gnijące i pokraczne ciała, codzien
ność zmieniona przez szczególny czas, czas 
przekraczania granic, unieważniania tabu, 
czas transgresji!

Trudno się oprzeć urokowi dziełek Tu
wima, tak będzie i potem (w słynnym „Balu 
w  operze”), które wyróżniają się tą niebywa
łą magicznością karnawału, pochodów po
niekąd znanych nam i z Meksyku, i z Brazylii, 
ale i obecnych w  najbliższej Tuwimowi kultu
rze, polskiej, europejskiej, obfitującej w  nie
jedną, dziś już zapomnianą tradycję.

J U L J A N  T U W I M

CZYH ANIE NA BOGA

W D A N I E  DRUGIE

W Y D A W N I C T W O  J. M O R T K O W I C Z A  
W A R S Z A W A  M C M X X  K R A K Ó W
Nakł ad T-ioa. Wydawniczego w Warszawie  
Mazowiecka 12. Rynek Slartgo Miasto I I .  143

Ten frenetyzm  i wrzask nieomal fizycz
nie obecny w  uszach słuchacza mają swo
je usankcjonowane miejsce w  roku kościel
nym , w  czasie w yznaczonym  na radość 
przez instytucje religijne, po narodzinach 
Boga i Jego z martwych powstaniu. Prze
silenie zimowe, a następnie przybycie w io 
sny to dwa ważne etapy związane z czasem 
życia człowieczego, których symbolicznym 
zw ieńczeniem  są żyw io łow e transgresje 
właśnie, których jednym  z najlepszych kro
nikarzy był Tuwim właśnie.
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Tuwim jednak wydaje się czasem być 
niepogodzony z tak wielką różnorodnością 
form  i przejawów życia, stąd jego buntowni- 
czo-wrogi niekiedy stosunek do Boga, gdyż 
wielka rozmaitość zdarzeń, faktów, zacho
wań ludzkich i ich wym owa w  świetle kon
sekwencji późniejszych, drążą go i nie po
zwalają uspokoić się. Bóg zamknięty w  ciem
nej i zimnej świątyni czy też zezwalający na 
całą „urodę życia", jaki Jest, na co pozwala, 
czego zabrania, kto Go zgłębi, któż Go zna? 
Wydaje się to  niepokoić poetę i zmuszać 
do kolejnych deklaracji, raz pełnych emocji, 
a czasem jakby chłodnych, zdystansowa
nych, ocierających się o cynizm i toksyczną 
zjadliwość, co m im o wszystko sprawia, że 
Bóg z horyzontu ideowego Tuwima prawie 
nigdy nie znika, choć wydawać by się m o
gło, iż autor Czyhania na Boga 'używa' Go je 
dynie jako figury retorycznej, wykrzyknienia 
czy elementu konstrukcyjnego, przydatne
go acz obojętnego mu zupełnie...
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RADOŚĆ CZYTANIA

Krystyna Zabawa

DWAJ MISTRZOWIE -  JEDNO 
DZIEŁO. WIERSZE DLA DZIECI 
JULIANA TUWIMA 
W INTERPRETACJI MUZYCZNEJ 
WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO

Słysząc tak doskonałą i dowcipną m u
zykę wydaje nam się, że aby stworzyć takie 
klejnociki, czasami nie trzeba -  a najczęściej 
nie wystarczy -  być autorem symfonii. Trze
ba natom iast być (użyję tuta j sławnych słów 
Majakowskiego) „obłokiem w spodniach". Na 
ten rozkoszny zeszyt muzyki dla dzieci z ło 
żyło się istnienie wspaniałego obłoku Julia
na Tuwima i wschodzący obłok Witolda Lu
tosławskiego1

Dwaj w ielcy patroni roku 2013 spotkali 
się w  jednym  dziele, stworzonym dla dzieci. 
Lutosławski u progu swojej drogi twórczej 
stworzył muzykę do ośmiu wierszy Tuwima. 
W 1947 roku ukazały się: Piosenki dziecinne 
na głos i fortepian, obejmujące sześć u tw o
rów: Taniec, Rok i bieda, Kotek, Idzie Grześ, 
Rzeczka, Ptasie p lo tk i oraz (osobno) Spóźnio
ny słowik i O Panu Tralalińskim, także na głos
i fo rtep ian . Pięć lat później kom pozyto r 
opracował wszystkie wym ienione utw ory 
także na głos i orkiestrę kameralną.

„M uzyczn ość” w ie rszy  Tuw im a nie 
ulega kwestii i jes t opisywana od dawna 
przez badaczy. On sam spełn iał się także 
w  roli autora tekstów  piosenek2. Jak pisze 
Anna Węg rzynia k: Patrząc na Dwudziestolecie 
z perspektywy kultury współczesnej, w k tó 
rej zaciera się granica pomiędzy tym, co eli

tarne i popu larne, w łaśnie Tuwim, poeta
i tekściarz, wydaje się antycypować „nowe"3. 
Co więcej, zdaniem cytowanej badaczki, on 
tę „lekką muzę" kochał4. Narzuca się tu pa
ralela z twórczością dla dziecięcego adre
sata, którą autor Lokom otywy  także trak
tow ał nowocześnie jako literaturę dla każ
dego (all-ages-literature). Traktowane przez 
krytykę i literaturoznawców na ogó ł mar
ginalnie wierszyki5 były dla poety równie 
ważne i poważne ja k  inne rodzaje tw ó r
czości. Można je  także czytać w  kontekście 
problem ów i tem atów  poruszanych przez 
Tuwima w  „do ros łych ” tom ikach. M arg i
nesowo zwraca na to uwagę np. Aleksan
der Nawarecki w  szkicu poświęconym m o
tyw om  muzycznym w  poezji autora Kwia
tów  po lskich , p rz y w o łu ją c  Ptasie rad io , 
w  k tó rym  uczynienie ze słow ika rad io w 
ca stało się pomysłem na bardzo nowocze
sną i przenikliwą satyrę6. Autor studium  do
wodzi znaczenia m uzyki w  analizowanej 
poezji, po przeprow adzen iu  szczegóło
wych badań frekwencyjnych, stwierdzając, 
że w co czwartym wierszu poety znaleźć moż
na przynajm niej jedno słowo, którego sens 
związany jest z muzyką7. A „p ieśń” stano
wi słowo-klucz pierwszych czterech tom i
ków. Muzyka i muzyczność ważne są tak
że w  wierszach dla dzieci, co pokazuje Ire
na Chyła-Szypułowa8.

Czy właśnie ta cecha utw orów  zadecy
dowała o ich wyborze przez Lutosławskie
go? Przyjrzyjmy się im uważniej: połowa, 
czyli cztery z nich, rzeczywiście już w  ty tu 
le wprowadzają muzyczne skojarzenia -  Ta
niec, Ptasie plotki, Spóźniony słowik, O Panu
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Tralalińskim. Dwa środkowe odw o łu ją  się 
do ulubionych przez poetę ptasich m oty
wów. A. Nawarecki sugeruje nawet, że Tu
w im  niejako „przeczuwał" nurty  mające na
dejść w  muzyce współczesnej, m.in. fascy
nację głosami ptaków O. Messiaena. Jed
nak żaden z dwu wym ienionych utworów  
nie odwołuje się bezpośrednio (tak jak  np. 
Ptasie radio) do „ćw ierkologii", czyli ptasiej 
muzyki, której wyższość jako muzykę natu
ry nad muzyką cywilizacji uznawał Tuwim9. 
Oba wiersze to  scenki dramatyczne, k tó 

re m ogłyby się rozgrywać wśród ludzi. Pta
si bohaterowie są tu, jak  w  klasycznej baj
ce, reprezentantami postaw i charakterów. 
Ptasie plotki, oparte na powtórzeniach i pa- 
ralelizmach składniowych, obrazują świet
nie mechanizm „śniegowej kuli": niewinne 
zrazu „obgadywanie" napędza emocje, na
stępuje eskalacja agresji aż do bójki, w  k tó 
rej lecą barwne piórka . Beztroska atmosfera 
trzech pierwszych dwuwierszy podkreślona

JULIAN TUWIM
BIOGRAFIA* 
t w o r c z o ś ć  i yr
RECEPCJA *4  i

\

jest nagromadzeniem deminutywów: gąska, 
kaczuszka, nóżki, kurka, piórka. Trzykrotne 
anaforyczne „obgadały" personifikuje pta
ki, narzucając obraz plotkujących kumoszek. 
Atmosfera zaczyna się zagęszczać w  czwar
tym , środkowym dystychu, dzielącym utwór 
na dwie części (po trzy zwrotki). Tylko w  tym  
dwuwierszu ptasia komunikacja określo
na jest w łaściwymi ptakom czasownikami: 
wykwakała, nagęgała. W kolejnych dwóch 
narracja wraca do p ierw otne j konwencji: 
gęś „rzekła", a pantarka „powiedziała". Po
jaw iają się słowa obraźliwe, jakże odległe 
od zdrobnień pierwszej części: złodziejka, 
pijaczka. W finale, jak  już  wspomniałam po
wyżej, dochodzi do „rękoczynów" (podob
nie kończy się audycja w  Ptasim radiu). Pta
si świat dziecięcych wierszy Tuwima nie jest 
rajem natury ani krainą łagodności. Pani Sło
wikowa ma zapewne podstawy, żeby się bać 
napadu skowronka „z bandą skowroniątek" 
(Spóźniony słowik). Ta świetna scenka, zna
na zapewne z autopsji niejednej parze, roz
wija się podobnie jak  poprzednia, potęgu
jąc z każdą zwrotką napięcie. Tu jednak na
stępuje jego rozładowanie, kiedy beztroski 
pan Słowik pojawia się wreszcie w  gniazd
ku (dorosły odbiorca może się, co prawda, 
spodziewać mniej beztroskiego dalszego 
ciągu, biorąc pod uwagę emocjonalny ton 
pytań i pełen żalu w yrzut pani Słowikowej: 
Przecieżja tu płaczę!10). Taniec i O panu Trala
lińskim11 poświęcone są już w  istocie muzy
ce -  tym  razem tworzonej przez człowieka.
O tym  drugim  wierszu można pisać nie ty l
ko w  kontekście „słowiarskiego" żartu (jak 
to czyni I. Chyła-Szypułowa12), ale także ja 
ko o tekście, w  którym  pojawia się opęta
ny żywiołem muzyki13 śpiewak, który w śpie
wie się rozpala  i zaraża swoją pasją całą 
rodzinę, okolicznych ludzi oraz zwierzęta. 
Wiersz -  wyzwanie dla recytatora, a co do
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piero -  śpiewaczki (piosenka Lutosławskie
go napisana jest na głos kobiecy)! Jest po
chwałą mistrza -  śpiewaka i dyrygenta, ale 
też wszelkiej beztroski, radości i wspólnego 
muzykowania. Piosnka, piosneczka, pieśń to 
kolejne określenia utworu wokalnego, poja
wiające się w  wierszu. Także trzykrotn ie zo
staje podkreślony fakt, że jest to śpiew na 
cześć mistrza, którego chór wychwala, śpie
wając o gospodarzu. U tw ór n iew ą tp liw ie  
prosił się o odpowiednią muzykę. Podobnie 
jak utrzymany w  rytm ie oberka Taniec. Dwie 
pierwsze zwrotki są skoczne i żywe. Sprzę
ty  tańczą, wykonując odpow iednie figury: 
podskoki i w irowanie (skoczyłstołek, dzba
nek [...] hyc, talerz skoczył; dokoluśka się po to 
czył, z nim wywija). Dzbanek wykonuje nawet 
przyśpiewkę. Trzecia strofa, wolniejsza, kon
trastuje z poprzednim i, bo jest w  niej mowa
o wahaniu m io tły  (w kącie stoi), która boi 
się szybkiego tańca, żeby się nie rozsypać. 
W końcu jednak, porwana przykładem in 
nych sprzętów, w  ostatniej czwartej zw ro t
ce pląsa, że się kurzy.

Cztery pozostałe wybrane przez Luto
sławskiego wiersze w  warstw ie tem atycz
nej nie mają nic wspólnego z muzyką. Idzie 
Grześ to przykład lubianej przez dzieci zaba
w y w  niekończący się wiersz, który może być 
wykonywany „na okrągło”. Jako jedyny z tu 
analizowanych ma nieregularny rytm , dwa 
pierwsze, bardzo krótkie wersy kończą ry
my męskie (zamiast na ogó ł stosowanych 
troche jów  pojawiają się jamby). Zarówno 
rytm  jak i składnia, i s łownictw o nawiązują 
do folkloru. Podobnie rzadkie rymy męskie 
organizują dialogowany u tw ór o kotku (Ko
tek). Pierwszy wers każdej z trzech zwrotek 
kończą onomatopeje. Wszystkie strofy zbu
dowane są według tego samego schematu: 
pierwszy wers opisuje zachowanie kociego 
bohatera (miauczy, wzdycha, pisnął), drugi

jest kwestią zapewne jego opiekuna, może 
dziecka (Coś ty, kotku, miał?, Co ci, kotku, co?, 
Pij, koteczku, pij!), trzy ostatnie -  odpow ie
dzią kotka. Z tego schematu wyłam uje się 
zwrotka ostatnia, w  której bohater już nic 
nie odpowiada, a trzy końcowe wersy rela
cjonują jego zapadanie w  sen i śnienie. To 
najbardziej uwydatniający warstwę brzmie
niową (oprócz O panu Tralalińskim) spośród 
wierszy umuzycznionych przez Lutosław
skiego. Najwięcej tu, tak ulubionej przez Tu
wima, instrum entacji głoskowej. Jest to za
razem utw ór nie żyw iołowy, ludyczny, ale
o charakterze lirycznym, kołysankowym. Po
dobną atmosferę tw orzy poeta w  wierszu 
Rzeczka, także trzyzwrotkowym , ale ba rdziej 
regularnym, o parzystych, żeńskich i g łębo
kich rymach. Kolejne strofy ewokują kolej
no: obraz (błyszcząca wstążeczka, srebrzy 
się), dźw ięk (mruczy i szumi) oraz ciszę/mil
czenie (kamień i ryba -  znane milczki). M o
notonny, leniwy rytm  budowany jest także 
przez wyrazy na ogó ł w  układzie dw ójko
wym  (w pierwszej zwrotce to czasowniki, 
w  drugiej -  przym iotniki i znów czasowni
ki, w  trzeciej -  rzeczowniki). Sprawia on, że 
całość ma charakter medytacyjny, refleksyj
ny, podkreślony pytaniem kończącym dru
gą strofę: ...kto ją  zrozumie?

Ostatni, najmniej znany wiersz Tuwima, 
występujący jako tekst „piosenki dziecinnej” 
Lutosławskiego to Rok i bieda -  przedstawie
nie pór roku w  czterech zwrotkach, z k tó 
rych każda składa się z dwóch części: w p ro 
wadzenia kolejnych „b ied ” (dwa pierwsze 
wersy) i skontrastowania ich z tym , co do
brego niesie każda pora roku (Aleza to...). Tu, 
być może, także spodobał się kom pozyto
rowi kontrast, stanowiący dom inantę kom
pozycyjną wiersza, nawiązanie do folkloru, 
filozoficzny kontekst kryjący się w  niezwy
kle prostej formie.
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Znacząca większość w ym ien ionych  
wierszy to sylabotoniki -  czterostopowce 
trocheiczne, na ogó ł bardzo regularne. Jest 
to, oczywiście, niezwykle rytmiczny, m elo
dyjny, a zarazem naturalny rozmiar wiersza, 
charakterystyczny zarówno dla twórczości 
ludowej jak  i przeznaczonej dla dzieci. Pio
senkowy charakter czyni je  doskonałym tek
stem dla wokalnych utw orów  muzycznych, 
co skwapliw ie wykorzystywało i wykorzy
stuje w ielu kompozytorów.

Spośród om ów ionych krótko ośmiu 
utw orów  sześć zostało zaprezentowanych 
na płycie, dołączonej do książki Lutosław
ski dzieciom. Koncert prow adzi Ciocia Ja
dzia14. Płytę nagrano w  trakcie koncertu 
z cyklu „Muzyka radość niesie" w  sali koncer
towej Filharmonii Narodowej 9 maja 2004 
roku. Autorką scenariusza i prowadzącą by
ła (także występująca na płycie) legendarna 
już Ciocia Jadzia, czyli Jadwiga Mackiewicz
-  od pó ł w ieku wprowadzająca na jm łod
szych słuchaczy w fascynujący świat dźwię
ków15. Zanim skupię się na krótkiej analizie 
piosenek nagranych na płycie, chcę przy
pom nieć i zarekomendować wspomniane 
w ydaw n ic tw o jako świetną pom oc w  za
kresie edukacji muzycznej, a także literac
kiej dla dzieci od czwartego-piątego roku 
życia (bez ograniczeń „od góry"). Bardzo 
starannie, w  tw arde j okładce i na kredo
wym  papierze wydana książka zaczyna się 
od udanych i dobrze dobranych reproduk
cji starych fotografii, ukazujących W itolda 
Lutosławskiego m.in. jako trzyletniego, za
myślonego chłopca, później grającego z za
angażowaniem na fortepianie 11-latka, po
przez obraz komponującego i dyrygującego 
mężczyzny do uśmiechniętego portre tu  na 
tle biblioteki. Zdjęciom towarzyszy zwięzły, 
prosty komentarz Cioci Jadzi, prezentujący 
najważniejsze wydarzenia z życia bohatera

koncertu. Resztę książki zajmują fragm en
ty  wierszy, stanowiących tekst piosenek, 
z nastro jowym i, czasem hum orystyczny
mi ilustracjami Ewy Kochańskiej. Można je 
dynie żałować, że poezja zaistniała tu tylko 
we fragmentach i -  co o wiele ważniejsze -  
bez nazwisk autorów (pojawiają się one, nie
stety -  też nie wszystkie, na ostatniej stronie 
okładki wraz z wykonawcami muzyki).

Julian Tuwim „cieszył się szczególnym 
uznaniem" Lutosławskiego, który przyzna
w ał w  wywiadzie, że lubi pisać dla dzieci, 
choć równocześnie traktow ał tę twórczość 
służebnie, nie przypisując je j wartości w  roz
woju swojego warsztatu kom pozytorskie
go16. Zbiorki u tw orów  dziecięcych zyskały 
od razu niemal entuzjastyczne opinie kryty
ki (ja k ta, cytowa na powyżej ja ko m otto  a r- 
tykułu), otrzym ywały nagrody państwowe. 
Wysoko ocenia je także w  komentarzu do 
wydania nutowego z 1974 r. Mieczysław To
maszewski: ... da ł serię utworów, które weszły 
w krwiobieg życia m uzyczn ego, wyznaczyły li
nię obowiązującego poziomu, nadały wysoki 
ton dziedzinie traktowanej czysto funkcjonal
nie. Jest w nich prostota osiągnięta przez kon
centrację, nierezygnowanie ze środków, uży
cie bogatego ich zespołu, ale aluzyjne, liczące 
na wrażliwość i inteligencję słuchacza17. War
to przypomnieć, że Lutosławski pisał piosen
ki „dla dzieci", to znaczy do słuchania przez 
najmłodszych i „dziecinne", jak je  sam okre
ślał, czyli do śpiewania/wykonywania przez 
dzieci. Do pierwszej grupy należą Spóźniony 
słowik i O panu Tralalińskim, które zostały za
śpiewane na omawianej płycie przez Urszu
lę Jankowską (przy akompaniamencie fo rte 
pianowym  Elli Susmanek). Pierwszy utw ór 
rozpoczyna spokojna narracja, skontrasto- 
wana ze wstępem fortep ianowym , pow ta
rzanym co dwa wersy. Dramatyzm i tem 
po narasta w  drugiej zwrotce, która w  war
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stwie słownej jest „sm akowitym ” żartem (to 
opis stygnącej słowikowej kolacji: np. m otyl 
z rożna, przyprawiony gęstym cieniem z la 
sku). Tutaj głos i instrum ent prowadzą cie
kawy dialog, oddający z jednej strony na
rastający niepokój bohaterki, z drugiej -  je j 
dumę z przygotowanego posiłku, a wszyst
ko to  „podszyte” delikatną ironią narrato
ra (ten dystans podkreśla partia fo rtep ia 
nu). Muzyka świetnie uwydatnia mowę po
zornie zależną, zastosowaną przez poetę 
w  wierszu: formalnie trzecioosobowa narra
cja prowadzona jest wyraźnie z punktu widze
nia pani Słowikowej, szczególnie słyszalnym 
w  pytaniach i wykrzyknikach, z których zbu
dowana jest trzecia strofa. Równocześnie 
odsłania się przemyślany chw yt nieudzie- 
lenia głosu bezpośrednio ptasiej bohater
ce, ale właśnie referowanie je j myśli i obaw. 
Pozwala ono na zachowanie wspom niane
go powyżej, nieco pobłażliwego dystansu. 
Trzecia zwrotka kończy się wokalnym  pop i
sem sopranistki, lirycznym legato, podkre
ślającym poetycki i ulotny charakter słow i
czego deseru: to rt z wietrzyka w księżyco
wym blasku. Może dziw ić w  trzeciej, bardzo 
dramatycznej strofie powtórzenie spokoj
nie płynącej m elodii, która sprawia, że w  in 
terpretacji znikają w idoczne w  tekście w ier
sza znaki zapytania. Przez to jednak niepo
koje gospodyni stają się jeszcze bardziej re
alne, a w  wyśpiewanych dźwiękach słychać 
przede wszystkim nieobecne dotąd zgrzy
ty  (trzykrotnie zaakcentowana w  pierwszym 
wersie głoska „ż”) i warkoty (niesłychane na
gromadzenie głoski „r ”: w  poprzednich dzie
więciu wersach pojawia się ona pięć razy, 
ty le samo co w  jednym  wersie dziesiątym!, 
w  wersie 11. -  3, w  12. -  2). Narastające na
pięcie oddane jest zatem środkami języko
wym i raczej niż muzycznymi, choć w  dwu 
ostatnich wersach tej strofy śpiewaczka su

geruje je  także za pomocą intonacji, zmian 
dynamiki, „gęstniejącej” ba rwy. W warstw ie 
muzycznej zdecydowanie różni się od pozo
stałych dopiero ostatnia zwrotka, w  której 
do głosu dochodzą oboje państwo Słowi- 
kowie: zaczyna się staccato (Naglezjawia się 
pan Słowik,poświstuje, skacze...), żeby przejść 
w  recytatyw  na granicy krzyku. W brew tek
stowi wiersza dwukrotn ie powtórzone zo
stają przez śpiewaczkę dramatyczne pyta
nia: Gdzieś ty latał? Gdzieś ty fruwał?. Finał to
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pow ró t do m elodii poprzednich zwrotek. 
Kontrastuje także dynamiką z poprzednim i 
wersami: rozpoczęty piano, lirycznie. Do
piero zaskakująca puenta (szedłem piecho
tą) wyśpiewana jest pełnym głosem, z całym 
zaangażowaniem i jakby chęcią zrównowa
żenia w yrzutów  bohaterki18. Całość robi du
że wrażenie, na pewno pomagając w  odb io
rze poezji, in terpretu jąc ją  dodatkowo języ
kiem nowoczesnej muzyki. Jak podsum o
w yw ał w ybitny, cytowany już muzykolog,
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Mieczysław Tomaszewski: Dźwięk toczy się 
p ó ł żartem, pó ł serio, nie bez przekory i cichej 
kpiny, jakby liczne tu chw yty po jaw ia ły  się 
w cudzysłowie: przede wszystkim sam wzór me- 
trorytmiczny tematu, cytat pentatoniczny, gra 
w dur i w moll, ptasie m otywy, quasi-ron- 
dowość przypom inająca zepsutą p ły tę  itd., 
wszystko pisane cienkim piórem. I cienko, 
a prosto winna być rzecz wykonana, by cu- 
dzysło wów s tyl is tycznych n ie zag ub ić, piosen
ki nie spłaszczyć19. Wydaje się, że artystki Ur
szula Jankowska i Ella Susmanek20 sprosta
ły  tem u zadaniu.

Podobnie wspaniale nie ty lko odśpie
wała, ale i „zagrała" aktorsko sopranistka 
swoistą arię O panu Tralalińskim. Przy po 
zornej prostocie pełno w  niej cytatów, na
wiązań do polskich tańców ludowych, a tak
że dziecięcych śpiewanek (w finale). Każde 
„tralalala" (pojawiające się w  wierszu Tuwi
ma trzykrotnie) zostało skomponowane i za
śpiewane inaczej, zgodnie z charakterem,

zapisanym przez poetę: śpiewa cały chór, 
sam w śpiewie się rozpala (tu niemal eksta
tyczne dźwięki), myszka piszczy cichuteńko. 
Szczególnie końcowa partia myszki brzmi 
wdzięcznie i dowcipnie, perfekcyjnie pod 
względem  artykulacji, niemal piano pianis- 
simo, żeby nieoczekiwanie przejść do ope
rowego forte w  długo wytrzym anej ostat
niej nucie. Doskonały muzyczny żart, pod
kreśla wszystkie walory tekstu, np. trudna 
wyliczanka „zaw odow ców " (jego szofer -  
Tralalofer... -  i tak osiem wersów), włączają
cych się w  śpiew, podana została wspania
le w  melorecytacji.

Z piosenek skomponowanych do w y
konania przez dzieci, w  książce i na płycie 
znalazły się cztery utw ory Tuwima: Taniec, 
Kotek, Idzie Grześ i Ptasie plotki. Zostały one 
wykonane przez chór dziecięcy „Alla Polac- 
ca" przy Teatrze W ielkim  -  Operze Narodo
wej pod dyrekcją Sabiny Włodarskiej przy 
akompaniamencie syna dyrygentki, Toma
sza Włodarskiego. Pierwszy u tw ór w  war
stw ie muzycznej w iernie podąża za „par
ty tu rą" słów: dwie pierwsze zwrotki i ostat
nia to dziarski, zawadiacki oberek, z wyra
zistym  ry tm em  podkreślanym  głośnym i 
przytupam i w  finale. Pewną modyfikacją, 
wyróżnia jącą „przyśp iew kę" garnka, sta
nowi trzeci i czwarty wers pierwszej strofy: 
inaczej niż w  wierszu pauza przypada po sło
wie „hyc" (a nie przed nim), po czym tem po 
staje się wyraźnie wolniejsze, a prośba cich
sza, ale za to bardzo przekonująca. Trzecia 
zwrotka, podobnie jak u Tuwima, ma kon
trastowy, raczej statyczny charakter. Daw
niej często tańczono oberka „w  otoczeniu" 
tańców spokojniejszych, zazwyczaj przed 
nim był polonez, po nim -  kujawiak. Tak 
właśnie postąpił kom pozytor (zajmujący się 
w  tym  czasie folklorem; zaraz po wojnie w y
dał melodie ludowe w  opracowaniu na for
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tepian). Trzecia zwrotka Tańca ze stojącą 
w  kącie m iotłą w  roli g łównej jest właśnie 
kujawiakiem, z nieco senną, spokojną me
lodią. Kusi zestawienie kolejnych wersów 
z figuram i tego ludowego tańca, które na
zywają się kolejno: śpiący (Biedna m io tła  
w kącie stoi), od się-do się (też by chciała, lecz 
się boi -  czyli raz w  tę, raz wewtę), kolebany 
(bo ja k  w tańcu się rozluźni...). Cztery kierun
ki w irowania21 to cztery strofki, wyraźnie się 
„kolebiące" (średniówka następuje po czte
rech wersach, zakończonych antykadencją, 
po kolejnych czterech -  kadencja, czyli ton 
wznosząco-opadający).

W kolejnym utworze, Kotku, Lutosław
ski zastosował m elodię kołysankową oraz 
w yróżn ił partię solisty, k tó ry  śpiewa jako 
ty tu ło w y  bohater. Dodatkowo w yróżn io 
ne zostały wyrazy onomatopeiczne, dzię
ki poprzedzającej je  dłuższej pauzie. Ta m i
niaturka liryczna oddziałuje także zmiana
mi tempa (zwłaszcza w  opisie końcowego 
snu kotka) oraz nieznacznymi wahaniami 
dynamiki. Idzie Grześ wyróżnia się dziecię
cą prostotą zarówno w  warstw ie słownej jak
i m uzyczn ej. Kompozyto r zapisał dwukrotne 
powtórzenie dwu ostatnich wersów każdej 
zw rotki, co pozwala dob itn ie j wybrzm ieć 
słowom, podkreślanym dodatkowo przez 
m elorecytację (ale gdzie ten piasek, z od 
powiednią zdziwioną intonacją), czy wręcz 
w  finale -  skandowanie (sypie się za Grze
siem). To bardzo lekka, beztroska piosenka, 
z charakterystycznym rytm em  i melodią, ła 
tw ym i do powtórzenia także przez dziecię
cych odbiorców (których na płycie ciocia Ja
dzia zachęca do włączenia się w  śpiew w ła
śnie tego utworu). Cykl zamykają Ptasie p lo t
ki. Trzy pierwsze dwuwiersze wyśpiewane 
są leciutko, staccato. Podobnie jak  w  w ier
szu charakter piosenki zmienia się w  czwar
tym  dystychu: za zmianą tempa postępuje 
dynamika (coraz szybciej i coraz głośniej).

Po trzech kolejnych zwrotkach, wym ianie 
in w e k ty w  (z łodzie jka , pijaczka, p lo tka r
ka) następuje fragm ent muzyczny, w  k tó 
rym chór bez słów im itu je harmider zażar
tej kłótni (dziecięce tryle sprawiają wrażenie 
faktycznie ptasiego „przekrzykiwania"). Fi
nał powraca do początkowego staccato, za
kończonego czterema dobitnym i akordami 
fortep ianowym i.

O dwołując się znów -  tym  razem na 
zakończenie -  do słów Mieczysława Toma
szewskiego, trzeba podkreślić, że piosenki 
dziecięce Lutosławskiego do wierszy Tuwi
ma stanowią przykład doskonałego przyle
gania, wzajemnego „oświetlania się", wspo
magania słów i dźwięków: Jakże interesu
jąco przebiegał na stronach pa rty tu r autora 
Les espaces du sommeil dialog ze światem 
słowa, ze światem poezji. N ikt nigdy dotąd  
w m uzyce polskiej nie wszedł w kon takt ze sło
wem tak ścisły i pełny22. W Roku Tuwima i Lu
tosławskiego PWM zapowiada (na czerwiec 
2013) reedycję kompozycji napisanych dla 
dzieci, rekomendując je jako charakteryzu
jące się am bitnym i, XX-wiecznymi opraco
waniam i akompaniamentu, miejscami wręcz 
awangardowym brzmieniem , co przygoto
wuje dzieci do percepcji sztuki współczesnej23. 
U twory dla dzieci Tuwima zyskały w  Luto
sławskim św ietnego in terpre ta tora, dzię
ki czemu mają szansę zaistnieć w  swoistej 
syntezie sztuk, do której -  jak się wydaje -  
aspirował również w  swojej twórczości au
to r Ptasiego radia .

1 R. Haubenstock, recenzja dwu ozdobnych 
wydań Piosenek dziecinnych z 1947, „Ruch Muzycz
ny", nr 3-4, Kronika, s. 3-4, cyt. za D. Gwizdalanka, 
K. Meyer, Lutosławski, cz. 1, Droga do dojrzałości, 
Kraków 2003, s. 168.

2 Zob. np. interesujący szkic L. Ignaczak, 
Tuwimowski romans z piosenką, [w:] Julian Tuwim. 
Biografia, twórczość, recepcja, red. K. Ratajska, 
T. Cieślak, Łódź 2007, s. 252-268.

45



3 A. Węgrzyniak, Ja głosów świata imitator. 
Studia o poezji Juliana Tuwima, Katowice 2005, 
s. 51.

4 Tamże.
5 Sym ptom atyczny wydaje się fakt, że 

już nie, liczącej ponad 700 stron monografii Twarz 
Tuwima P. Matywieckiego nie ma wymienionego 
ani jednego tytu łu  utworu dla dzieci. Równocze
śnie autor pisze we wstępie: Dzisiaj (piszę to w roku 
2005) ceni się z twórczości Tuwima nieomal tylko 
wiersze dla dzieci i teksty kabaretowe. (P. Matywiec- 
ki, Twarz Tuwima, Warszawa 2007, s. 5).

6 A. Nawarecki, Ewolucja motywu muzycz
nego w poezji Tuwima, [w:] Skamander, t. 3: Studia
o poezji Juliana Tuwima, pod red. I. Opackiego, 
Katowice 1982, s. 103.

7 Tamże, s. 87.
8 Zob. I. C hyła-Szypu łow a, Twórczość 

literacka dla dzieci. Eksplikacje muzyczne, Kielce 
2006, s. 65-73.

9 Zob. A. Nawarecki, dz.cyt., s. 104-105.
10 M otyw  płaczu stanow i rodzaj klamry 

w utworze. Przywołuje on na myśl, być może 
odległe, skojarzenie z Powrotem taty  M ickiewi
cza. Pani Słowikowa także oczekuje partnera we 
łzach i trwodze, obawiając się zbójców. „Ballada” 
Tuwima, w obowiązkowej nocnej scenerii, jest 
oczywiście od początku okraszona humorem 
(druga zwrotka to szczególne słowicze menu).

11 Warto wspomnieć, że zapewne z inspiracji 
wierszem Tuwima nazwany został dziecięcy ze
spół Wesolińscy (akcja utworu rozgrywa się „na 
ulicy Wesolińskiej” ), który wydał płytę „Trala la la”, 
a pierwszą piosenką na niej jest właśnie O panu 
Tralalińskim (muzyka Jacek Wąsowski). Oprócz 
niego na płycie znalazły się jeszcze dwa utwory 
Tuwima: Dwa Michały oraz Cuda i dziwy (a także 
piosenki z tekstam i Brzechwy, Konopnickiej, 
Mickiewicza, Fredry). Zob. http://www.chrzesci- 
janskiegranie.pl/pl/p/WESOLINSCY-TRALA-LA- 
LA-/142, dostęp 22.02.2013.

12 Zob. I. Chyła-Szypułowa, dz. cyt., s. 71.
13 Sformułowania tego użył A. Nawarecki, 

pisząc, że brak takich właśnie pieśniarzy i wirtu
ozów u Tuwima. Badacz, być może ze względu 
na ża rtob liw y  i ludyczny charakter u tw oru, 
nie wziął pod uwagę O panu Tralalińskim. Zob. 
A. Nawarecki, dz. cyt., s. 106.

14 Lutosławski dzieciom. Koncert prowadzi 
Ciocia Jadzia, reż. nagrania M. Domżal, il. E. Ko
chańska, Warszawa 2004.

15 Tamże, strony nienumerowane.
16 Pisze o tym, m.in. Ch. Bodman Rae, Mu

zyka Lutosławskiego, Warszawa 1996, s. 48-49 
(stąd pochodzi zacytowany fragment zdania). 
Książka została napisana na podstawie rozmów 
z kompozytorem (w ciągu 10 dni rozmów autor 
nagrał ponad 20 godzin materiału dźwiękowego). 
Zob. też wywiad J. Mackiewicz z Lutosławskim 
z 1974 r., Lubię pisać dla dzieci, h ttp ://w w w . 
polskieradio.pl/148/2609/Artykul/759058,Lu- 
bie-pisac-dla-dzieci, dostęp 22.02.2013 oraz 
D. Gwizdalanka, K. Meyer, dz. cyt., s. 164-169.

17 M. Tomaszewski, cyt. za D. Gwizdalanka, 
K. Meyer, dz. cyt., s. 164.

18 Na marginesie warto zauważyć, że ilustru
jąca książkę E. Kochańska uległa sugestii -  być 
może pogłębionej przez interpretację sopranistki
-  że bohaterami wiersza są ludzie, nie ptaki. Na 
naszkicowanym tuszem żartobliwym obrazku po
jawia się wędrujący wokół rozkładówki starannie 
ubrany mężczyzna z parasolem (podchodząc do 
czekającej przy suto zastawionym stole kobiety, 
kryjącej twarz w dłoniach, wygłasza kwestię 
z utworu Tuwima, wyciągając w stronę zrozpa
czonej partnerki... kwiatek!).

19 M. Tomaszewski, cyt. za D. Gwizdalanka, 
K. Meyer, s. 166.

20 Obie są w yb itnym i artystkami. „Ciocia 
Jadzia” słynie z wynajdywania talentów i wpro
wadzania najlepszych wykonawców na kon
certy dla dzieci. U. Jankowska (od 1988 solistka 
Warszawskiej Opery Kameralnej) ma w swoim 
dorobku wiele nagrań, m.in. niemal całą lirykę 
Szymanowskiego wraz z cyklem Słopiewnie do 
słów J. Tuwima. E. Susmanek-Mysińska jest dziś 
profesorem Uniwersytetu Muzycznego Frydery
ka Chopina w Warszawie, akompaniowała takim 
sławom jak M. Eggerth-Kiepura, G. Bradley, B. Pa
procki, M. Torzewski, K. Jakowicz i wielu innym.

21 Ilustracja, w którą wpisane są dwa wersy 
wiersza, oddaje właśnie wirowanie: wokół słów 
kręcą się sprzęty. Dynamizm obrazka świetnie 
oddaje charakter całości.

22 M. Tomaszewski, Lutosławskiego dialogi
i soliloquia, http://www.resfactanova.pl/autor, 
106.html, „Res Facta Nova” 2007, nr 9 (18), dostęp 
22.02. 2013.

23 Polskie W ydaw nictw o M uzyczne SA. 
Zapowiedzi. Nuty. Witold Lutosławski, Piosenki 
dziecięce. http://www.pwm.com.pl/W itold_Lu-
tos%B3awski,_Piosenki_dzieci%EAce__szcze-
go ly__a0__gp27__id2878577.htm l, dostęp
22.02.2013.
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Grażyna Lewandowicz-Nosal

t u w im o w o

Ogłaszane przez Sejm kolejne lata ja 
ko szczególnie poświęcone zasłużonym po
staciom z historii, literatury, kultury, nauki 
polskiej obfitu ją  następnie książkami, tak
że dla dzieci. Tak było z Chopinem, Korcza
kiem, tak jest i w  tym  roku z Julianem Tuwi
mem. Do dziś (czerwiec 2013 r.) ukazały się 
trzy książki dedykowane poecie i jego po
ezji. Dwie opublikowało W ydawnictwo Li
teratura, jedną Akapit-Press. Są to typowe 
książki chw ili, które za rok, dwa przesta
ną być bardzo aktualne i zaczną się kurzyć 
na bibliotecznych półkach. Oczywiście nie 
oznacza to, że są niepotrzebne, wypełniają 
bowiem lukę w  biografiach i dokonaniach 
poszczególnych osób lub zdecydowanie od
świeżają (językowo, treściowo) dotychcza
sowe informacje. Owe publikacje „na cza
sie" przybliżają postać autora najbardziej 
znanych obecnie wierszy dla dzieci z kano
niczną już Lokomotywą. Mogą być i są in ten
sywnie wykorzystywane przy organizowa
niu konkursów, przedstawień, teatrzyków
i innych im prez poświęconych Tuwim owi 
w  szkołach, przedszkolach, domach ku ltu 
ry, bibliotekach.

Dwie książki to  biografie przedstawia
jące dziecięce lata poety. Narratorką jednej 
z nich, autorka biografii, Anna Czerwińska- 
Rydel, uczyniła siostrę Tuwima -  Irenę Tu
wim. Niejako przy okazji czytelnik może do 
wiedzieć się, że Irena Tuwim była doskonałą 
tłumaczką, która przełożyła na język polski 
m. in. Kubusia Puchatka A. Milne'a. Poznaje
my zatem lata dziecięce poety z perspekty
w y innego dziecka. Siostra podziwia go nie
ustannie, towarzyszy w  różnych przygodach
i eksperymentach, uwielbia swojego brata-

czarodzieja. Bo Tuwim jest przede wszyst
kim czarodziejem słowa, ale zanim to osią
gnie będzie go interesowało wiele innych 
rzeczy. Będzie wymyślał zapachy, będzie p i
rotechnikiem, hodowcą węży i jaszczurek, 
zbieraczem znaczków, ale przede wszyst
kim zbieraczem słów i słówek.

Rozdziały są krótkie, przeplatane sto
sownie dobranymi fragm entam i z wierszy 
Tuwima, ale, i to  może zaskakiwać, g łów 
nie wierszy dla dorosłych jak  Dzieciństwo, 
Kwiaty polskie, Prośba o piosenkę, choć są też 
fragm enty np. z Ptasiego radia. Całość, którą 
czyta się szybko, jest napisana z wdziękiem
i prostotą. Anna Czerwińska-Rydel urasta 
na specjalistkę od beletryzowanych biogra
fii dla dzieci. Dość wspom nieć tzw. try log ię  
gdańską, historię Chopina, Korczaka czy Ma
rii Skłodowskiej-Curie. A każda z nich napi
sana jest zupełnie innym stylem, każda cie
kawa, godna polecenia.

Zdecydowanie bogatsza w  szczegó
ły  biograficzne poety, co może być jedno-

47



cześnie je j wadą i zaletą, jest druga książka 
autorstwa Agnieszki Frączek. Frączek zm ie
rzyła się w  niej nie ty lko z dziecięcymi lata
mi poety, wykorzystując te same fakty, ale
i jego poezją. Obok tekstu prozą mamy w ła
sne wiersze autorki, często inspirowane lub

nawiązujące w p ros t do w ierszy m istrza. 
Na końcu czyteln ik znajduje podpowiedzi,
o które z wierszy chodzi. Obie biografie uzu
pełniają się wzajemnie, są też przeznaczo
ne dla nieco różnych kręgów odbiorców. 
Rany Julek Frączek raczej dla dzieci m łod
szych, M ój brat-czarodziej Czerwińskiej-Ry- 
del dla starszych, zaczynających samodziel
ne czytanie.

Książka trzecia to zbiór wierszy za ty tu
łowany Tuwimowo. Ich autoram i są w spół
cześni, znakomici polscy pisarze dla dzieci: 
Wanda Chotomska, Joanna Papuzińska, Pa
w e ł Beręsewicz, Paweł Wakuła, M ichał Rusi
nek, Natalia Usenko czy Kazimierz Szymecz- 
ko. Fotografie pisarzy zostały zamieszczone 
na wyklejce, szkoda, że nie są one podpisa

ne, co u ła tw iłoby czyteln ikow i identyfika
cję, kto jes t kto. Zb iór obejm uje w  sumie 
17 utworów. Do ich napisania pretekstem 
były wiersze Juliana Tuwima. Autorzy też 
bawią się słowem, sytuacją, uwspółcześniają 
pewne realia. Na przykład Ewa w  wierszu M i
chała Rusinka zamiast okularów szuka socze
wek, co jest zdecydowanie trudniejszym za
daniem. Beręsewicz przeprowadza wyw iad 
z jednym  grubasem, duży już Grześ pisze list 
do wuja Leona (Rafał W itek), a Chotomska 
zdradza czytelnikowi, co lubią pić lokom o
tywy. Czytając poszczególne u tw ory moż
na się doskonale bawić pamiętając wszak na 
strofę Agnieszki Frączek: że choćby przyszło 
tysiąc pisarzy i każdy tysiąc strof by wysmażył,
i każdy nie wiem ja k  się nadymał, n ik t nie do
goni Julka Tuwima. No w łaśnie...

N iewątp liw ie wszystkie trzy wzm ian
kowane pozycje uwrażliwiają na piękno sło
wa i poezję. Mogą być inspiracją do własnej 
twórczości lub chociażby radosnego rymo-
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wania. Ciekawe, co przyniesie drugie pó łro 
cze jubileuszu Juliana Tuwima?

A. Frączek, Rany Julek! O tym, jak  Julian Tuwim 
został poetą. Il. Joanna Rusinek, Wydawnictwo 
Literatura, Łódź 2013.
A. Czerwińska-Rydel, Mój brat czarodziej, Wydaw
nictwo Akapit-Press, Łódź 2013.
Tuwimowo. Il. Magdalena Kozieł-Nowak, Wydaw
nictwo Literatura, Łódź 2013.

Patrycja W dowiak

k o n t y n u a c j a  
s o w iz d r z a l s k ie g o  h u m o r u  
j u l ia n a  t u w im a  w  u t w o r a c h  
m ic h a ł a  r u s in k a

Nie ty lko przyjaciele, lecz również kon
kurenci m ów ili o nim „książę poetów", je 
go d e b iu t po rów nyw ano  zaś do d e b iu 
tu samego Adama M ickiewicza. Lokomo
tywa  i Ptasie radio , które wyszły spod je 
go pióra, do dziś nie mają równych sobie 
w  polskie j lite ra turze  przeznaczonej dla 
najmłodszych1. Sam Jan Lechoń powtarzał 
w ielokrotnie: Teraz wypada nam mówić, że 
S taff jest największym poetą naszych cza
sów, ale skoro tylko umrze -  powiemy, że był 
nim Tuwim2.

Niebywałe poczucie humoru i błysko
tliwość to znaki szczególne życia i tw órczo
ści Juliana Tuwima. Pikietującym oenerow- 
com poeta oświadczył niegdyś: Nic wam nie 
pomoże, dzieci wasze będą uczyły się o mnie 
w szkołach3. I w łaśnie taki Tuwim zapadł 
w  pamięć najbliższym. Irena Krzywicka o je 
go pobycie wraz z Boyem w  Krynicy mówiła: 
Co to były za rozmowy dwóch poetów, dwóch 
geniuszy słowa, przy tym dwóch ludzi o nie
bywałym dowcipie!4. Jerzy Zaruba wspom i
nał go, mówiąc: Ślęczał godzinami nad sta
rym i rocznikami pism humorystycznych wy

ławiając najcelniejsze, a nieraz przez swą g łu 
potę najśmieszniejsze dowcipy5. Sama siostra 
poety, Irena Tuwim, wspominała go zaś sło
wami: Julek rozsadzałjak dynam item szarość
i ubóstwo naszego życia6.

Choć od śmierci Tuwima m inęło 60 lat, 
rodzice, pam iętający z w łasnego dzieciń
stwa jego utwory, wciąż wychowują na nich 
swoje dzieci. Zosia Samosia, roztargniony 
pan Hilary, zapominalski Słoń Trąbalski czy 
niemądry Grześ, który w  dziurawym worku 
nosił piasek, towarzyszą kolejnym pokole
niom. Ponadto wiersze Tuwima okazały się 
na tyle plastyczne, że m imo upływu tak w ie
lu lat od ich powstania z łatwością dają się 
tłum aczyć na język gier kom puterowych. 
Potwierdza to np. kom pakt o nazwie M ulti
medialny świat Juliana Tuwima, dzięki które
mu najmłodsi mogą poznawać świat au to
ra, porządkując na ekranie komputera litery 
w  abecadle, tańcząc z Zosią Samosią bądź 
wybija jąc rytm  do wiersza „Bambo" za po
mocą bębenka7. Świadectwem żywej obec
ności Tuwima pośród czytelników jest także 
zawartość Tuwimowskich treści w  sieci. In
ternet umożliw ia bowiem wyszukanie pra
wie dwu i pół tysiąca adresów, które poświę
cone są poecie. W ynik ten stawia go w  sze
regu najwybitniejszych polskich tw órców 8.

Czy ze względu na wielkość poety moż
na zatem m ówić o jego następcach? Zda
niem  Tomasza Cieślaka tru d n o  wskazać 
twórców  podążających Tuwimowską drogą, 
wszelkie nawiązania wydają się marginalne9.
I choć ślady obecności Tuwima widoczne 
są w  twórczości neolingwistów, trudno ich 
uznać za świadomych kontynuatorów  mi
strza słowa10. Za podążającego w  ślad za Tu
wim em  A. Węgrzyniak11 uznaje m. in. Marci
na Świetlickiego. Łączy on bowiem poezję 
z estradą, jest melodeklam atorem  swoich 
tekstów, skłania się ku penetracji „niskich"
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ku ltu r oraz akceptacji p o pku ltu ry12. Gdy
by jednak w  poszukiwaniu podob ieństw  
za punkt odniesienia przyjąć u tw ory Tuwi
ma adresowane do najmłodszych i ich spe
cyfikę, trudno jednoznacznie wskazać kon
tynuatora. Jednym z pisarzy, w  twórczości 
którego upatrywać można pewnych podo
bieństw do wierszy Tuwima, jest Michał Ru
sinek. Znany głównie jako sekretarz zmarłej 
już noblistki Wisławy Szymborskiej, jest rów
nież autorem wierszy dla dzieci.

Wydany przez Rusinka w  2012 roku to 
m ik Wierszyki domowe13 jest zbiorem u tw o
rów, w  których w  niezwykle żartob liwy spo
sób opisuje podwójne życie przedm iotów 
dom owego użytku. Autor z wdziękiem po
kazuje, czym zajmują się owe przedmioty, 
kiedy n ik t na nie nie patrzy. To, że wiersze 
napisane są w  sposób zabawny, sowizdrzal
ski, nie jest jedyną cechą wspólną z tw ó r
czością Tuwima. Rusinek idzie o krok dalej, 
opatrując wiersze przypisami. Jak czytamy

na oficjalnej stronie autora, owe przypisy 
adresowane są do dorosłych, którzy tw ó r
czość poety potraktować mogą z przym ru
żeniem oka14. Cały tom ik  opatrzony jest za
tem tezą, iż przypisy czytają wyłącznie do
rośli. Nie sposób nie znaleźć tu analogii do 
twórczości Tuwima, którego wiersze cieszą 
się wśród dorosłych tak wielką popularno
ścią, iż doczekały się wielu trawestacji. Eu
rosceptycy np. przed referendum  14-15 
czerwca 2003 roku kolportowali ulotki z pa
rafrazą Tuwimowskiej Lokomotywy:

Siedzą w pociągu ważni Unici,
Grubi, nadęci, lekko podpici,
Wiozą do Polski ustaw czterdzieści, 
Każda w wagonie ledwo się mieści...15. 
M im o instrum enta lnego czasem w y

korzystywania twórczości poety przez do
rosłych, wiersze dla dzieci zachowały swą 
prawdziwą wartość16.

W przyp isach adresow anych przez 
Michała Rusinka do dorosłych jest przede 
wszystkim wiele humoru, ale dotykają one 
wielu odległych dzieciom obszarów życia, 
choćby sytuacji gospodarczej i politycznej. 
W wierszu Narzędzia czytamy:

[ . ]  Mama -  gdy dn i minęło sto -  
rzekła z leciutkim zgrzytem:
„Oby nie zardzewiały do 
czasu, gdy będziesz emerytem"*17.

Za gw iazdką umieszczoną w  tekście kry
je się przypis:

Emerytalnego wieku przesuwanie 
ma w pływ  także na majsterkowanie18. 

N iektóre przypisy są nieprzyzwoicie 
dwuznaczne. W wierszyku „S to lik ” dzieci 
czytają o możliwych zastosowaniach sto li
ka, wśród których pojawiają się propozycje 
za bawy, gry w  szachy, wa rca by, gry planszo
we itd. Dorośli z przypisu, którym opatrzony 
jest tekst, dowiadują się natomiast, iż:
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W niektórych domach tak się zdarza, 
że się na stoliku bawi ktoś w lekarza19. 

Zwroty, będące ukłonem w  stronę do 
rosłych, w  twórczości obu poetów  są po 
kazem sprawności warsztatowej. Rusinek
i Tuwim bawią się bowiem  słowem w  spo
sób niezwykle zręczny, zabawny, a przy tym  
subtelny. W przypadku obu autorów wszel
kie neologizmy, niedorzeczności są nie ty l
ko zrozumiałe, lecz wręcz oczywiste. Wiersz
O panu Tralalińskim Tuwima jes t przecież 
klasykiem, do którego odwołują się już  ko
lejne pokolenia:

WŚpiewowicach, pięknym mieście,
Na ulicy Wesolińskiej 
Mieszka sobie słynny śpiewak,
Pan Tralisław Tralaliński.
Jego żona -  Tralalona,
Jego córka -  Tralalurka,
Jego synek -  Tralalinek,
Jego piesek -  Tralalesek.
No a kotek? Jest i kotek,
Kotek zwie się Tralalotek [ . ] 20.

Warto nadmienić, iż nie ty lko rodzina, 
ale całe otoczenie Pana Tralalińskiego ma 
w  swoim nazewnictwie cząstkę „trala”, ca
łość u tw o ru  u trzym ana je s t na tom ia s t 
w  niezwykle śpiewnej form ie. Melodyjność 
w  dow cipnym  stylu można odnaleźć też 
w  wierszu Michała Rusinka Pianino:

Stoi na strychu stare pianino, 
które właściwie jest już  ruiną [ . ]  
więc gdy chce zagrać na nim ktoś, 
zwykle wychodzi mu takie coś:
Wlazł stuk-stuk 
na stuk-stuk
i stuka.
Ład stuk-stuk 
pio stuk-stuk 
stuk długa*.

*A gdy pierwsza gwiazdka wschodzi, 
można zagrać stuk się rodzi21.

Przy te j okazji nie sposób nie w spo
m nieć o onom atope jach , k tóre w  u tw o 
rach obu autorów pełnią jednak odmienne 
funkcje. Rusinek w  wierszu Klucz posługu
je się nimi na płaszczyźnie kontynuacji za
bawy słowem:

Bardzo grzeczny bywa klucz: 
tłucze, gdy mu powiesz:„  tłucz!", 
mruczy, gdy mu powiesz: „mrucz!", 
płucze, gdy mu powiesz: „p łucz!" [ . ] 22.

Rys. Joanna Rusinek

Tuwim, w  Mowie ptaków  na przykład, 
za pomocą onom atopei oddziałuje na w y
obraźnię czytelnika, tworząc poetycki obraz 
rozmów ptaków. Choć wiersz został zadedy
kowany najmłodszym, jego w ielowarstwo- 
wość i metonimiczność sprawiają, iż odbior
cami mogą być również dorośli:

Chrzęst i szelest, szepty cisz,
W szmerach trzciny cicho śnisz, 
Ćwir-ćwir-ćwir i tiju-fit,
A to znaczy: zaraz świt,
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Zaraz drgną różowe zorze,
Bo i cóż to znaczyć może?23.

Zarówno Tuwim, ja k  i Rusinek lubują 
się w  metaforach. W Ptasich plotkach24 Tuwi
ma personifikacji uległy zarówno kaczusz
ki, jak i kurki, perliczki, kaczki, gęsi, pantarki, 
indyczki. Wszystkie obgadywały się namięt-

Rys. Joanna Rusinek

nie. U Rusinka występuje personifikowany 
kot, ożyw ione zostały zlew i sanki. Kreacyj
ność i plastyka obrazów to  ty lko  n iek tó 
re sposoby wpływania na wyobraźnię czy
telnika przez obu pisarzy. Zarówno Tuwim, 
ja k  i Rusinek, manewrując po fantastyce, 
w  swoich wierszach ocierają się wręcz o gro
teskę. Choć Tuwimowski u tw ór W aeropla
nie25 kończy się informacją, iż był to jedynie 
sen, z zapartym tchem czytamy o niezwy
kłej historii kury, która wraz z babcią lata
ła samolotem:

Kurka się tam zapędziła,
Aeroplan zobaczyła,

A że była dobra skoczka,
Wskoczyła tam nasza kwoczka.
Wtedy babcia -  hopla! -  
Też na aeroplan.

Jak nie zaczną się szamotać,
Drapać, dziobać, rzucać, miotać, 

Szarpać, łapać się za rygle,
To przy skrzydle, to przy śmigle.

Aż przez takie szamotanie 
M otor warknął niespodzianie26.

W wierszu absurd goni absurd (kura tra
fia do samolotu, ponieważ ucieka z podwór
ka, uruchamia silnik maszyny, szamocąc się 
z babcią, przelatują obok ogrom nego księ
życa, k tóry próbuje je połknąć itd.), komizm 
łączy się z tragizmem. Podobną tematykę 
przywołu je Rusinek w  wierszu Kura27. Jego 
bohaterka trafia jednak dużo dalej, bo zo
staje uprowadzona na Marsa:

Podobno sąsiad nasz, pan Jurek, 
hodował na balkonie kurę.
Traktował ją  ja k  sobie równą, 
mimo iż była małomówną.
A za to ona -  to nie bajka! -  
znosiła mu czasami jajka.

Trwało to krótko niesłychanie, 
bowiem porw ali ją  Marsjanie.
I -  ja k  sąsiedzka plotka głosi -  
teraz na Marsie ja jka znosi*.

*Pan Jurek (choć to tragifarsa) 
chce przeprowadzić się na Marsa28. 

Analizując twórczość obu poetów, moż
na wskazać inne zbieżności tematyczne. Tu
w im  na przykład charakteryzował i opisy
w ał w  przekorny sposób istotę deszczu -  
kapuśniaczka29, Rusinek w  wierszu Skrzynki 
na kw iaty30 zastanawia się, czy dzięki owe
mu kapuśniaczkowi je s t w  stanie wzejść 
wiatraczek. Tuwim w  utworze Stół31 sku
pia się na mozolnej pracy konkretnych rze
mieślników przy jego produkcji, Rusinek zaś
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w  wierszyku Stolik32 punk t ciężkości kła
dzie na możliwe zastosowanie stolika. Obaj 
poeci opisują też często fantazje związane 
z jedzeniem. Tuwimowski Dyzio marzyciel33 
koncentruje się na niebie i majakach z nim 
związa nych:

[ . ]  Jaka szkoda, że te obłoczki płynące 
Nie są z waniliowego kremu...
A te różowe -
Że to nie lody malinowe...
A te złociste, pierzaste -  
Że to nie stosy ciastek.
I szkoda, że całe niebo
Nie jest z tortu czekoladowego...
Jaki piękny byłby wtedy świat!
Leżałbym sobie, ja k  leżę,
Na tej murawie świeżej,
Wyciągnąłbym tylko rękę 
I ja d ł... i ja d ł... i ja d ł. . .34.

Marzyciel u Rusinka zdradza własne fanta
zje, opisując sen:

Zasnąłem kiedyś pod kocykiem 
i miałem bardzo dziwny sen, 
że śpię pod wielkim naleśnikiem 
i że go chętnie zaraz zjem [ . ] 35. 

Charakteryzowane przez Juliana Tuwi
ma i Michała Rusinka zjawiska, ludzie, przed
m io ty  opisywane są w  sposób niezwykle 
b łyskotliw y i zabawny. Dowcip w  utworach 
obu pisarzy zbliża się nieraz do farsy. W ir 
nieprawdopodobnych wydarzeń u Tuwima 
zapoczątkować może bowiem tak banalna 
z pozoru czynność, jak zgubienie przez Hi
larego okularów36, u Rusinka zaś rozlanie so
ku w  garażu37.

Zarówno Julian Tuwim, jak  i M ichał Ru
sinek potra fią przez zabawę m otywować 
dzieci do nauki poprawnej pisowni. Tuwim 
w  utworze Słówka isłufka38 opisuje chłopca
o im ieniu Jerzyk, którego we śnie odw ie 
dziły trzy słowa. Z ich pisownią nie pora

dził sobie w  dyktandzie, więc zasłużył na 
wyrzuty:

[ . ]  -  Jestem Brzózka, nie „bżuska".
-  Jestem Jabłko, nie „japko".
-  Jestem Główka, nie „głufka".
Jak można tak znieważać urodę naszą 
i ród?
Trzeba się uczyć! Uważać! Na pewno 
opłaci się trud  [...]39.

Rusinek swoim wierszowanym utworem sta
ra się zaś utrwalić dzieciom zasadę pisowni 
wyrazu „garaż”:

Przez jakie „ż "  się pisze „garaż"?
Od dawna już się pojąć starasz, 
czy przez żet z kropką, czy er zet?
Gdy już chcesz poddać się, to wnet 
ktoś podpowiada ci do uszka. 
Odwracasz się i widzisz: wróżka 
(mówi z wyższością, bo jest snobką*). 
Teraz już wiesz, że przez żet z . 40. 

Analizując poszczególne utw ory Tuwi
ma i Rusinka, wskazać można wiele podo
bieństw. Sam M ichał Rusinek wyjaśnia to 
anegdotycznie. W swych wspomnieniach, 
zawartych w  pozycji Kiedy byłem m ały41, in
form uje czytelnika, iż jego  rodzice miesz
kali w  dzieciństwie w  Zakopanem, naprze
ciwko siebie, właśnie przy ulicy Tuwima42. 
W biografii Tuwima, wśród mnóstwa aneg
do t z życia poety, znaleźć można m iędzy 
innymi traktującą o natchnieniu pow odo
wanym zazdrością. Sprawy dziać się miały 
w  Rio, gdzie Polonia zorganizowała Lecho
niowi i Tuwim owi autorski wieczór. W ów
czas obaj mieli dłuższą przerwę w  tw orze
niu. Choć pauza Lechonia była nawet dłuż
sza, postanow ił na w ieczór przygotow ać 
poem at o Stefanie Starzyńskim. Tuwim sły
szał go w tedy po raz pierwszy. Jak w iemy 
ze wspom nień Lechonia, ko le jnego dnia 
zazdrosny Julian zamknął się w  pokoju, w y
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szedł zaś dopiero wówczas, gdy napisał k il
kaset wierszy Kwiatów polskich. Sam Lechoń 
podsum ował incydent słowami: Niech psy
chologowie i historycy nauczą się czegoś zu
pełnie nowego o pobudkach twórczości43.

Kto wie, być może Rusinka do pisar
stwa także m otyw ow ały osiągnięcia Wisła
w y Szymborskiej, której był sekretarzem. 
Bez względu na charakter inspiracji tw ó r
czej, wiersze obu poetów cieszą się wśród 
najmłodszych uznaniem. A czas pokaże, czy 
M ichał Rusinek zasłuży sobie na miano na
stępcy Juliana Tuwima.

1 M. Urbanek, Tuwim, Wrocław 2004, s. 5.
2 Ibidem, s. 97.
3 Ibidem, s. 76.
4 Ibidem, s. 66.
5 Ibidem, s. 84.
6 Ibidem, s. 4.
7 Ibidem, s. 197.
8 T. Cieślak, Julian Tuwim -  zapomniany

i przypomniany, [w:] Julian Tuwim : biografia, 
twórczość, recepcja, K. Ratajska, T. Cieślak (red.), 
Łódź 2007, s. 282.

9 Ibidem, s. 289.
10 Ibidem, s. 290.
11 A. Węgrzyniak, Ja głosów świata imitator. 

Studia o poezji Juliana Tuwima, Katowice 2003, 
s. 151.

12 Ibidem, s. 150-151.
13 M. Rusinek, Wierszyki domowe, pod red. 

K. Ratajskiej i T. Cieślaka, Kraków 2012.
14 http://www.michalrusinek.pl/ksiazki-wla- 

sne-dla-dzieci.html [dostęp: 07.02.2013 r.].
15 M. Urbanek, op. cit., s. 196-197.
16 Ibidem, s. 197.
17 M. Rusinek, op. cit., s. 146.
18 Ibidem.
19 Ibidem, s. 72.
20 J. Tuwim, Wiersze 2, Warszawa 1986, 

s. 514.
21 M. Rusinek, op. cit., s. 116.
22 Ibidem, s. 20.
23 J. Tuwim, op. cit., s. 475.
24 Ibidem, s. 481.
25 Ibidem, s. 498-500.
26 Ibidem, s. 498.
27 M. Rusinek, op. cit., s. 176.

28 Ibidem.
29 J. Tuwim, op. cit., s. 477.
30 M. Rusinek, op. cit., s. 170.
31 J. Tuwim, op. cit., s. 501.
32 M. Rusinek, op. cit., s. 72.
33 J. Tuwim, op. cit., s. 516.
34 Ibidem.
35 M. Rusinek, op. cit., s. 90.
36 J. Tuwim, op. cit., s. 528.
37 M. Rusinek, op. cit., s. 144.
38 J. Tuwim, op. cit., s. 517.
39 Ibidem.
40 M. Rusinek, op. cit., s. 132.
41 M. Rusinek, Kiedy byłem mały, Łódź 2010.
42 Ibidem, s. 11.
43 M. Urbanek, op. cit., s. 127.

Marek Kątny

d z ie c k o  i je g o  ś w ia t y

Współcześni tw órcy literatury dziecię
cej w  coraz większym stopniu pokazują zło
żoność świata wraz z narastającymi proble
mami rzeczywistości. Utworem, który w y
raźnie porusza takie sprawy, są Księżycowe 
wakacje Stanisława Rogali. Powieść ta wyra
ża podziw  i uznanie dla dzieci, małych bo
haterów. P ierwszoplanowym i i ty tu ło w y 
mi postaciami są chłopcy -  W iktor i Janek 
w  wieku 8-10 lat. Krąg występujących posta
ci został poszerzony o ich rodzeństwo, naj
bliższych krewnych wraz z dziadkami.

Jak się wydaje, zgodnie z propozycją 
nakreśloną kiedyś przez Krystynę Kulicz- 
kowską, dzięki wyraźnie zaznaczonemu cza
sowi przeżywanych przez bohaterów przy
gód, u tw ór można uznać za powieść wa
kacyjną. Wakacyjne przygody dzieci wiążą 
się z „wyprawam i" do pobliskiego lasku, na 
kolejną nieznaną ulicę, grą w  piłkę z dziad
kiem, przygodą z latawcem, ulewnym desz
cze m, któ ry zmoczył wszystkich, zdobycie m 
przez Janka w ielkiego supermena czy zwie
dzaniem Jaskini Raj.

54

http://www.michalrusinek.pl/ksiazki-wla-


Księżycowe wakacje są powieścią z je d 
noznacznie określonymi narratorami -  bo
haterami. Pierwszym jest W iktor, drugim
-  Janek. Ich relacje odtwarza ją doznania 
dzieci, które oczywiście są inne niż odczu
cia dorosłych.

Pisarz rozszerzył krąg życia rodzinnego. 
W iktor nie ty lko mówi o dziadkach w  Pieko
szowie, ale także wspomina dziadka Mietka, 
z którym  chodził na ryby. W jego relacjach 
pojawiają się też wzmianki o wujku Krzyśku 
i cioci Monice. Zgodnie z psychiką dziecka 
pojawią się one w  momentach, które wiążą 
przedm ioty lub zdarzenia z osobami. Znisz
czona przez Belę duża piłka nasuwa skoja
rzenia z wujkiem  Krzyśkiem, który ją poda
rował kuzynom.

W przypadku W iktora  i Patrysi na j
m ocniej wyeksponowana została tęskno
ta za matką, która stale znika w  pracy. Dzie
cięcego narratora irytu je  tajem niczy pokój 
z oknem  w  dachu i sta le  zam kn ię tym i 
drzwiam i, gdy mama jest w  pracy. Tajem
niczość pokoju narasta stopn iow o, gdyż 
uświadamia sobie, że czuje w  nim mamę. 
Swe doznania ujawnia w  form ie monologu 
wewnętrznego:

Mam takie słyszenie-czucie. [ . ]  Przybie
gam tam kilka razy, kiedy mama jest w pracy 
i nasłuchuję. Nic nie słyszę, a czuję w nim m a
mę. Nie mogę tego udowodnić, że tam jest. 
W tym pokoju. W tym pokoju widać tylko słoń
ce, albo chmury w oknie na niebo1.

Wyraźnym elementem przedstawione
go świata są relacje dzieci z ojcami. Obraz o j
ca w  świadomości W iktora jest dwupłasz- 
czyznowy. Najczęściej jes t on nieobecny 
w  domu albo rano wyciąga bohatera-nar- 
ratora z łóżka, „pogania” go do przedszkola 
i robi mu wyrzuty, że się guzdrze. Takie sy
tuacje rodzą bunt chłopca, nie ty le do doro
słego co do jego pracy. Najwyraźniej je j ne
gatyw y zauważa m łody bohater przy oce

nie zajęć ojca Praca taty jest głupia i niedobra. 
Nigdy nie pozwala mu wyjechać z nami, kie
dy chcemy. Wychodzi rano, n ieraz kiedy jesz
cze śpimy [...], a wraca wieczorem. Nieraz już 
śpię i nie doczekuję się na tatę. To jest bardzo 
głupie ...ja  tak nie chcę! Nie!2. Podobnie od
czuwają przeciążenie rodziców obow iąz
kami zaw odowym i Janek i Olek. Chłopcy 
wspominają, że jak  tata ciągle pracuje, to 
mama jest smutna.

Innym elem entem  dziecięcego świa
ta w  utworze, jest rola autorytetu rodziców. 
W większym stopniu ojca niż matki. Dla Wik
tora jest on wzorem, czego dowodzi stw ier
dzenie tata mówi, że chłopak powinien za
wsze być pierwszy, to wtedy będzie zawsze 
najważniejszy3. Zapamiętana przez dziecko 
opinia ojca świadczy o tym , iż syn wysoko 
ceni jego zdanie. Nieco inaczej, choć równie 
wysoko ceni ojca Janek. Dla tego bohatera 
jest on wzorem mężczyzny opiekuna, potra
fi się uśmiechać i traktuje syna jak dorosłego
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partnera. To on powierza mu tajemnicę, że 
mama musi odpocząć w  Hiszpanii, gdyż po 
rozwiązaniu będzie miała bardzo dużo za
jęć w  dom u z nowym  dzieckiem.

Warto też zaznaczyć, że autor nie po
m inął trudnych spraw związanych z n ie 
pełnosprawnością, informacje te w prow a
dził we własnym opowiadaniu, odkrywając 
w  ten sposób poprzez wskazanie genezy 
tekstu elem enty swego warsztatu literac
kiego. Narrator bohater komentuje Śmiesz
ny jest dziadek, rozmawiał ze sobą, a mówi, 
że rozmawia z „bohateram i". Jakim i boha
teramiT.

Autor wzbogaca sylwetki psychologicz
ne narratorów dziecięcych, świadomie sto
sując chw yt tzw. piekła, którym  dzieci po
sługują się, by coś wymusić na rodzicach czy 
dziadkach. W iktor już  zdaje sobie sprawę, 
że mogą z siostrą krzyczeć głośno, rzucać 
się na ziemię czy podłogę, uderzając o nią 
nogami, by w  ten sposób zmusić dorosłych 
do zainteresowania się nimi, stąd stwierdza: 
mama zabrała pracę [...]. Gdy jeszcze raz tak 
zrobi, zrobim y je j piekło, wielkie piekło. Nie 
lubię tej je j pracy ani Patysia nie lubi5. I dalej 
w  form ie relacji unaoczniającej:

Całkowicie dobrze udało się robienie p ie
kła dopiero za trzecim razem. Jeszcze tego sa
mego dnia przed wieczorem6.

Istotnym elem entem  w  powieści jest 
zwrócenie uwagi dzieci na znaczenie ota
czającego ich świata natury. Dziadek przy
zwyczaja je  do wsłuchiwania się w  szum 
i szelest traw, drzew, które, jak  się wydawało 
dzieciom, obiecały, że będą szybko rosły i do 
swojego cienia zaproszą wszystkich na na
stępne wakacje. Bardzo istotną rolę (zwłasz
cza w  II części) odgrywają elem enty to p o 
graficzne związane z wyprawami chłopców 
z dziadkami (Czerwona Góra, Nowiny, Pieko
szów, Pacanów, Chmielnik, Piotrkowice, Ja

skinia Raj i je j niezwykle zdobne w  stalakty
ty  i stalagm ity komory).

Wydaje się, iż przejaskrawia autor bo
gactwo osobowości Janka, jego sposób w y
rażania się czy uzasadniania tego, co się w o
kół dzieje, zwłaszcza jeśli chodzi o rodzinę.

Rogala wyposażył swą powieść w  prze
kaz metatekstowy. Te informacje mają bar
dzo osobisty charakter ujawniając też, istot
ne dla rodziny, czasem dla w irtualnych czy
telników, różne elem enty życia rodzinnego. 
Takie podejście autora do swej pracy tw ór
czej nie jest oczywiście rzeczą całkiem no
wą, bo znamy je z fragm entów zbioru Da
nuty W awiłow  i Olega Usenko Leci jabłko  
w chmury. Czy takie  rozw iązanie będzie 
sprzyjało pobudzaniu ciekawości czyte ln i
ków czy też wynurzenia tw órcy nie będą 
m iały większego znaczenia, ocenią dopie
ro odbiorcy. Dla dorosłych, zwłaszcza rodzi
ców i wychowawców, takie wyznanie może 
mieć znaczenie, chociażby dlatego, że może 
sprzyjać inspirowaniu własnych pomysłów 
w  obcowaniu z dziećmi czy wnukami.

1 S. Rogala, Księżycowe wakacje, Kielce 2012,
s. 19

2 Tamże, s. 21.
3 Tamże, s. 24.
4 Tamże, s. 45.
5 Tamże, s. 23.
6 Tamże, s. 26.

Alina Zielińska

kim je s t  is a b e lla  sw an  
z  powieści s tephen ie  m eyer 
ZMIERZCH?

Isabellę Marię Swan, bohaterkę książki 
Stephenie Meyer Zmierzch, poznajemy kie
dy ma 17 lat. Później towarzyszymy je j w  ko
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lejnych tomach Księżyc w nowiu, Zaćmienie 
i Przed świtem przez dwa kolejne lata.

Bella przyjeżdża do Forks w  stanie Wa
szyngton do sw ojego ojca. Postanowiła 
z nim zamieszkać kiedy matka wyszła drugi 
raz za mąż. Po rozwodzie rodziców miesz
kała z matką w  Riverside w  Kalifornii póź
niej w  Phoenix w  Arizonie, zawsze jednak 
jeden miesiąc wakacji spędzała z ojcem. 
Renee (matka) była mało dojrzałą, nieprak
tyczną, nieobliczalną i roztargnioną kobie
tą. Charlie (ojciec) to kom endant posterun
ku policji w  Forks. Mieszkał sam w  niew iel
kim domku kupionym  z żoną jeszcze przed 
rozw odem . Ten m ilczący, sam otny męż
czyzna, m im o iż kochał córkę, nie po tra 
fił o swoich uczuciach mówić, a tym  bar
dziej ich okazywać. Oboje rodzice byli ma
ło  zaradni życiowo i Bella bardzo wcześnie 
przejęła większość ich obowiązków dom o
wych. Robiła zakupy, dbała o dom, przygo
towywała posiłki. W ydawałoby się, że je j m i
łość i poświęcenie dla innych nadaje sens 
je j życiu, ale czy na pewno, czy nie dlatego 
decyduje się opuścić matkę i zamieszkać 
z ojcem, że dla mało dojrzałej i nieco eks
centrycznej kobiety przestała być już naj
ważniejsza (w podobny sposób postępuje 
w  innych przypadkach).

Bella jes t typow ą nastolatką niczym 
nie wyróżniającą się od innych dziewcząt 
w  je j wieku. Ma 163 cm wzrostu, jest szczu
pła, lecz nieumięśniona. Ma jasną karnację, 
czekoladowobrązowe oczy i ciemne, d łu 
gie, gęste i proste włosy. Szerokie czoło, 
wąska żuchwa, szpiczasty podbródek, du
że, szeroko rozstawione oczy, wyraźnie za
rysowane kości policzkowe i wąski nos -  tak 
Stephenie Meyer opisała ją w  Przewodniku 
po sadze Zmierzch1. Bella nie miała żadnych 
ta lentów  i zainteresowań. Była bardzo do 
brą uczennicą, lubiła czytać książki, słuchać 
spokojnej muzyki, nigdy nie sprawiała k ło

potów  wychowawczych. Jej świat jest szary 
i uporządkowany.

Miasteczko, w  którym zamieszkała, było 
niewielkie, ale to, co ją w  nim spotkało, cał
kowicie zm ieniło je j życie. Poznaje Edwarda
-  miłość swojego życia. Nie możemy jednak 
zapomnieć, że jest to  pierwszy je j chłopak 
i nigdy wcześniej nie wzbudzała takiego za
interesowania u żadnego kolegi. Bezwarun
kowo akceptuje tę zaborczą miłość i podda

je się kontroli. Edward traktu je ją  jak  dziec
ko; tu li do snu -  podniósł mnie jedną ręką 
ja k  niemowlę, a drugą odsłonił prześciera
dło. Ułożywszy m i głowę na poduszce, o tu lił 
mnie czule, po czym położył się za mną i o to 
czył mnie ramieniem2, nosi na rękach i na ple
cach, głaszcze po głowie, śpiewa je j kołysan
ki, sadza ją sobie na kolanach, zapina za nią 
pasy w  samochodzie, tu li do piersi, całuje 
we włosy, czoło, powieki -  przycisnął moją 
głowę do siebie ja k  główkę dziecka3, trzyma
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ją  za rękę, nigdy nie odwraca od niej wzro
ku, Troska zakochanego wampira posuwa 
się nawet do ciągłej inw igilacji -  naruszenia 
prywatności ukochanej dziewczyny. Zakra
da się przez zamknięte okno do je j pokoju 
i podgląda ją  w  czasie snu, śledzi ją , czyta 
w  myślach je j znajomych, zmusza do pod
jęcia rożnych decyzji, bardzo często decy
duje za nią -  tak, więc bardzo cię proszę, stój 
spokojnie, nie odzywaj się, nie hałasuj i trzy
m aj się blisko mnie4, nie liczy się z je j zdaniem, 
m im o iż tw ierdzi, że robi to w  trosce o nią. 
Uważa Bellę za osobę, która nie jest w  sta
nie ob iektyw nie ocenić, co jest dla niej do 
bre -  sama dobrze wiesz, że nie należysz do 
osób, które są w stanie ocenić, co jest dla nich

p R zew o ó n ik
pO SACł/Ć

z m i e R z c h
!■  / I

S T E P H E N I E  M E Y E R
AlfIGKfjl i w m a w i e o  HlIGAIIfTlEUlHA

bezpieczne, a co nie5. Czy takie zachowanie 
nie przypomina nam nadopiekuńczych ro
dziców. Zwykła ciekawość, chęć poznania 
kogoś czy wielka miłość nie jest wystarcza
jącym  powodem , aby tak postępować. Nie

ty lko Edward narusza je j prywatność. Robi 
to także Charlie -  otwiera list z uczelni ad
resowany do Belli. Tłumaczy się zwykłą cie
kawością, ale przecież okazuje w  ten spo
sób brak szacunku do je j prywatności, a nie 
ty lko jako ojciec, ale również jako policjant 
powinien zdawać sobie sprawę, że zgodnie 
z prawem federalnym popełnia w  ten spo
sób przestępstwo. Ciągłej kontro li poddają 
dziewczynę również Alice (siostra Edwarda), 
która umie przew idzieć przyszłość, oraz 
Jacob Black (w ilk z rezerwatu La Push). Ja- 
cob jest młodszy od Isabelli, ale w  jego to 
warzystw ie nasza bohaterka czuje się bez
pieczna. Chłopak godzi się na to, co chce 
Bella, spełnia je j kaprysy, troszczy się o nią. 
Nigdy niczego nie komplikuje, niestety nie 
szanuje również cudzej przestrzeni osobi
stej. Kiedy w  obliczu zagrożenia Edward 
i Jacob przekazują sobie opiekę nad dziew
czyną, tej przypom inają się czasy, kiedy to 
ojciec z matką przekazywali ją  sobie w  cza
sie wakacji -  przekazywali sobie mnie niczym 
dziecko rozwiedzionych rodziców6.

Isabella Swan ma słabą koncentrację 
ruchową, jest niezdarna, potyka się nawet
o własne nogi, podobnie jak  małe dziecko, 
które uczy się dopiero chodzić i jes t bar
dzo zadowolona, kiedy zakochani w  niej 
„ch łopcy" wyręczają ją w  niektórych czyn
nościach. Przyglądając się Belli, odniosłam 
wrażenie, że podobn ie jak  u Edwarda, je j 
ciało, zachowanie i w iek nie są kom paty
bilne. Dziewczyna wykazuje się wprawdzie 
rozsądkiem i odpowiedzialnością, ale bar
dzo często zachowuje się jak  małe dziecko
-  żeby go nie widzieć, obróciłam się twarzą 
do zagłówka ja k  obrażone dziecko7, skrzywi
łam się tylko i odwróciłam wzrok, choć m ia
łam ochotę pokazać mu język niczym pięcio
latka8, m ój dziecięcy atak histerii m inął ja k  za 
sprawą czarodziejskiej wróżki9. Inne dziecię
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ce objawy to rumieńce na twarzy kiedy ktoś 
ją zawstydził, ciągły płacz, zwłaszcza w tedy 
kiedy coś nie spełniało je j oczekiwań, zasy
pianie w  ramionach Edwarda, tańczenie ze 
stopami na jego stopach, przyglądanie się 
czemuś lub komuś z o tw artą  buzią. Dziew
czyna pragnie w idzieć twarz swojego uko
chanego zaraz po przebudzeniu; czuje się 
w tedy bezpieczna.

Bella je s t nastolatką, która pow inna 
wkraczać ju ż  pow o li w  życie dorosłych, 
a rodzice pow inni je j w  tym  pomóc. Nieste
ty  nie ma w  nich dużego oparcia, a nielicz
ne sygnały płynące z ich strony są zbyt sła
be, dziewczyna nie zwraca uwagi na opinię 
ojca -  Chcę, żebyś trzymała się od niego z da
leka, Bello. Nie ufam mu. To kawał drania. Nie 
pozwolę, żeby znowu cię skrzywdził10, nie re
aguje na słowa matki -  Bezustannie dosto
sowujesz się do jego ruchów, najwyraźniej zu
pełnie automatycznie. Wystarczy, że odrobinę 
się przesunie, a ty dosuwasz się zaraz do nie
go, odpowiednio dopasowujesz swoją pozy
cję. Jesteście ja k  dwa m a g n e sy ., albo nie, 
nie ja k  magnesy -  ja k  ciało niebieskie z sateli
tą. Jesteś jego satelitą11. Nie reaguje również 
na ostrzeżenie Billy'ego Blacka (Indianina 
z plemienia Quileutów) ani na słowa Mike'a 
Newtona (kolegi z klasy) -  patrzy na ciebie 
tak... jakbyś była czymś do jedzenia12. Pew
nie zdaje sobie sprawę, że Edward jest nie
bezpieczny, ale nie zrywa z nim znajomości, 
ponieważ tego nie chce. Czasami buntuje 
się przeciw dominacji uroczego wampira, 
a jednocześnie z naiwnością dziecka uznaje 
ją za dowód wielkiej miłości. Nie przeszka
dza je j nawet, kiedy musi pytać ukochane
go o pozwolenie na spotkanie z Jacobem 
lub w izytę w  La Push. Bella doskonale, po
dobnie jak  małe dziecko, łączy świat w am 
p irów  i w ilko łaków  (świat baśni i legend) 
z życiem codziennym i dokonuje nie zawsze 
rozsądnych wyborów.

Autorzy książki Zmierzch i filozofia przy
wołali serię badań psychologicznych Jean 
M. Twenge13, których wyniki pozwoliły okre
ślić m łodych ludzi urodzonych w  latach sie
demdziesiątych i później jako „pokolenie 
ja ”. Dla osób z tego pokolenia najważniej
sza jest własna osobowość i cała ich uwaga

koncentruje się na je j rozwoju. Pokolenie 
to jest mało odporne na stres i ma tenden
cję do popadania w  narcyzm14. Do tego po
kolenia należy również Bella, dla niej także 
najważniejsze są własne pragnienia, m imo 
iż niektóre zachowania możemy uznać jako 
troskę o innych. Czuje rozgoryczenie, kiedy 
rzeczywistość je j się sprzeciwia, a sprzyja to 
poczuciu rozczarowania oraz utracie wiary 
w  siebie. Bella zawsze koncentruje się na so
bie; podkreśla swoją niezdarność, szarość, 
nijakość. Oczywiście wszyscy tem u zaprze
czają. Edward często mówi je j, że nie jest
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świadoma własnych zalet. Bella wykazuje 
się w ielkim  rozsądkiem i odpow iedzia lno
ścią, a jednocześnie godzi się na to, aby in 
ni traktowali ją  jak  małe dziecko -  obcho
dzili się ze mną ja k  z ja jk iem 15, Obaj (ojciec 
i Edward) traktowali mnie ja k  dziecko16. Nawet 
kiedy postanowiła wyjść za mąż i pozw oli
ła, aby je j ślub zaplanowała i zorganizowa
ła Alice (która szczęśliwa panna młoda do 
browolnie zrzeka się takiej przyjemności?), 
usłyszała Mam tyle do roboty! Idź, pobaw się 
z Edwardem. Muszę wziąć się do pracy17.

Co je s t pow odem  takiego zachowa
nia m łodej dziewczyny? Nadmierna dojrza
łość czy raczej niedojrzałość? Czy taka oso
ba potrafi stworzyć stabilny związek? Prze
cież nawet je j przyjaźnie z koleżankami są 
pow ierzchowne, nie po tra fi lub nie chce 
stworzyć z nimi więzi. W ydawałoby się, że 
może zaprzyjaźni się z Jacobem, który po-

m ógł je j w  najtrudniejszym dla niej okresie, 
ale kiedy Edward wraca, potrafi tę przyjaźń 
odrzucić. Nawiązywanie kontaktów z ludź
mi przychodziło je j zawsze z trudem , czasa
mi nawet zastanawia się, czy odbiera świat 
w  ten sam sposób co inni.

Bella je s t św iadom a, że je j zw iązek 
z ukochanym jest pełen nierówności, pe
łen przeszkód, które trudno  pokonać, ale 
ona chce je  pokonać i w  końcu je  pokonu
je. Odnajduje swoje miejsce w  świecie, sta
je się białą królową na szachownicy. Dorów
nuje Edwardowi. Osiąga wszystko, co chce: 
miłość pięknego, mądrego wampira i jego 
bogatej, kulturalnej rodziny, zostaje matką, 
nie zestarzeje się, już zawsze będzie piękna 
i młoda, ma uroczy dom, przyjaciół, spra
wia, że wam piry i w ilk i (odwieczni w rogo
wie) współpracują ze sobą, posiada nad
ludzkie zdolności -  czegóż można jeszcze od 
życia chcieć. Przecież o tym  marzy niejedna 
nastolatka. Jest to niestety bardzo niebez
pieczne zjawisko, ponieważ młode dziew
czyny i m łode kobiety uciekają w  świat fan
tazji, a rzeczywistość jest inna od książko
wych marzeń, nawet jeśli są to tak piękne 
marzenia jak te, o których pisze Stephenie 
Meyer w  swojej sadze Zmierzch.

Isabella Marie Swan-Cullen ma bar
dzo złożoną naturę -  jest rozsądną i prze
widującą nastolatką, jest przedstawicielką 
„pokolenia ja ” i jednocześnie małym kapry
śnym dzieckiem.

1 S. Meyer, Przewodnik po sadze Zmierzch, 
Wrocław 2011, s. 151-155.

2 S. Meyer, Księżyc w nowiu, Wrocław 2006,
s. 50.

3 S. Meyer, Zmierzch, s. 394.
4 Tamże, s. 309.
5 S. Meyer, Zaćmienie, Wrocław 2009, s.132.
6 Tamże, s. 282.
7 Tamże, s. 303.
8 S. Meyer, Zmierzch, s. 45.
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9 S. Meyer, Przed świtem, Wrocław 2009,
s. 48.

10 S. Meyer, Księżyc w nowiu, , s. 462.
11 S. Meyer, Zaćmienie, Wrocław 2009, s. 69.
12 S. Meyer, Zmierzch, Wrocław 2005, s. 181.
13 Amerykańska psycholog dr Jean Twenge 

ogłosiła wyniki po 20 latach badań.

14 W. Irwin, Zmierzch i filozofia, Warszawa 
2009.

15 S. Meyer, Zaćmienie, W rocław  2009, 
s. 340.

16 Tamże, s. 58.
17 Tamże, s. 539.

m ię d z y  d z ie c k ie m  a  k s ią ż k ą

Maria Radziszewska

POZNAĆ DZIEJE ILUSTRACJI -
e k s p o zy c ja  m u z e a l n a  p r z y  
w o j e w ó d z k ie j  i m ie js k ie j  
b ib l io t e c e  p u b l ic z n e j  im . 
c. n o r w id a  w  z ie l o n e j  g ó r z e

Od 2011 roku w  Zielonej Górze istnie
je  muzeum, do którego odwiedzenia za
chęca folder. Obiecuje on, że zwiedzający 
dowie się:

-  dlaczego ilustracje w  bardzo starych 
książkach są zazwyczaj czarno-białe?

-  dlaczego niektóre księgi m im o w y
nalezienia druku były nadal przepisywane 
i zdobione ręcznie?

-  dlaczego w  dawnych wiekach nie by
ło  książek dla dzieci?

-  co ma wspólnego z ilustracją w  książ
ce drewno, miedź, stal czy kamień?

-  jak wyglądały kolorowe tygodniki 150 
lat tem u i jakie wynalazki sprawiły, że są dzi
siaj takie kolorowe?

Mowa o działającym przy W ojewódz
kiej i M ie jskie j B ib lio tece Publicznej im. 
C. Norwida w  Zielonej Górze Muzeum Ilu
stracji Książkowej. Zorganizowane na bazie 
zbiorów  bibliotecznych i istniejącej wcze
śniej Galerii Polskiej Ilustracji Książkowej,

Muzeum ma odpowiedzieć na te i w iele in
nych pytań związanych z historią ilustracji 
w  książce drukowanej, od XV wieku po czasy 
najnowsze. Dzieje ilustracji nie są wdzięcz
nym tem atem  do zaistnienia w  muzeach, 
które bardzo rzadko specjalizują się w  gro
madzeniu zabytków, jakim i są książki. Ro
bią to biblioteki. Kto więc jak nie b ib lio te 
ki ze swoimi zbiorami są najwłaściwszymi 
instytucjam i do pokazania dziejów książki 
i ilustracji. Czy wiele osób rozumie różnicę 
między współczesną ilustracją czarno-bia
łą a taką samą czarno-białą ilustracją w  dru
ku z XVI w.? Większość nie podejrzewa na
w et pasjonujących wątków w  ilustrowaniu 
i ozdabianiu książek. Pomysł, aby pokazać, 
jak  zmieniała się książka i ilustracja na prze
strzeni wieków, okazał się kuszący.

Pierwszym krokiem do powstania eks
pozycji było przeanalizowanie zasobów bi
bliotecznych zbiorów  specjalnych pod ką
tem  od zw ie rc ied len ia  h is to rii ilus trac ji. 
Kolejnym -  zaaranżowanie wystaw y i za
pew n ien ie  je j odpow iedn ich  w arunków  
ekspozycyjnych. Okazało się, że posiada
ne przez Bibliotekę zbiory znakomicie po
każą ewolucję ilustracji w  książce drukowa
nej. Praca nad ekspozycją stała się niezwy
kle wciągającym i inspirującym zajęciem. Jak 
z puzzli zaczął się wyłaniać je j kształt zgod
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nie z trafnym  określeniem Janiny W ierciń
skiej że: Historia zdobnictwa książkowego 
przebiega równolegle i pokrywa się częściowo 
z dziejam i ilum inacji rękop isó w i inkunab ułó w, 
historią grafiki i je j technik, i wiedzie od rysun
ku i malarstwa na papirusie, pergaminie i p a 
pierze poprzez drzeworyt, techniki metalowe 
i litografię ku nowoczesnym metodom .. A 

Pracownicom Działu Zbiorów  Specjal
nych przyświecała myśl, żeby osoba w cho
dząca do Muzeum Ilustracji Książkowej w y
szła stamtąd z ogólną wiedzą na tem at dzie
jó w  ilustracji, od czasów gdy książki przepi
sywano, ozdabiano i ilustrowano ręcznie. 
Dlatego „podróż" po świecie ilustracji zaczy
na się nawiązaniem do książki rękopiśmien
nej. Bazując na skrawkach manuskryptu mu
zycznego, wyjętego z oprawy późniejszego 
druku, można wyczarować świat średnio-

livr unait«vŚi-tvJ».łi llkv .JULia-.

Rękopis -  antyfonarz z 18 w. pochodzący 
z klasztoru kanoników regularnych w Żaganiu

wiecznych skryptoriów , żm udnego nano
szenia liniowań, nut i liter. Pokazując zacho
wane na pergaminie inicja ły zdobione zło
tem, rozbudzamy wyobraźnię oglądające
go i „podpow iadam y" mu wygląd całego 
dzieła w  czasie jego świetności. Te zacho
wane fragm en ty  oryg inalnych zabytków  
epoki rękopiśmiennej przygotowują i w p ro
wadzają zwiedzających w  zasadniczą część 
ekspozycji -  epokę druku. Pozwalają lepiej 
zrozumieć istotę zdobień i początki ilustra
cji w  książce drukowanej, ten pierwszy etap 
w  je j rozwoju, gdzie zasadniczą część w y
drukowaną uzupełniano rękopiśmiennymi 
inicjałami, zdobiono piękną floraturą, cze
go przykładem może być wyeksponowany 
w  Muzeum m.in. druk: LiberSextus Decreta- 
lium  papieża Bonifacego VIII2. Posiada on 
piękne ręcznie malowane in icja ły i m oty
w y roślinne ilum inowane złotem.

Rytm zasadniczej części prezentowa
nej ekspozycji został nadany poprzez akcen
towanie występujących kolejno głównych 
technik ilustracyjnych, uznano bowiem, że 
to kryterium  podziału w  najpełniejszy spo
sób przedstawi zachodzące zjawiska i zmia
ny w  dziedzinie ilustrowania. Każda nowa 
technika graficzna pokazana jest na planszy 
w  mocno powiększonym fragmencie ilustra
cji, co uwydatnia różnice między technika
mi, pokazując ich cechy charakterystyczne 
i ograniczenia wynikające z użytego mate
riału. Czasy zastosowania poszczególnych 
techn ik  graficznych w  ilustracji nakłada
ją się na siebie, ale na ekspozycji techniki 
pokazane są osobno, można więc zauwa
żyć doskonalenie się każdej z nich. Posia
dany materiał ikonograficzny pozw o lił na 
pokazanie ilustracji o różnym poziomie ar
tystycznym, a fakt, że obok siebie występu
ją polskie i obce grafiki, a czasem o nieusta
lonej proweniencji, może stanowić przyczy
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nek do dokonywania porównań i ciekawych 
obserwacji.

Panowanie d rze w o ry tu  langow ego 
w  ilustracji to  najbardziej bogato ilus tro 
wana książka XV w., czyli Liber chronicarum  
Hartmanna Schedla z 1493 r. To okazja, by 
zwiedzając ekspozycję, usłyszeć o warsz
tacie Michaela W olgemuta i W ilhelma Pley- 
denwurffa, w  którym  powstały drzeworyty 
do kroniki, przeanalizować wizerunek Kra
kowa i miast przyległych, posłuchać, co au
to r dzieła pisał o Polakach. Polskie druki ilu 
strowane drzeworytem  to  choćby tzw. Sta
tu ty  Łaskiego z 1506 r., z pierwszym w  d ru
ku w izerunkiem sejmu polskiego z królem 
Aleksandrem Jagiellończykiem, czy zielnik 
Syreniusza, gdzie realistycznie oddane ro
śliny zachęcają zwiedzających do prób od 
czytania ich nazw i opisu3.

Epokę ilustracji m iedziorytowych obra
zują doskonale wspaniałe karty ty tu łow e a r- 
tystów  tej mia ry co Jeremiasz Falck, Tobiasz 
Fendt, W ilhelm  Hondius. Pokazują one rolę 
takiej karty, z całym nagromadzeniem sym
boliki i szczegółów. Wspaniałe mapy, ręcznie 
kolorowane, o bogatych kartuszach, m.in. 
szprotawskiego kartografa Jonasa Sculte- 
tusa stają się okazją do zwrócenia uwagi na 
rolę wydawnictw  niderlandzkich, dzięki k tó 
rym powstawały piękne atlasy przybliżające 
wiedzę o całym świecie. Ilustrację m iedzio
rytową, naukową obejrzeć można w  dzie
łach takich jak choćby Laparfa ite Connios- 
sancedes Chevaux, opisującym konia4. A rty 
styczne wyżyny schyłku epoki m iedziorytu 
w  ilustracji obrazuje zaś finezyjna twórczość 
Daniela Chodowieckiego.

W w iek XIX wprowadzają stalorytowe 
kopie malarstwa, litografie Napoleona Ordy 
i Honore Daumiera, drzeworyty sztorcowe 
Gustave'a Dore i Michała Elwiro Andriollego. 
W zbiorach bibliotecznych znalazły się tak

że dziewiętnastowieczne ilustrowane książ
ki dla dzieci, choć może właściwsze byłoby 
określenie „także dla dzieci". J. Swifta, Po
dróże Gulliwera w nieznajome kraje wydane 
w  Lipsku w  1842 r. i ozdobione drzeworyta
mi przez J. J. Grandville'a czy Bajki podług  
laFontaine'a, wydane w  Warszawie w  1876, 
z ilustracjami Gustave'a Dore.

Schyłek XIX w. to nadejście zmian w  ilu 
stracji pod w p ływ em  technik fotochem icz
nych. Powielane ilustracje rzadko dorówny
wały oryginałom. Spowodowało to5 zuboże-

Rys. Jan Marcin Szancer

nie estetyki książki, co widać w  ilustrowanej 
przez Stanisława Wyspiańskiego Iliadzie czy 
przez Maję Berezowską Dekameronie6.

Tęsknota za dobrej technicznie jakości 
ilustracją przejawiała się w  druku książek bi
bliofilskich hołdujących tradycyjnym techni
kom graficznym -  ilustracje drzeworytowe 
Władysława Skoczylasa do Jana Kasprowi
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cza7, czy przeurocza książeczka z drzewory
tam i Edmunda Bartłomiejczyka do zabaw
nego utworu J. I. Kraszewskiego Dziad i ba
ba wydanego w  Warszawie w  1922 r.

Układ ekspozycji według wchodzących 
w  użycie następujących po sobie technik 
graficznych urozmaicony został innym i ak
centami. Ciąg zwiedzania przerywa „kącik 
techniczny", gdzie zwiedzający może zo
baczyć, czym wykonywano oglądane przed 
chw ilą ilustracje. Dla lepszego zrozum ie
nia procesu powstawania ilustracji w  tech
nice gra ficzne j, zgrom adzono narzędzia 
i m ateriały do je j tworzenia, także urządze-

Stoloryt ręcznie kolorowany z: „Księga Świata: wia
domości z dziedziny nauk przyrodzonych, historyi 
krajów i ludów, żywoty znakomitych ludzi, podróże, 
opisy ciekawych miejscowości, wód słynniejszych, 
odkrycia i wynalazki, ważniejsze zajęcia przemysło
we, obrazy towarzyskie, statystyczne, ekonomiczne 
itp. z rycinami na stali, czarnemi i kolorowanemi, 
oraz drzeworytami".

nie do odbijania -  prasę introligatorską do 
złoceń, wykonaną w  wiedeńskiej w y tw ó r

ni Josefa Angera na przełomie XIX i XX w ie
ku. W zaim prow izowanym  saloniku moż
na usiąść za starym  b iu rk iem  i p o o g lą 
dać Kłosy, Bluszcz czy Tygodnik Ilustrowany. 
Cała ekspozycja okraszona jest także zb io
rami regionalnym i, zarówno zabytkowym i, 
jak siedemnastowieczne wizerunki miejsco
wości, jak i współczesnymi ilustracjami lubu
skich plastyków.

Oprócz ilustracji tem atem  ekspozycji 
jest szerzej rozumiana sztuka książki, czy
li książka jako piękny przedm iot, dzieło do
brego rzemiosła. Można więc obejrzeć róż
norodne i ciekawe zdobienia opraw, guzy, 
klamry, druki z w ytłoczonym i supereksli- 
brisami, także same ekslibrisy, zabytkowe 
i współczesne. Uważni zwiedzający wypa
trzą też takie „smaczki" jak  oryginalna ba
rokowa, m iedziorytowa zakładka, misterna 
wycinanka czy pojedyncze ulotne grafiki.

Zw iedzających może zainteresować 
zajmujący znaczącą część ekspozycji dział, 
gdzie prezentowane są oryginalne projek
ty  ilustracji znanych polskich artystów. Zna
komita większość z nich to ilustracje do li
teratury dziecięcej. W idać na nich dosko
nale cały proces twórczy, nanoszone uwa
gi, rozplanowanie każdej karty, układ tekstu 
z ilustracją. Poszczególne ilustracje, będące 
jeszcze projektam i, zestawiane są z książka
mi, w  których się znalazły, i porównując je, 
można ocenić efekty pracy wydawców. Nie
rzadko widać zawód rozczarowania na tw a
rzach, gdy w  procesie drukowania „zniknę
ły " z ilustracji pięknie dobrane barwy i szcze
gó ły  zaprojektowane przez artystę. Auto
rzy pro jektów  to w ielkie nazwiska polskiej 
szkoły ilustracji: Jan Marcin Szancer, Józef 
Wilkoń, Andrzej Strumiłło, Bożena Trucha- 
nowska, Olga Siemaszko, Zdzisław W itwic- 
ki, Adam Kilian, Zbigniew  Rychlicki, Elżbie
ta Gaudasińska i in. Kto ze starszego poko
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lenia nie pamięta przygód misia Uszatka, 
Pyzy czy Królestwa bajki Ewy Szelburg-Za
rembiny? Do tych utw orów  znajdziemy tu 
ilustracje. Wśród nich jest kom plet do J. Sło
wackiego O Janku, co psom szył buty autor
stwa Szancera, nagrodzone ilustracje Józefa 
W ilkonia do Pana Tadeusza czy stylowe ry
sunki tuszem Antoniego Uniechowskiego. 
Można tu także obejrzeć charakterystycz
ne rysunki Bohdana Butenki i Jerzego Flisa
ka. Obecne są też nazwiska młodszego po
kolenia ilustratorów, debiutującego u schył
ku XX w., takie jak Agnieszka Żelewska, Ewa 
i Paweł Pawlakowie, Elżbieta Wasiuczyń- 
ska. Ich ilustracje są znane najmłodszemu 
pokoleniu czyte ln ików  -  Trzy świnki Zofii 
Staneckiej „zmalowane" przez Elżbietę Wa- 
siuczyńską czy Czerwony Kapturek Agniesz
ki Żelewskiej.

Ekspozycja M uzeum Ilustracji Książ
kowej adresowana jest do szerokiego krę
gu odbiorców  i zbudowana w  taki sposób, 
że może służyć do realizacji różnych celów, 
jakie stawia sobie współczesna instytucja 
kultury. Muzeum istniejące przy B ib lio te
ce określić można jako warsztat pracy dla 
bibliotekarza.

Może zainteresować osobę, której b li
ska jest historia sztuki, ale z przyjemnością 
obejrzy wystawę każdy, kogo interesują sta
re, zabytkowe dokum enty bądź współcze
sna ilustracja. O dpowiednio skomentowa
na, zainteresuje dzieci. Bardzo wdzięczną 
grupą odbiorców  są w ielopokoleniowe ro
dziny, zwłaszcza jeśli chodzi o odbiór części 
wystawy, która poświęcona jest współcze
snym ilustratorom. Na tych bowiem książ
kach dla dzieci i tych ilustracjach w ycho
wują się kolejne już pokolenia czytelników. 
Do Muzeum zaglądają ludzie, którym  nie 
jest obojętne, na jakich książkach w ycho
wują się ich dzieci i wnuki.

Ekspozycję można zwiedzić z przewod- 
nikiem-bibliotekarzem. W zależności od pre
ferencji odbiorcy może to być zwiedzanie 
ogólne lub bardziej profilowane, np. w ę
drówka po dziejach ilustracji bliska zagad
nieniu historii sztuki, a więc właściwie dzieje 
technik graficznych. Można użyć ekspozycji 
do pokazania historii książki, zaczynając od 
materiałów piśmienniczych takich jak  per
gam in, papier czerpany, celulozowy, po 
przez dzieje książki rękopiśmiennej, druko
wanej, kończąc na sposobach ilustrowania 
i ozdabiania książek.

W Muzeum realizuje się też wąskie te 
matycznie lekcje biblioteczne, np. poświę
cone ekslibrisowi czy drukom XV w. Zachęca 
do tego przygotowana oferta edukacyjna.

Rys. Elżbieta Wasiuczyńska

Każde ujęcie tematu znajduje oparcie w  eks
pozycji. Organizowane w  Muzeum są także 
warsztaty. Nic tak nie ułatw i zrozumienia za

gadnienia, jak  powstaje ilustracja w  techni
ce graficznej, jak  samodzielne je j odbicie 
w  zabytkowej prasie stojącej w  Muzeum. Dla 
chętnych a szybko nudzących się zwiedzają

cych jest też przygotowana zabawa w  detek
tywa. Polega ona na uzupełnieniu wydruku
o brakujące elementy, które trzeba odnaleźć 
na ekspozycji w  różnych je j miejscach.
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Muzeum Ilustracji Książkowej włącza 

się także w  coroczną Noc Muzeów. Organi
zatorom zależy na tym , żeby hasła Nocy za
wsze inspirowane były ekspozycją, a je dn o 
cześnie były bardzo interesujące dla osób, 

które z tej propozycji skorzystają. Pozwala to 
w  jeszcze szerszym stopniu realizować zada
nie popularyzacji w iedzy na tem at ilustracji, 
zdobnictwa i historii książki. Tegoroczny te 
mat: Inicjał, iluminacja, inkunabuł był okazją 
do przyswojenia term inów  poprzez warsz
ta ty tworzenia inicjałów, ilum inowania i ko
lorowania ilustracji drzeworytowych. W za
im prowizowanym skryptorium, przy dźw ię
kach chorału gregoriańskiego dorośli i dzie
ci mogli się oddać „benedyktyńskie j" pracy, 
jaką był proces ozdabiania książki.

Do odwiedzenia Muzeum zachęcają in 
formacje na stronie in ternetowej Biblioteki, 
portalach miejskich, punktach informacji tu 
rystycznej oraz w irtua lny po nim spacer8.

Fakt posiadania przez W ojewódzką 
i Miejską Bibliotekę Publiczną w  Zielonej Gó
rze takiej stałej ekspozycji szczególnie pre
dysponuje Bibliotekę do realizowania róż
nych przedsięwzięć związanych z zagad
nieniem ilustracji, w  które włączają się filie 
miejskie i Oddział dla Dzieci. Zorganizowa
ne na bazie swoich zbiorów, począwszy od 
starodruków, a skończywszy na przedm io
tach wyciągniętych z bibliotecznych lamu
sów i nieczynnej już in tro ligatorn i, Muzeum 
Ilustracji Książkowej naturalnie wpisuje się 
w  działalność współczesnej biblioteki.

1 J. Wiercińska, Sztuka i książka, Warszawa 
1986, s. 37.

2 Bonifacius VIII, Liber Sextus Decretalium, 
Venetijs 1502.

3 S. Syrenivs, Zielnik Herbarzem z ięzyka 
Łacińskiego zowią To iest Opisanie własne imion, 
kształtu, przyrodzenia, skutkow, u mocyZioł wsze
lakich, Cracowiae 1613.

4 Saunier J. de, La parfaite Conniossance des 
Chevaux, Haga 1734.

5 Homera Iliada, Lwów 1903.
6 G. Boccaccio, Dekameron, Warszawa 

1930.
7 J. Kasprowicz, Taniec zbójnicki, Warszawa

1929.
8 h t tp :/ /w w w .w ir tu a ln y k ra j.p l/ in d e x . 

php?page=vr&start=64705#63970/308

Alina Zielińska

W ODWIEDZINACH U RUMCAJSA

W Jiczynie -  uroczym mieście o tw ie 
rającym przyrodnicze drzw i krainy Czeski 
Raj -  mieszkał najsłynniejszy szewc-rozbój- 
nik. W iodło mu się całkiem dobrze dopó
ki pewnego dnia nie obraził starosty Hum- 
pala1. Niestety za ten czyn został wygnany 
z miasteczka a jego zakład zamknięto. Cóż 
miał zrobić. Zamieszkał w  pobliskim  lesie 
(Rzaholeckim Lesie). W krótce twarz przy
krywała mu gęsta broda, a w niej gnieździł 
się rój leśnych pszczół. Na głowie m ia ł kape
lusz z sosnowej kory, kurteczkę pozszywaną 
z kaw ałków  kurdybanowej skóry. Spodnie 
m ia ł tak poszarpane, że pasek ledw ie je  
podtrzym ywał, a za paskiem nosił p isto le t 
w kształcie rożka. Tylko na buty m iło było po- 
patrzeć!2 Polował, troszczył się o zwierzęta, 
płatał figle księciu i księżnej, dbał aby niko
mu nie działa się krzywda. Ponieważ nie ra
dził sobie jednak z gospodarstwem i było 
mu sm utno samemu, postanow ił znaleźć 
gospodynię i tak też zrobił. Wkrótce rezolut
na piękna Hanka (w czeskim oryginale Man
ka) zamieszkała z rozbójnikiem w  leśnej ja 
skini i w iedli długie szczęśliwe życie razem 
z synkiem Cypiskiem.

Bajka o Rumcajsie była inspiracją do po
wstania festiwalu bajek, który odbywa się 
w  Jiczynie na początku września (od 1990 r.).
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Festiwal zaczyna się korowodem  masek we 
w torek a kończy w  sobotę pokazem sztucz
nych ogni. Przez te pięć dni bogaty program 
kulturalny (występy grup teatralnych, warsz
ta ty  twórcze, konkursy, gry) zachęca dzieci 
i ich rodziców do wspólnej zabawy.

Ważnym elementem tego malownicze
go miasteczka jest zakład szewski Rumcajsa. 
Oprócz warsztatu możemy odwiedzić tam 
również maleńki salon gier i zabaw dla dzie
ci z półkam i zapełnionym i książkami, ogró
dek zio łow y Hanki oraz wystawę sprzętów. 
Muzeum poświęcono twórcom  najsłynniej
szego rozbójnika Vaclawa Ctvrteka i mala
rza Radka Pilara.

Vaclav Ctvrtek (1911-1976) to czeski p i
sarz, autor wielu książek dla dzieci. Do naj
popularniejszych, przetłumaczonych i w y 
danych w  języku polskim, możemy zaliczyć: 
Bajki z mchu i paproci o Żwirku i Muchomor- 
ku, Makowa panienka, Rusałka Amelka, Po
dróż furmana Szejtroczka, O gajowym Chro
botku i jeleniu Wietrzniku, Smok, Jak diabeł 
szukał dziury do piekła, Mała zła czarownica,

Złota lilia, Waligóra i Tańczyborek, Rumcajs,
0  Rumcajsie i rozbójnickim synku Cypisku, 
Cypisek, Hanka. Najbardziej znanym boha
terem stworzonym przez Vaclava Ctvrteka
1 Radka Pilara jest Rumcajs.

Na półkach, w  salonie gier dla dzieci, 
wśród książek o przygodach sympatyczne
go rozbójnika napisanych w  różnych języ
kach znalazłam dwie książki wydane w  ję 
zyku polskim -  oczywiście m iło było zoba
czyć polski tekst. Postanowiłam sprawdzić, 
czy inne wydawnictwa też mają w  swojej 
ofercie książki Vaclava Ctvrteka. U twory te 
go autora wydało sześć wydawnictw :
>  Nasza Księgarnia: Rumcajs (1975), O Rum

cajsie i rozbójnickim synku Cypisku (1977), 
Cypisek (1981), Hanka (1982),

>  A lbatros (Praga): Rumcajs (1972, 1975, 
2004, 2008), Cypisek (1975), Manka (1975), 
Hanka (2004),

>  Świat Książki: audiobooki Rumcajs (2012), 
Cypisek (2012), Hanka (2012),

>  Grafag: Rumcajs (1997), Cypisek (1997),
>  Wilga: Zabawy z rozbójnikiem Rumcajsem 

(2009); na motywach opowiadań Vacla- 
va Ctvrteka -  kolorowanki, rebusy, różne 
ćwiczenia.

>  Krajowa Agencja Wydawnicza RSW: Przy
gody rozbójnika Rumcajsa/ na motywach 
powieści Vaclava Ctvrteka Ernest Bryll 
(1976)

Na podstawie książek o Rumcajsie po
wstał serial animowany Rozbójnik Rumcajs 
(39 odcinków z 1967 r.) oraz Cypisek -  syn 
rozbójnika Rumcajsa (13 odcinków z 1972 r.). 
Przygotowano również dynamiczne, pe ł
ne rozmachu muzycznego i kolorystyczne
go przedstawienia teatralne: Teatr w  Jele
niej Górze (1974, 2010), Nowy Teatr w  Słup
sku, Bałtycki Teatr Dramatyczny w  Koszali
nie (2008), Teatr Dzieci Zagłębia w  Będzinie 
(2009), Teatr w  Toruniu (1974), Teatr Polski
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w  Warszawie (1974), Opolski Teatr Lalki i Ak
tora (1974), Teatr Lalek w  Białymstoku (1977), 
Teatr w  Gorzowie W ielkopolskim  (1977), Te
atr Polski w  Bydgoszczy (1984), Teatr Lalki

Fot. Alina Zielińska

i Aktora w  Lublinie (1988)3.
W czym tkw i urok książek o przygodach 

słynnego rozbójnika i jego rodziny. Pewnie 
w  tym , że są to proste opowiastki, w  których 
dobro zawsze zwycięża. Z góry w iadom o 
kto jest ten dobry, a kto ten zły. Uniwersal
ne wartości takie jak  miłość, przyjaźń, do 

bro, szacunek były więcej warte niż boga
te i potężne zło (Książę Pan i Księżna Pani, 
Cesarz). Dzielny Rumcajs zawsze w ygryw ał 
z księciem i do dziś urzeka nas swoim cie
płem, odwagą i humorem.

W Polsce Rumcajs jest już nieco zapo
mnianą postacią, ale w  Czechach (zwłasz
cza Jiczynie) podobno nadal jes t bardzo 
popularny. Jakież było moje zdziwienie kie
dy w  kilku czeskich księgarniach próbowa
łam kupić książki z tym  bohaterem. Nieste
ty  nie udało mi się to, ale na pewno można 
je kupić, obejrzeć lub poczytać w  muzeal
nym sklepiku.

1 Możemy spotkać starostę lub Księcia Pana 
-  zależy od tłumaczenia.

2 Ćtvrtek Vaclav, Rumcajs, Praga 2004, s. 13.
3 Wymieniam tylko niektóre teatry, które 

przygotowały przedstawienia o rozbójniku Rum- 
cajsie. Libretto tego musicalu napisał Ernest Bryll, 
a muzykę Katarzyna Gaertner. Informacje zdoby
łam przeglądając strony internetowe teatrów.

Ćtvrtek Vaclav, Rumcajs, Praga 2004, Wy
dawnictwo Albatros, ISBN 80-00-01501-3.

Tłumaczenie Maria Czernik
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r ^ 1  Z RÓŻNYCH
« 0

SZUFLAD

Wiesława Wasielak

W PEWIEN ZIMOWY 
WIECZÓR. DOKOŃCZ 
OPOWIADANIE -  KONKURS 
LITERACKI DLA MŁODZIEŻY 
PONADGIMNAZJALNEJ I NIE 
TYLKO

Jestem nauczycielem -bib liotekarzem  
w  Zespole Szkół Kom unikacji im. H ipo li
ta Cegielskiego w  Poznaniu (liceum ogó l
nokształcące, technikum), liczącym około 
600 uczniów.

Szkoła może pochwalić się 57-letnią tra
dycją oraz ty tu łem  najlepszego technikum  
w  Wielkopolsce i 5. miejscem w  Polsce.

Dane og łosiły „Rzeczpospolita" i „Per
spektywy" w  ogólnopolskim  rankingu szkół 
ponadgimnazjalnych. Jest powód do dumy. 
Aby aktyw izować twórczo naszą młodzież, 
ogłosiłam z Adrianą Rozwadowską (po lo
nistką ZSK) konkurs pt. „W pewien zim owy 
wieczór... dokończ opowiadanie".

Nasza inicjatywa znalazła aprobatę i po
parcie dyrekcji dlatego też przystąpiłyśmy 
do działania. Ogłosiłyśmy konkurs na stro
nie in ternetowej szkoły, rozwiesiłyśmy pla
katy informacyjne, przez szkolny radiowę
zeł nadano stosowny komunikat.

Głównymi celami konkursu było rozw i
janie umiejętności pisarskich, rozbudzanie 
wyobraźni i wrażliwości na piękno języka pi
sanego, skłanianie do refleksji, uczenie ry
walizacji w  pięknej atmosferze oraz uczenie 
swobodnego pisania i konstruowania w ła

snych wypow iedzi na egzaminie m atural
nym z języka polskiego.

W konkursie uczestniczyli uczniowie 
ZSK, którzy m ogli wybrać sobie gatunek 
opowiadania, tzn. romans, krym inał, sen
sacja, horror itp.

Opowiadanie m ogło zawierać maksy
malnie 3 tysiące słów (A4 czcionką 12, Times 
New Roman, 1,5 interlinia), wszystko w  celu 
przejrzystości tekstu. Na prace konkursowe 
czekałyśmy miesiąc, w p łynę ło  8 prac.

W płynęły teksty różne pod względem 
gatunkowym , było trochę romansu po łą
czonego z krym inałem , był krym inał, za
w ita ły  modne wampiry, fantasy oraz wp lą
ta ł się wątek „gejowski". Młodzież ZSK ma 
wspaniałą in icjatywę , po lo t pisarski, oryg i
nalność, krótko mówiąc konkurs okazał się 
strzałem w  dziesiątkę, jedynym  w  swoim ro
dzaju ... byłyśmy zdumione.

Nadeszła pora oceny prac, ktoś musiał 
wygrać, ktoś przegrać, taka kolej rzeczy.

Komisja w  składzie Pani w icedyrektor 
Agnieszka Brych (przewodnicząca konkur
su i polonistka ZSK), Ilona Starosta (po lon i
stka ZSK), Adriana Rozwadowska (polonistka 
ZSK), Barbara Broszkiewicz-Łoś (nauczyciel- 
bibliotekarz) i ja Wiesława Wasielak (nauczy- 
ciel-bibliotekarz ZSK) dokonałyśmy trudne
go wyboru wyłaniając zwycięzców.

I miejsce zajęła praca pt. „Kolej życia" 
Michała Szymańskiego,

II m ie jsce p rzyzn a łyśm y  p racy pt. 
„Punkt zero" Patrycji Wąż oraz III miejsce 
pracy pt. „Wstążka" Macieja Skwary.

Prace oceniałyśmy pod kątem wyobraź
ni i ta lentu pisarskiego, brałyśmy pod uwa
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gę poprawność językową tekstu. Ważnym 
elem entem  było też wyrażanie własnych 
emocji oraz forma opowiadania czyli ga tu
nek literacki.

Zwycięzcy otrzymali dyp lom y i nagro
dy książkowe ufundowane przez księgarnię 
Omnibus przy ulicy Fredry 1 w  Poznaniu, 
z którą współpracujem y i której dziękujemy 
za wartościowe nagrody. Pozostali uczestni
cy otrzymali dyplom y uczestnictwa.

Dzieląc się tym  doświadczeniem z in 
nymi, mamy nadzieję, że znajdzie się szkoła 
w  Polsce, która zaczerpnie inspirację z kon
kursu naszej szkoły.

Wiesława Wasielak
nauczyciel-bibliotekarz Zespołu Szkół Ko
munikacji w  Poznaniu 
Adriana Rozwadowska nauczyciel ję zy 
ka po lskiego Zespołu Szkół Kom unikacji 
w  Poznaniu

Lidia Kukioła 

OBCHODY
MiĘDZYNARODOWEGO DNiA 
KSiĄŹKi Dla  Dzieci 
w  Ks IĄż NIc Y BESKiDZKiEJ

Książnica Beskidzka 3 i 4 kwietnia uro
czyście obchodziła M iędzynarodowy Dzień 
Książki dla Dzieci. Święto to  zostało ustano
wione w  1967 roku. Jest obchodzone w  rocz
nicę urodzin duńskiego poety, a zarazem 
jednego z największych światowych baśnio- 
pisarzy Hansa Christiana Andersena.

Patronat medialny nad imprezą ob ję
ły  „Guliwer" oraz „Poradnik Bibliotekarza". 
W tym  roku świętowaliśmy w  bajkowy spo
sób. Pierwszy dzień obchodów  spędziliśmy 
wspólnie z dziećmi. Dla nich zorganizowali

śmy spotkanie autorskie z Melanią Kapelusz
-  autorką książek o przygodach sympatycz
nej sześcioletniej dziewczynki z charakte
rem. Dziewczynkę poznajemy w  książkach: 
Kinga i co z niej wyrośnie oraz Kinga i ja k  ją  
rozgryźć. Melania Kapelusz napisała rów
nież: Koty, czyli Historie z pewnego podwór
ka, Tajemnica pewnej sąsiadki i Krasnoludki. 
U twory autorki są cenione za mądre połą
czenie humoru i dydaktyki.

Fot. Książnica Beskidzka

Po spotkaniu odbyła się pierwsza pa
rada postaci bajkowych w  naszym mieście. 
Dzieci m og ły spotkać się z postaciami z ba
jek: Reksiem, Bolkiem i Lolkiem, Domisiem 
i Franklinem.

Kwietniowa zima zaskoczyła Bielsko- 
Białą i zweryfikowała nasze plany, d la te
go planowana parada zam iast odbyć się 
na ulicach miasta, odbyła się na terenie b i
blioteki.

Film z tego wydarzenia można zoba
czyć pod adresem: http://dzieci.ksiaznica. 
bielsk.pl/

W drug im  dniu nasza b ib lio teka by
ła organizatorem seminarium pn. „Dla ko
go książka? Cenzura czy wolność czytania". 
Zostało ono przygotowane dla bibliotekarzy 
Książnicy Beskidzkiej, b ib liotek publicznych 
powiatu bielskiego, pow iatów  ościennych 
i b ib lio tek szkolnych. Seminarium o tw orzył 
dyrektor Książnicy Beskidzkiej -  Bogdan Ko
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curek. Uczestnicy seminarium mieli okazję 
wysłuchać pięciu wystąpień.
Obrady prowadziła dr Małgorzata Gwadera 
(Uniwersytet Śląski).

W swoim wykładzie prelegentka za
uważyła, że pokolenie netgeneracji (czyli 
młodych, którzy dorastali w  otoczeniu cyfro
wym) jest bardzo zróżnicowane pod w zglę
dem preferencji czytelniczych. Zm ieniły się 
potrzeby poznawcze, a więc potrzeby w ie
dzy i informacji. M łodzi czytelnicy chętnie 
sięgają po książki, w  których dominują em o
cje, np. Monster High jako książka przygoto
wująca do recepcji Zmierzchu.

W podsumowaniu dr Małgorzata Gwa
dera powiedziała: Gdzie jest czytelnik? Jest 
tam, gdzie chce albo tam, gdzie ktoś chce, że
by był, nie ma go natom iast tam, gdzie p o 
winien być.

Książki, które zwyciężają świat. »Gorą- 
ce« lektury młodego wieku przedstawiał nam 
prof. Grzegorz Leszczyński. Zaproponował 
listę książek poruszających różne zagadnie
nia, a m iędzy innymi:
-  problematyka inności, obcości; postawy 

wobec odmienności np.: Uszy do góry, Kto 
to w idział -  Irena Landau, Dane wrażliwe
-  Ewa Nowak, Ten gruby -  Barbara Ciwo- 
niuk, Wieloryb -  Renata Piątkowska,

-  k ró les tw o  śm iechu -  dzieci lub ią  się 
śmiać np.: Kiedy chodziłem z Julką Maj
-  Paweł Beręsewicz, Sposób na Elfa, El
fie, gdzie jesteś -  Marcin Pałasz, W m o
im brzuchu mieszka jak ieś  zw ierzątko
-  Grzegorz Kasdepke,

-  książki poznawcze, np.: Bezpieczne bajki, 
Drużyna Pani M iłki -  Grzegorz Kasdepke, 
Uczucia, co to takiego -  Oscar Brenifier. 
W poszukiwaniu światła, Tajemnica Matyl
dy, Marzenie Matyldy -  Anny Czerwińskiej- 
-Rydel, Gdybym był dziewczynką -  Grze
gorz Kasdepke /G dybym  była chłopcem
-  Anna Onichimowska,

-  lekcja h is to rii, np.: Czy wojna jes t dla  
dziewczyn? -  Paweł Beręsewicz, Asiunia
-  Joanna Papuzińska, Pam iętnikBlum ki-  
Joanna Chmielewska (książka, która sta
wia pytania o Janusza Korczaka i którą 
należy czytać z rodzicami),

Grzegorz Leszczyński 
Fot. Książnica Beskidzka

-  nurt w  poezji, np.: Leśne głupki i coś -  Mał
gorzata Strzałkowska, Gdy przy słowie jest 
przysłowie -  Agnieszka Frączek, Wierszy
ki domowe -  M ichał Rusinek.

-  najnowsze, najważniejsze, np.: Tajemni
ca Malutkiej -  Anna Onichimowska (książ
ka opowiadana równocześnie przez oj
ca i córkę), XY -  Joanna Rudniańska (hi

Fot. Książnica Beskidzka
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storia wojenna), Gdzie jest wydra? czy
li Śledztwo w Wilanowie -  Dorota Sidor, 
powieści Dariusza Rekosza, Maciupek 
i Maleń tas-Anna Janko, Dokąd iść? -  mapy 
mówią o nas -  Heekyoung Kim (powieść
o w nikaniu w  tradycję kultury), Proszę 
mnie przytulić  -  Przemysław Wechtero- 
w icz, Czarownica piętro niżej -  Marcin 
Szczygielski,

-  książki trudne, np.: Most nad Missisipi -  
Ewa Przybylska, Syn złodziejki -  Grażyna 
Bąkiewicz, BZRK -  Michael Grant, Gwiazd 
naszych wina  -  John Green.

„Bib lioteka otwarta -  zamknięta". Ta
kim zagadnieniem zajmowała się Marlena 
Gęborska.

Fot. Książnica Beskidzka

Stwierdziła, że niszczenie książek jest 
faktem  jeszcze w  czasach współczesnych. 
Spotykamy wciąż ataki na Harry'ego Pottera. 
Czy niszczenie książek je s t właściwą fo r
mą okazywania swoich poglądów? Autor
ka przyb liży ła  również prob lem  zakaza
nego komiksu Persepolis. Jest to opowieść
o dojrzewającej dziewczynce, która pokazu
je życie w  Iranie w  czasie rewolucji religijnej. 
Kolejne wykłady dotyczyły dylem atów b i
bliotekarzy „zza lady". Dorota Malczewska- 
-Stus, kierownik Działu Udostępniania Zbio
rów dla Dzieci Książnicy Beskidzkiej w  opar
ciu o swoje doświadczenia zawodowe zasta

nawiała się: podać czy zabrać książkę oraz
o wolności wyboru w  bibliotece. Problem 
ten poruszyła rów nież Agata Ć w iertn ia 
z Gminnej Biblioteki Publicznej w  Kętach.

Seminarium było transm itowane on- 
line na fanepagu Książnicy Beskidzkiej pod 
adresem: https://www.facebook.com/Ksia- 
znicaBeskidzka

„Dla kogo książka? Cenzura czy wolność 
czytania". Czy to pytanie ma już odpowiedź, 
czy nadal pozostaje bez odpowiedzi? Czy bi
bliotekarze mają prawo wprowadzać cenzu
rę? Gdzie jest granica? Co wolno, a co wypa
da kupować do bibliotek? Czy nie lepiej gro
madzić książki różnego rodzaju, wówczas 
każdy znajdzie coś dla siebie. Książek kon
trowersyjnych i trudnych nie da się uniknąć 
w  naszych księgozbiorach. Często są to 
książki zakupione na prośbę czytelników. 
Problem nie ma jednego rozwiązania. Jakie 
mamy prawo, by oceniać to, co chce prze
czytać czytelnik? Uważam, że w  bibliotece 
trzeba zachować rozsądkową równowagę 
w  p o lity c e  g rom adzen ia  i u d o s tę p n ia 
nia swoich zb io rów , k tó re j każdy p o w i
nien umieć bronić i ją  uzasadnić. Nie może
my wprowadzić jednej uniwersalnej zasa
dy. To oznaczałoby, że do biblioteki mogą 
przychodzić ty lko „uniwersalni" czytelnicy, 
a przecież biblioteka otwarta jest dla każ
dego i każdy czyte ln ik  pow in ien znaleźć 
coś dla siebie, spotkać w  książce siebie. Jed
no jest pewne: musimy przeczytać bardzo 
dużo różnorodnych książek, aby w yrob ić 
sobie poglądy i umieć je  obronić. Czy ja 
ko bibliotekarze pow inniśm y być jedyn ie
-  jak  to określił dr M ichał Zając -  kelnera
mi i podawać wszystko, czego zażyczy so
bie użytkownik.

Konferencji towarzyszyła wystawa pt. 
Spotkaliśmysię.... przedstawiająca wszyst
kich autorów książek dla dzieci i młodzieży,
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których gościliśmy w  bibliotece, oraz książki 
z ich autografami. Zorganizowano również 
kiermasz książek dziecięcych i zabawek edu
kacyjnych przygotowany przez W ydawnic
tw o  Debit oraz ArtKreator.

Lidia Kukioła
Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej 
Dział Udostępniania Zbiorów dla Dzieci

Piotr Szczepankowski-Chełmoński 

DAJ JAK Na jw ię c e j  Do b r a

d z ie c io m

n o t a  o  ż y c iu , t w ó r c z o ś c i 
i d u c h o w o ś c i M ic h a l in y

CHEŁMOŃSKIEJ-SZCZEPANKOw- 
SKIEJ (1885-1953) APOSTOŁKI 
MIŁOŚCI i OświATY, POETKI 
POLSKOŚCI, SŁUŻEBNICY DZIECI

„Gdy staniesz, chłopcze, na szkolnym
progu,
Pomnij żeś Polak i służ też Bogu".
(Szkoła)
Niżej podpisany pragnie przybliżyć poet

kę Michalinę Chełmońską-Szczepankowską 
w 60. rocznicę je j śmierci. Michalina Chełmoń- 
ska, jako gorliwa katoliczka, poetka polskości, 
apostołka oświaty, służebnica dzieci i m ło 
dzieży, jest przykładem odważnej Polki, która 
wytrwale głosiła wiarę katolicką. Jej wiersze 
w większości o tematyce religijno-patriotycz
nej uczą m. in. miłości do Boga, bliźniego oraz 
szacunku do pracy, a jednocześnie ukazują, to 
co piękne i szlachetne. Wśród współczesnych 
krytyków literatury polskiej m. in. prof. Jerzy 
Brzeziński, prof. Zofia Ożóg-Winiarska, dr Da
nuta Mucha, są opinie, które ukazują M ichali
nę Chełmońską jako poetkę, nauczycielkę, pe
dagoga, walczącą ze złem, budzącą świado
mość Polaków i dążącą do prawdy. W wier

szu „Prezentujbroń!" Michalina Chełmońska 
wyraża swoją myśl -  ideę:„ . . .Tyś Polski syn,/ 
Do prawdy dąż,/ Ukochaj czyn,/ Zwalczaj zło 
w c ią ż ." . W opiniach tych na uwagę zasłu
guje również je j głęboka duchowość i świąto
bliwe życie. Zapraszam Czytelników na stro
nę internetową, którą poświęciłem Michalinie 
Chełmońskiej, mojej Babci: www.m ichalina- 
chelmonska.pl

w  kręgu rodzinnym

„I Bóg ty lko zna -  o dzieci,
Wasze dobre czyny,
Bóg w  serduszka wasze patrzy 
Miejcie je  bez w iny" (Do dzieci). 

M ichalina Józefa Chełmońska-Szcze- 
pankowska pochodziła  z rodu szlachec
kiego herbu Prawdzic. Przyszła na świat 
17 września 1885 r. w  Warszawie, w  rodzi
nie z tradycjami literackimi i artystycznymi. 
Ojciec je j Stanisław Chełmoński, urzędnik 
Dyrekcji Kolei w  Warszawie, a następnie na
czelnik stacji kolejowej w  Mińsku Mazowiec
kim, notabene spokrewniony z malarzem 
Józefem C hełm ońskim , przekazał córce 
wraz z pogodą ducha właściwą sobie wraż
liwość na to, co piękne, subtelne i polskie; 
matka zaś Jadwiga z Przystańskich była dla 
niej przykładem głębokie j religijności, pra
cowitości i skromności.

Dzieciństwo

„Wśród traw  kobierca słoneczko 
z nieba
Ogrzewa kw iatków rój,
A tob ie serca rodziców trzeba,
O ty  -  kwiateczku mój!". (Twoja 
duszyczka)

Od najmłodszych lat Michalina wzrasta
ła w  religijnej atmosferze domu rodzinnego 
pobożnych rodziców, znanych jako wzoro
wych Polaków i katolików. Atmosfera do
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mowa wywarła na Michalinę duży wpływ . 
Już w  szkole powszechnej, a także w  g im 
nazjum warszawskim nie ty lko  pomagała 
słabszym w  nauce, ale i zapraszała głodnych 
uczniów do domu na posiłek, o który prosi
ła dla nich matkę. Wrażliwość M ichaliny na 
biedę i krzywdę już w tedy niejako wskazy
wała dalszy kierunek je j życia.

Młodość

„Młodość to Boży 
Największy dar 
To odblask zorzy 
To m aj i czar". (Młodość)

Dość wcześnie, bo już od 16. roku ży
cia, Michalina pisze wiersze, z czego w yn i
ka, że światem, który uskrzydlał je j osobo
wość, była poezja. Pierwsze wiersze M icha
liny to próba uzewnętrzniania tego, co czuła

Na zdjęciu 
Michalina Chełmońska-Szczepankowska

je j wrażliwa dusza i co kochała najbardziej, 
a więc umiłowanie Boga, Ojczyzny, rodzimej 
przyrody i wszystkiego, co piękne.

W latach 1903-1906 M ichalina Cheł- 
mońska-Szczepankowska studiuje w  War
szawie literaturę polską i języki obce (rosyj
ski, niemiecki, francuski i łacinę). Studia te 
uprawniały ją do pracy w  szkolnictwie. Jed
nym z je j wykładowców na studiach po lo
nistycznych był profesor literatury polskiej 
Gabriel Korbut.

W roku 1907 rodzice M ichaliny wraz 
z dziećmi przenoszą się z Warszawy do M iń
ska Mazowieckiego. Ojciec Michaliny, Sta
nisław Chełmoński, urzędnik Dyrekcji Kolei 
w  Warszawie, otrzym uje przeniesienie służ
bowe na stanowisko naczelnika stacji kole
jow ej w  Mińsku Mazowieckim.

Wychowanie
„Kocham cię, Polsko!. tw oje kościoły,
Przydrożne krzyże i wiejskie szkoły,
Twe miasta sercu memu też drogie -
I wsie ubogie". (Kocham cię Polsko!)

Michalina Chełmońska-Szczepankow- 
ska choć urodziła się i wychowała w  War
szawie, to jednak od najmłodszych lat miała 
żywy kontakt z polską wsią. Przypomnijmy 
bowiem, że je j ojciec Stanisław Chełmoński 
pochodził z rodziny ziemiańskiej, co tłum a
czy je j wrażliwość na piękno natury i chęt
ne z nią obcowanie.

Życie duchowe
„Spływa na ziemię szary mrok,
Cisza się w ko ło ściele .
O, Boże, sercu memu daj
Podniosłych pragnień wiele!".
(M odlitwa)

Wrażliwa dusza M ichaliny Chełm oń- 
skiej-Szczepankowskiej od wczesnych lat 
wzrastała w  atmosferze głębokie j wiary, ro
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dzinnego ciepła, miłości i wzajemnego sza
cunku. Wszystko to  sprawiało, że Michalina 
bardzo szybko osiągnęła wyżyny życia du
chowego. Michalina obdarzona przez Bo
ga zdolnościami poetyckim i oraz powoła
niem pedagogicznym niestrudzenie przez 
lata przekazywała nauczanym przez siebie 
dzieciom wiedzę o Bogu i Ojczyźnie.

Michalina Chełmońska-Szczepankow- 
ska była szczera, dobrotliwa, bez cienia za
rozumiałości. Dobroć ta u M ichaliny Cheł- 
mońskiej-Szczepankowskiej miała korze
nie w  je j optym istycznej i pogodnej naturze 
pełnej liryzmu, nie wolne j jednak od zadu
my i tęsknoty. Była to  natura konsekwent
na i wytrwała, otwarta na potrzeby d rugie
go człowieka.

W arto wiedzieć, że czynnikami, które 
doprowadziły Michalinę Chełmońską-Szcze- 
pankowską do osiągnięcia stanu doskonało
ści duchowej były: m odlitwa, praca, dobre 
uczynki oraz własne cierpienia ofiarowane 
w  intencji bliźnich. Wszystko to razem sta
nowi klucz do osobowości poetki.

Prócz op tym izm u w  życiu M ichaliny 
wyczuwało się coś znacznie więcej. Według 
op in ii żyjących jeszcze nielicznych świad
ków  b iog ra fia  M icha liny  C he łm ońskie j- 
-Szczepankowskiej była nacechowana świę
tością. O pełnym świętości życiu poetki m ó
wią nie tylko treści zawarte w  je j twórczości, 
treści notabene pełne pierwiastka relig ijne
go, a nawet m istycyzmu i uwielbienia Boga. 
Ten pierwiastek religijny był obecny przede 
wszystkim w  codziennym życiu poetki.

„O, patrz z zachwytem na ten świat 
I w ie lb ij Stwórcę -  Boga.
I kochaj ludzi, ziemię swą,
Dzieweczko moja droga!" (Ranek)
Dla M ichaliny droga do świętości by

ła czymś na tura lnym  i zw yk łym , czymś, 
co p łynę ło wprost z je j serca. Wraz z tró j

ką własnych dzieci żyła w  bardzo trudnych 
warunkach związanych z pracą w  wiejskich 
szkołach, zawsze znajdowała czas dla in 
nych, służyła radą, spełniając różne dobre 
uczynki, nie zawsze widoczne dla otoczenia
-  była bowiem skromna w  obejściu i rozmo
wie. Myśli tej cichej kobiety były jednak od
ważne, prawe i bezkompromisowe.

Praca zawodowa
„Zrodzona w  ciszy, w  rozmyślań 
godzinie,
Z siedliska duszy wybiega skrzydlata -  
Jak gwiazda -  jasna, jak ptak -  wolna, 
płynie
Na krańce świata...". (Myśl)

Pierwszą placówką nauczycielską M i
chaliny Chełm ońskiej-Szczepankowskie j 
była prywatna dwuklasowa szkoła pani Ja
dw igi Dmowskiej w  Mińsku Mazowieckim, 
w  której Michalina pracowała w  latach 1909
1912. Następnie od 1912 r. do 1918 r. uczyła 
w  7-klasowym żeńskim zakładzie nauko
wym , czyli na tzw. pensji, pani Marii Gro
chowskiej ( w  Mińsku Mazowieckim). W mię
dzyczasie w  roku 1914 Michalina Chełmoń- 
ska wyszła za mąż za Jana Szczepankow- 
skiego, kierownika działu rachuby w  fabryce 
„K. Rudzki i Spółka" w  Mińsku M azow ie
ckim.

Po odzyskaniu niepodległości od 1918 
r. do 1919 r. Michalina Chełmońska-Szcze- 
pankowska wykładała język polski w  gimna
zjum żeńskim w  Mińsku. Kuratorium Oświa
ty  przenosiło Michalinę parokrotnie (w gra
nicach powiatu mińsko-mazowieckiego) na 
pionierskie stanowiska w  szkolnictwie. Pla
cówki te to  kolejno szkoły we wsiach: Rzak- 
ta (1919-1920), Stojadła (1920-1924), Dłużka 
(1924-1926), Budy Przytockie (1926-1928), 
wreszcie Królewiec (1928-1932), gdzie za
kończyła swą pracę zawodową. Dodajmy, że
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Michalina łączyła z pracą nauczycielską w y
chowywanie trojga własnych dzieci i op ie
kę nad matką.

Jako nie ty lko nauczycielka, ale i jako 
działaczka oświatowa wśród ludu, M ichali
na współorganizowała po pierwszej wojnie 
światowej szkolnictwo zarówno w  samym 
Mińsku Mazowieckim, jak  i w  powiecie m iń
sko-mazowieckim. W prowadzonych przez 
siebie szkołach Michalina dokładała wszel
kich starań, aby m łode pokolenie otrzym a
ło  rzetelne przygotowanie do życia w  w o l
nej Polsce.

Twórczość
„Cisza -  ponad m odrym  stawem 
Wstają m gły -  
Blask księżyca rozsrebrzony 
W wodzie lśni.
Tchnieniem wiatru poruszane 
Trzciny drżą,
A na stawie lilie białe 
W ciszy śnią.". (Letnia noc)
Drugim  światem dla M ichaliny Cheł- 

mońskiej-Szczepankowskiej była poezja. 
Jej twórczość przypada na pierwszą po ło 
wę XX wieku. Poezja poetki -  według un i
wersyteckich znawców -  miała i ma dobro
czynny w p ływ  na umysły i charaktery dzie
ci i młodzieży. Dlatego jest wciąż aktualna, 
ponieważ jest pełna piękna natury i op ty 
m istycznego nastawienia do świata. Poezja 
ta jest zarówno głęboko przemyślana, jak 
i wychowawcza. Na 50-letni dorobek poetki 
(1903-1953) składa się ok. 1500 wierszy, po
nad 100 opowiastek i tyleż obrazków sce
nicznych dla dzieci.

Wiersze M ichaliny, które są i mądre, 
i zrozumiałe, i wzruszające -  tchną szlachet
nością, miłością do Polski i je j przeszłości, 
pomagają pogłębić wiarę i rozmiłować się 
w  historii ojczystej. U twory poetki mają więc 
znaczenie humanistyczne.

„Ja was ogrom nie kocham o dzieci 
Piosnka ma do was na skrzydłach leci 
I rwie się do was jako to ptaszę 
Leciuchno wzlata nad główki wasze.

(.) I jeszcze jedno ostatnie słówko 
Nad każdą małą dziecięcą główką 
Piosnka ma szepcze nim w  dal uleci 
Ach, bądźcie dobre, ach, dobre, 
dzieci!". (Do dzieci)

W arto też nadmienić, że w  ostatnich 
dziesięciu latach poezją Michaliny Chełmoń- 
skiej-Szczepankowskiej zainteresowały się 
kręgi naukowe, co świadczy, że poezja ta 
posiada wym ierne wartości ideowe i arty
styczne. Na tem at wierszy poetki powstały 
liczne opracowania tak naukowe, jak  i pu
blicystyczne. Zdaniem piszących o poezji 
M ichaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej, 
niektóre wiersze poetki powinny się znaleźć 
w  wypisach szkolnych. Wierszami poetki za
interesowali się m. in. prof. Jerzy Brzeziński, 
prof. Zofia Ożóg-Winiarska, prof. Grzegorz 
Leszczyński, dr Danuta Mucha.

Poezja M ichaliny Chełmońskiej-Szcze- 
pankowskie j zatacza coraz szersze kręgi 
wśród dzieci i młodzieży, jak świadczą o tym  
coroczne Konkursy Recytatorskie organizo
wane przez Miejski Dom Kultury w  Mińsku 
Mazowieckim. od 2001 r. W latach 2000
2009 ukazały się czterokrotnie wydawane 
wiersze poetki: Poezje; A nad moją polską zie
mią; Daj ja k  najwięcej dobra; Zostaw po sobie 
dobro. Z kolei w  roku 2010 wydana została 
monografia o życiu i twórczości Michaliny 
Chełmońskiej-Szczepankowskiej pt. Ocalić 
od zapomnienia.

Współpraca z wydawnictwam i

„W noc pogodną lśni na niebie 
Taka srebrna wstęga -  
A tak długa, że do tronu 
Boga chyba sięga.". (Mleczna droga)

76



Pierwszy kon takt pisarski nawiązała 
przyszła poetka w  1907 roku z tygodnik iem  
„Zorza" pod redakcją Rozalii Brzezińskiej, 
w  którym  to  tygodniku ukazały się je j naj
wcześniejsze wiersze. Z kolei w  roku 1908 
w yszedł je j deb iu tanck i zb iorek w ierszy 
Ranna rosa. Natom iast w  roku 1910 Księ
garnia Michała Arcta w  Warszawie w yda
ła zbiorek poezji M ichaliny Chełmońskiej- 
Szczepankowskiej pt. Wiosną i latem. W roku 
1921 Biblioteka im. Bolesława Prusa w  War
szawie wydała książkę pt. Piosenki z dziejów 
naszych, gdzie wśród w ierszy w yb itnych 
poetów  takich jak: Adam Mickiewicz, Teo
fil Lenartowicz, Maria Konopnicka, Julian 
Ursyn Niemcewicz, ks. Zygm unt Szczęsny 
Feliński, Józef Wybicki znalazły się również 
wiersze M ichaliny Chełmońskiej-Szczepan- 
kowskiej.

W roku 1908 poetka nawiązała stałą 
współpracę z tygodnik iem  „M oje Pisemko" 
pod redakcją Marii Buyno-Arctowej. M icha
lina Chełmońska-Szczepankowska zamiesz
czała swe u tw ory w  wielu innych czasopi
smach, których redaktorzy chętnie zapra
szali ją  do współpracy. A były to: „Przyjaciel 
Dzieci" pod redakcją Janiny Porazińskiej; 
„M łody Polak"; „Płomyk" i „Płomyczek" pod 
redakcją Heleny Radwanowej; „Rycerz Nie
pokalane j"; „Św ierszczyk" pod redakcją 
Wandy Grodzieńskiej i inne.

Działalność społeczno-charytatywna

„I w net wyznaję me grzechy i nędzę -  
A prac codziennych moją szarą 
przędzę
Znów ofiaruję Ci w  łzach i pokorze -  
O, Wielki Boże!". (Modlitwa poranna)

Z relacji syna poetki, Henryka, w iado
me jest, że życie je j było „pasmem wyrze
czeń i poświęceń, że nigdy nie w idzia ł mat
ki siedzącej bezczynnie".

Co ciekawe, M ichalina Chełmońska- 
-Szczepankowska po trudach pracy w  szko
le potrafiła jeszcze wykrzesać z siebie siły 
na działalność społeczną i charytatywną. 
W szkołach wiejskich, w  których pracowa
ła, zakładała biblioteczki, aby szerzyć w  ten 
sposób m.in. oświatę pozaszkolną wśród 
mieszkańców wsi. Bibliotekom tym  ofiaro
wała także wiele własnych książek.

W czasie okupacji hitlerowskiej Michali
na Chełmońska-Szczepankowska, em eryto
wana nauczycielka, uczyła języka polskiego 
i matematyki na tajnych kompletach.

Jako nauczycielka i w ychowawczyni 
dzieci i młodzieży, a także jako poetka, M i
chalina krzewiła w  sercach zarówno swoich 
podopiecznych jak  i czyteln ików te w arto
ści, którym i sama żyła, a więc dobro, wiarę 
i miłość. Kierowała się ona bowiem swoją 
życiową zasadą: Daj ja k  najw ięcej dobra  
dzieciom .

M ichalina, będąc gorliw ą katoliczką, 
pomagała w iele kapłanom na niw ie życia 
parafialnego prowadząc działalność cha
ry ta tyw ną wśród chorych, opuszczonych 
i biednych, a także działalność abstynenc
ką, pisząc m.in. wiersze o tej tematyce. Była 
również zaangażowana w  sprawy życia re
lig ijnego w  Mińsku Mazowieckim. Dlatego 
też pisała liczne referaty na ten temat, m.in. 
„Jak odnowić i pogłębić życie religijne w  pa
rafii" oraz wygłaszała takież odczyty za zgo
dą duszpasterzy.

„Maj już zawitał. Pod stopy Twoje 
Ściele fio łk i i białe powoje -  
I śpiewem ptasząt, i wonią kw iatów 
W ielbi Cię, można Pani zaświatów,
A my śpiewamy ze skowronkami: 
Królowo Polski, módl się za nami!". 
(Królowo Polski)

Tak więc Michalina pragnęła -  z poczu
cia świętej misji -  jako poetka, nauczyciel
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ka, katechetka, wychowawczyni i służebnica 
dzieci -  współkształtować stosunek m łode
go pokolenia do Polski, do świata, do Boga. 
Dlatego też jest przekonanie, że Michalina 
Chełmońska-Szczepankowska oręduje za 
nami w  niebie i oczekuje się, by została ona 
patronką dzieci.

W hołdzie

„I tym , co dzisiaj piszą dla dzieci 
Ta sama gwiazda przewodnia świeci, 
Byście na dzielnych ludzi wzrastali -  
O, moi mali!". (Dla was)

Michalina Chełmońska-Szczepankow- 
ska była i jest przykładem kobiety, poetki, 
m yślicielki, o rtodoksyjne j katoliczki, w a l
czącej o prawo do praw dy h is to ryczne j 
i o obecność tej prawdy w  świadomości spo
łecznej i narodowej.

W roku 2003 została wmurowana tab li
ca pamiątkowa w  kościele Narodzenia NMP 
w  Mińsku M azowieckim  poświęcona M i
chalinie Chełmońskiej-Szczepankowskiej. 
W tym  samym roku nadano imię M ichali
ny Chełmońskiej-Szczepankowskiej jednej 
z ulic w  Mińsku Mazowieckim. Z kolei w  roku 
2009 Prezydent RP Lech Kaczyński nadał po
śm iertn ie M ichalinie Chełmońskiej-Szcze- 
pankowskiej Krzyż Kawalerski Orderu Od
rodzenia Polski za wkład twórczy dla litera
tu ry  dziecięcej.

Heroiczność cnót

Anielka. . .
To Anielki w y nie znacie?

Czy naprawdę? Co za szkoda!
Ta Anielka mieszka w  chacie -  
Choć to mała, biedna chata,

Lecz dziewczynka tak bogata!
Jej bogactwem  -  nie pieniążki,

Jej bogactwem  -  nie uroda,
Ni korale, ani wstążki,

Jej bogactwem  -  nie nauka -  
Ale serce, co to puka 

Tak litośnie i miłośnie,
Serce dobre, a tak czyste,

Jak kropelki ros przejrzyste -  
To bogactwo, to skarb w ielki 

Tej ubogiej, tej Anielki!
Wstąpcie, proszę, do tej chaty,

-  Choć tam czasem braknie chleba -  
Skarb znajdziecie przebogaty,
Tylko pilnie patrzeć trzeba!...

Świętej pamięci Michalina Chełmońska- 
Szczepankowska w  op in ii współczesnych 
i potomnych była osobą oddaną m odlitw ie, 
uduchowioną i wielce służebną. Cnoty te po
zwalały je j kroczyć drogą do nieba. Dlatego 
jest ufność wśród ludzi pamiętających M i
chalinę co do świętości je j życia i śmierci.

Dziś M ichalina je s t nam bliska m.in. 
dzięki swej prostocie. Jest też przykładem 
dla laikatu jako wzór odważnej Polki i chrze
ścijanki, apostołki miłości i oświaty, poet
ki polskości, służebnicy dzieci -  przykła
dem, k tó ry  potw ierdza fakt, że święci ży
ją  wśród nas.

Nadzieja wypełn ia serca, że spełni się 
łaska o o tw arc ie  procesu in fo rm acy jn e 
go dotyczącego stw ierdzenia heroiczno- 
ści cnót M ichaliny Chełmońskiej-Szczepan- 
kowskiej przez Władze Kościelne.

Zakończenie

„O, Bóg-Stwórca wie jedynie,
Ile gwiazd w  przestworzu,
Ile ptasząt nuci w  lesie,
Ile kwiecia w  zbożu". (Nikt nie zliczy) 

Michalinę Chełmońską-Szczepankow- 
ską zapam ię tano  ja ko  osobę skrom ną, 
szczerą i wiecznie zapracowaną, a przy tym  
wszystkim serdeczną i pogodną. Zapamię
tano ją  również jako inną niż my wszyscy. 
Żyła i umarła jak święta. Taką Michalinę za
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pamiętała je j rodzina, środowisko nauczy
cielskie, kapłani, je j liczni uczniowie, w spół
pracujący z nią wydawcy, poeci, pisarze, re
daktorzy i znajomi. Ludzie mawiali o niej: „to 
ta dobra Pani".

Dnia 5 marca 1953 roku Michalina Cheł- 
mońska-Szczepankowska, szlachetna Pol
ka, gorąca patriotka, gorliwa katoliczka za
kończyła swoje pracow ite i ofiarne życie, 
cicho odchodząc z tego świata. Spoczywa 
na cmentarzu parafialnym w  Mińsku Ma
zowieckim.

Panuje przekonanie, że je j życie ma du
że znaczenie dla Kościoła w  Polsce. Za je j 
wstaw iennictwem  może nastąpić ożyw ie
nie religijności wśród młodzieży. Również 
je j w staw ienn ictw o u Boga pomaga oso
bom uzależnionym od alkoholu. Przykład 
życia M ichaliny Chełmońskiej-Szczepan- 
kowskiej pełnego m od litw y  i służby m o
że stać się ważnym wzorem dla dzieci i na
uczycieli.

Można w ięc powiedzieć, że istnieje po
tw ierdzenie charyzmatu i świętości poetki 
w  przekonaniu społecznym. Bez wątpienia 
Michalina jako „zwyczajna kobieta" swoich 
czasów, borykająca się z życiem w  okresie 
dwóch wojen św iatowych musiała w yka
zać się heroizmem cnót, by się nie poddać 
zwątpieniu i rezygnacji. Może w  tym  stano
w ić wzór dla współczesnych kobiet.

„Może twórczość Michaliny Chełmoń- 
skiej-Szczepankowskiej skierowana jest bar
dziej do dorosłych dzisiaj? -  Po to, by przy

pomnieć, że w arto  uczyć patriotyzm u, że 
warto pokazywać wartość pracy. -  Że trze
ba wdrażać dziecko do codziennych obo
wiązków, że ono tego potrzebuje, jeśli ma 
się rozwijać. -  Że trzeba własnym przykła
dem uczyć religijności prawdziwej i g łębo
kiej, a nie magicznej i tylko, „gdy trwoga". -  
Że trzeba dziecku stawiać jasne granice, bo 
tylko takie działanie pomoże mu żyć w  świe- 
cie, gdzie takie granice dla dobra wszystkich 
ludzi istnieją.

Być może więc, nad czym w arto się za
stanow ić, M ichalina Chełmońska-Szcze- 
pankowska jes t dzisiaj bardziej apostołką 
w ychow aw ców  niż dzieci, gdyż uczy jak  
w ychow yw ać i do czego w ychow yw ać. 
Może poetka pomoże dorosłemu człowieko
wi wejść w  delikatną psychikę dziecka i za
trzymać się z szacunkiem przed tą delikatno
ścią. Z szacunkiem, oznacza, nieniszczenie 
tego, co w  dziecku istnieje. Niepozbawianie 
dziecka w iary w  wartości, lecz um ożliw ie
nie mu dostępu do tych wartości i wycho
wanie w  konkretnych wartościach, a nie 
w  pustce. Tego wszystkiego twórczość Micha
liny Chełmońskiej-Szczepankowskiej uczy 
i na to uwrażliw ia"1.

Piotr Szczepankowski-Chełmoński, wnuk po 
etki

1 A. Seredyńska, Zwykła święta, 2012, ar
chiwum domowe Piotra Szczepankowskiego- 
Chełmońskiego.
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^ 3 ^  KSIĘGARSKICH

Joanna Wilmowska

BAJKi Z ŻYCiA

Dorośli, gdy opowiadają dzieciom baj
ki (przynajmniej dopóki ten zwyczaj nie za
g in ie . ) ,  sięgają do własnej wyobraźni oraz 
do całego zestawu wypracowanych przez 
kulturę postaci i rekw izytów. Tymczasem 
maluchy lubią też historie z życia wzięte, 
wspom nien ia i doświadczenia przedsta
wiane zamiast bajkowych fabu ł -  przeko
nała się o tym  Joanna Papuzińska i s tw o
rzyła dla na jm łodszych tom  Jak się koty  
urodziły, w  całości złożony z prawdziwych 
opowiastek o życiu, które dla wielu odbior
ców będzie niemal niemożliwe do w yobra
żenia. I tu ujawnia się jedno ze źródeł popu
larności podobnych historii: brzmią one jak 
bajka dla pokolenia wychowyw anego już 
w  świecie kom puterów i telewizyjnych kre
skówek. Przy tym  Joanna Papuzińska pamię
ta o zainteresowaniach kilkulatków, pisze za
tem o tym , co wszystkie dzieci przy lekturze 
zatrzyma -  o zwierzętach.

Prawdziwa m ia ła być treść książki i to,
0 czym ona opowiada: prawdziwi bohatero
wie i prawdziwe wydarzenia. Chodziło o to, 
żeby nie było w niej żadnych krasnoludków, 
Rokisiów ani tym bardziej elfów, gadających 
kotków i piesków, tylko coś, co naprawdę ży
ło i z czym m iałam do czynienia -  przyzna
je  autorka we wstępie, jakby próbowała się 
wytłumaczyć z publikacji niezwykłej. Na do
wód prawdziwości kolejnych historii prezen
tu je (amatorskie, więc najbardziej domowe
1 swojskie) fotografie przedstawiające bo
haterów i opisywane miejsca. Tak n ie typo

w y tom  rzeczywiście potrzebuje kilku słów 
wyjaśnienia -  jest to bowiem  świetny po
w ró t do dawnych opowieści, które rodzice 
i dziadkowie snuli dzieciom przed snem -  
a na rynku literatury czwartej -  unikat.

Papuzińska dba o to, by w  opow iada
niach nie zabrakło rozbudzającej ciekawość 
tajem nicy -  ale szybko okazuje się, że w y
chowywanym w  mieście maluchom wszyst
ko wyda się tajemnicze, pełne niespodzia
nek i kipiące od wrażeń. Niewidoczny dla 
człowieka kret w  ogródku zamienia się za
tem w  Panią Potworkę, a w  piwnicy niezi
dentyfikow ana Istota rozrzuca i obgryza 
warzywa. Piękną bajkę przypomina oswa
janie wrony, z kolei obserwowanie ptaków 
i owadów, a także narodzin kociąt, pozwa
la uśw iadom ić dzieciom  p iękno p rzyro 
dy -  i zachęcić je do rozglądania się w okół 
na spacerach. Joanna Papuzińska rezygnu
je z infantylności i upiększania opowiadań 
na m odłę dziecięcą. Nie unika mówienia
0 sprawach przykrych (śmierć jednego z ko
ciąt, pułapki zastawiane przez pająka) -  nie 
bagatelizuje ich, podkreślając, że są częścią 
życia -  ale też nie chce przesadnie straszyć 
nimi dzieci. Cały czas uczy kilkulatki miłości 
do natury -  dom, zwłaszcza ten kryty  strze
chą, staje się mieszkaniem wielu stworzeń
1 nawet jeśli niektóre nie budzą zachwytu 
dom owników, mają prawo do istnienia. Pa
puzińska pisze, przyjmując punkt widzenia 
rodziny (zwłaszcza dzieci, chociaż doda
je  komentarze pochodzące od dorosłych)
-  stąd w  opowiadaniach stały zachwyt lub 
przynajmniej podziw wobec mądrości zwie
rząt. Świadomość, że to prawdziwe historie,
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dodaje im jeszcze uroku -  a ponieważ po
za obserwacją przyrody nie ma tu m owy
o dziś modnych rozrywkach, dzieci mogą 
skupić się na tym , co naprawdę piękne. Nic 
nie odciągnie ich uwagi od prezentowanych 
w  tom ie zwierząt -  podziwianych, szanowa
nych i cenionych.

Pouczeniami autorka nie męczy, nie sta
ra się też na siłę nikogo wychowywać. Cier
pliwie tłumaczy, jak postępować ze zwierzę
tami, by były szczęśliwe i m ogły się odwdzię
czyć za pomoc, ale nie powtarza tej lekcji na 
każdym kroku. Uważa, że jednokrotne po
wiedzenie czegoś nawet nie w  tonie mora
łu, a zwykłego podsumowania, wystarczy 
dzieciom: pozwoli się dobrze zorientować 
w  sytuacji i zrozumieć ważną prawdę. Papu
zińska udowadnia zwłaszcza współczesnym 
pisarzom, że wychowywanie przez lekturę 
nie musi polegać na nachalnym powielaniu 
oczywistości i dob itn ie  wyrażanych uwa
gach. Uczyć można też dyskretnie, przemy
cając zaledwie w  książce dające do myślenia 
kwestie i tematy. To niezawodny sposób na 
przekonanie do siebie dzieci, wypracowa
nie wspólne j płaszczyzny porozum ienia, 
a i przygotowanie najmłodszych do później
szych dojrzałych lektur.

Autorka nie fabularyzuje opowiadań. 
Owszem, stara się każde ukształtować tak, 
by w  trakcie czytania rozbudzało ciekawość 
maluchów, dąży do opowiedzenia ciekawo
stek lub przekazania informacji o zwycza
jach konkretnego gatunku, ale rezygnuje 
z bajkowej formy. Od czasu do czasu (nie we 
wszystkich historiach) wtrąca drobne w ypo
wiedzi bohaterów, żeby bardziej zdynam i
zować relację -  n iekiedy z tego zabiegu zu
pełnie rezygnuje i w tedy upodabnia histo
rię do w ieczornych wspom nień. Sugeru
je  wspólnotę doświadczeń, bo wypowiada 
się w  im ieniu rodziny -  ten drobiazg spra
wia, że odbiorcy przyjmą opisane tu wyda

rzenia za naturalne. Bardziej nawet niż od
autorskie wyjaśnienia i zdjęcia przekona to 
dzieci do zaangażowania w  lekturę. A że dzi
siaj opowieści o kom ityw ie  z przedstaw i
cielami w ielu różnych gatunków zwierząt 
brzmią jak  bajka -  tym  lepiej dla odb ior
ców i dla samego tom u, k tóry ucieszy także 
rodziców. Przypomni im bowiem nie tylko 
klim at dawnych polskich (dziś „kultowych") 
kreskówek, ale i historie opowiadane z kolei 
przez ich rodziców. Czy Joanna Papuzińska 
znalazła sposób, by nad książką znów zjed
noczyć pokolenia?

F o tog ra fie  t ra f i ły  na kon iec tom u . 
Chociaż s tan ow ią  do w ó d  na p ra w d z i
wość opow ieści, nie w yd a łyb y  się dz ie
ciom  -  p rzyzw ycza jonym  do g ra ficzne 
go p rzepychu  -  a trakcy jne  na ty le , by 
k ilk u la tk i bez w ahan ia  p rz y s tą p iły  do 
lektu ry. Ilustrac jam i zajął się zatem  M i
ko ła j Kam ler i z a p ro p o n o w a ł dz iec iom  
b a jko w o-k re sków ko w o -hum o rys tyczn ą  
oprawę historyjek. Roi się tu od komicznych 
zwierzaków (czasem w  wyobraźniowych sy-
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tuacjach), ale też dużo jest nawiązań do tre 
ści opowiadań. Rysunki Kamlera przykuwa
ją wzrok i pozwolą maluchom dłużej cieszyć 
się starannie wydaną książką.

J. Papuzińska, Jak się koty urodziły, il. M. Kamler, 
Wydawnictwo „Literatura", Łódź 2013.

Olimpia Gogolin

w  SZPONACH RZECZYWISTOŚCI

Barbara C iw o n iu k  daje się poznać 
przede wszystkim jako autorka pisząca dla 
młodzieży. Jej książki aż trzykrotn ie zosta
ły  docenione przez Polską Sekcję IBBY, cze
go dowodem  są dwie nominacje (pierwsza 
w  kategorii Książka Roku IBBY dla powieści 
Ania, druga to nominacja Igora do programu 
„Outstanding Books for Young People") oraz 
jedno wyróżnienie (2011 r.) za u tw ór Musisz 
to komuś powiedzieć.

W swych tekstach pisarka porusza waż
kie życiowe problemy, z jakim i boryka się 
nie ty lko młodzież, ale i dorośli. Smaku tym
-  niejednokrotn ie budzącym kontrowersje
-  kwestiom dodaje fakt, że są to zagadnie
nia, o których często się mówi i jeszcze czę
ściej słyszy. W ten schemat wpisuje się rów 
nież książka o intrygującym  ty tu le  Uciec ja k  
najbliżej, opublikowana przez W ydawnic
tw o  Literatura w  roku 2010.

B. Ciwoniuk stopniowo wprowadza czy
telnika w  kolejne przestrzenie kreowanego 
świata, a czyni to za pośrednictwem  Justy
ny Szałeckiej, narratorki, a zarazem głównej 
bohaterki powieści. Zasadnicze rysy charak
teru dziewczyny odbiorca ma okazję poznać 
już w  trakcie lektury pierwszego rozdziału. 
Wyłania się z niego portre t klasycznej nasto
latki, uczennicy gimnazjum, której sposób 
wypowiadania się harmonizuje z m łodym  
wiekiem. Prywatny świat Tyśki (tak nazywają

Justynę je j znajomi), m iłośniczki dzieł Szek
spira, koncentruje się w okół szkoły, przyja
ció ł i pierwszej miłosnej fascynacji, Zacha. 
Nic zatem dziwnego, że rozłąka związana 
z wyjazdem chłopca przysłoni je j obraz pro
blemów, jakie rozgrywają się tuż obok, na 
łonie rodziny.

Stan ten  zm ien ia  się d ia m e tra ln ie  
z chwilą, gdy z dom u ucieka starszy brat 
Justyny. Okoliczności prowadzące do te 
go zdarzenia, jak  i jego konsekwencje p i
sarka opisuje z wielką dbałością. Najpierw 
realnie oddaje napiętą -  z powodu konflik
tu pokoleń -  atmosferę panującą w  domu 
Szałeckich, potem zaś przybliża kolejne eta
py przemian, jakie dokonują się w  bohate
rach. Prezentowany wachlarz (nieodm ien
nie sprowadzających się do cierpienia i ocze
kiwania) reakcji na tę tragedię uzupełniają 
konkretne wskazówki dotyczące sposobów 
radzenia sobie w  podobnych sytuacjach. Ci- 
w oniuk nie ogranicza się do podania nazw 
i adresów  stron in te rne to w ych  in s ty tu -
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cji niosących pom oc rodzinom „uciekin ie
rów", ale przytacza fragm enty -  dostępne
go także w  sieci w w w  -  wyw iadu z psycho- 
terapeutką.

Opisane zagadnienie staje się pretek
stem do tego, aby uświadomić (chociażby 
poprzez przytoczoną statystykę) ogromną 
skalę problem u, jakim  są nie ty lko świado
me ucieczki, ale również tajemnicze zaginię
cia wielu realnie żyjących osób.

M otyw  ucieczki nie jest jedynym  poru
szanym w  powieści tematem. Już od p ierw 
szych stron czyteln ik ma styczność z w ie lo 
ma dobrze znanymi i niejednokrotnie poru
szanymi w  mediach wątkami, o których je d 
nak mowa bardziej na zasadzie wzmianki niż 
dokładnego om ówienia. I tak pojawia się 
kwestia oddawania osób starszych do do 
mu opieki, m otyw  omdlenia m łodej dziew
czyny i zaskakującej reakcji obserwujących 
to  zdarzenie ludzi, wątek zaakceptowania 
nowej -  w  dodatku -  młodszej ukochanej 
ojca, kwestia wyśmiewania się ze szkolne
go kolegi ty lko  ze względu na jego  imię, 
a nawet problem  sprzątania psich odcho
dów przez właścicieli.

Wszystkie te, jakże rzeczywiste, m o
tyw y  czynią powieść autentyczną. Wraże
nie to potęgują też przewijające się w  niej 
ty tu ły  znanych f ilm ó w  (np. Shrek), ksią
żek (między innym i Ania z Zielonego Wzgó
rza L. M. M on tgom ery, Roland S. Kinga), 
a nawet nazwy batonów (Góralki). Elemen
ty  te, połączone z plastycznością opisów 
zdarzeń, stanów i emocji bohaterów, spra
wiają, że to nie ty le czyteln ik przenosi się 
w  świat opisanej rzeczywistości, ile opisana 
rzeczywistość zdaje się wychodzić naprze
ciw czytelnikowi.

Dlatego też można uznać Uciec ja k  na j
bliżej za pozycję interesującą nie ty lko dla 
m łodych, dorastających dziewcząt (będą

cych głównym i adresatkami powieści), ale 
i dla ich rodziców.

B. Ciwoniuk, Uciec jak  najbliżej, Wydawnictwo 
„Literatura", Łódź 2012.

Sylwia Gucwa

„PRZYGODY SĄ LEPSZE OD 
PREZENTÓW"

Emilka nie jest zwyczajną dziewczyn
ką. Wiedzie pogodne, beztroskie, w ype łn io
ne miłością życie. Czas upływa je j radośnie 
w  spokojnym zakątku Cichoszewa. To kró
lestwo, w  którym  mieszka wraz z mamą, ta
tą i braciszkiem Andrzejkiem. W oddali szu
mi strumyk, gdzie okiem sięgnąć, widać las. 
Spokojną egzystencję burzy niespodziewa
ne pojawienie się Stefanii. Najprawdziwszej 
żyrafy, która -  ku zaskoczeniu wszystkich -  
potrafi nie ty lko mówić, ale i tańczyć na p ił
ce. Jej w izyta jest dla dziewczynki prawdzi
wą niespodzianką.

Nagle w  sielankę wkrada się rzeczywi
stość. Rodzinę czeka rozstanie. Tata musi 
wyjechać, czeka go pojedynek ze smokiem. 
Po jego odejściu w  domu nic już nie jest ta
kie samo. Mleko ma zielony kolor, pies za
miast szczekać miauczy, a mama ma wciąż 
czerwone oczy. Andrzej Grabowski zwra
ca uwagę na istotny problem , który w  dzi
siejszych czasach dotyka w ielu rodzin: em i
gracji „za chlebem". Afera smoka Nudożera 
to pretekst do zwrócenia uwagi na konse
kwencje takiego wyjazdu i jego w p ływ u na 
rodzinę. Kiedy kot zaczyna szczekać, Emil
ka nie w ytrzym uje . Jest ty lko  dzieckiem, 
ale już wie, że nie może pozostać obojęt
na na to, co się dzieje. Wybiera drogę op ty
mizmu, bo wszystko musi się dobrze skoń
czyć! Siadając wygodnie na grzbiecie żyra
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fy, wyrusza z odsieczą ukochanemu tacie.
I tak rozpoczyna się wielka podróż. Pierwszy 
przystanek to Życzliwice. Jest to  idylliczne 
miasto zawsze pełne uśmiechniętych oby
wateli. To tam Stefania zajada się truskawko
wym i lodami, a w  prezencie od życzliwych 
otrzym uje okulary przeciwsłoneczne. Da
lej już jednak nie jest tak kolorowo. W Po-

nurowie należy ściśle przestrzegać wszyst
kich obowiązujących przepisów1. Bohaterki 
trafiają do zimnego, n ieprzytu lnego kom i
sariatu. To nie miejsce dla przyjaciółki Ste
fanii. Dziewczynka nie znajduje w spólne
go języka z pozbawionymi poczucia hum o
ru policjantami. W takiej sytuacji pozostają 
już ty lko słowa pociechy. Nie m artw  się. Do
tarłyśmy, aż tutaj, więc morze też jakoś poko
namy2. Wiara czyni cuda. Przed oczami po
dróżniczek rozpościera się cudowna kraina: 
Brytania. Na miejscu jednak czeka straszna 
wiadomość: tata został porwany. Bez chwili 
namysłu wyruszają mu na ratunek.

Afera smoka Nudożera wyraźnie nawią
zuje do legend o smokach i dzielnych ry
cerzach. Czy Nudożer jest tak bardzo zły, 
jak  m ogłoby się wydawać? Jest jaroszem, 
w  dodatku bałaganiarzem. To bardzo ludz
kie zachowania. Znudzony nie zjada wszyst
kich żywcem, lecz zasypia. Walka z nim to 
zwykła rozgrywka w  szachy. W arunkiem  
odzyskania wolności są prezenty. I tu ta j po
jawia się pytanie: dlaczego smok jest zły? 
Czyżby dlatego, że kiedy nam czegoś braku
je, najpierw jesteśmy smutni, a potem stajemy 
się ź li3. W izerunek smoka wykreowany przez 
Andrzeja Grabowskiego kłóci się z tym  ste
reotypow ym . W ypełn ioną siarką ow iecz
kę zastępuje rozmowa. Nudożer nie zieje 
ogniem, nie przeraża też strasznym wzro
kiem. Bardzo ła tw o go po lubić zwłaszcza, 
że tak m iło mu patrzy z pyszczka. Smoka 
można też zaskoczyć, trzeba się ty lko tro 
chę postarać. Stefania podejm uje tę próbę 
i smok śmieje się teraz radośnie.

Jakie życie wiedzie Stefania nie znając 
uśmiechu? Żyrafa ma oczy zasnute mgłą 
osa m o tn ien ia . Żyje pozbaw iona  w ia ry  
w  lepsze ju tro . Emilka ma nadzieję, ponie
waż wie, że je j tata wróci. Z kolei żyrafa tę 
skniąc za słońcem, gorącym pustynnym wia
trem  jest w  beznadziejnej sytuacji. Nie ma 
szansy na wyprawę do Afryki. Pomóc może 
je j przyjaźń, bo jak  w iadom o bardzo m iło 
mieć przyjaciółkę. Andrzej Grabowski poka
zuje piękną relację pom iędzy zwierzęciem 
a człowiekiem.

Afera smoka Nudożera to książka o na
dziei. Równocześnie to  mini poradnik, jak 
być dobrym  człow iekiem . Najważniejsze 
to okazywać innym serce, choć czasem nas 
denerw ują. Myśleć o drug im  człow ieku, 
opiekować się słabszymi. Dzielić się tym , 
co się ma. Być rozsądnym i mieć nadzieję, 
że w szystko się uda. W ierzyć, że szczę
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ście jest najważniejsze. Bo każdego można 
oswoić. A dobro powraca.

Humor w  wydaniu Andrzeja Grabow
skiego jest pełen ciepła, ogrzewa serce ni
czym promienie słońca. M iły naszym oczom 
jest obrazek Stefanii podróżującej na w y
godnej kanapie ze szklanką soku pomarań
czowego w  ręce. Przy czym smok i żyrafa 
siedzący razem na turystycznych krzeseł
kach to nie lada w idok.

A utor in tryguje zagadką. Kim jest ta 
jem niczy motorowerzysta przybywający na 
ratunek zawsze wtedy, kiedy jest potrzeb
ny. Czy to czarodziej, a może anioł? A jeśli to 
ty lko życzliwy człowiek? Andrzej Grabowski 
pozostawia tę kwestię naszej wyobraźni.

A. M. Grabowski, Afera smoka Nudożera, il. A. No
wicki, Wydawnictwo „Literatura", Łódź 2011.

1 A. M. Grabowski, Afera smoka Nudożera, 
Łódź 2011, s. 38.

2 Tamże, s. 60.
3 Tamże, s. 81.

Jan Kwaśniewicz

O KATOWICKIM ŻYCIU 
NA ROLKACH

Łódzkie W ydawnictwo Literatura przy
zwyczaiło nas już do szerokiego wachlarza 
oferty skierowanej do młodych czytelników. 
Wydaje wszak najpoczytniejszych autorów
-  jak  choćby Joannę Papuzińską, Barbarę 
C iwoniuk czy Annę Onichimowską. Zwią
zany z w ydawnictwem  jest też inny in tere
sujący autor -  urodzony w  Rudzie Śląskiej 
Kazimierz Szymeczko. Najm łodszym zna
ny jest on ze stałej współpracy ze „Świersz
czykiem". Nie wolno jednak zapominać, że 
je s t on również powieściopisarzem  m ło 
dzieżowym.

Jedna z ostatnich jego książek to Wy
wrotka, opow iadająca o Basi M ularczyk, 
uczennicy jednego z katowickich liceów. Na
stolatki, której sposobem na życie są rolki. 
Są one narzędziem do przemieszczania się 
i do pracy, służą do rozładowywania stresu 
i emocji, a także stanowią nieodłączny ele
ment codzienności.

Basia jest mieszkanką Bogucic. Tu też 
rozgrywają się główne wydarzenia powieści. 
Czytelnik znający Katowice rozpozna zresz
tą więcej miejsc, bo i fam iloki w  Bogucicach 
i Dolinę Trzech Stawów i pom nik Powstań
ców Śląskich. To zresztą charakterystyczne 
jest dla Kazimierza Szymeczki -  wszak ak
cję również w  innych swoich książkach (jak 
choćby w  Świętym w kapeluszu, Fałszerzach 
w sieci czy Pościgu za czarną Hondą) osadził 
w  konkretnych realiach przestrzennych -  
na Śląsku. Opisy miejsc są na ty le charak
terystyczne, że pozwalają bardzo szybko 
czytelnikowi przenieść się w  znane miejsca. 
Kazimierz Szymeczko ma dar umiejętnego 
ich odwzorowywania. Zresztą to ty lko je d 
na z jego zalet.

Bohaterka pochodzi z rodziny dysfunk
cyjnej. Ojciec, po problemach z lokalną ma
fią, został osadzony w  więzieniu. Z sytuacją 
tą nie potrafi sobie poradzić mama Basi. Jest 
bezrobotna, a na utrzymaniu pozostaje jesz
cze mały Pawełek; żyją z zasiłku i z tego, co 
uda się dorobić „na czarno". Nieporadność 
rodzicielki niejako zmusza dziewczynę do 
wzięcia na siebie odpowiedzialności, która 
powinna ciążyć na ojcu. Stara się pomóc ro
dzinie, zarabia robiąc zakupy dla sąsiadek, 
handluje także makulaturą. Jest dobrze zor
ganizowana, znajduje także czas na spotka
nia z innymi rolkarzami i bierze udział w  nie
legalnych wyścigach. Paradoksalnie dom o
we problemy, o ile nie nadają je j życiu sensu, 
to na pewno dodają kolorytu. Pozwalają w y
dobyć najlepsze cechy je j charakteru.
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Książka posiada wartką akcję. Już po 

pierwszych kartach czyte ln ik przenosi się 
w  literacką przestrzeń. Dynamicznie zm ie
niające się wydarzenia nie pozwalają na na
w et odrobinę znudzenia. Jednocześnie lek

tura zmusza do refleksji. Po pierwsze wiele 
mówiąca jest ksywka Basi -  „Wywrotka". Nie 
chodzi tu przecież o częste wywracanie się 
na rolkach, których bohaterka jest m istrzy

nią. To raczej aluzja do wywróconego do gó
ry nogami życia. Do faktu, że nawet najbar
dziej ustabilizowane życie może zakończyć 
się „wywrotką". Bohaterka jednak nigdy się 

nie poddaje. Już od początku pokazuje czy
teln ikow i, że warto walczyć nawet w  najbar
dziej beznadziejnej sytuacji i faktycznie taka 
postawa przynosi efekty. Dziewczyna potra

fi pomóc swojej mamie; potrafi też zabezpie
czyć swoją rodzinę przed mafią.

To ostatnie może czyteln ikow i wydać 
się dość naiwne. To odczucie w ery fiku je  
uważniejsza lektura, która pozwala stw ier

dzić, że wątek ten powstał, aby zdynamizo

wać fabułę, a nie stać się je j g łówną osią.
Wywrotka to przede wszystkim  op o 

wieść o tym , że pasja daje siłę do radzenia 
sobie z przeciwnościami losu, że każdy po

winien znaleźć swoje „rolki", które dadzą mu 
siłę do życia. Dzięki nim we wszystkim od
najdzie sens. To dobra rada. Pozostawia je d 
nak pewien niedosyt. Książka nie daje odpo

wiedzi, jak owo narzędzie przetrwania zna
leźć. M imo to sam fakt, że zmusza czytelnika 
do autorefleksji nad swoim życiem, sprawia, 
że warto po nią sięgnąć.

K. Szymeczko, Wywrotka, Wydawnictwo „Litera
tura", Łódź 2012.

Olimpia Gogolin

NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM 
CZŁOWIEKA JEST PIES

Powszechnie w iadom o, że świat zm ie
nia się w  zależności od tego, kto i z jakiej 
perspektywy na niego spogląda. A co jeśli 
spojrzy się na niego oczami psa? O dpow ie
dzi na to pytanie już po raz drugi udziela
ją Wojciech Cesa rz oraz Katarzyna Terecho- 
wicz. Tym razem czynią to w  książce Nowe 
przygody grzecznego psa, będącej kon ty
nuacją Pamiętnika grzecznego psa, za k tó 
rą autorzy zdobyli trzecie miejsce (w kate
gorii książka dla dzieci w  wieku od 6-10 lat) 
w  II Konkursie Literackim im. Astrid Lind- 
gren w  roku 2010.

Każdy rozdział książki jest opowieścią 
przybliżającą inny fragm ent życia zwierzę
cia, lecz z zachowaniem ciągłości czasowej
i ciągu logicznego zdarzeń.

Bohater, alaskan m alam ut im ien iem  
Winter, nie jest już szczeniaczkiem, ale też
-  m imo ogrom nego wzrostu, za sprawą któ
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rego obcy ludzie często nazywają go „s ło 
niem " -  daleko mu do dorosłości. Wciąż 
uwielbia się bawić i biegać (przy okazji war
to wspomnieć, że W inter nie potrafi zrozu
mieć, dlaczego ludzie nie podzielają jego 
sportowej pasji), lecz odzywają się w  nim 
także instynkty dorosłego psa. To one z je d 
nej strony pozwolą mu poznać smak p ierw 
szego zauroczenia „piękniejszym i" przed
stawicielkami psiej rasy (a konkretnie jedną 
z nich), z drugiej zaś każą czuwać nad bez
pieczeństwem dom u i jego  mieszkańców 
(nawet jeśli m ia łby to  być... kot), a w  ra
zie potrzeby dzielnie bronić rodzinę przed 
nieproszonym gościem. Obrona ta w yda
je  się tym  ważniejsza, odkąd przeprowa
dził się on z całym „swoim  stadem"1 z b lo 
ku do nowego domu, ku uciesze wszystkich 
(zwłaszcza zaś głównego bohatera) otoczo
nego ogródkiem.

M im o że narratorem  opow ieści je s t 
pies i to właśnie „psim i" oczami spogląda
my na świat (W inter „przelicza" wszystko na 
własne wartości, np. test z matematyki m u
si być równie nieprzyjemny jak  szczepienie 
lub brak jedzenia, zwłaszcza gdy jest się tak 
ogrom nym  łakomczuchem jak  Winter), ob 
serwujemy też reakcje ludzi. Autorzy uświa
damiają nam, że to, co często nie podoba 
się właścicielom czworonogów i za co upo
minają oni swojego pupila, n ie jednokro t
nie jest działaniem podejm owanym  przez 
niego w  dobrej wierze. Tyle że „psie" rozu
mienie „dobrej w iary" znacząco odbiega od 
ludzkiej interpretacji tego pojęcia. Świadczy
o tym  chociażby wątek wykopanej przez 
Wintera dziury pod wiśnią, do której nader 
często wpada jego właściciel. Henryk, na
uczony złym doświadczeniem, codziennie 
zasypuje -  choćby ty lko częściowo -  ową 
dziurę. W inter natomiast za każdym razem 
odkopu je  ją  na nowo. Dlaczego? Bo, po

pierwsze, lubi i dba o porządek, po drugie, 
w  upalne dni dziura pozwala mu się ukryć 
przed słońcem, po trzecie, gdyby Henryk 
bardziej uważał, nie wpadałby do niej. Te
go rodzaju ujęcie problem ów pozwala au
torom  na inne, dużo bardziej zdystansowa
ne spojrzenie na ludzkie zachowania i re
akcje. Przytoczone przykłady pokazują też, 
że z punktu widzenia Wintera często to nie 
jego zachowanie jest dziwne, ale zachowa
nie ludzi. Bo przecież nie W inter nazywa 
kundla psem „w ie lorasow ym "2, aby przy
padkiem  wzyw any nie poczuł się urażo
ny i nie on dostaje mandaty za przekrocze
nie prędkości.

Tę swoistą walkę charakterów  boha
ter zabawnie po intu je w  ostatnim  rozdzia
le książki: sam i widzicie, że m iałem  swo
je problemy, ale przyjm owałem  je z życzli
wym pobłażaniem, bo czułem swoim psim 
instynktem , że ludzie chcą dobrze, tylko
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nie zawsze im wychodzi. [...] Chociaż m u
szę przyznać, że trochę mnie to dziw i, bo 
mnie zawsze wszystko wychodzi ja k  trzeba -  
w końcu jestem wyjątkowo grzecznym i p o 
słusznym psem3.

Choć świat, w  którym  wszystko można 
wytłum aczyć i uczynić łatw iejszym  do za
akceptowania, może wydawać się banalny, 
nie brakuje w  nim wzniosłych uczuć: m iło 
ści, przywiązania oraz poczucia odpow ie
dzialności, a także czasu na obdarowyw a
nie otoczenia pozytywną energią.

Poprzez tę ciepłą i napisaną z humorem 
opowieść, w  której można czasami wyczuć 
nutkę dobro tliw e j ironii, autorzy pokazują 
blaski i cienie posiadania psa. Nie pom ija
ją także ważnych informacji na tem at wa
runków, jakie właściciele pow inni zapew
nić swoim pupilom . Jednakże historia ta 
jes t dużo głębsza, dzięki czemu nie ty lko  
w yw ołu je  uśmiech, ale też skłania czyte ln i
ka do refleksji.

W. Cesarz, K. Terechowicz, Nowe przygody grzecz
nego psa, il. J. Rusinek, Wydawnictwo „Literatura", 
Łódź 2012.

1 W. Cesarz, K. Terechowicz, Nowe przygody 
grzecznego psa, Łódź 2012, s. 97.

2 Tamże, s. 4.
3 Tamże, s. 169.

Izabela M ikru t

INNY SEN O SŁAWIE

W poppow ieściach zw yk le  je s t tak, 
że bohaterki, które pragną zaznać sławy
i spróbować życia gwiazdy muzyki rozryw
kowej, czeka sporo pracy, przydaje się też 
szczęście. Ale Hudson Jones nie musi się 
tym  martwić. Dziewczyna jest córką Holli, 
największej gw iazdy pop na świecie. Mat

ka pomoże je j w  kształtowaniu kariery, za
pewni współpracę najlepszych fachowców
i um ożliw i nagranie własnej płyty. Hudson 
zresztą odziedziczyła po niej talent: kom 
ponuje, gra i pięknie śpiewa. A jednak nie 
chce podporządkow ywać się rodzicielce. 
Holla nie uznaje kom prom isów i lubi de
cydować o wszystkim. Z córki próbuje zro
bić kopię siebie: zmienia kształt piosenek 
dziewczyny, planuje każdy je j krok i zm u
sza do posłuszeństwa. Hudson nie umie się 
zbuntować, ale w  końcu reaguje. Konflikt 
z rozkapryszoną matką, która chce przecież 
jak  najlepiej i nie daje sobie wytłumaczyć, 
że krzywdzi córkę, rozwija się, a Hudson. 
jako anonimowa, nikomu nieznana dziew
czyna z ładnym  głosem znajduje sobie ga
rażową kapelę.

Joanna Philbin w  trzecim  tom ie z se
rii Córki, czyli Córki wkraczają na scenę, po
staw iła  na w e ry fiko w a n ie  marzeń o ła 
tw ym  artystycznym sukcesie. W je j książce 
nie ma szczęśliwych zbiegów okoliczności
i chociaż wydawać by się m ogło, że Hudson 
w  mig zrobi wielką karierę, dziewczyna bę
dzie musiała bardzo się napracować, by 
w  końcu osiągnąć to, czego pragnie. Przeby
wanie bezpośrednio w  otoczeniu najwięk
szej gwiazdy nic nie daje, a jeszcze stwarza 
dodatkowe trudności. Philbin scenariusz 
poppowieści rozbudowuje niemal do po
wieści psychologiczno-obyczajowej. Poka
zuje nastolatkom, jak  wysoka może być ce
na sławy, ale też uczy odbiorczynie, że war
to zawsze walczyć o realizowanie własnych 
pragnień. Hudson musi zmienić swoje po
stępowanie, nauczyć się asertywności, od
wagi i samodzielności -  bez tego nie odnie
sie sukcesu, więcej -  stanie się pośm iewi
skiem kolegów. I chociaż zawsze będą przy 
niej wierne przyjaciółki, Lizzie i Carina, to nie 
wystarczy przy tym  trudnym  wyzwaniu.
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Autorka przenosi odbiorczynie w  świat 
z zewnątrz tak piękny, że niemal nierealny
i trudny do uwierzenia. Przedstawia ku li
sy życia na topie, prywatność rozchwyty
wanej (i co z tego, że fikcyjnej) postaci -  
a tu już nic nie układa się tak różowo. Phil- 
bin pokazuje, jak ważny jest dialog, a przy
na jm niej próba rozm owy z najb liższym i, 
a przy okazji też zwraca uwagę na fakt, że 
marzenia różnych osób mogą się bardzo 
różnić i -  trudno uszczęśliwiać innych na si
łę. Tom Córki wkraczają na scenę nie jest pro
stą opowiastką o dążeniu do szczęścia, nie 
jest też, jak  to przeważnie z poppowieścia- 
mi bywa, przedstaw ieniem  uproszczone
go do bólu scenariusza, jak  znikąd dostać 
się na sam szczyt. W ielki świat staje się dla 
autorki pretekstem do lekcji niezależności. 
Udziela je j czytelniczkom w  lekturze, która 
może się podobać.

^ c ó rk ? %
-  w kracza ją  -
— na scenę  t

Bo naprawdę tom  Córki wkraczają na 
scenę to  kawałek dobrej prozy rozryw ko
wej. Owszem, nie unika autorka błędów, ca
łość konstruuje w  oparciu o znany schemat, 
więc w iadomo, jakiego zakończenia się spo
dziewać. Czasem wprowadza sytuacje prze
w idywalne -  na przykład wtedy, gdy Hud
son zapomina o przekazaniu mamie ważnej 
wiadomości, czym w yw ołu je  potężny kon
flikt. To zapomnienie nie okazało się dobrze 
uzasadnione, a do tego już w  jego m om en
cie czytelniczki będą wiedziały, jakie konse
kwencje wywoła owa bierność. Jednak takie 
drobiazgi nie odbierają przyjemności czy
tania, Córki to lekka powieść, napisana sty
lem prostym lecz nie infantylizującym , peł
na celnych obserwacji psychologicznych, 
które przydadzą się zapewne nastoletnim  
odbiorczyniom , bo nie zostały ograniczone 
wyłącznie do w ielkiego świata show-bizne
su. Ciekawie wybrzm iewa nowe spojrzenie 
na tem at związany zwykle z poppowieścia- 
mi dla młodszych nastolatek. Sen o sławie 
przybiera tu kształt, który usatysfakcjonu
je czytelniczki.

J. Philbin, Córki wkraczają na scenę, Wydawnictwo 
Bukowy Las, Wrocław 2012.

Jan Kwaśniewicz

WSZYSTKIE ŁAJKI MARCZUKA, 
CZYLI JAK WYKREOWAĆ 
WIRTUALNEGO BOHATERA

Rynek wydawniczy prezentuje bardzo 
szeroki wachlarz propozycji książkowych dla 
młodzieży. Najczęściej są to pozycje trak tu 
jące o współczesnych problemach: samot
ności, seksie czy używkach. Każda z nich 
staje się swoistym poradnikiem  -  jak m ło
dy człowiek ma poradzić sobie z codzien-
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nymi problemami. Pełnią zresztą podw ó j
ną funkcję: czytający nastolatek może so
bie uświadomić, że nie ty lko on boryka się 
z takim  lub innym problemem; natomiast, 
gdy książkę przeczyta rodzic, to  znajdzie 
w  niej wskazówki, jak  zrozumieć rzeczywi
stość, w  której żyje jego pociecha.

Do takich propozycji należą Wszystkie 
la jk i Marczuka Pawła Beręsewicza, przygo
towane przez łódzkie W ydaw nictwo Lite
ratura.

To powieść m łodzieżowa o potędze 
świata w irtua lnego , przeplatająca wątek 
współczesny z retrospektywnym. Pokazują
ca, jak wykorzystując dostępne każdej oso
bie środki, można wykreować nową rzeczy
wistość czy celebrytę.

Na pierwszych kartach poznajemy ty 
tu łow ego Janka Marczuka, m łodego ch łop
ca, który z narażeniem swojego życia ratuje 
przed zagładą miejscowych Żydów w  czasie
II wojny światowej. To właśnie epizody z je 
go życia, przeplatają się z wątkami głównej 
akcji, która toczy się w  środowisku uczniów 
Gimnazjum nr 12 we współczesnej Chosz- 
czówce -  dzielnicy Warszawy.

Główni bohaterowie to Rafał Konecki
i Adam Zieliński, uczniowie II klasy. Chłopcy
-  „Koniu" i „Z ielu" -  za czasów podstawówki 
przyjaciele, zaczynają ze sobą rywalizować. 
Początkowo są to  sztubackie żarty, poważ
na rywalizacja rozpoczyna się, gdy dyrektor 
szkoły ogłasza konkurs edukacyjny. Nagro
dą w  nim ma być dw utygodn iow y wyjazd 
do Australii. Zdopingowani wizją wygranej, 
chłopcy kom pletują zespoły. Adam ma po
dwójną motywację; oprócz chęci zwycię
stwa, chce odegrać się na Rafale za upoko
rzenie przed koleżanką z klasy. W jego g ło 
wie powstaje przebiegły plan.

Postanawia, że w  ramach projektu po
prowadzi kam panię edukacyjną, mającą

na celu spopularyzowanie lokalnego bo
hatera, jakim  jest Jan Marczuk. Podszywa
jąc się pod dyrektora, wysyła SMS ryw a
lowi, aby ten również zajął się tą postacią. 
Odtąd chłopcy robią wszystko, aby o bo
haterze z okresu wojny usłyszał cały świat. 
Zespół „Ziela" prowadzi działania głównie 
w  Internecie. Do często odwiedzanych ha
seł w  W ikipedii dopisują epizody z udzia
łem  Marczuka. Przy życiorysie Lecha Wa
łęsy pojawia się więc informacja, że był ro
dakiem Jana Marczuka, a przy opisie Polski, 
że jest to ojczyzna Jana Marczuka. Chłopcy 
zapisują się do różnych forów  tematycznych, 
na każdym z nich wmawiają wortalowiczom, 
że Jan Marczuk miał zasługi w  stosownych 
dziedzinach. Po okresie tak wzmożonej ak
tywności zakładają na facebooku oficjalny 
fanpejdż Jana Marczuka. W efekcie w  ciągu 
kilkunastu godzin stronę po lub iły  1132 oso
by, a to  dopiero początek.

W samej akcji i pomyśle nie byłoby nic 
oryginalnego, gdyby nie fakt, że Jan Mar-

PAUtt BEKęStWici
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czuk n igdy nie istniał. Adam Zieliński go 
wykreował. Napisał jego biogram. Następ
nie stw orzy ł jak  najwięcej powiązań z in 
nymi hasłami tematycznymi, aby go uw ia
rygodnić.

W sprytny sposób sprawił, że Rafał Ko
necki spróbował ukraść mu temat, licząc, że 
dzięki demaskacji podczas ogłoszenia w y
ników, skom prom itu je rywala. Nie zdawał 
sobie jednak sprawy z potęgi obiegu in for
macji w  Internecie. Postać Marczuka bardzo 
szybko zaczęła żyć własnym życiem. Została 
nawet wykorzystana do reklamy Coca-Co
li. W efekcie dyrektor postanowił, aby pod
warszawskie gim nazjum  przyjęło im ię Ja
na Marczuka.

Książka ma wartką akcję. Postaci są w y
raziste. Być może czyteln ik będzie m iał w ra
żenie, że g łówni bohaterowie są starsi niż 
w  rzeczyw istości, gdyż ja k  na w spó łcze
snych gimnazjalistów, są zbyt am bitni, lotni
i kom petentni w  w ielu dziedzinach. Jest to 
jednak iluzoryczne wrażenie. Era Facebooka
i tzw . in tu icy jn e g o  korzystania z no w o 
czesnych tech no log ii i oprogram ow ania 
sprawia, że w irtua lny świat jest wyjątkowo 
ła tw o  dostępny, zwłaszcza dla n a jm ło d 
szych pokoleń.

Z jednej strony jest to  świat nieogra
niczony, k tó ry  nie przestaje się rozwijać, 
z drugiej strony jako źródło informacji nie 
jest do końca wiarygodny. Działa trochę jak 
„g łuchy telefon". Często możemy znaleźć 
w  nim  n ies tw o rzone  h is to rie , k tó re  nie 
zna jdu ją  po tw ie rdzen ia  w  rzeczyw is to 
ści. To oczywiście zagrożenie dla m łode
go poko len ia  -  bezgran iczne  zau fan ie  
do In te rne tu , może prow adzić do fa ta l
nych n ieporozum ień . Może je d n a k  w y 
zwolić też pozytywną energię -  mieszkań
cy Choszczówki, zaczęli poznawać sw o
ją  h is to rię  i w spom inać  zapom n ianych 
bohaterów. Kto w ie, być może w ym yślo

ny bohater naprawdę istniał, choć pamięć
o nim nie przetrwała?

Jest to też interesujący pomysł na zwró
cenie uwagi na kwestię zachowania Pola
ków wobec Żydów w  czasie II w ojny świato
wej. Autor pokazuje postawy skrajne. Dzię
ki tem u zabiegowi nie pozwala zapomnieć 
ani o Polakach, którzy zasłużyli na zaszczyt
ny medal „Spraw iedliw y wśród Narodów 
Świata", jak  i o tzw. szmalcownikach. Istot
ne, że robi to w  sposób subtelny. Tak w y
wołany problem  to  swoiste zaproszenie do 
rzetelnej refleksji, pozbawionej niepotrzeb
nych emocji.

Paweł Beręsewicz wykorzystał oryginal
ny pomysł. Sprawne pióro i delikatne szkice 
jako ilustracje to udana kompozycja. Próba 
zwrócenia uwagi na nowe zjawisko kultury 
masowej, jakim  jest Facebook, godna jest 
najwyższego uznania. Wydaje się, że książ
ka mogłaby trafić do kanonu lektur szkol
nych. Jako punkt wyjścia do analizy feno
menu w irtua lnego świata byłaby niezwy
kle cenną pomocą dla pedagogów.

P. Beręsewicz, Wszystkie lajki Marczuka, il. J. Pijew- 
ska, Wydawnictwo „Literatura", Łódź 2012.

Monika Rituk

SENNIE O MIŁOŚCI

W swojej Snubajce Joanna Klara Teske 
stawia na świat wym yślony po to, by przy
bliżyć dzieciom sferę miłości, tęsknoty, przy
wiązania czy smutku. Operuje baśniową au
rą, żeby móc precyzyjnie określać relacje 
m iędzy niezwykłym i, bo wziętym i prosto 
z w yo b ra źn i po s tac ia m i. Na szczerość 
w  dziedzinie emocji pozwala je j dystans baj- 
kowości -  symbolika Snubajki znajdzie więc 
swoich zwolenników wśród dorosłych.
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Bohaterami Snubajki są Sobiepan (je
den z sobiepanów) oraz Marzeńka (przed
stawicielka marzeniek). Od smutnego desz
czu, który potęguje szarość świata, Sobie
pan dowiaduje się, że Marzeńka rozpacza 
z tęsknoty. Pokochała ułudę, nie może zatem 
być szczęśliwa. Tymczasem deszcz zagraża 
w ielu żyjątkom, a uspokoi go ty lko ten, kto 
pocieszy Marzeńkę. Sobiepan podejmuje się 
niełatwego zadania. Ale kiedy m iędzy nim 
a Marzeńką zawiązuje się nić porozumienia, 
nie ma już obaw o losy wymyślonego świata
-  tak samo jak o losy niezwykłej pary. Sobie
pan i Marzeńka odkrywają, na czym polega 
spokojne szczęście wspólnego życia.

Teske snuje swoją bajkę, rozpina ją  m ię
dzy niedopowiedzeniam i i liryzmem, stara 
się nie niszczyć klim atu przez nazywanie 
wszystkiego wprost; bohaterowie więcej nie 
wiedzą niż wiedzą, muszą doświadczać, że
by się przekonać. Ich uczucia pomaga uze
wnętrznić przyroda. Wymyślona kraina rzą
dzi się swoimi prawami, autorka kształtuje ją 
tak, by nie odwracała uwagi od postaci i ich 
przeżyć -  dzięki czemu dzieci skoncentrują 
się na relacjach m iędzy Sobiepanem a Ma
rzeńką i lepiej pojm ą istotę ich nietypowej

egzystencji. Bieżące wydarzenia zwalnia
ją tem po narracji, to, co ważne, m iało m iej
sce w  przeszłości, teraz widać jedynie skut
ki. Chociaż Sobiepan zgodnie z logiką pow i
nien zacząć działać, jego reakcje nie należą 
do zbyt dynamicznych. Trudno się zresztą 
dziwić: zadaniem Sobiepana jest być, o tw o
rzyć się na drugą istotę, wysłuchać i milczą
co wspierać. Zamiast akcji pojawia się zatem 
rozmowa, pełna metaforycznych odniesień
i oparta na charakterystycznym porozumie
niu i zrozumieniu. Tak rodzi się uczucie m ię
dzy Sobiepanem i Marzeńką. Joanna Klara 
Teske odw ołu je  się w  tej książce bardziej 
do nadziei dorosłych, niż do fabuł z litera
tu ry  czwartej. Odrzuca najbardziej natural
ne dla m aluchów sposoby na manifestowa
nie uczuć, je j bohaterowie nie posługują się 
w  tej kwestii głośnymi czynami, a zwykłą b li
skością, która przerodzi się w  przywiązanie. 
Snubajka zapewnia w ięc inne spojrzenie na 
odwieczny w  literaturze temat.

Tym, co zwraca uwagę w  Snubajce -
i wysuwa się na pierwszy plan podczas lek
tury, jest poetyckość i melodyjność stylu. 
Snubajka sprawdzi się jako lektura przed 
snem, kojąca, wyciszona, spokojna i nasta
wiona na dostarczanie obrazków rodzajo
wych zamiast scenek. Teske pokazuje m ło
dym odbiorcom , jak  niebezpieczna bywa 
pogoń za złudzeniami -  ale realnych zagro
żeń unika, wszystko rozgrywa się na płasz
czyźnie duchowej i nie przypraw i dzieci
o przyspieszone bicie serca, zresztą nie 
to jest w  książce ważne. To cenna lektura, 
a przy tym  różniąca się bardzo od mainstre- 
amowych publikacji, przypomina nieco baj
ki opowiadane dzieciom przed snem, prze
nosi najmłodszych do krainy wyobraźni, kra
iny, która będzie bliska dorosłym.

Autorka sama zajęła się ilustrowaniem 
opowieści. Z jednej strony pozwoliło  je j to
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na zasugerowanie podobieństw między bo
haterami (którzy, według tekstu, są przed
stawicielami różnych gatunków) i na uchwy
cenie tego, co wydawało się je j najbardziej 
istotne w  procesie tworzenia pięknej m iło 
ści. Z drugiej jednak strony popełniła Teske 
błąd graficzny, błąd, na który nie pozw o lili
by je j doświadczeni wydawcy. Autorka bo
wiem  wprowadza czarne tło  obrazków, a ry
suje zwykłym i kredkami. Zbyt mały jest więc 
kontrast między scenkami z ilustracji a czer
nią, trzeba będzie się nieco wysilić, żeby po
oglądać rysunki -  ładne, naiwne w  kresce
i dopasowane do rytm u bajki, ale zbyt ciem
ne i zbyt przygnębiające, by zaintrygowa
ły  dzieci i od razu przyciągnęły do lektury. 
Szkoda, bo publikacja -  jak  zresztą wszyst
kie wydawnictwa M im ochodem  -  jest sta
rannie dopracowana pod względem edytor
skim (mimo że autorka nie ustrzegła się kilku 
błędów  w  tekście). Część odbiorców będzie 
jednak urzeczona klimatem Snubajki.

J. K. Teske, Snubajka, Wydawnictwo Mimocho
dem, Lublin 2012.

Olimpia Gogolin

TAJEMNICZE ZNIKNIĘCIE

Marzenia są różne, ale nadzieja na ich 
urzeczywistn ienie zawsze pozostaje taka 
sama. Marzyć może każdy, ale nie wszyscy 
wiedzą, czego tak naprawdę pragną i jakie 
mogą być konsekwencje ziszczenia się pew
nych życzeń. O tym , jak wysoka może być 
cena spełnionych marzeń, przekonuje się 
ty tu ło w y  bohater książki w łoskiego pisa
rza, Gianniego Rodariego, chłopiec o im ie
niu Tonino. Pewnego dnia, tuż przed swoimi 
urodzinami, nachodzi go nieodparta pokusa 
nieodrobienia zadania domowego. Na po
czątku sytuacja ta wydaje się chłopcu nie

zwykła. Jej niedogodność Tonino uzmysła
wia sobie w  chwili, gdy musi pójść do szko
ły, zasiąść w  szkolnej ławce i znaleźć uza
sadnienie dla swego zachowania. Pragnąc 
uniknąć poniesienia ewentualnych konse
kwencji, bohater marzy o tym , aby stać się 
niewidoczny. Nie przypuszcza nawet, że je 
go życzenie może się spełnić. Los jednak 
okazuje się dla niego „łaskawy". Tonino w y
korzystuje w  euforii swą niewidzialność, że
by bezkarnie dokuczać klasowym kolegom
i koleżankom, a nawet płatać fig le samemu 
nauczycielowi.

Psoty jednak szybko tracą swój urok 
(należy zaznaczyć, że każda z nich w yw o
łu je coraz to poważniejsze skutki), a to, co 
w  pierwszej chwili wydawało się wspaniałe, 
niebawem przeistacza się w  przekleństwo. 
Tonino, znudzony niezwykłą sytuacją, pró
buje nawiązać kontakt z otoczeniem, n ikt 
jednak nie może go ani zobaczyć, ani usły
szeć. W yjątkiem jest dziewczyna im ieniem 
Paola. Dlaczego ty lko  ona w idzi chłopca,
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a nawet może z nim rozmawiać? Czy bę

dzie chciała wyciągnąć do niego, osoby zu
pełnie przecież obcej, pomocną dłoń? Czy 
uda je j się mu pomóc? A wreszcie: czy Toni- 
no odnajdzie w  sobie klucz do rozwiązania 

zagadki swojego „zniknięcia"? Tego czyte l
nicy dowiedzą się już z lektury tej ciepłej, 
doskonale łączącej elem enty fantastyczne 
z realnością opowieści w łoskiego klasyka 

literatury dla dzieci.
Mocną stroną książki jest subtelny dy

daktyzm, dyskretnie przemycający funda
mentalne wartości, ale daleki od moraliza

torstwa. To dzięki niemu opowieść o Toninie 
może skłonić czytelnika do głębszych reflek
sji na takie tem aty jak samotność, uczciwość 
czy bezradność. Dostrzeżenie oraz przyswo

jen ie  prezentowanych wartości ułatwia ży
w y język Niewidzialnego Tonina, w  którym  
bezpośredn im  zw ro to m  do czy te ln ika , 
zwracającym uwagę na kluczowe elemen

ty  historii, towarzyszy lekkość pióra.
Dodatkowym i atutam i publikacji, po

za pos łow iem  przyb liża jącym  sylw etkę 
Rodariego, są czarno-biało-szare ilus tra 

cje. Obrazy, s tw orzone przez Agatę Ra
czyńską, przesycone są emocjami, niejed
nokrotn ie też emanują humorem. Czarne 
(prezentujące to, co dostrzegalne dla o to 

czenia) i szare (uwieczniające jedyn ie po 
stać Tonina) kreski, choć w iernie oddające 
treść książki, pozwalają odbiorcom  popu
ścić wodze fantazji.

Niewidzialny Tonino, opublikowany na
kładem W ydawnictwa Bona w  roku 2011, jest 
pierwszą próbą przybliżenia tejże historii 
polskiemu czytelnikowi.

G. Rodari, Niewidzialny Tonino, il. A. Raczyńska, 
Wydawnictwo Bona, Kraków 2011.

Izabela M ikrut

PORWANIE PROFESORA

Kazio (dla w am pirów  Kakakakazio, ale 
przecież -  kto nie zająknąłby się ze strachu, 
gdyby nagle i bez uprzedzenia stanął tw a
rzą w  twarz z przedstawicielem mrocznego 
świata, nawet jeśli przy bliższym poznaniu 
ten okazałby się bardzo miły?) przeżywa ko
lejne przygody związane z wampirami. Prze
prowadzka do Wampirzyc, chociaż począt
kowo niezbyt krzepiąca, przyniosła już sporo 
przygód. Teraz Iwona Czarkowska posze
rza zasięg działań bohaterów i wysyła ich 
do Milusina. Kazio, jego młodszy brat i pies 
oraz mama w  roli opiekunki, jedzie z klasą 
do dom u znanego wampira, profesora Bur- 
gula. Osobno udają się tam wampiry, co za
rządza babcia Fibrycukella: niepokoją ją  do
niesienia o atakach wam pirów, więc ma za-
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miar wyjaśnić tę sprawę. Na miejscu jednak 
okazuje się, że profesor Burgul został po 
rwany i potrzebna jest pomoc. Kazio i jego 
przyjaciele ruszają do akcji.

Iwona Czarkowska serią o Kaziu podbiła 
serca czytelników -  i trudno się temu dziwić. 
Wybrała styl ciepłych, pogodnych i hum o
rystycznych historii, w  których straszne w e
dług tradycji literatury istoty są tak napraw
dę miłe i towarzyskie, walczą ze stereotypa
mi na własny temat, a przy okazji wnoszą 
do lektury posmak inności i aurę ta jem ni
czości: o wampirach we własnym domu nic 
nie wie mama Kazia, za to  sam Kazio zyskał 
w  nich uzupe łn ien ie  rodziny -  o babcię, 
dziadka i rówieśniczkę. Bohater może za
tem  bez obaw przemieszczać się m iędzy 
płaszczyznami zamieszkiwanymi przez ludzi
i wampiry, bo w  obu miejscach ma zapew
nioną dyskretną opiekę. Ponieważ w  po 
przednich częściach autorka uporała się 
z naszkicowaniem zasad powieściowego 
świata, w  tej może już oderwać się od Wam
pirzyc i dom u Kazia i nieco zm ienić prze
strzeń. Wprowadza też wyraźny wątek kry
minalny, dotąd raczej łagodnie przedsta
wiała współpracę i porozumienie obu stron, 
teraz wreszcie ma szansę zmierzyć się z w y
zwaniem, jakim  bez wątpienia jest krym i
nalna powieść dla maluchów. Bo Czarkow
ska nie traci humoru i lekkości pióra, w p ro 
wadza dawkę emocji znaną z klasycznej li
teratury czwartej (Kazio musi działać pod 
osłoną nocy, by mama o niczym się nie do 
wiedziała), um iejętnie stopniu je napięcie, 
a przy tym  wciąż na uwadze ma ciepło i ser
deczność, która łączy bohaterów. Towarzy
stwo Przyjaźni Ludzko-Wampirskiej ma się 
świetnie. Jeszcze ty lko trzeba wyjaśnić za
gadkę porwania.

Przygody Kazia są bardzo krótkie, a du
ży druk i spora liczba ilustracji sprawiają, że 
dzieci mogą sięgać po te tom iki i samodziel

nie śledzić doświadczenia chłopca i w am pi
rów. N ikt się tu niczego nie przestraszy, n ikt 
nie będzie m iał koszmarów. Nie zabraknie 
adrenaliny, ale to  ze względu na rozwój fa
buły, a nie kreacje wam pirów. Autorka dba
0 to, by książka spodobała się dzieciom -  
a i aby przypadła do gustu ich rodzicom, któ
rzy znajdą w  niej dowcip, lekkość i ciekawą 
akcję. To dobry sposób, by przyzwyczajać 
dzieci do lekcji czytania.

Czarkowska lubi bawić odbiorców. Czy
ni to za sprawą ironii, zachowań wam pirów  
(babcia Fibrycukella musi stale m itygować 
dziadka Hongogarda), dowcipów  słownych 
(do Kakakakazia dołącza Apsikantek) oraz 
burzenia stereotypów. U Kazia czosnek trak
towany jest jako wielki przysmak i przy oka
zji lekarstwo na wszystkie fizyczne i psy
chiczne dolegliwości, jada się go na surowo
1 dodaje do każdej potrawy -  także do dese
rów. W książkach n ik t się tem u nie dziwi, je 
dynie czytelnicy odczuwać mogą lekki nie
pokój na myśl, na przykład, o lodach czosn
kowych. Iwona Czarkowska dobrze czuje się 
w  stwarzanej przez siebie przestrzeni, nie 
zaprzecza sobie samej i buduje dla boha
terów  oraz odbiorców świat przyjazny i m i
ły. Kazio jest postacią, której nie da się nie 
lubić -  to  zwykły chłopiec, skłonny do roz
maitych wybryków, dobrze wychowany, ale 
przy tym  lubiący przygody i nowe wyzwa
nia. Każdy z wam pirów  z kolei ma swój w y
razisty charakter -  z takim  zbiorem indyw i
dualności nudno być nie może. Trzeci tom ik 
przygód Kazia, Kazio w miasteczku pełnym  
wampirów  ty lko potw ierdza, że sukces w y
dawniczy dwóch pierwszych części nie był 
przypadkowy: Iwona Czarkowska ma swój 
styl, ma pomysł na książeczki o Kaziu -  i umie 
ten pomysł świetnie zrealizować.

I. Czarkowska, Kazio w miasteczku pełnym wam
pirów, il. O. Reszelska, W ydaw nictw o Wilga, 
Warszawa 2012.
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Monika Rituk

NIE DLA WRAŻLiWYCH

Bohater, który jest inny, zyskuje często 
w  literaturze czwartej szansę na udow od
nienie swoich zdolności czy ukrytych ta len
tów  w  sytuacji ekstremalnej, gdy bezradni 
są „zwyczajni" członkowie jego społeczno
ści. Tym schematem posługuje się Janet Fo- 
xley w  powieści Mały olbrzym. Z niewysokie
go bohatera kpią wszyscy, łącznie z przed
staw ic ie lam i rodziny. M ikrus przegryw a 
w  konfrontacjach z m łodszym i silniejszym 
bratem, nie im ponuje w  szkole i właściwie 
nie czeka go świetlana przyszłość. Ale kie
dy odkrywa, że jako jedyny może zmieścić 
się w  ubranie m ałoluda, sytuacja d iam e
tralnie się zmienia. Mikrus nie ty lko potra
fi naprawić wyrządzone przez brata szko
dy, pomóc tacie w  zarabianiu na dom i ujeż
dżać smoka -  może nawet uratować małą 
dziewczynkę. A w tedy stanie się prawdzi
wym  bohaterem.

Janet Foxley porusza się szlakami prze
tartym i przez Shreka i w  swojej powieści raz 
po raz sięga po „obrzydliwości", m otyw y 
jeszcze do niedawna zakazane w  literaturze 
czwartej, bo sprzeczne z zasadami dobre
go smaku. W Małym olbrzymie im ohydniej, 
tym  lepiej -  świat o lbrzym ów skonstruowa
ny jest podobnie do rzeczywistości Shreka
-  dżdżownice stanowią przysmak, a pod
czas święta najważniejszy będzie konkurs 
„beków  i pierdów". Część wrażliwszych od
biorców za takie rozwiązania autorkę potępi, 
ale tu na wrażliwość nie ma miejsca, powieść 
została wymyślona tak, aby bawić dzieci n i
skim humorem i ciągłym przekraczaniem 
granic. Świat olbrzym ów jest brzydki i suro
wy, nie da się na to nic poradzić -  dla Foxley 
to punkt do odbicia się do późniejszych bo

haterskich wyczynów małego olbrzyma. Tyl
ko wyraźna zmiana klimatu i kodeksu war
tości um ożliw i przedstaw ienie sfery innej 
niż ludzka -  Foxley stawia na dość prosty 
zabieg: w  krainie o lbrzym ów normą jest to, 
co u małoludów stanowi wykroczenie i nale
ży do e lem entów tabuizowanych. Spodoba 
się to rozwiązanie zwłaszcza dzieciom, które 
lubią niegrzeczność i „niedozwolone" książ
kowe historie. Towarzystwo, w  jakim  obra
ca się mały olbrzym, ubogie jest we wzorce 
do naśladowania i mało komu przyjdzie do 
g łow y poszukiwanie w  nim pozytywnych 
stron. Ale po rodzinie Troglodyckich moż
na się przecież tego spodziewać.

Janet Foxley bawi się też humorem in
nego rodzaju: o lbrzym y przechowują ta j
ną księgę m ałoludów , przekonane, że to 
p rzedm io t o m ocy m agicznej -  tym cza
sem tajemnicza księga zadziwi czytelników. 
W Małym olbrzymie są również m otyw y do-
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bre, nawiązujące do klasycznych wartości. 
Bohater próbuje uratować tych, którzy by
li jego prześladowcami, dba o dobro smo
ków i nie chce, by mała dziewczynka wpadła 
w  ręce ogrom nej królewny i stała się żywą 
zabawką, lub, co gorsza, obiadem -  w  zaląż
ku przyjaźni także dostrzec można skrywa
ne wcześniej dobre serce bohatera. Foxley 
zdecydowanie nie chce przytłaczać odbior
ców morałami, rezygnuje z pouczeń, ale m i
mochodem wplata do fabuły metamorfozę 
części postaci i udowadnia, że w  świecie o l
brzym ów nie ty lko konkursy bekania cieszą 
się uznaniem.

To jedna z tych popkulturow ych p ro
dukcji, które raczej nie przejdą do historii 
lite ratury czwartej. Nie wnosi nic nowego, 
za to  wykorzystu je zdobycze przełamują
cych tabu historii. Miejscami wzbudza nie
smak czy niechęć -  ale raczej u dorosłych niż 
w  docelowej grupie odbiorców; młodzi czy
teln icy nie będą mieli nic przeciwko lektu
rowym  obrzydliwościom . Steve Wells, au
to r ilustracji, także próbuje się dostosować 
do konwencji przełamywania granic -  w y
chodzi z rysunkami na marginesy stron, su
geruje, że kartki są brudne, posługuje się 
kleksami, prostym i szkicami, które w zbo
gaca o dodatkowe komentarze, stara się, by 
tom  od strony graficznej wyglądał jak brud- 
nopis. I to do Małego olbrzyma pasuje.

J. Foxley, Mały olbrzym, il. S. Wells, Wydawnictwo 
Bukowy Las, Wrocław 2012.

Izabela M ikru t

FILOZOFIA UCZUĆ

Niby wszyscy wiedzą, co to takiego. Ale 
kiedy przychodzi m om ent na zdefiniowanie 
albo po prostu na udzielenie zwięzłej odpo
wiedzi, milkną, bo nagle okazuje się, że wca

le nie tak ła tw o to wytłumaczyć. Uczucia -  
te uświadamiane już od najmłodszych lat
-  wiążą się z wieloma coraz bardziej skom
plikowanymi refleksjami. Bo właściwie skąd 
wiadom o, że rodzice kochają swoje dzieci? 
Skąd biorą się kłótn ie z najbliższymi? Dla
czego czasami dzieci wo lą tow arzystw o, 
a innym razem chcą zostać same? Takich py
tań pojawia się w  tom iku Uczucia. Co to ta
kiego? sześć. Na każde z nich pada kilka nie
kiedy naiwnych, ale krótkich i rzeczowych 
odpow iedzi. Odpowiedzi brzmią tak, ja k- 
by udzielały ich dzieci, które nie mają żad
nych w ątp liw ości co do przedstawianych 
kwestii. I w  zasadzie tu zaczyna się cała pra
ca odbiorców.

T ek s t

Każda odpowiedź, na pierwszy rzut oka 
sensowna i logiczna, zostaje skomentowa
na serią pytań. Pytania te nakazują zwery
fikowanie pierwszej op in ii, a przynajmniej 
porządne zastanowienie się nad nią -  udo
wadniają bowiem , że znalezienie takiego 
wyjaśnienia to dopiero początek wszelkich 
wątpliwości. Oscar Brenifier pokazuje, jak
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nieoczywiste są uczucia -  i jak  bardzo uza
leżnione od chwili czy sytuacji. Bo jeśli ozna
ką miłości rodziców miałoby być przytulanie
i całowanie swoich pociech, to co z chwilami, 
kiedy na pocałunki nie ma się ochoty -  czy 
w tedy miłość wygasa? Na te dodatkowe py
tania odpowiedzi już nie padają, przynajm 
niej nie w  wersji tekstowej. Pojawiają się za 
to  małe rysuneczki, które pozwolą dziec
ku uświadomić sobie lub pojąć znaczenia
i treści ukryte w  pytaniu. Reszta należy już 
do odbiorców, którzy pow inni przemyśleć 
te kwestie i ewentualnie przedyskutować 
z bliskimi. Brenifier zmusza do refleksji -  nad 
tą książką nie da się zwyczajnie przejść do 
porządku dziennego, trzeba ją przepraco
wać w  sobie. Tekstu jest tu niewiele, a m i
mo wszystko to  bardzo wymagająca lek
tura. Może się zresztą okazać, że dla malu
chów m im o wszystko łatwiejsza niż dla ich 
rodziców, którzy niekoniecznie na co dzień 
zastanawiają się nad precyzowaniem sensu 
poszczególnych stanów emocjonalnych. Tu 
potrzeba precyzji, logiki i głębokiego zasta
nowienia. Każdy rozdział (czyli zestaw pro

ponowanych odpowiedzi i pytań pom ocni
czych) kończy krótki komentarz wyjaśniają
cy część wątpliwości, które m ogły się w  cza
sie lektury narodzić.

Każdą kwestię ilu s tru ją  tu  m alu tk ie
i niepozorne figurki z w ielkim i dziobonosa- 
mi. To one mają uświadamiać dzieciom, ja 
kie uczucia pojawiają się w  określonych sy
tuacjach -  i one też bez zbędnych słów za 
to sugestywnie o tych uczuciach przypom i
nają. Chociaż w  większości przypadków ko
ślawe i szkicowane jakby od niechcenia nie
wprawną ręką, budzą sympatię i zaufanie. Są 
na ty le małe, żeby nie odwracać uwagi od 
istotnych tem atów  poruszanych w  książce, 
a i na ty le atrakcyjne, że dzieci bez trudu 
przekonają się do lektury. Oscar Brenifier 
porusza zagadnienie potrzebne w  proce
sie intelektualnego i emocjonalnego rozwo
ju  malucha, a zarazem swoją publikacją do
ciera także do dorosłych, którym może przy
pomnieć o potrzebie refleksji nad skom pli
kowanym światem uczuć.

O. Brenifier, Uczucia. Co to takiego? il. S. Bloch, 
Wydawnictwo „Zakamarki", Poznań 2012.
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ABSTRACT

2013 was proclaimed, by Polish Parliament, the Year o f Julian Tuwim -  em inent poet 
and writer. The editors o f “Guliwer" decided then to  dedicate the first issue of this year to 
Julian Tuwim. The issue is opened w ith  an article by Krystyna Heska-Kwaśniewicz „A bout 
Julian Tuwim, Not Necessary in a Jubilee Way". In the section Inscribed in Culture you can 
find also Adrian Szary's „School of Mr. Tuwim or Axio logy in Poet's Fairy Tales", Piotr Rusz
kowski^ „God in the Poetry o f Julian Tuwim", as well as an article by Katarzyna Chrobak de- 
voted to common themes in poems of Julian Tuwim, Jan Brzechwa and Wanda Chotomska. 
In addition to issues related to the Year of Julian Tuwim we have placed in the section also 
a tex t by Jan Wnęk discussing pedagogical issues in n ineteenth-century children's literatu- 
re and Angela Bajorek's study on sex education in contem porary literature for children.

Next section Joy o f Reading is opened w ith  „Two Masters -  One Work. Julian Tuwim's 
Poems for Children in Musical Interpretation o f W ito ld Lutosławski" by Krystyna Zabawa.

Grażyna Lewandowicz-Nosal is an author of reviews o f three books, which has been 
published in Poland lately, and which are also dedicated to Julian Tuwim („Tuwimowo", 
„B loody Julek! About, How Tuwim Became a Poet", and „M y Brother Wizard".

Patrycja W dowiak discussed a continuation o f Julian Tuwim's mischievous sense of hu- 
mour in the literary o u tpu t o f Michał Rusinek. In the section Joy of Reading there are also 
articles: „A Child and His Worlds" by Marek Kątny and „Who Is Isabella Swan from  the Ste
phenie Meyer's Tw iligh t" by Alina Zielińska.

The next section Between the Child and the Book contains Maria Radziszewska's ar
ticle about interesting museal exhib ition at Cyprian Norwid Voivodship and Public Libra- 
ry in Zielona Góra, as well as Alina Zielińska's „Visiting Rumcajs".

In the section From Various Drawers you can find in form ation on literary com peti- 
tion  fo r youth organized by a school in Poznań, report from  International Day o f Children's 
Books in the library (Książnica Beskidzka) in Bielsko-Biała and a tex t com m em orating 
Michalina Chełmońska-Szczepankowska.

As usual we publish also reviews o f new releases in Polish market o f children's books. 
This tim e our reviewers presented books by Joanna Papuzińska, Barbara C iwoniuk, 
Andrzej Marek Grabowski, Kazimierz Szymeczko, Paweł Beręsewicz, Joanna Klara Teske, 
Iwona Czarkowska, Wojciech Cesarz and Katarzyna Terechowicz. We also in form  o f books 
by foreign writers, like J. Philbin, G. Rodari, J. Foxley, O. Brenifier.

Enjoy your reading.

Transl. Wisława Bertman
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Konto: Bank Śląski SA w Katowicach, oddział w Katowicach 
29 1050 1214 1000 0007 0142 4046

Na blankiecie wpłaty należy wpisać: 
„Prenumerata Guliwera na rok 2013"

Adres redakcji: 
Biblioteka Śląska 

Redakcja „Guliwera" 
Plac Rady Europy 1,40-021 Katowice 

tel.32 2 0 8 3  875, 32 2 0 8 3  718

Zrealizowano w  ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa 
ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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