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PODRÓŻE „GULIWERA

Zawsze zastanawiała mnie ulotność pamięci o wydarzeniach artystycznych, z ta
kim mozołem i samozaparciem przygotowywanych przez wszelakiej maści pasjo
natów, którzy ogromnym nakładem energii - a nierzadko - i marnowanego cza
su przygotowują imprezy dla wielu czy jedynie elitarnego kręgu adresatów. Dla dzie
ci i dla dorosłych. Owi herosi współczesnej biuralistyki nie tylko próbują zorganizo
wać owo przedsięwzięcie kulturalne, ale i starają się zdobywać na ten cel fundusze. 
Nie tylko piszą wnioski do instytucji dysponujących funduszami (wielkimi, małymi - nie
ważne), gromadzą z perfekcyjną dokładnością dokumentację, recenzje, opinie, podpisu
jąc ich każdą stronę, a po skserowaniu raz jeszcze pieczętując i sygnując „za zgodność 
z oryginałem", sprawdzając i zawożąc do miejsca przeznaczenia, pamiętając o potwierdze
niu w kancelarii przyjmującej wniosek, by jeszcze raz uzupełnić całość, tym razem zwra
cając uwagę na właściwe (poziome) przybicie pieczątki. Wreszcie pozostaje nam czeka
nie na wynik, efekt naszych starań. Pozytywny? Negatywny? Nijaki? A gdy przyznano do
finansowanie piętnastu pierwszym beneficjentom, to dlaczego pominięto - trzynasty, pe
chowy, właśnie nasz. Pomijam już drobiazgi - poszukiwanie innych sponsorów, instytucji 
partnerskich, patronat medialny.

Jakże odległy jest świat dojrzałej, rozbuchanej i wszechogarniającej biurokracji od atmo
sfery spotkań, intelektualnych podniet, rozmów o odległym świecie artystycznych uniesień. 
Ale i satysfakcji, okrojonej, bo pomniejszonej o efekt zabiegania i gorączkowych poszuki
wań. Wreszcie wytchnienie. Do następnego razu.

A co pozostaje po gorączce szalonych poczynań? Wspomnienia uczestników, krótka 
notatka prasowa (wszak nie ma tu żadnego, atrakcyjnego dla „przeciętnego Kowal
skiego" skandalu), może jeszcze informacje w radiu, ale już nie w telewizji państwo
wej, która głośno i nachalnie wiąże nierozerwalnie swoją misję i posłannictwo z abo
namentem. I być może właśnie w imię specyficznie acz perfekcyjnie dokładnie poj
mowanej misji, w przededniu Święta Niepodległości miast honorowania „Ambasa
dorów Polszczyzny" (Tadeusza Konwickiego, prof. Franciszka Ziejki, Jacka Dehnela, 
Bartłomieja Chacińskiego, prof. Andrzeja Szczeklika, prof. Doroty Simonides, abp. Ta
deusza Gocłowskiego oraz wielkich popularyzatorów kultury polskiej na świecie: 
prof. Yi Lijun - polonistki z Pekinu, prof. Barbary Rzyski - fizyka nuklearnego z Brazylii 
czy dr Anny Barańczak z Uniwersytetu Harvarda) transmitowano zaściankową imprezkę 
z wręczania jakichś tam lokalnych „złotych dziobów". Za to w Warszawie.

Mój przyjaciel, od lat śledzący wektory wyborów warszawsko-centrycznych znawców 
kultury, tak skomentował tę sytuację: „Cóż, stolica sięga do Żoliborza, Polska - do Grójca, 
a jeszcze chcą sobie «Patriota» ustawić".
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Daleki jestem od solidaryzowania się z ironią mojego przyjaciela. Mnie jedynie intrygu
je to, co dzieje się z dokumentacją po imprezach adresowanych do dzieci, z zaprosze
niami, plakatami i opisami wydarzeń, a może też z podpisami uczestników owych spotkań. 
Może właśnie wśród tych podpisów znajdą się nazwiska przyszłych „Ambasadorów Polsz
czyzny", skutecznie konkurujących z Dodą Elektrodą.

A swoją drogą cieszyć się należy, iż 16 października 2008 roku, w Oświęcimiu, w czasie 
wręczenia Nagrody im. Kornela Makuszyńskiego - nie, nie, nie Dodzie Elektrodzie - powo
łano Centrum Literatury Dziecięcej, specjalizujące się w gromadzeniu ulotnych świadectw 
naszej aktywności twórczej i popularyzatorskiej. Zapewne tam znajdą się dokumenty, któ
re za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat dowodzić będą oryginalności i niekonwencjonalności 
naszych poczynań. Pozostanie to, co najważniejsze - najprawdziwsza prawda o nas.

Jan Malicki
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WPI SANE
W KULTURĘ

Aleksandra Marciniak

ZJAWiSKO iLUSTROWANiA 
WŁASNEJ TWÓRCZOśCi 
LiTERACKiEJ. 
MAŁGORZATA MUSiEROWiCZ 
JAKO „KOBiETA RENEs ANs u "

Małgorzata Musierowicz znana jest 
przede wszystkim jako autorka książek dla 
dzieci i młodzieży. Twórczość ta przyniosła 
jej znaczącą popularność, nie tylko na tere
nie Polski. Jest laureatką licznych wyróżnień, 
zdobyła między innymi I nagrodę na IV Bien
nale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu Złote Ko
ziołki za powieść Szósta klepka, a II nagrodę 
w kolejnej edycji konkursu za Kwiat kalafio
ra. Największym sukcesem było wpisanie 
w 1982 roku tejże powieści na Listę Hono
rową im. H.Ch. Andersena.

W niniejszym tekście nie zamierzam 
jednak skupiać się na talencie pisarskim Mał
gorzaty Musierowicz, ale na ilustracjach jej 
autorstwa, którymi wzbogaca własne utwo
ry literackie. Jest ona osobą w pełni prede
stynowaną do tego zajęcia, z uwagi na ukoń
czone studia w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych na wydziale grafiki1.

Funkcja ilustracji w książce 
młodzieżowej

Na początku warto wyjaśnić, czym jest 
ilustracja oraz jakie pełni funkcje. W Ency
klopedii wiedzy o książce znajdziemy nastę
pującą definicję:

Związane z treścią książki i czasopisma 
uzupełnienie w postaci oryginalnego lub za

pomocą właściwej techniki zreprodukowane- 
go rysunku, ryciny, obrazu lub zdjęcia fotogra
ficznego. W szerszym znaczeniu jest to rów
nież ornament zdobiący kartę tekstu, treścią 
swą odpowiadający charakterowi książki2.

Rola ilustracji w książce przeznaczonej 
dla czytelnika nastoletniego nie jest już tak 
duża jak w przypadku publikacji dla małych 
dzieci, których kontakt z treścią utworu od
bywa się wyłącznie za pośrednictwem ry
sunku. Grafika powinna jednak wspoma
gać percepcję i wpływać na głębsze prze
życie utworu, a także wprowadzać dziecko

Rys. Małgorzata Musierowicz

w świat sztuki3. Młodzież większą uwa
gę zaczyna przywiązywać do samej treści 
utworu, postaci, wydarzeń. Ilustracja mo
że jednak nadać właściwy kierunek toko
wi myślenia, zainspirować, wyjaśnić niedo
mówienia, czasami stanowi twórcze prze
kształcenie widzianego świata. Dobrze, gdy
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grafika zachęca do fantazjowania, kształtu
je wyobraźnię4.

Niezwykła ilustratorka
Swoją przygodę z ilustracją książkową 

Małgorzata Musierowicz rozpoczęła nie
długo po studiach. Dorywczo projektowała 
okładki na zlecenie Wydawnictwa Poznań
skiego, a po urodzeniu dzieci postanowi
ła, że sama będzie ilustrować książki, któ
re napisze5. Jej publikacje adresowane do 
najmłodszej publiczności, wydawane przez 
„Naszą Księgarnię" w serii Poczytaj mi mamo, 
były graficznie opracowywane przez Wandę 
Orlińską, Mirosława Pokorę, Stanisława Roz
wadowskiego i Mieczysława Kwacza. Twór
czość przeznaczoną dla nastolatków ilustro
wała niemal zawsze samodzielnie, wyjąt
kiem jest okładka Kłamczuchy z 1995 roku, 
którą projektował Bogusław Orliński6.

Irena Socha i Ewelina Nowak piszą: 
Małgorzata Musierowicz jako autorka i ilu-

Rys. Małgorzata Musierowicz
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stratorka wykazała znakomite zrozumie
nie i wyczucie istoty książki dziecięcej, jej 
intersemiotycznej natury; tekst i ilustra
cja stanowią tutaj jedność, wzajemnie się 
dopełniają i wzbogacają. [...] Styl ilustra
cji autorki na równi z tekstem kształtuje ka
tegorię odbiorcy wirtualnego wpisanego 
w ów tekst, dopełniając wewnątrzteks- 
towe sygnały odczytań. [...] Słowem, 
w znacznej mierze dzięki ramie wydawni
czej książki Musierowicz tworzą kontekst od
bioru intymnego i wspólnotowego zarazem, 
kontekst budujący więzi, intensyfikujący tym 
samym przekaz literacki, w którym bogate 
w odcienie emocjonalne więzi przyjacielskie 
i rodzinne stanowią wartości naczelne7.

Warto wspomnieć o oficynach wydaw
niczych, z którymi współpracowała Małgo
rzata Musierowicz. W sumie było ich dzie
więć. „Nasza Księgarnia" wydała łącznie 33 
edycje jej książek, głównie w latach 80. Od lat 
90. autorka publikuje w łódzkiej firmie Aka
pit Press, wcześniej 5 części Jeżycjady ukaza
ło się w „Znaku". Na swoim koncie ma rów
nież między innymi współpracę z Wydawni
ctwem Poznańskim, Bestsellerem oraz Wy
dawnictwem „a5".

Jej książki zawsze zajmują wysokie miej
sca na listach bestsellerów. O ich popularno
ści przesądzają miłe kreacje bohaterów, bli
ska czytelnikom tematyka rodzinna i szkol
na, bijący z kart optymizm, humor, auten
tyczność i realizm. Młodzi odbiorcy czują się 
rozumiani, ich problemy zostają zauważone, 
ale nie próbuje się tu moralizować8.

Z pewnością niemały wpływ na powo
dzenie Jeżycjady ma oryginalna szata gra
ficzna. Wesołe okładki, szczególnie tych 
części wydawanych przez Akapit Press, za
projektowane przez Małgorzatę Musiero
wicz, ukazują radosną, a czasem tajemniczą 
twarz głównego bohatera bądź bohaterki



danej części cyklu. Sylwetki te 
w niczym nie przypomina
ją modelek, które spogląda
ją na nas z każdego koloro
wego czasopisma. Są to oso
by takie jak my - przeciętne, 
a zarazem unikatowe, mające 
swoje tajemnice. Ilustratorka 
nie próbuje idealizować świa
ta - pokazuje go takim, ja
ki jest, bez zbytniego upięk
szania. Jej twórczość sygna
lizuje, że liczy się nasze wnę
trze, a jeśli ono jest piękne, to 
i nasza twarz wyda się urocza.
Dzięki takim okładkom osoby, 
które nie znają twórczości Mał
gorzaty Musierowicz, przypad
kiem mogą sięgnąć po książ
kę, by poznać historie prezentowanych na 
nich postaci.

Także wewnątrz każdej części Jeżycja
dy znajdziemy liczne ryciny. Ukazane są tu 
zarówno sylwetki bohaterów, wcześniej za 
pomocą słowa opisane w książce, jak i krajo
brazy. Artystka poprzestaje na tonacji czar
no-białej, co daje pewną swobodę interpre
tacji. Znany jest zarys, ale sami możemy na
dać koloryt oglądanemu rysunkowi. Dzięki 
takim ilustracjom czytelnik ma szansę zwe
ryfikować swoje wyobrażenie o postaci lite
rackiej z wizją autorki.

Nieco inną funkcję pełnią ilustracje 
w niedawno wydanej książce Małgorzaty 
Musierowicz Na gwiazdkę9. Tutaj znajdzie
my ryciny będące gotowymi szablonami, 
z których wykonać można bożonarodzenio
we aniołki i ptaszki na choinkę według pro
jektu artystki. Unikatową atmosferę budują 
miniaturowe grafiki, zamieszczane na margi
nesach, prezentujące między innymi świece, 
pierniczki, ciasteczka oraz produkty spożyw
cze niezbędne do przygotowania potraw,

których przygotowanie pole
ca autorka.

W swoich zbiorach posia
dam trzy części Frywolitek10, 
wydawanych w latach 2000
2004 przez Akapit Press. Tutaj 
niewielki rysunek rozpoczyna 
i kończy niemal każdy felieton. 
Zabieg taki sprzyja odbiorowi 
tekstu, wprowadza w jego te
matykę, czasem podsumowu
je, skłania do refleksji.

Nie ulega wątpliwości, że 
ilustracje Małgorzaty Musie
rowicz mają specyficzny styl 
i klimat. Każdy wierny czytel
nik z pewnością potrafi odróż
nić jej kreskę od innych. Jedno 
spojrzenie na zamieszczony 

w książce obrazek wprawia w lepszy nastrój, 
przywołuje wspomnienie nawet dawno czy
tanej historii.

Zjawisko ilustrowania własnej 
twórczości literackiej

Nowy słownik literatury dla dzieci i mło
dzieży11 podaje ponad 130 nazwisk ilustrato
rów książek dla czytelników niedorosłych, 
jednak wśród nich nie ma żadnej osoby, któ
ra byłaby jednocześnie autorem utworów li
terackich. Są tu graficy, malarze, architekci, 
krytycy literaccy, scenografowie, ale nie ma 
pisarzy-ilustratorów. Może to wskazywać, iż 
dość rzadkie jest połączenie tychże profesji, 
dlatego tym bardziej warto poświęcić uwagę 
twórczości Małgorzaty Musierowicz.

Przeszukując czeluście Internetu, udało 
mi się odnaleźć kilka nazwisk osób, które zaj
mują bądź zajmowały się „dekorowaniem" 
swoich utworów. Wśród nich warto wymienić 
Petera Greenawaya, który znany jest głównie 
jako znakomity reżyser filmowy. Z wykształ-
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TRZECI TYDZIEŃ ADWENTU

Rys. Małgorzata Musierowicz

cenia jest jednak malarzem i w młodości uda
ło mu się „popełnić" kilka tekstów, które włas
noręcznie zilustrował.

Drugim Anglikiem, łączącym obie pro
fesje, był William Blake (1757-1827), tworzą
cy iluminacje i sztychy do tomików poezji 
swego autorstwa, między innymi do Poe- 
tical Sketches (Szkice poetyckie) z 1783 roku 
oraz There Is No Natural Religion (Nieistnienie 
naturalnejreligii). Najsłynniejsze zbiory jego 
wierszy i rycin to Songs of Innocence (Pieśni 
niewinności) z 1789 roku i Songs of Experience 
(Pieśnidoświadczenia) z 1794 roku12.

Współczesny ilustrator własnych utwo
rów to szwedzki bajkopisarz, Sven Nord- 
qvist, z wykształcenia architekt. Zdobył on 
wiele literackich nagród i jest jednym z 18. 
członków Szwedzkiej Akademii Książek dla 
Dzieci. W Polsce znane są następujące jego 
książki: Kiedy mały Findus się zgubił, Tort uro

dzinowy, Goście na Boże Narodzenie, Polowa
nie na lisa, Rwetes w ogrodzie13.

Niedawno za sprawą filmu biograficz
nego przypomniano nam postać Beatrix 
Potter (1866-1943), która była literackim 
objawieniem początku XX wieku. Jej książ
ki od 100 lat cieszą się niesłabnącym powo
dzeniem. Autorka pisała opowieści dla dzie
ci, ale przede wszystkim je ilustrowała. Bea- 
trix pokochała życie na wsi, zwierzęta i sztu
kę. Dzięki rodzicom była częstą bywalczynią 
galerii sztuki, a także pobierała lekcje rysun
ku. Pasjonowało ją tworzenie obrazków pre
zentujących zwierzęta. Z czasem prace te za
częły pojawiać się na pocztówkach i ilustra
cjach książkowych.

Pierwszą opowieść, Piotrusia Królika, 
stworzyła w 1893 roku dla chorej córki swo
jej przyjaciółki. Niestety, została ona odrzu
cona przez 6 wydawców, dlatego autorka 
postanowiła wydać ją na własną rękę. To 
zachęciło firmę Frederick, Warne & Co., któ
ra wcześniej odmówiła publikacji Piotrusia 
Królika, do wydania go w 1902 roku. Książka 
błyskawicznie osiągnęła status bestsellera, 
sprzedając się w nakładzie 28 000 egzempla
rzy. Kolejnych 7 historyjek, opatrzonych ilu
stracjami pisarki, ukazało się w latach 1902
1905, przynosząc wydawnictwu rekordowe 
zyski. Beatrix Potter publikowała rocznie je
den do dwóch nowych tytułów14.

Z powyższych przykładów wynika, że 
bycie jednocześnie pisarzem i ilustratorem 
może okazać się dochodowe. Jaka jest za
tem przyczyna rzadkości tego zjawiska? Po 
pierwsze - z pewnością brak zdolności. Trud
no wymagać, aby ktoś obdarzony talentem 
literackim, posiadał jednocześnie zacięcie 
do rysunku. Czy jednak połączenie obu tych 
umiejętności jest pożądane? Według mnie 
można wskazać następujące zalety:
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• pisarz i ilustrator w jednej osobie mo
że przekazać czytelnikowi pełen obraz 
stworzonej fikcji. Operuje nie tylko 
słowem, ale i prezentuje własne wizje 
w formie graficznej;

• wykluczony jest konflikt artystów, 
a także problem nienadążania grafika 
za tempem płodności pisarza. Taka sy
tuacja miała miejsce na przykład w wy
padku książek Marcina Pałasza, publi
kowanych przez wydawnictwo Akapit 
Press, z którym obecnie związana jest 
Małgorzata Musierowicz;

• ułatwienie dla wydawców, którym 
tekst i ilustracje dostarcza jedna, 
wszechstronnie utalentowana osoba. 

Można znaleźć także mankamenty po
łączenia profesji:
• istnieje prawdopodobieństwo, że 

wszechstronny talent okaże się pu
łapką. Czasami spojrzenie na tekst 
przez osobę postronną może dać lep
sze efekty. W wyniku starcia opinii 
dwóch artystów prawdopodobne jest 
powstanie wspaniałego dzieła. Arty- 
sta-grafik może wpłynąć pozytywnie 
na artystę-literata;

• łatwo wyobrazić sobie również sytu
ację, gdy osoba pisząca i ilustrująca 
swoje książki ugnie się pod ciężarem 
pracy, zwykle wykonywanej przez ze
spół ludzi, powodując opóźnienia pro
cesu wydawniczego.

Została tutaj ukazana sylwetka nie
zwykłej pisarki - ilustratorki, której książ
ki inspirują i bawią kolejne pokolenia. Jej 
twórczość, choć przeznaczona dla nastolet
nich dziewcząt, czytana jest również przez 
płeć męską oraz kobiety, które okres doj
rzewania mają już dawno za sobą. Sekre
tów tej popularności upatruje się najczęś
ciej w języku utworów, niezwykłych kre
acjach postaci. Jednak, czy Jeżycjada po

zbawiona rycin, które wyszły spod ręki 
Małgorzaty Musierowicz, byłaby tym sa
mym cyklem? Mam wrażenie, że nie. Prze
cież to dzięki ilustracjom autorskim może
my spojrzeć Gabrysi Borejko prosto w twarz 
i odwzajemnić uśmiech Noelce, a czytając 
Czarną polewkę, skrzywić się na widok pod

starzałego Ja
nusza Pyzia- 
ka.

Mam na
dzieję, że uda
ło mi się w tym 
krótkim szki
cu udowod
nić, że autor
ka Frywolitek 
ma nie ty l
ko lekkie pió
ro do pisania 
utworów li
terackich, ale 
również „lek
ki ołówek" do 

Rys. Małgorzata Musierowicz szkicowania 
sylwetek na
szych ulubio

nych postaci. Wierzę, że dzięki jej talen
tom, kolejne pokolenia nastolatków nie 
przestaną czytać, a wielu z nich, tak jak 
mnie przed laty, proza Musierowicz za
chęci do częstego sięgania po książki. 
A może kiedyś spotkam jakąś młodą osób
kę, która wyśle do mnie Eksperymentalny 
Sygnał Dobra?
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Izabela Tumas

WSPOMNiENiE. W PiĄTĄ 
ROCZNICĘ ŚMiERCi DOROTY 
TERAKOWSKiEJ

To już pięć lat bez Doroty. Pisarki, któ
ra kilka lat temu poważnie zawładnęła wy
obraźnią czytelników, uruchamiając po pro
stu swoją. Czy jej książki nadal cieszą się po
pularnością? Pomimo braku spotkań autor
skich, wywiadów w prasie i przymilania się 
czytelnikom - czyli tego wszystkiego, co 
sprzyja promocji literatury? Sprawdzam 
w trzech bibliotekach miejskich. Wypoży
czenia utrzymują się na stałym poziomie, 
nie ma sytuacji, żeby na półkach wszystkie 
powieści stały jednocześnie.

Zaglądam na stronę internetową1. Księ
ga gości: tam dopiero widać, że czytelni-
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cy jej książek dopisują - i w dosłownym, 
i przenośnym tego słowa znaczeniu. Wpi
sy do księgi pojawiają się różnie, co dwa, 
trzy dni, czasem codziennie - to o czymś 
świadczy. Bezustannie ktoś jej książki od
krywa dla siebie. Z uwag czytelników wy
wnioskować można jedno: literatura, którą 
stworzyła Terakowska, bardzo przypadła im 
do gustu - bo porusza, bo otwiera oczy na 
inność, bo pozwala znów uwierzyć w sie
bie, znaleźć stracone gdzieś po drodze siły 
do życia. Pełno tam podziękowań za wzru
szenia, za cenne przemyślenia, które wpadły 
do głowy podczas lektury. Czasami nie wia
domo, czy czytelnik wie, że Dorota nie żyje. 
Dużo jest bezpośrednich zwrotów do pisar
ki, a pomiędzy nimi pojawia się od czasu do 
czasu słowo wyjaśnienia od córki, że Jej już 
z nami nie ma...

Przez te pięć lat tak jakoś się składa, że 
Terakowska co jakiś czas nam o sobie przy
pomina. A to, kiedy do księgarń trafiła książ
ka Moja mama czarownica - śmiała biogra
fia Doroty autorstwa jej córki, Katarzyny T. 
Nowak2, albo ostatnio, przez film 33 sceny 
z życia3, do którego scenariusz napisała i któ
ry wyreżyserowała Małgorzata Szumowska, 
druga córka pisarki. I chociaż Szumowska 
w każdym z wywiadów bagatelizuje wątek 
autobiograficzny, to ci, którzy znali Tera- 
kowską (choćby tylko przez lekturę jej bio
grafii) i jej rodzinę, zgadną, że to film o tej 
rodzinie właśnie.

W matce głównej bohaterki - popu
larnej autorce kryminałów - bez trudu do
strzegą Dorotę i jej zmagania z chorobą za
kończone śmiercią. Notabene pisarka chęt
nie czytała kryminały, bo twierdziła, że ich 
lektura ułatwia jej później konstruowanie 
we własnych powieściach akcji trzymającej 
w napięciu. Kiedy na ekranie pojawia się pa
ląca papierosa na szpitalnym łóżku(!) chora, 
która mówi: - A ja głupia myślałam, że jak

się je brokuły, to się nie dostanie raka - wie
my, że Dorota napisała tak kiedyś naprawdę 
w e-mailu do Jacka Dukaja4. Inna scena: ko
bieta traci kontakt z rzeczywistością, ale 
nagle przychodzi jej ochota na ciastecz
ka - takie dziwne, posypane cukrem, które 
dawali na przyjęciach. To też znamy - taką 
dokładnie sytuację ze szpitala opisała Kaśka 
w książce o matce5. Ojciec filmowej bohater
ki to znany dokumentalista, sławny w epo
ce PRL-u, który umiera niedługo po swojej 
żonie. Jego pierwowzorem jest oczywiście 
Maciej Szumowski, mąż Doroty. Pojawiają 
się również inne postaci mające swoje od
powiedniki w rzeczywistości. Nie umiałam 
patrzeć na ten film inaczej niż na historię 
perypetii rodzinnych pisarki i jej ostatnich 
dni. Przez ten obraz ona po raz kolejny do 
nas wraca, znów się przypomina. Ogląda
łam go i właśnie przypomniały mi się pew
ne rzeczy.

Podczas pobytu na Mazurach wyło
wiłam kiedyś z jeziora piękne, białe łabę
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dzie pióro. Przywiozłam je do domu i scho
wałam. Czułam, że kiedyś będzie mi po
trzebne. I rzeczywiście. Na pogrzeb Doroty 
nie kupiłam kwiatów - wzięłam właśnie to 
pióro, bo tylekroć wspominała, że muzyka 
skrzydeł łabędzich robi na niej niesamowite 
wrażenie, zresztą pisała też o tym - choćby 
w Tam, gdzie spadają anioły. Nie położyłam 
go jednak na grobie - ktoś by je pewnie wy
rzucił potem ze zwiędłymi kwiatami. Zebra
łam się na odwagę i w ostatniej chwili we
tknęłam w róże, które razem z trumną po
wędrowały w ciemność. Po powrocie do do
mu coś mi mówiło, że powinnam zadzwonić 
do Szumowskiego, nawet pomimo tego, że 
rodzina prosiła o nieskładanie kondolencji. 
Zwyciężył zdrowy rozsądek i zigno rowała m 
to przeczucie, nie chciałam przeszkadzać ro
dzinie w tak trudnych chwilach. Potem do
wiedziałam się, że Szumowski prosił córkę
o odnalezienie dziewczyny z piórem. Chciał 
ze mną porozmawiać, ale nie wiedział, gdzie 
mnie szukać. Niecały miesiąc później zmarł. 
Tyle przeczucia. Teraz cuda.

Nie skasowałam nigdy z książki tele
fonicznej w moim aparacie numeru tele
fonu Doroty Terakowskiej. W czasie, kie
dy pisałam recenzję Mojej mamy czarow
nicy6 przydarzyła mi się przedziwna rzecz: 
późnym wieczorem rozdzwonił się tele
fon. Spojrzałam na wyświetlacz i poczułam 
gwałtowny skurcz w gardle i pulsowanie 
w skroniach. Na ekranie komórki wyraź
nie wyświetliło się nazwisko: Terakowska... 
Sprawa szybko się wyjaśniła: pani, której 
przydzielono dawny numer pisarki, pomy
liła się wybierając numer telefonu z klawia
tury i dodzwoniła się akurat do m nie. Nie
prawdopodobne? A jednak się wydarzyło. 
Ja i tak wiem, że nasza Czarownica - Doro
ta maczała w tym palce.

Z opisanych tu wydarzeń płyną nastę
pujące wnioski: nigdy nie ignorujcie prze-

czu ć, wypatrujcie cudów, czytaj cie Tera kow- 
ską. I pamiętajcie o niej!

1 Witryna Doroty Terakowskiej <http:// 
terakowska.art.pl>

2 K. T. Nowak, Moja mama czarownica. 
Opowieść o Dorocie Terakowskiej. Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 2005.

3 Film wszedł na ekrany kin 7 listopada
2008 r. Podczas 61. Międzynarodowego Festi
walu Filmowego w Locarno otrzymał nagrodę 
specjalną jury - Srebrnego Lamparta, a na Festi
walu Filmowym w Gdyni 2008 - nagrodę m.in. 
za reżyserię.

4 K. T. Nowak: dz. cyt., s. 24.
5 Tamże, s. 26.
6 I. Tumas, Czarownice to nie wymysł. „Guli

wer” 2005, nr 4, s. 42-45.

Katarzyna Slany

DROGA OSTATNiEGO 
WiZJONERA

(...) Bogowie zawsze mieli wszystkie wady
i zalety ludzi,

gdyż to ludzie powołali ich do istnienia.
Dorota Terakowska, Samotność Bogów

Bohater Samotności Bogów (Jon) osa
dzony zostaje w baśniowo-mitycznej cza
soprzestrzeni, w której dochodzi do zderze
nia religii politeistycznej z monoteistyczną. 
W płaszczyźnie teologicznej uosabia roz
dartą tożsamość ludu, którego hermetycz
ny świat oparty na magii, rytuałach szamań
skich i wielobóstwie został poddany proze
lityzmowi wyznawców monoteizmu i któ
ry nie jest w stanie a priori zinterioryzować 
narzuconej nowej wiary. Reprezentuje spo
łeczność archaiczną, którą cechuje myślenie 
symboliczne, ujawniające się w braku wy
odrębniania różnorodnych form ze świata 
przyrody i wzajemnym przenikaniu się te
go, co naturalne z nadnaturalnym1.
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W postaci Jona kumuluje się więc zwal
czana przez monoteistów plemienna świa
domość mityczna, zgodnie z którą kosmos 
jest wewnętrznym, indywidualnym przeży
ciem, a człowiek stanowi jedność ze świa
tem natury2.

W płaszczyźnie symbolicznej Jon jest 
Bohaterem Drogi, Homo Viatorem, który 
odczuwa potrzebę przekroczenia orbis in
terior (hermetycznej przestrzeni środka) 
i wkroczenia w orbis exterior (otwartą prze
strzeń peryferii). Jego Drogę wyznacza kla
syczny schemat wyprawy bohatera mitów 
inicjacyjnych (oddzielenie - inicjacja - po
wrót)3, która jest metaforą ludzkiego losu 
i symbolizuje wewnętrzną wędrówkę czło
wieka, będącą przyczynkiem do indywidu
alnego rozwoju duchowego i intelektual
nego4. Droga jest kierunkiem interpretacji 
samego siebie5 i pozwala Bohaterowi do
trzeć do uniwersalnych sensów egzysten
cjalnych. Jako wędrowiec wkracza więc 
w obszar transgresji, która wymusza na nim 
określone poznanie.

W płaszczyźnie metafizycznej jest zaś 
Wizjonerem, ostatnim w plemieniu męż
czyzną powołanym do szamaństwa - Bo
haterem Wybrańcem, który w trakcie swej 
inicjacyjnej szamańskiej wędrówki uczest
niczyć będzie w momentach archetypo
wych, kluczowych dla dziejów ludzkości i w 
konsekwencji umrze w wyniku rozpoznania 
wielkich prawd determinujących los każde
go człowieka.

Ideologia szamańska, którą wprowadza 
autorka do powieściowej rzeczywistości, 
występowała w magiczno-religijnym życiu 
społeczeństw archaicznych, w których sza
man był magiem, znachorem, kapłanem, mi
strzem techniki ekstazy, specjalistą od tran
su, przewodnikiem dusz ludzkich do Krainy

Cieni, łącznikiem między bogami a wspól
notą, medium rozmawiającym z duchami 
i wybrańcem bogów mającym dostęp do 
sfery sacrum6. Szaman to ten, który jest poru
szony7 i który osiąga rejony świętości nieosią
galne dla innych członków społeczności8. 
W historii Terakowskiej szamanizm trakto
wać należy jako uniwersalną cechę wierzeń 
religijnych, swoisty zespół fenomenów spa
jających różne systemy religijne9. Ideologia 
szamańska odgrywa ogromną rolę w dzie
jach Jona, który na tle swego plemienia wy
różnia się oznakami powołania i zmuszony 
zostaje do „wejścia” w inny stan świadomo
ści, w którym odbywa wizyjną wędrówkę po 
„innych” światach, stając się w finale osobo
wością maniczną - szamanem10, który roz
poznaje tajemnice życia11.

Jego misyjna natura i odmienność 
ujawniają się w chwili przekroczenia tabu
- symbolicznego miejsca na rzece, oddzie
lającego interioryzującą nową wiarę wio
skę od świątyni pradawnego boga, zwane
go Bezimiennym12, którego figura jest ale
gorią przemijającej wiary politeistycznej. 
Rozdarta tożsamość plemienia zostaje więc 
zegzemplifikowana poprzez stygmatyzację 
powieściowej przestrzeni. Tabu znajduje się 
bowiem na granicy dwóch światów13 - daw
nej i nowej wiary. Według wierzeń ludów ar
chaicznych celem tabu jest ochrona osób 
nim obłożonych14, tutaj ludu, który próbu
je zapomnieć o lęku przed gniewem porzu
conych bogów. Z drugiej jednak strony tabu 
ma charakter ambiwalentny, gdyż wywołuj e 
lęk, ale zarazem potrzebę jego przekrocze
nia15. Tam, gdzie jest tabu, należy więc szu
kać mediacji16, gdyż wymusza ono transgre
sję, zmianę kondycji ludzkiej17.
Rysunek 1. Wizualizacja tabu -  punktu granicznego 
na rzece oddzielającego przestrzeń chrystianizowaną
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od św iątyn i boga reprezentującego odrzuconą 
w iarę politeistyczną

Jon stojąc na zakazanym brzegu, od
czuwa zew Bezimiennego, zaś według ideo
logii szamańskiej poczucie zewu ze strony 
boga oznacza posłannictwo do bycia szama- 
nem18. Powołanie Jona dostrzega całe ple
mię, nadając mu przydomek Jona w Dro
dze, zgodnie z tradycją szamańską, według 
której powołany przez bogów zyskuje no
we imię19. Jego opiekunem i mentorem staje 
się stary szaman, który pomagać mu będzie 
w bezpiecznym przejściu duchowej inicja
cji. Mistrz Bohatera uzmysławia mu jednak, 
że w wyniku społeczno-religijnych transfor
macji wprowadzonych przez Kościół katoli
cki, czasy szamanów minęły, wraz z umie
raniem dawnej religii umierają także jej ka
płani. Jon zostaje więc odarty ze swej ple
miennej funkcji, ale nie ze swej szamańskiej 
tożsamości, czyli nie ze swego przeznacze
nia. Jako klasyczny Bohater Drogi musi udać 
się w podróż, gdyż ten, kto wszedł w obszar 
transgresji duchowej, nie może zaniechać 
swej wewnętrznej drogi, nawet jeśli ma być 
ona okupiona cierpieniem.

Właściwa podróż Bohatera rozpoczy
na się w chwili wstąpienia na Kamienną 
Drogę, wiodącą do świątyni opuszczonego 
bóstwa, będącą symboliczną bramą, przez 
którą wkracza on do labiryntu nieświado
mości. Według ideologii szamańskiej bogo

wie pouczają przyszłego szamana poprzez 
sny i wizje20, dlatego Jon będzie zmuszony 
błądzić w wizyjno-onirycznym labiryncie 
różnych czasoprzestrzeni aż zrozumie sens 
swojej wędrówki. Jako Wizjoner znajduje się 
w stanie zmienionej świadomości i wkracza 
w „głąb psychiki”21. W stanie transowym je
go wizje składają się z obrazów zapamię
tanych i fantastycznych, które zlewają się 
w jedno22, obejmując wchłonięty przez Jo 
na już w dzieciństwie konflikt plemienny, 
dotyczący przymusowej akceptacji chrześ
cijańskiej tożsamości, stanowiącej przeci
wieństwo dotychczasowej „mitycznej” toż
samości plemienia.

Świątynię Bezimiennego identyfiku
je Jon z centrum umierającej wiary politei- 
stycznej, z przestrzenią sacrum, „miejscem 
środka” łączącym bóstwo z tysiącami wier
nych, którzy niegdyś wędrowali ku niemu 
w labiryncie kamiennych dróg, aby składać 
krwawe ofiary. Miejsce dawnego kultu obja
wia Jonowi naturę Bezimiennego, któremu 
wyznawcy przypisali potencjał Zła drzemią
cy w człowieku i uczynili go personifikacją 
mrocznej strony natury człowieka, nadając 
mu status boga Cienia.

Kamienna rzeźba boga usytuowana 
w centrum świątyni stanowi w szamańskiej 
inicjacji Jona swoiste axis mundi, symbo
liczną „oś świata” łączącą sferę realną z za
światami23. Aby wkroczyć w sferę wizji, Jon 
wspina się po ciele boga ku jego oczom ni
czym po symbolicznej Drabinie Kosmicznej 
lub Drzewie Kosmicznym, które w mitologii 
szamańskiej stanowią podstawowe „osie 
kosmiczne”, a następnie zjednoczony z bó
stwem doświadcza uczucia wznoszenia się 
w górę i przekraczania granic ziemi24.

Kolejne wizje Jona mają układ koncen
tryczny, w którym punktem wyjścia i punk
tem dojścia, swoistym „pępkiem” świata25, 
jest plac Bezimiennego, sfera centrum oto
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czona peryferiami26 fantazmatycznych cza
soprzestrzeni, które odpowiadają „szamań
skim” zaświatom27.

W trakcie swej inicjacji szamańskiej Jon 
trzykrotnie zarzuca swoją rozdartą tożsa
mość psychologiczną28 (rzeczywistą) i „wy- 
projektowuje” ze swej nieświadomości toż
samości transgresyjne (fantazmatyczne) 
adekwatne do alternatywnych światów, 
w których się znajduje, oraz postaci anta
gonisty i protagonisty - alter ego i ego al- 
ter. Zgodnie bowiem z ideologią szamań
ską ekspansja nieświadomości powoduje 
eksterioryzację inicjowanego, czyli wycho
dzenie poza ramy swej „ziemskiej” tożsa
mości oraz projektowanie ducha opiekuń
czego - przewodnika i ducha - sobowtó
ra, opozycjonisty29, którzy towarzyszą mu 
w wędrówkach po „innych” światach30. War
to dodać, że duch opozycjonista, ego alter, 
jest nie tylko groźnym antagonistą „ja” Bo
hatera, ale przede wszystkim zdeprawowa
nym sadystą, mordercą spełniającym jego

utajone, najbardziej mroczne marzenia31. 
Wewnętrzne duchy - opiekuna i sobowtó
ra - stanowią więc część psyche Bohatera, 
która w normalnych stanach jest niedostęp
na jego świadomości i ujawnia się dopiero 
podczas szamanienia32. „Wyprojektowany- 
mi” duchami są: Chłopiec Psychopata - sym
bolizujący Cień kolektywny ludzkości i Cień 
indywidualny Bohatera oraz Dziewczyna 
z Domremi (Joanna d'Arc) - figura dobro
ci, symbolizująca zasoby dobra drzemiące 
w ludziach i samym Bohaterze. Ich rolą 
w szamańskiej inicjacji Jona będzie pomoc 
w zrozumieniu objawionych mu w trakcie 
fantazmatycznej drogi sytuacji archetypo
wych, które generować będą dalsze losy Bo
hatera, jego plemienia oraz całej ludzkości.

W trakcie swych węd rówe k Jon dociera 
do następujących czasoprzestrzeni:
1) współczesnej, w której następuje zawią

zanie akcji inicjacyjnej, sfinalizowane 
w ostatnim etapie drogi przyjęciem pew
nej określonej postawy życiowej;

2) średniowiecznej, w której ginie Joanna 
d'Arc, a jej śmierć objawia Jonowi fana
tyzm religijny Kościoła katolickiego, któ
rego władza trwała kilka wieków, a ob
jawiała się stosowaniem okrutnych kar 
względem wyznawców innych religii, ale 
i wyznawców własnych. Mowa tutaj o woj
nach krzyżowych, świętej inkwizycji, iz
bach tortur, stosach, topieniu, rozczłon- 
kowywaniu, wieszaniu, miażdżeniu i in
nych sposobach masowej eksterminacji 
heretyków33. Jon obserwując dominację 
wyznawców Chrystusa i ich pomysły na 
zadawanie cierpienia bliźnim, zaczyna ro
zumieć sentencję Lukrecjusza, iż: Niepo
dobna zważyć zło, które zrodziło się z wia
ry w bogów!34;

3) starożytnej, w której Jon jest świadkiem 
życia i śmierci Jezusa Chrystusa, twórcy 
wiary chrześcijańskiej. Ten archetypowy 
moment uświadamia Bohaterowi przy
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czynę powstania nowej religii, która zro
dziła się z ludzkiego pragnienia wyniesie
nia się ponad świat przyrody w sfery poza
ziemskie. W wizji Jona „nowa” wiara opa
rta na nieśmiertelności Boga i człowieka 
pozwoliła ludziom uczynić swym domem 
upragnione niebo35. Historia Jezusa uzmy
sławia mu również przyczyny upadku 
„nowej” wiary. Nowy Bóg jawi mu się bo
wiem jak twór słaby, który pozwoliwszy 
się zdradzić, szybko stał się instrumentem 
wykorzystywanym do najbardziej per
wersyjnych i okrutnych zbrodni;

4) współczesnej, w której następuje zakoń
czenie akcji inicjacyjnej. Ta czasoprze
strzeń najbardziej poraża Jona, gdyż 
w obserwowanym przez 
niego świecie połowa lu
dzi jest niewierząca, zaś 
druga połowa ma swoich 
indywidualnych bogów, 
a poszczególne narody 
mordują się nawzajem 
z imieniem swych bogów 
na ustach.

Jak pokazuje powyż
sze streszczenie czasoprze
strzennych wypraw Boha
tera, ostatni tunel nieświa
domości, w który wkracza, 
jest zarazem pierwszym.
Wędrówka Bohatera zata
cza więc koło i powraca on 
do czasoprzestrzeni współ
czesnej.

Wyprawa inicjacyjna Jona przedstawia 
przechodzenie społeczeństw od pogaństwa 
poprzez chrześcijaństwo aż do ateizmu i ma 
charakter doświadczenia religijnego. W fi
nale drogi Jonowi objawiona zostaje na- 
turalistyczna teoria religii, według której 
historia bogów okazuje się być jedynie hi
storią ludzkości, gdyż według koncepcji au

torki to ludzie są twórcami poszczególnych 
religii, a każdy bóg z czasem zostaje zinsty
tucjonalizowany przez swego wyznawcę, 
który czyni go głównym ogniwem określo
nej ideologii.

Ekspansja nieświadomości powodu
je więc, że w sferze inicjacji Jona docho
dzi do transpozycji doświadczeń zewnętrz
nych na wewnętrzne, co sprawia, że Boha
ter rozdarty między „starą” a „nową” wiarą 
w swoich wizjach obserwuje ideologiza
cję wszystkich religii świata z obrazami ich 
najgorszego zdeprawowania, które stwo
rzone przez człowieka, człowiekowi pod
legają. Rozpoznanie religijne prowadzi go 
do podjęcia tragicznych i konformistycz-

nych decyzji, które odczytywać należy jako 
szamańską wskazówkę dla rozdartego we
wnętrznie plemienia, dla którego jedynym 
sposobem ocalenia przed stosami okaże się 
konformistyczna interioryzacja nowej wia
ry. Jako Ostatni Wizjoner spełnia więc swo
ją rolę i naukę wypływającą z bytowania 
w zaświatach przekazuje plemieniu.

Rysunek 2. Wizualizacja koncentrycznej drogi Bohatera, w której 
poznaje dzieje historii religii.
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Ukazana poprzez dzieje Bohatera natu- 
ralistyczna wizja religii bliska jest teorii re
ligii Ludwika Feuerbacha, zgodnie z którą 
ludzka potrzeba tworzenia bogów wynika 
z pragnienia przynależności do czegoś wyż
szego, tylko to jest bowiem przedmiotem czci 
religijnej, tylko to jest bogiem, co może prze
klinać lub błogosławić, szkodzić lub pomagać, 
zabijać lub dawać życie, darzyć radością lub 
wypełniać grozą36.

W świetle tej koncepcji, proponowa
nej przez Terakowską, każda religia łatwo 
przemienić się może w fundamentalistycz- 
ną ideologię, której przedstawiciele dla uzy
skania określonych korzyści gotowi są po
święcić wiele krwawych ofiar. Bóg Cienia czy 
Bóg Dobroci są tutaj tworami czysto ludzki
mi, którymi łatwo manipulować w imię prag
nień wielkich zbiorowości lub poszczegól
nych jednostek. Ponadto są niczym innym 
jak odpowiednikami bogów wywiedzio
nych z wyobrażeń ludów pierwotnych i tyl
ko egoizm człowieka każe mu uważać włas
nego boga za boga prawdziwego, cudzych 
zaś za istoty urojone37.

Krwawe ofiary - jak ukazuje bowiem 
wyprawa Jona - nie były wpisane tyl
ko i wyłącznie w strukturę religijną społe
czeństw archaicznych, również Kościół ka
tolicki przez setki lat zebrał miliardy takich 
ofiar, nie mówiąc o współczesności, w któ
rej zabójstwo w imię wiary to zjawisko po
wszechne, o czym świadczy chociażby nie
ustanne pojawianie się nowych zaślepio
nych wyznawców jednej religii, którzy doko- 
n ują krwawych zbrodni na wyznawcach wia r 
konkurencyjnych38. Okrucieństwa i zbrod
nie na tle religijnym przyjmują najróżniejsze 
formy i cechują się ogromną odpornością na 
upływ czasu39.

Droga Jona ukazuje, że każdy człowiek 
mimo przyjętej przez siebie religii, żyje i po
stępuje niemoralnie40, gdyż nadaje jej pry-

WYOAWNICTWO 'LITERACKIE

watne sensy, odczytuje lekkomyślnie jej 
treści, w najgorszym wypadku zaś czyni ją 
ideologią, którą posługuje się do prześla
dowania ludzi. Historia religii zaprezento
wana w powieści przedstawia się więc jako 
symboliczny obóz koncentracyjny, obecny 
we wszystkich krajach i wszystkich czasach, 
w którym w imię wyższej idei ludzie popeł
niają czyny, które zasługują na miano bar
barzyństwa41. Religia, która w zamyśle ludz
kim ma stanowić sferę kompensacji, staje się 
najczęściej napędzaną przez fanatyków ma
chiną, która jest źródłem cierpień i przyczy
ną rozlewu krwi42.

Wiedza ta w perspektywie teologicznej 
doprowadza Bohatera, jak już powiedziano, 
do tragicznych i konformistycznych decyzji. 
Przed wyprawą w finałowy tunel nieświado
mości powraca on ostatni raz na łono rodzi
ny i nakazuje żonie oddać syna po narodzi
nach młodemu fanatycznemu kapłanowi 
Kościoła. Warto zacytować dialog Wizjone
ra, reprezentującego „stare" wartości, z Ka
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płanem reprezentującym rodzący się fana
tyzm religijny Kościoła katolickiego:

- Gdzie błądzisz, gdy znikasz z Wioski? 
Mówią, że chodzisz do Puszczy czcić bał
wany. (...) Narażasz tylko swoją rodzinę. 
Jeśli ty pójdziesz na stos, oni pójdą za 
tobą, pamiętaj (...).
- (...) Jeśli zostawisz w spokoju mnie 
i moją rodzinę, dam ci coś, co będzie 
tego warte... (...) Mego syna. (...) Ofia
ruję syna twojemu Bogu (...) i mój syn 
będzie Mu służył w taki sposób, jak tylko 
zechcesz. Bez cienia wątpliwości i...
- I bez cienia litości wobec heretyków
- uzupełnił z pałającymi oczami, a Jon 
poczuł litość dla swego nienarodzonego 
syna. Jednak tylko w ten sposób za
pewniał mu bezpieczeństwo w świecie, 
w którym będzie dorastał: postawił go 
po stronie, która niewątpliwie będzie 
najsilniejsza przez setki lat43.

Jako Bohater symbolizujący rozdar
tą tożsamość plemienną Jon swoją decy
zją wskazuje jedyną drogę ocalenia tym, 
którzy będą pragnęli przetrwać w nadcho
dzących czasach stosów, krucjat i egzorcy- 
zmów. Nadchodzący czas nie jest bowiem 
czasem rozdartych tożsamości, nie jest cza
sem „odmieńców”, jest czasem nieomylnych 
i oddanych skrajnej i wynaturzonej ideolo
gii. Finał Drogi Ostatniego Wizjonera w ple
mieniu, ostatniego predestynowanego do 
szamaństwa, symbolizuje upadek dawne
go politeistycznego, zmityzowanego świa
ta. Jon wraz ze swoim samotnym, opusz
czonym przez wyznawców bogiem umie
ra na zakazanej stronie brzegu, osierocając 
rodzinę i skazując syna na życie bez prawa 
wyboru. O ile jednak decyzja Jona ma wy
miar konformistyczny, o tyle jego śmierć 
jest nonkonformistyczna, gdyż w perspek
tywie teologicznej utożsamiać ją należy ze 
śmiercią tysięcy ludzi na przestrzeni wie
ków, których cechuje bunt przeciw interio

ryzacji kolejnych zideologizowanych syste
mów religijnych.

Jon jest także Bohaterem Tragicznym, 
co najsilniej ukazuje finał opowieści, kiedy 
to ocalony od stosu syn, oddany na naukę 
fanatycznemu kapłanowi, przybywa po la
tach do zdegradowanej świątyni i mimo na
głego uczucia bliskości wobec wielkich gła
zów, z których, zdaje mu się, słyszy głos oj
ca, poskramia w sobie pragnienie poznania 
„starej” tożsamości i spycha ją w mroki nie
pamięci. Świat Wizjonerów umarł, nastąpił 
czas srogich kapłanów, jednym z nich stał 
się zaś jego syn.

***

W perspektywie symbolicznej i metafi
zycznej Jon powraca w sferę wizji, aby roz
wiązać akcję inicjacyjną. Wkracza więc do 
pierwszego i ostatniego labiryntowego tu
nelu w celu sfinalizowania swoich dziejów 
jako Bohatera Drogi i Wizjonera - Szama
na. Opuszczony przez Dziewczynę - prze
wodniczkę odnajduje swego sobowtóra - 
Chłopca i posługując się szamańską magią, 
„odczarowuje” jego mroczną duszę, po
zwalając mu doświadczyć miłości i cierpie
nia. „Odczarowanie” Chłopca i obdarowanie 
go miłością jest równoznaczne z duchową 
inicjacją Jona, który wznosi się ponad Zło 
kolektywne i Zło indywidualne, doznając 
sacrum - katharsis i stając się pełnoprawną 
Osobowością Maniczną44. Scena „odczaro
wania” Chłopca jest więc w świetle ideolo
gii szamańskiej ostatnim etapem drogi ini
cjowanego, w której następuje symbolicz
na śmierć szamana i jego symboliczne odro
dzenie45. Potężna szamańska moc Bohatera 
zostaje uwolniona i w postaci manicznej du
szy zakorzenia się w „miejscu środka” - świą
tyni umarłej politeistycznej wiary, w której 
jego samotny duch wyraża kondycję wszyst
kich zapomnianych bogów.
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Zofia Adamczykowa

MALOWANA AWANTURA 
W DOROBKU PiSARSKiM MARii 
TERLiKOWSKiEJ

Wprowadzenie
Zróżnicowana tematycznie i formal

nie twórczość dla najmłodszych Marii Ter
likowskiej (1 IV 1920 - 1 III 1990) czeka jesz
cze na rzetelny ogląd oraz na pełną ocenę 
z perspektywy kryteriów dobrej literatury 
dla dzieci. W zasadzie poza notami słowni
kowymi i recenzjami trudno wskazać jakikol
wiek stan badań. Zamieszczane w „Nowych 
Książkach” recenzje ukazujących się kolej
no pozycji pisarki mają charakter fragmen
taryczny i nie budują całościowego obrazu 
spuścizny literackiej autorki, która jest nie
jednolita wewnętrznie. Dotyczy to zarówno 
różnorodnych gatunków literackich upra
wianych przez pisarkę, jak też warstwy ideo
wej i artystycznej jej twórczości, która prze
chodzi swoiste przeobrażenie. Nadto spuś
cizna ta jest trudno dostępna, w większości 
rozproszona w licznych czasopismach, nie 
tylko dziecięcych. Autorka niniejszego szki
cu również tej luki nie zapełni. Skoncentru
je się bowiem zaledwie na jednej książeczce 
dla dzieci, która wydaje się na tyle ciekawa, 
że można na jej podstawie pokusić się o - 
choćby częściową - charakterystykę poetyki 
tekstów dla dzieci Marii Terlikowskiej.

O życiu i twórczości
Na początku przypomnijmy niektóre 

fakty z biografii pisarki1. Urodziła się w Pru- 
żance na Polesiu. Studiowała prawo na Uni
wersytecie Warszawskim. Po drugiej wojnie 
światowej pracowała jako dziennikarka po
czątkowo w „Rzeczpospolitej”, następnie

w „Dzienniku Bałtyckim”, a od roku 1949 
związała się z „Gromadą”, która w roku 1952 
połączyła się z „Rolnikiem Polskim”, two
rząc czasopismo „Gromada - Rolnik Polski”2. 
Z pismem tym współpracowała Terlikowska 
przez kilkadziesiąt lat, na jego łamach druko
wała większość swoich tekstów adresowa
nych do czytelników dorosłych, posługując 
się od roku 1955 pseudonimem Marcin Tere- 
besz. Drukowała artykuły i wywiady. W nie
dzielnym wydaniu tego pisma prowadziła 
na jego ostatniej stronie dział rozrywki i ko
lumnę humoru. Tworzyła ją z wierszy i opo
wiadań satyrycznych, kalamburów i rysun
ków humorystycznych, a od roku 1975 pro
wadziła także dział horoskopów. Duży udział 
w redakcji szesnastej strony niedzielnego 
wydania mieli też sami czytelnicy, przysy
łający listy oraz własne wiersze, które sta
nowiły dla redaktorki inspirację lub też były 
w piśmie drukowane. Podejmowana przez 
Terebesza tematyka była zdeterminowana 
konkretnym adresatem, tj. rolnikiem, jego

20



zainteresowaniami, bolączkami, kłopotami 
dnia codziennego oraz skromnymi marze
niami. Wiersze satyryczne piętnowały ludz
kie wady i obyczaje, podejmowały aktualne 
problemy życia społecznego, opowiadały
0 licznych brakach rynkowych, kłopotach 
z zakupem sprzętu rolniczego itp. Podobne 
teksty satyryczne zamieszczali na łamach in
nych czasopism adresowanych do odbiorcy 
dorosłego (np. „Przekrój”, „Szpilki”) tacy wy
bitni autorzy, jak Ludwik Jerzy Kern, Wanda 
Grodzieńska czy Magdalena Samozwaniec. 
Z Marią Terlikowską łączy ich zatem nie tyl
ko podobne doświadczenie pokoleniowe
1 dziennikarskie, kształtujące warsztat pisar
ski, ale też przynależność do grupy pisarzy 
piszących dla dzieci.

Od roku 1950 Maria Terlikowska by
ła stałą współpracowniczką prasy dziecię
cej. Drukowała na łamach „Misia”, „Świersz
czyka”, „Płomyczka” i „Płomyka” oraz „Ju
trzenki”, wydawanej w Czeskim Cieszynie. 
Twórczość pisarki popularyzowały też inne 
czasopisma polonijne, jak: „Związkowiec” 
(Toronto), „Razem Młodzi Przyjaciele” (Lon
dyn), „Dziatwa” (Londyn), „Gazeta Niedziel
na” (Londyn), „Tydzień Polski” (Jersey Ci
ty, New York), „Głos Polski” (Buenos Aires). 
W czasopismach wydrukowała około 200 
tekstów d la dzieci, głównie wierszowanych. 
W latach 1952-1988 opublikowała ponad 30 
druków zwartych, w tym zarówno ilustro
wane książeczki dla dzieci, popularyzujące 
wiedzę z różnych dziedzin życia (np. mate
matyki, biologii, meteorologii, drukarstwa) 
oraz dotyczące świata dziecka, jak i utwo
ry prozatorskie przeznaczone dla starszych 
dzieci. Jej wierszyki dla najmłodszych ce
chuje dynamika zdarzeń, humor, komuni
katywny język i wysokie walory foniczne. 
Książki Terlikowskiej były też tłumaczone 
na języki obce.

Aktywność twórcza pisarki przejawiała 
się nadto w innych dziedzinach. Pisała pio
senki dla dzieci, zebrane następnie w to
mach: Nasza orkiestra (1960) i Moja piosen
ka (1961). Współuczestniczyła w przygoto
waniu słuchowisk radiowych i teatrzyków 
telewizyjnych dla przedszkoli i szkół. We
dług jej scenariuszy powstawały filmy krót- 
kometrażowe, z których najbardziej znane 
to - cieszące się wielkim powodzeniem - se
riale dla dzieci na dobranoc: Przygody gąs
ki Balbinki oraz Dwa koty i pies trzeci, a tak
że filmy: Ameba, Przygody kropli wody, Kolo
rowe koła, W pogoni za kwadratem, Wszyst
ko lata. Amebę, która wprowadza dzieci 
w świat przyrody, nagrodzono na II Bienna
le Sztuki dla Dziecka w Poznaniu. Za twór

czość dla dzieci pisarka otrzymała też wiele 
innych nagród i wyróżnień, między innymi 
za teksty prozatorskie w konkursach Biura 
Wydawniczego „Ruch” i „Naszej Księgarni”, 
a za piosenki - nagrodę „Srebrne Kozioł
ki” na III Biennale Sztuki dla Dziecka w ro
ku 1977. Okres najbardziej twórczy, czyli la
ta sześćdziesiąte i siedemdziesiąte, sama 
pisarka scharakteryzowała w następują

21



cy sposób: Przez dwadzieścia lat prawie nie 
wstawałam od maszyny do pisania3.

Twórczość z okresu socrealizmu
Z tego obfitego dorobku pisarskiego 

niewiele tekstów dociera do współczesnych 
nam młodych czytelników. Zapewne dzieje 
się tak dlatego, że w momencie „zamknię
cia" twórczości spowodowanym odejściem 
autora, a tym samym braku wznowień jego 
utworów, teksty - choćby najlepsze - czę
sto wypadają z obiegu czytelniczego. W ta
kim przypadku ich niebyt jest niejako czy
sto fizyczny, niekoniecznie spowodowany 
ewazyjnością, choć w dorobku Terlikowskiej 
można by wskazać dużo wierszy tak silnie 
zaangażowanych w swój czas, że nie spo
sób byłoby ich dzisiaj reanimować.

Przypomnijmy, że debiut pisarki jako 
autorki dla dzieci przypada na lata pięćdzie
siąte, a więc szczytowy okres socrealizmu 
jako stylu oficjalnego w literaturze i sztuce. 
Zgodnie z założeniami tego nurtu literatu
ra miała między innymi ukazywać rewolu
cyjną walkę ludu, przedstawiać człowieka 
przy warsztacie pracy i tworzyć wzory odda
nego budowniczego socjalizmu4, a także sła
wić osiągnięcia PRL i realizować ideowe za
łożenia partyjności. Wiersze Marii Terlikow
skiej dla dzieci z tego okresu - podobnie jak 
to miało miejsce w przypadku innych auto
rów i to niekoniecznie piszących dla dzie
ci - wpisują się w tę poetykę. Wymuszał ją 
też w jakimś sensie fakt, że poetka druko
wała na łamach czasopism, a więc musiała 
podporządkować się aktualnym planom re
dakcyjnym. Teksty drukowane w tym czasie 
w prasie dziecięcej miały przygotować ma
łych odbiorców do życia w określonych wa
runkach społeczno-politycznych i realizo
wały propagandowe hasła literatury soc
realistycznej.

W tym nurcie pisarstwa dla dzieci Ter
likowskiej rysują się zatem kręgi tematycz
ne charakterystyczne dla całej literatury lat 
pięćdziesiątych, zarówno tej dla dorosłych, 
jak i dla dzieci. Przede wszystkim temat pra
cy, zwłaszcza pracy fizycznej, która miała 
przynosić pożytek społeczeństwu i zapew
nić mu szczęście. Dzieci poznają zatem pracę 
g ó rników, hutni ków, rolników i tka cze k. Wią
że się z tym podziw dla mechanizacji pracy 
i maszyn, które tę pracę usprawniają, zwięk
szając wydajność. Przykładem mogą tu być 
wiersze, w których widoczny jest zachwyt 
traktorem, kombajnem czy pralką, jak: Kłó
ciła się kosa z cepem, Elektryczne pranie, Jak 
mleko wędrowało i wiele innych. Kolejnym 
tematem jest pochwała budowli socjali
zmu - tu na pierwsze miejsce wysuwają się 
wiersze o Nowej Hucie (Piosenka o Nowej Hu
cie, Podniebna podróż, Piosenka o Kra kowie). 
Tendencyjność i propagandowość widocz
na jest też w utworach sławiących ważne 
w PRL-u rocznice i święta, na przykład bar
wne święto pierwszomajowe (Majowe świę
to, Rośnijciezdrowo chłopcy, dziewczęta) oraz 
w tekstach realizujących hasła internacjona- 
listyczne, co w przypadku utworów dziecię
cych - nie tylko tej autorki - sprowadzało się 
najczęściej do opowieści o dzieciach z brat
nich krajów (na przykład wiersz O chłopcu, 
co się wichru nie bał, który ukazuje pioniera 
Griszę Hawruka z Ukrainy).

Utwory te kreowały świat obcy dzie
ciom: dźwigi sięgające do nieba, wielkie 
młoty, maszyny tkackie, twardą stal, żar bu
chający z hutniczych pieców, maszyny rol
nicze itp. Ta obcość zaznaczała się nie tyl
ko w tematyce i przywoływanych realiach, 
ale też w płaszczyźnie językowej tekstów, 
zwłaszcza w wielu górnolotnych hasłach 
jakby żywcem zaczerpniętych z ówczesnych 
plakatów agitacyjnych, np. Więcej zboża dla
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dalekich miast (wiersz pt. O chłopcu, co się...). 
Jednocześnie pisarka, świadoma reguł lite
ratury dziecięcej, starała się respektować 
podstawowe jej kategorie. I tak wprowadza
ła do tych agitacyjnych wierszyków dziecię
cego bohatera lub też dziecięcą perspekty
wę oglądu rzeczywistości, co miało służyć 
nawiązaniu kontaktu z małym odbiorcą. 
Jednakże zabiegi te niewiele wpływały na 
podniesienie walorów estetycznych teks
tów, w których razi nadmierna tendencja 
wychowawcza i sztuczność obrazowania. 
Udokumentujmy to jednym z wielu takich 
przykładów: Janka chabry w ręku trzyma / 
i wciąż marzy o maszynach (...)5 (podkreśle
nie - Z. A. ). Z perspektywy psychologicznej 
wątpliwa jest moc oddziaływania tak prze
kazywanych treści dydaktycznych - z pew
nością trudno byłoby małej dziewczynce 
utożsamić się z rówieśniczą bohaterką wier
sza, która marzy o maszynach rolniczych, 
zbierając kwiatki na łące.

Dziecko bywa też w wierszach poetki 
adresatem, do którego wprost kierowane 
są określone treści lub pouczenia. Przeważa 
w nich jednakże ton mentorski, niewiele od
biegający swym kształtem od formuły dy
daktyzmu dziewiętnastowiecznego. W po
niższym fragmencie wiersza nie chodzi na 
przykład o nawiązanie autentycznego kon
taktu z odbiorcą, ale o zabieg czysto formal
ny, który ma wzmocnić agitacyjny ton tego 
„marszowego” wierszyka:

Dla ojczystej ziemi
sił nie szczędzą ludzie...
Tak pracuje przemysł:
w trudzie, dziecko, w trudzie6. (Podkreślenie
- Z. A.)
Posługuje się też pisarka popularną, 

wpisaną w poetykę socrealistyczną, formu
łą autodydaktyzmu, z której w latach pięć
dziesiątych chętnie korzystali również inni 
poeci (np. Konstanty Ildefons Gałczyński).

Polegała ona na użyciu liczby mnogiej oraz 
na mówieniu w imieniu zbiorowości zjedno
czonej wspólnotą poglądów i celów, co słu
żyło pogłębieniu propagandowego charak
teru tekstu, np.:

Cieszymy się razem w Święto Majowe7
lub - w innym wierszu - charakter autody- 
daktyczny posiada zbiorowa deklaracja na 
rzecz idei spółdzielni produkcyjnych i me
chanizacji wsi:

Połączymy pola nasze, 
nakupimy wiele maszyn8.

Ł______ ___ --Ib
Nie ulega wątpliwości, że taka tematyka 

i poetyka tekstów zadecydowała o ich ewa- 
zyjności.

Malowana awantura tekstem 
nowoczesnym

Wiersze Marii Terlikowskiej pisane dla 
dzieci w późniejszym okresie jej twórczo
ści są wolne od balastu ideowego i wzor
ców formalnych wypracowanych przez re
alizm socjalistyczny. Tu dopiero ujawnia się 
w pełni talent poetycki pisarki jako autorki 
dla dzieci oraz procentuje wieloletnie do
świadczenie literackie, zwłaszcza zdobyte 
w pracy nad redakcją działu humoru i satyry.

23



Poczynając od lat sześćdziesiątych stawia
ła sobie pisarka inne wymogi i cele. Druko
wała wiele wierszyków i większych utworów
o problematyce bliskiej małym odbiorcom, 
napisanych według najlepszych reguł litera
tury dziecięcej i uwzględniających psycho
logiczne mechanizmy dziecięcego odbio
ru. Respektowała w nich wymóg ludyczno- 
ści i dyskretnego dydaktyzmu, wynikające
go z wiary w potencjał intelektualny dziecka. 
W udzielonym wywiadzie powiedziała: Sta

ram się dzieci zabawić; niech się śmieją, dopó
ki mogą się śmiać [...] Dążę do tego, by nauki 
wypływały z sytuacji, nie usiłuję narzucać mo - 
rału, chcę, by dzieci same wyciągały wnioski9. 
Charakteryzując zaś własne założenia pisar
skie, wyznawała: Bajek nigdy nie pisałam, 
gdyż zawsze lepiej czułam się w świecie rze
czywistym. Nawet Balbinka i Ptyś byli osadzeni 
w realiach naszego życia10. Ale trzeba też do
dać, że z obrazowania fantastycznego (baś
niowego) oraz odrealnionego korzystała pi
sa rka często, i to za równo w wierszykach, jak 
i w tekstach pisanych prozą.

Jednym z takich utworów jest niewąt
pliwie historyjka opowiedziana młodszym 
dzieciom wierszem pt. Malowana awantu- 
ra11, gdzie dydaktyzm kryje się za fantastycz

ną wizją rzeczywistości, a treści edukacyjne 
przekazane są dowcipnie, z humorem, nad
to w rymowanej formie, łatwo wpadającej 
w ucho i w pamięć dziecka. Książeczka pięk
nie ilustrowana przez Bohdana Wróblew
skiego ukazała się w niewyobrażalnym dzi
siaj nakładzie 45 tysięcy egzemplarzy.

Wiadomo, że magnesem przyciągają
cym najmłodszych czytelników do książ
ki jest jej szata edytorska i graficzna oraz 
atrakcyjny tytuł. Czego mały odbiorca mo
że spodziewać się już po samym tytule ksią
żeczki Marii Terlikowskiej? „Awantura" jest 
zapowiedzią jakiejś podniecającej przygo
dy, wzbudza ciekawość i obiecuje niezwy
kłe przeżycie. „Malowana", a więc zapewne
- jak może spodziewać się dziecko - opo
wiedziana w obrazkach, czyli ilustrowana. 
Z książeczkami obrazkowymi styka się ma
ły odbiorca już od wczesnego dzieciństwa, 
jest zatem z nimi obeznany, ilustracja zaś sa
ma w sobie jest dla maluchów „czytelniczą" 
atrakcją. Jednakże w tym przypadku chodzi
o coś więcej - słowo „malowana" nasyca się 
semantycznie w miarę czytania (słuchania) 
historyjki, która rozpoczyna się w muze
um, a ściślej mówiąc - w galerii malarskiej. 
Jej bohaterami są postacie z obrazów, czyli 
„malowani" bohaterowie z portretów, repre
zentanci różnych epok historycznych, któ
rych autorka ożywia. Jest to zatem odwrot
na sytuacja do tej znanej z ustnej tradycji lu
dowej: mówił raz dziad do obrazu - a obraz 
doń ani razu. Znudzone bezruchem i muze
alną martwotą postacie z portretów zaczy
nają bowiem z sobą rozmawiać:

Dziś w muzeum, wcześnie z rana, 
rzecz się stała niesłychana!
Lepiej powiem wam od razu: 
obraz gadał do obrazu...

W wyniku tej rozmowy bohaterowie posta
nawiają wyjść ze swoich ram i zakosztować 
prawdziwego życia. W tym momencie roz
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poczyna się cały ciąg zabawnych przygód, 
wynikających ze zderzenia historii ze współ
czesnością. Przedstawione sytuacje śmieszą, 
ale równocześnie uczą.

Sam zamysł fabularny przeniesienia bo
hatera literackiego do innej epoki, niezwy
kle nośny dydaktycznie, nie jest odosob
niony w literaturze dla młodego odbiorcy. 
Zwłaszcza wyraźnie rysuje się w prozie mło
dzieżowej, by przywołać Godzinę pąsowej ró
ży Marii Kruger (1960) czy znacznie nowszą 
powieść Beaty Ostrowickiej Eliksir młodości 
(nagroda „Książka Roku" 1995). Jednakże 
w wierszowanej książeczce Malowana awan
tura Marii Terlikowskiej, która jest przezna
czona dla przedszkolaków, motyw ten jest 
realizowany oryginalnie i nie sposób doszu
kiwać się tu jakichkolwiek wpływów.

Kim są bohaterowie Malowanej awan
tury? Są to cztery dostojne postacie z por
tretów: Biała Dama, zapewne osiemnasto
wieczna, w krynolinie, która znacznie utrud
nia jej wyjście z ramy i poruszanie się, druga 
Dama z Szalem, Rycerz z Czarnym Mieczem 
(zabobonny i zaprawiony w walce z Tatara
mi, a więc żyjący gdzieś na przełomie XVI 
i XVII wieku) oraz starożytny Rzymianin 
w Białej Todze. Nie znamy ich imion. Wy
różnikami postaci są swoiste „rekwizyty" 
ubioru, które notabene są źródłem licznych 
nieporozumień i zabawnych przygód. Ja 
ko reprezentanci różnych epok różnią się 
wyglądem i ubiorem, ale też odmienną 
mentalnością, kulturą i zwyczajami. Każda 
z postaci ma tym samym inne wyobrażenia 
i oczekiwania. Damy tęsknią za przejażdżką 
karetą i nie pojmują, że można chodzić pie
szo. Rycerz pragnie dosiąść konia i zapamię
tale woła do pomocy giermka, Rzymianin 
zaś liczy na niewolników i z rozrzewnieniem 
wspomina starożytne kwadrygi, zapasy 
i igrzyska. Wszystko, co ujrzą ci bohatero
wie podczas przechadzki ulicami dwudzie

stowiecznego miasta, budzi ich zdumienie 
i niepokój: samochody, „samobieżne" tram
waje, ruchome schody i inne wynalazki dwu
dziestego stulecia. Toteż tłumaczą je sobie 
na miarę swoich czasów, wiedzy i doświad
czeń, co stanowi źródło humoru. Przypo
mnijmy w tym miejscu fragment tekstu:

Na ulicy - ruch szalony, 
mkną tramwaje w obie strony, 
samochody i motory 
i przechodniów tłumek spory.
Dama spogląda na Damę
- straszne! Wozy jadą same!
- To są czary, nie zaprzeczę - 
dodał Rycerz z Czarnym Mieczem.

- Choć nie boję się Tatarów,
Przyznam, że nie lubię czarów.

Jednak najzabawniej, zgodnie z własną wie
dzą o świecie, tłumaczy towarzyszom to nie
zrozumiałe zjawisko starożytny Rzymianin:

- W tych pojazdach na ulicy 
żadnych czarów nie ma zgoła.
W środku siedzą niewolnicy 
i... nogami kręcą koła.
Przeniesionych w XX wiek bohaterów 

spotykają niezwykłe i śmieszne przygody. 
Najpierw, z powodu historycznych „kostiu
mów", postrzegani są jako filmowcy:

Na ich widok jacyś chłopcy 
zawołali: - to filmowcy!
Pewnie kręcą film z epoki!
Jakie loki! Jakie fioki!

Następnie przeżywają koszmarną podróż 
w przepełnionym tramwaju: krynolina da
my utworzyła w przejściu korek, druga da
ma oplątała ludzi szalem, Rzymianinowi 
ktoś nadepnął na togę, a rycerz, przeciska
jąc się w tłoku, uderzał ludzi mieczem po ko
lanach. W tym ścisku i zamieszaniu wywią
zała się więc typowo polska awantura, peł
na ostrych replik, jak poniższa skierowana 
pod adresem Rzymianina:

- Niech pan tu się nie wydziera.
- Niech pan idzie do fryzjera.
- Stary bitels! Czupiradło 
zawinięte w prześcieradło!
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Kolejna przygoda spotyka bohaterów 
w Cedecie (wyjaśniam, że chodzi o CDT, czy
li Centralny Dom Towarowy). I tak toga Rzy
mianina wplątała się w ruchome schody, co 
wywołało jego przerażenie. Toteż woła:

- Jak ja wyjdę na ulicę?
Jak niewolnik? W tej tunice?

A kiedy uprzejme starsze panie proponują
mu zakup eleganckiego ubrania na miarę,
oburzony odpowiada:

- Nie! - zawołał. - W takiej szacie 
nie pokażę się w Senacie!
Wkładać nogi w wąskie rury
to brak smaku i kultury!

Taka ocena budzi z kolei sprzeciw Rycerza:
- Bez przesady! - mruknął Rycerz - 
ja tam noszę nogawice
z wyprawionej skóry łosia.
Któż by bez nich konia dosiadł?

A tymczasem Damy oglądają z zaciekawie
niem suknie i również nie kryją zgorszenia 
współczesną modą:

Suknie ledwie po kolana.
To jest zgroza niesłychana!
Gdzież wachlarze? Gdzież peruki?
Gdzież robrony i tiurniury?
Czyż nie mają nasze wnuki 
za grosz smaku i kultury?
W konsekwencji tych niefortunnych 

przygód i przeżyć malowani bohaterowie 
dochodzą do wniosku, że z tym światem nie

mają nic wspólnego i ochoczo wracają do 
ram swoich dobrych dawnych czasów. Nie 
bez znaczenia dla wydźwięku dydaktyczne
go jest też fakt, że powrotną drogę do muze
um wskazuje im uprzejmy chłopiec.

Opowiedziana historyjka jest ciekawa, 
barwna, dynamiczna, przepełniona humo
rem, a zatem może uruchomić wyobraźnię 
historyczną dziecka. Mieszają się w niej - na 
zaskakujących zasadach - pierwiastki fanta
styczne i realistyczne, co zaspokaja potrze
by poznawcze i emocjonalne dziecka przed
szkolnego. Akcja toczy się wartko, wsparta 
jest na dialogach i dowcipnych replikach, 
a więc przykuwa uwagę małego odbiorcy. 
Ożywiają ją nadto ekspresywne wykrzyk- 
nienia i zwroty pytające. Ramowa kompo
zycja tworzy zamkniętą i umotywowaną lo
gicznie całość. Ale z perspektywy odbior
czej istotne jest zwłaszcza to, że przy takiej 
konstrukcji fabuły małe dziecko - odbiorca 
przerasta bohaterów swoją wiedzą o świe
cie współczesnym i z powodu tej przewa
gi odczuwa satysfakcję, jest dowartościo
wane i zarazem rozbawione. Dzięki temu - 
jakby mimochodem - realizuje się funkcja 
poznawcza. Dziecko przyswaja sporą por
cję wiedzy historycznej na temat życia lu
dzi w różnych epokach, ich wyglądu, stro
jów, obyczajów, mentalności, kultury, a na
wet języka. A język ten jest barwny. I tak na 
przykład Rzymianin „klnie się na rzymskich 
bogów”, przywołuje Hekate i Jowisza, a Ry
cerz często posługuje się charakterystycz
nym dla siebie powiedzonkiem: Nie zaprze
czę, nie zaprzeczę (odrzekł Rycerz z Czarnym 
Mieczem), które śmieszy, a powtórzone kil
kakrotnie spełnia w pewnym sensie funkcję 
refrenu i chętnie jest przez dziecko powta
rzane za pośrednictwem lektury.

Dydaktyzm opowiedzianej historyjki 
ma zatem wymiar edukacyjny, ale jest dys
kretny i kryje się za komizmem jako kate
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gorią ludyczności oraz za fantastycznością, 
która jest substratem fabuły (ożywienie por
tretów). Jest więc spojony z artyzmem i nie 
ma nic wspólnego z formułą dydaktyzmu 
mentorskiego, stosowaną przez pisarkę 
w tekstach wcześniejszych, które były pod
porządkowane z góry założonej idei i nie 
uwzględniały w takim stopniu psychologii 
i aksjologii dziecka. Autorka w zaprezento
wanym tu tekście nie poucza, ale potrafi dzie
cko zaciekawić, pobudzić jego wyobraźnię, 
a przy tym odwołuje się do dziecięcego po
czucia humoru i naturalnej potrzeby śmie
chu. Komizm tekstu dotyczy nie tylko boha
terów, ale też sytuacji fabularnych i płasz
czyzny językowej. Gdyby odwołać się do 
typologii teoretyków komizmu, nietrudno 
dostrzec, że podstawę zamysłu fabularne
go stanowią tu takie mechanizmy wywo
ływania efektów komicznych jak: opero
wanie anachronizmem, zestawienie odle
głych rzeczywistości ze współczesnością 
i wydobywanie kontrastów (zarówno w za
kresie wyglądów, charakterów, tempera
mentów i poglądów postaci, jak i w zderze
niu historii i współczesności)12. Realizuje się 
też - w myśl terminologii stosowanej przez 
J. S. Bystronia - komizm zmiany, czyli impo- 
ssibilia, który polega na świadomie tworzo
nym nonsensie.

Jest zatem Malowana awantura utwo
rem nowoczesnym, respektującym zarów
no poetykę dobrego tekstu dla dzieci, jak 
i poetykę dziecięcego odbioru. Warto w tym 
miejscu przypomnieć wyznanie samej pisar
ki, świadczące o przywiązywaniu przez nią 
dużej wagi do reakcji dzieci na tekst. W jed
nym z wywiadów wspominała o „testowa
niu" swoich utworów przez własną córkę: 
Napisane teksty czytałam Asi (...) i patrzyłam 
na jej reakcję. Kiedy dziecko żywo reaguje i za
daje pytania - tekst jest dobry13. W latach póź

niejszych zapewne testowała swoje utwory 
na wnukach14.

Walory omawianej tu książeczki pod
noszą nadto artystyczne ilustracje Bohda
na Wróblewskiego, także respektujące me
chanizmy dziecięcej percepcji. Utrzymane są 
w ko nwencji rea listyczn ej, ale d owcipnie sty
lizowane. Artysta - posługując się oszczęd
nymi, ale zarazem wyrazistymi środkami wy
razu - tworzy plastyczny wizerunek posta
ci, wydobywa atmosferę historyczną, akcen
tuje dynamizm tekstu, podkreśla komizm 
zdarzeń. Ilustracje są ekspresywne i budu
ją pożądany nastrój. Są nie tylko plastycz
ną interpretacją tekstu, gdyż grafik wnosi 
w nie także treści „naddane" o dyskretnej 
wymowie dydaktycznej. I tak na przykład 
pokaźnych rozmiarów ilustracja miasta za
wiera szereg realistycznych neonów, typu: 
Hotel, Apteka, Orbis itp., a obok nich pojawia
ją się zaskakujące neony-hasła o charakte
rze apelatywno-wychowawczym: Myj zęby, 
Jedz owoce, Pij mleko.

O walorach fonicznych i paidii
Młodsze dziecko - a do takiego adreso

wana jest omawiana książeczka - jest wyjąt
kowo wrażliwe na rytm i rym oraz na walo
ry instrumentacyjne słowa. Pisarka jest świa
doma tych reguł. Jej wiersz jest lekki, płynny,
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dokładne rymy parzyste są dla dziecka wy
raziste i zgodne z jego upodobaniami. Re
gularny ośmiozgłoskowiec rytmizuje i dyna
mizuje tekst. Wszystko to sprawia, że mały 
odbiorca może z łatwością nauczyć się go 
na pamięć i „czytać” razem z pośrednikiem. 
Eufonia pełni w ogóle ważną rolę w dziecię
cej poezji Marii Terlikowskiej - z fonicznych 
środków wyrazu korzystała pisarka z du
żym kunsztem w całej twórczości, zwłaszcza 
w wierszach lirycznych.

Jest to zagadnienie obszerne i wypad
nie je w tym szkicu zaledwie zasygnalizo
wać. Często już tytuły wierszy zorientowa
ne są na komponent muzyczny: Piosenka
o Krakowie, Piosenka o nocy, która zgubi
ła korale, Jagodowe nuty, Nasza orkiestra, 
Tańce polskie, Koncert na trombitach i inne 
(podkreślenia - Z. A.). Wiele tekstów poetki 
drukowano na łamach pisemek dziecięcych 
wraz z nutami lub też w osobnych zbior- 
kach-śpiewnikach15. W stosowanych zabie
gach instrumentacyjnych widoczne są pro
weniencje ludowe oraz związki z folklorem

słownym dzieci. I tak na przykład korzysta 
poetka z refrenizacji, powtórzenia słów lub 
segmentów wypowiedzi typu conduplica- 
tio (piłka, piłka, rzut i chwyt / kto nie chwy
ci, temu wstyd16 - podkreślenie - Z. A.), czy 
też konkatenacji, która polega na rozwijaniu 
wypowiedzi poprzez powtarzanie wyrazów 
w następujących po sobie wersach (np. Te
raz wszyscy zrobią koło / Koło kręci się weso
ło17 - podkreślenie - Z. A.). Licząc się z upo
dobaniami małego odbiorcy, szeroko stosu
je pisarka wyrazy dźwiękonaśladowcze (np. 
w Fajce kapitana Pykpyka) oraz onomato- 
peje asemantyczne, czyli niewerbalne sek
wencje dźwięków18 typu: kle - kle - kle; tri
- li - li; cyk - cyk - cyk, szczególnie ulubio
ne przez małe dzieci, które przejawiają natu
ralną skłonność do naśladowania odgłosów. 
Chętnie poetka korzysta także z różnego ty
pu sfunkcjonalizowanych formuł słownych, 
zakorzenionych w języku lub wchodzących 
w obszar słownego folkloru dzieci.

Wiersze dziecięce z drugiego okresu 
twórczości pisarki - podobnie jak utwory 
innych wybitnych autorów piszących w tym 
czasie dla najmłodszych - są na wskroś pa- 
idialne. Wykorzystuje autorka Malowanej 
awantury sprawdzone w tej literaturze od
miany gatunkowe, tematy i środki wyrazu 
artystycznego. Pisze - podobnie jak nasi kla
sycy dziecięcy, Julian Tuwim czy Jan Brze
chwa - wiele bajeczek, których bohaterami 
są zantropomorfizowane zwierzęta lub oży
wione zabawki i przedmioty, np.: autotema- 
tyczna Bajeczka, Awantura o budkę, Leśne po
gotowie, Kocia kołysanka, Gwiazdka i gwiazdy 
(wierszyk o ożywionych ozdobach choinko
wych), O czym mówią pisanki? i wiele innych. 
Nawiązuje - jak czynili to między innymi Je 
rzy Ficowski czy Anna Kamieńska - do dzie
cięcych zabaw rysunkowych, na przykład 
w wierszowanych bajeczkach Wędrówka
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Pędzla i Ołówka oraz Gumka, Pędzel i Ołówek, 
czyli dalszy ciąg wędrówek, w których zręcz
nie łączy elementy świata rzeczywistego 
i fantastycznego oraz - uwzględniając zain
teresowania dziecka - rozbudowuje katego
rię przygody, a przede wszystkim potrafi na
wiązać żywy kontakt z małym odbiorcą oraz 
pobudzić go do aktywnych działań, np.: 

Dzieci! Łapcie za ołówki
i rysujcie prędko mostek.
Już. Dziękuję za rysunek.
Wasz rysunek to ratunek.
Rozumie też dziecięcą potrzebę ima- 

ginacji i zabawy, marzenia i fantazjowania,
o czym świadczy choćby gdybanka pt. Gdy
bym był kapitanem19, czy wierszyk pt. Wszyst
ko się m oże wydarzyć, którego fragment war
to przywołać:

(...) można wyspę odnaleźć nieznaną, 
skarb, o którym wiedzą tylko dorośli, 
zakopany wśród zielonych zarośli.
(...) Albo żabę, co prawie na pewno 
była kiedyś zaklętą królewną20.

Dominują tu pierwiastki baśniowe, magicz
ne, czarodziejskie, a wykreowane obra
zy apelują do wyobraźni i emocji dziecka, 
tworzą nastrój liryczny i rozbudzają wraż
liwość estetyczną małego odbiorcy. To jest 
dobra poezja dla najmłodszych i zdecydo
wanie odmienna od tekstów Marii Terlikow
skiej z lat pięćdziesiątych, które - jak stara
no się wcześniej wykazać - były tendencyj
ne i podporządkowane obowiązującej ideo
logii wychowawczej.

podsumowanie
Jest też Maria Terlikowska autorką teks

tów epickich, w głównej mierze nastawio
nych na funkcję poznawczą. Są to między 
innymi krótkie opowiadania i pogadanki 
drukowane w „Świerszczyku", minipowie- 
ści dla starszych dzieci, jak Awantura o Le
mura (1956), opowiadania pt. Drzewo do sa
mego nieba (1975), książeczki pt. Ten z pie

gami i tamten z nosem (1974), Ameba (1976), 
Wszystko lata (1977), Sami ogrodnicy (1981). 
Swoistym ewenementem są dwie książecz
ki „kucharskie": Kuchnia pełna cudów (1977, 
1988) i Kuchnia z niespodzianką (1980), któ
re realizują postulaty prawdziwie nowoczes
nego dydaktyzmu, gdyż spajają się w nich 
walory poznawcze, wychowawcze i ludycz- 
ne. Respektuje w nich także pisarka reguły 
wyobraźni dziecięcej: zielony ogórek może 
zamienić się w krokodyla, kawałki białego 
sera w białe myszki, a pomidory w kapelu
sze grzybów. Tym specyficznym przewod
nikiem kulinarnym - być może - zainspiro

wała pisarka innych autorów. Po kilkuna
stu latach podobnymi książkami obdarzyła 
przecież młodych czytelników Małgorzata 
Musierowicz21.

Najsilniej w twórczości prozatorskiej 
Marii Terlikowskiej, która w dużym stopniu 
obejmuje małe formy, zaznaczyła się tema
tyka przyrodnicza, zarówno w zbeletryzo
wanym ujęciu baśniowo-fantastycznym, jak 
i realistycznym, zbliżonym do ujęć popular
nonaukowych. Widoczne są też tematy z in
nych dziedzin wiedzy, nastawione na funk
cje edukacyjne, co zaznacza się w samej ty- 
tulaturze tekstów: Czarodziejskie trójkąty 
(1964); Pan Zefirek szuka słońca (1968); Trzy
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po trzy z petitem (1979). Niektóre teksty do
tyczą życia dzieci. Autorka kreuje w nich bo
hatera dziecięcego rówieśniczego odbiorcy, 
uwzględniając czynniki psychologiczne, tj. 
sposób postrzegania, myślenia i zachowa
nia dziecka, co - wobec dziecięcej naiw
ności czy raczej dosłowności w rozumieniu 
świata - nierzadko stanowi źródło humoru. 
Zilustrujmy to dwoma przykładami. W jed
nym z opowiadań mały bohater mówi: Za
cząłem ściągać sweter. Nie pozwolę, żeby kro - 
kusy zmarzły22; w innym zaś zadaje zabaw
ne pytanie: A jakie słowiki dostają obrączki? 
Żonate?23 Sięga zatem pisarka po reguły ist
nienia dziecka w świecie i w języku, a przede 
wszystkim buduje barwne zdarzenia fabu
larne, bogate w przygodę i perypetie, nad
to opromienione humorem.

Tak skonstruowane teksty dla dzieci są 
na wskroś paidialne. Uwzględniają nadto 
perspektywę niedorosłego odbiorcy, któ
rego cechują „osobne" - to jest odmienne 
od czytelników dorosłych - mechanizmy od
bioru literatury, co zapewnia im powodzenie 
czytelnicze. I dlatego dziecięca twórczość 
Marii Terlikowskiej jest nie tylko warta przy
pomnienia, ale też wykorzystania w edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

1 Noty biograficzne dotyczące Marii Terli
kowskiej zamieszczono w: Nowy słownik litera
tury dla dzieci i młodzieży. Red.: K. Kuliczkowska, 
B. Tylicka. Warszawa 1979, s. 529-530; Słownik 
literatury dziecięcej i młodzieżowej. Red.: B. Tylicka, 
G. Leszczyński. Wrocław 2002, s. 389-390.

2 Por.: M. Terlikowska, Bardzo sobie cenię 
współpracę z czytelnikami. Rozmowa przepro
wadzona przez K. Knapik. „Szpilki" 1979, nr 27, 
s. 8-9.

3 J. Paszkiewicz, Skrzaty. „Nasze Problemy" 
1979, nr 7/8, s. 41.

4 M. Głowiński, Realizm socjalistyczny [w:] 
Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński. 
Warszawa 1988, s. 423.

5 Fragment wiersza pt. Kłóciła się kosa 
z cepem.

6 Fragment wiersza pt. Jak mleko wędro
wało.

7 Fragment wiersza pt. Majowe święto.
8 Fragment wiersza pt. Kłóciła się kosa 

z cepem.
9 R. Popkowicz-Tajchert, Niech się śmieją 

(wywiad z M. Terlikowską). „Słowo Powszechne" 
1977, nr 12, s. 5.

10 Tamże.
11 M. Terlikowska, Malowana awantura. Il. 

Bohdan Wróblewski. Wyd. 1. Warszawa 1968, 
s. 24 (ostatnie wyd. - 1970).

12 Por.: J. S. Bystroń, Komizm. Wrocław 1970;
B. Dziemidok, O komizmie. Warszawa 1967.

13 L. Szymański, Swego nieznacie...(wywiad 
z Marią Terlikowską). „Gromada - Rolnik Polski" 
1977, nr 64, s. 12.

14 Por.: J. Ondrusz, Listy do wnuczka. Ma
ria Terlikowska. „Jutrzenka" 1982/83, nr 10, 
s. 294-295. Autor informował małych czytelników 
pisemka: Pisarka ma córkę, zięcia i dwoje wnucząt. 
Starszy, Tomek, zamawia sobie u babci specjalne 
bajki (...).

15 Są to niskonakładowe i trudno dostępne 
pozycje, np.: Nowe piosenki. Na głos i fortepian 
[muz:] I. Pfeiffer. Kraków 1976; Ballada wojenna. 
Oprac. J. Grum, B. Kosińska. Warszawa 1971; Ma
lowany latawiec i inne piosenki dla dzieci. Oprac. 
E. Pałłasz. Kraków 1977; Nasze piosenki. Wybór 
i oprac. muz. J. Niedźwiecki. Warszawa 1983; 
W kręgu zuchowej piosenki. Śpiewnik. Wybór
i oprac. J. Gomol. Warszawa 1985 i inne.

16 Fragment wiersza pt. W co się bawimy.
17 Fragment wiersza pt. Na Torwarze.
18 Por.: L. Pszczołowska, Instrumentacja 

dźwiękowa. Wrocław 1972, s. 30.
19 M. Terlikowska, Gdybym był kapitanem. 

„Świerszczyk" 1972, nr 39, s. 613.
20 M. Terlikowska, Wszystko się może wyda

rzyć. „Świerszczyk" 1970, nr 33, s. 517.
21 Por.: M. Musierowicz, Łasuch literacki, czyli 

ulubione potrawy moich bohaterów - przepisy ku
linarne i wnikliwe komentarze. Łódź 1991; Całuski 
pani Darling. Łódź 1995.

22 M. Terlikowska, Domek dla tulipana. 
„Świerszczyk" 1973, nr 16, s. 246.

23 M. Terlikowska, Do widzenia, słowiku! 
„Świerszczyk" 1972, nr 33, s. 514.
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Tomasz Marciniak

KONIEC ŚWIATA PRZYGODY, 
CZYLI JANUSZ CHRISTA

15 listopada 2008 roku w wieku 74 lat 
w sopockim szpitalu zmarł urodzony w Wil
nie Janusz Christa, znany miłośnikom komik
su przede wszystkim jako autor cyklu Kajko 
i Kokosz. Łączny nakład jego komiksów jest 
szacowany na ok. 10 mln egzemplarzy1, 
a ilością (nie nakładem!) swych zeszytów po
bił innego mistrza komiksu, także startują
cego pod koniec lat 50. - Henryka Jerzego 
Chmielewskiego.

Christa, jeden z najbardziej dziś zna
nych naszych rysowników komiksów de
biutował rysunkowo w „Jazzie” (Opowieść
0 Armstrongu) w 1956 roku, a komiksowo 
jednocześnie w 1957 w „Przygodzie” (Kuku
Ryku), „Jazzie” i „Wieczorze Wybrzeża” (Ki- 
chaś). Miał wtedy 22 lata, „Przygoda'' była 
magazynem komiksów, powstałym w efek
cie zmian po październiku 1956 r. Czasopis
mo to miało charakter czysto amatorski, któż 
bowiem wówczas w Polsce wiedział, jak ro
bi się profesjonalne komiksy, zwłaszcza 
w formule magazynu? Janusz Christa nade
słał swe prace na konkurs ogłoszony przez 
pismo, podając się za zawodowego rysow
nika (w rzeczywistości był samoukiem), re
emigranta ze Szwecji2.

Tak powstawały jednostronicowe histo
ryjki z pointą, których bohaterami byli Kuk
1 Ryk, po wielu latach oceniane przez rysow
nika jako wstydliwe juvenilia. Inspirację dla 
Christy stanowiły filmy Disneya, ich polski 
odpowiednik - Koziołek Matołek (autor za
rzekał się, że w momencie rozpoczęcia ry
sowania dla gazety znał jedynie ten jeden 
wzorzec!)3 oraz podobne w konwencji - Pat

i Pataszon, AgapitKrupka czy Flip i Flap - uka
zujące się jeszcze przed wojną. Po upad
ku „Przygody'' autor od roku 1957 do 1975 
współpracował z gdańskim „Wieczorem Wy
brzeża'', popołudniówce pomyślanej jako 
źródło finansowania Komitetu Wojewódz
kiego PZPR, publikując tam regularnie ko
miksowe paski (rysował prawie CODZIENNIE 
cztery kadry!). Powstały wtedy „Niezwykłe 
przygody Kajtka-Majtka''. Po pewnym czasie 
mądremu i małemu Kajtkowi zaczął towa
rzyszyć duży, gruby i naiwny, lecz w sumie 
nie mniej miły Koko. Przeszli oni pewną ewo
lucję - początkowo marynarze, przejściowo 
kosmonauci, a w końcu - prasłowiańscy wo
jowie - tym razem przybierając najbardziej 
dziś znane imiona: Kajko i Kokosz.

Ten ostatni komiks ma bardzo wiele 
cech wspólnych z powstałym w latach pięć
dziesiątych (czasopismo „Pilote” 1959) i zna
nym na całym świecie (od 1991 i w Polsce) 
Asterixem, autorstwa Uderzo i Goscinne-
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go. Autor w udzielonych wywiadach wie
lokrotnie zaprzeczał wprawdzie temu swo
istemu plagiatowi, wykazując, iż jego bo
haterowie powstali wcześniej niż Asterix 
i Obelix, a cały pomysł jest oryginalny4. Nie 
ulega wątpliwości, że sama koncepcja prze
ciwstawnej sobie pod względem wyglądu, 
charakteru i zachowania dwójki bohaterów 
nie jest niczym nowym i Kajko oraz Kokosz 
mogli być stworzeni wcześniej (zwłaszcza 
ich archetypy - Kajtek-Majtek i Koko), jednak 
ich transformacja w prasłowiańskich rycerzy 
nastąpiła już wtedy, gdy błyskotliwy serial
o Galach był popularny nieomal w całej Eu
ropie. Na rzecz tezy o zapożyczeniu z Fran
cji świadczą różne elementy, np. typowe dla 
obu seriali zakończenie - radosna, triumfal
na uczta, nie ujmuje to jednak niczego z mi
strzostwa Christy. Jego twórczość jest nawet 
bardziej spektakularna, gdyż rysownik ten 
jest sam autorem scenariusza i jego teksty 
są zawsze bogate w humor, a często niosą 
ukryte znaczenia. Trzeba jednak przyznać, iż 
w porównaniu ze słynnym komiksem fran

cuskim nie są tak finezyjne intelektualnie - 
tam do pełni rozumienia przemycanych alu
zji do świata antycznego wydawca po pew
nym czasie dodał specjalny leksykon. Christa 
natomiast wplatał aluzje do rzeczywistości 
socjalistycznego państwa: klubo-gospody, 
biurokracja...

Kajko i Kokosz są głównymi, jednak 
nie jedynymi bohaterami wykreowanymi 
przez Christę. W 1988 r. ukazało się pierw
sze wydanie albumu Tajemniczy rejs, a póź
niej drugie jego części drugiej Kurs na pół
wysep Jork do scenariusza Adama Kołodziej
czyka (rola scenarzysty ostatnio kwestiono
wana przez Christę). Przygody marynarzy
- Rocha i Gucka prezentowane były już 
wcześniej pod koniec lat 70. w odcinkach 
w magazynie „Relax''. Rysunki w zeszycie 
pierwszym odbiegają nieco od stylu ty
powego Chriście - odpowiednio do sen
sacyjnej akcji zakomponowanej dla nieco 
starszego niż to miało miejsce w przypad
ku Kajka i Kokosza - są bardzo realistyczne, 
co wykazuje warsztatową sprawność au
tora. Mimo że ta konwencja jednak męczy 
artystę i wkrótce wraca do kreski znanej 
z Kajka i Kokosza.

Stanisław Barańczak, z zasady nieprzy
jazny komiksom, to, co nazwałem wcześniej 
brakiem finezji, skwitował jednak w nastę
pujący sposób:

Skarby dowcipu ludzkiego reprezentowane 
są w „Relaxie" głównie przez wieloodcinkową 
serię „Kajko i Kokosz", autorstwa rysownika 
J. Christy; jeśli weźmie się pod uwagę, że 
zarówno wyjściowy pomysł jak i formuła pla
styczna są plagiatem ze słynnego francuskiego 
Asterixa. Porównanie wypada dość żenująco. 
Pomysły fabularne Christy polegają głównie 
na tym, że bez przerwy ktoś tu komuś podsta
wia nogę, ktoś z rozpędu wpada na drzewo, 
ktoś inny dostaje kopniaka lub jest goniony 
w kółko przez dzikie zwierzę. Wszystko przy 
akompaniamencie dużymi literami pisanych 
„dymków": BLURP! CAK! COMP! HHYP! JAU! 
TRACH! GNOCHT! ŁUP! PLACH! WOMP! NOFT!
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Rys. Janusz Christa

PLAF!SZLOFT!ŁUBUDU! W zakresie odgłosów 
nieartykułowanych inwencja autora Christy 
nie ustępuje najtęższym umysłom świata 
zachodniego5.

Ekonomicznie skuszony podwójną 
stawką, Christa w 1975 r. z „Wieczoru Wy
brzeża” przeszedł do redakcji harcerskiej 
gazety „Świat Młodych”, gdzie miały miej
sce premiery większości jego historii o Kaj- 
ku i Kokoszu. Tak oto, z trójmiejskiego ry
sownika otoczonego lokalnym kultem, stał 
się znany w całej Polsce. W 1980 r. rysow
nik wrócił do „Świata Młodych” z „Relaxu”, 
kiedy to owo pierwsze polskie czasopis
mo „opowieści rysunkowych” ostatecznie 
upadło. Tej niezwykłej popularności nie za
szkodziły wyżej cytowana wypowiedź zna
nego krytyka i tłumacza z 1978 r., zwłaszcza 
że opublikowana po raz pierwszy w drugim 
obiegu w 1981 roku.

Z łamów „Relaxu” znany jest jeszcze 
inny, ironiczno-humorystyczny kilkuczęś- 
ciowy serial krótkich komiksów pt. Bajka 
dla dorosłych, opartych o najbardziej zna
ne wątki baśni dziecięcych. Właściwie to 
dopiero wczesne lata 80. przyniosły praw
dziwy „festiwal Christy'' na polskim rynku, 
gdyż to wówczas jego historie, do tej pory 
znane głównie tylko z prasy, zaczęły uka

zywać się jako oddzielne zeszyty. Jedynym 
i mającym charakter curiosum wyjątkiem jest 
wydany staraniem „Wieczoru Wybrzeża'' 
w połowie lat 70. czarno-biały album Kaj
tek i Koko w kosmosie, najdłuższego polskie
go serialu komiksowego - 560 odcinków6. 
Z pełną i kolorową wersją tych przygód czy
telnik zaczął się dopiero zapoznawać od je
sieni 1991 r., kiedy to wydawnictwo ADAREX 
(spółka Christy z Kołodziejczykiem) uru
chomiło nową serię - w zamierzeniu o cy
klu trzymiesięcznym. Niestety, wkrótce po
tem inicjatywa załamała się, a trudu wyda
wania kolejnych części podjął się miłośnik 
twórczości Christy Wojciech Gebert (WOJTEK- 
PRESS). Również on nie przezwyciężył trud
ności na polskim rynku.

Wszystkie, oprócz ostatniego, wydane 
do tej pory albumy o Kajku i Kokoszu mia
ły po co najmniej dwa wydania i wypada

Rys. Janusz Christa
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w tym miejscu chociażby odnotować ich 
tytuły (według kolejności rysowania): Zło
ty puchar (2 części, czarno-żółty), Szranki 
i konkury (jw.), Woje Mirmiła + Rozpra
wa z Dajmiechem (2 części), Szkoła la 
tania, Wielki turniej, Na wczasach, Za
mach na Milusia, Skarby Mirmiła, Cudow
ny lek, Festiwal czarownic, Dzień Śmiechały, 
W krainie borostworów, Mirmił w opałach7, 
i, z serii o Kajtku i Koku: Zwariowana wy
spa (2 części, czarno-biały), Londyński kry
minał (2 części), Biały wilk, Duch bunkra 
i Chybiony strzał (cykl trzyczęściowy), Poje
dynek z Abrą oraz Zabłąkana rakieta, Twier
dza tyrana i Kosmiczni piraci (trzy pierw
sze z zapowiadanych na dwanaście części 
Kajtka i Koka w kosmosie8; WOJTEK-PRESS 
1992, Gdańsk). Na tych ostatnich, prezen
towanych ponownie i na nowo rozryso- 
wanych prawie po trzydziestu latach hi
storiach można wyraźnie zaobserwować 
rozwój tego najbardziej, obok Tytusa..., 
znanego polskiego komiksu. Widać tu ol
brzymią pomysłowość autora, zmuszone
go z dnia na dzień wymyślać bohaterom no
we perypetie - gdyż taki był wymóg po
pularnej, gdańskiej popołudniówki. Kajko 
i Kokosz nie był już rysowany w postaci pa
sków i stąd akcja - ciągłe zmagania miesz
kańców Mirmiłowa z niecnymi zbójcerzami
- jest bardziej skondensowana.

Z mniej znanych dokonań Christy 
trzeba wymienić pięć niewielkich książe
czek wydanych jako programy teatralne 
przez Olsztyński Teatr Lalek: O dwóch ta
kich, co ukradli księżyc (1982), O Piaście i Po- 
pielu (1983), Wilk, koza i koźlęta, O Kasi, co 
gąski zgubiła, O straszliwym smoku i dziel
nym szewczyku, prześlicznej królewnie i kró
lu Goździku (1984-86)9. Tutaj właśnie rysow
nik przełamuje po raz pierwszy stosowaną 
przez siebie formalną konwencję - kadry 
przestają być ciągiem równokształtnych 
prostokątów uszeregowanych w kilka pa
sków na stronie, co ma swoje źródło w do
świadczeniach Christy z prasą codzienną. 
Karta zostaje tu zakomponowana jako ca
łość - pojawiają się np. kadry trójkątne, koli
ste. Ten zarzucony później przez autora eks
peryment zostaje powtórzony tylko raz - 
w najbardziej baśniowym i nietypowym na 
tle pozostałych przygód Kajka i Kokosza al
bumie W krainie borostworów.

Od roku 1991 Christa nie tworzył no
wych komiksów, żyjąc głównie z tantiem za 
wznowienia albumów, a później także z gier 
komputerowych opartych na Kajku i Koko
szu. Potem dołączyły do tego również pra
wa do ekranizacji w postaci animacji kom
puterowych przygód tych bohaterów. Film 
ten do tej pory nie powstał10. Już znacz-
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nie wcześniej popularność autora zaczęły 
wzmacniać inne media, gadżety: w 1988 fir
my Sibui, Intertour i Chevalier (potem prze
jęła to firma Trefl) zaczęły wydawać puzzle 
oparte na wątkach jego komiksów, powsta
ły naścienne kalendarze.

Wyjątkowa pozycja Christy wśród in
nych twórców polskiego komiksu została 
uznana już dawno. Oprócz adoracji miłośni
ków Mistrza, za klasyka uznało go wydawni
ctwo Egmont, które wydało od 2001 r. pięć 
twardookładkowych albumów, gromadzą
cych dokonania Autora, często archiwalne 
i rozrzucone po czasopismach.

Janusz Christa nie pojawił się osobiście 
na fecie z okazji 50-lecia Kajtka-Majtka, ja
ką chcieli urządzić mu jego miłośnicy pod
czas 19. Międzynarodowego Festiwalu Ko
miksów w Łodzi w październiku 2008 roku. 
Zmarł na zawał serca. Był „rasowym" komik- 
siarzem - wyrażał się tylko poprzez taką for
mę, sporadycznie ilustrując książki i podob
nie zajmując się reklamą. Nie znalazł god
nych siebie następców, choć zdarzały się 
próby, i to udane, naśladowania jego kreski 
(Wojciech Olszówka, Mieczysław Fijał); sam 
kiedyś stwierdził, że powierzyłby Kajka i Ko- 
kosza łódzkiemu rysownikowi, zdobywcy 
jednego z Grand Prix Festiwalu - Sławomiro
wi Kiełbusowi11. Znakomite prowadzenie ak
cji, dowcip słowny, dyskretne aluzje do zna
nych tylko Polakom realiów życia codzien
nego (ostatni stworzony komiks, przez wiele 
lat pokazywany tylko znajomym - Polbida)12 
sprawiają, że komiksy Janusza Christy są po
pularne nie tylko wśród dzieci.

Na pogrzebie 25 listopada nie padło 
ani jedno słowo o jego dziełach, choć poja
wiło się kilka znanych w środowisku osób, 
jego wydawca, krytyk, nieliczni z trójmiej
skich fanów. Janusz Christa, w maju 2007 r. 
odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzi

ctwa Narodowego medalem Zasłużony Kul
turze GloriaArtis, pozostawił po sobie liczne 
albumy, wnuczkę, ale przede wszystkim na
szą pamięć. I to jest najważniejsze.

1 B. Kurc, Trzask, prask, Wywiady z Mistrzami 
komiksu (nie tylko) polskiego, wyd. Bajka, Koluszki 
2004, s. 38. Inne dane ilościowe, podane w tym 
tekście, zawdzięczam bibliografowi i badaczowi 
twórczości Christy, Krzysztofowi Janiczowi; Jemu 
też zawdzięczam krytyczne uwagi i poprawki do 
tego tekstu.

2 Op. cit., s. 39.
3 Ibidem.
4 Ten wątek rzeczywiście powraca często. 

Oprócz przywoływanych w tym tekście wywia
dów, por. np. K. Szymeczko, Póty komiks propa
gandę nosił (jubileuszowa gawęda wspominkowo
- ironiczna),„Guliwer" 1996 nr 4, s. 4-11.

5 S. Barańczak, Książki najgorsze i parę innych 
ekscesów krytycznoliterackich, Poznań, wyd. A5, 
(BLURP!, s. 83). I tu widać zarzut plagiatu wobec 
Asterixa.

6 Wkład Christy do polskiego komiksu 
fantastycznego doczekał się szerszego komen
tarza: M. Cetnarowski, Mistrzowskie zabawy czy 
nowe ścieżki artystycznych poszukiwań? Wątki 
i motywy fantastyczne w twórczości Christy, 
Chmielewskiego, Baranowskiego, w: K. Skrzyp
czyk (red.), 7. Sympozjum komiksologiczne. 
Komiks polski - mistrzowie i ich dzieła, Łódzki 
Dom Kultury 2007, s. 47-53; Wątki fantastyczne 
pojawiają się już w Zwariowanej wyspie (oryg. 
1967). Okres, w którym rysował Kajka i Koka 
w kosmosie, to czas, kiedy to podbój kosmosu 
rywalizował z westernami w grze o wyobraźnię 
nie tylko młodego pokolenia. Skończywszy ten 
cykl, zamienia sztafaż SF na nienazywane tak 
wtedy jeszcze fantasy.

7 Tylko sama Krajowa Agencja Wydawnicza 
wydała łącznie 8 milionów egzemplarzy, a w samym 
roku 1988 - 4 miliony.

8 Czarno-biały zeszyt Kajtka i Koka w kos
mosie wydany przez „Wieczór Wybrzeża" w 1974 
roku był tylko fragmentem historii liczącej 1265 
odcinków (lata 1968-72). „Prawie" całość wydał 
Egmont w 2001 r. Album liczy 586 stron.

9 Te do niedawna perełki kolekcjonerskie 
zostały ostatnio wznowione w Kajtek, Koko
i inni. Egmont, 2004 oraz przy okazji wywiadu bio
graficznego, przeprowadzonego przez Krzyszto
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fa Janicza oraz Kamila Śmiałkowskiego: Janusz 
Christa - wyznania spisane, wyd. Stowarzyszenie 
Twórców CONTUR, Łódź 2008.

10 Historia prób adaptacji Kajka iKokosza na 
potrzeby filmu - najpierw animowanego, po
tem aktorskiego (wraz z podaniem planowanej 
obsady aktorskiej), potem znowu animowanego

(fragmenty pokazywane na MFK w Łodzi) - jest 
zarysowana w artykule Krzysztofa Janicza i Ka
mila M. Śmiałkowskiego Kajtek, Koko i pies bokser, 
„Machina”, 2001, nr 7 (64), s. 58-63.

11 B. Kurc, op. cit., s. 46.
12 K. Janicz, K. Śmiałkowski, Janusz Christa

- wyznania spisane... s. 58.

RADOŚĆ  
c z y t a n ia

Angela Bajorek, Ewa Górbiel

TĘSKNOTA ZA BŁĘKITEM 
NiEBA W UTWORZE JANY FREY 
w  ciemności. prawdziwa  
historia  leonii

O autorce
Jana Frey (ur. 17 kwietnia 1969 roku 

w Dusseldorfie) to niemiecka pisarka, au
torka ponad 60 książek dla dzieci i młodzie
ży, przetłumaczonych na wiele języków, 
w tym również język polski. Pierwsze dzie
cięce próby pisarskie mała Jana podejmuje 
w wieku 5 lat. Jako piętnastolatka publikuje 
w czasopiśmie młodzieżowym swoje pierw
sze opowiadanie, a dwa lata później zaczyna 
pisać pierwszą powieść, która będzie jej wy
dawniczym debiutem. Jeszcze jako uczenni
ca wyjeżdża do Kalifornii, potem do Nowej 
Zelandii. Po powrocie studiuje literaturę, hi
storię i sztukę. Obecnie mieszka z rodziną 
w Wiesbaden. Chętnie bierze udział w spot
kaniach z czytelnikami w szkołach oraz pra
cuje społecznie z młodzieżą.

Tematyka utworów
Jana Frey to autorka z jednej strony 

edukacyjnych utworów dla najmłodszych,

książeczek obrazkowych i zabawnych histo
ryjek, a z drugiej strony poważnych powie
ści dla dorastającej młodzieży. Tematyka jej 
utworów oscyluje wokół trudnych, niewy
godnych, lecz aktualnych problemów nasto
latków, takich jak uzależnienia, wczesne ma
cierzyństwo, anoreksja, przemoc, ucieczka 
z domu i inne skomplikowane sytuacje ży
ciowe. Proza Frey ma w dużej mierze cha
rakter paradokumentalny: autorka czerpie 
inspirację ze spotkań i rozmów z młodymi
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ludźmi, z listów czytelników, przeżyć bliż
szych i dalszych znajomych. Książka Odlot 
na samo dno: Prawdziwa historia dziewczy
ny uzależnionej od narkotyków (Hohenflug 
abwarts: ein Madchen nimmt Drogen) przy
niosła Frey nominację do Niemieckiej Nagro
dy Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej. Inna 
z jej powieści, opowiadająca o zakazanej 
miłości (Der Kuss meiner Schwester), została 
adaptowana na film telewizyjny, zaś kolejna 
Bez odwrotu (Ruckwarts ist kein Weg: Schwan- 
ger mit 14) - historia ciężarnej czternastolet
niej dziewczyny doczekała się ekranizacji.

Książki Jany Frey są w Polsce wydawa
ne przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 
Dotychczas ukazały się:
• W ślepym zaułku wolności: Dzieci ulicy (2000, 

polskie wydanie 2001)
• Chłód od raju: Prawdziwa historia Hannah 

(2000, polskie wydanie 2002)
• Oszaleć ze strachu: Historia Nory, pacjentki od

działu psychiatrycznego (2001, polskie wyda
nie 2003)

• W ciemności: Prawdziwa historia Leonii (2002, 
polskie wydanie 2004)

• Wszystko będzie dobrze: Pocieszające opowia
dania dla dzieci (2002, polskie wydanie 2003)

• Bez odwrotu (2003, polskie wydanie 2005)
• Odlot na samo dno: Prawdziwa historia dziew

czyny uzależnionej od narkotyków (2003, pol
skie wydanie 2004)

• Pokręcony świat (2004, polskie wydanie 
2007)

w  ciemności. prawdziwa historia Leonii
Jak w większości utworów Jany Frey, 

również w tej dostępnej na polskim ryn
ku wydawniczym powieści centralną po
stacią jest młoda osoba zmagająca się z lo
sem. Główną bohaterką, a zarazem narra- 
torką opowieści jest 15-letnia Leonia, niewi
doma dziewczyna, którą autorka osobiście

poznała i postanowiła opowiedzieć czytel
nikom o jej doświadczeniach i przeżyciach. 
Punktem wyjścia jest ich spotkanie w nie
typowej, zanurzonej w całkowitym mroku 
kawiarni „Ciemność", w trakcie którego na
stolatka opowiada historię swojej niepeł
nosprawności.

przyczyna utraty wzroku
Leonia jest niewidoma od dwóch lat 

w wyniku ciężkiego wypadku samochodo
wego, któremu uległa w czasie powrotu 
z wycieczki z przyjaciółmi. Padający deszcz, 
oślepiające reflektory jadących z naprzeciw
ka aut, zbyt szybka jazda i brak doświadcze
nia 19-latki kierującej pojazdem oraz nieza- 
pięte pasy Leonii na zawsze zmieniły życie 
nastolatki.

(...) Nagle poczułam ból w twarzy, taki 
krótki, jakbym uderzyła się w głowę. (...) Nagle 
coś we mnie pękło i wokoło zrobiło się tak jas
no, że musiałam zacisnąć powieki. Co za ok
ropne światło! Kto mnie tak oślepił? Po tem zro -
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biło się ciemno. Przeraźliwie ciemno. Smoliście 
czarno. Było już po wszystkim. (...)

Dziewczyna budzi się po trzech tygo
dniach śpiączki z opatrunkiem na oczach, 
który - jak początkowo sądzi - jest przyczy
ną jej niewidzenia. Szybko jednak orientu
je się, że wzrok straciła nieodwracalnie i ta 
świadomość oznacza dla niej koniec wszyst
kiego, od tego momentu nie potrafi już wię
cej słuchać, odczuwać i myśleć.

stosunek bohaterki do kalectwa
Leonia przez długi czas nie może po

godzić się ze swoim losem. Straciła bowiem 
to, co stanowiło jej największy atut - swoje 
szmaragdowe oczy sprawiające, że ta prze
ciętnie ładna, średnio uzdolniona dziew
czyna była postrzegana jako ktoś niezwy
kły. Po wypadku czuje się bezwartościo
wą i bezużyteczną „ślepą kaleką". Utrata 
wzroku zaburza u niej funkcjonowanie po
zostałych zmysłów: w jej odczuciu, skoro 
nie widzi, to nie istnieje. Nie widziałam, nie 
słyszałam, nie czułam, nie smakowałam, nie

myślałam. Wprawdzie jej organizm szyb
ko dostosowuje się do nowej sytuacji, in
ne zmysły przejmują funkcje uszkodzone
go wzroku, ale umysł Leonii uparcie pod
powiada jej, że lepiej byłoby umrzeć niż żyć 
w czarnej otchłani.

W rezultacie kompletnie izoluje się od 
świata zewnętrznego. Odrzuca wszelkie 
próby nawiązania z nią kontaktu ze strony 
personelu medycznego, rodziców, rodzeń
stwa i przyjaciół.

Relacje z otoczeniem
Ślepota Leonii spada jak grom z jas

nego nieba na szczęśliwą, dobrze sytuo
waną rodzinę, w której oboje rodzice rea
lizują się zawodowo, nie zaniedbując przy 
tym trójki dzieci. Dziewczyna ma bowiem 
dwóch braci, o dwa lata starszego Sieme- 
na i siedmioletniego Grischę. Wiadomość
0 ciężkim wypadku córki rodzice przyjmu
ją przede wszystkim z ulgą, że go przeżyła,
1 od początku starają się ją wspierać w no
wej sytuacji, szukając rozwiązania codzien
nych problemów. Konsekwentni w stawia
niu czoła niepełnosprawności córki, mie
wają momenty zwątpienia wobec jej apatii 
i z przerażeniem patrzą, jak Leonia zamyka 
się i nie reaguje na ich krzepiące słowa i rze
czowe argumenty.

Pierwszą osobą, której udaje się na krót
ko przywrócić Leonię otoczeniu, jest tulą
cy się do niej z płaczem braciszek Grischa. 
Dziewczyna czuje jego zapach, słucha jego 
opowieści, wyobraża sobie, jak maluch gra 
w piłkę, a nawet mimowolnie daje się zapro
sić na jego mecz.

W odróżnieniu od wrażliwego Grischy 
rozpaczającego, gdy nieostrożnie wspo
mniał o „popatrzeniu" przez ociemniałą sio
strę na mecz, starszy brat Siemen nie waha 
się nazwać ją w żartach „ślepą kurą". Ten po
wściągliwy w okazywaniu uczuć siedemna
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stolatek zachowuje swój charakterystyczny, 
raczej szorstki sposób bycia i odnosi się do 
niewidomej siostry jak do tej pory, traktując 
jej niepełnosprawność jak coś naturalnego. 
Dzięki temu dziewczyna zaczyna powoli ak
ceptować siebie taką, jaka jest, już nie kale
ką, lecz „kochaną ślepą Leonią”.

Po tragicznym zdarzeniu nie odwra
ca się od Leonii jej najlepsza przyjaciółka 
Janne, która z wypadku wyszła cało. Towa
rzyszy koleżance w jej powolnym powrocie 
do codzienności poprzez relacje z wakacji, 
rozmowy, wspólną drogę do szkoły, zachę
tę do uczestniczenia w życiu towarzyskim. 
Pod hasłem „Leoniu, zacznij w końcu zno
wu żyć!” namawia dziewczynę do zmiany 
fryzury i koloru włosów i skłania ją do od
wiedzenia chłopaka, w którym Leonia na 
krótko przed wypadkiem z wzajemnością 
się zakochała.

To właśnie Frederik, kuzyn Janne 
i pierwsza miłość Leonii, w najbardziej zna
czący sposób wpływa na jej stan ducha i na
stawienie do życia z kalectwem. Chłopak, 
inicjator feralnej wycieczki, przejęty stanem 
Leonii usilnie próbuje nawiązać z nią kon
takt, ale ona w niemal histeryczny sposób 
zawsze odmawia. Chce istnieć wyłącznie 
we wspomnieniach Frederika jako „Leonia 
ze szmaragdowymi oczami”. Przeżywane 
w samotności zakochanie początkowo po
głębia depresję dziewczyny, wkrótce jed
nak - po informacji, że przyjaciel zaintere
sował się jej mało atrakcyjną nielubianą ko
leżanką - mobilizuje ją do działania, do sa
modzielnego wyjścia z domu i pokierowania 
własnym losem. Samotna podróż do Berlina 
w celu odzyskania dawnej miłości okazuje 
się punktem zwrotnym w życiu bohaterki.

Ociemniała Leonia zmuszona jest 
do poukładania swojego życia na nowo. 
W jej codziennym życiu ujawniają się nie
znane wcześniej problemy, pojawiają się też

nowi znajomi - inni niewidzący. Stanowią 
oni swoistą grupę wsparcia: Henry udzie
la dziewczynie lekcji alfabetu Braille'a, Laila
- matka trzech niewidomych synów - uczy 
ją poruszania się po mieście. Niewidoma od 
urodzenia matka jednej z zaprzyjaźnionych 
pielęgniarek, utalentowana garncarka, de
monstruje, jak dotykiem czytać kształty. 
Ważne stają się rozmowy z tracącym wzrok 
bliźniaczym bratem Frederika. Jego wcześ
niejsza próba samobójcza powodowana 
nadchodzącą ślepotą dopiero po wypadku 
wywołuje u Leonii głębszą refleksję i sta
je się tematem pytań i wzajemnych zwie
rzeń. Wreszcie, w nastolatce zakochuje się 
nieszczęśliwie niewidomy kelner z kawiar
ni „Ciemność”. I tak Leonia, która początko
wo na sam dźwięk „strasznego słowa niewi
doma” reagowała paniką, zaczyna dostrze
gać, że choć poznane osoby łączy ślepota, 
to każdy z nich ma niepowtarzalną historię, 
własne życie, plany i marzenia, które na swój 
sposób realizuje.
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codzienność osoby ociemniałej
Nagła niepełnosprawność Leonii stawia 

przed jej rodzicami szereg wyzwań i wyma
ga podjęcia wielu decyzji. Widząc swą bez
radność wobec odrętwienia córki, decydują 
się na zasięgnięcie porady u psychologa. Fa
chowa pomoc lekarza, jego zrozumienie dla 
cierpienia, wskazówki i słowa otuchy przy
noszą ulgę dziewczynie. Propozycję lekarza 
wzięcia udziału w programie rehabilitacyj
nym w klinice dla niewidomych stanowczo 
odrzuca. Wobec postawionej alternatywy 
niechętnie decyduje się na powrót do domu 
i prywatne lekcje. Wykwalifikowana nauczy
cielka zaczyna uczyć Leonię orientacji w te
renie i poruszania się za pomocą laski. Ko
lejnym krokiem na drodze do samodzielno
ści jest nauka pisma Braille'a. Żmudna praca 
z kartonikami opatrzonymi wypukłymi zna
kami przychodzi nastolatce z trudnością, 
w tym wieku naukę pisania i czytania ma się 
przecież zazwyczaj dawno za sobą.

Starając się ułatwić codzienne życie Le
onii, najbliżsi dają jej w prezencie na 16. uro
dziny kilka przydatnych przedmiotów: zega
rek dla niewidomych, kasety z nagraniami li
teratury oraz nowy komputer wyposażony 
w specjalne programy dla niewidomych. Po
sługiwanie się pismem Braille'a i obsługa no
wego komputera stwarzają szansę na konty
nuowanie nauki w ogólnodostępnej szkole. 
Namawiana przez rodziców, wychowawczy
nię i przyjaciół Leonia postanawia wrócić po 
wakacjach do swojej starej szkoły, gdzie kla
sa przyjmuje ją z entuzjazmem.

Dzięki wsparciu rodziców, starych i no
wych przyjaciół oraz chłopaka prawdziwa 
bohaterka opowiedzianej przez Janę Frey 
historii coraz odważniej przekracza „kolej
ne granice wychodząc ze swej ciemnej sko
rupy". Pogodziła się już z tym, że nie widzi. 
Choć „bywają chwile, kiedy czuje się bar
dzo załamana z powodu swojej ułomności 
i bardzo samotna i wtedy rozpaczliwie" tęsk
ni „za światłem, za słońcem, za kolorami, za 
błękitem nieba wiosną, za złotem słonecz
ników latem, za zielenią trawy".

Weronika Kostecka 

FELIx, NET i NIKA
i d w u d z ie s t y  p ie r w s z y  w ie k

Świat, jaki przedstawia Rafał Kosik 
w swoim powieściowym cyklu, to świat no
wych mediów. Jego symbolem mógłby być 
„książnik" - urządzenie, które służy do czy
tania tzw. e-booków, ale można je także 
wykorzystywać jako notatnik oraz urucha
miać na nim takie programy jak na kompute
rze1; nowoczesne technologie przejmują tu 
funkcje „starych", zadziwiając niezwykłymi 
możliwościami. Akcja powieści rozgrywa się
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w realiach XXI wieku, dodatkowo unowo
cześnionych przez autora: bohaterowie ma
ją na co dzień do czynienia z fascynującymi 
osiągnięciami techniki, książka zaś jest tu po 
prostu jednym z wielu mediów, przyjmu
jąc kryterium „nowoczesności” - najmniej 
atrakcyjnym, choć nie zostaje całkowicie wy
eliminowana. W tym krótkim szkicu chciała
bym się przyjrzeć temu, jak w multimedial
nej i stechnicyzowanej rzeczywistości od
najdują się dziecięcy bohaterowie; co to zna
czy być dzieckiem epoki cyfrowej?

Nie ulega wątpliwości, że Felix, Net 
i Nika zafrapowani są możliwościami świa
ta, w jakim żyją, i aktywnie z nich korzysta
ją. Jednocześnie - choć świat ów bez wąt
pienia wpływa na ich sposób życia - intui
cyjnie zachowują wobec niego pewien dy
stans; nie tracą zdolności do samodzielnego 
działania i myślenia. Zamiast biernie korzy
stać z nowoczesnych atrakcji, bohaterowie 
podejmują kolejne wyzwania, często nie
bezpieczne, a wszelkie problemy najchęt
niej „załatwiają mózgiem”. Nie grozi im sa
motność wynikająca z ucieczki w wirtualną 
rzeczywistość; telewizyjny ekran czy mo
nitor komputera to za mało, by zaspokoić 
ciekawość świata i potrzebę wrażeń. Zna
mienny pod tym względem jest fragment 
czwartego tomu:

Felix leżał w łóżku i nie mógł zasnąć. 
(...) przed oczami stanął mu wujek, 
spędzający całe dnie na przeglądaniu 
nieinteresujących go filmów. Po co to 
robił? Nie potrafił inaczej spędzać czasu? 
Albo praca, albo pusta rozrywka? Felix 
doszedł w końcu do wniosku, że wujek 
należy do tych ludzi, którzy nudzą się 
we własnym towarzystwie i nie mogą 
wytrzymać z samym sobą dłużej niż 
minutę. To go niespodziewanie pocie
szyło. Całe życie jego, Neta i Niki razem

ze wszystkimi problemami było i tak
o niebo lepsze od takiej bezmyślnej 
wegetacji2.
Z cyfryzacją współczesności najlepiej 

radzi sobie Net - informatyczny geniusz, 
który za pomocą komputera, w niebywa
le szybkim tempie uderzając w klawisze, 
potrafi odszukać niemal każdą informację 
i wykreować prawie wszystko. Do osiąg
nięć chłopca należy m.in.: „wyhodowanie” 
sztucznych inteligencji, Manfreda i Gole
ma, i, w przypadku drugiego z nich, wyko
rzystanie do tego celu - jako że moc obli
czeniowa domowych komputerów jest nie
wystarczająca - kilkunastu serwerów na pa
ru uniwersytetach... oczywiście w czasie, gdy 
nikt ich nie potrzebuje3; regularne włamywa
nie się do szkolnego serwera (i sprawdzanie 
w ten sposób np. numeru sali, w której ma 
się odbyć dana lekcja); napisanie w ciągu kil-
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ku minut programu, dzięki któremu udaje 
się „zawiesić" obdarzonego inteligencją, za
grażającego przyjaciołom robota. Gdy Net 
objaśnia działanie stworzonej samodzielnie 
klasowej strony internetowej, dla pozosta
łych uczniów jego słowa brzmią jak zaklę
cie: Są dwa okna programu. Górne na treść, 
a dolne na komendy. Przygotowałem  
CMS-a i system dynamicznego przydzia
łu kont o kilku stopniach uprawnień, doda
wania komentarzy i opcję forum. Jest też RSS 
i miejsce na banner reklamowy. Można two
rzyć automatyczne galerie...4. Co ciekawe, 
cierpiący na dysleksję chłopiec przestawia 
litery jedynie w wyrazach, nie popełnia zaś 
błędów w zapisie liczb. To prawdziwy czło
wiek epoki cyfrowej: w plecaku zawsze no
si minikomputer i odpowiednie kable, po
sługuje się piętnastoma adresami e-mailo- 
wymi, a kiedy wraz z przyjaciółmi cofa się w 
czasie i zdaje sobie sprawę z trudności, jakie

mogą wystąpić przy próbie powrotu, zde
sperowany wykrzykuje: Mam czekać prawie 
pięćdziesiąt lat na komputery ośmiobitowe 
i początki Internetu?! I co ja będę przez ten 
czas robił? Puszczał latawce? (...) Chcę wró
cić do naszych czasów... Chcę kina z Dolby 
Surround, cyfrowej telewizji, (...) szybkiego 
Internetu, siódmej części Gwiezdnych Wojen, 
Cartoon Network, Logo Technic, Matrixa i ca
łej reszty. (...) Chcę wrócić!5.

Pod względem orientacji w cyfrowej 
technologii Netowi nie dorównuje ani Felix, 
wyjątkowo uzdolniony konstruktor, twórca 
wielu niezwykłych wynalazków, ani uwiel
biająca czytanie książek Nika, wszyscy jed
nak korzystają aktywnie z dobrodziejstw XXI 
wieku. Nawet ta ostatnia, zwykle nie podzie
lająca zamiłowania swoich kolegów do kom
puterów, robotów itd., bez większych prob
lemów opanowuje umiejętność posługiwa
nia się Internetem czy stworzonym przez 
Neta komunikatorem. Wszyscy troj e zap rzy- 
jaźniają się również, bez trudu przełamując 
początkową barierę psychologiczną, z Man
fredem, czyli programem AI, który jest nie 
tylko niezwykle inteligentny, lecz także na 
swój sposób „ludzki" - potrafi się obrazić, 
wykłócać, żartować i cieszyć z gwiazdkowe
go prezentu - i tak też, „po ludzku", traktu
ją go bohaterowie. Wielokrotnie korzysta
ją przy tym z jego pomocy: Manfred umie 
błyskawicznie wyszukać i wyselekcjonować 
potrzebne informacje, skomponować muzy
kę do szkolnego musicalu, a nawet zdobyć 
zdjęcie z satelity szpiegowskiego czy ostrzec 
przyjaciół przed duchami, odczytując syg
nały czujników temperatury.

Felix, Net i Nika wydają się całkowicie 
oswojeni z cywilizacją, w której żyją. Rozu
mieją prawidła rządzące kulturą technolo
gii informacyjnych - ale rozumieją też jej sła
bości i ograniczenia. Mają np. świadomość
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konieczności selekcji informacji; dokony
wanie takiej selekcji jest właściwie ich natu
ralnym, „zdroworozsądkowym” odruchem. 
Zirytowany pytaniami zawartymi w teście 
z informatyki, Net stwierdza: Jako specjali
sta mogę powiedzieć, że test był całkowicie 
bez sensu (...). Po co komu informacja, ile do
kładnie ścieżek ma płyta CD albo z jaką pręd
kością się obraca? Przez takich nauczycieli lu
dzie znienawidzą informatykę6.

Jak pisze Charles Jonscher, w tym co
raz wszechstronniej okablowanym świe
cie potrzeba nam większego niż kiedykol
wiek zrozumienia różnicy, jaka dzieli dane, 
informację i wiedzę - zrozumienia, że dane 
są masą symboli, że informacja jest czymś 
pożyteczniejszym, wydestylowanym spo
śród danych, oraz że wiedza to jeszcze wyż
szy poziom znaczeń, gdy informacja wkracza 
w sferę ludzkiego procesu twórczego7. I da
lej: Dla pokolenia jutra będzie sprawą jaw
nie oczywistą, że żadna ilość piętrzonych da
nych i informacji nie musi oznaczać, iż zgro
madziliśmy wiedzę i mądrość ( . ) 8. Bohate
rowie Kosika potwierdzają tezę tego autora; 
pokazuje to chociażby fragment, w któ
rym Net tłumaczy przyjaciołom zasadność 
przygotowania (zaawansowanej techno
logicznie) „ściągi” na klasówkę z geografii: 
Informacji do wkucia jest tyle, że nie miesz
czą się w czterdziestu pięciu minutach nagra
nia. Musimy to zrobić inaczej. (...) Pomyślcie 
tylko, załadujemy sobie to wszystko do gło
wy, a za dziesięć lat okaże się, że nie ma już 
w niej miejsca na nic nowego9. Na świado
mość potęgi ludzkiego rozumu, wyobraźni 
i „zwykłego” przeczucia wskazuje natomiast 
spostrzeżenie Niki, wyrażone podczas pró
by rozwiązania skomplikowanej łamigłów
ki: Mamy coś więcej niż mają te komputery 
(...). Mamy intuicję. Tego nie opiszesz mate
matycznie10.

Felix, Net i Nika korzystają z różnorod
nych mediów, choć oczywiście mają od
mienne upodobania. Nika jest wielbicielką 
dobrej literatury - czytuje Bułhakowa, Mar- 
queza, Suskinda czy Austen (można się te
go dowiedzieć m.in. dzięki ilustracji umiesz
czonej na wyklejce czwartego tomu, stano
wiącej jego integralną część) - i zdecydowa
nie przedkłada ją nad komputery i Internet. 
Ta dysproporcja wynika jednak - przynaj
mniej częściowo - z faktu, że bohaterka przez 
wiele lat nie miała dostępu do tych ostatnich; 
ostatecznie także i ona uczy się korzystać 
z nowoczesnej technologii. W przypadku 
Neta ta relacja wygląda odwrotnie, co za
pewne uwarunkowane jest jego dysleksją 
oraz przekazaną mu przez ojca informa
tyczną pasją - ale nie odrzuca on zupełnie 
słowa drukowanego, o ile książka wzbu
dza w nim zainteresowanie (jak np. umie
jętnie zarekomendowany przez szkolną
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polonistkę Tolkienowski Hobbit). Felix naj
chętniej spędza czas wolny na projektowa
niu i konstruowaniu kolejnych wynalazków, 
ale niejednokrotnie znajdujemy go oddają
cego się lekturze ulubionej fantastyki (Baj
ki robotów, Niezwyciężony czy Solaris Lema, 
Cieplarnia Aldissa).

Słowo drukowane najczęściej spełnia 
tu funkcję rozrywki - bohaterowie czytają 
dla przyjemności, „dla zabicia czasu". Naj
aktywniejszą czytelniczką - i właścicielką 
pokaźnego księgozbioru - jest Nika. Felix 
nosi w plecaku książkę (by w razie potrze
by móc czymś wypełnić wolny czas), a na
wet specjalną lampkę nocną, na wypadek, 
gdyby zabrakło innego źródła światła - lu
bi czytać przed zaśnięciem. Nawet Netowi 
zdarza się traktować lekturę w kategoriach 
„lekarstwa na nudę" - np. wtedy, gdy wraz 
z przyjaciółmi ukrywa się w koronie drze
wa, z zamiarem obserwacji tajemniczej ulicy 
Sennej i znajdującego się na niej budynku:

(...) Felix sięgnął do plecaka po małe czarne
pudełeczko z cybermuchą.
- Zbadamy wnętrze kamienicy zdalnie
- wyjaśnił. - To powinno wiele wyjaśnić.
Net pokiwał głową.
- To potrwa. Macie coś do czytania?11

W świecie wykreowanym przez Kosika 
dominuje zatem ludyczna funkcja książki. 
Zdarza się jednak, i to niejednokrotnie, że 
trójka przyjaciół potrzebuje jej jako źród
ła wiedzy - tak jak wtedy, gdy najpierw 
w szkolnym księgozbiorze, a później w sta
rej księdze należącej do Niki poszukują „rze
telnych" wiadomości na temat duchów, al
bo wtedy, gdy poznają legendę o Bazylisz
ku ze stuletniej Księgi Legend Warszawskich. 
Sięgają po słowo drukowane, ponieważ in
ternetowe źródła informacji zawodzą - 
najczęściej są zbyt liczne i chaotyczne, by 
mogły być wiarygodne. I choć bohatero
wie (szczególnie Net i Felix) odnoszą się do 
szkolnej biblioteki z wyraźną niechęcią, gar
dzą przecież zacofaną placówką - z katalo
giem w postaci kart trzymanych w pudeł
kach, wiecznie wyłączonym komputerem, 
suknami, które należy podkładać pod bu
ty, i skrajnie nieżyczliwą bibliotekarką - nie 
zaś samymi książkami. Przeciwnie - docenia
ją je i szanują; o księgę profesora Kuszmiń- 
skiego walczą wręcz z narażeniem życia, by 
ocalić ją z rąk niepowołanych (zawłaszczył 
ją Morten, wyjątkowo groźny program AI 
w ciele gigantycznego robota). Tak zwana 
trzynasta księga skrywa w sobie mądrość 
niedostępną za pośrednictwem żadnego 
innego źródła: dzięki zapisanym w niej in
formacjom, planom i obliczeniom naukow
cy uzyskują możliwość (pod warunkiem roz
wikłania skomplikowanych wzorów) skon
struowania takiego pojazdu kosmicznego, 
który zdołałby dolecieć do Marsa w ciągu 
zaledwie kilku dni.
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Świat stworzony przez Kosika nie odci
na się od swoich korzeni i nie kpi z Guten
berga. Jeśli zgodzić się z tezą, że pokolenie 
epoki cyfrowej czyta i pisze więcej od swo
ich rodziców (w związku z powszechnym ko
rzystaniem z komputerów, Internetu itd.)12, 
trzeba przyznać, że Felix, Net i Nika stanowią 
dobry przykład literackich reprezentantów 
tego pokolenia. Lekturą tradycyjnej książki 
zainteresowani są w różnym stopniu, wszy
scy jednak doceniają ją jako źródło rozryw
ki, a nawet informacji, gdy poszukiwania in
ternetowe nie dają rezultatu, zaś kompeten
cje językowe bohaterów, częściowo „ukryte" 
w młodzieżowym slangu (jakość literackie
go przetworzenia tego slangu stanowi te
mat na osobny szkic), są dobrze rozwinięte. 
Wystarczy przypomnieć sposób, w jaki Net 
tworzy klasową stronę internetową: pozba
wia ją menu oraz ikon, dzięki którym - „kli
kając" - można by przechodzić do kolejnych 
podstron; znacznie wygodniejsze wydaje 
mu się wpisywanie konkretnych komend.

Rzeczywistość XXI wieku, taka, jaką 
przedstawia Kosik, nie osacza, nie omamia, 
lecz inspiruje i pobudza do działania. Czy
telnik zaś może stwierdzić, że ostatecznie 
i tak triumfuje słowo drukowane; gdy przyja
ciele podsumowują kolejną niezwykłą przy
godę, Nika zauważa: To jest temat na książ
kę (...). Znajdźmy jakiegoś autora i opowiedz
my mu o wszystkim. On napisze książkę, inni 
to przeczytają i trochę pomyślą13.

1 Zob. R. Kosik, Felix, Net i Nika oraz Teoretycz
nie Możliwa Katastrofa, Warszawa 2005, s. 128.

2 R. Kosik, Felix, Net i Nika oraz Pułapka Nie
śmiertelności, Warszawa 2007, s. 277.

3 Tamże, s. 50.
4 Tamże, s. 143.
5 R. Kosik, Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie 

Możliwa Katastrofa, s. 323-324.
6 R. Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewi

dzialnych Ludzi, Warszawa 2004, s. 195.

7 Ch. Jonscher, Życie okablowane. Kim je
steśmy w epoce przekazu cyfrowego? Warszawa 
2001, s. 300.

8 Tamże, s. 331.
9 R. Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewi

dzialnych Ludzi, s. 60.
10 R. Kosik, Felix, Net i Nika oraz Pułapka Nie

śmiertelności, s. 284.
11 R. Kosik Felix, Net i Nika oraz Pałac Snów, 

Warszawa 2006, s. 167.
12 Zob. Ł. Gołębiewski, Śmierć książki, War

szawa 2008, s. 17.
13 R. Kosik, Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie 

Możliwa Katastrofa, s. 531.

Zofia Ożóg-Winiarska

d z iec i w o b e c  tru d n yc h  
s p r a w  w s p ó ł c z e s n o ś c i. 
DZIEŃ WAGAROWICZA 
st a n is ł a w a  g r a b o w s k ie g o

Stanisław Grabowski jest znany współ
czesnym dziecięcym odbiorcom literatury, 
podobnie jak był znany uprzednio przez ich 
kolejne roczniki w ostatnich kilkudziesięciu 
latach. Jest to bowiem pisarz o dojrzałym 
i rozległym dorobku twórczym, rozpozna
walnym dzięki wyrazistej estetyce utworów 
oraz kulturze podmiotowego i autonomicz
nego postrzegania dziecka i autentycznego, 
naturalnego z nim kontaktu, często tak in
tensywnego, że znoszącego dystans mię
dzy światem dorosłych i dzieci.

Jego dorobek twórczy obrazują nastę
pujące tomiki poetyckie dla młodego od
biorcy: Mama, tata, brat i ja (1980); Papiero
wy okręcik (1984); Hej, słoneczko (1985); Kie
dy wyspa jest poduszką (1985); Lato to ordery 
maków (1997); Wierszyki na cały rok (2002). Pi
sarz też opublikował zbiory bajek i opowia
dań, m.in.: Opowieści s tarego paro wca (1985);
O lwach, lokomotywie i małpce (1989); Wigi
lijny kuferek (1994); Lew z miejskiego herbu 
(2002). Jest on także redaktorem antologii
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i zbiorów wierszy ks. Jana Twardowskiego, 
m.in. Jan Twardowski dzieciom (2002). Trze
ba podkreślić, że Stanisław Grabowski od 
2003 roku redagował założone przez sie
bie czasopismo - „Poezja i Dziecko”, które 
odegrało inspirującą rolę na polu anima
cji kultury dziecka, twórczości literackiej 
i towarzyszącej jej krytyce. Po raz pierwszy 
powstał u nas periodyk idący niejako w śla
dy tak wybitnych wzorów, jak „Twórczość” 
czy „Poezja”.

Stanisław Grabowski, oprócz pisarstwa 
dla dzieci, ma również wielkie zasługi jako 
autor dla dorosłych. Dla nich właśnie opub
likował kilkanaście tomów wierszy, opowia
dań, opowieści i dramatów. Opracował tak
że następujące książki, m.in. Jan Twardow
ski. Kalendarium życia i twórczości 1915-2006 
(2006) oraz Jan Twardowski. Szkic o poecie 
(1999). Jego autorstwa jest też bardzo cie
kawa i pożyteczna dla nauki książka o pra
sie dziecięcej pt. Na przyszły pożytek (2001). 
Stanisław Grabowski jest, podsumujmy, re
daktorem i edytorem, dziennikarzem i dra
maturgiem.

Na rynku wydawniczym dla młodych 
czytelników ukazała się w 2007 roku jego 
nowa książka pt. Dzień wagarowicza1. Obej
muje ona dwanaście krótkich opowiadań. 
Jest to starannie przemyślana edycja litera
cka. Miłe wrażenie sprawia już jej okładka 
zaprojektowana przez Barbarę Kuropiejską- 
Przybyszewską. Wywołuje ona upragniony 
wśród dzieci szkolnych nastrój nieoczeki
wanych przygód, wolności i swobody. In
tensywna kolorystyka i konterfekty rozra
dowanych nastolatków wkomponowane 
w mocne konary drzewa są dostatecznym 
impulsem do otwarcia tej książki.

Stanisław Grabowski w Dniu wagaro
wicza ukazał dzieci w roli doskonałych ob
serwatorów świata i ujął ich spostrzeżenia 
w sposób niezwykle wnikliwy i odkryw
czy. Przyjaźń, odwaga, prawość charakte
ru, umiejętność podejmowania słusznych 
decyzji - to tylko niektóre ważne sprawy 
przewijające się w tych opowiadaniach. 
Bohaterami książki są chłopcy mniej wię
cej w wieku około dziesięciu do dwunastu 
lat. Pięć z tych opowiadań zostało opatrzo
nych datami, a są to: Donoszę panu, że czuję 
się świetnie, 1976; Chlorchinaldin, 1976; Bia
ły statek płynie w dal, 1978; Skarb, 1980, Poe
ta, 2000, co wskazuje na czas ich powsta
nia. Były one także drukowane wcześniej 
w prasie, obecnie są w podręcznikach. Nie
koniecznie zresztą chronologia jest tu prze
strzegana w układzie kompozycyjnym. Jed
no wszak jest pewne, data najwcześniejsza 
i najpóźniejsza stanowią ramę kontekstual- 
ną dla całego zbioru, a data 1980 jest przy 
tym znacząca, nic też dziwnego, że przewi
ja się przez opowiadanie Skarb motyw pa
triotyczny i wodny.

Pisarz we wszystkich opowiadaniach 
podejmuje trudne sprawy, stawia dzieci 
wobec wyzwań swojego czasu. Nie ucieka
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od rzeczywistości, ale pokazuje ów złożony 
świat, w którym jest miejsce dla dziecięcej 
wyobraźni, dla dziecięcych decyzji i twór
czego działania. Bezduszność człowieka pi
sarz ukazał w opowiadaniu Donoszę panu, że 
czuję się świetnie. Bohaterami uczynił chłop
ców, którzy są świadkami wyrzucenia psa 
z przejeżdżającego auta. To przejaw znie
czulicy, wręcz cynizmu czy dwulicowości 
współczesnego człowieka. Wrażliwość mo
ralna w tym opowiadaniu została powie
rzona przez pisarza dziecku. Ono też jest 
już chyba ostatnim krzykiem czy szansą na 
przywrócenie światu jego utraconej nie
winności.

W opowiadaniu pt. Skarb miejsce ak
cji ulokowane zostało nad Partęczyńskim 
Jeziorem w krainie Drwęcy, na pograni
czu Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego 
i Pojezierza Iławskiego. Jest to jedno z tych 
miejsc północnej Polski, w którym odczucie 
urody kraju ojczystego jest bezpośrednie 
i momentalne i prowadzić może wprost do 
przestrzeni historycznej polskiego wybrze
ża, tak gwałtownie uobecnionej w przeżyciu 
w 1980 roku, nie tylko Polaków. W opowia
daniu Skarb i ona podlega swoistej, patrio- 
tyczno-heroicznej konkretyzacji we wspo
mnieniu czasów wojennego zdobywania 
Kołobrzegu. Pamiętamy, że motyw z Koło
brzegiem otwiera w Kronice polskiej Galla 
Anonima naszą świadomość historyczną. 
Szczegóły zatem, owe wtrącenia czy nawet

- w porządku fabuły - imponderabilia do
skonale się uzupełniają.

W innym opowiadaniu, Dzień wagaro
wicza chłopcy na szkolnej wycieczce z kon
tenera na śmieci wydobyli pudełko z pie
niędzmi oraz adidasy. Okazało się, że były 
to rzeczy handlarza, który schował je przed 
policją. Wprawdzie ze spodziewanego zy
sku nic nie wyszło, ale wydarzyła się historia 
z bezdomnym pieskiem, którego los ocali
ła właśnie w ów dzień wagarowicza dziecię
ca wrażliwość i opiekuńczy instynkt wobec 
małych zwierząt. Ale opowiadanie jest dość 
nietypowe. W końcu spotkanie z właścicie
lem pieniędzy „niedużym mężczyzną o nie
ogolonej twarzy, nędznie ubranym", to jak
by zetknięcie dzieci z ... raczkującym pol
skim biznesem, scena wręcz metaforyczna. 
W opowieści pt. Dziesięć złotych znalezione 
pieniądze, które wypadły z torebki starusz
ki, zupełnie nie cieszą Janka. Oddaje je że
brzącej dziewczynie przed supermarketem. 
Zatem jest tutaj potoczny, zwykły świat, ale 
zdarzenia i decyzje dziecięce - niezwyczajne
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i godne uwagi. 
Bohaterem Na 
początek się na
uczę jest Paweł, 
uczeń czwar
tej klasy, który 
spostrzega, jak 
trudno jest żyć 
jego rodzinie, 
w sytuacji kie
dy ojciec stracił 
pracę. Chłopiec 
widzi ojca snu
jącego się bez 
celu po domu, 
obserwuje, jak 
powoli pozby
wa się on ma
lucha, garnitu

ru, zegarka - pamiątki. Poznaje nowe sło
wa związane z bezrobociem, których nie ro
zumie, a które burzą jego spokój. I to on ... 
uczy ojca obsługiwać komputer. Tu nie oj
ciec pomaga dziecku, ale ono jemu. Z pew
nością nie tylko w praktycznym celu. Prze
wija się w tym także jakiś nowy sojusz dzie
cka z dorosłymi.

W opowiadaniu Świadek, to właśnie Fi
lip, dwunastoletni chłopiec potrafił sprze
ciwić się kandydaturze Mariana na prze
wodniczącego kółka ekologicznego, gdyż 
był świadkiem jego znęcania się nad psem. 
To ludzkie kryterium - wrażliwość moralna
- rozstrzyga o sensie wyboru społecznego. 
W Nocnym pojedynku to Marcinowi udaje się 
odzyskać skradziony samochód ojca. Było 
to możliwe dzięki spontaniczności i odwa
dze chłopca oraz opanowanej przez niego 
umiejętności prowadzenia pojazdu. To sen
sacyjny motyw, pochwała wielkich możli
wości małych bohaterów. Poeta jest ostat
nim opowiadaniem w zbiorku Stanisława 
Grabowskiego, opatrzonym datą 2000 ro

ku. Zdaje się ono swoiście odnawiać i ot
wierać w warunkach narodzin XXI wieku, 
problematykę metaliteracką, sytuacji poe
ty i poezji w świecie „jako takim”, codzien
nym. Historycy literatury mogliby zacząć 
ten problem np. od Horacego, krytyk litera
tury chętnie posłużyłby się wierszem Wisła
wy Szymborskiej - Wieczór autorski. Wpro
wadzenie do tego motywu dzieci szkolnych
i „lekcji polskiego” przez autora opowiadań 
jest ciekawym novum i współczesnym sfor
mułowaniem problemu, wykraczającym po
za szkolną ławę.

Stanisława Grabowskiego Dzień waga
rowicza to mądra książka o chłopcach i o ich 
marzeniach, o rodzinach i trudnych proble
mach, którym właśnie dzieci muszą stawić 
czoła. Pisarz, jak zawsze w swoich książkach, 
z ogromnym wzruszeniem ukazuje dom, 
rodzinę, szkołę, środowisko, w którym ży
je dziecko. To właśnie ono uosabia i współ
tworzy, spontanicznie i uczuciowo, więzi 
rodzinne i daje świadectwo swoich uczuć
i miłości do rodziców, dziadków, przyjaźni
i zrozumie
nia dookol- 
nego świata.
To ono potra
fi zaznaczyć 
w sposób wy
razisty swoją 
postawę mo
ralną. Wartoś
cią najwyższą 
jest dla dzie
cka miłość
i braterskie 
odnoszenie 
się do wszyst
kiego, co bli
skie i dalsze 
w istnieniu.
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Są to proste, ale jakże trudne prawdy w co
dziennej rzeczywistości. Wierzymy za Stani
sławem Grabowskim, że właśnie dzieci mo
gą je strzec najwierniej.

Dzień wagarowicza to udana, przeko
nująca i wartościowa książka dla dziecięce
go czytelnika. Jest to jedna z tych książek 
Stanisława Grabowskiego, które zwracają 
uwagę dziecięcego odbiorcy na wartości, 
na świat, w którym on żyje i w którym po
winien godnie odnaleźć swoje miejsce. Pi
sarz potrafi wykreować nowego bohatera 
w zwykłych, ale jakże niekiedy dramatycz
nych sytuacjach. Dziecko staje się w opo
wiedzianych historiach nie tylko dzielnym 
partnerem dorosłego świata, ale - więcej
- wrażliwym i twórczym uczestnikiem je
go wydarzeń.

1 S. Grabowski, Dzień wagarowicza, Warsza
wa 2007, LSW, s. 81.

Krystyna Zabawa

„w  GóRY! w  GóRY, MIŁY 
BRACIE!..." - KSIĄŻKI DLA DZIECI 
0 TEMATYCE TATRZAŃSKIEJ

Tatrzańska przyroda z perspektywy 
niesfornego świstaczka

Wydawnictwo „Literatura" wydało dwie 
z zapowiadanych czterech książeczek dla 
dzieci pod patronatem Tatrzańskiego Par
ku Narodowego. Ich autorką jest krakow
ska dziennikarka i pisarka dla dzieci Barba
ra Gawryluk, ilustratorką - artystka malar
ka, absolwentka krakowskiej ASP Małgorza
ta Flis, a konsultantem merytorycznym sam 
dyrektor TPN, dr nauk leśnych Paweł Ska
wiński. Taki zestaw nazwisk zapewnia wy
soki pod każdym względem poziom publi
kacji. W istocie, czytelnik zarówno mały jak
1 duży nie będzie zawiedziony.

Pierwsza część serii, zatytułowana 
Gwizdek nie chce spać, zaczyna się jak kosz
mar umęczonych aktywnością swych po
ciech rodziców:

- Nie, nie, nie!
Cienki głosik Gwizdka słychać było aż pod
lasem.
- Nie chcę spać! Nie teraz! Nie dzisiaj!
- upierał się mały świstak.
W ten sposób poznajemy tytułowego 

bohatera - typowe dziecko w wieku przed
szkolnym, tyle że świstacze. Stosuje znane 
wielu dorosłym chwyty, żeby tylko nie poło
żyć się spać: a to chce mu się jeść, choć przed 
chwilą zjadł „wielką porcję rdestu", a to znów 
pić, choć dopiero co pił wodę ze strumyka, 
co łagodnie i cierpliwie przypomina mu Ma
musia. Mały Gwizdek aż gotuje się od emo
cji: upiera się, awanturuje, podskakuje z ra
dości, w dalszym ciągu opowieści odczuwa 
wielki strach, wreszcie staje się zmęczony
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i... senny. Zanim to jednak nastąpi przeżywa 
przygody na tatrzańskiej hali i w lesie. Spo
tyka owce i pilnującego je owczarka Juha
sa, niedźwiadka Bartka z mamą, wiewiórkę 
Kitkę z rodziną. Unika największego dla świ
staków zagrożenia - szponów orła. Wszyscy 
gorączkowo przygotowują się do zimy, każ
dy na swój sposób. Wreszcie i Gwizdek dołą
cza do swojego rodzeństwa, rodziców i wuj
ka Fuńka, ułożonych już wygodnie w „poło
żonej głęboko pod ziemią norce”.

Śledząc wartką akcję, dziecko dowiadu
je się mimochodem, jakie są zwyczaje po
szczególnych zwierząt, jak wyglądają ich 
„domki” oraz codzienna dieta. „Czyta” też 
równocześnie piękne, delikatne akwarelo
we ilustracje, także pełne informacji: o wy
glądzie zwierzęcych bohaterów (świetnie 
oddają ich charakterystyczne cechy, pozy) 
oraz tatrzańskiej przyrody - w tle pojawiają 
się gałązki kosówki, czerwieniejące liście bu
ka i jego charakterystyczne owoce, krzaczki 
czarnych jagód, sylwetki świerków.

Książeczka modelowo wręcz realizu
je postulat sojuszu tekstu z ilustracją. Nar
racja prowadzona jest na obu poziomach. 
Na ogół obraz przeważa nad słowem (jeśli 
chodzi o ilość miejsca, jakie zajmuje na stro
nie), czasem stanowi tło, nie pozostawiając

białej przestrzeni, czasem „obejmuje” tekst, 
podkreślając jego znaczenie. W jednym tyl
ko momencie zostaje wyraźnie wycofany: 
jest to najbardziej dramatyczny fragment 
opowiadania. Następuje gwałtowna zmia
na łagodnej dotąd, ciepłej kolorystyki, na 
tle błękitnej plamy nieba pojawia się groź
na czarno-brązowa sylwetka orła, niewielka, 
zajmująca jedynie górną część strony. Odpo
wiednikiem tego obrazu w warstwie teksto
wej jest dominacja opisu dźwięków (a właś
ciwie złowrogiej ciszy, w której słychać tylko 
walące mocno serduszko świstaka i potęż
ny szum skrzydeł jego największego wro
ga) nad opisem wyglądów. Opowieść jest 
prowadzona z punktu widzenia Gwizdka. 
Styl opisu jest zatem wyraźnie uzasadniony: 
„z przerażenia zamknął oczy”. Czytelnik czu
je się również jakby nagle pozbawiony moż
liwości widzenia, na rzecz wyostrzonego sły
szenia i dotyku („poczuł uderzenie”, „przy
kryło go coś ciepłego i miękkiego”).

Podobnie dwutorowo prowadzona jest 
charakterystyka głównych bohaterów: po
znajemy ich dzięki pisarce, a także ilustra
torce. Zaraz na pierwszych stronach widzi
my zdziwiony i ciekawy świata pyszczek 
Gwizdka, zdającego się pytać „dlaczego?”, 
zwrócony w stronę wyrozumiałej, pogod-
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nej i czułej mordki Mamusi. I tak dzieje się 
do końca, który naprawdę nie musi być koń
cem, bo... Mamusia cichutko zaczęła opowia
dać bajkę o pewnym małym świstaku, który 
nie chciał iść spać... To ostatnie zdanie ksią
żeczki. Można więc rozpocząć czytanie od 
początku, cytując wierszyk innego dziecię
cego autora:

„Szkoda, że to koniec", 
powiedział zaskroniec.
„Przeczytaj od nowa", 
powiedziała sowa.
A sowa to mądra głowa1.
Jeśli jednak chwilowo nie mamy ocho

ty na ponowną lekturę, z kolejnej książecz
ki pt. Gwizdek i śniegowa kula możemy do
wiedzieć się o tym, jakie przygody spotka
ły niesfornego świstaczka zimą, kiedy to 
zamiast spać, postanowił znów wybrać się 
na wycieczkę. Tym razem zobaczył cietrze
wie, kozice, narciarzy, dowiedział się i do
świadczył na własnej skórze, co to jest mróz.
I znów opowiada o tym wszystkim pisarka 
Barbara Gawryluk wraz z malarką Małgo
rzatą Flis. Świetne dialogi, ulubione przez 
dzieci onomatopeje, silne emocje, po któ
rych następuje uspokojenie, a przy tym dy
namiczne, pełne wyrazu, realistyczne, a za
razem poetyckie ilustracje - uczta dla moli 
książkowych w każdym wieku. A po lektu
rze aż się chce wybrać na górską wyprawę.
I chyba właśnie o to chodzi!

B. Gawryluk, Gwizdek nie chce spać. Il. M. Flis. 
Wydawnictwo Literatura, Łódź 2008.
B. Gawryluk, Gwizdek i śniegowa kula, Il. M. Flis. 
Wydawnictwo Literatura, Łódź 2008.

1 J. Mikołajewski, Czerwony Kapturek. War
szawa 2005, s. 36.

Spacery ze Skrzatem
Pokaźnych rozmiarów książka Zakopa

ne i okolice jest drugą w serii Skrzat poznaje 
świat (w pierwszej bohater-narrator poka

zuje dzieciom Kraków). Jej autorki to znana 
krakowska pedagog i pisarka dla najmłod
szych dzieci Ewa Stadtmuller oraz historyk 
sztuki, kierownik Działu Oświatowego na 
Wawelu Anna Chachulska.

Na pierwszej stronie wita nas tytułowy 
Skrzat, przedstawiając się jako „skrzat pod
halański, a właściwie zakopiański", mieszka
jący od trzystu lat pod Giewontem. Zwraca 
się on bezpośrednio do czytelników, sta
ra się nawiązać z nimi kontakt, zachęca do 
wspólnej wędrówki, zadaje pytania, objaś
nia, zapowiada („napiszę dla Was specjalny 
słowniczek"). Ten styl jest utrzymany w całej 
książce, a raczej w jej głównej części, o czym 
za chwilę. Skrzat czasem posługuje się wier
szem, wierszowaną zagadką, docenia „słu
chaczy" („wiedziałem, że zgadniecie"), jest 
empatyczny („wiem, że przy straganach mo
glibyście siedzieć do wieczora"), szarmancki 
(„pozwólcie, że Wam je przedstawię"), nie 
boi się kolokwializmów, ale potrafi też ma
lować słowem poetyckie obrazy. Od czasu 
do czasu zamienia się w ludowego bajarza, 
snując niespiesznie baśnie i legendy. Sło

wem - idealny przewodnik dla podstawów- 
kowej dziatwy. Autorki jednak postanowiły 
najwyraźniej nie poprzestać na tym adresa
cie. Obok tekstu głównego, na kolorowych 
marginesach, umieściły typowe informacje
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przewodnikowe, pełne liczb, dat, nazwisk
i nazw. Narracja tego tekstu pobocznego 
jest jeszcze przerywana krótkimi ciekawost
kami. Niemal na pewno znudzi on młodsze 
dzieci; skierowany jest do nastolatków i mo
że także dorosłych. Dla nich jednak z kolei 
tekst główny może być czasem irytujący ze 
względu na opisany powyżej styl, w którym 
zbyt często zdaje się przeważać funkcja fa- 
tyczna mowy, mająca na celu jedynie pod
trzymanie kontaktu z odbiorcą.

Skrzat proponuje uczestnikom swojej 
wycieczki siedem spacerów, w tym czte
ry zasadniczo miejskie i trzy górskie. Czte
ry z nich mają też swoje wyraźnie określo
ne tematy: „papieski”, „artystyczny”, „spor
towy”, „przyrodniczy”. To bardzo dobry 
pomysł, sprawiający, że opowieść nabie
ra większej spójności, odwołuje się też do 
dziecięcych zainteresowań. Równocześnie 
jednak trasy proponowane przez Skrza
ta nie zawsze są spacerami i z pewnością 
nie dadzą się „obejść” w jeden dzień (cze
go też, uczciwie trzeba przyznać, przewod
nik nie obiecuje). Na przykład spacer trzeci 
„papieski” wymaga sporo jeżdżenia: obej
muje bowiem Krzeptówki, Kalatówki, Jasz
czurówkę, Rusinową Polanę i... Ludźmierz. 
Z pewnością też nie na jeden dzień przewi
dziany jest „spacer” piąty, „sportowy”, pro
wadzący przez sześć najpopularniejszych 
tatrzańskich dolin: Chochołowską, Koście
liską, Białego, Małej Łąki, Strążyską, a nawet 
Pięciu Stawów.

Dorosły czytelnik łatwo zorientuje się 
w charakterze proponowanych tras, dzięki 
zamieszczonym przed każdym rozdziałem 
schematycznym mapkom. Każdy spacer po
przedzony jest też krótkim wprowadzeniem
- streszczeniem. Na końcu książki znajduje 
się zapowiadany słowniczek, zawierający 
zarówno słowa gwarowe jak i słownictwo

związane np. z architekturą (niektóre hasła 
poparte schematycznymi rysunkami), a na
wet krótkie informacje o organizacjach ta
kich jak „Eleusis” czy „Strzelec”. Nie brakło 
także godzin otwarcia muzeów.

Istotnym elementem w tego rodzaju 
wydawnictwach jest szata graficzna, za któ
rą w tym przypadku odpowiada Konrad Kuś. 
W książce jest sporo zdjęć, zajmujących cza
sem pół strony, częściej niewielkich rozmia
rów. Przede wszystkim przedstawiają one 
opisywane obiekty architektoniczne, cza
sem mają charakter obyczajowy, w ostat
nich rozdziałach znajdziemy trochę krajo
brazów (zaprezentowanych też w kilku ład
nych obrazkach). Autorami ilustracji, także 
na ogół niedużych, kolorowych, realistycz
nych są Andrzej Kłapyta i Kazimierz Wasilew
ski. Większe ilustracje przedstawiają zwykle 
najbardziej dramatyczne czy kulminacyjne 
sceny przytaczanych przez Skrzata baśni i le
gend. Zdecydowano się również na malowa
ne portrety twórców i osobistości ważnych 
dla Zakopanego oraz niewielkie, wklejone 
w tekst wyobrażenia roślin i zwierząt.

Jest to niewątpliwie wydawnictwo po
żyteczne, niepozbawione walorów litera
ckich, zwłaszcza w partiach baśniowych. 
Pewną wadą serii jest jej nieporęczny roz
miar i ciężar (twarda oprawa), co uniemoż
liwia zabranie książki do plecaka. Być może 
z tego względu warto byłoby ograniczyć 
tekst do głównego (ewentualnie z erudy- 
cyjnym aneksem) i wydać w bardziej przy
jaznej, przewodnikowej formie? Może wte
dy także znalazłoby się miejsce na całostro
nicowe zdjęcia i odważniejszą, bardziej no
woczesną szatę graficzną?

E. Stadtmuller, A. Chachulska, Zakopane
i okolice w serii Skrzat poznaje świat, Wydawni
ctwo Skrzat, Kraków 2008.
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 PRZEKRACZANIE BAŚNI

Sylwia Gajownik

ZAPOMNiANY ŚWiAT BAśNi 
ŚLĄSKiCH JANA BARANOWiCZA

Jan Baranowicz (1906-1983) większą 
część swojego życia poświęcił na szerzenie 
wiedzy o Śląsku wśród publiczności czytel
niczej. Napisał wiele książek, ale na potrze
by niniejszego artykułu w kręgu moich za
interesowań znalazły się tylko baśnie re
gionalne, które pisarz zamieścił w czterech 
zbiorach (Baśnie śląskie, W krainie baśni, Baś
nie kwitną na hałdach, Wskarbnikowym kró
lestwie: baśnie i podania śląskie). Dzisiaj są 
to książki zupełnie zapomniane, ponieważ 
nie funkcjonują już w obiegu czytelniczym1. 
Współcześnie nikt nie wydaje baśni śląskich 
Jana Baranowicza i jego utwory odeszły do 
lamusa, dzieląc los wielu wartościowych 
książek, których młody odbiorca nigdy nie 
weźmie do ręki, jeśli szybko nie zmieni się 
stosunek wydawców do twórczości pisarzy 
zapomnianych.

Wielka to szkoda, gdyż pisarz przez la
ta był reporterem radiowym i na swojej dro
dze zawodowej spotykał ludzi głęboko za
nurzonych w folklorze śląskim. Od nich usły
szał niezliczoną ilość interesujących opo
wieści, które następnie zamieścił w swoich 
zbiorach baśni. Szukał inspiracji w dorob
ku artystycznym Józefa Lompy, przeglą
dał stare kalendarze i gazety śląskie2. Tak 
wspomina tamten czas: „Przy pisaniu baś
ni i humoresek śląskich korzystałem z róż
nych źródeł. Po pierwsze z własnych zapi
sów. Przykładem chociażby Powrót kapra
la Wyrwy. Jego przygody opowiedzieli mi

osadnicy podczas służbowych włóczęg po 
Opolszczyźnie reportera radiowego, każąc 
bohaterowi osiąść na roli, jak osiedli gawę
dziarze. Kilof Skarbnika czy Jak górnik zako
chał się w kopalni znalazły się w moich notat
kach podczas spotkania w szarówkowe go
dziny ze starzykami śląskimi. Godzi się tu do
dać, że obfity, bo liczący około czterdziestu 
zapisów parozdaniowych zestaw skarbniko- 
wy odgrzebałem w kilkutomowym zbiorze 
etnograficznym Richarda Kuehnaua, najrze
telniejszego i najuczciwszego z Niemców re
jestratora wszystkiego, co było ludowosło- 
wiańskie na Śląsku (. ..)"3.

W utworach Baranowicza świat rzeczy
wisty miesza się z fantastycznym, ze stwo
rami, straszydłami, diabłami, lecz przygo-
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dy bohaterów osadzone są w miastach
i wsiach śląskich. Wiadomo, że Sowizdrzał 
z baśni Śmierć Sowizdrzała zrobił kawał kolo
nistom spod Chlewic (dawna nazwa Gliwic)4. 
Natalka - mądralka5 wraz ze starym ojcem 
mieszkała we wsi niedaleko Cieszyna; het
man zbójnicki Klimczok6 czynił spustoszenie 
wśród możnych z okolic Żywca; Ondraszek7 
ukrywał się na Łysej Górze, a Jurę8 podstęp
nie pojmano w Cieszynie.

Dla dzieci ważne jest, że akcja baśni roz
grywa się na terenie im znanym, gdyż ma
ją one poczucie, że coś interesującego dzie
je się nie tylko na szerokim świecie, ale też 
w miejscu zamieszkania. Poza tym jest to 
wspaniała lekcja historii i geografii, ponie
waż młodzi czytelnicy uczą się o regionie, 
w którym mieszkają poprzez czytanie teks
tów literackich. Krystyna Heska-Kwaśnie- 
wicz uważa, że: „Wprowadzenie w prze
szłość i kulturę regionu winno wieść poprzez 
literaturę dobieraną stosownie do możli

wości recepcyjnych czytelnika od najmłod
szych klas szkoły podstawowej aż do wie
ku dojrzałego. To ona bowiem buduje pod
stawy związków emocjonalnych z ojczyzną 
najbliższą: odkrywa jej urodę, uczy dumy
i podziwu, dyskretnie, bez natrętnego dy
daktyzmu przekazuje wiedzę o jego prze
szłości i podstawowych wartościach, które 
ukształtowały dawne pokolenia. Jest pod
stawą nauki geografii i historii serdecznej, 
bo często w niej właśnie można odnaleźć 
cząstkę dziejów własnej rodziny"9.

Najbardziej znany na Śląsku motyw 
Skarbnika, pana podziemnego królestwa, 
w baśniach Baranowicza przewija się nie
ustannie. Władca kopalni ostrzega i chroni 
górników przed niebezpieczeństwem, lecz 
potrafi także ukarać tych, którzy w niego 
nie wierzą lub nie przestrzegają praw obo
wiązujących pod ziemią i nie szanują gór
niczej tradycji. Pan czarnego królestwa po
maga górnikom wydobywać węgiel i ostrze
ga przed nadchodzącą katastrofą. Górnicy 
bezwzględnie muszą przestrzegać dyscypli
ny pracy, gdyż od niej zależy ich życie. Nie
dopuszczalne jest spanie podczas szychty, 
palenie papierosów, picie alkoholu i niepo
słuszeństwo wobec przełożonych. Pod zie
mią nie można także gwizdać, ponieważ 
gwizdanie sprzyja rozproszeniu uwagi, gór
nik może więc nie usłyszeć odgłosów nad
chodzącego kataklizmu10. Władca czarne
go złota surowo karze tych, którzy podają 
w wątpliwość jego moc i istnienie; już nie
jednego „niedowiarka" Skarbnik zatrzymał 
za to w kopalni na zawsze.

Przydarzyło się to Józkowi Zarankowi11 
niewierzącemu w „kopalniane straszydła"12
i często z nich drwiącego. Pewnego razu, tuż 
przed końcem szychty, podszedł do niego 
człowiek wyglądający jak sztygar, nakazu
jąc zostać na drugą zmianę. Chłopak po pra
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cy chciał odpocząć w gronie przyjaciół, lecz 
nie mając śmiałości odmówić przełożone
mu, pozostał. Józek szybko zorientował się, 
że człowiek, który go zatrzymał, jest Skarb
nikiem. Oprowadził on młodego górnika po 
swoim królestwie, pokazując własną potę
gę i bogactwo. Górnik przebywał w kopal
ni miesiąc, a gdy Skarbnik pozwolił mu wró
cić do rodziny, na pożegnanie obdarował go 
talarami. Mniej szczęścia miał Franek Lesz
czyna13, który złamał prawo kopalni i przyjął 
kilof od władcy podziemnej krainy, za karę 
został zatrzymany pod ziemią na wiele lat. 
Jednak w końcu Skarbnik okazał litość: po
zwolił wrócić Frankowi do świata żywych, 
a i ciężką pracę sowicie wynagrodził.

Dorota Simonides14, badając motyw 
Skarbnika, nie spotkała się z wierzeniem gór
niczym, które zabraniałoby pożyczania kilo
fa od współpracowników. Józef Ligęza15 eks
plorując kulturę górniczą, również nie odna
lazł takiego wierzenia. Można przypuszczać, 
że to koncept Baranowicza, który w swoich 
baśniach często wykorzystywał powszech
ne wśród górników wierzenia i łączył je 
z własnymi pomysłami.

Opowieści o Skarbniku pozwalają dzie
ciom, których rodzice pracują w kopalni, 
czuć dumę z wykonywanego przez ojców 
zawodu. Pisarz przedstawia górników jako 
ludzi bogobojnych, uczciwych i pracowi
tych. Praca w podziemnym królestwie jest 
dla nich zaszczytem i przywilejem, często 
przekazywanym z ojca na syna. Dzieci dzię
ki baśniom regionalnym poznają klimat pa
nujący w kopalni i specyfikę pracy w podzie
miach. Dla nich ważne jest, że mogą czytać
o miejscach, które znają z widzenia, z opo
wiadań ojców i dziadków. Baśnie śląskie 
kształtują w nich patriotyzm i szacunek dla 
tradycji górniczej. Niestety, coraz mniej dzie
ci mieszkających na Śląsku - nawet tych wy

chowanych w rodzinach górniczych - zna te 
utwory. Wynika to z niedostępności owych 
tekstów w bibliotekach szkolnych i publicz
nych oraz w księgarniach. Nauczyciele i bi
bliotekarze, jeśli sami nie mają dostatecz
nej wiedzy na temat baśni śląskich, nie są 
w stanie ukształtować odpowiedniej posta
wy czytelniczej u młodego odbiorcy16.

Najbardziej interesujące w baśniach 
Baranowicza - podobnie zresztą jak u Mor
cinka - są kreacje diabelskich osobliwości. 
Diabeł z baśni Jaroszek17 przejęty nędzą ro
dziny Janiurka, ratuje nieszczęśnika przed 
śmiercią samobójczą i ofiaruje mu tyle tala
rów, ile chłop jest w stanie unieść. Gdy cie- 
miężyciel, a zarazem sąsiad, próbuje ode
brać Janiurkowi pieniądze, ubierając się 
w oślą skórę i udając Jaroszka, diabeł tra
ci nad sobą panowanie. Widzicie chciwca - 
burzył się. - Najpierw obrzydził życie Janiur
kowi, biedak omal nie powiesił się na sośnie 
z rozpaczy, teraz zatęsknił do jego złota. Do 
pieniędzy wysypanych z czarciego skarbca. 
Nie dość na tym. Udaje diabła i to w czym? 
W oślej skórze. Ośmiesza piekielników, jakby ci 
naprawdę nie mogli zdobyć się na solidniejszy 
garnitur niż ośli, na lepsze sposoby napędza
nia ludziom stracha niż wygłupianie się przed 
oknami. Wściekł się (...). Błysnął ślepiami jak

Rys. Danuta Knosała
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latarkami, tupnął, pierdnął, zagulgotał. Uca
pił bogacza garściami za tłusty kark, zarzucił 
na plecy jak toboł, podrałowałz nim do piekła. 
Niech nie partaczy diabelskiej roboty, niech 
wpierw przeszkoli się w piekielnym uniwersy
tecie18. Sympatię czytelników wzbudza fakt, 
że diabeł wbrew swojej piekielnej naturze 
potrafi dostrzec niedolę ludzką.

Wielu pisarzy, m.in. Dorota Terakow
ska czy Joanne K. Rowling, opisało w swo
ich powieściach dla dzieci i młodzieży czaro
dziejską szkołę, która ma za zadanie kształ
cić adeptów sztuki magicznej. Ten pomysł 
już wcześniej wykorzystał Jan Baranowicz, 
wysyłając swoje diabły na zajęcia do czaro
dziejskiej akademii. Jaroszki poznawały na 
wykładach nie tylko tajniki psychologii, ale
i metody przechytrzania ludzi, którzy w za
mian za korzyści materialne oddawali pie
kłu duszę. Taki sposób prezentowania dia

bła jest szalenie zabawny, zarówno dla dzie
ci jak i dla czytelników dorosłych.

Baranowicz, pisząc baśnie o najbardziej 
popularnych śląskich rozbójnikach (Klim
czoku, Ondraszku, Jurze), korzystał z po
wszechnie znanych materiałów etnogra
ficznych i historycznych. Być może dlate
go, tworząc kreację Ondraszka i Klimczoka, 
wyposażył je w cechy, które czytelnik mo
że dostrzec w utworach innych pisarzy, zaj
mujących się literackim opracowaniem bio
grafii śląskich hetmanów19. Zdzisław Piase
cki20 uważa, że najlepszą baśnią pisarza jest 
utwór Jak brali Juraszka21. Według niego za
sługuje ona na uwagę przede wszystkim 
dlatego, że pisarz wyposażył Jurę w szereg 
cech, które nie znalazły odzwierciedlenia 
w żadnym wcześniejszym literackim opra
cowaniu ani powszechnie dostępnym źród
le historycznym.

Jura stworzony przez Baranowicza, 
pomimo śmierci Ondraszka, nadal stara się 
udowodnić światu, że jest od niego lepszy. 
Wyrusza do Cieszyna pięć lat po zabójstwie 
przyjaciela po odbiór obiecanej nagrody. 
Nie widzi niczego podejrzanego w tym, że 
władza czekała tak długo, aby wyrównać 
z nim rachunki. Nie martwi się tym, że 
wbrew obietnicy nie zerwał ze zbójeckim 
procederem. Nie dziwi go nawet fakt, że 
poznany przypadkowo mężczyzna osten
tacyjnie mu schlebia i zbyt chętnie pokazu
je drogę. W sądzie Jura bezmyślnie daje so
bie odebrać broń, pozbawiając się tym moż
liwości skutecznej obrony.

O ile w baśni o Juraszku pisarz wykazał 
się pomysłowością, o tyle przy opracowaniu 
literackiej biografii Ondraszka wykorzystał 
informacje zawarte w artykule Jana Tarko- 
ty pt. Podanie o Ondraszku, zamieszczonym 
w „Tygodniku Cieszyńskim" w roku 1850. 
Inspirację czerpał także z opowieści miesz
kańców Beskidu Śląskiego, zebranych przez
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Roberta Zanibala (Ondraszek, dowódca zbój
ców. Obrazek z przeszłego wieku wg opowia
dań ludowych) i Leopolda Hansmana (On- 
dras. Podest Valasska dle podani lidu v Pre- 
rowsku a v Tesinsku)22. Czytelnik, porównując 
baśń Baranowicza o Ondraszku ze źródłami, 
ma wrażenie, że autor rozwinął relacje swo
ich poprzedników, nie wnosząc jednak do 
opracowania niczego nowego.

W baśni Klimczok i jego towarzystwo23 
Baranowicz ukazał hetmana z jednej strony 
jako mściciela prostego ludu, 
z drugiej - jako hulakę. Klim
czok wielokrotnie wymyka się 
z zastawionych na niego pu
łapek, a gdy trafia do lochów
- uratowany przez wiernych 
kompanów - cudem unika 
haniebnej śmierci poprzez 
utopienie. Pisarz nie rozwi
nął wątku dotyczącego rela
cji braterskiej łączącej Wojtka 
z Mateuszem, zarysował tyl
ko zarzewie konfliktu. Bara
nowicz, tworząc postać Klim
czoka, korzystał z Dziejopisa 
żywieckiego Andrzeja Komo- 
nieckiego. Jego baśń, pomi
mo pewnych niedociągnięć 
kompozycyjnych, uznana jest 
za najlepsze opracowanie li
terackie biografii żywieckie
go zbójnika 24.

Tworząc kreacje zbójnickich harnasiów 
autor skupił się przede wszystkim na mate
riale etnograficznym, a nie protokołach są
dowych. Bardzo ważne jest oddzielenie tych 
dwóch źródeł, ponieważ w każdym z nich 
hetmani zbójeccy wyposażeni są w różne 
przymioty charakteru. W protokołach są
dowych ukazani są jako ludzie bezwzględni
i bezlitośni, gotowi dla pieniędzy zabić. Na
padają nie tylko na bogatych panów, lecz

także na pasterskie szałasy i chłopskie za
grody. Jeśli dzielą się łupami, to tylko z ro
dziną i kochankami bądź z ludźmi, u któ
rych szukają schronienia na zimę. Jednak 
w pamięci prostych ludzi zbójnicy są mści
cielami wyrównującymi krzywdy ludzkie. Za
bierają bogatym, oddają biednym. Zgodnie 
z poetyką baśni wyposażeni są w ma
giczne przedmioty, które niejednokrot
nie ratują ich z opresji: Ondra posiada ku

bek, który odwrócony do gó
ry dnem usypia nieprzyja
ciół, czarodziejski obuszek
i pistolet zawsze trafiający do 
celu. Klimczok jest w zmowie 
ze złotą kaczką, która wynosi 
z zamku skarby. Ich narodzi
nom towarzyszą niesamo
wite znaki, a spośród rówieś
ników wyróżniają się urodą, 
męstwem i siłą.

Awanturnicze przygody 
śląskich zbójników do dnia 
dzisiejszego rozpalają wy
obraźnię czytelników. Kuszą 
obietnicą niezwykłych zda
rzeń, urzekają uwielbieniem 
pięknych kobiet i wolnoś
cią. Autor niezwykle intere
sująco opisał historię życia 
Jury, Klimczoka i Ondraszka. 
Z jednej strony zbójów, zło
dziei i hulaków, z drugiej - ludzi 

wrażliwych na niedolę innych, skorych do 
pomocy. A to wszystko wśród nieprzeby
tych lasów i borów śląskich.

Baranowicz pisał sprawnie, stylem po
toczystym, obrazowym, co sprawia, że kon
takt z jego książkami daje czytelnikowi nie
kłamaną satysfakcję. Postaci literackie uka
zane przez pisarza są autentyczne, dlatego 
czytelnik identyfikuje się z nimi, przeżywa
jąc ich smutki i radości, a przyroda jest inte-
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gralną częścią świata ludzi; zwierzęta i ro
śliny często ratują człowieka przed niebez
pieczeństwem.

Przekonał się o tym książę Pyszałek25, 
który miał wiele pretensji do świata zwie
rząt i roślin. Przeszkadzało mu, że dąb (taki 
duży) ma takie małe owoce, róża, choć pięk
na, posiada kolce, dynia jest za słaba, aby 
utrzymać w powietrzu swoje owoce, dla
tego leżą one na ziemi. Gdyby mógł, zmie
niłby prawa tego świata, wszystko ukła
dając po swojemu. Jednak to właśnie na
tura pomogła mu, gdy uciekał przed wro
giem i ukrywał się w lesie. To nie kto inny, 
ale zwierzęta i rośliny zamaskowały jego 
kryjówkę; gdyby nie ich pomoc, zginąłby 
z rąk okrutnych nieprzyjaciół. Dopiero po tej 
przygodzie książę Pyszałek zrozumiał, że na
tura urządziła świat najlepiej jak umiała.

Baranowicz przekazuje proste, zna
ne od lat prawdy: należy słuchać rodziców, 
pomagać starszym, szanować przyrodę, re
spektować zwyczaje i obyczaje panujące

w kopalni, nie czynić ludziom krzywdy. Prze
strzegając tych zasad, człowiek gwarantuje 
sobie spokój sumienia, sympatię otoczenia
i opiekę sił nadprzyrodzonych.

Pisarz wykorzystuje też motywy za
czerpnięte z literatury światowej; przetwa
rza je, umiejscawiając akcję baśni na Śląsku, 
a nie w odległej krainie, za siedmioma gó
rami, siedmioma rzekami. Dlatego zamiast 
królewny mamy wieśniaczkę, biedną siero
tę; jej domem jest uboga chata, nie pałac. 
Zwykła dziewczyna bierze udział w fascynu
jącej przygodzie, która rozgrywa się w miej
scu dobrze dziecku znanym26.

W baśni Żabie Oczko27 Jan Baranowicz 
wykorzystał motyw z baśni Piękna i Bestia28: 
dziewczyna, przez wszystkich zwana Żabim 
Oczkiem29, postanawia odnaleźć źródło ży
ciodajnej wody, która uzdrowi umierające
go ojca. Przed nią ratunku dla niego szuka
ły jej starsze siostry - Kachna i Zochna, lecz 
pomimo wielu trudów, wróciły do domu bez 
magicznej wody. Przyczyną niepowodze
nia sióstr Żabiego Oczka był egoizm, które
go dziewczyny nie umiały przezwyciężyć, 
nawet w obliczu śmierci bliskiego człowie
ka. Mając do wyboru ślub z brzydkim wod
nikiem - strażnikiem źródełka lub życie oj
ca, wybierały swoje przyszłe szczęście, wy
chodząc z założenia, że one są na począt
ku życiowej drogi, a ich ojciec u kresu. Żabie 
Oczko, pomimo odrazy do brzydkiego wod
nika, postanowiła zostać jego żoną, aby 
w zamian otrzymać od niego magiczną wo
dę. Wkrótce po uzdrowieniu chorego oka
zało się, że utopiec jest królewiczem zaklę
tym przez okrutną czarownicę. W jednej 
chwili dziewczyna uratowała od śmierci oj
ca i znalazła ukochanego mężczyznę. Mi
łość Żabiego Oczka do odrażającego wod
nika mogła go wyzwolić z zaklęcia, lecz jej 
siostry z zawiści obrzuciły go zielem z gro

58



bu samobójcy, które przedłużyło czar o sie
dem długich lat.

W tej sytuacji dziewczyna otrzymała 
od oblubieńca złoty pas, który miała nosić 
do chwili, gdy będzie na nią za ciasny. Kie
dy nadszedł ten moment, Żabie Oczko wy
ruszyła w świat, aby odnaleźć swojego uko
chanego i uwolnić go z mocy czaru.

Na uwagę zasługuje symbolika tej baś
ni: są trzy siostry (liczba trzy to symbol do
skonałości30, wyraża duchową przemianę 
i wewnętrzny rozwój31), zaklęcie wiedźmy 
zostaje przedłużone o siedem lat (siódem
ka jest liczbą świętą32, symbolizuje ból33). Ża
bie Oczko otrzymuje od ukochanego złoty 
pas (kiedy pas nie dopina się na dziewczy
nie, oznacza to, że dojrzała i przeistoczyła się 
z dziewczynki w kobietę, a zatem jest goto-

Rys. Stefan Suberlak

wa do małżeństwa). Zjawa o brzydkiej po
wierzchowności okazuje się księciem; uto
piec nalega, by któraś z sióstr została jego 
żoną, gdyż tylko tym sposobem może zostać 
odczarowany34. Nauka, która z tego płynie, 
jest taka, że pod nieatrakcyjnym wyglądem 
może się kryć piękno wewnętrzne.

Jak już wcześniej sygnalizowano, baś
nie śląskie Jana Baranowicza odchodzą 
w zapomnienie, ponieważ nie są wznawia
ne. Na Pomorzu zaczęto na nowo wydawać 
baśnie, podania i legendy pomorskie, gdyż 
dostrzeżono, ile dobra wnoszą te utwory 
w rozwój dziecka. Aby zachęcić czytelni
ków, wydawcy starali się uatrakcyjnić szatę 
graficzną książki, często dodawano do niej 
płytę CD, słowniczek z tłumaczeniem nie
zrozumiałych zwrotów. Wszystko po to, by 
jak największa liczba czytelników sięgnęła 
po te publikacje35.

W innych regionach (także na Podha
lu) zauważono, jak ważna jest edukacja re
gionalna realizowana przez literaturę, po
wrót do korzeni, znajomość zwyczajów 
i obyczajów lokalnych. Skoro udało się to 
w innych regionach, dlaczego miałoby się 
nie udać na Śląsku? Czy baśnie Jana Ba
ranowicza nie zasługują na to, aby no
wi, młodzi czytelnicy poznali ich piękno 
i mądrość? By na nich uczyli się historii re
gionu, dumy i patriotyzmu? To zagadnienie 
wymagające głębszej refleksji.

1 Twórczość Jana Baranowicza publikowano 
w latach 60., 70., 80. nakładem Wydawnictwa 
„Śląsk” i Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, 
dlatego książki pisarza są już wizualnie nie
atrakcyjne dla młodego czytelnika, a ich szata 
graficzna pozostawia wiele do życzenia (ilustracje 
w małym stopniu korespondują z tekstem baśni, 
przeważnie są to rysunki czarno-białe, brakuje 
żywych, przyciągających wzrok, kolorowych
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obrazków). Nikt już nie wznawia jego publikacji, 
dlatego w bibliotekach stoją zakurzone tomy, 
które odstraszają nie tylko młodzież, ale i samych 
bibliotekarzy.

2 J. Baranowicz, Baśnie śląskie. Warszawa 
1957, s. 337.
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1982, s. 229.

4 Idem, Śmierć Sowizdrzała. W: Idem, Baśnie 
śląskie, s. 159-155.
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kwitną na hałdach. Katowice 1962, s. 126-181.

6 Idem, Klimczok i jego „ towarzystwo". W: 
Idem, op. cit., s. 73-99.

7 Eadem, Obuszek Ondraszka. W: Idem, Ba
śnie ..., s. 193-245.

8 Eadem: Jak brali Jurę. W: Idem, Baśnie kwit
ną ..., s. 100-125.
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ROZMOWA GULIWERA

Magdalena Kulus

Z JANUSZEM KRUCIŃSKIM, 
ODTWÓRCĄ ROLI GILBERTA 
W M u s ic a lu  ANIA Z ZIELONEGO 
WZGÓRZA RoZMAwIA
M a g d a l e n a  k u l u s

W latach 1994-2001 chorzowski Te
atr Rozrywki wystawiał inscenizację Ani 
z Zielonego Wzgórza Lucy Maud Montgome
ry. Spektakle cieszyły się niesłabnącą po
pularnością wśród młodszych i nieco star
szych widzów. W rolę Ani wcieliła się Iza
bella Malik, która dostała za tę kreację Zło
tą Maskę (1994). Gilberta od 1997 roku grał 
Janusz Kruciński (w zastępstwie Krzysztofa 
Respondka). Aktor jest absolwentem Stu
dium Teatralnego „Lart studiO”. Występu
je w najpopularniejszych teatrach muzycz
nych w Polsce (Opera na Zamku w Szcze
cinie, Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej 
w Gdyni, Teatr Muzyczny „Roma” w Warsza
wie, Teatr „Rampa” w Warszawie, Teatr im. 
Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie). Ma na 
swoim koncie również współpracę z Kata
rzyną Gaertner, Zygmuntem Koniecznym, 
Włodzimierzem Korczem, Zbigniewem Ła
pińskim i Piotrem Rubikiem.

Z Januszem Krucińskim udało się prze
prowadzić wywiad i dowiedzieć, jakie reflek
sje i wzruszenia towarzyszyły tej kreacji.

jak  pan wspomina to przedstawienie 
i tę rolę?

To była jedna z pierwszych moich ról 
w Teatrze Rozrywki i jeden z pierwszych, po
ważnych awansów. Od chwili podjęcia pra

cy w Teatrze Rozrywki wszedłem do Ani... ja
ko szeregowy uczeń. Mniej więcej po jakimś 
roku, kiedy Krzysiek Respondek intensywnie 
zaangażował się w działalność kabaretową, 
zdecydowano o daniu mi szansy wejścia na 
jego miejsce. Zadanie ważne, wymagają
ce, choć trochę niewdzięczne, biorąc pod 
uwagę fakt, z jaką łatwością Krzysiek zdo
bywał serca publiczności, również tej naj
młodszej. Największą zmorą spektaklu by
ła dla mnie szkolna awantura z Anią (piosen
ka „Marchewka”); do ostatniego spektaklu 
rozbrzmiewał w niej pełny playback z wo
kalem Krzysia. No, ale tak to już bywa. I tak 
radości i przygód było bez liku, a i nauczy
łem się wiele w czasie kilku lat swojego ob
cowania z Anią....

To, co bodaj najbardziej utkwiło mi 
w pamięci, to wieczne rozmyślania o tym, 
jak zaskoczyć największego weterana tego 
tytułu - Izę Malik. No, bo jak zaskoczyć ko
goś, kto zagrał daną postać 50, 100, 200 ra
zy? Czasem się jednak udawało, ku uciesze

Rys. Bogdan Zieleniec
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całego zespołu, doprowadzić Izę niemal do 
łez (ze śmiechu oczywiście), co najważniej
sze w sposób niezauważalny dla widza. Trze
ba jednak pamiętać, że materiał znakomicie 
dawał pole do popisu, a i zespół składał się 
ze znakomitych zawodowców, od których 
nauczyłem się warsztatu, również w dzie
dzinie scenicznych dowcipów.

Dlaczego Ania... przestała być grana?
Myślę, że Ania... zeszła, że się tak wy

rażę, ze starości. Zaczęły rozpadać się de
koracje, kostiumy, ale to normalne po bo
daj ośmiu latach intensywnej eksploatacji. 
Czas mija również dla aktorów. Zespół naj
zwyczajniej się zestarzał, a chyba bezcelo
wym było stawianie spektaklu od początku. 
Utrzymanie takiego tytułu w formie przez 
kolejnych kilka lat wymagałoby w zasadzie 
przygotowania go od podstaw z nowym ze
społem, na zasadach premiery. Ponadto te
atr lubi zmiany i chyba nie jest zdrową sytu
acją powtarzanie ciągle tego samego. Ania... 
rozbawiła w czasie swego scenicznego ży
wota tysiące dzieci i dorosłych, nauczyli się 
z niej wielu madrych i ważnych rzeczy. I tak 
być powinno. Aż wreszcie przyszedł czas do
rosnąć. W książce Lucy Maud Montgomery

Rys. Bogdan Zieleniec

Ania zmienia się z dziewczynki w podlotka 
i wreszcie w pannę i kobietę. Słodki rudzie
lec, rozkrzyczany, rezolutny, śmiały, zwa
riowany pozostaje na kartach pamięci ja
ko reminiscencja tego, co kojarzy nam się 
z dzieciństwem. I takie też było zadanie tej 
inscenizacji. Zadanie zostało spełnione, ale 
niepodobna wiecznie grać dzieci. Trzeba 
dorosnąć do nowych wyzwań, a Ania... na
dal bawi i uczy dzieci w całej Polsce w kolej
nych swoich inscenizacyjnych wcieleniach, 
które przecież 
również nie bę
dą wieczne.

Pojawia się 
jeszcze aspekt 
czysto praktycz
ny: miejsce w te
atrze na dekora
cje i kostiumy do 
nowych sztuk, 
opłacalność dal
szego płacenia 
tantiem za pra
wa do wysta
wiania tytułu 
i wiele innych.
Wszystkie one
mają również swój wpływ na to, że spek
takl żyje jakiś czas, a potem musi odejść 
do lamusa. Oby zawsze w chwale, tak 
jak w przypadku Ani..

Czy czytał pan Anię... w dzieciństwie 
(jeśli nie, to kiedy pan się zapoznał z po
wieścią)?

Ania z Zielonego Wzgórza nie leżała 
w sferze moich zainteresowań. Dziś troszecz
kę tego żałuję, ale pewnie będę miał okazję 
nadrobić straty za lat kilka z moją córeczką 
i żonką. Jednak, choć nie czytałem książki, 
treść była mi pobieżnie znana z opowiadań 
mojej mamy zafascynowanej Anią.... Będąc
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już uczniem liceum miałem okazję ogląd
nąć wspaniałą - moim zdaniem - kanadyj
ską ekranizację przygód Ani. Z tego właśnie 
źródła znana mi była treść książki i wyjątko
wość dzieła Lucy Maud Montgomery. Dziś 
z perspektywy czasu jestem przekonany, że 
jeśli ktoś nie ma cierpliwości do książki, po
winien przynajmniej obejrzeć film lub zapo
znać się z jej adaptacją sceniczną. Bez wąt
pienia Ania z Zielonego Wzgórza jest dziełem 
ponadczasowym i uniwersalnym. Bez wzglę

du na zmiany otaczającego nas świata pozo
staje wspaniałym źródłem nauki najtrudniej
szego przedmiotu, jakim jest... życie. Wraz 
z takimi tytułami jak Tajemniczy ogród 
czy W pustyni i w puszczy może nas wie
le nauczyć i w każdym wieku, a zwłaszcza 
w okresie dojrzewania, może wiele wnieść 
w naszą osobowość. Pozostaje tylko jedno 
zastrzeżenie - jak każdy labirynt wymaga 
dobrego przewodnika, który poprowadzi 
nas przez jej karty.

 NA LADACH 
k s ię g a r s k ic h

Monika Rituk

n a  w e s o ł o

Przy rozwesołkach można się pośmiać
- takie jest w końcu założenie Joanny Papu
zińskiej, autorki, która trafiła już do kanonu 
obowiązkowych lektur dla najmłodszych. 
Książką Rozwesołki proponuje maluchom 
nie tylko sporo uśmiechów, ale też garść za
gadek związanych z kształtem słów. Wpisa
ne w kolejne wierszyki literackie łamigłówki 
sprzyjają rozwojowi intelektualnemu dzie
cka - a i przynoszą sporo radości.

Znajdują się tu dwie grupy wierszy - 
rozwesołki tradycyjne: zwyczajne rymo
wanki, opowiastki ubrane w formę zgrab
nych wierszy - i rozwesołki o wysokim 
stopniu skomplikowania formalnego - tę 
grupę cechuje ogromna różnorodność. Pi
sze na czwartej stronie okładki Papuzińska: 
oprócz normalnych wierszyków znajdziecie 
w tej książce wiersze nienormalne, pokręcone 
i powiązane na supełki, a do Was będzie na

leżało je poodkręcać iporozwiązywać. Zada
nie połączone z konkursem wydawnictwa 
dla najmłodszych ma zachęcić odbiorców 
do pracy nad plastycznym i fantazyjnie 
wykręconym słowem. Zwyczajne wierszyki 
prezentują albo sytuacje życiowe czy rela
cje zmyślone (na przykład zły humor dziad
ka, któremu pogodę ducha przywraca wi
zyta wnuczka, spis posiadanych przez ko
leżanki zwierzątek czy zimowe masaże dla 
drzew, rozebranych „do gołej kory”). Inspi
racji szuka Papuzińska w wyobraźni (por
tretując wróżki i rozwesołki) i w zwyczaj
ności - koncentrując się na chmurach. Są 
tu wiersze z pomysłów klasyków (Cień to 
ukłon w stronę Tygodnia Tuwima). Niektó
re utwory kończy autorka zaskakującymi 
pytaniami - stłuczenie plecków przez roz- 
wesołki to zastąpienie rymu sugerowane
go przez brak współbrzmienia, finał ody 
do Nikodema to z kolei kontynuacja po
wtórzeń konkretnego zestawienia głosek. 
Kompozycja Rozwesołków pozwala roz
począć tomik dość naturalnie i w sposób
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stonowany - im dalej, tym lepsze teksty, 
a z początku nic nie zapowiada późniejszych 
słownych fajerwerków.

Właściwie w neolingwistycznych roz- 
wesołkach nastrój buduje Papuzińska przez 
delikatny humor i stopniowe wprowadzanie 
czytelników do świata wyobraźni. Znacznie 
ciekawsze wydają się próby obnażania me
chanizmów słowotwórczych. Sięga tu Joan
na Papuzińska po absurd płynący z modyfi
kacji formy wyrazu. Każdy wiersz z tej półki 
rozwesołków zaskakuje innym pomysłem. 
W jednym autorka zmienia pojedyncze liter
ki, przekształcając tym samym nie tylko zna
czenie poszczególnych wyrazów, ale i zna
czenie całego wiersza. W Bajce szachrajce ze 
zdziwienia przeciera się osy, a zamiast pała
cu do góry wznosi się pajac. Marynowane 
grzywki i bajki na twardo dopełniają obra
zu całości. W innej piosence kilkusylabowe

słowa zostają stopniowo skracane - a konse
kwencją jest też modyfikacja rytmu.

Jeden z utworów zbudowany jest wo
kół cząstki -ucho-, inny zawiera tajemnicze 
zwroty, które należy dopiero odszyfrować, 
żeby odkryć rzeczywiste przesłanie. Gdzie 
indziej wprowadza Papuzińska miniaturowe
- z trzyliterowych wyrazów - palindromy, 
pokazuje „bal wyrazów” - co jest niczym in
nym jak próbą zilustrowania uroków zabawy 
słowami. Bez wątpienia najbardziej atrakcyj
nym spośród utworów z Rozwesołków jest 
Podwieczorek - tekst, którego pojedyncze 
wyrazy, choć zbudowane zgodnie z zasa
dami fleksji, nie niosą samodzielnej treści - 
sens zyskują w sąsiedztwie podobnie prze
rabianych sformułowań. To jakby ugrzecz- 
niona wersja gry półsłówek dla najmłod
szych. Przeróbka banalnej historyjki urzeka 
magicznym wręcz brzmieniem w stylu Tuwi
ma: Gdyptaszkały sobie śpiewki,/ kiedypło- 
ciał siedz na kocie,/ stołkłam sobie na siadecz- 
ku/w ogrodziutkim zieloneczku. Znaczenie 
i przesłanie wiersza uwyraźnia się nie w tra
dycyjnym sposobie lektury, ale dzięki wsłu
chaniu się w taniec morfemów. Joanna Pa
puzińska wykazała się słowotwórczą odwa
gą, ale też pomysłowością.

Leksemowe szaleństwa autorki pozwa
lały tworzyć krainę pełną nonsensów. Na 
szczęście Elżbiecie Krygowskiej-Butlewskiej 
udało się odzwierciedlić świat, który wyłania 
się ze skomplikowanych zabaw i gier języ
kowych. Połączyła krainę literek z absurda
mi zrodzonymi z przypadkowo zbliżonych 
brzmień. Rozwesołki rozweselają także ko
lorami. Joanna Papuzińska proponuje ma
luchom zabawną książeczkę - a humoru ni
gdy za wiele.

J. Papuzińska, Rozwesołki. Wyd. „Mila”, Poznań 
2008.
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Grażyna Lewandowicz-Nosal

POWIEM JULCE

Akcja tej miniaturowej opowieści, 
właściwie opowiadania, napisanego w for
mie monologu, rozgrywa się podczas kil
ku jesienno-zimowych miesięcy po upad
ku Powstania Warszawskiego. Dwa tygo
dnie przed upadkiem Warszawy Teresa zo
stała wywieziona z miasta tylko w cienkich 
czerwonych sandałkach. To one są w po
wieści symbolem ocalenia. Przed trudnym 
losem ochroni Teresę przeradzająca się 
w poświęcenie przyjaźń Zośki. Krystyna Sie
sicka na przykładzie losów jednostki podej
muje ważny wątek historii Polski, gdy jeden 
okupant zamieniał się miejscami z drugim. 
Potrafi pisać o tym w sposób prawdziwy, 
przejmujący, a jednocześnie bardzo delikat
ny. Jest to również, a może przede wszyst
kim, opowieść o pierwszej miłości i, jak za
znacza sama autorka, „o ludziach, o których 
warto pamiętać”.

Opowiadanie wpisuje się w nurt edu
kacji patriotycznej, pokazuje, jak trudna jest 
najnowsza historia Polski i jak trudno o niej 
pisać. W książce dotykamy ostatecznego 
rozpadu tradycyjnych wartości, jakimi przez 
wieki były - Bóg, honor, ojczyzna. W drama
tyczny sposób opisuje Siesicka zagładę oj
czyzny poprzez zagładę ciągle jeszcze szla
checkiego dworu. Przed nią po ten wielki te
mat sięgnęły w swoich powieściach choćby 
Zofia Kossak-Szczucka w Pożodze i Zofia Żu- 
rakowska w Pożegnaniu domu. W zaskaku
jący dla czytelnika sposób niszczyciele są 
w tych trzech powieściach spod jednego 
znaku. W Powiem Julce oprócz zagłady dwo
ru mamy też do czynienia z potrójną zagła

dą: jest nią utrata rodziców, rodzinnego do
mu, wreszcie miasta. Siesicka opisuje po pro
stu zagładę świata w różnych jej wymiarach. 
Co może być ratunkiem? Dla nastoletniej 
dziewczyny tylko miłość - fascynacja męż
czyzną przekładająca się na oczekiwanie, 
trudne doświadczenie niespełnienia. Mi
łość, jak to się zazwyczaj mówi „czysta”, peł
na uniesień, drżeń i poruszeń serca, miłość 
„wczorajsza” przeciwstawiona tej współ
czesnej, wyrażanej przez pisane SMS-em 
z błędami słowo „koham”.

W Powiem Julce zaprasza autorka do 
dyskusji o wartościach, o granicach po
święcenia; czytelnik doskonale zdaje sobie 
sprawę z tego, co wydarzyło się w szopie. 
Pozornie trudna w odbiorze narracja mi
mo wszystko fascynuje, fascynuje opisanie 
świata, piękno użytego języka, terminów 
takich jak trociniak, lamus, spiżarnia, kare
ta. Mistrzowsko Siesicka operuje kolorem. 
Przez cały tekst przewija się kolor czerwo
ny, symbolizujący ogień, miłość, krew, doj
rzewanie, próbę ogniową, kolor sandałków 
i kolor lakieru do paznokci. Bohaterowie 
przechodzą przez ogień w sposób dosłow
ny i symboliczny.

Jak powie autorka w wywiadzie dla 
„Zwierciadła”: - Tę historię nosiłam w sobie 
od dawna. Zależało mi na tym, żeby opowie
dzieć ją oszczędnie i delikatnie, bo jest o rze
czach niełatwych. Dużo w niej elementów 
opartych na moich przeżyciach, bo w mająt
ku ziemskim podobnym do tego, który opisu
ję, znalazłam się 20 września 1944 r. („Zwier
ciadło” 2008, nr 12, s. 72). I rzeczywiście jest 
delikatnie i bardzo oszczędnie.

Julki nie wolno przegapić.

K. Siesicka, Powiem Julce, Akapit Press, Łódź, 
2008.
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Zofia Adamczykowa

BAŚNIOWY ŚWIAT W CZTERECH 
p o r a c h  r o k u  d an u ty  muchy

Na początku przedstawmy autorkę, po
sługując się notą bibliograficzną zamiesz
czoną na rewersie omawianej książeczki 
dla dzieci:

„Danuta Mucha - pseudonim litera
cki Adriana Asert. Urodzona w Łodzi. Ab
solwentka filologii rosyjskiej Uniwersytetu 
Łódzkiego. Debiutowała w 1978 roku. Poet
ka, tłumaczka, krytyk literacki, twórca licz
nych utworów dla dzieci (bajek i dramatu). 
Autorka tomów poezji: Tylko sen (1996), Mo
rze (1998), Cichy śpiew (1998), Motyle słów
(2001), We mgle, strofy o zachodzie słońca
(2003), Kamyki myśli. Sassolini dei pensie- 
ri (2004), Kropla. Una gota (2006), Symfonia 
słów (2007) (wersja ośmiojęzyczna), Moty
li slov, Opawa, Czechy (2007), Dibujos delal- 
ma, Gwatemala (2007) oraz książek dla dzie
ci: Baśniowy świat w czterech porach roku
(2002), Przysłowia, porzekadła i powiedzenia 
w opowiastkach (2003), Przebaczenie (2004), 
Bajeczka do czytania jednym tchem przed 
snem (2004), O królu Drulu i pięknej Karoli
nie (2004), Posłuchajcie, Duszki, cioci Muszki
(2004), O strumieniu i żabkach, czyli co w tra
wie piszczy (2004), W baśniowym świecie. In 
the Word of Tales (2005), a także dwóch ksią- 
żek-składanek dla dzieci (1990). Jest człon
kiem Związku Literatów Polskich. Pracu
je na stanowisku adiunkta w Filii Akademii 
Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, 
gdzie mieszka z rodziną”.

Jak wynika z przytoczonej informacji 
bibliograficznej, Danuta Mucha - jako pi
sarka - jest nie tylko autorką dla dzieci, ale 
też poetką, której tomiki wierszy zyskały już 
wiele tłumaczeń na języki obce.

Pierwsze wydanie interesującej nas 
książeczki dla dzieci ukazało się w roku 
20021. Drugie wydanie, dwujęzyczne, to 
jest w wersji polskiej i niemieckiej - w ro
ku 20 092. Jest to zbiór 17 fantastycznych 
opowiadań obrazujących kolejne pory ro
ku oraz towarzyszące im zjawiska atmo
sferyczne (jak: zamieć, przymrozek, mróz), 
a także wybrane elementy ze świata natu
ry, ożywione i antropomorfizowane zgodnie 
z konwencją obrazowania baśniowego. Ty
tułowy „ baśniowy świat” zna czy tyleż co fan
tastyczny, odrealniony. Nie oznacza to, że 
w opowiastkach nie dostrzeżemy również 
innych elementów stricte baśniowych. Bo
dajże najwyraźniej w konwencję baśni zo
stało wpisane pierwsze opowiadanie pt.
0 tym, jak mróz ukarał złą zamieć. I tak re
spektuje w nim autorka baśniową formu
łę inicjalną, którą ciekawie transformuje. 
Brzmi ona następująco: Dawno, dawno temu, 
za wieloma burzami, za wieloma deszczami
1 wiatrami mieszkało trzech braci: Szron, Przy
mrozek i Mróz. W budowie tekstu zachowana 
została trichotomia: mamy trzech bohate
rów (braci), trzy zdarzenia oraz wyraźna jest 
opozycja dobra i zła. Przeciwnikiem bohate
rów pozytywnych jest Zamieć, która w kon
sekwencji przegrywa, a opowieść kończy się 
optymistycznie, happy endem, czyli zgodnie 
z wymogiem baśni konwencjonalnej. W in
nych historyjkach opowiedzianych dzieciom 
autorka również odwołuje się do „czytelni
czego” doświadczenia dzieci w kontaktach 
z baśnią. Tak na przykład rozpoczyna opo
wieść O słonku, które nie znało się na zegar
ku. Było to dawno temu, kiedy syn Słońca był 
jeszcze mały. Formuły inicjalne są pomysło
we, a jednocześnie wprowadzają w temat 
i w klimat opowiadanych bajeczek, na przy
kład: Za wieloma ptasimi pałacami, w krainie, 
której nazwa była tak długa, że nawet w pta-
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sich wiadomościach podawano ją w skrócie 
(...) (opowiadanie pt. Niezwykły ptak).

Zwraca też uwagę tytulatura opowia
stek, która jest prosta, komunikatywna 
i uwzględnia mechanizmy dziecięcej per
cepcji. Z reguły jest to formuła typu: O tym, 
jak..., O niegrzecznym śnieżynku Kubusiu,
O starym borowiku i jego dzielnych wnukach 
itp. Podobnie świat bohaterów wykreowa
ny jest z myślą o dziecku-odbiorcy. Na plan 
pierwszy wysuwają się bowiem postacie 
dziecięce: mały Mrozik, który zastąpił na zie
mi dziadka ku uciesze dzieci stęsknionych 
za zimowymi zabawami; niegrzeczny śnie
żynek Kubuś, który wciąż wraca do mamy, 
aby jej opowiedzieć swoje przeżycia; my
sia córka, która chce pomóc matce znaleźć 
igłę w stogu siana; troskliwe wnuki Borowi
ka, bocianek Kle-kle, syn Słońca, słoniątko, 
krokodylek itp. Większość z nich to ulubio
ne przez dzieci postacie subdziecięce, jakich 
pełno we współczesnej literaturze dla naj
młodszych. Mały odbiorca wiąże się z nimi

emocjonalnie, rozwija instynkty opiekuńcze 
i empatię. O niedorosłości bohaterów opo
wiastek Danuty Muchy świadczą w głów
nej mierze ich „dziecięce” zachowania, ale 
już same formy deminutywne w nazwach 
są wystarczającym sygnałem znaczenio
wym. Bohaterami są postacie abstrakcyjne 
(jak mróz, zamieć, przymrozek, syn słońca, 
śnieżynek), pta ki (jaskółki, wrony i „niezwy
kły ptak”), zwierzęta domowe i polne (pies, 
żaba, bocian, mysz, świerszcz, mucha, pa
jąk) oraz egzotyczne (słoń, krokodyl), a na
wet grzyby borowiki. Jest to zatem swoisty 
mikroświat przyrody. Jego ubaśniowienie 
rozbudza dziecięcą wyobraźnię i aspiracje 
poznawcze.

Funkcja dydaktyczna opowiastek z baś
niowego świata realizuje się pośrednio i wy
maga od dzieci samodzielnego wnioskowa
nia. W historyjce O płatku śniegu, który stał 
się kroplą wody - na przykładzie śnieżynka 
Kubusia, któremu bardzo podoba się ziemia 
i chce na niej pozostać - mały odbiorca po
znaje proces topienia się śniegu, który na
stępnie paruje i wraca na ziemię w posta
ci deszczu. Zjawisko zmiany czasu wyjaśnia 
opowiadanko pod takim właśnie tytułem, 
a historyjka pt. O słonku, które nie znało się 
na zegarku zachęca dzieci do opanowania 
tej trudnej czynności. Walory poznawcze 
realizują się ponadto w całej książce i do
tyczą wiedzy o świecie przyrody, podanej 
w fantastyczny, a więc przystępny i cieka
wy dla dziecka sposób. Płaszczyzna eduka
cyjna splata się z wychowawczą, bowiem 
dziecko-odbiorca, poznając zwierzęta, ptaki, 
a nawet runo leśne, uczy się zarazem sza
cunku dla świata natury.

Elementy wychowawcze najwyraźniej 
rysują się w dwóch opowiadaniach. Pierw
szym jest historia śnieżynka Kubusia, któ
ry figluje, nie słucha dorosłych i nie chce
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się uczyć, a kiedy spada wraz z innymi śnie
żynkami na ziemię, nie wie, gdzie jest jego 
miejsce i co ma robić. Szybko jednak zrozu
miał swój błąd i postanowił się poprawić. 
Puenta opowiadania stanowi wyraźnie po
uczenie dla małego odbiorcy, gdyż Kubuś 
przepraszał, obiecywał poprawę i przyrze
kał, że będzie zawsze grzeczny i że będzie się 
uczył, bo bez nauki ciężko jest żyć. Treści wy
chowawcze zostały też wyeksponowane 
w opowiadaniu O starym Borowiku i jego 
dzielnych wnukach. Potwierdza ono zna
ne prawdy, że przyjaciół poznaje się w bie
dzie, że w nieszczęściu możemy liczyć prze
de wszystkim na pomoc najbliższych i że 
młodzi winni być podporą starości. Uczy to 
opowiadanie empatii, uwrażliwia na cudze 
nieszczęścia, stwarza wzorce zachowań. Ele
mentów wychowawczych nie jest też pozba
wione opowiadanie Psia moda, w którym 
poddany jest ocenie problem bezrefleksyj
nego naśladowania zachodnich wzorców 
mody, krytykowany co najmniej od czasów 
Ignacego Krasickiego.

Poszczególne opowiadania zwraca
ją nadto uwagę licznymi odniesieniami do 
współczesności, co jest domeną tzw. baś
ni nowoczesnej. Cały antropomorfizowa- 
ny świat przyrody żyje w naszych czasach 
i korzysta z wszelkich udogodnień cywilizacji 
i techniki. A więc mówi się o telewizji dla si
korek i jaskółczej telewizji. Świerszcze i pta
ki telefonują, wrona kracze do słuchawki, 
ptaki słuchają prognozy pogody, oglądają 
ptasie wiadomości, a także korzystają z od
kurzacza. Euzebiusz, niezwykły ptak o wro
nich piórach, wysiada z samolotu. Żabki tań
czą rock and rolla , a mucha zakłada adidasy. 
Tego typu obrazowanie przybliża dzieciom 
świat przedstawiony, angażuje wyobraźnię 
i zaciekawia lekturą.

Książka jest barwna - szata edytorska 
staranna, choć zdarzają się błędy literowe

(ss. 3, 10, 16, 26, 44). Napisana jest potoczy
stym językiem, miejscami stylizowanym na 
język mówiony, co jest zaletą baśniowych 
opowieści. Akcja prowadzona jest żywo, 
wsparta na dialogach, w których nie stroni 
autorka od fraz opartych na grze słów, np.: 
Odsłoń, słoniu, słońce - powiedział krokody- 
lek. A wiadomo, że dzieci mają upodobanie 
w dialogach i bawią je zabawy językowe. Au
torka jest tego świadoma. Wszystko to spra
wia, że omawiana książeczka jest wartoś
ciowym tekstem dla dzieci przedszkolnych 
i wczesnoszkolnych. Jej walory podkreślają 
ponadto barwne ilustracje artystyczne, któ
re wykonała Joanna Hrk. Tego typu ilustra
cje nie tylko ułatwiają percepcję treści, ale 
służą też estetyzacji dzieci.

1 D. Mucha, Baśniowy świat w czterech porach 
roku. Il. J. Hrk. Naukowe Wydawnictwo Piotr
kowskie, Piotrków Trybunalski 2002, s. 63.

2 D. Mucha, Baśniowy świat w czterech porach 
roku. Die Marchenwelt in vier Jahreszeiten. Tłum. 
E. Bartkiewicz. Il. J. Hrk. Wyd. Astra, Łódź 2009.

Zofia Adamczykowa

c z y  tata p ł a c z e ?

Pod takim tytułem została wydana 
przez Fundację Inicjatyw Społecznie Od
powiedzialnych (FISO) dość szczególna 
książeczka1, jakich brakuje na polskim ryn
ku. Opublikowano ją w ramach projektu 
pt. Promocja norweskiej literatury dziecięcej 
w Polsce. Autorką jest Hilde Ringen Komme- 
dal (ur. w 1976 r.), z wykształcenia socjolog. 
Jest to jej pisarski debiut. Książka powstała 
w wyniku osobistych przeżyć autorki, któ
rej mąż zmarł na raka. Obserwując reakcje 
synka na stopniowe odchodzenie jego oj
ca, autorka doszła do wniosku, że nie ma do
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tąd takich publikacji, które mogłyby wspie
rać dzieci w ich przeżyciach oraz w żałobie 
po kimś najbliższym. I tak powstała powyż
sza książka, która jest zapisem trudnych roz
mów z pięcioletnim Olafem w trakcie po
garszającego się stanu zdrowia ojca oraz 
w obliczu jego śmierci.

Dlaczego jest to szczególna pozycja? 
Głównie dlatego, że dotyczy tematu naj
częściej pomijanego w rozmowach doro
słych z dziećmi, to jest tematu śmierci. Także 
w literaturze dziecięcej temat ten - obok in
nych, jak cierpienie, kalectwo, starość - dość 
długo był pomijany. Były to swoiste tema
ty tabu. I choć już z początkiem XX wieku 
Janusz Korczak, mówiąc o prawach dziecka, 
wymieniał - budzące niepokój pedagogów
- prawo dziecka do śmierci, to nadal dorośli 
starają się drażliwe tematy pomijać zarów
no w rozmowach z dziećmi, jak i w książkach 
do nich skierowanych. A przecież z proble
mem śmierci najbliższych oraz z własną nie
uleczalną chorobą wiele dzieci musi się ja
koś uporać. Ta książka - „poradnik” może 
im w tym pomóc.

Zapis zdarzeń związanych z odchodze
niem ojca oraz rozmów matki z synkiem jest 
niezwykle rzeczowy i zwięzły. Stanowi jakby 
spokojny rejestr tego, co rozwija się w cza
sie, co nieuniknione i z czym trzeba się po
godzić, bo nikt nie ma na to wpływu. Re
lacja prowadzona jest prostym, oszczęd
nym językiem, skierowanym niejako do 
wewnątrz, gdyż tak prosto, unikając zbęd
nych słów, opowiada tylko ktoś, kto głębo
ko przeżywa. Spokojna i wyciszona narra
cja jest zatem sfunkcjonalizowana i posia
da dużą siłę wyrazu.

W całym opowiadaniu, skierowanym 
przecież do dzieci, uwaga skupia się na pię
cioletnim Olafie. Jego reakcje są wiarygod
ne i mają głębokie uzasadnienie psycholo

giczne. Chłopiec i jego młodszy braciszek, 
choć są upominani przez matkę, intuicyjnie 
czują, że przy ciężko chorym ojcu trzeba za
chować ciszę, nie hałasować, nie krzyczeć, 
ograniczyć głośne zabawy. A kiedy nadcho
dzi najgorsze i ojciec umiera, skala uczuć 
i przeżyć chłopca znacznie się poszerza i wy
zwala typowe dziecięce reakcje. I tak na po
czątku Olaf, który nie chce rozstać się z oj
cem, powie: ja też nie chcę żyć, jak tata. In
nym razem na słowa matki: Myślę, że tatuś 
jest w niebie, odpowie z całym dziecięcym 
realizmem: Nie, tatuśjest w trumnie. Olaf za
myka się w sobie, nie płacze na pogrzebie, 
a nawet jest zły na mamę za to, że ona pła
cze, choć ją potem próbuje pocieszyć. Nur
tuje go też pytanie stanowiące tytuł ksią
żeczki: czy tata płacze? Potem, w wyniku bez
radności wobec śmierci ojca i rozpaczy mat
ki, nadchodzi bunt i reakcje agresywne.

W języku każdego dziecka istnieje 
jedno słowo, którym zwykło ono określać 
wszystko, czego nie akceptuje, z czym nie

69



chce się pogodzić, co mu się nie podoba, 
czemu pragnie się przeciwstawić. Jest to 
określenie głupi. To słowo-klucz stosowane 
w każdej sytuacji, gdy dziecko czuje się bez
radne i nie potrafi lub nie chce zwerbalizo
wać swoich stanów emocjonalnych. „Głupi” 
może być człowiek, ale też zeszyt, który się 
poplamił lub bucik, który się nie da zasznu
rować. Kiedy Olaf jest smutny, zły i zmęczo
ny, a mama płacze, wtedy chłopiec powie: 
A mama jest po prostu głupia. Podobnie wy
razem buntu będzie inne stwierdzenie ma
łego bohatera, w którym pragnie on ukryć 
wewnętrzne rozterki i ból: Nie jestem smut
ny z powodu śmierci tatusia, wcale go nie lu
biłem. Kiedy indziej zaś Olaf ogląda zdjęcia 
tatusia i wie, że tatuś był miły. Ale czasami, pa
trząc na te same zdjęcia, mówi, że tata był głu
pi. Wówczas mama proponuje, żeby przejrze
li zdjęcia innego dnia.

Tak skonstruowana opowieść oparta na 
dialogach matki z synem pozwala zrozumieć 
zachowania małego bohatera, ale uczy też 
dorosłych rozumienia dziecięcych reakcji 
w obliczu śmierci osoby najbliższej. Uczy, 
jak rozmawiać z osieroconymi dziećmi i jak 
pomóc im przezwyciężać żałobę. Znamien
na jest tu ostatnia rozmowa matki z synem, 
puentująca książkę, która jest wyrazem po
godzenia się chłopca z trudną sytuacją i po
wrotu do stanu równowagi wewnętrznej. 
W rozmowie o tym, gdzie obecnie znajdu
je się tatuś, padają znamienne wyjaśnienia 
matki Olafa: W każdym razie jest pewne, że 
skoro go kochaliśmy, on nadal istnieje w na
szych sercach. Wszyscy, którzy go znali, tak 
czują. Chłopiec uśmiecha się i mówi z du
mą: Mam tatusia w sobie. Uśmiech dziecka 
jest przejawem powrotu do normalności, 
przełamuje powagę i smutek, jakimi prze
pełniona jest cała opowieść.

Walory omawianej książeczki i jej no
watorstwo podkreśliła Beata Stachowska, 
psycholog w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewi
cza SAC w Gdańsku, która prowadzi grupy 
wsparcia dla rodzin w żałobie. W informacji 
zamieszczonej na końcu książeczki między 
innymi pisze: Ta książeczka stanowi bardzo 
przydatny i unikalny „poradnik", pokazujący, 
jak można rozmawiać z dziećmi o tych naj
trudniejszych sprawach. Przytoczone w niej 
rozmowy mamy z pięcioletnim synkiem po 
śmierci jego taty są świetną wskazówką, jak 
należałoby towarzyszyć w żałobie najmłod
szym osieroconym. Stwa rza to szanse za rów
no na indywidualne wykorzystanie tej pub
likacji w sytuacjach dla dziecka trudnych, ta
kich jak nieuleczalna choroba czy śmierć, jak 
i włączenia jej do zorganizowanych progra
mów wsparcia psychologicznego dla dzie
ci w żałobie.

Książeczka posiada staranną szatę edy
torską, która - jak sadzę - zachowuje for
mę oryginału. Twarda okładka, kredowy pa
pier utrzymany w kolorach złamanych (sza
ry, brudny beż, zgniła zieleń) harmonizuje 
z treścią książki, pełną zadumy i smutku. 
Realistyczne kolorowe ilustracje pogłębia
ją przekazywane treści, spełniając wymo
gi dobrej książki dla najmłodszych. Dobrej
- w sensie formalnym, ponieważ ilustracja 
jest dzieciom potrzebna, pobudza ich wy
obraźnię i wzmacnia emocje. Ale zasadni
cze wartości tej oryginalnej książeczki po
legają na podjęciu trudnego tematu śmier
ci osoby najbliższej, z którym nawet do
rosłym trudno się uporać, a cóż dopiero 
małym dzieciom.

1 H. R. Kommedal, Czy tata płacze? Zilustro
wał T. K. Lileng. Przełożyła M. Samsel-Chojnacka. 
Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzial
nych, Gdańsk 2008.
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Joanna Papuzińska

SZKOŁA PANi i DY

Szkoła to społeczność na poły zamknię
ta, rządząca się własnymi prawami. Zapisano 
już na jej temat tyle papieru, iż wydaje się, że 
nie bardzo można dodać do tego jeszcze coś 
nowego. Nawet wysiłki, aby przenieść szko
łę do krainy czarów, czynione przez głośną 
brytyjską autorkę powieści o sami-wiecie- 
kim, po pewnym czasie wracają w stare ło
żysko i stają się cokolwiek monotonne. Tym 
bardziej godna uwagi jest próba młodej au
torki, aby temat szkolny p rzewi etrzyć, poka
zać w nowym świetle i sprawić, aby czytel
nik jeszcze raz się nim wzruszył, zastanowił 
się i uśmiechnął z jego powodu. Sprawczy
nią tego pożądanego zamieszania jest ty
tułowa bohaterka książki Idy Pierelotkin, 
uczennica Ala Betka.

Alę Betkę poznajemy w momencie, 
gdy spóźniona dobiega właśnie do szkoły, 
pogryzając jabłko. Na widok zbliżającej się 
dyrektorki, w popłochu chowa ogryzek do 
kieszeni. Nie ma oczywiście pojęcia, że ten 
bezwiedny gest stanie się początkiem bar
dzo niemiłych perypetii.

Ala, uczennica klasy piątej c, mogłaby 
powiedzieć o sobie, za przykładem pew
nego znanego detektywa: kłopoty to moja 
specjalność. Ściąga je na siebie niczym pio
runochron pioruny. A są to kłopoty z punk
tualnością, kłopoty z nadmiarem jabłek, 
kłopoty z nauczycielami (w tym zwłaszcza 
z nauczycielem rysunku, który darzy ją 
szczególną niechęcią). I wiele innych kło
potów różnego rodzaju.

Historie, jakie przydarzają się Ali oraz jej 
dwóm przyjaciółkom, Firletce i Kuni, można

by uznać za jeszcze jedną opowieść o drę
twych „gogach” i niezdyscyplinowanych 
uczniach, toczących z sobą odwieczną woj
nę. Gdyby nie fakt, że w ich życie, jak też i ca
łej szkoły oraz miasteczka wkraczają niekie
dy tajemnicze siły, zaburzając codzienność 
w sposób zapierający dech bohaterom, no 
i, oczywiście, czytelnikowi. Skąd się biorą te 
zaburzenia? Nie ma wszak w tej książce ani 
czarodziejów, ani wróżek z magiczną różdż
ką, ani baśniowych krain, do których moż
na się przedostać przez lustro lub dzięki po
znanym zaklęciom. Jest to piękną tajemni
cą autorki, Idy Pierelotkin, debiutantki i lau
reatki tegorocznej (2008) nagrody Guliwer 
w Krainie Olbrzymów, przyznawanej przez 
kwartalnik Guliwer; jak też jednej ze zwy
ciężczyń Konkursu Literackiego im. Astrid 
Lindgren, zorganizowanego przez Funda
cję ABC XXI.

Uważny czytelnik książki dostrzeże jed
nakże sygnały wyjaśniające, jakie przesy-
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ła autorka, uchylając rąbka tajemnicy swo
ich czarów. Są to sygnały nadzwyczaj ciepłe 
i serdeczne, mówiące o tym, jak ważny jest 
świat marzeń, pragnień i uczuć każdego, 
małego i dużego człowieka, jak warto mu się 
przyglądać i starać się go zrozumieć. Kolejne 
opowieści i zarazem kolejne rozdziały książ
ki tworzą godną uwagi sekwencję malują
cą ten świat w coraz to innych odcieniach: 
od niechętnej obcości i programowego nie
zrozumienia sięgają do gwiezdnych marzeń, 
które łączą z sobą ludzkie serca. Piękny, wi
zjonerski i poetycki język tej opowieści, nie
banalny humor, niezwykła atmosfera małe
go miasteczka, doskonała umiejętność two
rzenia szczegółów (na przykład kapitalna 
scenka, w której dłonie dwóch skłóconych 
postaci ze szkolnego personelu spotykają 
się mimowolnie na pysku gwiezdnego źre
bięcia) na pewno da wiele do myślenia za
równo młodym jak i dorosłym czytelnikom. 
Miejmy zatem nadzieję, że znajdzie się na 
wielu domowych półkach z książkami, na re
gałach bibliotek szkolnych i publicznych, że 
jej czytelnicy będą zjednywać coraz to no
wych przyjaciół dla Ali Betki i jej szkolnych 
koleżanek i czekać z niecierpliwością na ko
lejny tom młodej autorki, która z pewnością 
nieraz nas jeszcze zadziwi.

Byłoby rzeczą niezwykle cenną, gdy
by artystyczny język zawartych w tej książ
ce opowiadań potrafili odczytać i zaakcep
tować nauczyciele: aby to stało się możli
we, trzeba koniecznie przeczytać wszyst
kie opowiadania po kolei, przyjrzeć się, jak 
przekształca się zarysowana na początku 
groteskowa sceneria i jak zmierza ku od
krywaniu coraz to nowych emocjonalnych 
obszarów.

I. Pierelotkin, Ala Betka. Świat Książki, Warszawa
2007.

Izabela Mikrut

d o r o sło ść  n a st o la t k ó w

W swojej nowej serii powieści dla na
stolatek Anna Onichimowska chce poruszyć 
jak największą ilość tematów ze sfery tabu. 
Dwa pierwsze tomy - Samotne wyspy i stor
czyk oraz Żegnaj na zawsze to zestawienie 
ogromu nieszczęść, które do tej pory raczej 
nie miały wstępu do książek dla młodzieży, 
chociaż przecież dotyczą właśnie tej grupy 
odbiorców. Onichimowska nie cenzuruje 
fabuły, nie boi się podejmować motywów 
wyrazistych i dotąd nieformalnie zakaza
nych. Chce przedstawiać świat młodych lu
dzi ze wszystkimi pokusami - i czyni to kon
sekwentnie.

Bohaterem pierwszej części jest Maciek: 
chłopak nie dostał się na Akademię Sztuk 
Pięknych, usiłuje więc zorganizować sobie
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życie, a w wolnych chwilach podrywa dziew
czyny i próbuje każdą z nich zaciągnąć do 
łóżka. Można by odczytywać jego zachowa
nie jako wołanie o pomoc - Maciek potrze
buje nieco uwagi ze strony matki, ta zaś za
jęta jest tylko sobą i ko
lejnymi przewijającymi 
się przez jej życie faceta
mi, ciążą (niezbyt chcia
ną) i sercowymi kłopo
tami. Nie ma czasu dla 
swojego syna i stara się 
nie krępować go zbyt
nio nadzorem. Maćkowi 
wolność powoli zaczyna 
się przejadać - ale poza 
tym jego myśli zaprząta 
Ewa, siostra przyjaciela 
i jedna z dziewczyn, któ
ra nie zgodziła się na 
seks. Cała powieść jest 
więc podporządkowa
na dążeniom głównego 
bohatera do zdobycia 
koleżanki. Poza tym Ma
ciek wtrąca się w związek matki, pomagając 
przyszłemu ojczymowi, a na wakacjach we 
Włoszech poznaje nową dziewczynę ojca i .  
wyuzdaną sąsiadkę, seksbombę.

Ewa prowadzi narrację drugiego tomu. 
Tu centralnym wątkiem jest próba pogodze
nia kariery i związku. Ewa pracuje jako mo
delka i marzy o zawojowaniu Paryża. Ale jej 
chłopak nie może zrozumieć tych pragnień
- chce być dla Ewy najważniejszy i nie po
doba mu się, że jego dziewczynę w bieliź- 
nie oglądają na wybiegu inni faceci. Boha
terka zastanawia się, czy wybrać model ling 
czy też zdawać na studia. W najbliższym cza
sie musi podjąć ważne decyzje dotyczące 
przyszłości. Do zwykłych trosk dojrzewania 
dochodzi też szokujące odkrycie - romans 
ojca. Ewa obserwuje różne znane jej pary

i może wyciągać zaskakujące wnioski na te
mat relacji międzyludzkich. Przestrzega też 
autorka młode czytelniczki, które chciały
by robić karierę za granicą jako modelki - 
pokazuje, jakie niebezpieczeństwa czyha

ją na naiwne dziewczy
ny: w tym punkcie jest 
Onichimowska trochę 
tendencyjna. Informuje
o pułapkach, ale chro
ni przed nimi swoją bo
haterkę. Niby dzięki te
mu może Ewa obserwo- 
wa ć ko ntrowersyj n e wy
darzenia i relacjonować 
j e .  ale brzmi to trochę 
mało wiarygodnie.

Godna zanotowania 
jest zabawa formą: Oni- 
chimowska inaczej pro
wadzi narrację w Samot
nych wyspach., wcie
lając się w Maćka stara 
się jednocześnie osiąg
nąć męski punkt widze

nia - analizuje zaistniałe sytuacje, ocenia 
i wyciąga wnioski. Relacja Ewy jest bardziej 
emocjonalna i mniej uporządkowana. Pomi
jając już dość stereotypową tematykę (chło
pak myśli ciągle o seksie, dziewczyna o mo
dzie), w samym stylu kryje się zróżnicowa
nie płci narratorów. Za to należy się Onichi- 
mowskiej uznanie.

Dwie powieści zmieniają oblicze senty- 
mentalno-łzawego nurtu książek dla mło
dych dziewczyn. Wydaje się, że autorka 
czerpała inspirację z kolorowych młodzie
żowych magazynów, a przy okazji chciała 
się wkupić w łaski swoich odbiorców, ude
rzając w sferę mało dotąd w literaturze dla 
nastolatków eksploatowaną.

Można mieć zastrzeżenia co do wyko
rzystania najbardziej typowych skojarzeń.
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Ale z pewnością Onichimowska „wstrze
liła" się swoim pomysłem na serię w za
potrzebowania młodych czytelników. Jej 
książki wzbudzą zainteresowanie i aproba
tę odbiorców.

A. Onichimowska, Samotne wyspy i storczyk. 
„Nasza Księgarnia", Warszawa 2008.
A. Onichimowska, Żegnaj na zawsze. „Nasza Księ
garnia", Warszawa 2008.

Izabela Mikrut

TAJEMNiCZA WYSPA

Dziesięciu Murzynków dla młodzieży? 
Tak można by najłatwiej scharakteryzować 
Isolę Isabel Abedi. Ale, jak każde uogólnie
nie, i to ma swoje słabe strony - bowiem 
Abedi nie podąża śladami Agathy Christie, 
prowokuje jedynie skojarzenia, po czym za
skakuje pomysłem na książkę
- przemieniającą się chwila
mi w kryminał, a momentami 
nawet w thriller. Dla nastolat
ków - ale i dorośli, oczytani, 
niewolni od literackich nawią
zań, będą śledzić akcję Isoli z 
dreszczykiem emocji.

Fabuła - przynajmniej 
przez jakiś czas - wydaje się 
niemal znajoma. Dwanaście 
wybranych w castingach osób 
ma trafić na bezludną wyspę, 
monitorowaną bez przerwy.
Sześć dziewczyn i sześciu chłopaków decy
duje się na tę wyprawę, bo uznany reżyser, 
Quint Tempelhoff, z materiału zarejestrowa
nego na Isoli zmontuje film. Każdy z dwuna
stu nastoletnich bohaterów może zachowy
wać się wedle własnego uznania - ale ponie
waż na czas pobytu na wyspie młodzi ludzie 
przyjmują nowe imiona, mogą też zdecydo

wać się na trochę aktorstwa i zagrać kogoś, 
kim zawsze chcieli być. W związku z tym ni
komu nie można do końca ufać. Beztroska 
zabawa zmienia się, gdy bohaterowie znaj
dują na wyspie propozycję gry w morder
cę. Z Isoli znikają kolejne postacie - i mimo 
umiejętnie podgrzewanej atmosfery (rolę 
katalizatora strachu przejmują syreny alar
mowe obwieszczające kolejny atak „morder
cy": mogą one budzić grozę dzięki kunszto
wi Abedi nie tylko w literackich postaciach)
- nie jest tak przerażająco. Do czasu, kiedy 
młodzi ludzie odkrywają zwłoki kolegi.

Niepewność przyszłości, lęk przed tym, 
co ma nastąpić, chaos i dezorientacja - 
uczestnicy niebezpiecznej gry muszą odtąd 
liczyć tylko na siebie, odbudować wzajemne 
zaufanie i .  ocalić życie. Jak rozwiąże Abedi 
tę skomplikowaną intrygę? Mogę tylko po
wiedzieć, że w sposób godny podziwu.

Narratorką opowieści jest Vera, jedna 
z bohaterek projektu Tem- 
pelhoffa. Siedemnastolat
ka przedstawia całą historię 
z perspektywy czasu i z ża
lem, że zgodziła się na tę nie
bezpieczną zabawę, że nie wy
cofała się i nie zapobiegła ka
tastrofie. Vera odegra w Isoli 
też inną rolę: subtelnie zary
sowywany wątek miłosny to, 
rzecz jasna, czynnik przycią
gający czytelników do książ
ki. Tyle że obok centralnego 
motywu jeszcze przeszłość 

Very stanowi dodatkowy sensacyjny te
mat, niby buduje tylko tło dla kryminalnej 
fabuły, w finale powieści jednak splata się 
z główną częścią również w dość niespo
dziewany sposób.

Isabel Abedi po raz kolejny udowadnia, 
że potrafi w książkach dla młodzieży kreo
wać atmosferę strachu, a rozwiązaniami fa
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bularnymi przypomina najlepsze krymina
ły. Nie jest tendencyjna. Największym atu
tem książki okazuje się konsekwentnie daw
kowane napięcie, dramaturgia, jakiej wielu 
twórców może Abedi tylko pozazdrościć. 
Zresztą autorka wyzwala emocje także przez 
wprowadzenie drugiej, pobocznej narracji. 
Ten odważny krok nie przyczynia się do roz
wikłania wypadków z Isoli, wręcz przeciwnie, 
gmatwa całą akcję. Tu nic do końca nie wia
domo - zachowuje się Abedi jak rasowa au
torka kryminałów.

Isola to powieść z dziedziny literatury 
rozrywkowej - tę funkcję spełnia bez zarzu
tu. Nie zanudza autorka swoich odbiorców 
portretami ugrzecznionych nastolatków, nie 
stosuje taryfy ulgowej wobec bohaterów, 
a co za tym idzie - i wobec czytelników. Zre
dukowane w książce zostały wątki seksual
ności, ale nie śmierci. Abedi kładzie nacisk na 
sferę psychologiczną, zajmuje się budowa
niem nastroju grozy i utrzymywaniem atmo
sfery niedopowiedzenia. Isola przynosi spo
ro emocji, to książka zdolna sterować wy
obraźnią nastoletnich odbiorców. Powieść 
Abedi na długo zapada w pamięć.

I. Abedi, Isola. „Nasza Księgarnia", Warszawa 
2008.

Justyna Drewniok

s p ó ł k a  w ik t o r ii

Prawdziwa przyjaźń w wielu przypad
kach sięga lat dziecięcych, a jej siła opiera 
się na wspólnie przetrwanych chwilach, za
równo tych dobrych, jak i złych. To właśnie 
różne, często niełatwe, sytuacje życiowe, 
a także upływający czas decydują o jej cha
rakterze. W baśniach tym, co dodatkowo 
sprzyja cementowaniu przyjaźni, jest ma
gia i łącząca ludzi tajemnica.

Najnowsza książka Małgorzaty Budzyń
skiej - znanej głównie z cyklu o Ali Makocie - 
zatytułowana Wiki i spółka poświęcona zosta
ła przyjaźni. W książce tej nie brakuje podróży 
i związanych z nimi przygód, a także ma
gicznych przedmiotów. Wszystko to dzieje 
się w zamkniętym kręgu przyjaciół, a w tym 
wypadku - przyjaciółek: Wiktorii, Marianny 
i Pauliny. Te trzy uczennice szkoły podsta
wowej oprócz zażyłości łączy także, stwo
rzone przez Wiktorię, Tajne Kółko i związa
na z nim tajemnica.

Przygoda zaczęła się od przygotowań 
do szkolnego balu przebierańców. Ma
ma Pauliny, projektantka ubrań dla dzie
ci, przygotowała dziewczynkom piękne 
stroje. Wiktoria chciała stać się waleczną 
bohaterką, Marianna - truskawką, a Pau
lina - księżniczką. W pięknych kreacjach 
dziewczynki zmieniły się w: Wiki Walecz
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ną, Królową Przyrody- Melbę i księżnicz
kę, zwaną Piękną Palomą. Każda z nich mia
ła jakieś ukryte pragnienie, stąd wyłoniły 
się trzy cele podróży. Tytułowa bohaterka 
przewyższa rówieśniczki nie tylko wzro
stem i siłą, ale także odwagą, przyjaźnią, 
to właśnie ona uznana została za przywód
czynię Tajnego Koła. Jako pół-Polkę, pół- 
Chinkę Wiktorię wyróżnia też uroda. Dziew
czynka uzbrojona m.in. w telefon komórko
wy i gaz rozweselający, gadżety XXI wieku, 
postanawia odnaleźć nieznanego dotąd oj
ca. Ten cel jej podróży staje się nadrzędny 
wobec innych pomysłów: Marianna, zwa
na Melbą, pragnie znaleźć odwagę i wiarę 
w siebie, a Piękna Paloma chciałaby poślu
bić księcia i sprawić, by wszyscy ludzie byli 
szczęśliwi. Tajne Kółko posiada także swoje 
magiczne zaklęcie:

„Będą przygody!
Na tle przyrody!
I w przyszłości, i w przeszłości!
Znajdziemy wszystko czego szukamy!” 
Wypowiedzenie tych kilku słów prze

nosi dziewczynki w czasie i przestrzeni. Ma
giczne podróże były już motywem przewod
nim takich książek jak: Alicja w krainie czarów 
L. Carolla, a w literaturze polskiej, np. Godzi
na pąsowej róży M. Kruger i D. Terakowskiej 
Lustro pana Grymsa.

Zaklęcia były i są częstym elementem 
bajek i baśni dla dzieci. Wystarczy przypo
mnieć sobie np. baśń o Śpiącej Królewnie 
Charlesa Perraulta, Stoliczku, nakryjsię! Bra
ci Grimm czy też historię o Ali-Babie i czter
dziestu rozbójnikach. Wśród literatury współ
czesnej nie sposób nie wymienić tak popu
larnych przygód Harry'ego Pottera. Opi
sywana książka nie powtarza motywów 
występujących w podanych pozycjach, ale 
proponuje ich bardziej oryginalną wersję.

W tej nieskomplikowanej fabule napot
kać można kilka wątków przygodowych. Po

dróżujące dziewczynki odwiedziły pustynię 
Saharę, zobaczyły na własne oczy Alhamb- 
rę, wcieliły się w kuglarzy, a także uciekły 
przed hipopotamem. Owe przygody poda
ne przez M. Budzyńską sprawiają, że książkę 
czyta się z większym zainteresowaniem.

Książka napisana została lekkim i za
bawnym stylem, tak charakterystycznym 
dla M. Budzyńskiej, adresowana jest ona do 
dziewczynek w wieku do 12 lat. Starsze czy
telniczki nie dopatrzą się tu interesujących 
je wątków miłosnych ani też opisu proble
mów szkolnego i rodzinnego życia. Odnaj
dą za to odpowiadające im cechy psycholo
giczne. Młodsze zaś zidentyfikują się z któ
rymś z zarysowanych wzorców osobowoś
ciowych dziewczynki o cechach łobuza lub 
dziewczynki królewny. Książka zapowia
da się na pierwszą część serii przygód ma
łych bohaterek.

Mieniąca się kolorami okładka przyciąg
nie wzrok młodszych dzieci. Niewątpliwym 
atutem omawianej pozycji są ładne, koloro
we ilustracje. Szata graficzna zachęca więc 
także do sięgnięcia po przygody Wiktorii 
i jej przyjaciółek.

M. Budzyńska, Wiki i spółka, Świat Książki, War
szawa 2008.

Jan Kwaśniewicz

o n o n s e n s ie  p r a w d z iw y m , 
c zy l i m a t em a t y c e  na  
w e s o ł o

Gościnne łamy „Guliwera” pozwalają 
czytelnikom na zapoznanie się z nowościa
mi literackimi, ale rzadziej można przeczy
tać tu o podręczniku, tym bardziej, jeśli jest 
on nietypowy, a takim niewątpliwie jest Do 
trzech odlicz. Zabawy matematyczne Grze
gorza Kasdepke.
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Niewielka ta książeczka w zamierze
niu ma doradzić rodzicom, jak poduczyć 
pociechy w zakresie najprostszych działań 
z dziedziny matematyki. Zgodnie ze wstę
pem napisanym przez autora ma to być na
uka na wesoło. Grzegorz Kasdepke zapo
wiada, że czytając książkę przekonamy się, 
że matematyka nie jest nudna, że można 
przy niej „rechotać, chichotać i łapać się za 
brzuchy"(s. 3). Czy rzeczywiście?

Bogato ozdobione ilustracjami Beaty 
Zdęby Do trzech odlicz. Zabawy matema
tyczne są pozycją nietypową. Łączą w sobie 
wiele różnych konwencji: począwszy od kró
ciutkiego opowiadania o matematycznych 
przyborach, w którym główną rolę odgry
wa linijka (przypomnijmy, że w Plastusio- 
wym pamiętniku Marii Kownackiej taką ro
lę odgrywała gumka-myszka), poprzez za
gadki aż do przepisu na ciasteczka w formie 
figur geometrycznych i minigrę planszową. 
Rozmaitość form ma nie pozwolić na choć
by odrobinę nudy. Pomysł rzeczywiście do
bry, gorzej z wykonaniem.

Pierwsza karta zawiera swoiste zachę
cenie do lektury. To nietypowy zabieg. Autor 
tłumaczy na niej, czemu służyć ma ta książ
ka. Krótki tekst bardziej nadaje się na rewers 
okładki, gdyż - zamiast zachęcać - zdradza 
zawartość książeczki. Słowo wstępne budzi 
apetyt, którego dalsze strony nijak jednak 
nie chcą zaspokoić. Humor i pomysły takie 
jak pieczenie figur geometrycznych czy gra 
planszowa obawiam się, że nie trafią do każ
dego, nie wydają się również być nowator
skie (księgarnie są pełne pozycji zawierają
cych łamigłówki matematyczne).

W budowaniu wizerunku szkoły Kas
depke nie jest konsekwentny - z jednej stro
ny ma być to miejsce zabawy, gdzie linijka 
zaprzyjaźnia się z ekierką, a z drugiej czyta
my: Żeby dostać się do Szkoły Bojaźni i Stra
szenia (do Straszaka - jak mówią uczniowie), 
trzeba przede wszystkim znaleźć zamek. Ja 
kikolwiek zamek. Jeśli już znajdziemy zamek, 
musimy zejść do jego podziemi (s. 42). Takie 
zestawienie jest niefortunne. Szkoła nie mo
że być przyjazna i straszna jednocześnie, 
a tylko w tej radosnej można zaprzyjaźnić 
się z czymś, co ciekawe nie jest.

Niekonsekwencją Autora zostało rów
nież „porażone" wydawnictwo, które, mimo 
wskazującego na treść tytułu, na swojej wi
trynie internetowej nie zamieściło książecz
ki wśród oferty edukacyjnej, lecz wśród bar
dzo ogólnej kategorii „dla dzieci".

Wobec Grzegorza Kasdepke, zdobyw
cy Nagrody im. Kornela Makuszyńskiego, 
Nagrody Edukacji XXI i wielu innych presti
żowych wyróżnień oczekiwania są zdecy
dowanie wyższe. Zwłaszcza że autor ma na 
swoim koncie wiele innych daleko bardziej 
udanych pozycji, jak: Kasperiada. Opowiada
nia dla łobuzów i nie tylko, Bon czy ton. Savoir 
vivre dla dzieci czy Niesforny alfabet.
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Po żmudnej lekturze czytelnik, niestety, 
po raz kolejny pomyśli: matematyka na we
soło? Toż to prawdziwy nonsens!

G. Kasdepke, Do trzech odlicz!Zabawy matema
tyczne, „Literatura”, Łódź 2008.

Joanna Gut

p r z e z  ż o ł ą d e k  d o ... c zy t a n ia

Wśród małych dzieci zdarzają się nie
jadki, ale pięknie przyrządzona i estetycznie 
podana potrawa potrafi przyciągnąć niejed
no oko. Już na pewno skusi się na nią ten, kto 
usłyszy o jej dobroczynnej mocy. Opierając 
się na tej zasadzie Joanna Krzyżanek napi
sała dla małych czytelników specjalną książ
kę - Cecylka Knedelek, czyli książka kucharska 
dla dzieci. Trzytomowa pozycja z Wydawni
ctwa „Jedność” urzeka swą formą, tematy
ką oraz ilustracjami.

Niby książka kucharska z dokładnymi 
wskazówkami i przepisami do wykonania, 
ewentualnymi ich modyfikacjami, a jednak

z jej kart dowiadujemy się wiele o bohaterce
- Cecylce Knedelek i jej bliskim otoczeniu. 
Książka zaczyna się jak bajka: Daleko, daleko, 
a może całkiem blisko.... Opisywane postaci 
i ich przywary mogą być znane czytelni
kom z ich otoczenia, ale pewne przypadki 
tu przedstawione nie mają już racjonalne
go wytłumaczenia (mówiąca gęś). Joanna 
Krzyżanek prawo autorstwa do książki od
daje swej bohaterce; Cecylka za namową 
swej gąski decyduje się napisać książkę ku
charską. To, co się dalej z nią wydarzyło, jest 
sprawą gąski. Ona właśnie wykradła książkę 
Cecylce, poprosiła malarza, pana Franciszka,
0 kolorowe rysunki, a pana wydawcę Apo
linarego Dwukropka - o wydrukowanie. 
W ten oto sposób książka została wydana
1 upowszechniona w całym świecie.

Tom pierwszy zawiera słowniczek nazw 
owoców i warzyw wraz z ich rysunkami, aby 
przy sporządzaniu potrawy niczego nie po
mylić. Przydatny może się też okazać za
mieszczony tuż po słowniczku poradnik 
kulinarny, np. Ziemniaki gotowane w mun
durkach to ziemniaki gotowane w łupinkach; 
Jeśli zupy lub sosy są rzadkie, możesz je za
gęścić śmietanką, zasmażką albo mieszani
ną wody i mąki.

Kuchnia Cecylki Knedelek dzieli się na 
kolory; jaki kolor ma potrawa, w takiej kuch
ni została umieszczona. W pierwszym to
mie mamy kuchnię czerwono-bordową, ró- 
żowo-fioletową, w drugim: kuchnię biało- 
kremową, czarno-czarodziejską, zielono- 
oliwkową, w trzecim zaś tomie - kuchnię 
żółto-pomarańczową i kolorową. W pierw
szym tomie na uwagę zasługuje naleśniko- 
wo-knedelkowy dodatek, w którym znala
zły się przepisy na: „białą ucztę naleśnikową, 
czyli naleśniki z białym serem” oraz „kulki 
z niespodzianką, czyli knedle ze śliwkami”. 
W trzecim tomie przyciąga uwagę gąskowy
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poradniczek, który niesie odpowiedź m.in. 
na takie pytania jak: czy trzeba jeść?; czy po 
jedzeniu należy myć zęby?; czy można mla
skać?; jak walczyć z głodem?

W książce kucharskiej przepisy powinny 
być najważniejsze. W książce Cecylki Knede
lek każdy przepis od kolejnego oddzielony 
jest jednak historią, w jakiś sposób związa
ną z życiem głównej bohaterki. I choć czy
telnik ze zniecierpliwieniem przerzuca kar
ty książki kucharskiej, chłonie z niej tajem
ną wiedzę dla początkujących, to podświa
domie oczekuje na spotkanie z Cecylką - jej 
radościami i smutkami, małymi i wielkimi 
odkryciami. Tym ciekawsze te spotkania, 
iż każda historia ściśle powiązana jest z da
nym przepisem. Kiedy Cecylka opisuje, jak 
leniuchowała, zaraz po tym podaje przepis 
na leniwe pierożki; kiedy opisuje, jak farbo
wała włosy, które wyszły koloru zielonego 
i musiała chodzić w czapce jak pomidor, po
daje przepis na nadziewane pomidory, czy
li czerwone czapeczki.

Wiele tu też innych urozmaiceń. Przy 
okazji liczenia przez gąskę truskawek, mały 
czytelnik odbywa lekcję matematyki; przy 
przepisie na pomidorową pizzę, czyli droż
dżowy placek z serduszkiem, podano wzór 
serduszka do wyszycia muliną - krzyżyk po 
krzyżyku. W kilku miejscach mamy też do 
czynienia z szyfrem (niektóre literki zostały 
zaszyfrowane pod różnymi postaciami, np. 
rybki, tulipana itp.).

Książkę kucharską Cecylki Knedelek 
uatrakcyjniają zawarte w niej sentencje, 
n p. śniadanie jedz jak król, kolację zaś jak że
brak (s. 62); zanim się o kimś lub o czymś coś 
napisze, najpierw należy dokładnie sprawdzić 
wszystkie informacje (s. 113).

Każdy tom niesie inne przygody Ce
cylki i jej gąski, a tym samym inne przepi
sy kulinarne. Jednakowe prawa rządzą jed
nak układem wewnętrznym każdego tomu. 
Można spodziewać się licznych retrospekcji 
głównej bohaterki i jej towarzyszki, cieka
wych sentencji oraz zaskakujących pomy
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słów na wykonanie czegoś oryginalnego. 
Jednym słowem - to bardzo ciekawa książ
ka kulinarna dla dzieci.

J. Krzyżanek, Cecylka Knedelek, czyli książka 
kucharska dla dzieci, Wydawnictwo „Jedność", 
t. 1-3, Kielce 2007.

Joanna Gut

HisToRiA sREBRNEGo 
TALiZMANu

Ailarips to niezwykła kraina. Kraina 
powstała z ludzkiej wyobraźni, uczuć, myśli, 
pragnień, marzeń, snów, czyli z tego wszyst
kiego, co sprawia, że życie jest czymś więcej 
niż tylko sumą czynności, które człowiek wy
konuje (...) Ailarips jest ogromna i nie ma gra
nic, tak jak nie mają ich myśli, uczucia, prag
nienia, fantazje...Ciągle się zmienia i rozwija 
(s. 42). Znakiem rozpoznawczym krainy jest 
spirala (czytając to słowo od końca otrzy
mamy nazwę krainy). Ci, którzy związani 
są z krainą Ailarips, noszą charakterystycz
ne znaki właśnie w kształcie spirali (Michał, 
główny bohater, ma talizman - spiralę, dy
rektorka szkoły, nazywana Mumią, nosi kol
czyki w kształcie spirali).

Michał jest całkiem zwyczajnym chłop
cem. Dzięki temu, że nie wyróżnia się niczym 
szczególnym, zostaje wybrany do wypełnie
nia tajemnej misji. Wyrusza do odległej kra
iny Ailarips, by pokonać Potwora, a tym sa
mym przywrócić równowagę pomiędzy do
brem a złem. Potwór wysyła energię. Poko
nać go może jedynie dziecko, które potrafi 
zapanować nad swoimi uczuciami i nie da 
mu się sprowokować. Nie może przyjąć ne
gatywnej energii od Potwora.

Droga do celu nie jest łatwa. Michał 
spotyka zadziwiające istoty. Genowefa Go- 
nigroszek, czarodziejka Dorota, Mądrzaki, 
Dudusia to przyjazne istoty podtrzymują

ce go na duchu i pomagające w wypełnie
niu zadania. Ale bohater spotka też istoty - 
rzeczy, które będą chciały go zmylić, będą 
kusić, by zboczył z właściwej drogi. W chwi
li zwątpienia trafia do Miasta Zapomnienia. 
Dzięki drzemiącej w nim woli życia i chę
ci zwyciężenia oraz niesienia pomocy in
nym (przypadek Sandry) wyrusza dalej, by 
w końcu dotrzeć do Doliny Mgieł i zmierzyć 
się z Potworem. Droga, którą przemierza Mi
chał, jest pełna niebezpieczeństw. Akcja jest 
wartka, często udramatyzowana. Nie wia
domo, co może jeszcze przydarzyć się Mi
chałowi. Czy dotrwa do decydującego star
cia z Potworem?

Do tej długiej i trudnej wyprawy bo
hater zostaje wcześniej przygotowany. Na
uczycielem Michała staje się jego własny miś
- Kwintylian. On uczy go uprzejmości w re
lacjach z rodzeństwem, opanowania w kon
taktach z kolegami (pewnego razu miś po
prosił chłopca o znalezienie 10 sposobów 
radzenia sobie ze złością).
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Jest nawet w powieści moment, w któ
rym Michał urasta do rangi bohatera roman
tycznego. Będąc na pustyni przeżywa we
wnętrzne rozdarcie. Głosy pustyni zachęca
ją go do odpoczynku, w głowie zaś dźwię
czy mu ostrzeżenie Genowefy Gonigroszek: 
„Strzeż się łatwych ścieżek"(s. 61). Ale Michał 
nie postąpi jak bohater tragiczny. Książka 
nie ma być dramatem. Wszystko kończy się 
szczęśliwie. I choć wydawać by się mogło, że 
cała ta przygoda z Potworem i krainą Aila- 
rips była snem, z którego Michała nie moż
na dobudzić, to jednak Pani Mumia docenia 
starania Michała i Sandry lapidarnym stwier
dzeniem: „Nieźle się spisaliście".

Epilog książki zwraca uwagę na praw
dziwe, trwałe i nieprzemijające wa rtości. Na 
tle całości to optymistyczne przesłanie, nio
sące wiarę w dobro, w siłę miłości, przyjaźni 
i w to, że szczęście może być udziałem każ
dego, jeśli się tylko na to pozwoli. W końcu 
szczęściu trzeba pomagać.

J. M. Chmielewska, Historia srebrnego talizmanu, 
Wydawnictwo AMEA, Kraków 2007.

Sylwia Pięta

r e k l a m a  r o d z im e j 
t w ó r c z o śc i, c zy l i s tó w  
k il k a  o l it era c k ic h  
w y c z y n a c h  m e g o  st a r sz eg o  
k o leg i

Łukasz chodził trzy klasy wyżej. Ale jak 
to w małych miasteczkach bywa, wszyscy 
znają się choćby z widzenia. Kiedyś w bi
bliotece wypożyczyłam dla mojego syn
ka książkę Wiórki wiewiórki i inne bajki wier
szem. Zdziwiłam się, gdy na okładce nad ty
tułem przeczytałam: Łukasz Dębski. Pani bi

bliotekarka poleciła mi jeszcze jedną książkę 
tego autora, tym razem dla mnie: Cafe Sza
fę. Kiedy na końcowej okładce zobaczyłam 
zdjęcie autora, byłam już pewna, że ten czło
wiek jest mi znany.

Wiórki wiewiórki i inne bajki wierszem 
ukazały się nakładem krakowskiego wydaw
nictwa „Znak". To zbiór 19 wierszy z piękny
mi ilustracjami żony autora - Anny Kaszuby- 
Dębskiej. Tytułowy wiersz umieszczony zo
stał w tomie jako czwarty.

Łukasz Dębski stosuje zabawę językiem, 
najczęściej są to podobieństwa brzmienio
we wyrazów („żółw się żachnął żuchwą żwa
wo" w wierszu Żółw i wół), które zaznacza 
już w tytułach wierszy: Wiórki wiewiórki, Ra
barbar Barbary, Ala i koala, Sumy i żucie gu
my. Wykorzystuje dwuznaczność słów (sta
ry rekin „stępił piłę złej pile" w wierszu Ryba 
piła, a w wierszu Wiórki wiewiórki jest mowa
o zającu z zajęczą wargą).

Wiele z jego utworów zasadza się na 
koncepcie (Afera z udziałem sera), do innych 
wprowadza elementy dialogu (Miś), przez co 
akcja staje się żywsza i momentami udrama- 
tyzowana. Wiersze opiera na rymach parzy
stych typu aa, bb.

Adresatem wierszy są dzieci; poeta czę
sto zwraca się do nich bezpośrednio - albo 
w liczbie pojedynczej („Masz usypać stół 
z herbaty" - wiersz Pieczeń cziczi-czara-czo- 
cza), albo mnogiej („Macie dzieci dużo ra
cji..." w wierszu Miś).

Na końcu książeczki zamieszczony zo
stał słowniczek trudniejszych wyrazów. War
to zwrócić uwagę na ich wyjaśnienie. 

„Barometr - gdy zanurkuje się bardzo 
głęboko, to bolą uszy. To przez ciśnienie. 
Mierzy się je barometrem".
„Eukaliptus - drzewo, którego liście są 
przysmakiem misiów koala, rośnie tam, 
gdzie żyją misie, czyli bardzo daleko. Misie 
uważają, że te liście są bardzo smaczne, 
ale lepiej nie sprawdzać tego osobiście".
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„Hymn - najważniejsza piosenka w każ
dym kraju. Śpiewają ją np. piłkarze przed 
meczem. Tak ważna, że trzeba ją śpiewać 
na stojąco”.

Wyjaśnienia - można by rzec - infantyl
ne, ale właśnie przez to zrozumiałe dla dzie
ci. Niektóre wyrazy wytłumaczono w formie 
rymowanki np. febra, mole, mrówkojad. 

„Febra - Jeśli jedziesz do Afryki 
Każdy: młody, średni, stary,
To uważaj na komary.
Ich ukłucie da wyniki: trząsł się będziesz 
w dreszczach febry.
Trząsł się niczym w igloo zebry”.

Za słowniczkiem czytelnik odnajdzie 
spis treści, którego styl pisania wyraźnie 
przypomina charakter pisma małego dzie
cka. Za spisem zaś, w nawiązaniu do pierw
szego wiersza z książki (Rybapiła), mały czy
telnik zostaje zaproszony do swoistego „dia
logu” - zachęta brzmi: „Tutaj narysuj swo
ją rybę piłę”.

W takim tonie utrzymany jest też wcześ
niejszy tom wierszy Łukasza Dębskiego 
pt. Krówki i mrówki i inne bajki wierszem. Tam
ten tom zadedykowany został Kalince, ten - 
Kacperkowi. Tytułowy wiersz, Krówki i mrów
ki, znalazł się tu jako pierwszy. I tak napraw
dę ten tom ma dwóch autorów - drugim zo
stała żona poety, a zarazem ilustratorka.

Poeta akcentuje swoje regionalne po
chodzenie. Czytając te tomy, „między wier
szami” usłyszymy o wuju z Jaworzna (wiersz 
Kura), o wuju z Trzebini (wiersz Zegarek), 
czyli o miastach sąsiadujących z Bukow
nem. I chociaż autor związał się z Krakowem 
(o tym dowiedziałam się chociażby czyta
jąc jego Cafe Szafę), spotkać go można w ro
dzinnym mieście.

Ł. Dębski, Wiórki wiewiórki i inne bajki wierszem, 
Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2004.

Ł. Dębski i A. Kaszuba-Dębska, Krówki i mrówki
i inne bajki wierszem, Wydawnictwo „Znak”, 
Kraków 2002.
Ł. Dębski: Cafe Szafe, Świat Książki, Warszawa 
2006.

Monika Rituk

SiŁA HOMONiMÓW

Podczas zastanawiania się nad fenome
nem dziecięcej wyobraźni, zdolnej budować 
historie absurdalne, wciąż zbyt mało uwagi 
poświęcamy kwestii języka. Okazuje się na
tomiast, że we frazeologizmach i homoni- 
mach kryje się niejednokrotnie źródło ory
ginalnych i fascynujących skojarzeń. Prze
konuje o tym Agnieszka Frączek w zbiorku 
Kanapka i innych wierszy kapka, zilustrowa
nym przez Bohdana Butenkę.

Frączek zdecydowała się na wierszy
ki, których treść modyfikuje się w zależno
ści od dominującego w danym momencie 
znaczenia wyrazu. Przejście między jednym 
a drugim sensem w warstwie słownej do
konuje się płynnie - w treściowej za to pro
wadzi do nieuchronnego absurdu, a więc 
i poetyckiego żartu. Autorka próbuje ste
rować uwagą maluchów: rozpoczyna swo
je historyjki zupełnie zwyczajnie, odwołując 
się do podstawowych konotacji - po czym, 
wiedziona zmianą semantyczną, dopowia
da drugą, odrealnioną zwykle część wier
szyka. Na zderzeniu sprzecznych definicji 
rodzi się nonsens - tak rzadki dziś w utwo
rach dla najmłodszych. Ów nonsens prowa
dzi do odkrywania atrakcyjnych związków 
między homonimami.

W zamyśle to zabawa na miarę Tuwi
ma, Chotomskiej i Brzechwy; co do Brze
chwy zresztą, raz autorka wykorzystuje 
wprost jego pomysł, pomysł o robieniu na 
drutach. Powtórzenie wskazuje na plagiat, 
a to wrażenie podsyca jeszcze ilustracja:
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w jednym z wydań książek Jana Brzechwy 
umieścił Butenko bardzo podobny rysu
nek. Poza tym zarzutem jest Frączek orygi
nalna i twórcza. Przed napisaniem „odkryw
cza" powstrzymuje mnie jednak fakt, że to 
nie autorka wymyśla przebieg wydarzeń 
w wierszykach - bo jest sterowana przez 
słownikowe zależności. Zwykle twórcy ksią
żeczek dla dzieci da
ją się ponieść rymom - 
z rymami Agnieszka 
Frączek radzi sobie cał
kiem nieźle, choć po
winna jeszcze bardziej 
uważać na zgrzytliwe 
w kontekście całości 
asonanse i rymy nie
dokładne - chwasty 
w tomikach dla wyczu
lonych na brzmienie 
maluchów. Momentami 
trochę za bardzo „nagi
na" wymuszoną przez 
grę znaczeniami akcję 
do wymogów rytmu i co w pewnych frag
mentach lekko zaciemnia obraz. Chwilami 
brakuje tej lekkości, jaka cechowała wier
szyki Tuwima i Brzechwy - ale mimo tych 
niedociągnięć, nietrudnych do wyelimino
wania, Frączek konkurencję wytrzymuje. 
Mało tego: okazuje się znacznie lepsza niż 
większość współczesnych rymopisów. Sta
wia na dowcip, miejscami dość statyczny 
i przewidywalny (w końcu cały tomik zbu
dowany został na jednym, powtarzalnym 
schemacie) - lecz trafny i kierowany do ma
łych odbiorców. Cały tomik jest utrzymany 
w humorystycznym tonie i wydaje się, że 
w ten właśnie sposób, poprzez sięganie do 
zabawy, chce autorka sporo nauczyć swoich 
czytelników. Obok każdego wierszyka poja
wiają się wyjaśnienia znaczeń homonimów 
(wyjaśnienia - znów - żartobliwe, chociaż 
czasami może zbyt dokładne), natomiast

w posłowiu wykłada autorka całą teorię do
tyczącą wyrazów wieloznacznych (łącznie 
z podziałem na homonimy i polisemy - czyli 
podstawowy budulec tej książki).

Przy okazji zabawy słowami rozwija 
też Frączek słowniczek dzieci - wykorzy
stuje określenia powoli wymierające (toa
leta jako wytworna suknia, tupet - rodzaj 

peruki), sięga i po ko- 
lokwializmy (paczka
- grupa zaprzyjaźnio
nych osób). Wiersze 
z tej książki stanowiły 
nie lada wyzwanie dla 
Bohdana Butenki, cza
sem właśnie jego ry
sunki pozwalają opa
nować chaos, jaki wpro
wadziła Frączek.

Na szczególną uwa
gę zasługuje wiersz Bi
gos, w którym rymy za
stąpione zostały współ
brzmieniami pozornymi, 

czyli homofonami. Podobają mi się w tym 
zbiorku teksty krótsze, za to dobrze uwy
puklające absurd zestawień. W wierszach na 
wzór tego o tytule Muł autorka nie zaciem
nia obrazu kolejnymi, pobocznymi scenka
mi, trzyma się tematu, a przy tym nie ulega 
hegemonii rytmu. Zwięzłe utwory znacznie 
lepiej uwydatniają dowcip.

Kanapka i innych wierszy kapka, wbrew 
naiwnemu tytułowi (skąd przekonanie, że 
w nazwach tomików dla dzieci koniecznie 
musi się pojawić rym - nie mam pojęcia, lecz 
jest to zjawisko powszechne, niestety) to 
publikacja bardzo cenna, zarówno dla malu
chów, które dopiero od krywaj ą świat zaklęty 
w języku, jak i dla starszych dzieci, dostrze
gających już subtelności polszczyzny.

A. Frączek, Kanapka i innych wierszy kapka. „Lite
ratura", Łódź 2008.
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Krystyna Heska-Kwaśniewicz 
Jan Kwaśniewicz

SPRĘŻYNA WYDARZEŃ

Jaka to piękna książka! Jeden z najpięk
niejszych tomów (już osiemnasty!!!) Jeży
cjady, Sprężyna, trafia do czytelnika krót
ko przed Bożym Narodzeniem, przynosząc 
wielką radość i satysfakcję. Wyrazy uznania 
należą się więc wydawnictwu Akapit Press, 
które publikację wydało w tempie ekspreso
wym. Zaledwie 16 października br. autorka 
informowała na stronie internetowej (www. 
musierowicz.com.pl), że zakończyła pra
cę nad najnowszym tomem Jeżycjady, a już 
14 listopada odbyła się oficjalna promocja.

Tym razem jest nietypowo. Mimo że 
osią czy raczej tytułową „sprężyną wyda
rzeń” jest córka Idy, Łusia, to jednak akcja 
toczy się wokół Tygryska - drugiej córki Ga- 
brysi. Laura jest studentką II roku Akademii 
Muzycznej. Samotna, jakby wycofana, peł
na kompleksów, chyba trochę zagubiona 
w wieloosobowej, pełnej silnych indywidu
alności, rodzinie. Ciągle jeszcze niepogo- 
dzona z niefrasobliwym darem losu w posta
ci marnotrawnego ojca - Janusza Pyziaka. 
Już dojrzewająca, bo zaczynająca dostrze
gać innych poza sobą i odkrywać, jakie bar
wy będzie mieć jej życie. Przez chwilę opie
ki nad Ziutkiem, najmłodszą pociechą Idy, 
po raz pierwszy dostrzega urok niemow
lęcia. Widzimy zupełnie inny obraz Laurki, 
która chyba po raz pierwszy w Jeżycjadzie 
okazuje „Borejkową” naturę; bardzo szyb
ko jednak chowa się w swoją skorupę. Ale 
na obrazie egocentrycznej i rozbrykanej 
panny pokazują się wyraźne rysy, pęknię
cia, które nie pozwolą już nigdy patrzeć na 
nią tak jak poprzednio.

Laura właśnie rozstała się z Wolfim, co 
nie znaczy, że nie będzie w książce muzyki, 
bo przenika ona w różnych formach stronice 
powieści w postaci muzyki Mozarta i pięk
nego śpiewu Laury.

Motorem wszystkich wydarzeń jest 
dziesięcioletnia córka Idy, Łusia Pałys, dzie
cko o niezwykle rozwiniętym poczuciu hu
moru i nieprzeciętnej wyobraźni. Kolejna 
postać dziecięca w naszej literaturze, któ
ra na zawsze zapada w pamięć czytelnika. 
Jest ona wykreowana w sposób dający czy
telnikowi nadzieję, że śledzenie jej dojrze
wania na kartach książek Musierowicz bę
dzie pasjonujące. Świadczy o tym chociaż
by znany już zabieg, który zastosowała au
torka. Nie pierwszy bowiem raz jej narrator 
próbuje opisywać „dzianie się” czy też mó
wiąc bardziej filozoficznie spiritus movens 
świata, przez wymyśloną przez bohatera 
zasadę. Tym razem jest to zasada sprężyny, 
czyli „motoru dobrych wydarzeń”. Zasa
da sprężyny w uproszczeniu polega na ku
mulowaniu energii, a następnie nagłym jej 
wyładowaniu. Dewiza, którą sobie obrała 
Łusia, brzmi: „nie należy zostawiać wszyst
kiego przypadkowi”. Co prawda dziewczyn
ka jeszcze nie do końca wie, jak i kiedy za
inicjować coś dobrego, to jednak każdy jej 
pomysł ma dobre intencje. Zresztą summa 
summarum wydarzenia przez nią zainicjo
wane w konsekwencji zapowiadają zawsze 
istotne zmiany w biegu akcji.

Wspomniany temat przewodni przypo
mina inne eksperymenty i zasady, z który
mi czytelnik mógł się już w Jeżycjadzie spot
kać. Warto je tu przypomnieć, to np. reguła 
„Szwungszajby” czy zasada Klubu Ekspery
mentalnego Sygnału Dobra (ESD, nie mylić 
z LSD, tym bardziej z SLD !).

Pierwsza: tak jak koło zamachowe, raz 
wprawione w ruch, (...) własnym rozpędem
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porusza maszynę, tak i człowiek ma w so
bie duchowy rozpęd, (...) który po każdym 
upadku, każdej klęsce każe mu się podnieść 
i wejść wyżej, i ruszyć przed siebie (Kwiat 
kalafiora).

Druga: Całe dobro, jakie nas otacza, 
to właśnie suma pojedynczych odpowie
dzi na radosne sygnały dobrych ludzi. A te 
sygnały wysyła każdy z nas. Dobre sygnały. 
I złe. A im więcej wysyłamy tych dobrych, 
tym większe szanse, że ludzie odpowiedzą 
nam tym samym. Co więcej - w każdym tkwi 
okruch dobra.

Można napisać, że model proponowany 
przez Łusię jest uproszczeniem dwóch po
wyższych sentencji. Dziecko zawsze potra
fi „przecedzić" skomplikowane sformułowa
nia dorosłych, trafnie ujmując istotę w pro
stym zdaniu. Szkoda, że człowiek doroślejąc 
zatraca tę intuicyjną zdolność. Zwłaszcza 
w przypadku tego pierwszego twierdzenia
o pomyłce być mowy nie może. Wszak za
sadę tę poznała sama Ida w trakcie odwie

dzania Krzysia u pana Karola Paszkieta. Sta
ła się jej gorącą orędowniczką i propagator
ką. Można śmiało rzec, że dziecko intuicyjnie 
wydedukowało zasadę sprężyny, a nawet, że 
„wyssało ją z mlekiem matki".

Akcja toczy się tym razem dwutorowo 
w dwóch miejscach: Pobiedziskach i Pozna
niu. Autorka wyprowadza część swoich bo
haterów z Poznania w okolice Pobiedzisk, 
znanych już z poprzednich tomów. Miesz
ka tam z rodziną Patrycja Borejko, po mę
żu - Górska, i wiedzie szczęśliwy, wręcz sie
lankowy żywot u boku jakże odmienione
go Baltony. Jej dom stoi w ogrodzie, a wo
kół „pośród wiekowych borów i rozległych 
pól błyszczą oczka czystych jezior" i to oto
czenie decyduje o niezwykłej aurze Spręży
ny, w której sensualizm Małgorzaty Musie
rowicz najsilniej dochodzi do głosu. Słychać 
ptaki, czuć zapachy, a kwiaty mają najpięk
niejsze kolory. W pobliżu jest duże ogrod
nictwo „Daglezja" z hodowlą róż, które są, 
obok książek, wielką miłością pisarki, jed
na z nich, kwiat o niespotykanych kolorach 
„Nuits de Young" i muzyka pomogą odna
leźć Laurze być może miłość jej życia - Ada
ma Fidelisa.

Jest i poezja: świetna trawestacja so
netu Leopolda Staffa Gnój, dokonana przez 
Łusię w ramach laurki na zakończenie roku 
szkolnego dla ukochanego polonisty. Ta pa
rafraza jest bardzo interesującą i „fachowo" 
wykonaną zabawą literacką, ale zarazem 
ujawnia jeszcze jeden talent Musierowicz: 
rymotwórczy. Wątki przeplatają się zresztą 
jak rymy i o ile te drugie łatwo przewidzieć, 
to te pierwsze rozwijają się zaskakująco. 
Śmiało można powiedzieć, że jest to pierw
sza pozycja z Jeżycjady z tak zaskakującym 
i niespodziewanym zakończeniem.

Nowa postać, Adam Fidelis, to nauczy
ciel „ze szkoły profesora Dmuchawca". Pro
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wadząc w szkole kółko polonistyczne po
trafi zafascynować uczniów przedmiotem 
i wyjątkowo mocno trafia do Łusi, dla której 
staje się największym autorytetem. Z cza
sem zdobywa też serca pozostałych człon
ków rodziny Borejków.

Klimat książki przypomina wczesne to
my Jeżycjady, które tak zachwycały czytelni
ków. Powtarza się też pewna sytuacja. Ga
brysia po wypadku samochodowym znaj
dzie się w szpitalu, wówczas cała rodzina 
wykaże dzielność i zaradność, wzruszającą 
solidarność i dojrzałość, jak wtedy, kiedy ma
ma Borejkowa też trafiła nagle do szpitala.

A gdy do szpitala wkracza pan Borej- 
ko („Ona potrzebuje w tej chwili ojca, prze
de wszystkim ojca”), zwłaszcza że pani Mi
la pojechała do Anglii, by nacieszyć się pra
wnuczką, przypomina on swe najświetniej
sze lata, jest wytworny i odmłodzony. Ten 
opis trzeba koniecznie przytoczyć: Aż tu ot
worzyły się drzwi i wszedł ojciec. Był pogod
ny, rzeczowy, elegancki i jak na jego flegma
tyczną naturę - wcale energiczny. [...] A Ga
briela poczuła falę ciepła wokół serca. Uczucie 
rozkosznego oczekiwania owładnęło nią ca
łą, jak w dzieciństwie, kiedy siadała koło taty 
i pytała go bez końca.... Ten obraz ma w so
bie tyle ciepła i głębi! Nie można lepiej od
tworzyć bezpieczeństwa dziecinnego po
koju i nastroju pewności, którą daje obec
ność ojca.

Interesujący to zresztą zabieg. Trudno 
tu nie zestawić tej wizyty z inną, złożoną 
Gabrysi przez profesora Dmuchawca. Po
stać ta wydaje się już tak krucha, że niewie
le trzeba, by zgasła. W podobnym tonie już 
wcześniej Małgorzata Musierowicz zaczyna
ła pisać o głowie rodu Borejków, pokazując 
między innymi tzw. próbne zejście. To ze
stawienie wątłego, odchodzącego profesora 
z tym razem silnym i męskim Ignacym Borej- 
ko, stawiającym czoło nieszczęściu, pozwa
la wierzyć, że taka przemiana seniora rodu

będzie długotrwała. Jest to uspokajające, bo 
przy całej sympatii dla kreacji Gabrysi, odej
ście pracownika Biblioteki Raczyńskich, któ
ry wplata co rusz w książkę wątki klasyczne, 
byłoby dla cyklu ogromną stratą. Pustką nie 
do zastąpienia.

W powieści spotykamy całą galerię do
brze znanych postaci i cieszą one bardzo 
czytelnika, tym bardziej że wszystkie się 
sympatycznie rozwijają, najbardziej Igna
cy, który z trochę antypatycznego fajtłapy 
zmienia się zdając egzamin z dzielności, ra
tując tonącego kuzyna - Józefa. Ta przygo
da będzie dla obu chłopców znaczyła wej
ście w wiek męski. To również zapowiedź, że 
wspólne perypetie Ignasia i Józinka wkrót
ce znów powrócą na karty Jeżycjady. Jest też 
wspomniany już profesor Dmuchawiec wraz 
z ekscentryczną wnuczką Magdaleną, poja
wia się Aurelia Jedwabińska, młodzi Żerom
scy i inne osoby. Postać Magdaleny zapew
ne będzie tematem następnego tomu, któ
rego tytuł w Spreżynie jest już znany; brzmi 
on McDusia.

Tempo akcji jest znakomite, trzyma
jące odbiorcę w napięciu, język - jak zwy
kle - wielkiej staranności i piękna, a prze
cież wcale nieoderwany od życia. Okazuje 
się, że młoda polska inteligencja dba o sens 
i estetykę wypowiedzi, tak jak poprzednie 
pokolenia.

Autorka znowu trafnie ukazuje zjawi
ska, które w jakiś sposób charakteryzują 
współczesną rzeczywistość. Tym razem jej 
elementem jest portal Nasza Klasa. Warto 
zaznaczyć, że na Naszej Klasie możemy fak
tycznie znaleźć profile Idy, Patrycji, Melanii, 
Natalii i Gabrysi Borejko, a pewnie z czasem 
będzie ich więcej. To nowa forma fanklubu, 
która wskazuje też na popularność posz
czególnych postaci.

Autorka porusza też inny problem, choć 
bardzo delikatnie. Ofiarą emigracji zarobko
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wej pada Laura, której związek z Wolfgan
giem Amadeuszem nie wytrzymuje próby 
rozstania. Zresztą Wolfi postanawia zostać 
w Anglii, czego Laura sobie nie wyobraża. 
Również Fryderyk z Różą i małą Milą wyemi
growali do Oxfordu, gdzie znaleźli pracę. Ten 
problem pojawia się też nieprzypadkowo. 
To próba zwrócenia uwagi na zjawisko roz
bitych rodzin związane z jakże dziś popular
nymi wyjazdami za „mamoną”.

Sprężyna nie pozwala wątpić w talent 
Małgorzaty Musierowicz, jej łatwość w ada
ptowaniu bohaterów do realiów współ
czesnego życia. Powtarzalność niektórych 
wątków nie wynika z braku pomysłów pi
sarki, lecz jest celowym zabiegiem mają
cym ukazać ciągłość i ponadczasowość wy
chowania i wartości przekazywanych z po
kolenia na pokolenie. Lecz nie to jest naj
istotniejsze, ale to, że pisarstwo Małgorza
ty Musierowicz wciąż podnosi nas na du
chu, choć nie uślicznia ono życia, nie poda
je łatwych „recept” i banalnych rozwiązań. 
Jest i cierpienie, i choroba, i gorycz porażek, 
ale nad wszystkim unosi się nadzieja i wiara 
w to, że ludzkie cierpienie najlepiej łagodzi 
miłość. Najpiękniej, jak jej wyrazem jest 
śliczna róża, ale mogą to być też wersety Pa
na Tadeusza, czytanego przez pana Borejkę 
„dobrze ustawionym głosem” przy szpital
nym łóżku Gabrysi.

M. Musierowicz, Sprężyna. Akapit Press, Łódź 
2008.

Jan Kwaśniewicz

PiNGWiNiE MARZENiA - 
0 Ks IĄż c E ADAMA Ba h d a ja

„Zupełnie upojony zapachem fiołków
1 śpiewem słowika” (s. 12). Kogo mogą odu
rzać powyższe sytuacje? Można by po

wiedzieć, że każdego człowieka, ale i każ
de zwierzę. Kto choć raz w życiu wyszedł 
na umajoną łąkę z psem, spuszczając go 
ze smyczy, ten widział szaloną radość, en
tuzjazm niezrównany. Ten również wie,
0 czym piszę.

Jak się okazuje, takie marzenia może 
mieć również pingwin. Pik-Pok, bo o nim 
mowa.

Jego uporządkowane życie (jedzenie, 
spacerowanie, pływanie) legło w gruzach, 
gdy pewnego dnia spotkał kaczuszkę Kwi- 
Kwe. Ta, zapytana o powód nieznośnego 
kwękania, przechyliła przekornie dzióbek
1 rozmarzyła się opowiadając o Błękitnym Je
ziorze, nad którym unosi się zapach fiołków 
oraz śpiew słowików. Opowiadała tak suge
stywnie, że Pik-Pok od tej chwili o niczym 
innym nie marzył, jak tylko o odwiedzeniu 
tego magicznego miejsca. Po powrocie do 
domu zaczął rozpytywać krewnych o wspo
mniany zapach i śpiew. Nikt jednak nie był 
zainteresowany rozmową z pingwinim dzie
ckiem. Dopiero wuj Wak-Wok rozbudził do 
reszty dziecięce pragnienia.

Niedługo potem nadarzyła się okazja 
i pingwin o dziwo został zabrany samolo
tem przez przyjaznego pilota. Na lotnisku 
przywitała go córka pilota, Kasia, która po-
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stanowiła się nim zaopiekować. Tak zaczy
nają się zaskakujące go przygody, opisane 
przez Ada ma Bahdaja. Mały pingwin Pik-Pok 
doczekał się nowego wydania, tym razem 
dzięki Wydawnictwu „Literatura".

Już na pierwszy rzut oka przyciąga uwa
gę obwoluta, która, jak i cała książka, została 
opatrzona nowymi ilustracjami Magdaleny 
Kozieł-Nowak. Ładnie dobrana kolorystyka 
sprawia, że bierze się ją z przyjemnością do 
ręki. Z rewersu okładki dowiadujemy się, że 
patronat medialny nad wydaniem sprawo
wały: księgarnia internetowa „wysyłkowa. 
pl", portal internetowy www.miastodzieci.pl 
oraz czasopismo „Miś". Niestety, nie wiado
mo na czym polegał ów patronat? Czy miał 
służyć tylko promocji, czy portale interne
towe współfinansowały wydanie.

Postać Pik-Poka jest, a przynajmniej po
winna być, dobrze znana znawcom literatu
ry dziecięcej i czytelnikom starszej genera
cji. Książeczka została wydana po raz pierw
szy w 1969 roku i doczekała się kilku wydań 
w „Naszej Księgarni", Wydawnictwie Po
znańskim oraz w Wydawnictwie „Siedmio- 
róg". Omawiana edycja jest pierwszą w Wy
dawnictwie „Literatura".

Na czym zatem polega fenomen tego 
niezwykle prostego pomysłu Adama Bah
daja, że przez 40 lat jest on wciąż aktualny? 
Wydaje się, że pytanie to jest retoryczne. 
Właśnie dzięki prostocie: dość prosty sche
mat przygody (podróż i poznawanie niezna
nego) i niewyeksploatowany przez literatu
rę dziecięcą bohater zwierzęcy; trochę eg
zotyczny, a przecież bardzo przyjazny. Dzię
ki tej kreacji młody czytelnik odkrywa świat 
i jego piękno; to, co w nim najpiękniejsze 
i najbardziej godne podziwu, czyli przyro
dę i harmonię w niej panującą. Nieprzypad
kowy wydaje się także wybór tego akurat 
zwierzątka. Bowiem niesie ono istotne prze
słanie: skoro pingwin może latać i zwiedzać

niekoniecznie przyjazny mu klimatycznie 
świat, to nie ma barier, których nie dałoby 
się pokonać. Ta wskazówka jest uniwersalna 
i pozwala dostrzec w opowiadaniu zarówno 
walory edukacyjne jak i wychowawcze.

Nowe wydanie daje przede wszystkim 
możliwość dotarcia do kolejnego pokole
nia małych odbiorców, dla których dodat
kowym argumentem przy zakupie książki 
stanie się atrakcyjna oprawa graficzna i ja
kość wydania.

A. Bahdaj, Mały pingwin Pik-Pok, „Literatura", 
Łódź 2008.

Karolina Jędrych

W POSZUKiWANiU ANKI

Anka Elżbiety Jodko-Kuli zadziwia kil
koma rzeczami. Po pierwsze, powieść jest 
krótka - niecałe 140 stron. Po drugie, na 
stronach tych zmieściło się niezwykle du
żo ważnych treści: choroba, pierwsza mi
łość, konieczność podejmowania wyborów, 
problemy w relacjach z rodzicami. Po trze
cie, autorce książki udało się uniknąć mora- 
lizowania i wskazywania jedynie słusznych 
i prostych rozwiązań. Tak naprawdę koniec 
Anki jest dla głównej bohaterki dopiero po
czątkiem żmudnej i trudnej drogi wycho
dzenia z choroby, która co prawda nie jest 
zakaźna, ale dotyka coraz większej liczby 
młodych dziewcząt.

„Ona jest chora na tę chudość, z tej chu
dości chora" - mówi o Ance poznany przez 
nią w „głupi i śmieszny" sposób Rafał. Chło
pak, uczeń technikum na warszawskiej Pra
dze, pewnego dnia odbiera telefon od nie
znajomej dziewczyny. Mimo iż od począt
ku orientuje się, że dziewczyna zadzwoniła 
do niego przez pomyłkę, to, zaintrygowa
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ny brzmieniem jej głosu, nie wyprowadza 
rozmówczyni z błędu. Postanawia choć na 
chwilę stać się poznanym przez nią na cza
cie Cezarym i umówić się z nieznajomą, 
która przedstawia się - w przeciwieństwie 
do chłopaka - prawdziwym imieniem. I tak 
właśnie, od małego kłamstwa, zaczyna się 
znajomość Anki i Rafała.

Szesnastoletnia Anka robi na Rafale 
duże wrażenie, choć jest dziewczyną z ro
dzaju tych, których ten zupełnie przecięt
ny chłopak zawsze bał się najbardziej. Ory
ginalna, zdecydowana, energiczna, pewna 
siebie. Trudna. Rafał już podczas pierwsze
go spotkania z Anką uczy się, że nie można 
z nią poruszać tematu jedzenia ani oceniać 
figury dziewczyny. Mimo tego nie dostrzega 
wypływającego z tego zakazu oczywistego 
wniosku - Anka, w której się zakochał, cho
ruje na anoreksję.

Elżbieta Jodko-Kula napisała w zasa
dzie książkę o anoreksji bez anoreksji. Wy
daje się, że autorka podziela pogląd przywo
łany przez inną bohaterkę książki, że jadło- 
wstręt to „problem z problemów". Dlatego 
też w Ance nie znajdziemy rozbudowanych 
opisów dotyczących ukrywania jedzenia, 
głodzenia się czy relacji z postępującej te
rapii. Anoreksja nie jest bowiem przyczy
ną, ale skutkiem cierpienia psychicznego 
głównej bohaterki. Aby leczyć tę chorobę, 
należy najpierw uleczyć rodzinę Anki, jej 
relacje z matką, która samotnie wychowu
jąc córkę „nie ma dla niej czasu, a przy tym 
dużo wymaga i o wszystko ma pretensje". 
Matka i córka żyją obok siebie zamiast z so
bą, zdają się nawet mówić innymi językami. 
Typowy dla nastolatek konflikt z rodzicami 
(w tym wypadku z jednym z nich) przeradza 
się jednak w śmiertelną chorobę, a proble
my Anki - jak mówi Rafał - dezorganizują 
życie wielu osób.

Najbardziej zaangażowani w kłopoty 
Anki stają się - niemal naturalnie - jej dłu
goletnia przyjaciółka Kaśka oraz zakocha
ny w dziewczynie Rafał. Kaśka - podobnie 
jak Anka - „wysoka, szczupła i ładna" jest 
tą mniej energiczną i przebojową. Mimo iż 
jest zła na Ankę za jej problemy, zła na wy
chowawczynię za prośbę o pomoc przyja
ciółce, stara się, jak potrafi, dotrzeć do kole
żanki. To właśnie troska Kaśki chroni Ankę 
przed gwałtem, jakiego chciał dopuścić się 
na dziewczynie poznany na czacie prawdzi
wy Cezary. To również Kaśka bez wiedzy An
ki postanawia powiadomić Rafała o choro
bie przyjaciółki i jej pobycie w szpitalu.

Dynamiczna i niepotrafiąca poradzić 
sobie z życiem Anka przesłania ciekawszą - 
moim zdaniem - postać Kaśki. Dziewczyna, 
skupiając się na problemach Anki, na chwi
lę zapomina o sobie i tak naprawdę to ona 
najwięcej traci. Zdrowa, zarówno na ciele jak 
i u myśle, posia dająca szczęśliwą, normalną ro
dzinę, Kaśka przykuwa bowiem uwagę Rafała 
i sama zaczyna o nim myśleć z dużą sympa
tią. Jednocześnie, na rzecz tego chłopaka, 
traci przyjaciółkę: „Kaśka była nawet zła, że 
to on [Rafał] okazał się dla Anki ważniejszy. 
Czuła, że jest zazdrosna, ale do końca nie 
potrafiła odpowiedzieć sobie na pytanie,
o kogo bardziej: o Rafała czy Ankę? Chłopak 
bardzo spodobał się Kaśce".

Świat współczesnych nastolatków, któ
rego fragment został opisany przez Elżbie
tę Jodko-Kulę, nie jest światem prostych re
lacji i wyborów. W problemy jednej osoby 
uwikłane zostają inne: przyjaciółka, chło
pak, lekarka. Anka odmawiająca sobie je
dzenia jest niemal podręcznikowym przy
kładem nastolatki wołającej w ten sposób
o pomoc. Zresztą nie tylko anoreksja staje 
się sposobem radzenia sobie dziewczyny 
z kłopotami w domu. Internetowe rozmowy 
z nieznajomymi, umawianie się z nimi, na
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wiązywanie bardzo wielu bardzo powierz
chownych znajomości staje się kolejną dro
gą manifestowania swojej samotności i po
trzeby miłości. Rafał z kolei bardzo szybko 
zaczyna myśleć o Ance „jak o ukochanej”, 
choć zdaje sobie sprawę, że wszystko byłoby 
prostsze, gdyby zakochał się w Kaśce.

Ta krótka powieść, wydana przez Wy
dawnictwo „Skrzat” w serii „Nastoletnie 
problemy” ma jeszcze jedną zaletę - spo
sób prowadzenia narracji. Dzięki temu, że 
narracja pierwszoosobowa (oczyma Rafa
ła) przeplata się z trzecioosobową, czytel
nik może obserwować Ankę niejako z kilku 
stron jednocześnie. To wokół Anki, mimo kil
ku wątków pobocznych, „kręci się” powieś
ciowy świat. Wszyscy o niej myślą, wszyscy
o niej mówią, jedynie samej zainteresowa
nej nie dopuszcza się do głosu. Bo choć Ra
fał mógł rozmawiać z Anką o wszystkim, to 
temat najważniejszy - jedzenie - był zaka
zany. A bez mówienia o tym problemie i je
go przyczynach, wszystko, co powiedziała
by nam o sobie Anka, prawdopodobnie nie 
byłoby nic warte. Anka nie tylko - jak po
wiedział Rafał - nie widziała innych ludzi. 
Nie dostrzegała również siebie, nie potra
fiła sama siebie odnaleźć. Aby wyzdrowieć, 
dziewczyna musi podjąć wyzwanie i poszu
kać tej Anki, którą kiedyś była.

E. Jodko-Kula, Anka, Wydawnictwo „Skrzat”, 
Kraków 2008.

Małgorzata Wójcik-Dudek

„w o l ę  b r z y d o t ę " , c zyli 
h ist o r ia  KOTOPSA

Historia o Kotopsie rozpoczyna się wiel
kim mitem genezyjskim (Gałgankowy, kolo
rowy tułów pasował zarówno do kota jak i do

psa. Ale jak na kota, ogon był zdecydowanie 
za krótki. A smukły pyszczek z zielonymi śle
piami wcale nie miał wąsów), w którym De
miurg - pani Jola - nie jest zadowolony ze 
swojego dzieła (Tyle lat szyję pluszowe zwie
rzaki i pierwszy raz wyszedł mi taki cudak. 
Ni kot, ni pies. Taki Kotopies). Niedoskona
łe dzieło ląduje więc w wiklinowym koszu 
na strychu.

I taki byłby pewnie smutny koniec nie
udanej przytulanki, gdyby nie pewna Ma
ła Dziewczynka i Chłopiec. Mimo iż nie po
siadają imion, ich siłą jest głęboka świado
mość tego, kim są. To pewność charaktery
styczna dla mitycznych postaci. Kotopies 
jako dziwadło niewpisujące się w żaden ka
non wciąż takiej pewności potrzebuje. Na 
szczęście trafia na biurko dziewczynki i sta
je się powiernikiem jej wszystkich smutków 
i tajemnic. Do czasu.

W pokoju Małej Dziewczynki pojawiają 
się koleżanki i szydzą z brzydala, wychwala
jąc przy tym swoje drogie zabawki. Dziew
czynka najpierw chowa Kotopsa do szufla
dy, a kiedy wstyd staje się nie do zniesienia, 
szuka dla niego kryjówki pod łóżkiem. Sta
ra się o nim zapomnieć. Kiedy jednak musi 
przynieść do szkoły swoją ulubioną zabaw
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kę, postanawia zabrać z sobą właśnie gałga- 
nek spod łóżka. I choć staje się on przedmio
tem niewybrednych żartów, to Mała Dziew
czynka z godnością prezentuje wszystkim 
swojego przyjaciela: To jest mój kochany Ko- 
topies! (...) I nie obchodzi mnie wcale to, co so
bie o nim myślicie! Nic, a nic mnie nie obchodzi! 
Przepraszam - szepnęła w kosmate ucho.

Opowieść Beaty Ostrowickiej to prze
de wszystkim przypowieść o inności, która, 
jeżeli się ją pokocha, otwiera nas na nowe 
światy. Historia ta jednak nie jest opowie
dziana jedynie z perspektywy „obowiązu
jącego paradygmatu", czyli ładnej, inteli
gentnej i wrażliwej Małej Dziewczynki, ale 
także z punktu widzenia Innego. Mały czy
telnik dowiaduje się o uczuciach Kotopsa - 
radości, braku nadziei, poniżeniu, lęku przed 
śmietnikiem. To szczególnie cenne w tek
ście Beaty Ostrowickiej, bo jakże często to 
właśnie dziecko występuje w roli Innego. 
Być może w uczuciach zabawki odnajdzie 
ono własne emocje.

To także ciepła historia o bezwarun
kowej przyjaźni, dzięki której bohaterowie 
pięknieją w oczach, choć tak naprawdę nie 
pojawia się wróżka odmieniająca los brzy
dala. Bez cudów cud się stał.

A może to książeczka o nowym designie 
w przemyśle zabawkarskim? Dlaczego sta
łymi rekwizytami dziecięcego pokoju mają 
być tradycyjne pluszowe miśki i kiczowate 
mechaniczne plastikowe zabawki? Być może 
nieudolność wykonania czyni zabawki bar
dziej ludzkimi, a płynna granica między ko
tem a psem rozbudza wyobraźnię? Nowe 
już idzie i jest w naszych domach. Wystar
czy wspomnieć pewną znaną szwedzką fir
mę meblową proponującą pluszaki wcale 
„nieprzytulankowe": krokodyle, bobry, hi
popotamy, kraby, rekiny i inne niezidenty
fikowane stworzenia.

Zabierajmy się czym prędzej do czyta
nia i dajmy im szansę.

B. Ostrowicka, Mój kochany Kotopies, „Literatura", 
Łódź 2008.

Małgorzata Wójcik-Dudek

MAŁY KROK DLA KSIĘŻYCA, 
WIELKI KROK DLA ROBACZKA

Na początek o tym, że nie wiadomo, 
kim jest Maciek. Chłopcem czy księżycem? 
Wraz z zapadnięciem zmroku naciera po
liczki pudrem z perłowego pudełka i odbi
ja się od progu swojego domu, aby poszy
bować w rozgwieżdżone niebo. A zatem 
upersonifikowany księżyc czy sen chłopca
o nocnej podniebnej przygodzie? I czy rze
czywiście ten ktoś powinien mieć na imię 
Maciek? Przecież mówimy o nocnym mar
ku. Być może taka gra słów podkreśla, że 
niesłusznie utożsamiamy nocnego marka 
z imieniem Marek, a skoro tak, to można je 
zastąpić każdym dowolnym, na przykład 
Maćkiem. Może.
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Zresztą to chyba nieistotne, bo praw
dziwym bohaterem opowieści Pawła Paw
laka jest dziwny dźwięk „dzyń”, który nie da
je spokoju Maćkowi-Księżycowi. Zatem je
go wędrówka jest próbą dotarcia do isto
ty dźwięku. Spotyka na swojej drodze tych, 
którzy mogą pomóc. Żaba wskazuje w koń
cu na robaczka mieszkającego w dziupli 
drzewa. Rzeczywiście, to jego łzy spadające 
do niebieskiej miednicy były odpowiedzial
ne za taki hałas. Robaczek płacze, bo boi się
o słońce, które, nie wiedzieć czemu, zniknę
ło za horyzontem. Stworzonko ma dopiero 
jeden dzień i jego życiowe doświadczenie 
jest zbyt skromne, aby mogło oswoić lęk 
przed nieznanym.

Ale od czego jest księżyc, a w zasadzie 
Maciek, który cierpliwie tłumaczy zjawisko 
zmiany pory dnia i nocy. Zresztą zabiera bez
radnego robaczka do swojego domu i tam 
bezpiecznie śniąc, czekają na nadejście słoń
ca. Cierpliwość zostaje nagrodzona.

„Nocny Maciek” to z pewnością inte
resująca opowieść terapeutyczna. Oswaja 
lęk przed nocą, ciemnością i nieznanym. Ale 
to niejedna warstwa tej historii. Zaraz pod 
nią czai się druga - może jeszcze bardziej 
wspierająca małego odbiorcę swoją praw
dą, że dla świata każdy jest ważny - nawet 
ten mały, przerażony, jednodniowy. To po
chylenie się nad każdym, nawet najnędz
niejszym żyjątkiem, czyni z tekstu uniwer
salną przypowieść.

Podróż nocą, w jaką Paweł Pawlak za
prasza czytelnika, to przede wszystkim prze
życie estetyczne. Autor jest twórcą ilustra
cji do ponad sześćdziesięciu książek, m.in. 
Wojciecha Widłaka Sekretne Życie Krasnali 
w Wielkich Kapeluszach, Zofii Beszczyńskiej 
Z górki na pazurki czy Kazimiery Iłłakowi- 
czówny Chodzi, chodzi baj po ścianie. Za 
książkę Jajuńciek, której jest autorem i ilu
stratorem, otrzymał Złote Jabłko na Między
narodowym Biennale Ilustracji w Bratysła

wie w 2005 roku. „Nocny Maciek” to kolejna 
propozycja autora, który przyznaje się do te
go, że czasami wcześniej narysuje, a potem 
dopiero napisze. Nie szkodzi. Jeśli to roztar
gnienie przynosi takie efekty, proszę jeszcze
0 kilka opowieści z 365 możliwych.

P. Pawlak, Nocny Maciek, „Stentor”, Warszawa
2008.

Małgorzata Wójcik-Dudek

pamiętajcie O kołysce, 
przecież stam tąd 
przyszliście. k o ł y sa ła  m a m a  
SMOKA JOANNY PAPUZIŃSKIEJ

To się czyta. To się ogląda. Tego się słu
cha. Recenzja absolutnie zbędna - te nazwi
ska mówią za siebie - Joanna Papuzińska, 
Teresa Wilbik, Kaja i Janusz Prusinowscy. 
Rewelacyjny projekt - doskonale wymyślo
ny, a raczej wyśniony literacko, graficznie
1 muzycznie.

Tomik Kołysała mama smoka to zbiór 
prawie sześćdziesięciu kołysanek. Czy moż
na jeszcze powiedzieć coś nowego w ra
mach tego tradycyjnego i jednak bardzo 
utylitarnego gatunku? Tak, bo mistrzowie 
potrafią tego dokonać.

Kołysanki Papuzińskiej zdecydowa
nie wykraczają poza ramy definicji gatun
ku. Kołysanki Papuzińskiej to tak naprawdę 
przebudzanki do lepszego, piękniejszego 
i głębszego życia. Kołysanki Papuzińskiej to 
filozofia dla dzieci, i nie tylko dla nich, budo
wana na archetypach, toposach, ludowej 
wrażliwości i niebanalnej prostocie. Teks
ty przekonują, że sen może być przygodą, 
a cały świat sprzyja śpiącemu dziecku. Ten 
gigant pochyla się nad dziecięcym spo
kojnym oddechem, który jest gwarantem
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istnienia wszystkiego. Nawet przyszłości.
O tym opowiada chyba jeden z najbardziej 
wzruszających tekstów zamieszczonych 
w tomie: „Śpij, królewno, nie płacz, nie,/ 
jedzie rycerz do ciebie./ Na koniku brązo- 
wym,/ przeskakuje przez rowy./ Jedzie do 
ciebie./ Śpij, rycerzu, nie płacz, nie,/ czeka 
królewna na ciebie./ W białą suknię ubra
na,/ stoi w oknie od rana./ Czeka na ciebie./ 
Śpijcie, dzieci, nie płaczcie,/ bo się kiedyś 
spotkacie./ Będzie wtedy piękny ślub,/ bę
dzie miłość aż po grób,/ bo się spotkacie." 
(Kołysanka babci).

Co ma być, to będzie i nie wydarzy się 
nic ponad to, co ma się wydarzyć - tak zda
je się przekonywać Papuzińska. Czy istnie
je większe pocieszenie wyszeptane na do
branoc?

Do szeptu należy dodać doskonałe 
ilustracje Teresy Wilbik, korespondujące 
z tekstami, ale niebędące ich mechanicz
ną ilustracją.

I na koniec prawdziwa gratka - pły
ta z muzyką Kai i Janusza Prusinowskich 
do tekstów Joanny Papuzińskiej. Ta synte
za sztuk jest założeniem projektu „Słucha 
uchem", wspomagającym rozwój muzykal
ności, wrażliwości i ekspresji twórczej dzie

ci i dorosłych. Prusinowscy śpiewają, tak
że z dziećmi, grają na tradycyjnych instru
mentach. To etnofolk najwyższej próby, do 
słuchania nawet w oderwaniu od konteks
tu dziecięcego pokoju i usypiania.

Bo kiedy przy harmonii rozbrzmiewa
ją takie słowa: „Słuchaj, słuchaj śniegu,/ co 
przystanął w biegu./ Słuchaj, słuchaj gwiaz
dy, / co z daleka patrzy./ Słuchaj, słuchaj zie
mi,/ co drzemie w zieleni. / Słuchaj, słuchaj 
chmury,/ co owija góry.", nawet samo
chód stojący w gigantycznym korku może 
na chwilę stać się bezpieczną kołyską. Z te
go powodu między innymi to lektura obo
wiązkowa dla dzieci i reszty świata.

J. Papuzińska, Kołysała mama smoka, „Literatura", 
Łódź 2008.

Sabina Kwak

SZUKAJĄC NAJWAŻNIEJSZEGO

Jeśli jesteś rodzicem dziecka docie
kliwego, w którego słowniku wyraz „dla
czego?" zajmuje miejsce naczelne, sięg
nij po książkę Janusza L. Wiśniewskiego - 
W poszukiwaniu najważniejszego. Bajka tro
chę naukowa. Dzięki tej publikacji nie tylko 
sam poznasz tajemnice Czarnej Dziury, Dro
gi Mlecznej i Niebieskich Olbrzymów, ale 
i przybliżysz je swojej pociesze!

Pięknie ilustrowana książka Wiśniew
skiego rozpoczyna się wyrazistą aluzją do 
Małego Księcia - zamiast chłopca o płowej 
czuprynie i długaśnym szalu, stykamy się 
jednak z Duszkiem; dorosłego pilota zastę
puje mała dziewczynka. Nikt nikomu nie 
rysuje baranka, wąż boa nie połyka słonia 
(ale jedynie go owija, jak widać na jednym 
z rysunków), za to podróż jednych i dru
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gich odkrywa to samo: że Najważniejsze 
jest niewidoczne dla oczu, a miłość, przy
jaźń i bliskość drugiego człowieka są bez
cenne. Marcelina nie musi odwiedzić sied
miu planet, rozmawiać z pijakami, którzy 
piją, by zapomnieć, że się wstydzą nałogu, 
czy z królami, których autorytet opiera się 
na rozsądku, który zatracili. Wystarczy, że 
obnaża sekrety Wszechświata, dobrze się 
przy tym bawiąc.

Marcelinka, mimo że nie zdążyła się 
jeszcze urodzić, już istnieje w głowie swo
jej mamy. Dziewczynka odbywa tajemni
czą podróż tropem Najważniejszego, ma
jąc za wszystkowiedzącego kompana Ży
wą Duszę, a za środek lokomocji - chude
go, acz chyżego Fotona. W trakcie wojaży 
po Wszechświecie dowiaduje się, że gwiazd 
jest więcej niż wszystkich ziarenek pia
sku na ziemskich plażach, a „początek” to 
taki wielki pomysł. Oprócz tego uczy się 
godzić sprzeczności, dostrzegając w rze
czach bardzo małych nieskończoność.

Odbywając wraz z Marcelinką lot po od
ległych galaktykach, można nie tylko posze

rzyć swą wiedzę (w końcu publikację pro
muje największy polski astronom, ostatnio, 
niestety, w stanie niełaski - Aleksander Wol- 
szczan!), ale i w zabawny sposób wytłuma
czyć dziecku, skąd się wzięło („Mama czuła, 
że chce cię mieć i sobie ciebie wymyśliła”). 
Bajka w nienaukowy sposób wyjaśnia feno
men poczęcia; sytuację, gdy COŚ powstaje 
z NICZEGO. Książka odpowiada na funda
mentalne pytania, dotyczące życia wszyst
kich ludzi - nie tylko najmłodszych; godzi 
starców wyposażonych w „szkiełko i oko” 
z młodzieńcami mającymi w odwodzie wia
rę i czucie.

Wielką zaletą bajki są ilustracje wyko
nane przez Marcina Piwowarskiego. Ciepłe, 
żywe kolory, brak ostrych krawędzi i opero
wanie symbolem miast konkretu z całą pew
nością przemawia do dziecięcej wyobraźni. 
Rozrzucone napisy i pokolorowane nazwy 
kosmicznych Osobliwości pozwalają sku
pić uwagę młodego czytelnika na książecz
ce, a adekwatność rozmiarów czcionek do 
zjawisk, które są za ich pomocą opisywane, 
wzmaga sugestywność całości.

Za jedyny mankament książki można 
uznać konstrukcję „Słowniczka dla docie
kliwych”, umieszczonego na końcu wyda
nia. To tutaj okazuje się, że klauzula co do 
bajki „ t r o c h ę  naukowej” uległa przedaw
nieniu. W tej części książki młody czytelnik, 
niestety, jest bombardowany nazwami ro
dem z kosmosu. Autorowi słowniczka zabra
kło humoru i wyobraźni, co zaskakuje, po ze
stawieniu z resztą publikacji. Na szczęście na 
korzyść bajki przemawia umieszczona pa
rę stron dalej „Galeria zdjęć Wszechświata”, 
w której można się zapoznać z fotografiami 
Saturna, Mgławicy Motyla czy ogromnych 
radioteleskopów.

Połączenie ziarenka naukowości z du
żą dozą wyobraźni jest w stanie książkę Wiś
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niewskiego zjednać zarówno starszym, jak 
i młodszym czytelnikom. Warto po nią sięg
nąć, chcąc rozwiać wątpliwości swej latoro
śli. I swoje własne też.

J. L. Wiśniewski, W poszukiwaniu najważniejsze
go. Bajka trochę naukowa. „Nasza Księgarnia", 
Warszawa 2008.

Danuta Mucha

Z EKSPRESJĄ O POEZJI

Tekst poetycki w edukacji estetycz
nej dziecka. O metodzie ekspresywnego wy
konania utworów poetyckich Alicji Unge- 
heuer-Gołąb wpisuje się w krąg rozległych 
zainteresowań badaczki literatury dla dzie
ci i młodzieży1 oraz stanowi ważne ogniwo 
w literaturze przedmiotu w ogóle. Autorka 
zwraca się ku sferom dziecięcej aktywności, 
by przedstawić nowatorską metodę pracy 
z tekstem poetyckim. W pracy wykorzysta
no badania prowadzone wśród uczniów 
jednej ze szkół rzeszowskich, opatrzono je 
nowatorskim ujęciem eksperymentators- 
kim oraz, a może przede wszystkim, wpisa
no je w literaturę fachową. Książka zatem 
stanowi z jednej strony publikację na wskroś 
naukową, z drugiej zaś może być cennym 
źródłem inspirujących rozwiązań metody
cznych dla nauczycieli i rodziców.

Metoda ekspresywnego wykonania 
utworów poetyckich, którą przedstawiono 
w publikacji, otwiera możliwość integrowa
nia różnych sztuk ze słowem literackim. Po
nadto uwzględnia rozmaite potrzeby dzie
cka związane z recepcją literatury i bierze 
pod uwagę indywidualny sposób reagowa
nia na dzieło. Stąd też, jak zauważa recen- 
zentka pracy Katarzyna Krasoń: Publikacja 
sytuuje się w rozważaniach dotyczących su- 
biektywizacji odbioru (...). Docenienie indy

widualności recepcji jest związane z podmio
towym traktowaniem sytuacji komunikacji li
terackiej, zakładającym, że dziecko bada świat 
przedstawiony dzieła. Taki kształt koncepcji 
ekspresywnej analizy tekstu uznać należy za 
wielce trafny i godny rozpropagowania2.

Ungeheuer-Gołąb skupia uwagę ko
lejno na Tekście poetyckim jako mediume 
dukacji estetycznej, gdzie sytuuje metodę 
ekspresywnego wykonania utworów poety
ckich na tle dotychczasowych badań. Da
lej zwraca uwagę na istotę nauczania zin
tegrowanego i podkreśla jego znaczenie 
w procesie edukacji poprzez dzieło sztuki 
(Nauczanie zintegrowane w świetle wychowa
nia przez sztukę). W rozdziale Dziecko, wier
sze, ekspresja, będącym głównym członem 
rozważań badawczych, autorka koncentru
je uwagę na odbiorze utworu poetyckiego 
przez dziecko, akcentuje ekspresję tego od
bioru w kontekście wrażliwości estetycznej, 
po czym przechodzi do wybranej i ukaza
nej przez siebie jako literaturoznawcę, pe
dagoga, ale i rodzica metody ekspresywne- 
go wykonania utworów poetyckich. Dalszą 
część stanowi przybliżenie czytelnikowi 
aspektów badawczych wraz z ich wynikami. 
W ostatnim rozdziale książki (Wiersze i eks
presja. O zrozumiałych dla dziecka walorach 
literackich tekstu poetyckiego) badaczka do
konuje podziału wierszy na teksty meliczne, 
rytmiczne, plastyczne, medytacyjne w zależ
ności od takich środków, jak: melodia, rytm, 
obraz imedytacja, które, jak słusznie zauwa
ża, są zrozumiałymi dla dziecka walorami li
terackimi. Rozdział kończy się przykładami 
interesujących i oryginalnych opracowań 
tych wierszy w praktyce. Dokonując wybo
ru tekstów bierze pod uwagę ich wartości 
artystyczne, ale też specyfikę doznań este
tycznych dziecka. Naukowe walory książ
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ki podnosi także szczegółowa bibliografia 
przedmiotowa, uwzględniająca najnowsze 
prace w tym zakresie.

Autorka zachęca nauczycieli i rodziców 
do własnych działań inspirowanych poezją, 
bo ja k twierdzi: Twórcza siła drzemie w każ
dym z nas (...). Kończy słowami: Celem niniej
szej książki była próba pokazania, jak moż
na pracować z utworem poetyckim (...). Do
dajmy - próba bardzo udana, choć nie bez 
znaczenia jest tu chyba fakt, że Alicja Unge- 
heuer-Gołąb - badaczka sama jest świet
ną poetką i zaproponowane rozwiązania 
nieprzypadkowo mają w książce tak twór
czy charakter, ale to rozważania na osob
ną recenzję.

A. Ungeheuer-Gołąb, Tekst poetycki w edukacji 
estetycznej dziecka, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Rzeszów.

1 Zob. także: A. Ungeheuer-Gołąb, Metoda 
ekspresywnego wykonania utworów [w:] Ekspresja 
twórcza dziecka. Konteksty-inspiracje-obszary 
realizacji, pod red. K. Krasoń, B. Mazepy-Do- 
magały, Katowice 2004; idem, Poezja dzieciń
stwa, czyli droga ku wrażliwości, Rzeszów 1999; 
idem, „ Wrażliwe" wiersze Anny Onichimowskiej 
[w:] Miejsce literatury i teatru w przestrzeniach 
terapeutycznych. Werbalne i niewerbalne aspek
ty wsparcia rozwoju, pod red. J. Malickiego
i K. Krasoń, Biblioteka Śląska, Katowice 2005; 
idem, Odbiór kontekstualny a dydaktyczna wy
mowa dzieła, [w:] Wymiary ekspresji dziecięcej. 
Stymulacja - samorealizacja - wsparcie, pod red. 
K. Krasoń, B. Mazepy-Domagały, Wyd. Librus, 
Katowice 2005, s. 135-144; idem, Różne wiersze 
w jednym dziecku (o poezji Joanny Papuzińskiej), 
„Guliwer” 2005, nr 3; idem, Poetyckie zabawy 
Joanny Pollakówny, „Guliwer” 2006, nr 2.

2 Z recenzji dr hab. K. Krasoń [w:] A. Ungeh- 
euer -Gołąb, Tekst poetycki w edukacji estetycznej 
dziecka. O metodzie ekspresywnego wykonania 
utworów poetyckich, Rzeszów 2007, czwarta 
okładka.

Danuta Mucha

CZY MOŻNA UNIKNĄĆ 
PRZEMOCY

Gdy na półkach księgarskich przepych 
kolorowych książek dla dzieci - trudno wy
brać tę właściwą, godną uwagi. Aż roi się 
od pomysłów edytorskich, aż wzrok z ra
dością przebiega, tyle że najczęściej natra
fia na kolorowe przedruki w wersjach skró
conych. Dlatego z radością należy odnoto
wać obecność na półkach księgarskich ksią
żeczek dla dzieci młodszych, pióra znanej 
i popularnej wśród dzieci piotrkowskiej pi
sarki, Jolanty Horodeckiej-Wieczorek. Lite
ratka ma na swym koncie liczne tytuły ksią
żek, które opatruje nagłówkiem serii „Ba
jeczki do poduszeczki” i „Bez przemocy”. 
Sięgam po jedno z takich kolorowych wy
dań. Składa się na nie pięć książeczek, przy
ciągających wzrok wytrawną kolorystyką 
i wprawną ręką ilustratora, Artura Rajcha. Na 
tym jednak nie koniec pozytywnych wrażeń. 
Książeczki bowiem napisane wierszem prze
kazują dziecku pomysłowe fabuły nacecho
wane pozytywnymi treściami. Myliłby się 
ten, kto pomyślałby, że bajki te są nudne, bo 
pozbawione przemocy. Wręcz odwrotnie, są 
mądre i pomysłowe, trafiające do bogatej 
wyobraźni dziecka interesującymi przygo
dami, tak lubianymi przez dzieci, oraz pozba
wione natrętnego dydaktyzmu. Horodecka- 
Wieczorek nie moralizuje, stara się przykuć 
wyobraźnię dziecka zaskakującymi rozwią
zaniami, w których prym wiedzie dobro 
i szlachetne zachowania. Ukryty dydaktyzm 
odpowiada tendencjom zalecanym przez 
badaczy, nikt bowiem nie lubi być poucza
ny - dziecko także. Dydaktyzm Horodeckiej- 
Wieczorek wynika z fabuły, której jest konse-
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kwencją i nie przesłania walorów artystycz
nych, bowiem autorka nie „nagina" narracji 
na użytek potrzeb wychowawczych. Ho- 
rodecka-Wieczorek snuje swoją opowieść
o dobroci ludzkiej natury, przenikając z nią 
w zakamarki serca czytelnika różnymi spo
sobami. Godne polecenia książeczki speł
niają zatem oczekiwania dziecka, które za
chwycone edytorską oprawą książeczki - 
znajdzie w niej wiele mądrości i dobroci, bez 
przemocy, o co tak dziś trudno.
1. „Porwane kurczątko", autor tekstu Jo 

lanta Horodecka-Wieczorek, wydawca

O-Press sp. z. o. o, Kielce, ilustracje Artur 
Rajch, bez paginacji, bez roku wydania. 
Z etykietą „Bez przemocy". Na okładce 
napis wydanie 21, ale to chyba pomyłka, 
bo na każdej książeczce jest inne wyda
nie (20-22).

2. „Odrobinka", autor tekstu Jolanta Horode- 
cka-Wieczorek, wydawca O-Press, Kielce, 
ilustracje Artur Rajch, bez paginacji, bez 
roku wydania, Seria „Bajeczki do podu- 
szeczki", emblemat „Bez przemocy". Na 
okładce napis - wydanie 21.

3. „W śnieżnej krainie", autor tekstu Jo 
lanta Horodecka-Wieczorek, wydawca 
O-Press, Kielce, ilustracje Artur Rajch, bez 
paginacji, bez roku wydania. Seria „Ba
jeczki do poduszeczki". Z emblematem 
„Bez przemocy". Na okładce napis: wy
danie 22.

4. „Dziadek Mróz", Nadtytuł: „Leśne opo
wieści", autor tekstu Jolanta Horodecka- 
Wieczorek, wydawca O-Press, Kielce, ilu
stracje Artur Rajch, bez paginacji, bez ro
ku wydania. Na okładce napis - wydanie 
22. Z emblematem „Bez przemocy".
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5. „Królowa mórz”, Seria „Bajeczki do podu- stracje Artur Rajch, bez paginacji, bez ro- 
szeczki”, autor tekstu Jolanta Horodecka- ku wydania. Na okładce napis - wydanie 
Wieczorek, wydawca O-Press, Kielce, ilu- 20. Z emblematem „Bez przemocy”.

z LITERATURY FACHOWEJ

Zofia Adamczykowa

O NIEZWYKŁYM SZTAMBUCHU 
PRZYJACIÓŁ PROFESOR JOANNY 
PAPUZIŃSKIEJ1

W środowiskach artystycznych i na
ukowych zwykło się wybitne osobistości na 
pewnym etapie życia honorować w formie 
benefisów, specjalnych konferencji i ksiąg 
jubileuszowych, co stanowi w pewnym 
stopniu podsumowanie ich dorobku oraz 
jest formą uznania dla zasług. Zazwyczaj 
okazją jest siedemdziesięciolecie jubilata, 
choć z reguły jego dorobek nie jest jeszcze 
zamknięty, a nierzadko zapowiada się na
der interesująco na przyszłe lata. Z pewnoś

cią tak właśnie będzie w przypadku Joanny 
Papuzińskiej - niezwykle cenionej i znanej 
w całej Polsce (a też poza jej granicami!) 
pisarki, naukowca, popularyzatorki książ
ki i literatury dziecięcej oraz czytelnictwa 
dziecięcego, którą cechuje ogromna ener
gia i pasja społecznego działania. Na ła
mach „Guliwera” nie ma potrzeby szerzej 
pisarki przedstawiać, gdyż pismo to jest Jej 
własnym „dzieckiem”, ulubionym i hołu
bionym do dzisiaj, mimo iż osiągnęło pra
wie wiek dojrzały, to jest 18 lat (1991-2009) 
i „wyfrunęło” już z warszawskiego domu 
do Katowic.

Z okazji jubileuszu Profesor Joanny Pa
puzińskiej odbyła się w Warszawie w dniach 
8-10 grudnia 2008 roku uroczysta trzydnio
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wa konferencja naukowa2, która skupiła pi
sarzy, badaczy literatury dla dzieci i młodzie
ży, znawców książki dziecięcej i problemów 
animacji czytelnictwa dziecięcego oraz bi
bliotekarzy. Przygotowano też specjalną 
księgę jubileuszową pod tym samym tytu
łem co sesja, czyli: Ocalone królestwo. Twór
czość dla dzieci - perspektywy badawcze - 
problemy animacji. Pierwsza część tytułu 
tej księgi nawiązuje do powszechnie zna
nej i cenionej książki Joanny Papuzińskiej 
pt. Zatopione królestwo. O polskiej literaturze 
fantastycznejXX wieku dla dzieci i młodzieży3 
i stanowi jej semantyczną opozycję. Tytuło
we „królestwo" to kraina dziecięcej książki 
i literatury dla najmłodszego odbiorcy oca
lona niejako w dwóch wymiarach: pierw
szym jest rozwój samej twórczości oraz 
krytyki i myśli literaturoznawczej dotyczą
cej obszaru określanego mianem literatury 
„czwartej" lub „osobnej"; drugim - anim acja 
czytelnictwa dziecięcego. Obie te płaszczy
zny były i są przedmiotem zainteresowań 
i dorobku Jubilatki.

Na nieco odmienną semantykę zwrotu 
„ocalone królestwo" zwrócono uwagę we 
wstępie redakcyjnym, akcentując ogrom
ne zasługi Joanny Papuzińskiej w rugowa
niu tandetnej i bezwartościowej produkcji 
wydawniczej w zakresie książki dziecięcej, 
jaka zalała wprost polski rynek księgarski 
w początkowym okresie przemian politycz
no-społecznych. Konsekwentne i energicz
ne działania Jubilatki doprowadziły do sta
nu, który tak oto określili redaktorzy oma
wianej księgi: Dwadzieścia lat później może
my powiedzieć z radością i dumą, że królestwo 
książki dziecięcej zostało ocalone, rozkwit
ło, umocniło swe włodarstwo (...) Pani Profe
sor nie zrażała się żadnymi niepowodzenia
mi, zagoniła całe środowisko do walki z sie- 
jącymiprzerażenie bestiami, sprzątania staj

ni Augiasza i szukania złotego runa4. Ocalała 
tym sposobem dobra książka dla dzieci za
równo w postaci wznowień klasyki polskiej 
i obcej, jak i wartościowych przekładów ze 
współczesnej literatury oraz udanych debiu
tów rodzimych.

Omawiana tu księga - co rzuca się 
w oczy już przy pierwszym jej oglądzie - 
znacznie odbiega swą treścią i formą od 
dostojnych ksiąg jubileuszowych i w tym 
względzie jest publikacją szczególną, tak jak 
nietuzinkowy jest krąg osób zajmujących się 
tą dziedziną. Jest to środowisko wewnętrz
nie spójne, oddane uprawianej dyscyplinie, 
przyjazne światu i ludziom, z ogromnym po
czuciem humoru, a więc niejako „dzieckiem 
podszyte". Przekłada się to na nietypową 
koncepcję księgi, która - jak czytamy w pod
tytule - jest sztambuchem przyjaciół Profe
sor Joanny Papuzińskiej. Zamysł bez wątpie
nia nowatorski. Wpisów do tego szczegól
nego sztambucha jest aż 67(!), choć nie wy
czerpują one listy przyjaciół, sympatyków 
i adoratorów Joanny Papuzińskiej. Podobnie 
nietypowa jest strona graficzna księgi, któ
rej barwna okładka z rysunkiem stylizowa
nej papugi w locie przypomina styl „zdobie
nia" książek dziecięcych, przy czym posiada 
wymiar symboliczny. Cała księga jest zresz
tą bogato inkrustowana rysunkami, szkica
mi i winietami papug w wykonaniu aż 23 ry
sowników5, boć Jubilatka jest Papugą zwa
na! Niektóre szkice graficzne posiadają cha
rakter aluzyjny lub też zawierają dowcipne 
podpisy, także w formie wierszowanej, np.: 
Jak to dobrze,/że papugi/wiodą żywot/bar
dzo długi!6 Nawet paginację księgi zdobią 
małe papużki. Wszystko to tworzy intym
ny, ciepły i serdeczny klimat.

Tom jest rzeczowo i przejrzyście skon
struowany. Jego pierwsza część ma charak
ter stricte jubileuszowy. Otwiera ją utrzyma
na w ciepłych barwach fotografia uśmiech

99



niętej Jubilatki, ukazanej we wnętrzu włas
nego mieszkania. Tło oraz martwa natura 
tworzą wręcz malarską kompozycję tej fo
tografii. Następnie zamieszczono zwięzły 
biogram Bohaterki księgi oraz wykaz Jej po
kaźnego dorobku pisarskiego, ujęty w na
stępujące działy:
- monografie poświęcone literaturze 

i książce dziecięcej, problemom biblio
tekarstwa dziecięcego i animacji czytel
niczej,

- prace zbiorowe pod redakcją Jubilatki,
- autorskie książki dla dzieci.

Bogate i wielostronne osiągnięcia Jubi
latki charakteryzują także redaktorzy tomu 
we wstępie, czyniąc to z niemałą swadą. Po
głębia ten obraz obszerny i niezwykle cieka
wy wywiad z Jubilatką, który czyta się jed
nym tchem i z którego można dowiedzieć się
o wielu Jej przeżyciach, zmaganiach z losem, 
radościach i sukcesach, a przede wszystkim
- co jest domeną wywiadu - poznać głębiej 
Człowieka, jego osobowość i poglądy, dzię
ki czemu staje się on bardziej bliski. Wywiad 
został przeprowadzony przez redaktorów 
księgi w pierwszej dekadzie sierpnia minio
nego roku w „stareńkiej chatce w Grabów- 
cu”, a czytelnik ma możność podziwiać uroki 
tej chaty dzięki fotografii, która zamyka wy
wiad. Redaktorzy księgi rozmawiają z Jubi
latką - jak to sami określają - o tym, co w ży
ciu ważne, o uczuciach i mistrzach, o pięknej 
uchylonej bramie, do której zmierzamy, o ra
dości tworzenia i trudzie doświadczeń, o szu
kaniu Urszulki Kochanowskiej, o tajemniczej 
istocie, która robi dziury w dachu...7 Zatytu
łowano ten wywiad stwierdzeniem reflek
syjnym Jubilatki dotyczącym kwestii, z ja
ką zmaga się chyba każdy z nas na okre
ślonym etapie życia: Może moja praca jest 
uprzątaniem śniegu, który za chwilę spadnie 
znowu...? A zamyka tę pierwszą część księgi
- personalną i bardzo osobistą - artykuł Ju

bilatki napisany wespół z mężem Januszem 
Beksiakiem pt. Nauki ekonomiczne w powieś
ciach Janusza Korczaka.

Merytoryczna część publikacji obejmu
je trzy obszerne działy wyodrębnione gra
ficznie o następujących tytułach: Królestwo 
twórczości, Królestwo nauki, Królestwo książ
ki. Wypowiadają się w nich kolejno pisarze, 
badacze literatury i książki dziecięcej oraz bi
bliotekarze i animatorzy czytelnictwa dzie
cięcego. Nietrudno dostrzec, że te trzy dzia
ły wytyczają ścieżki działalności zawodowej 
Jubilatki, którymi podąża Ona konsekwen
tnie od wielu już dziesiątków lat, odnosząc 
niemałe sukcesy. W każdej z tych dziedzin 
posiada zatem Bohaterka omawianej księ
gi wielu wybitnych przyjaciół, którzy wpisali 
się do tego szczególnego sztambucha.

W dziale Królestwo twórczości zamiesz
czono w kolejności alfabetycznej wypowie
dzi kilkunastu wybitnych współczesnych au
torów polskiej literatury dla dzieci i młodzie
ży, starszego i młodego pokolenia: Liliany 
Bardijewskiej, Zofii Beszczyńskiej, Grzegorza 
Kasdepke, Barbary Kosmowskiej, Katarzyny 
Kotowskiej, Anny Onichimowskiej, Marii Ma- 
riańskiej-Czernik, Małgorzaty Musierowicz, 
Ewy Nowackiej, Joanny Rudniańskiej, Kazu- 
ko Tamura (O tłumaczeniu na japoński „Na
szej mamy czarodziejki"), ks. Janusza Tarnow
skiego, Marty Tomaszewskiej, Barbary Tyli
ckiej. Poza elementem jubileuszowym, to 
jest wyrazami uznania i podziękowaniem 
dla Profesor Joanny Papuzińskiej za cenne 
inspiracje i wsparcie, koncentrują się twórcy 
literatury dziecięcej na problemach warszta
towych pisarstwa dla niedorosłego czytel
nika, odsłaniają genezę własnej twórczości, 
wnoszą szereg refleksji osobistych. Ich wy
powiedzi stanowią - jak to formułuje jedna 
z autorek - swoisty raport z twórczego biur
ka8. Są to zatem uwagi cenne; wzbogacają

100



bowiem zarówno wiedzę ogólną z zakresu 
teorii literatury dziecięcej, jak i przybliżają 
poglądy poszczególnych twórców na temat 
pisarstwa dla dzieci i młodzieży.

Kolejny dział omawianej księgi jubile
uszowej pt. Królestwo nauki obejmuje dzie
sięć szkiców naukowych opracowanych 
przez badaczy literatury dla dzieci i młodzie
ży reprezentujących głównie Warszawę, ale 
też Kraków (Alicja Baluch), Wrocław (Jolan
ta Ługowska i Ryszard Waksmund) i Szcze
cin (Urszula Chęcińska). Z pewnością środo
wisko warszawskie najbliższe jest Jubilatce. 
I to dzięki pomysłowości i wysiłkowi osób 
z najbliższego kręgu Joanny Papuzińskiej 
powstała ta piękna księga, ale nie sposób nie 
dostrzec, że też i w innych ośrodkach aka
demickich nie brak przyjaciół Jubilatki, któ
rzy ochoczo wpisaliby się do tego osobliwe
go sztambucha, gdyby tylko jego rozmiary 
można by w nieskończoność poszerzać.

Problematyka rozpraw zamiesz
czonych w dziale nauki - jak to zwykle bywa 
w księgach jubileuszowych - związana jest 
z warsztatem badawczym ich autorów, to
też ze względu na spory „rozrzut" tematycz
ny trudno byłoby ją szerzej omówić w nie
wielkiej objętościowo recenzji. Dotyczy za
gadnień z zakresu teorii i historii literatury 
dla dzieci i młodzieży, wybranych autorów 
(np. Tuwim, Ficowski), tekstów klasycznych 
i współczesnych, gatunków, tematów i to
posów literackich oraz teatru lalek. Są to 
rozprawy obszerne, erudycyjne, pogłębio
ne kontekstowo. Ze względu na te ich wa
lory oraz nowatorstwo tematyki i ujęć sta
nowią trwały wkład w rozwój myśli badaw
czej nad literaturą dziecięcą.

Trzecia część merytoryczna omawianej 
księgi dotyczy Królestwa książki. Zamiesz
czone w niej rozprawy skupione są wokół

kilku kręgów tematycznych. Pierwszym jest 
biblioteka i jej rola społeczna (Marcin Drze
wiecki), animacja czytelnictwa dziecięcego 
(Jerzy Kumiega, Grażyna Walczewska-Klim- 
czak) oraz niekonwencjonalne formy pracy 
bibliotek dziecięcych (Grażyna Lewando- 
wicz-Nosal, Stanisława Niedziela, Urszula 
Kuś). Drugim - ilustracja dla dzieci (Joanna 
Olech) i charakterystyka najwybitniejszych 
polskich grafików książki dziecięcej (Kata
rzyna Iwanicka). Pozostałe rozprawy doty
czą pracy Muzeum Książki Dziecięcej (Ewa 
Gruda), promocji książki dziecięcej w Inter
necie (Michał Zając) oraz działalności IFLA 
(International Federation of Library Asso- 
ciations and Institutions) na rzecz popula
ryzacji książki i czytelnictwa wśród dzieci 
i młodzieży (Elżbieta Barbara Zybert). Arty
kuły dotyczące książki dziecięcej, pracy bi
bliotek i animacji czytelnictwa tworzą spój
ną całość i wnoszą do współczesnej wiedzy 
wiele nowych elementów teoretycznych
i praktycznych.
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Księgę - sztambuch zamyka dział o ty
le wymownym co zabawnym tytule Ogród, 
ale nie plewiony, w którym zamieszczono 
wierszowane teksty ku czci Jubilatki, sła
wiące jej przymioty, talenty i zasługi. Utrzy
mane są one w dość nietypowych formach 
gatunkowych zwanych „gdybaje”, „lepieje” 
i „papugaje”. Zważywszy fakt, że poezja dla 
dzieci pełna jest przedziwnych nazw gatun
kowych, takich jak: gdybanka, pocieszanka, 
kołowanka, skakanka, zamawianka i tym 
podobne, nazwy te nie zaskakują. Tym bar
dziej że są czytelne semantycznie, a bawią 
się nimi nie tylko amatorzy, ale i poeci wy
bitni. Otwiera cykl tych dowcipnych wier
szy Rapowanka dla Papugi autorstwa Wan
dy Chotomskiej, w której twórczość i dzia
łalność Joanny Papuzińskiej odmieniana 
jest przez kolejne przypadki deklinacyjne 
począwszy od mianownika aż do... „dzięk- 
czynnika” włącznie. Autorami tych zabaw
nych tekstów są: Ewa Chotomska, Wanda 
Chotomska, Barbara Gawryluk, Ludwik Jerzy 
Kern, Grzegorz Leszczyński, Joanna Olech, 
Anna Onichimowska, Beata Ostrowicka, Ka
zimierz Szymeczko, Danuta Świerczyńska- 
Jelonek, Emilia Waśniowska. Zamieszczone 
w księdze wierszyki są pełne uroku, zaska
kują konceptem poetyckim, nierzadko wy- 
liczankowym, a żart miesza się w nich z pa
tosem. Aby oddać ich klimat, zacytujmy je
den z „gdybajów” autorstwa Anny Onichi- 
mowskiej:

Gdyby zliczyć ziarnka piasku,
Ilość listków w sporym lasku,
Krople w morzu,
Chabry w zbożu,
Szczeciniaków na Pomorzu,
Kotów w ciut za ciasnym bucie,
Nawet wtedy, w dużym skrócie 
Trudno byłoby zasługi 
Zliczyć drogiej nam Papugi.

I na koniec chcę podkreślić, że prezen
towany tu Sztambuch przyjaciół Profesor Jo 
anny Papuzińskiej jest nie tylko księgą „ku 
czci”, choć takie jest jego główne przesła
nie. Jest publikacją, która wnosi nowe tre
ści badawcze w uprawiane przez Jubilat
kę dyscypliny oraz wzbogaca współczesny 
stan wiedzy o literaturze i książce dziecięcej, 
co wyznacza jej ważne miejsce w bibliogra
fii przedmiotowej.

1 Ocalone królestwo. Twórczość dla dzieci
- perspektywy badawcze - problemy animacji. 
Sztambuch przyjaciół Profesor Joanny Papuzińskiej. 
Redakcja naukowa: Grzegorz Leszczyński, Danuta 
Świerczyńska-Jelonek, Michał Zając. Wydawni
ctwo SBP, Warszawa 2009, s. 398, nlb. 2.

2 Konferencja z okazji jubileuszu Profesor Jo 
anny Papuzińskiej odbyła się w gmachu Biblioteki 
Publicznej m. st. Warszawy przy ul. Koszykowej 
26/28 pod patronatem Uniwersytetu Warszaw
skiego (Instytutu Informacji Naukowej i Studiów 
Bibliologicznych, Wydziału Pedagogicznego 
i Wydziału Polonistyki) oraz Biblioteki Publicznej 
m. st. Warszawy i Biblioteki Głównej Wojewódz
twa Mazowieckiego.

3 J. Papuzińska, Zatopione królestwo. O pol
skiej literaturze fantastycznej XX wieku dla dzieci
i młodzieży. Seria: Teoria i krytyka literatury dla 
dzieci i młodzieży nr 8. „Nasza Księgarnia” War
szawa 1989, s. 204, nlb. 4.

4 Ocalone królestwo..., Wstęp, s. 13.
5 Autorami rysunków papug w kolejności 

ich zamieszczania są: Monika Hanulak, Marta 
Ignerska, Elżbieta Wasiuczyńska, Anna Niemierko, 
Małgorzata Urbańska, Ewa Poklewska-Koziełło, 
Andrzej Budek, Anna Pawlak-Sikorska, Maria 
Drabecka, Anna Kaszuba-Dębska, Katarzyna 
Kotowska, Beata Batorska, Ewa Stiasny, Krystyna 
Lipka-Sztarbałło, Joanna Olech, Anna Sędziwy, 
Agnieszka Borucka, Paweł Pawlak, Piotr Rychel, 
Anita Andrzejewska, Anna Ładecka, Ewa Kozyra- 
Pawlak, Lidia Dańko, Katarzyna Stanny.

6 Il. Paweł Pawlak, s. 328.
7 Ocalone królestwo..., s. 17.
8 B. Kosmowska, Jak pisać dla dzieci i mło

dzieży? Raport z twórczego biurka. Ocalone kró
lestwo..., s 71.
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z RÓŻNYCH 

 SZUFLAD

Anna Marcinek-Drozdalska

„MODA NA CZYTANIE"

Zewsząd słychać narzekania na to, że 
młodzież nie czyta. Epoka komputerów
i telefonów komórkowych sprzyja skróto- 
wości form porozumiewania się, co wpły
wa nie tylko na formę, ale również jakość 
wypowiedzi zarówno ustnych jak i pisem
nych. Zanika umiejętność prowadzenia roz
mowy, o erystyce nie wspominając. Słowni
ctwo staje się ubogie, przekaz - lakoniczny
i suchy. Styl sms-ów i komunikatorów inter
netowych wkrada się do mowy potocznej, 
a (pozorna) anonimowość kontaktów in
ternetowych przenosi pewność siebie i zu
chwałość (prowadzące do wulgarności) 
również na kontakty werbalne.

Fot. Anna Marcinek-Drozdalska

Zaniepokojenie tymi tendencjami, ob
serwowanymi na co dzień, było źródłem 
zeszłorocznej inicjatywy Koszalińskiej Bi
blioteki Publicznej, zatytułowanej „Moda 
na czytanie". Postanowiliśmy nawiązać ści
słą współpracę z koszalińskimi gimnazjami
i wspólnie rozpocząć działania na rzecz czy
telnictwa wśród młodzieży. Niebagatelny 
dla realizacji naszego pomysłu był fakt, iż 
projekt uzyskał dofinansowanie z Minister
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pierwsze kontakty z dyrekcjami szkół 
spotkały się z zainteresowaniem i akcep
tacją naszych propozycji. Spośród wszyst
kich koszalińskich gimnazjów wyłoniliśmy 
pięć szkół, którym zaproponowaliśmy udział 
w cyklu zajęć w bibliotece. Każde gimna
zjum wytypowało jedną klasę, która przez 
dwa miesiące uczestniczyła w zajęciach od
bywających się w budynku biblioteki.

Celem naszej akcji było uświadomie
nie młodzieży, że czytanie to ciekawy i war
tościowy sposób spędzania wolnego czasu,

Fot. Anna Marcinek-Drozdalska
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że książka może być źródłem wiedzy i kształ
towania systemu wartości młodego czło
wieka. Pragnęliśmy również zmienić spo
sób postrzegania biblioteki przez młodzież. 
Nasza placówka jest w pełni skomputery
zowana, dysponujemy nie tylko księgozbio
rem, ale również bogatą fonoteką, zbiorami 
książki mówionej, wypożyczalnią filmów na 
kasetach wideo
i CD, dostępem 
do Internetu.
Pokazanie mło
dzieży bibliote
ki od tej „nowo
czesnej” strony 
miało jej uświa
domić, że nie je- 
s te ś m y s ko s t- 
n i a łą i ns tytu - 
cją, ale idziemy 
z duchem cza
su i nawet mło
dy, postępowy 
człowiek, mający do czynienia z kompute
rem, Internetem i innymi zdobyczami tech
niki będzie się tu czuł dobrze.

Zeszłoroczna akcja „Moda na czytanie” 
upewniła nas, że nasza inicjatywa była po
trzebna i słuszna. Młodzież na zakończe
nie akcji wypowiadała się w superlatywach
o pożytkach płynących z zajęć, a listy skiero
wane do prowadzących warsztaty dowiod
ły, że to nie kurtuazja, lecz faktyczne odczu
cia uczestników. Również nauczyciele za
uważyli pozytywne oddziaływanie zajęć 
na postawy młodzieży. Naszym celem było 
nie tylko zainteresować młodych ludzi książ
kami i czytaniem, ale także pomóc im zro
zumieć własne marzenia, uwrażliwić na in
nych, wykształcić w sobie siłę do realizacji 
pragnień i pewność siebie oraz umiejętność 
gospodarowania wolnym czasem. Warszta
ty integracyjne prowadzone przez trenerki

KLANZY, spotkania z psychologiem i dys
kusje z pisarzami dla młodzieży utworzyły 
logiczny ciąg, w którym najpierw młodzież 
uświadomiła sobie, że już teraz należy my
śleć o przyszłości, że szkoła i rówieśnicy oraz 
dobre relacje z nimi są niezwykle ważne, że 
nikt nie powinien być osamotniony w swo
ich problemach i rozterkach i że wszystkich 

ludzi należy trak
tować z szacun
kiem. Zakończe
nie akcji spotka
niami z popular
nymi pisarzami
- Krzysztofem 
Petkiem, Barbarą 
Kosmowską i Be
atą Ostrowicką 
pozwoliło mło
dzieży na „od
krycie”, że w li
teraturze można 
odnaleźć własne 

problemy, sposoby ich rozwiązania, znaleźć 
autorytety, poznać rówieśników, którzy żyją 
tak jak my, że książka może być wiernym to
warzyszem zarówno w smutku jak i radości, 
że czas spędzony nad lekturą nie jest cza
sem straconym, lecz wzbogaca, uczy, bawi
i wychowuje.

Sukces zeszłorocznej akcji spowodo
wał, że postanowiliśmy kontynuować ją 
w nieco zmienionej - rozszerzonej formule. 
Nasz projekt „Kocha - lubi - szanuje - myśli
- czyta - surfuje” również uzyskał znaczą
ce dofinansowanie z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, a doświadcze
nia zdobyte w pierwszej edycji pozwoliły 
na dopracowanie całości. Znaczącą zmianą 
w tegorocznej edycji akcji było objęcie nią 
tylko pierwszych klas gimnazjalnych. Zawa
żyły na tym obserwacje, że nawet uczniowie 
klas drugich i trzecich nie są zintegrowani,

Fot. Anna Marcinek-Drozdalska
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nie znają się wzajemnie, nie interesują ko
legami i ich problemami. Stwierdziliśmy, że 
właśnie na początku gimnazjum działania 
na rzecz zintegrowania młodzieży w obrę
bie klasy są szczególnie potrzebne. Jeste
śmy przekonani, że właśnie warsztaty in
tegracyjne KLANZY przyniosły najlepsze 
efekty w odniesieniu do tej grupy młodzie
ży. Zajęcia prowadzone były bez zbytniego 
moralizatorstwa, z jasno określonymi regu
łami, w których na pierwszy plan wysuwa 
się szacunek dla wszystkich uczestników, 
akceptacja i ich równość. Różne formy zajęć 
organizowanych w oparciu o czytane teks
ty pozwoliły młodzieży na poznanie hierar
chii wartości, które w życiu są ważne. Baśń 
Kwiat paproci w opra cowa niu Olgi Tokarczuk 
uświadomiła, że nie wartości materialne są 
najważniejsze, lecz bliscy, życie rodzinne
i więzy łączące ludzi. Opowiadanie Pau
lo Coelho o wieczorze wigilijnym wskaza
ło, że marzenia można spełnić, jeśli bardzo 
się tego pragnie, a chciwość i bezwzględ
ność wobec innych ludzi najczęściej obra
cają się przeciwko wyzyskiwaczom. Zada
niem młodzieży przy pracy nad tekstem 
było przygotowanie własnej wersji zakoń
czenia obydwu opowiadań i porównanie ich 
z wersją pisarza. Omawiane utwory były pre
tekstem do dyskusji o wartościach, do zre
widowania własnych planów na przyszłość
i postaw względem innych ludzi, w tym tak
że najbliższych, rodziny i rówieśników.

Organizatorzy akcji, którzy wraz z mło
dzieżą uczestniczyli we wszystkich zaję
ciach, zauważyli, że momenty czytania 
tekstów na głos były „chwilami magiczny
mi", młodzież cichła i jak małe dzieci przy 
bajce siedziała zasłuchana. To dowód na si
łę słowa pisanego i czytanego. Po tych war
sztatach część młodzieży wyraziła zainte
resowanie zbiorami Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej, pytała o konkretne tytuły ksią

żek, które chciałaby przeczytać. Tę przyjem
ność jednak zostawiliśmy na zakończenie 
naszej akcji, kiedy młodzież mogła się zapi
sać do naszej biblioteki - od tego roku bo
wiem rozszerzyliśmy grono naszych czytel
ników o młodzież od lat 13. - oraz uroczy
ście otrzymać pierwszą w życiu „prawdzi
wą" kartę biblioteczną.

Drugą, po warsztatach integracyjnych, 
formą pracy z młodzieżą były spotkania i dys
kusje z pisarzami dla tej grupy wiekowej.

Młodzież spotkała się z Martą Fox i Mał
gorzatą Gutowską-Adamczyk. Niewiele 
osób miało kontakt z ich twórczością, lecz 
po spotkaniach młodzież okazywała żywe 
zainteresowanie powieściami tych pisarek, 
widząc, że znajdzie w nich odpowiedzi na 
nurtujące ją problemy, rówieśników żyją
cych tak jak ona, a dzięki temu wiele spraw 
będzie mogło stać się łatwiejszymi i bardziej 
zrozumiałymi.

Fot. Anna Marcinek-Drozdalska

Kolejną propozycją biblioteki dla gim
nazjalistów było spotkanie z psychologami. 
Rozmowa i zajęcia były tak prowadzone, by 
książka i czytanie znalazły się w punkcie cen
tralnym, a młodzież sama wyciągała i for
mułowała wnioski. Uczono się prowadze
nia dyskusji, zadawania pytań, a także pró
bowano sił pisarskich w grupach. To ostatnie
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zadanie szczególnie podobało się młodzie
ży, gdyż mogła popisać się swoimi umiejęt
nościami. Próby odgadywania bohaterów li
terackich napotykały jednak trudności, gdyż 
młodzież niewiele zna lektur spoza kanonu 
szkolnego. Najwięcej narzekań skierowano 
pod kątem lektur szkolnych, które są nie 
na czasie, nudne, pisane niezrozumiałym 
językiem. Te uwagi psychologowie stara
li się jednak „przekuć” na plusy dowodząc, 
że można dowiedzieć się o dawnym życiu, 
poznać wymarłe słownictwo, porównać 
codzienność np. bohaterów „Krzyżaków”
i współczesną. Młodzież potrafiła (choćby 
tylko teoretycznie) wskazać liczne pożyt
ki płynące z lektury, natomiast dorośli sta
rali się im uzmysłowić, że osoby czytające - 
ponieważ jest ich zdecydowanie mniej - są 
elitą intelektualną i czytanie, a także oczy
tanie, to powód do dumy.

Ostatnim punktem akcji były warszta
ty literackie prowadzone przez pisarkę dla 
młodzieży, Ewę Nowak. Były to proste zaję
cia z tekstem, próby zapamiętywania ob
cych wyrazów metodą skojarzeń, zaba
wa w konstruowanie postaci i wymyślanie 
„chwytliwych” tytułów. Gimnazjaliści pró
bowali swych sił w reklamie, gdy usiłowali 
przekonać do czytania i sięgania po książ
ki. Zajęcia te wskazały jednak, że młodzież 
w I klasie gimnazjum ma duże problemy 
z pojęciami z zakresu literatury i gramatyki, 
ma też ubogi zasób słownictwa. Wypowie
dzi po skończeniu zajęć wskazują jednak, 
że warsztaty bardzo się młodzieży podoba
ły, a pani Ewa Nowak, osoba bardzo żywio
łowa i niestrudzona, swoim entuzjazmem
i pochwałą czytania potrafiła „zarazić” wie
lu uczestników naszej akcji.

Nie nam, jako organizatorom, chwa
lić się sukcesami naszych działań. O tym, że 
propozycje skierowane do gimnazjalistów 
były trafione, świadczy fakt, iż dwukrot
nie nasze akcje otrzymały dofinansowanie 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na
rodowego. Szczególnie jednak cenimy so
bie odczucia i wypowiedzi bezpośrednich 
uczestników zajęć. Zarówno uczniowie jak
i nauczyciele wypowiadali się o akcji entu
zjastycznie, podkreślając jej niebanalność. 
Dla uczniów szczególnie ważne było odej
ście od schematów zajęć szkolnych. Na po
zytywny odbiór akcji ogromny wpływ mia
ła także osobowość prowadzących zajęcia
- „wytrawnych” animatorek KLANZY, wielo
letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą 
psychologów, osobowość pisarek dla mło
dzieży, a szczególnie pani Ewy Nowak, któ
ra swą radość i optymizm potrafiła przelać 
na wszystkich.

Zdajemy sobie sprawę, że praca z mło
dzieżą gimnazjalną nie powinna ograniczać 
się do „akcyjności” działań. Mamy w zana
drzu kolejne pomysły, jak docierać do mło
dych ludzi, a zdobyte dotychczas doświad
czenia dają nam nadzieję, że kolejne nasze 
propozycje skierowane do młodzieży bę
dą równie udane i pożyteczne - zarówno 
dla nas, którzy coraz lepiej ją poznajemy
i rozumiemy, jak też dla adresatów naszych 
propozycji, dla których, mamy nadzieję, bi
blioteka staje się miejscem ciekawym, no
woczesnym i przyjaznym, a książka - towa
rzyszem na całe życie.

Anna Marcinek-Drozdalska jest głównym spe
cjalistą ds. wydawniczych i popularyzatorskich 
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.
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REGULAMIN KONKURSU 

„NAGRODA LITERACKA 

IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO 

Oświęcim '2009"

Nagrodę przyznaje się:

- polskiemu autorowi,
- za książkę literacką dla dzieci młodszych,
- opublikowaną po raz pierwszy w roku poprzedzającym kolejną edycję nagrody (tj. 

w 2008 r.),
- pożądane są utwory pogodne, przesycone humorem i optymizmem, kontynuujące tra

dycje pisarskie patrona nagrody.

Książki do nagrody mogą zgłaszać wydawcy, biblioteki
i inne zainteresowane instytucje, przesyłając pod adresem:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego 
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, Filia nr 5 

Al. Tysiąclecia 53, 32-602 Oświęcim
wraz z trzema egzemplarzami typowanego tytułu.

Termin nadsyłania książek i zgłoszeń upływa 
z dniem 30 czerwca 2009 r.

O przyznaniu nagrody zdecyduje jury powołane przez 
organizatora i redakcję „Guliwera". Laureat otrzymuje pa
miątkową statuetkę Koziołka Matołka, dyplom honorowy 
oraz nagrodę pieniężną w wysokości ustalonej przez or
ganizatora.

Z poważaniem

Leszek Palus 
Dyrektor MBP w Oświęcimiu

Nagrodę ustanowiono w 1994 roku. W 2004 r. organiza
cja Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego przeka
zana została przez Fundację „Książka dla Dziecka" Miejskiej Bi
bliotece Publicznej im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i wytypowanie książek do konkursu.
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Miejska Biblioteka publiczna 
im. Łukasza Górnickiego 

w Oświęcimiu

Szanow n i Państwo,

Proszę przyjąć zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie - Nagroda Lite
racka im. K. Makuszyńskiego w Oświęcimiu. Zaznaczam, że projekt po raz kolejny uzy
skał akceptację MKiDN. W załączeniu przesyłam regulamin konkursu. Przed nami kolejna,
16 Edycja Nagrody - Oświęcim '2009.

Przypomnę, że nagroda została ustanowiona w 1994 roku z inicjatywy profesor 
Joanny Papuzińskiej - w hołdzie dla znakomitego, popularnego polskiego pisarza dla dzieci
i młodzieży, którego książki cechuje humor i silna wiara w prymat dobra.

Od roku 2005 ceremonia wręczenia tej cenionej przez pisarzy i wydawców nagrody 
odbywała się w Oświęcimiu.

Nagroda przyznawana jest polskiemu autorowi za książkę literacką dla dzieci młod
szych opublikowaną po raz pierwszy w roku poprzedzającym kolejną edycję nagrody. Po
żądane są utwory pogodne, przesycone humorem i optymizmem, kontynuujące tradycje 
pisarskie patrona nagrody.

O potrzebie istnienia nagrody mówiła jej pomysłodawczyni profesor Joanna Papuziń
ska ... „Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego ustanowiliśmy pragnąc, by nazwi
ska najlepszych współczesnych autorów piszących dla dzieci znane były wszystkim i aby 
ich książki nie ginęły w zapomnieniu wśród stosów kolorowych «disnejek».

Piętnaście lat funkcjonowania nagrody pozwoliło zaistnieć wielu młodym pisarzom. 
Dla niektórych statuetka „poczciwego Koziołka" stała się przepustką w świat literatury dla 
dzieci i młodzieży i jej czytelników.

Laureaci Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego:
1994 - Piotr Wojciechowski „Bajki żółtego psa", Stentor
1995 - Joanna Olech „Dynastia Miziołków", Egmont Polska
1996 - Jerzy Niemczuk „Przygody Zuzanki", Papirus
1997 - Anna Onichimowska „Dobry potwór nie jest zły", Podsiedlik-Raniowski i S-ka
1998 - Tomasz Trojanowski „Kocie historie", Philip Wilson
1999 - Dorota Gellner „Dorota Gellner dzieciom", KAMA
2000 - Anna Lewkowska „Dziwne przygody czarnoksiężnika Zenona", Prószyński i S-ka
2001 - Marta Tomaszewska „Tego lata w Burbelkowie", Nasza Księgarnia
2002 - Grzegorz Kasdepke „Kacperiada", Literatura
2003 - Małgorzata Strzałkowska „Wiersze, że aż strach", Media Rodzina
2004 - Małgorzata Strękowska - Zaremba „Abecelki i duch Bursztynowego Domu",

Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza
2005 - Agnieszka Tyszka - „Róże w garażu", Literatura
2006 - Beata Wróblewska - „Małgosia z Leśnej Podkowy"; Egmont
2007 - Katarzyna Majgier - „Amelka"; Egmont
2008 - Paweł Beręsewicz - „Ciumkowe historie w tym jedna smutna", Skrzat.

Licząc na przyjęcie zaproszenia do współpracy, pozostaję z wyrazami głębokiego 
szacunku

Leszek Palus, dyrektor MBP w Oświęcimiu
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Piotr Szczepankowski-Chełmoński 

USKRZYDLAŁA JĄ POEZJA

wspomnienie o Michalinie 
Chełmońskiej-Szczepankowskiej 
(1885-1953), poetce i nauczycielce 
z Mińska Mazowieckiego

Zrodzona w ciszy, w rozmyślań godzinie,
Z siedliska duszy wybiega skrzydlata,
Jak gwiazda - jasna, jak ptak - wolna, 
płynie
Na krańce św iata.

Michalina Chełmońska-Szczepankowska 
(fragment wiersza pt. „Myśl")

Dla uzdolnionej młodzieży i dzieci na 
niwie poezji organizowany jest corocznie 
Powiatowy Konkurs Recytatorski imienia 
Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej 
w Miejskim Domu Kultury (Pałac Dernało- 
wiczów) w Mińsku Mazowieckim. Warto za
znaczyć, że ów Konkurs Recytatorski zata
cza coraz większe kręgi wśród szkół Miń
ska Mazowieckiego i powiatu mińskiego. 
Cieszy też fakt, że poezja Michaliny Cheł- 
mońskiej-Szczepankowskiej, dawniej po
pularna i znana, dziś powraca po latach 
z zapomnienia.

Dla dzisiejszej młodzieży szkolnej lata 
międzywojenne to czas zasłonięty mrokiem 
przeszłości. Dziś tylko ludzie w bardzo po
deszłym wieku pamiętają te dawne, trud
ne lata. W mojej pamięci, jako syna poetki, 
utkwiły one szczególnie.

Budynek szkoły powszechnej stał na 
uboczu wsi Dłużka przy drodze do miasta, 
na niewielkim wzniesieniu, bez ogrodzenia. 
Był to budynek drewniany, kryty dachówką, 
ze śladami zaniedbania. Na placu szkolnym 
rosła jedna, ale jakże piękna, duża, dzika gru
sza i stanowiła jego całe upiększenie. Szkoła

miała jedną dużą salę szkolną. W drugiej po
łowie było mieszkanie dla pani kierowniczki 
Michaliny Chełmońskiej - Szczepankowskiej. 
Za szkołą cztery małe grządki na piaszczy
stym gruncie nie dawały pożytku. Więcej na 
nich było kwiatów niż warzyw.

Dzwonek na dużą przerwę. Dziatwa 
z wybuchem radości zrywa się z ławek, wy
biega na plac porośnięty trawą. Miejsca do 
zabawy i gonitwy dużo. Znów lekcja, płowe 
główki pochylają się nad zawiłościami nauki. 
Pani chodzi od ławki do ławki, sprawdza, po
maga, tłumaczy, chwali, zachęca i co pewien 
czas ucisza zbyt gadatliwych. Boczna ławka 
przeznaczona była dla niepoprawnych. Zda
rzało się, że jakiś niesforny uczeń, o zawadia
ckiej, jasnej czuprynie, otrzymał „łapę”. Du
ża to była kara dla chłopca, który czerwie
nił się bardzo ze wstydu, ale oczy dalej mu 
się śmiały. Bywało, że ktoś nie odrobił zada
nej lekcji w domu, musiał odrabiać ją w szko
le po lekcjach, często samotnie. Dobrze, że 
znajdował wtedy pomoc Pani i odrobione 
zadanie było zawsze na piątkę.

Po wyczerpującej nerwowo pracy szła 
Pani do swego mieszkania, by przygotować 
obiad i trochę odpocząć. Czekały ją jeszcze 
inne trudne obowiązki matki. Obowiązki, 
którym musiała podołać.

Wrzesień, piękna popołudniowa po
goda. Najmilszą wtedy rozrywką był dla 
nas spacer z ukochaną Matką. Najciekaw
szym miejscem spaceru był zawsze las. Dzi
kie ptaki, leśne kwiaty, stare drzewa, tajem
nicze polany i knieje, ocienione strumyki. 
Było zawsze co podziwiać, o coś ciągle py
tać i słuchać krótkich zwięzłych odpowie
dzi. Dziwne tylko było dla nas to, że Matka 
często była zamyślona. Na spacery brała za
wsze mały notesik i ołówek. Gdy my zajęci 
byliśmy zabawą, Matka wyjmowała notesik
i coś szybko pisała. Nikt by tego nie przeczy
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tał: literki drobniutkie, niewyraźne, podob
ne do kropek i przecinków. Pytaliśmy wte
dy: - Matuś kochana, z kim Ty przed chwi
lą rozmawiałaś? Z nikim, moje dzieciny. Ale 
ja słyszałem, na pewno rozmawiałaś. Matka 
w zamyśleniu odpowiedziała: To była tylko 
rozmowa z tym łanem żytnim, co tak pięknie 
nam się kłania. Odpowiedź ta była dla nas 
wystarczająca i zrozumiała. l dalej drobne 
literki tworzyły słowa, a słowa układały się 
w wiersze i rymy, by zadźwięczeć w utwo
rze pieśnią skowronka.

Spacer się kończył. Matka siedziała 
jeszcze w pobliżu starej brzozy, na skra
ju lasu. Brzoza była pochylona i miała sę
ki. Jeden skok i byłem na drzewie. Wspiąć 
się wyżej - to fraszka, ale wtedy jeden sta
ry, zmurszały sęk nie wytrzymał i spadłem. 
Straszny ból i ręka zaczęła puchnąć. Na mój 
krzyk przyszedł gospodarz pracujący w po
lu pod lasem. Popatrzył i orzekł: zwichnię
cie. Ujął rękę, lekko skręcił i szybko pociąg
nął. W oczach zrobiło mi się ciemno z bólu,

ale ręka była naprawiona. Matka moja bar
dzo dziękowała rolnikowi za ten natych
miastowy ratunek. Rolnikiem tym był naj
lepszy gospodarz w wiosce pan R., sąsiadu
jący ze szkołą.

Zbliżał się wieczór. Matka pracowała 
dalej. Zrobiła kolację i usiadła, by poprawić 
cały stos zeszytów i postawić stopnie. Sła
be światło lampy naftowej męczyło Jej oczy. 
Często, późnym wieczorem, ktoś zapukał - 
przerywała pracę. Wchodzi młoda dziew
czyna, prosi o wymianę książki. Otrzymu
je trzy książki z biblioteki Matki. Była też bi
blioteczka szkolna, ale przeważnie dla dzie
ci. Po paru minutach przychodzi rolnik, by 
usprawiedliwić nieobecność syna w szkole, 
zapytuje jednocześnie o „Gazetę Świątecz
ną", bo chciałby ją przeczytać w niedzielę, 
szczególnie te ciekawe artykuły o rolnictwie. 
Przychodziły też matki uczących się dzieci
i prosiły o radę i pomoc, często w sprawach 
niezwiązanych ze szkołą.

Matka moja każdego przyjęła, każdemu 
pomogła. Było w owym czasie w tej wsi dwu 
młodych ludzi, co zdobywali wyższą wiedzę. 
Jeden to syn rolnika p. W. - kończył semina
rium nauczycielskie. Drugim młodzieńcem 
był syn młynarza, ojciec jego posiadał w tej 
wsi wiatrak, kończył gimnazjum. Korzystali 
oni z książek naukowych mojej Matki.

W następnych dniach dodatkowe za
jęcia. W szkole będzie przedstawienie, 
a potem zabawa. Trzeba przygotować 
plan imprezy, poprawić utworek scenicz
ny, przeprowadzić próbę, zaprojektować 
stroje i dekoracje.

Późnym wieczorem, gdy było już cicho
i spokojnie, Matka zaczęła przepisywać „na 
czysto" swoje wiersze. Utrwalała to, co by
ło piękne, co odczuła swą wrażliwą naturą. 
Poezja była Jej drugim światem, który kazał 
zapominać o trudach życia.
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Przez swoją poezję stała się jak gdyby 
kontynuatorką sztuki swego krewnego ma
larza, Józefa Chełmońskiego, choć w mniej
szym stopniu i w innej dziedzinie. Przekaza
ła bowiem młodym pokoleniom swoje wier
sze oraz zawarte w nich piękno przyrody
i wsi polskiej.

Tak kończył się dzień Matki - nauczy
cielki, poetki, tak przepracowała długie la
ta wśród ludu i dla ludu.

Michalina Chełmońska-Szczepankow- 
ska, bo o niej to wspomnienie, urodziła się
17 września 1885 roku w Warszawie w ro
dzinie z tradycjami literackimi i artystycz
nymi. Przez swoje 68-letnie życie była sym

bolem pracy, nauczycielem w Mińsku Mazo
wieckim w szkołach prywatnych i na wsiach: 
w Dłużce, Rzakcie, Stojadłach, Budach Przy- 
tockich, Mrozach, Królewcu, także symbo
lem zbieracza, dokumentatora, historyka, 
a zarazem poetką.

Dnia 5 marca 1953 roku Michalina Cheł- 
mońska-Szczepankowska zakończyła swo
je pracowite, ofiarne życie i cicho, bardzo 
cicho odeszła.

Henryk Szczepankowski-Chełmoński, syn poetki 
(1915-1986)
(do druku podaje Piotr Szczepankowski-Cheł- 
moński, wnuk poetki)
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ABSTRACT

The fourth issue of Guliwer (being the last in the year 2008) contains a number of ar- 
ticles pertaining to children's literature. They are mostly commemorative essays, reviews 
and analyses of recently appeared publications.

In the section „Inscribed in Culture” we particularly recommend an article by Alek
sandra Marciniak devoted to Małgorzata Musierowicz - a well known Polish author and 
artist who also provides illustrations to her own books. In the section there are also to be 
found commemorative essays by Izabela Tumas and Katarzyna Slany (who wrote about 
the unforgettable author Dotota Terakowska) and Tomasz Marciniak (who devoted his ar
ticle to the late Janusz Christa - an artist, author of the graphic novel series Kajko and Ko
kosz). The section also contains an analysis of Maria Terlikowska's literary output prepared 
by Zofia Adamczykowa.

Section „Joy of Reading” provides literary reviews and analyses. New Guliwer's authors 
Angela Bajorek and Ewa Górbiel discuss books by Jana Frey, Weronika Kostecka (another 
Guliwer's debuting author) analyses the popular series Felix, Net and Nika by Rafał Kosik, 
Zofia Ożóg-Winiarska writes about books by Stanisław Grabowski and Krystyna Zabawa 
recommends children's books devoted to the Tatra Mountains.

In the section „Crossing the Fairy-tale” we recommend an article by Sylwia Gajownik 
pertaining to the forgotten realm of Silesian fairy-tales created by Jan Baranowicz. Section 
„Guliwer's Conversations” contains a somewhat unusual interview with Janusz Kruciński - 
an actor and performer of the part of Gilbert in the musical Ann of Green Gables. Magdale
na Kulus talks to Kruciński about the popularity of the book and the musical adaptation.

As usual, in the section „On the Bookshop Counters” we provide reviews of new pub
lications. It so happened that a number of books written by eminent Polish authors have 
appeared recently on the Polish publishing market. These include: Rozwesołki, Kołysała ma
ma smoka (by Joanna Papuzińska), Powiem Julce (by Krystyna Siesicka), Sprężyna (by Mał
gorzata Musierowicz), Do trzech odlicz! (by Grzegorz Kasdepke) and Mój kochany Kotopies 
(by Beata Ostrowicka). We also recommend a review (written by Joanna Papuzińska) of Ala 
Betka - the first book by Ida Pierelotkin who received an award „Guliwer in the Realm of 
Giants” in the year 2008.

The issue also contains reviews of books written by foreign authors, published recently 
in Poland. Section „Professional Literature” contains a review of an unusual book Ocalone 
królestwo (Savedkingdom) which has appeared to commemorate the Joanna Papuzińska's 
anniversary conference. The review was written by Zofia Adamczykowa.

Section „Out of Various Drawers” provides information and regulations regarding „The 
Kornel Makuszyński Literary Award, Oświęcim 2009”.

Transl. Agnieszka Koszowska
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