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Zrealizowano przy współudziale finansowym
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

- Jaśnie panie, uniżenie proszę, napiszcie bajkę!
Xiążę Biskup Warmiński zwrócił na swojego koafera czarne, by-

stre oczy i powiedział właściwym sobie, słodkim i leniwym głosem: 
- Znowu bredzisz, Janie...
Na wysokim, bardzo szczupłym i odzianym w szkarłatny uniform 

służebny mężczyźnie, który od wielu już lat czesał jaśnie pana, nie 
zrobiło to specjalnie wielkiego wrażenia. Widać, przez one lata nabył 
sporej konfidencji z wielmożnym.

- Samem słyszał, jak jaśnie pan zabawiał szacowne towarzystwo 
na ostatniej wieczerzy drobiowej utworami swemi, bardzo ucieszny-
mi. I tak mi się zamarzyło, żeby i o lwie jaką kpinkę słowną napisać!

- A jakżeś na ten drapieżny koncept wpadł, nieszczęsny?! – sap-
nął Xiążę Biskup, gdyż w tym momencie z niepokojem wypatrzył 
w zwierciadle, iż w ferworze tej nie do końca stosownej dyskusyi 
jeden z pukli za mało został nakręcony przez koafera.

- Och, jaśnie panie, to cudna i prosta historia! Gdym w refek-
tarzu dziś rano śniadał, jakąsi bydlęcą figurkę wyrzeźbioną jam na 
zworniku zobaczył. „Zamorski to zwierz jakiś być musi. Jako żywo 
mi na lwa straszliwego wygląda, a cóż on w naszym lidzbarskim 
zamku porabia? – takem się zadumał. – Jakaż to historia onego 
zębatego potwora? Zapewne tak osobliwa, iż godna nawet pióra 
naszego znakomitego jaśnie pana”. I teraz, jak żem zaczął jaśnie 
panu grzywkę jak u lewka fryzować, jakoś żem sobie ten wizeru- 
nek przypomniał...

Xiążę Biskup prawie się uśmiechnął, bo i komplement na temat 
swego talentu w naiwny sposób wyrażony przyuważył, a i do lwa 
(„lewka” – och, ci prości, prości... doprawdy!) porównan został – a jako 
że lwy ów mąż wbrew pozorom bardzo silny duchem niezwykle cenił, 
odrzekł:

- Dobrze, Janie, od wielu lat fryzujesz mnie nader udatnie, więc 
dostaniesz swoją zabaweczkę wierszową o lwie straszliwym. A prócz 
tego obietnicę, iż nie tylko ją przeczytam wobec jakiegoś znamie- 
nitego zgromadzenia, ale i powiem wprzód, iż tobie, mojemu wierne-
mu słudze, jest ona dedykowana!

Jan z radości ucałował białą i upierścienioną rękę jaśnie pana, i aż 
w duchu podskoczył z radości, gdyż w ten sposób już niemal wygrał 
zakład z Walerkiem stajennym o to, że namówi jaśnie pana do jakiejś 
głupoty. A głupota to była okrutna, albowiem, ani się on temu zwie-
rzowi na zworniku dobrze przyjrzał, ani tak po prawdzie ów stwór do 
lwa podobny nie był. Ale dobry zakład tynfa wart!

Minął czas jakiś, ale nie był on dobry... Xiążę Biskup mruczny 
począł chodzić, jakby się trapił czymś lub chory był – a co przy-
uważyli i goście, i domowi zamku lidzbarskiego. Musiało być to coś 
poważnego, polityczna historyja jakaś albo kłopoty pieniężne, 
gdyż jaśnie pan zaczął do siebie gadać (może się modlił w jakiejś 
intencyi?), pochylony chodzić, mało jeść i w ogóle zachowywać się 
nieprzystojnie, gdy wziąć pod uwagę, jaką godność piastuje. Któż 
by pomyślał, iż Xiążę Biskup Warmiński – wielki gładysz, zręczny 

dyplomata i niezwykle utalento-
wany a inteligentny duchowny – po 
prostu zachorzał na brak natchnie-
nia. Pokonał go lew! Nawet sam Jan 
nie zgadłby, że obietnica utworu 
o zamorskim drapieżniku kołkiem 
w gardle jaśnie pana stoi.

- „Bajka o lwie i...”, „lew i…”, 
„o lwie i... i...” – szeptał do siebie 
w kółko Xiążę Biskup Warmiński, 
albo zgoła zaczynał układać absur-
dalne wersy, które nie mogły mieć 
finału. „Raz lew wyszedłszy, pasz-
czękę złamawszy…” – co za bzdury! 
Jeszcze raz… – „Raz lew straszliwy 
pantofel zobaczył…”. Pięknie... 
Ale z drugiej strony, co tu ciekawego o lwie nakreślić można? – 
je mięso, ma grzywę i zęby.

Lwia obsesja w końcu zmąciła ogląd świata i już nawet poczę-
ło mu się zdawać, że go zewsząd lwie figury osaczają: haftowane na 
baldachimach i chorągwiach, walczące na obrazach z Samsonami, 
malowane na zastawach stołowych, przywoływane w psalmach 
responsoryjnych, brykające przebrane za psy w ogrodzie... 
Ostatecznie nawet w snach zaczął widzieć lwy szybujące na różowych 
poduszkach, lwy przepływające kraulem przez fosę wokół zamku, lwy 
turlające nosami dla zabawki wielkie czerwone jabłka z jego rodzin-
nych stron. Jednak najbardziej przeraził Xięcia Biskupa Warmińskiego 
sen nietypowy, wręcz nienormalny w tej sytuacji. Otóż nawiedziła go 
wizja rozkosznego orszaku – szeregu ukwieconych karoc zaprzęgnię-
tych w jagniątka powożone przez kurczaki ze złotymi bacikami w le-
wych skrzydłach… Żadnego lwa tam nie było, więc wpierw ucieszył 
się jaśnie pan, a potem i zdziwił, bo jako to – w lewych?! „W prawych 
skrzydełkach mieć baciki powinny kurczątka niewinne! Ale w lewych... 
Lew-ych... Lew...!!!”.

Wkrótce potem dostojny nuncjusz papieski dostał z dalekiego 
Heilsbergu w Polszcze list wielce żałosny od tak dotąd udatnego i zna-
nego z oświecenia i rozumu namiestnika diecezji warmińskiej: „Wasza 
Eminencjo, dostałem leofobii!!!”.

Anna Rau
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 Fotomonter XV
 04                                                                                                                                                   
 Wywiad z Lilianą Bardijewską
 07                                                                                       
 Proza → Zdzisław Lomperta
 08                                                                                     
 Szkice z obrazkiem
 09                                                                                     
 Recenzja literacka
 10                                                                                      
 Panorama Poetycka
 → Piotr Parulski
 → Piotr Bierżyński
 → Anna Buchalska
 12                                                                                       
 Proza → Hanna Brakoniecka
 14                                                                                        
 Poezja → Kazimierz Brakoniecki
 16                                                                                      
 Galeria VariArt-u
 Anna Stankiewicz-Odoj
 18                                                                                       
 Recenzja literacka
 19                                                                                       
 „Warmińskie straszydła zaczęły grać”
 20                                                                                      
 Rezydencja dla książek
 22                                                                                      
 Teatr Korzunowiczów
 24                                                                                     
 Ankieteria
 26                                                                                      
 Proza → Katarzyna Enerlich
 27                                                                                       
 Baśniowe spotkania w Piątce
 28                                                                                       
 Esej → Waldemar Tychek
 30                                                                                      
 Rzeźnia literacka II
 → Kamil Patryk Kijewski
 → Ewelina Zdancewicz
 31                                                                                      
 Dziadek do orzechów w filharmonii

Drodzy Czytelnicy!
Nie chcemy Was straszyć okładką najnowszego numeru 

„VariArta”, na której biedne stare wilczysko drży przed krwiożercz-
cym Czerwonym Kapturkiem. Ale często nawet baśnie nie są takie, 
jak nam się wydaje. Nasza bajka jest też nietypowa, a zaczyna 
się tak: Za górami, za lasami, za siedmioma morzami urodziło się 
szesnaste dziecko redakcji „VariArta”. Nad kołyską stanęło pięć 
wróżek, jedna była złośliwa, a inna piękna – i każda dała jakiś dar 
nowo narodzonemu dziecięciu. 

Czarodziejka Liliana Bardijewska opowiedziała wróżce Ewie 
Zdrojkowskiej o swoich bajkowych cudach, mag Zdzisław Lomperta 
ze Szczytna obdarował dziecię legendą o dawnych czasach, a elfy 
Ewelina Zdancewicz, Kamil Patryk Kijewski, Piotr Parulski, Piotr 
Bierżyński i Anna Buchalska – swoimi wierszami. Król i królowa 
Hanna i Kazimierz Brakonieccy zaprosili na literacką magiczną 
ucztę, a bajka snuta przez Katarzynę Enerlich zakończyła się jak 
trzeba – szczęśliwie. Recenzyjne Kije-Samobije puściły w ruch Anita 
Romulewicz i Sylwia Białecka. Wróżka Anna Rau wyczarowała 
Fotomonter, a gnom Waldemar Tychek zabłądził w krainie baśni 
braci Grimm. W Galerii czarowała Anna Stankiewicz-Odoj. Do swo-
ich chatek, ale nie Baby Jagi, lecz przyjaznych, magicznych i książ-
kowych zaprosiły Dominika Radaszewska i Małgorzata Sieniewicz. 
Niczym Kopciuszek na balu swe piękno odsłoniła podmiejska willa 
przy ul. 1 Maja – obecnie zamczysko pełne książek. Szymanowski 
postraszył Kościejem, a Korzunowicze wypuścili dżina z butelki. 
W Piątce spotkały się skrzaty i zwierzęcy muzykanci.

Na koniec łyk eliksiru ze źródła filharmonii – Dziadek do 
Orzechów, widowisko taneczno-muzyczne.

Przeczytajcie i żyjcie długo i szczęśliwie

Redakcja
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Ewa Zdrojkowska: Zajmuje się Pani krytyką literacką i te-
atralną, tłumaczy Pani literaturę bułgarską, pisze Pani słuchowi-
ska i opowiadania dla dzieci. 

Liliana Bardijewska: Najbardziej się czuję jednak związana z te-
atrem i literaturą dla dzieci i młodzieży. I chyba bardziej dla dzieci 
niż młodzieży. Bo wydaje mi się, że dziecko jest rozmówcą, z którym 
świetnie nawiązuje się kontakt. Nie przypadkowo mówię – rozmówcą, 
bo dla mnie literatura, a także teatr, są formą rozmowy z odbiorcą, 
z czytelnikiem, z widzem. Na ile ta rozmowa jest owocna, to oczywi-
ście zależy od poziomu wrażliwości obu dialogujących stron.

E.Z.: A jak odbywa się ten dialog, przecież nie w sensie do-
słownym?

L.B.: To dialog niejako wirtualny. Zwłaszcza w przypadku czytel-
nika. To swojego rodzaju dialog wewnętrzny, trochę przypominający 
monolog wewnętrzny, zapisany na kartach powieści... Pisząc, autor 
w pewnym stopniu programuje ten dialog, zapraszając czytelnika do 
wspólnej rozmowy, czy raczej wspólnego myślenia o konkretnych pro-
blemach. Niekiedy jednak dochodzi także do dialogu bezpośredniego, 
np. podczas spotkań autorskich.

E.Z.: A w wydawnictwie EZOP, w którym jest Pani redakto-
rem naczelnym, dialog prowadzą ze sobą też autorzy i ilustratorzy 
książek. To jest świadome działanie wydawnictwa?

L.B.: Jak najbardziej. Bo w naszym pojęciu ilustracja – wbrew 
swojej słownikowej definicji, nie powinna być li tylko odwzorowaniem 
czegoś, co zostało opisane w tekście. Powinna być dopowiedzeniem 
myśli autora. Na przykład długo w wydawnictwie zastanawiałyśmy się, 
komu powierzyć moją bajkę Zielony wędrowiec. Jest to opowieść o wę-
drówce przez kolory o bardzo wyrazistej strukturze dramaturgicznej. 
Ilustrator musiał być więc z jednej strony bardzo wyczulony na barwy, 
z drugiej zaś – mieć doświadczenie teatralne lub filmowe. I uznałyśmy, 
że nie ma nikogo, kto mógłby lepiej opowiedzieć tę bajkę pędzlem 
i piórkiem niż Adam Kilian, który jest człowiekiem teatru i ma niezwy-
kłe wyczucie dramaturgiczne. Potrafi oddać ruch i dynamikę bajki. I to 
wszystko jest w tej książce. Ja niestety zupełnie nie mam wyobraźni 
plastycznej. Wiem, jakie charaktery mają moi bohaterowie, jakie mają 
wnętrze, natomiast nie wiem, jak wyglądają. Ale na szczęście mam 
kilku zaprzyjaźnionych malarzy, grafików, którzy potrafią w pewnym 
sensie oświetlić to, co we mnie jest zacienione. Sam Adam Kilian dłu-
go zastanawiał się, jak wygląda Zielony Wędrowiec, ponieważ jest to 
bohater niejako złożony z różnych postaci i nosi – wydawałoby się 
– wykluczające się cechy zwierzęce. Ma i dziób, i ogonek, i futerko, 
i piórka, i różki. Wiedziałam, że te wszystkie cechy posiada, ale nie 
wiedziałam na przykład, jak wyglądają jego rogi. Adam Kilian przynosił 
mi rozmaite projekty, pytał, czy to są rogi bardziej bawole czy jelenie, 

i w końcu uznaliśmy, że Zielony Wędrowiec ma różki troszkę motyla 
i roszkę ślimaka. Też niby rogi, ale takie bardziej pacyfistyczne. Muszę 
przyznać, że miałam ogromne szczęście do ilustratorów. W Bractwie 
Srebrnej Łyżeczki to Edward Lutczyn pokazał mi, jak naprawdę wyglą-
dają światy, które opisałam. Bractwo... to rzecz zawieszona między 
rzeczywistością a bajką, gdzie furtką do świata wyobraźni jest... pełny 
talerz. Bo główny bohater, Kajtek, jest niejadkiem i siedząc przy sto-
le, ucieka w świat fantazji. Trochę tak jak ja w dzieciństwie... Alicja 
znalazła swoją furtkę do Krainy Czarów w lustrze, Harry Potter – na 
peronie dziewięć i trzy czwarte, a Kajtek – w pełnym talerzu. Męcząc 
się przy kolejnych posiłkach, przeżywa trzy przygody: śniadaniową, 
obiadową i kolacyjną, podczas których poznaje trzech przyjaciół, któ-
rzy należą już do świata baśni. Jest Smak – samo imię wskazuje, że nie 
ma tych problemów, co Kajtek. Drugi przyjaciel to Niuch, który potra-
fi zwęszyć nawet niebezpieczeństwo. A trzeci, Uch, potrafi wszystko 
usłyszeć, nawet powstającą baśń. Opisując ich, wiedziałam, jacy są, 
ale nie wiedziałam, jak wyglądają. Wiedziałam, że muszą mieć jakoś 
wyeksponowane uszy i nos, ale jak konkretnie – to musiał mi pokazać 
Edward Lutczyn. I zrobił to perfekcyjnie.

E.Z.: Książka Bractwo Srebrnej Łyżeczki to książka z autogra-
fem, tzn. jest bezpośrednie słowo, zwrot autorki do czytelnika. To 
też przykład nawiązywania dialogu.

L.B.: Tak, ten pomysł wynika z naszej koncepcji książki jako dialo-
gu. W trzech seriach EZOPA, do których loga projektował Adam Kilian, 
czyli „Książka z Zebrą” dla najmłodszych, „Książka z Rumakiem” dla 
nieco starszych i dla najstarszych „Książka z Pegazem” – jest zawsze 
„Strona z autografem”. Wszystkich naszych autorów prosimy o napi-
sanie własnoręcznie kilku słów do czytelnika, niekoniecznie związa-
nych z fabułą samej książki. Tylko od autora zależy, co chce przekazać 
na tej stronie czytelnikom. O to samo prosimy ilustratorów. Zdarza 
się, że pisarze coś na tej stronie rysują, a ilustratorzy piszą na przykład 
wiersze. Bywa różnie. Bardzo nam zależy, żeby to była forma rękopi-
su, często prosimy też o zdjęcie albo karykaturę, żeby czytelnik wi-
dział tę osobę po drugiej stronie białej kartki. Zawsze, jak się spojrzy 
autorowi w oczy, to łatwiej z nim dialogować.

E.Z.: A dzieci odpowiadają?
L.B.: Przy okazji Zielonego Wędrowca miałam fantastyczną nie-

spodziankę – dostałam kilkanaście listów od czytelników z biblioteki 
w Sierakowicach, gdzie dzieci przez trzy lata wędrowały ze Stworkiem. 
Co miesiąc spotykały się w bibliotece, gdzie panie bibliotekarki aran-
żowały dla nich zabawy w oparciu o lekturę kolejnych rozdziałów 
książki. Tych rozdziałów jest siedem i każdy z nich był punktem wyjścia 
do dalszych przygód Stworka już w wyobraźni dzieci. Efektem były 
rysunki i listy pisane do Zielonego Wędrowca. Były też – co ciekawe 
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– odpowiedzi od Zielonego Wędrowca, tak 
więc całe grono bibliotekarek włożyło w ten 
projekt ogrom pracy! Wędrowiec dawał 
też dzieciom małe prezenty, tak jak jest to 
w książce – jakieś na poły magiczne rekwi-
zyty. A owocem tej sierakowickiej wędrówki 
tropem Zielonego Wędrowca było napisa-
nych do niego osiemnaście listów, które 
dostałam od czytelników. Pisali w nich, że 
z  gromnym żalem się z nim rozstają, że ża-
łują, iż jego wędrówka już się skończyła... 
Niektóre były bardzo wzruszające. Dzieci 
pisały, że dzięki Stworkowi nauczyły się ro-
zumieć innych, nauczyły się być tolerancyj-
ne w stosunku do innych. I to było dla mnie 
największą autorską nagrodą. Pod wpływem 
tych listów postanowiłam napisać dalsze 
przygody Zielonego Wędrowca i jego przy-
jaciół. Tym razem głównym bohaterem bajki 
jest jego sąsiad, Ślimak Lazur, który przeży-
wa przygodę z czasem.

E.Z.: Ważny trójkąt: autor, czytelnik 
i bibliotekarz. Tą opowieścią uświada-
mia nam Pani, ile dla młodego czytelnika 
i jego zaprzyjaźniania się z książką, miejmy nadzieję na całe życie, 
może zrobić bibliotekarz. Oczywiście, nie zapominamy o rodzi-
cach, którzy dbają o właściwe lektury... I właśnie – jak wybierać, 
jak uniknąć książki-pułapki?

L.B.: Myślę, że właściwą wskazówką dla rodziców i bibliotekarzy 
mogą być nagrody, które te książki otrzymują. Np. nagrody IBBY, czy-
li Międzynarodowego Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych. 
Nagroda Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Wyróżnienia 
tych opiniotwórczych gremiów są gwarancją, że książka ma war-
tość artystyczną, że jej twórcy zostali uznani i przez kolegów, i przez 
czytelników.

E.Z.: Wielość zawodów i form, którymi Pani się zajmuje, pod-
powiada mi pytanie, który zawód jest pani najbliższy?

L.B.: Bardzo bliska jest mi ta forma, którą debiutowałam, czy-
li słuchowisko dla dzieci. Mogę śmiało powiedzieć, że radio było 
w pewnym sensie moim środowiskiem naturalnym, bo oboje rodzice 
byli związani z radiem. Ojciec (Henryk Bardijewski) jest autorem po-
nad stu słuchowisk, które są znane nie tylko w polskiej radiofonii, ale 
także w wielu radiofoniach europejskich, więc słuchowisko było mi 
najbliższe już od dzieciństwa. Nic więc dziwnego, że debiutowałam 
właśnie słuchowiskiem, formą dosyć niecodzienną jak na debiut. No 
cóż – czym skorupka za młodu nasiąknie... Ale bliski jest mi również 
teatr, bo po pewnym czasie pisania głównie dla radia poczułam po-
trzebę wizualizacji tego świata, który nazywany jest często teatrem 
wyobraźni. Czułam coraz wyraźniejszą potrzebę zakotwiczenia go 
w jakiejś plastyce, w jakimś kostiumie. Rozglądając się wśród innych 

form dramaturgicznych, uznałam, że takim miejscem dla mnie przy-
jaznym będzie teatr lalek. I zaczęłam się temu teatrowi przyglądać 
z bliska. Nagle odkryłam, że jest to dziedzina teatru totalnego, gdzie 
wszystko jest możliwe. Jest to teatr niezwykle pojemny – i dla bardzo 
młodego widza, i dla bardzo dorosłego. Tu nie ma ograniczeń wieko-
wych, są tylko ograniczenia w obszarze wyobraźni i wrażliwości. I tak 
zbliżyłam się do teatru lalkowego. Zbiegło to się z ogłoszeniem kon-
kursu dramaturgicznego Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, który 
odbywa się od połowy lat osiemdziesiątych XX w. co roku. I tak od bli-
sko dwudziestu lat co roku piszę sztukę na poznański konkurs – jakoś 
mi to weszło w zwyczaj i w nałóg...

To pewno mam też w genach, bo moja mama (Sława Bardijewska) 
zajmuje się krytyką literacką, teatralną, radiową. Jest autorką dwóch 
książek o radiu, ostatnio wydała Nagie słowo. Z pogranicza teorii 
i praktyki słuchowiska radiowego.

E.Z.: Zatem była Pani skazana na radio i literaturę.
L.B.: Pewno tak. Przy czym dość wcześnie odkryłam dla siebie 

tego odbiorcę szczególnego, jakim jest czytelnik i widz niedorosły.
E.Z.: Można powiedzieć, że podział między twórczością dla 

dzieci a twórczością dla dorosłych już nie jest tak zdecydowany?
L.B.: Na szczęście twórczość dla dzieci coraz śmielej zaczyna 

wychodzić z getta, w którym swego czasu była zamknięta. I to get-
to, o dziwo, dotyczyło nie tylko literatury, ale również teatru. Stąd ta 
specyfika polskiego pojmowania teatru lalek jako dziedziny zarezer-
wowanej li tylko dla dzieci. Chociaż na świecie teatr lalek jest postrze-
gany jako jedna z istotnych form teatru niekoniecznie adresowana do 

Fot. z archiw
um
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Nad małą rzeczką, za chatą drewnianą usiadł Pan na chwi-
lę, albo tak się wydawało, bo poranek był przecież długi, a mat-
ka długo milczała. Czas wydawał się być równiną daleką i rozle-
głą i taki niewiadomy. Matka smarowała masłem i miodem upie-
czony w piecu, jeszcze ciepły chleb. Mleko wyciągnęła w bań-
ce ze studni, zimne nalała do kubków. Chłopiec trzyletni, jej syn, 
bawił się księżycem żelaznym pod gruszą w ogrodzie we wcze-
snym Słońcu. Ojciec przerwał koszenie łąki, przyjechał na białym 
koniu, takiego ukochał, uwiązał go obok gruszy, chłopca, swoje-
go syna podniósł z księżycem, wyciągnął z nim ręce do góry i krę-
cił się wkoło, przytulał chłopca, całował go w policzki i w rączki, 
przycisnął do piersi i zostawił go z zabawką. Chłopiec z radością 
w nim zostawioną, patrzył w okno i widział, jak matka gładziła, 
dotykała i całowała ojca. Potem poszła po chłopca, wzięła go na 
ręce, przytulała do piersi, usiadła przy stole i już razem we trój-
kę jedli chleb z masłem i miodem, popijając zimnym mlekiem.

Ojciec odjechał na białym koniu do pracy, a chłopiec pytał 
kilka razy matkę, czy ojciec jego jest jej bratem. Wiadomość 
o rodzicach otrzymał w sekrecie od ciotki i trzymał ją w sercu 
do tego dnia.

Na chrzcie chłopcu nadano imię Bolesław i z tym imieniem 
rodzice z wielką miłością wsadzili trzyletniego chłopca do łód-
ki, którą puścili na małą rzeczkę za chatą. Dzień był słoneczny, 
chłopiec z księżycem w rękach płynął z prądem rzeczki do Wisły, 
w okolice Krakowa, tu zauważyli go benedyktyni, zatrzymali 
łódkę, wesołego w oczach, radosnego, nieznużonego podró-
żą chłopca wyciągnęli na brzeg i karteczkę z dna łódki wyjęli, 
i o wszystkim, o chłopcu przeczytali, i wychowali go, dali mu 
wiedzę Bożą i nauki Kościoła.

Chłopiec wyrósł na mężczyznę dorodnie pięknego, był 
pełen wiedzy, rozmyślał o sprawach wielkich, gdy spacero-
wał w miejscach odludnych, po lasach i po polach, i po łąkach. 
Zawsze ciągnęła go woda, więc prawie codziennie chodził nad 
Wisłę, wpatrywał się w jej nurt, zaglądał do samego dna, widział 
tam świat daleki i piękny.

Nadszedł taki dzień ze słonecznym porankiem i z nim do-
rodnie pięknym nad małą rzeczką, nad którą siedziała kobieta 
niezwykłej urody. Mężczyzna od razu, tak od jednego spojrzenia, 
z niebywałą mocą zakochał się w kobiecie, gdy tak daleko ją zo-
baczył siedzącą. Jedna chwila, a kobieta nagle wstała, do rzeki 
się rzuciła, do jej dna przytuliła całe swoje ciało. Widać było, że 
utopić się chciała. Nie potrafię powiedzieć, jak to się stało, bo 
zdarzenie trwało mgnienie oka. Mężczyzna trzymał kobietę na 
rękach, tak jakby dziecko z kąpieli przed chwilą wyjął. Poznać 
było można, że znali się zawsze, że kochali się zawsze, lecz jak 
gdyby nic o sobie nie wiedzieli. Porwali się wzajemnie i w inne 
okolice wyjechali i tam się pobrali, mężem i żoną zostali, ciała 
ich miłością tętniły, podniecenie, dreszcze i żądza czucia za-
władnęła nimi. Przytulili wielką namiętność, ciała do siebie zbli-
żyli i mocno przywarli biodrami, lecz gwałtownie jak posągi stali 

najmłodszych. W Polsce przyjęło się uważać, że jest to teatr stricte 
dziecięcy. Dlatego np. młodzież bardzo niechętnie przychodzi do 
teatru lalek. Od lat polscy twórcy próbują walczyć z tym przesą-
dem, ale obawiam się, że będzie musiało upłynąć jeszcze wiele 
czasu, nim uświadomi to sobie najpierw środowisko teatralne, 
a potem publiczność. Na szczęście wielu twórców nie dzieli od-
biorców według kryterium wieku. Piotr Wojciechowski z równym 
szacunkiem traktuje swoich dorosłych, jak i niedorosłych czytel-
ników. To samo w dziedzinie teatru można powiedzieć o Piotrze 
Tomaszuku, który z jednej strony tworzy teatr dla dorosłych (np. 
Święty Edyp), z drugiej zaś – dla dzieci, że wspomnę tylko fanta-
stycznego Olbrzyma nagradzanego na festiwalach w całej Europie. 
Oczywiście, najlepsze utwory, jak Kubuś Puchatek, są adresowane 
i do dzieci, i dorosłych. Każdy je odbiera na swoim poziomie, wpi-
sując swoje życiowe doświadczenie i swoją wrażliwość.

E.Z.: Napisała Pani ponad dwadzieścia sztuk teatralnych, 
kilkakrotnie była Pani laureatką konkursu dramaturgicznego, 
organizowanego przez Centrum Sztuki i Dziecka w Poznaniu. 
Ale odnoszę wrażenie, że Pani sztuki nie są nadmiernie obecne 
w teatrach. Olsztyński spektakl Złodziej snów (2004) był pra-
premierą i należy to uznać za ewenement.

L.B.: To jest niełatwy temat. Obawiam się, że teatry lalko-
we ciągle jeszcze nie bardzo mają zaufanie do polskich autorów 
współczesnych... Zresztą nie tylko polskich, bo też europejska 
dramaturgia dla dzieci i młodzieży nie ma tutaj łatwego wstę-
pu. Myślę, że to się powoli zmienia, bo zainteresowanie teatrów 
dramatycznych dramaturgią współczesną jest coraz większe. I to 
automatycznie rzutuje na teatry dla dzieci i młodzieży. Rozumiem 
dylematy dyrektorów, którzy muszą dbać także o to, żeby w reper-
tuarze były stale obecne klasyczne bajki i lektury szkolne. Przecież 
gros ich publiczności to uczniowie. A że finanse teatrów są ogra-
niczone i starczają niekiedy na dwie, trzy premiery w roku, więc 
to automatycznie rzutuje na proporcje dramaturgii współczesnej 
i klasyki w ich repertuarze. Natomiast bardzo mnie cieszy, że moje 
sztuki i adaptacje moich książek są grane przez wiele zespołów 
dziecięcych, młodzieżowych i offowych. To wielka radość widzieć, 
że ten dialog, który zapoczątkowałam u siebie za biurkiem, czy 
raczej w fotelu (bo zdradzę, że piszę na kolanie w fotelu), jest po-
dejmowany przez dziecięcych i młodzieżowych odbiorców, którzy, 
wybierając materiał do swoich spektakli, sięgają po moje teksty. 
Dla mnie jest to najpiękniejszym potwierdzeniem, że to, co piszę, 
nie ginie gdzieś w Kosmosie, ale trafia pod właściwy adres.

Wywiad przeprowadzono 17 maja 2008 r.

Li l iana Bardi jewska (ur.  1955)  –  autorka słuchowisk,  sztuk te-
atralnych dla dzieci  i  dorosłych oraz utworów prozatorskich dla dzie-
ci  (m.in.  Ratatuj ,  1984,  Zielony Wędrowiec ,  2001,  Bractwo Srebrnej 
Łyżeczki ,  2004).  Krytyk l i teracki  i  teatralny,  wydawca l i teratury 
dla dzieci  i  młodzieży,  t łumaczka l i teratury bułgarskiej  (6  powieści 
i  zbiorów opowiadań oraz ponad 20 sztuk teatralnych i  s łuchowisk).
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obok siebie, bliskość jeszcze bliższą w sobie poczuli. Ona zobaczyła 
wystający spod koszuli kawałek księżyca, ten sam, który dała synowi 
na wieczną drogę sławy do łódki, przeraziła się natychmiast, prędko 
ubrania włożyła na siebie, jedno spojrzenie, potok płaczu i potok łez 
po nagim mężczyźnie się rozlał. Mężczyzna stał się słupem, słów żad-
nych z siebie nie mógł wydobyć, nastało przerażenie, od razu w świa-
domości głębokie ślady ból wyryły, głębsze coraz i większe, i większe, 
ciężki ból wspólny pociągnął ich w jakąś przepaść grozy. Dzisiaj, od 
rana mąż i żona, a matką i synem byli zawsze. Były w tym chwile, że 
przerażenie zamierało i zamierało, i ciężar bardziej w sercach zalegał 
i jeszcze o innym nieszczęściu mężczyzna wiadomość posiadł, jego 
ojciec kilka dni temu zmarł i dlatego jego żona i matka topić się chcia-
ła. Rodziło się nowe cierpienie, nieuleczalnie się potęgowało. Kobieta 
zgryzot nie mogła wytrzymać, które przekraczały wszystko, co w niej 
żyło, wkrótce zmarła.

Bolesław łódką pływał po rzekach i rzeczkach, i po jeziorach, aż 
znalazł wyspę bezludną, pustelnikiem się uczynił, wyrzekł się wszyst-
kich przyjemności, człowiekowi przyrodzonych. Wiele lat zarastał 
i dziczał, i stawał się szczęśliwszy, lecz ciężar kamieni codziennie czuł 
na sercu, były jednak znośniejsze, bardziej w świadomości mieszka-
ły i tak zawsze już było. Świat roślin, świat wodny, świat zwierzęcy, 
uczyły go te światy innego patrzenia, pięknego ale i bardzo surowego, 
zespolonego ze sobą. Bezludna wyspa stawała się dla mężczyzny do-
mem, a z biegiem czasu i rajem, miejscem mleka i miodu, przyrody 
całej, ale pamięci wszystkich obrazów z życia rodziny, które oceniał 
i oceniał bez końca każdego dnia, i nigdy tak naprawdę nie potrafił 
zrozumieć losów własnych i bliskich.

Lato kolejne przyszło i dzień kolejny przyszedł, i tego dnia, gdy 
brzask się zaczynał, usiadł na brzegu wyspy bezludnej, zobaczył po-
światę szarą posrebrzaną z rzeki wychodzącą, w którą zatapiało się 
Słońce, a horyzont coraz dalej odchodził. Zobaczył wtedy postać nie-
zwykłą, siedzącą na drugim brzegu, majestatem widoczną, o pięknej 
twarzy, na której wielka moc jaśniała teraźniejsza i ta, co przeminęła, 
i ta, co nastąpi. Wielka wiedza się stała, poczuł ją w sobie Bolesław, 
poznał, że to Pan na drugim brzegu siedzi, ubrany w długi biały 
płaszcz, do stóp. Gdy Słońce całą swoją wielką tarczą rozświetliło ży-
cie na wyspie, w rzece, na drzewach, w zaroślach, wszystko wokół, 
a stworzenie wszelkie swoimi językami rozmawiać zaczęło, Pan w tej 
jasności wstał i przez wodę, ale po wodzie, podszedł do Bolesława 
i usiadł obok niego, zaczęli rozmawiać ze sobą o trudnym życiu, jak 
uchronić innych przed wszelkimi błędami, których poznać ludzkość 
nie może, a są wszędzie.

Zdzis ław Lomperta

Sługa Sług Bożych –  bajk a  o  n aro dzi n ach  Bo l e s ław a
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Doświadczyłeś życia wszystkiego, posiadłeś wiedzę wielką, 
umiesz swoją wolę i myśli wyrażać językiem, a myśli twoje są ogrom-
ne, dlatego powierzam ci misję sługi sług moich. Byłem zawsze przy 
tobie, lecz dopiero teraz pierwszy raz mnie widzisz, jednak rozmawia-
my ze sobą, jakbyśmy znali się zawsze – powiedział Pan. Potem jesz-
cze długo ze sobą rozmawiali, ciągle się widywali.

Bolesław został w swoim kraju i daleko na Wschód poza jego gra-
nicami sławnym wojownikiem i nauczycielem, bowiem nauczał ludzi, 
jak uniknąć gniewu Bożego. Gdy minęło 1047 lat, widziano Pana, jak 
rozmawiał z dwoma braćmi, jeden z nich mieszka w Krakowie, a drugi 
niedaleko Morza w Lidzbarku. Nikt nie wie, o czym rozmawiali, pew-
nie o kraju, którego pamięć mają rozsławiać po świecie.

Aleksander  Puszkin,  Bajka o rybaku i  z łotej  rybce
I l .  Jul ita Wiench
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Niech będzie pospolita. Wulgarna kelnerka z podrzędnej tawer-
ny. Jej oczy niech będą czarne, usta czerwone, a policzki blade. Niech 
ma na imię Anzu, Fumi albo Amida. Niech ma w końcu więcej szczęścia 
niż rozumu, on i tak ostatecznie nie przydaje się na nic. Jej stara su-
kienka niech służy za podręczną pamięć o kochankach, których wcze-
snym rankiem znajdowano na ulicy.

Albo inaczej. Niech świeci piszczelami z barokowych chmur. 
Z wulkanami bladych oczodołów. Niechaj będzie blisko, pod ręką, 
a w końcu niech przyjdzie nieproszona. Bez pytania. Stanie obok i po-
wie: dawnośmy się nie widzieli.

Bądź jak u Kuniyoshiego. Dźwięczący szkielet w odcieniach sza-
rości. Uśmiechnięty, wyraźnie. Wezwany przez czarownicę Takiyasha, 
aby rozprawił się z tymi, którzy wysłali na śmierć jej ojca Masakado.

Już myślałem, że nigdy się nie uda, a jednak stoję przed nim. 
W chłodnej sali British Museum. I gdyby tylko dane mi było zostać 
z nim sam na sam. Czas odrzucić beznadziejne pragnienia i zgodzić się 
na to, aby podzielić się nim z innymi. Z opasłym Słowianinem, którego 
pod przymusem przyprowadziła tu żona, nuworyszka z kapeluszem 
na głowie i kilogramem złota porozwieszanym na wszystkich możli-
wych kończynach jej ciała. Z tą zgrabną Niemką, która przypomina mi 
Katarzynę. Uśmiecha się do mnie i wiem, że coś nas łączy. Patrzymy 
na Kuniyoshiego. Widzimy wnętrze zrujnowanego pałacu w Somie. Po 
lewej ona, księżniczka odczytująca wyroki. Łososiowe kimono jakby 

nie zdradzało jej zamiarów. Ale już szkarłat ceremonialnych spodni 
bakama przepowiada krew. Ten kolor śmierci mają też pochwy dwóch 
mieczy, rękawy kimona przykucniętego mężczyzny. Cały tryptyk jest 
jednak w większości monochromatyczny. Tylko połamane zasłony, 
barwy żółtej ochry oraz przylegające do nich skrawki tkaniny w od-
cieniu indygo i pruskiego błękitu równoważą całość. Do tego dzika 
roślinność, potęgująca atmosferę zrujnowanej siedziby; roślinność, 
która wtargnęła do środka, by rządzić niepodzielnie.

Krajobraz rozciągnięty w liniach równoległych. Cienie, wpadają-
ce tu przez połamane zasłony, które Kuniyoshi przedstawił za pomo-
cą czarnych pasów, gdzieniegdzie szarych kropek okupujących podło-
gę, przybliżają nas do nieuchronnego końca. Odwracam głowę i chcę 
jej powiedzieć, że to jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie widzia-
łem. Lecz jej już nie ma. Pozostał tylko jagodowy zapach jej perfum. 
Chrząkanie Słowianina.

 Cały dramat rozgrywa się w płytkiej przestrzeni. Obraz, choć 
jest tryptykiem, malarz podzielił w istocie na dwa światy: kolorowy 
świat żywych i monochromatyczny świat umarłych. Oto jest strach. 
I złość rozpisana na twarze.

Pozostaje czekać. Na tubalny głos bębnów, wysokie tony fletów. 
I czerwone usta.

Londyn 2012

UTAG AWA KU NIYOSHI 
       a lbo teatr  śmierc i
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W tej historii dziewczyna nie jest ani piękna, ani młoda, ani nawet 
dobra. Dziewczyna, a właściwie kobieta, to Emilia – lat prawie czter-
dzieści, kilo stanowczo za dużo. Samotna, mieszka z rodzicami, nie 
znosi swojego szefa. Brzmi znajomo? Czy Sieniewicz napisał Spowiedź 
Śpiącej Królewny pod publiczkę? Dorabia w literaturze kobiecej? Emi 
najpierw powrzeszczy feministycznie, że nie potrzebuje mężczyzny, 
założy firmę, odniesie międzynarodowe sukcesy, ale potem spotka 
„tego jedynego”, który ją obudzi ze snu obojętności swoim namięt-
nym uczuciem (zrodzonym oczywiście z głębokiej przyjaźni) i pozwoli 
jej narodzić się na nowo? I Emi zrozumie, że błądziła, założy gospodar-
stwo agroturystyczne na Mazurach i przy kominku będzie snuć rozwa-
żania o tym, jak bardzo się myliła? Że wtedy naprawdę śniła, a teraz 
żyje na jawie i ma odwagę być szczęśliwa…

Czego uczy nas baśń o Śpiącej Królewnie? Że nasz los od uro-
dzenia jest ustalony przez innych i nie mamy na niego wpływu? Że 
nasza rzecz to „wiernie (!) czekać”, aż nas jakaś zewnętrzna siła 
(zwykle męska, choć i rola dobrych matek-wróżek nie jest bez zna-
czenia) wyzwoli i poprowadzi do bram szczęścia? No tak, w skrócie 
właśnie tego. Każdy, kto zna choćby nazwisko Sieniewicz, spodziewa 
się wywrócenia takiego schematu do góry nogami. I spodziewa się, 
choć tylko po części, słusznie. Wiele elementów baśni pisarz wykorzy-
stał, pokazując w negatywie. Najważniejszym z nich jest sen Śpiącej 
Królewny: w baśni pominięty milczeniem czas biernego oczekiwania, 
niewart wspomnienia i refleksji – u Sieniewicza jako rozbudowane 
monologi wewnętrzne, w których Emilia odzyskuje swoje ja, swój ję-
zyk (w pozostałych częściach powieści występuje narracja trzeciooso-
bowa) i swój „życiowy” cel – śmierć. Śmierć jest tu ucieczką ku wol-
ności, jest aktem autokreacji, ukrytym w pozornie biernym napadzie 
narkolepsji. Ale czy Emi ten akt się udaje? Pierwsza próba – tabletki 
– kończy się niepowodzeniem: Emilię budzi z martwych Głos, Baran, 
On, pierwszy Mężczyzna. Budzi wbrew jej woli grzmiącym „Powiadam 
ci, Królewno, wstań!”, bo „wolność może przyjść (…) wyłącznie z ze-
wnątrz. (…) Wolnością możesz być wyłącznie obdarowana”. Druga 
próba – powieszenie – jest jeszcze bardziej żałosna. Już, już Emi wiąże 
– jak krawat! – swój samobójczy sznur, już, już ma odepchnąć nogą 
starego Singera, gdy pojawiają się jej rodzicie oraz byli kochankowie. 
„Co zrobić z matuchną, tatuśkiem! Co począć ze stadem Misiów, któ-
rzy chcą przyłączyć się do mojej ucieczki? Ba, może nawet kombinują, 
jak przejąć nad nią kontrolę”. Emi rezygnuje z kolejnej próby, wraca na 
jawę, do świata żywych, bo śmierci w takim tłumie „nie można już na-
zwać ucieczką”, bo jest pewna, „że [zabierze] ich wszystkich ze sobą, 
stratują pola pępowinowe, a [jej] śmierć będzie samobójczą parodią”. 
Trzecią próbę – utopienie – niweczy pojawienie się diabła, pachnącego 
cynamonem, kuszącego Emi bogactwem, ciałem niczym jerozolimska 

świątynia i wszystkimi pokoleniami kochanków z rodowodem i bez (za 
jeden malutki pokłonik). Emi wymyka się z szatańskich łap, nie da ani 
świeczki, ani ogarka. Wszystko chce zachować dla siebie.

Emi nie chce po prostu umrzeć – chce zrobić to według własnego 
planu i na własnych zasadach. Na jawie i we śnie, codziennie walczy 
z próbami wywierania na nią wpływu. Każdy mężczyzna, każdy Miś, 
planuje ulepić ją i ukształtować po swojemu, zrobić z niej Dziuńdzię 
według własnego pomysłu. Emi podporządkowuje się naskórkowo, 
zewnętrznie, jej życie na jawie jest tańcem marionetki według planu 
(z wyjątkiem najszczęśliwszych, tajemnych chwil z Ptasim Mleczkiem 
i e-podrywów na fajsie), a skrycie wciąż planuje ucieczkę. A jednak 
i ta czwarta próba – zakończona sukcesem – nie jest aktem zupełnie 
samodzielnym. Emi przechodzi przez morze za Śmiercią-Mojżeszem, 
trafia na pępowinowe pola i rodzi się na nowo w upragnionym życiu 
wiedźmy. Czy rzeczywiście „wolność może przyjść (…) wyłącznie z ze-
wnątrz”? I niby wszystko jest w porządku – happy end i nowy początek 
– strona Bandy Bajkowych Cipek założona, dekalog cobietusa-Wallen-
roda napisany, ofiary misiowe wybrane. Walka trwa! Tylko dlaczego 
Śmierć miała postać biurowej Dziuńdzi? Dlaczego, mimo że niezmien-
na, musi iść z duchem czasu? I dlaczego Emi życie na jawie zaczyna 
od podszywania się pod Dziuńdzię doskonałą, od warzenia tajemni-
czej strawy w kuchni? Ej, księżniczki, królewny, nie dajcie się uśpić!!! 
To może być zwykła zupa!!!

Mówiąc o Sieniewiczu, nie sposób nie wspomnieć o jego wyjąt-
kowym talencie pisarskim, mimo że odrobinkę niekanonicznym. Bo ta 
proza to jednak językowy cross z przeszkodami. Zmęczy się nieludzko 
ten, kto oczekuje szerokiego strumienia spokojnie prowadzonej fabu-
ły – zdań gładkich, odpowiednio długich, wyważonych i niezbyt stro-
mych, widoków pięknych a niejaskrawych, lekkiego powiewu uczuć, 
bohaterów przyjemnych, choć nie nudnych. O nie! Czytać Sieniewicza 
to jak biec przez warmiński las po błocie, czasem w deszczu, czasem 
w letnim zaduchu – gdzie raz górka, raz dołek, z ziemi znienacka wy-
stają korzenie, piasek zdradziecko się osuwa, a kałuże głębsze i bar-
dziej szlamowate niżby się zdawało. Znajome twarze wykorzystanych 
niecnie konstrukcji językowych, schematów kulturowych i stereoty-
pów oraz fraz znanych z literatury (tej kanonicznej i tej popularnej) 
okazują się maskami wykrzywionej złośliwie gęby. Kto lubi takie roz-
rywki, fałszywie oznakowane ścieżki wiodące na manowce, wertepy 
i gruzy językowe, ten – choć zdyszany i zdeptany – jednak się zachwy-
ci. A ten, kto nie lubi? Są i inni pisarze…

Mariusz Sieniewicz,  Spowiedź Śpiącej  Królewny ,  Kraków, Znak,  2012.
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S ienie wiczowski  sen o  znie/wyz-woleniu*

Syl w i a  Bi a ł ecka
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spóźnienia

krzyk graniczący ze śpiewem
faluje na powierzchni jak nadmiar ciała
kto wie tak naprawdę ile ciała jest w ciele

zaczyna się od sklepu
kupno pierwszej ławki w pierwszym rzędzie
nie daje pierwszeństwa
na wszystkich poziomach we wszystkich klasach

ogólne po warstwie odrywane szczegóły
powolna zamiana w plaster
w apteczce z czerwonym krzyżem
czerwone to krew
krzyż to podstawa

poruszanie tematów
problem z ich zatrzymaniem
bicie serca
bójka wywoływana przez zdjęcia

rozdzielanie partycypowanie w mięsie
które też ma swoje nerwy
wybuchy radości
pluje na ziemię
to w nią wsiąka
i zostaje z wytrzeszczonymi oczami

elipsa

wszyscy skaczą z radości bez spadochronu
mówią jak to pięknie jest umierać
kilka razy dziennie
i zbierać się bo robi się późno

trzeba wrócić kierunkiem wracającym
z GPSem przebranym za drogę
przechodzisz mapę i dochodzisz do wniosku
że tak naprawdę to masz ją w czterech stronach świata

ciągniesz zapałkę wyciągasz pożar
mówią że z tego się wychodzi
ale bez ugaszenia pragnienia

P iotr  Parulsk i

duchowny logopeda

giąć gnieść rozciągać dopasowywać
rozmowę z naczelnikiem w pracy
kiedy spróbowało się nie służbowego jedzenia
i romansowało z kupkami a nie pełnymi kubkami

uzda założona na pikowanie
pik pik
jeszcze się wymsknęło
pilotowi pierwszej zmiany
który zmienia majtki w locie
i trzeba przyznać że robi to z polotem

ale my nie o tych skrzydłach
które się nie ruszają a lecą
my jesteśmy skończeni tutaj i na miejscu
dzwonimy po pomoc
nie wybiegając za bardzo w
bardzo w
bardzo www
bardzo wierzę
że coś w tym jest

ikar wymienia płyny hamulcowe

dopiero teraz zaczynamy
wycierać kurz palcami
zlizujemy ale kubki
nie znają takiego smaku

a dzieci bawią się na placu
wielka fontanna tryska
wystarczy dla wszystkich tej cieczy

ktoś inny uzupełnia
płyny hamulcowe
żeby znowu nie uderzyć w samochód sąsiada

na niebie pomiędzy jednym lecącym ptakiem 
a drugim odległość jest idealna
dlatego ludzie nie latają
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P a n o r a m a  P o e t y c k a
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VariArt

Wielbłąd

Drogą 
ruchliwą tylko w sferze drobinek 
złocistego piachu
Spaceruje samotnie wielbłąd z jednym garbem
Ni to dom jak u ślimaka
Ni to wyrosłość kręgosłupa
do zoperowania
Lecz pokarm dla żółto-brązowego mięsa 
co wysycha z ludzkiej drwiny
Bo nie przejdzie ulicami wielkiego miasta
Umarłby od blasku spojrzeń 
Na pierwszej przecznicy Nowego Yorku

***

Czarna łata na mapie Twoich myśli
Czar na strunie sprośne wygrywa dźwięki
Na C zarumieniły się policzki
Melodia gestu zatrzymała się przed wstydem
Przejaśniało niebo
Chwała orkiestrze

Mamo

Mamo
To jak brak słów
W braku tchu
W otchłani rajskich barw

Mamo 
To dla Ciebie ten raj
Kiedy odejdziesz w spacer
Po otchłani
Dla mnie brak tchu

Aleksander Puszkin, Bajka o rybaku i złotej rybce
Il. Julita W

iench

P a n o r a m a  P o e t y c k a
A n n a Buch al skaPiotr  Bierżyńsk i

Zabawki

widziałem słonia w składzie porcelany 
i lustro Alicji 
kłamstwem jest śmiertelność ołowianych żołnierzyków 

co z tego 
że Maleństwo nie ma ojca 
i klapnięte uszko misia 
ryczałem jak bóbr gdy Chłopcy z Placu Broni 

obecnie bawię się kolejką 
i codziennie wysadzam most

Labirynt

w bezpardonowym uścisku 
myśli ugniatane 
daremne oczekiwanie Ariadny 
korytarze mrocznością obślizgłe 
i wiecznie jednokierunkowe 
na mapie skojarzeń fałszywych 
kompas nie działa 
i mech gdzieś zaginął 
latarnie już dawno zagasły 
po strzałkach dziecinnych 
jedynie prawdziwych 

wkroczmy w jednolicowość



VariArt12
03/2012

o
l

s
z

t
y

ń
s

k
i

e
 p

o
k

o
l

e
n

i
e

 ‚ 5
2

Hanna Brakonieck a

Z  cy klu  „Zabawki”

Koral ik i

Najważniejsze, żeby nikt nie widział, nie odkrył tajemnicy. Cały 
czar by wówczas prysł. Najpierw trzeba wykopać maluśki dołek. 
Potem palcami w piasku rysować rozety, kwiatki, równiutko, mięciut-
ko. Przestrzeń wokół zamyka się w szklany klosz. Nikt nie ma dostępu. 
Jest czarownicą, układa kolorowe szkiełka w okrągłe wielopalczaste 
klomby. Tajemnice. Cała płonie, serce bije coraz gwałtowniej. Świat 
zamiera w oczekiwaniu. Szkiełka pobłyskują w słońcu. Jeszcze ostat-
nie spojrzenie. Można teraz zasypać. Na wieki wieków. Tylko ona i jej 
sekret.

Fe l iks

Żebyś wiedział, jak bardzo za Tobą tęsknię. Szczególnie od mo-
mentu, gdy przyszłam do mojej przyjaciółki i zobaczyłam jej pokój cały 
w pluszowych maskotkach. Zrobiło mi się tak smutno, tak tęskno, że 
zaczęły mi kapać łzy. Dominika pobiegła po chusteczki. Śmiała się ze 
mnie. A ja nie mogłam się uspokoić. Tyle Ci zawdzięczam. Pamiętam, 
jak pierwszy raz Cię ujrzałam. Byłeś tak wielki! A ja taka malutka, czte-
roletnia, musiałam zadzierać głowę, żeby popatrzeć Ci w oczy. Twoje 
cudowne, czarne oczy. Zawsze, jak było mi smutno, byłeś przy mnie. 
Towarzyszyłeś w radości, bólu, bawiłeś się ze mną. Tylko beznadziej-
ny byłeś w te klocki. Przynosiłam pudło z klockami, rozkładałam je 
przed Tobą, a Ty natychmiast zasypiałeś. Nie mogłam Cię zachęcić, 
abyś je ze mną układał. Wieczorem przytulałam się do Ciebie i opo-
wiadałam Ci o moich małych smutkach i radościach. Zawsze byłeś. Na 
każde moje zawołanie. Do zwierzeń, marzeń, złości. Bo jak mi coś nie 
wyszło, coś mnie zdenerwowało, to nieraz oberwałeś. Ale zaraz Cię 
przepraszałam. Nie mogłam patrzeć na Twoje smutne oczy i spusz-
czoną głowę.

Gdy byłam mała, bardzo chciałam mieć rodzeństwo, teraz nie 
chcę. Niestety mam. Gdy urodzili się moi bracia, skończyło się Twoje 
dobre życie ze mną. Zupełnie Cię nie szanowali, obchodzili się z Tobą 
obcesowo i brutalnie. I w końcu zniknąłeś z mojego życia, Feliksie.

Tak, że gdy wczoraj zobaczyłam ten pokój Dominiki pełen zaba-
wek z dzieciństwa, wybuchnęłam płaczem. Z tęsknoty za Tobą, mój 
ukochany, niebieski, pluszowy misiu.

Moim Ciociom
Helence, Irence i Alince,

i Mamie Jagódce

D o mk i

Nie, nie bawiłem się samochodami... Budowałem domki z kloc-
ków. Mnóstwo wielkich domków. Miałem takie drewniane klocki. 
Wspaniałe było to budowanie. Sam się bawiłem. Samochodów też 
miałem kilka, ale to po to, aby pokazać kolegom, a nie dla własnej 
przyjemności.

Z bratem się nie bawiłem. Był pięć lat starszy ode mnie. Tylko 
z dziewczynkami z podwórka. Na podwórku to były zabawy! Krzaki. To 
one były naszymi najlepszymi zabawkami! Kiedyś w telewizji w nocy 
puścili horror Kobieta wąż. Wariowaliśmy ze strachu i zachwytu. Ktoś 
wymyślił zabawę w krzakach na podstawie tego horroru. Wybrana 
osoba goniła pozostałych, a potem z zasłoniętymi oczami musiała do-
tykając dłoni odgadnąć, do kogo należą. Najbardziej lubiłem dotykać 
dłoni chłopaków. Musiały jednak upłynąć lata, żebym tę oczywistość 
mógł sobie wytłumaczyć.

Ale miałem jednego kolegę, już jako nastolatek, który był naj-
większym chuliganem w okolicy. Do tej pory nie mogę się nadziwić, 
że chciał się ze mną przyjaźnić. Wszyscy się go bali, ja trochę też, a on 
szukał mojego towarzystwa. Ciekawe dlaczego...

Co czytałem? Baśnie, przede wszystkim baśnie. A baśnie war-
mińskie pełne kłobuków, strzyg i diabłów najbardziej mnie urzekały. 
Bałem się ich, z drżeniem otwierałem książkę, a potem nie mogłem 
się oderwać. Miałem takie wspaniałe miejsce między regałem, a ka-
loryferem pod oknem, z pół metra szerokości. Tam czytałem. Od trze-
ciego roku życia.

Największą pretensję do siebie mam za mojego brata. Że nie wy-
korzystałem czasu, który z nim spędziłem. Prawie się z nim nie bawi-
łem. A on był takim wspaniałym bratem. Zawsze mnie bronił, opie-
kował się mną. Dzielił się każdym cukierkiem, ciastkiem, które do-
stał. Ja to wykorzystywałem egoistycznie. Okropnym byłem dziecia-
kiem. Przy ludziach, przemiły, słodki chłopczyk, a z rodzicami i bra-
tem wstrętny bachor. A mój brat był podobny do mamy. Miał delikat-
ną urodę. Wrażliwy, subtelny, dobry. Umarł, gdy miał czternaście lat. 
Nie wykorzystałem czasu z nim...
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Szmaciana la la

Ja miałam tylko jedną lalę ze szmatek. Mama mi zrobiła. Jedyna 
moja zabawka. Ciągle się nią bawiłam, bardzo ją kochałam. No, jak to 
„jak miała na imię”? Ala! Oczywiście tak jak ja. Chowałam ją na noc 
w duchówce, w takim schowku w piecu w pokoju. Wstawiało się tam 
potrawy, żeby były ciepłe. Pod tym piecem, kiedy już wszyscy opu-
ścili dom i zostałyśmy same, mama śpiewała mi piosenki. O sierotce, 
o Piłsudskim. Dobrze nam było, jak byłyśmy tylko we dwie.

Zawsze przed rozpaleniem w piecu mama sprawdzała, czy mo-
jej lalki nie ma w tej duchówce, ale raz niestety nie sprawdziła i szma-
cianka się spaliła. Bardzo rozpaczałam, przecież to była jedyna moja 
zabawka.

Wiesz, jak wczoraj pytałaś mnie o zabawkę, to przypomniała mi 
się piękna lalka, z porcelanową głową, która siedziała na tapczanie 
w pokoju mojego brata, a twojego wujka, Wacka. To była lalka Ewy, 
jego córki. Bardzo mnie fascynowała, nie mogłam się napatrzeć i kie-
dyś wzięłam ją do ręki. Podbiegła Ewka, chciała mi ją wyszarpnąć, lal-
ka spadła na podłogę, głowa się pobiła. Awantura, wszyscy na mnie 
krzyczeli, a przecież to Ewka ją zrzuciła.

Dlatego tak bardzo chciałabym, żeby moje wnuki miały mnó-
stwo zabawek, nie tak jak ja. Ostatnio kupiłam mojemu najmłodsze-
mu wnukowi wielkiego pluszowego słonia. Dałam synowi, żeby mu za-
wiózł, bo wnuczka i starszy wnuk już od nas dostali wielkiego misia 
i psa, a teraz ten słoń dla maluszka. Kiedy jednak po roku spytałam, 
czy mały bawi się tym, syn odpowiedział, że dawno go mole zjadły. 
W ogóle mu nie dali tej zabawki. W ogóle.

Za pa ch  mi o d u

Zapach miodu pamiętam z Bogaczewa. Ojciec dmuchał w roz-
żarzony węgiel drzewny miechem. Babcia w tym wielkim kapeluszu 
z woalem. Uciekaliśmy przed rojem pszczół, chowaliśmy się w sieni. 
A zapach miodu. Jaki piękny! To zapach mojego dzieciństwa. I wysy-
sanie miodu z wosku pszczelego. Co za smak, boski...

Biegałam też daleko za dom dziadków, daleko w ruiny domu roz-
walonego w czasie wojny. Wyszukiwałam w nich skarbów. Były nimi 
kawałeczki kolorowych kafli z pieca. Jakie piękne! Zbierałam je, ukła-
dałam.

Któregoś dnia znalazłam maleńką, porcelanowa laleczkę. 
Mieściła mi się doskonale w dłoni. Nie mogłam uwierzyć swojemu 
szczęściu. Chodziłam z nią przyciśniętą do serca. Uniesiona, zachwy-
cona.

Babcia zawołała mnie, abym poszła z nią do piwnicy. Zeszłam 
za nią po drabinie na dół. Była tam woda. Pamiętam jej czarną po-
wierzchnię. Jakaś studnia? I nagle moja laleczka wypadła mi z dłoni 
i zanurzyła się w tej piwnicznej otchłani. Rozpacz. Nie zdążyłam nawet 
nadać jej imienia...
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Kazimierz  Brakonieck i

Ś wi a d ect wo  uro d zeni a ,  a k t  zgo nu

Mistyk, ateusz, reporter chmur i śniegu,
urodzony z matki Zuzanny, zagłodzonej, ocalonej z rąk

Sowietów,
z ojca Jana, ciężko rannego przez Niemców i zabitego dla

uczuć.
Chory na poezję, na pamięć, na zło,
które też sam wyrządzał, bo był nadwrażliwy
i świadomy, że nie potrafi kochać tak,
jak bał się śmierci, jak kochał Jezusa, Matkę i Baczyńskiego.
Nienawidził Boga tyrana i Ideologa tyrana.
Ukształtowały go warmińskie śniegi, mazowieckie burze,
epifanijne książki, wędrówki samotne nad jeziorami,
medytacje rowerowe, miłość do żony i synów,
wreszcie humor, bo bez niego świat jest zbyt płaski.
W końcu pojął, że to nie śmierć jest transcendencją,
że trzeba wspomagać piękno, które nie ma wyjaśnienia,
współczuć i pokonać zło, które wzmacnia chaos,
że życie jest tylko przypadkowym wynalazkiem,
którego szlachetność jest aktem odwagi.
Nie poddał się, ale nie walczył ślepo.
Nie był głupi ani nieszczery.
Nie szukał szczęścia, ale wolności jego tworzenia.
Jest w każdym słowie, które przeczuł.
Jest w każdym uczuciu, które przeżył.
Jest w każdym kosmosie, który będzie tutaj.
Nigdy nie był jak tylko inaczej.

Wier sze z  tomu Chiazma ,

Zapis

Piszę w języku, który do mnie nie należy,
a który mnie wymyśla. Tworzy i wymyśla,
że nie jestem do końca stworzony na jego podobieństwo.
Co oznacza tyle, że powinienem być mu wdzięczny
za przywracanie do życia, kiedy on mnie ratuje
przed nierealnością istnienia. Język jest ocaleniem,
jest metafizyką mięsa, które mówi głuchym ciałem
zjednoczonym w języku niezrozumiałego świata.
Piszę w języku, którym jestem pisany
od stóp do oczu, od genitaliów po sumienie
i nie należę do niczego innego oprócz samego siebie,
którym nie jestem, kiedy jestem przez coś pisany,
co ma moje oczy, mój oddech, pragnienie.
Piszę martwy w języku żywym, który 
nie przeze mnie został stworzony.
Płynie przeze mnie krew przodków i potomków,
i tę krew mam w poezji, którą mam na języku.
Jak ją wykrztuszę całym wreszcie krwotokiem,
będę tym wierszem umierał, co jest ciałem moim.

który ukaże się pod koniec 2012 r. w Sopocie
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Tomek i  Ania

1
Spocony na swoim weselu w sierpniowy wieczór.
Tańczący z miłością swego życia. Szlachetni, piękni, młodzi.
Tulący się i czulący. Po studiach. Z przyszłością.
Ksiądz żartujący niezgrabnie o cielesnym szczęściu.
„Tylko tacy Polacy powinni płodzić szczęśliwe dzieci”.
Potknął się, wychodząc na progu, teść go podtrzymał.
Było duszno, z tyłu kręciła się spazmami burza.
Spocony na weselu i zimny pół roku potem w trumnie.
Spocony zimnym potem śmierci. Taki kształtny, męski,
wysportowany, a taki wciśnięty w ostre trupie deski.
Na drodze leżał jak żywy, a był martwy. Motocyklista.
Bez przyczyny. Nowy motor, zdany egzamin aplikancki?
Euforia wiosny, szczęścia, miejsce niepoczytalne dla nikogo?
Nikt nie wierzył, że to on. Taki żywy, skromny i piękny.
Leżał obok drzewa, koło się kręciło, koło losu i straceń.
Leżał nieżywy, a wyglądał jak ożywiony. Jego uśmiech,
jego oczy, jego ręce długie i palce zwinne, jego zęby.
Jak znieść taki cios? Jak znieść z tej drogi ciało,
aby wstało i dzień potoczył się kołami urokliwego życia?
Taki męski, ale bezbronny. Taki rozumny, a jednak szalony.
W pędzie pogoni, ucieczki, wyzwolenia? W tym szumie
jesionów i lip, w tym szumie łamanych niewidzialnie kości?
Sam na sam z pędem pogoni, marzenia, pędem ucieczki?

2
Nie chciała wejść do mieszkania. Cała w czerni.
Nawet zegarek ściemniał. Młodziutka, smukła, piękna.
Zaraz zeszła i stanęła przy wyłączonym motorze.
Wysłała brata męża, który jej umarł. Zginął.
Przywieźli nam życzenia i kwiaty wielkanocne
z wiosennego ogródka przy tym lesie i zakręcie,
który już nigdy się nie wyprostuje. Nóż drogi,
który składany jest w trumnie przestrzeni.
Nie oddycha, a nawet już nie krwawi.
Nie weszła do domu, a nas i tak nie było.
Z synem pojechaliśmy na zakupy do marketu.
Drzwi otworzyła staruszka, moja teściowa.
Ze szczekającym psem u nogi. Z kotem na regale.
Spłoszyła się. Wiotka i delikatna. Cała w czerni. 
Nawet kiedy się zarumieniła. Jej cierpienie nieprzekazywalne. 
Okrutne, bez wytłumaczenia i pocieszenia.

Božena Němcová,  O zaklętej  s iostrze
I l .  Jul ita Wiench
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Ukończyla Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi (dyplom z malarstwa 
w pracowni prof. Romy Hałat w 1994 r.). W 2002 r. uzyskała sto-
pień doktora w dziedzinie malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, promotorem pracy był prof. Stanisław Andrzejewski.
Od 1996 do 2010 r. pracowala na Wydziale Sztuk Pięknych UWM 
w Olsztynie, ucząc rysunku i malarstwa.
Brała udział w licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą 
(Niemcy, Rosja, Portugalia, Hiszpania, Dania, Włochy).
W 2003 r. wyróżniona na Biennale Plastyki Olsztyńskiej „O medal 
Prezydenta” organizowanym przez BWA w Olsztynie.

Ważniejsze wystawy indywidualne:
1993 Galeria „Dada”, Łodź
1995 Galeria Związku Artystów Plastyków, Olsztyn
1998 Muzeum Sztuki Północnej Jutlandii, Aalborg (Dania)
1998 Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży, Olsztyn
2001 Galeria Radia Olsztyn
2002 Galeria Jednego Obrazu, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn
2003 „Spiseloppen” Gallery, Kopenhaga (Dania)
2003 Galeria „Rynek”, Olsztyn
2005 „Ode to Red”, Bean Bag Bohemia Gallery, Durban 

(Republika Południowej Afryki)
2006 Galeria „Zaułek”, Olsztyn
2008 Galeria „Amfilada” MOK, Olsztyn
2009 Galeria „Atelier  166”, Estoril (Portugalia)
2011 „Totem Polaco”, Galeria Ministerstwa Sprawiedliwości, 

Lizbona (Portugalia)
2012 „In Between”, Fabrica do Braco de Prata, Lizbona 

(Portugalia)
2012 „Pocztówki spod Świadomości”, Galeria „Na Piętrze”, 

Olsztyn
2012 „Lisbon Upside Down”, Galeria Salgadeiras, Lizbona 

(Portugalia)

Heart  & Arrow ,  acryl ic  on canvas,  30 x  30 cm Civi l ization I ,  acryl ic  on canvas,  30 x  30 cm

Annunciation ,  acryl ic  on paper,  70 x  100 cm

Deer ,  acryl ic  on canvas,  18 x  24 cm



„W tym, co teraz robię, interesują mnie sytuacje graniczne w życiu, takie jak: miłość, śmierć, strach, utrata..., opowiedziane w oniryczny, mało dosłowny 
sposób, za pomocą symboli, zilustrowanych przedmiotów, które z pozoru nic nie znaczą, lecz niosą pewne skojarzenia.
Odnajdowanie archetypów wspólnych dla wielu kultur, penetrowanie niejasnych wizji i wspomień z dzieciństwa”.

Desert  Is land ,  acryl ic  on canvas,  40 x  50 cm

Roots ,  acryl ic,  80 x  90 cm

Balance ,  acryl ic  on paper,  70 x  100 cm Thirsty ,  acryl ic  on paper,  70 x  100 cmFarewell ,  acryl ic  on paper,  70 x  100 cm

Two Brides ,  d iptych,  acryl ic  on canvas,  48 x  3o cm
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Ta historia jest o siostrach-syrenach, którym zdawało się, że zna-
lazły nad brzegami Jeziorka cenny skarb. Ta historia jest też o pięknym 
księciu, którego zła czarownica zamieniła w ogra. I, jak to w baśniach 
bywa, zło ma zepsute zęby, ale dobro i tak zwycięża.

Ale zacznijmy od początku.
Ten, kto wierzy w syreny, wie, że te magiczne istoty potrafią nie 

tylko odurzyć swoją niezwykłą urodą. Przede wszystkim mają siłę, 
której nie może oprzeć się zwykły śmiertelnik. Ich niezwykłe spojrze-
nia hipnotyzują nieostrożnych śmiałków, nie pozwalając im tak zwy-
czajnie odejść. Pewnego dnia Krzysiek spotkał dwie z nich. Miały dłu-
gie, jasne włosy i… tajemnicę.

Marzena to piękna młoda dziewczyna, przyszła studentka neofi-
lologii, elokwentna, obdarzona talentem do języków i zamiłowaniem 
do wielu sportów. Z pasją gra w kosza i pływa. Jest wierną towarzysz-
ką dziadka Zygmunta w jego żeglarskich wyprawach po iławskim je-
ziorze. Jeśli tylko coś ją zainspiruje, zdolna jest swoim małym autkiem 
przemierzyć pół świata. Pewna siebie, otwarta i szczera, czerpie z ży-
cia garściami.

Jej młodsza siostra to eteryczna i cicha Ania. Inteligentna, choć 
nieśmiała, miłośniczka gry w szachy, zafascynowana też kryptologią. 
Nic jej tak nie dodaje sił jak spokój lasu. Z podziwem, ale i z „igieł-
ką” w sercu obserwuje kolejne podboje Marzeny, marząc w skrytości 
o wielkim, prawdziwym uczuciu. I żyłyby tak dziewczęta obok siebie, 
zamknięte we własnych światach, gdyby nie los, który niczym znudzo-
ny czarownik, postawił na ich drodze urodziwego chłopca.

Czy już spodziewacie się intrygi na miarę Aliny i Balladyny? 
A może czujecie nosem konflikt zazdrosnej Afrodyty z niewinną 
Psyche? Nic bardziej mylnego. To nie bajka o niegodziwych siostrach 
Kopciuszka, a raczej opowieść o prawdziwej siostrzanej przyjaźni, 
naturalnym i szczerym związku, który opiera się wszelkim przeciw-
nościom.

Tę współczesną baśniową historię napisała Anna Łacina1. 
Pisarka, która ma na swoim koncie kilka bardzo udanych książek, 
w tym wyróżnione prestiżowymi nagrodami. Telefony do przyjaciela 
to najnowsza z jej powieści, która przenosi czytelnika na Mazury, do 
Iławy, a także do malowniczego Gniezna. Autorka jak wprawny ga-
wędziarz z początku niewinnie zaprasza nas do przekroczenia progu 
domu państwa Madejów, by po chwili wciągnąć w wir wydarzeń 
z życia całej rodziny. I już nie możemy tak po prostu odejść od stołu, 
na którym babcia Zofia właśnie położyła świeżo upieczoną szarlotkę. 
Jej zapach niczym magiczny eliksir otula nas poczuciem bezpieczeń-
stwa i stabilności. I dobrze, bo na bohaterów, jak w prawdziwym życiu, 
czekają różne niespodzianki, nie zawsze miłe.

Anita  Romulew i c z

S yreny,  ogr y  i…  kar ły

Z każdym kolejnym dniem lata siostry dowiadują się czegoś 
nowego o sobie i poznanych ludziach. Odkrywają, jak łatwo rani się 
bliskich, i jednocześnie, jak trudno naprawić błędy. Doświadczają 
zazdrości, poczucia krzywdy i odrzucenia. Mają też okazję przeko-
nać się, że wymarzony książę może czekać nie na białym koniu, ale 
„pod telefonem”, i mieć postać…, no cóż…, przy niemałej nadwadze 
już raczej nie żabki, ale ogra. Pozostałe postaci są zarysowane równie 
wyraziście. To ludzie jak żywi, więc mają pod skórą i diabła, i anioła. 
Jednych się lubi od początku, innych niekoniecznie. Do tych pierw-
szych zaliczyć można z całą pewnością narwanego dziadka Zibiego 
i jego energiczną żonę uprawiającą nording ploting. Nawet zagubiony 
Skrzypi, który – choć „daje plamę” – jest w porządku. Nie sposób za 
to przekonać się do egoistycznej postawy Beaty czy wyrachowanego 
Quby, nie mówiąc już o jego ojcu. Świat w Telefonach do przyjaciela nie 
jest czarno-biały, dlatego tak dobrze się czyta tę powieść.

Autorka stworzyła głęboko przemyślaną rzeczywistość z barw-
nie opisanymi postaciami. Zasługuje tym bardziej na uznanie, że od-
ważnie, lecz dużym wyczuciem, w jednej opowieści poruszyła kilka 
bardzo trudnych tematów – w tym inicjacji seksualnej i przemocy. 
Otwarcie i przejmująco śle do młodego czytelnika przekaz: bądź 
ostrożny! Mimo tego nie tworzy tematów tabu, nie szokuje, nie stra-
szy. Jej powieść jest raczej baśnią, którą napisała po to, by pomagała.

Książka Anny Łaciny ma jeszcze jedną zaletę – naprawdę 
pięknie i z humorem opowiada o niepełnosprawności. Niemożliwe? 
A jednak. Autorka splata wątki, buduje napięcie i wciąga w sercowe 
potyczki sióstr, wykorzystując w tym celu zabieg klasycznej komedii 
pomyłek. Urocza flirciara i nieśmiała romantyczka – łudząco do siebie 
podobne. Przy czym tylko jedna z nich jest niepełnosprawna i po-
rusza się na wózku. Ale nie dajcie się zwieść pozorom. To również 
jedna z nielicznych pozycji, która w tak mądry sposób konfrontuje 
rzeczywistość tzw. normalsów i wózkersów. Ogromny dystans nie-
pełnosprawnych bohaterów do własnych ograniczeń to zaledwie 
początek. Jakże godne pożałowania wydają się czytającemu zgorzk-
niałe kobiety i ich komentarze:

„- O! Zobacz! Dziewczyna na wózku – Biedactwo! Taka mło-
dziutka!

- Druhna na wózku?
- Tak mi szkoda tej blondyneczki na wózku (…) – Taka młoda, 

taka ładna (…) ale co jej z tego przyjdzie? Nikt przecież takiej nie 
weźmie…”.

Telefony do przyjaciela to ciepła opowieść o ludziach zdrowych 
i silnych, choć nie zawsze sprawnych. To historia o tym, że świat pełen 
jest emocjonalnych karłów, ale jak to w baśniach bywa – zawsze moż-
na spotkać na swej drodze łagodne i dobre olbrzymy.

Anna Łacina,  Telefony do przyjaciela ,  Warszawa, Nasza Księgarnia,  2012. 

1 Autorka publikuje powieści  obyczajowe adresowane do starszej  młodzieży jako 

Anna Łacina,  natomiast  książki  dla dzieci  młodszych oraz fantastykę jako Anna 

Zgierun.
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Każdy region ma swoje straszydła, upiory, ożywione horrory 
z jakichś snów, cieni, zimowych opowieści. Jednak warmińskie stra-
chy w ludzkiej pamięci niemal pomarły, jedynie Smętek, pruski bożyc, 
oraz kłobuki przetrwały dzięki literaturze w zbiorowej świadomości. 
Niektóre z regionalnych zmór i koszmarów zdołały przeżyć niejako 
w „masce ogólnopolskiej” – np. utopce. Ale czy ktokolwiek z miesz-
kańców Warmii i Mazur wie, że mieliśmy własnego krajana-specjalistę 
od wciągania pod wodę, czyli Topicha? Jednak jest nadzieja... – pamięć 
o zapomnianych strachach odnowiła warmińska wieś Węgój w gminie 
Biskupiec i to w sposób atrakcyjny oraz nietypowy. Dyrektorka miej-
scowego Zespołu Szkół, Teresa Kacperska, została pomysłodawczynią 
tematycznej gry terenowej, zaś w jej organizację zaangażowali się 
mieszkańcy Węgoja. Przebrali się za legendarnych mieszkańców pól 
i lasów Warmii, i zaczęli straszyć ile sił!

Celem tej inicjatywy było jednak nie tylko przywrócenie i po-
pularyzacja wierzeń oraz tradycji warmińskich, lecz także (a może 
przede wszystkim?) bardzo współczesny marketing lokalny, którego 
pożądanym owocem powinno być przyciągnięcie turystów. Zmory 
i diabły bowiem niewątpliwie powiększają malowniczość każdej wio-
ski, a co za tym idzie jej atrakcyjność turystyczną. Nie na darmo tak 
wiele polskich miast i wsi posiada wyjątkowo groźne lub odrażające 
duchy i diabły rezydujące na zamkach i we dworach.... W Węgoju te-
ren opanowało aż dziewięć starodawnych straszydeł, m.in: Smętek, 
który zaczął nawiedzać okoliczne lasy, Topich zaanektował jezioro, 
a Warmiński Diabeł – miejscowe pola. Każdy z nich wykazał się mi-
strzostwem w swojej specjalności: pierwszy z wymienionych zwodził 
błądzących, drugi próbował wciągnąć pod wodę nieuważnych mło-
dzianków, trzeci – kusił ciekawskich, aby zdobyć ich dusze. Jakby tego 
było mało, między zabudowaniami Węgoja na niczego nie spodziewa-
jących się wędrowców nagle opadały zmory z Czarownicą-szeptuchą 
na czele! Spotkania z dziewięcioma baśniowymi stworami stanowiło 
kolejne przystanki gry terenowej, z których każdy stanowił jednocze-
śnie zadanie do wykonania. Jego prawidłowe wykonanie stanowiło 
jedyną możliwość wykupu nieszczęsnych śmiertelników-uczestników 
z łap poczwar. Podobno starcia z węgojskimi strachami wcale nie były 
łatwe... – dlatego atmosferę ocieplała miejscowa kapela „Węgojska 
Strużka”. Ponadto Węgój – aby jeszcze bardziej uzasadnić opinię o pa-
nującym w nim strasznym klimacie oraz miano „Wioska Warmińskich 
Straszydeł” – zyskał również rzeźbione figury, czyli wizerunki owych 
legendarnych strachów regionalnych...

Podobne inicjatywy są znakiem czasów – polska wieś zmienia się 
pod względem gospodarczym oraz mentalnie. Dzięki spokojowi i bli-
skości – nieskażonej na Warmii – natury pozostała dla wielu bardzo 

atrakcyjnym miejscem osiedlenia, jednak nie może sobie pozwolić na 
zastój w zakresie akcji marketingowych, gdyż spowodowałoby to stra-
ty agroturystyczne, jak również wybitne zmniejszenie liczby nowych 
osadników. Dotacje unijne wspomogły rozwój licznych miejscowości, 
ale terminy ich realizacji już się kończą. Opisana akcja mieszkańców 
Węgoju czy inne podobne (np. anielska promocja warmińskiej wsi 
Aniołowo), stanowią świetne nowe źródło dofinansowujące, przy-
mnażając turystów, a co za tym idzie – dalszy rozwój miejscowości – 
np. w zakresie rozbudowy infrastruktury. Jednocześnie trzeba podkre-
ślić, iż najważniejsze w takich inicjatywach są kreatywność, zaangażo-
wanie i integracja miejscowej społeczności. Węgojska gra terenowa 
połączona z widowiskiem regionalnym była wszak kolejnym projek-
tem miejscowej grupy działania, czyli Węgojskiego Stowarzyszenia 
Edukacji Lokalnej „Cel”, który w ciągu dwóch lat (2009-2010) zyskał 
ponad 100 tysięcy złotych na jedenaście różnorakich projektów. 
Dotyczyły one przede wszystkim rozwiązania kolejnych problemów 
szkolno-oświatowych (w tym miejscu warto wspomnieć imponujące 
,,Komputerowe Muzeum Wsi Warmińskiej”, popularyzujące wiedzę 
o historii i zabytkach Węgoju), jak też promocji nowoczesnego, zdro-
wego stylu życia. Jednym z nich była właśnie „straszna gra terenowa”, 
która wskrzesiła zapomniane potwory krajobrazów Warmii. Bogata 
tradycja naszego regionu czeka na podobnie świeże pomysły.

Gra terenowa połączona z widowiskiem regionalnym odbyła 
się 15 maja 2012 r. W węgojskiej zabawie uczestniczyli turyści, dzieci 
z zielonych szkół oraz uczniowie z Ciechanowa.

A n n a  Rau

„W ar miń skie  Straszydła”  zaczęły  grać
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Józef  Jacek Rojek,  Figle i  psoty Klobuka niecnoty
I l .  Jul ita Wiench
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An n a  Wysoc ka

W sierpniu, tuż po zakończeniu prac remontowo-moderniza-
cyjnych, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie powróciła do 
swojej siedziby – do historycznego budynku przy ulicy 1 Maja 5. Ta 
okazała willa została wybudowana w 1879 r. na obrzeżach zabudo-
wy Olsztyna – przy ówczesnej ulicy Dobromiejskiej pod numerem 7. 
Początkowo podmiejska rezydencja, dzięki dynamicznemu rozwojowi 
miasta, szybko znalazła się w samym jego centrum...

Piętrowa budowla z poddaszem została zbudowana na solid-
nych piwnicach z charakterystycznymi, sklepieniami układającymi 
się w jodełkę. Bryła główna budynku powstała na planie wydłużonego 
prostokąta, z bogato zdobioną elewacją, detalami dopracowanymi 
w każdym szczególe, od frontu z trzema ryzalitami ujętymi w pilastry, 
z których środkowy z podcieniem arkadowym ozdobiony był na całej 
swojej długości balkonem. Dodatkowo willę wyróżniały, poza arkado-
wymi podcieniami portyku głównego wejścia, ozdobne pilastry, kla-
sycznie rozplanowane okna wykończone frontonikami na konsolach 
oraz boniowanie ścian. W XIX w. fasadę budynku wieńczyła figura, 
prawdopodobnie Temidy, a na bocznych ścianach fasady znajdowały 
się ozdobne wazy. Elewacje ścian bocznych wilii też były bogato zdo-
bione ryzalitami zamkniętymi pilastrami, z frontonami, na których 
również umieszczono ozdobne wazy. Do piętrowej willi z poddaszem 
jeszcze przed 1913 r. dobudowano skrzydło, które niestety obecnie nie 
istnieje.

Pierwszym właścicielem budowli była prawdopodobnie rodzina 
Erdmannów. Wkrótce jednak przeszła ona na własność rodziny Rhode 
i stała się jej rezydencją, pełniąc jednocześnie funkcję renomowanej 
kamienicy czynszowej, w której mieszkali pracownicy magistratu, 
sądu, garnizonu wojskowego oraz inni lokatorzy. Jeden z właścicieli, 
Hermann Rhode, pod koniec XIX w. założył w wilii praktykę adwokac-
ką i biuro notarialne. Jako aktywny działacz społeczny na rzecz miasta 

i  jego mieszkańców w 1925 r. został wyróżniony tytułem Honorowego 
Obywatela Olsztyna. W swoim domu przez dłuższy czas gościł wielo-
letniego i zasłużonego dla Olsztyna nadburmistrza w stanie spoczyn-
ku, Oskara Beliana, aż do jego śmierci w marcu 1918 r.

Po śmierci Hermanna Rhode rezydencja rodziny została wła-
snością jego córki, Olgi Suckow, która wraz z mężem Albrechtem 
mieszkała w Poznaniu. Po śmierci męża wdowa powróciła do Olsztyna 
i tutaj wychowywała dwóch synów. Jeden z nich, Hermann Suckow, 
kontynuował prawnicze tradycje rodzinne: po studiach zamiesz-
kał w rodowej rezydencji, przejął po dziadku kancelarię i do 1937 r. 
prowadził w willi biuro adwokackie oraz notarialne. W 1935 r. ożenił 
się z absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Bukareszcie, artystką 
rzeźbiarką, Annemarie von Heydendorff, która kontynuowała swoją 
twórczość w Olsztynie. Stworzyła wiele portretów oraz małe rzeźby 
z gliny, brązu i terakoty. Annemarie Suckow-Heydendorff mieszkała 
w willi do stycznia 1945 r. Tuż przed wkroczeniem Rosjan do Olsztyna 
zdołała wraz z córkami opuścić miasto, w willi pozostawiła jednak 
cenne rodzinne kolekcje przedmiotów, m.in. duży księgozbiór liczą-
cy ok. 6 tysięcy tomów czy seklerską XVIII- i XIX-wieczną porcelanę 
z Transylwanii. Zastawa po wojnie trafiła do olsztyńskiego Muzeum 
Mazurskiego (choć ostatecznie wzbogaciła Muzeum Etnograficzne 
w Warszawie). Ostatecznie Annemarie Suckow-Heydendorff osiadła 
z rodziną w Bonn. Artystka zdobyła tam uznanie oraz szereg nagród, 
m.in. Nagrodę Mikołaja Kopernika Miasta Gelsenkirchen oraz Nagrodę 
Kulturalną Stowarzyszenia Prus Wschodnich (1973). Swoje prace wy-
stawiała zaś w całych Niemczech, we Francji, Hiszpanii, Belgii, Austrii 
i Rumunii. Zmarła 21 kwietnia 2007 r.

Drugi syn Olgi Suckow, Günther, po ukończeniu olsztyńskie-
go gimnazjum humanistycznego wyjechał z Olsztyna na studia. 
Swoje życie zawodowe związał z muzyką. Początkowo pracował jako 
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profesjonalny muzyk, a następnie został nauczycielem, choć rów-
nolegle zajmował się również komponowaniem. Stworzył utwory 
muzyczne m.in. do dzieł Agnes Miegel oraz Arno Holza. Pracował w 
wielu miejscowościach w Niemczech, lecz jako naprawdę związany 
emocjonalnie z Olsztynem często wracał tu na czas wakacji, urlo-
pów oraz świąt. W tym okresie w willi Suckowów często odbywały się 
spotkania rodzinne, a dom wypełniał gwar oraz muzyka. Po zakoń-
czeniu II wojny światowej Günther, podobnie jak inni członkowie ro-
dziny, także zamieszkał w Niemczech. W 1963 r. został uhonorowany 
Nagrodą Kulturalną Stowarzyszenia Prus Wschodnich. Zmarł w 1977 
r. w Wiesbaden.

W 1945 r. rodzinna rezydencja, nienaruszona w czasie działań 
wojennych, została zajęta przez wojska sowieckie. W upaństwowio-
nym budynku – już przy ulicy 1 Maja 5 – początkowo osiadła milicja, 
a następnie na krótko willę zajął Państwowy Urząd Repatriacyjny oraz 
Wojsko Polskie, które zorganizowało tutaj kasyno „Wiarus”. Jeszcze 
w 1945 r. Emilii Sukertowej-Biedrawinie, organizatorce biblioteki 
Instytutu Mazurskiego w Olsztynie, udało się odzyskać 120 wartościo-
wych tomów ze zbioru Hermanna Suckowa, składowanych w skanda-
licznych warunkach, w altanie ogrodowej na tyłach budynku. Wśród 
nich był m.in. wydany w 1835 r. słownik polsko-niemiecki Krzysztofa 
Mrongowiusza. Niestety większość księgozbioru uległa zniszczeniu.

W latach 50-tych XX w. w budynku zorganizowano przedszkole 
i żłobek, które działały do końca lat 70-tych. Po wyprowadzce tych in-
stytucji willa stała pusta, powoli niszczejąc. Dopiero w latach 80-tych 
rozpoczęta na sąsiedniej posesji budowa kina „Kopernik” spowodo-
wała, że w willi zorganizowano zaplecze ekip pracujących przy wzno-
szeniu gmachu. Po zakończeniu robót byłą rezydencję Suckowów 
planowano rozebrać. Na szczęście rozbiórka nie doszła do skutku. 
Ówczesne władze zgodziły się przeznaczyć budynek na tymczasowy 

lokal Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, bowiem w ciągu pięciu lat 
miała zostać wybudowana nowa biblioteka główna przy zbiegu ulic 
Piłsudskiego (ówczesnej Zwycięstwa) i Głowackiego. Stało się jed-
nak inaczej. W latach 1982-1985 przeprowadzono niezbędny remont 
kapitalny i adaptację rezydencji przy ul. 1 Maja 5 na potrzeby biblio-
teki. Rozebrano wówczas boczne skrzydło budynku oraz zniszczono 
charakterystyczne detale architektoniczne, obeliski w części dacho-
wej i elementy dekoracyjne elewacji. Biblioteka ulokowała w budyn-
ku swoje zbiory specjalne, muzykalia oraz czytelnię i wypożyczalnię 
literatury dla dzieci i młodzieży, a także dział administracyjny. Decyzja 
dotycząca rozbiórki nigdy nie została wprowadzona w życie, podob-
nie jak nie zrealizowano planów budowy nowej siedziby Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej. Zmiany ustrojowe w kraju spowodowały weryfi-
kację wielu planów.

Dawna rezydencja rodziny Rhode, znana także jako Villa 
Suckowa, dopiero w 1993 r. została wpisana do ewidencji zabyt-
ków. W 2010 r. gospodarz lokalu – Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
w Olsztynie, przystąpił do rewitalizacji swojej siedziby. Obecnie mo-
żemy podziwiać efekty ostatecznie dokończonej modernizacji.

Bibl iografia:

1.  Rafał  Bętkowski,  Olsztyn,  jakiego nie  znacie ,  Olsztyn,  2010,  s.  139.

2.  Jan Chłosta,  Więksi  i  najwięksi  twórcy kultury niemieckiej  z  Prus Wschodnich , 

Olsztyn,  1999,  s.  110-111.

3.  Stanisław Piechocki,  Węgierska porcelana i  kamienne piwnice ,  w:  Stanisław 

Piechocki,  Olsztyn magiczny ,  Olsztyn,  ,  2002,  s.  243-246.

4.  Strona poświęcona twórczości  Annemarie Suckow-Heydendorff,  http:/ /www.

annemarie-suckow.de.
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Dawno, bardzo dawno temu, za siedmioma górami, za siedmio-
ma lasami i siedmioma morzami stał Teatr Lalek. W teatrze tym pra-
cowali Grażyna i Mirosław. Dawniej byli Grażynką i Mirkiem, ale kto by 
pamiętał te czasy… Teraz, po 10 latach pracy, czuli się coraz częściej 
jak Pani Grażyna i Pan Mirosław... Tak, smutne to były czasy i oni byli 
coraz smutniejsi.

Jeszcze raz.
Dawno, dawno temu, a może i niedawno (historyk podałby 

datę np. 1 kwietnia 1993 r. o godzinie 22 minut 35, ale to wypada 
w Prima Aprilis, więc nie wierzcie historykom) wielce wyuczone 
w sztuce aktorskiej głowy Grażyny i Mirosława Korzunowiczów za-
częły PAROWAĆ...

Jako pierwsze wyparowały z nich marzenia o Wielkiej Sztuce 
w Wielkim Państwowym Teatrze. Potem z gwałtownym sykiem wy-
szły nadzieje o tzw. karierze przez duże K, związane z powyższym. 
Potem parowało i na inne tematy. Nagle przestało parować. Doznali 
ulgi. Głowy były puste i lekkie… zrobiło się miejsce na nowe pomysły, 
nowe nadzieje i nowy Teatr. Własny! Autorski i Rodzinny. 

Tak wygląda narracja baśniowa. Pomija ona nieistotne szczegó-
ły, aby zanurzyć się w istocie spraw, naprawdę ważnych. Baśń jako 
nośnik prawd uniwersalnych została już przebadana i rozłożona na 
czynniki pierwsze w poszukiwaniu archetypów, symboli i znaczeń. 
Zajmują się nią analitycy słowa, psycholodzy, antropolodzy… Dla nas, 
aktorów, ma ona wymiar codziennych spotkań z dziecięcą widownią. 
Spotkań niezwykłych i bardzo intensywnych emocjonalnie. Teatr jest 
sztuką działającą na wielu płaszczyznach. To magia budowania słów 
tu i teraz, ożywiania form plastycznych na oczach widza, budowania, 
napięć dramaturgicznych i zadawania trudnych pytań. To stawianie 
widzom przyzwyczajonym do łatwej rozrywki POPRZECZKI. Bo teatr 
dla dzieci w naszym wydaniu nie jest ani naiwny, ani łatwy, wymaga-
my myślenia i uczestnictwa. Nie zgadzamy się z powszechną prakty-
ką, że dla dzieci „trzeba kolorowo, szybko i śmiesznie”. Sięgając do 
baśni, która jest stara i mądra jak czas, mamy okazję porozmawiać 
o teraźniejszości i tę okazję z premedytacją wykorzystujemy! Widz nie 
ma lekko. Przyzwyczajony do dosłowności – a tu metafora. Czeka, że 
będzie zabawiany, a tu nie… przerywamy akcję i oczekujemy odpo-
wiedzi, co ma teraz zrobić Mały Piotruś z tą sytuacją, do której dopro-
wadził? I trzeba myśleć, i podpowiedzieć temu Piotrusiowi, i jeszcze 
się zastanowić, czy czasem takiego wrednego Piotrusia nie ma w nas 
samych, uff. (Mam nadzieję, że mi Piotruś wybaczy, że tak tu o nim 
publicznie... Piotrusiu, już nigdy więcej). 

Grażyna Korzunowicz

Ta niezwykła chwila, kiedy między aktorem a widzem powstaje 
prawdziwe porozumienie i na ułamek wieczności współkreują rzeczy-
wistość – jest także Baśnią. Ile prawdy w tej iluzji i ile iluzji w praw-
dzie... – pytanie godne filozofów i im je zostawiam. Dla nas ważne 
jest, żeby dzieci wyszły ze spektaklu lekkie i radosne. Żeby miały po-
czucie, że są mądre i dobre, i że zasługują na poważne traktowanie, bo 
właśnie po to jest Baśń. Ona pomaga zrozumieć siebie, i świat, i nasze 
w nim miejsce – a Teatr, to forma przekazu – język serca i emocji po-
magający wydobyć z siebie to, co najlepsze w nas samych, zastanowić 
się nad własnymi wyborami.

W swojej twórczości sięgamy też do legend. To podobna, ale nie 
tożsama z Baśnią forma. 

Legendy opisują Miejsce i Czas. One ukorzeniają człowieka. 
Przypominają, że przed nami byli inni… Realizacja teatralna legend 
też jest w naszym osobistym doświadczeniu... jakaś taka inna. To są 
spektakle mniej nasycone emocjonalnie. Gramy je ciszej i spokojniej, 
więcej w nich refleksji i ulotności. Często słychać oddech widowni... 
Kiedy w wyobraźni zanurzamy się w las, porośnięty 22341643864 
drzewami iglastymi oraz 4327346876 drzewami liściastymi (nie licząc 
jednego, bo jest połamane), padają słowa: „Niech ożyje legenda”...

Wieje grozą. Potem stopniowo odnajdujemy polankę, zauwa-
żamy ludzi i stwory różnego wyglądu i charakterów – jest już lepiej. 
Legenda zaczyna wciągać. I już nigdy ten fragment lasu, po którym 
tyle razy chodziliśmy, nie będzie zwyczajny i anonimowy. Już znamy 
jego tajemnicę, Taka jest Legenda! (Zrealizowaliśmy wiele legend, 
wiem, co mówię).

B a śń w  n aszy m teatrze,
czyl i  wpływ krasnoludków
na moje  życie

Magia Pruthena
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W przyszłym roku minie 20-lecie naszej radosnej twórczości 
i urodziny pierwszej baśni. Była to Wariacja na temat Bajki 
o Czerwonym Kapturku, potem powstała Najprawdziwsza Opowieść 
o Śpiącej Królewnie, Zaczarowany Dzwoneczek, Baśń o małym 
Smoku, Królewna Bajdurka, Rzecz o krasnoludkach..., O Rybaku i ryb-
ce – epizod teatralny... Ożywały kolejno legendy: o Łynie, o Warmii, 
o Wajdągu i Alnie, Kwiecie paproci i mieście ze złota… Nawet  
w spektaklach dla dorosłych pojawiały się wątki legendowe – Magia 
Pruthena, Copernicus, Jan z Łajs i baśniowe – Faust.

Trudno jest opisać w kilku słowach znaczenie baśniowości 
w Naszym Teatrze… Ona tu jest, bo czym byłby bez niej teatr w ogó-
le? Nadmienię tylko, że wszystkie magiczne postacie – smoki, czarow-
nice, krasnoludki, czarne wilki – mają swoje stałe miejsce zakodowa-
ne w ludzkiej świadomości. Wiadomo, czego się spodziewać po czar-
nym wilku, więc każda próba zmian typu „a ten wilk to może i zły, ale 
nie tak bardzo” spotyka się najczęściej z protestami widzów, zwłasz-
cza tych małych, którzy chcą przynajmniej w baśni mieć jakiś jasny, 
przejrzysty obraz świata. Przyznaję, że w porywie twórczego animu-
szu zdarzało się nam stworzyć np. złośliwą królewnę, ale syk dezapro-
baty ze strony widowni studził nasze reformatorskie ambicje.

GRAŻYNA JOANNA KORZUNOWICZ
* Absolwentka Państwowej  Wyższej  Szkoły Teatralnej  w Warszawie –

Wydział  Lalkarski  w Białymstoku,  magister  sztuki  (1983)
* Państwowy Teatr  Lalek w Olsztynie,  aktorka (1983-93)
* Nieformalny Teatr  Animacj i  Rodziny Korzunowiczów w Olsztynie

(1993-2005)
* Niezależny Teatr  Animacj i  –  Korzunowicz (2005-2009)
* Teatr  Form Niezależnych – Korzunowicz (od 2009)
* Współwłaścic iel ,  reżyser,  aktorka,  scenograf,  kompozytor 
* Stypendystka Ministerstwa Kultury i  Sztuki  (1992)
* Stypendystka Prezydenta Miasta Olsztyna (2003)
* Odznaczenie Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego – Zasłużony

dla Kultury Polskiej
* Autorka baśniowych spektakl i  teatralnych,  m.in.:

Wariacja na temat bajki  o  Czerwonym Kapturku ,  Najprawdziwsza 
Opowieść o Śpiącej  Królewnie ,  . . .a  Panu Andersenowi s ię  kła-
niam ,  Ballady o ziemi,  czyl i  Rzecz o Krasnoludkach ,  Zaczarowana 
Opowieść ,  Baśń o Królewnie ,  Legenda o Warmii ,  Przypowieść 
o Wajdągu i  Alnie ,  Baśń o małym Smoku .

* Autorka spektakl i  plenerowych ,  m.in.:
Bitwa po Grunwaldem ,  Moral itet  Wędrujący ,  Copernicus ,  Faust , 
O czym szemrze Łyna ,  Magia Pruthena .

Zimowa opowieść

Jan z  Łajs

Bajdurka
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Wśród bogatej oferty kawoksięgarni Tajemnica Poliszynela 
jest wiele atrakcji, w tym dla najmłodszych. Skąd pomysł, aby 
w kawiarni zajmować się literaturą dla dzieci?

Jesteśmy w równej mierze kawiarnią, co księgarnią. Kochamy 
książki, rozmowy o nich, atmosferę, jaka panuje w ich otoczeniu, po-
nad wszystko cenimy towarzystwo ludzi, którzy czytają. A dzieci to 
chyba najwdzięczniejsi czytelnicy. Proszę zauważyć, że małe dzieci, 
te w wieku przedszkolnym i młodsze, uwielbiają książki. Lubią je do-
tykać, ściągać z półek, oglądać, przewracać kartki. Później często za-
tracają tę cechę, ale u dzieci zainteresowanie książką jest w pewien 
sposób naturalne. Chcemy to w nich rozwijać, organizując spotkania, 
w których czytanie jest jednym z elementów dobrej zabawy dla ca-
łej rodziny.

Powszechnie wiadomo, że mały czytelnik jest bardziej wy-
magający od dorosłego. Organizacja imprez dla najmłodszych 
wymaga więc odpowiedniego przygotowania. Czy organizują 
Państwo je samodzielnie, czy zapraszają do współpracy inne oso-
by? Skąd też biorą się pomysły na działania?

Na początku była prosta idea głośnego czytania. Aby było to jak 
najciekawsze, zapraszaliśmy osoby na co dzień zajmujące się pracą 
z tekstem, w tym aktorów. Bajki czytali w Poliszynelu m.in. Grzegorz 
Gromek z Teatru Jaracza, Agnieszka Reimus-Knezevic z Białego Teatru, 
czy Hanna Brakoniecka z Borussii. Mieliśmy nawet wspaniały koncert 
Ani Brody tuż po wydaniu jej znakomitej płyty z piosenkami dla dzie-
ci A ja nie chcę spać. Od kilku miesięcy współpracujemy z Agnieszką 
Kołodyńską – aktorką i pedagogiem, która zamienia zwykłe czytanie 
w tworzenie opowieści, a dzieci w artystów. Spotkania organizujemy 
najczęściej w trzecią lub czwartą niedzielę miesiąca.

 Co daje większą satysfakcję – praca z dziećmi czy z dorosłymi?
Nie potrafię jednoznacznie rozstrzygnąć. Praca z dziećmi to tak 

naprawdę także praca z dorosłymi. Dając radość dzieciom, dajemy ją 
także rodzicom, którzy zawsze chętnie uczestniczą w dziecięcych spo-
tkaniach, pytają, kiedy kolejne, pomagają w organizowaniu, podsu-
wają pomysły.

Część z dzieci chętnie sięga po pozycje, które nie zawsze 
mieszczą się w kanonach wychowawczych. Na ile w pracy księga-
rza bierze się pod uwagę gust małego czytelnika i jego opinie? 

W Tajemnicy Poliszynela staramy się oferować głównie klasycz-
ne książki dla dzieci, zwłaszcza te, które dorośli pamiętają ze swojego 
dzieciństwa i które chętnie przeczytają swoim dzieciom. Są więc ba-
śnie Andersena wydane dokładnie tak jak ponad trzydzieści lat temu 
z ilustracjami Szancera, jest Ania z Zielonego Wzgórza, Krecik, powie-
ści Verne’a i Karola Maya. Książki dzieciom wybierają rodzice, więc tu 
raczej nie dochodzi do konfliktu. Inaczej wygląda sytuacja z książka-
mi dla nastolatków. Mama chciałaby zachęcić córkę do dobrej lektury, 
a córka woli opowieści o wampirach, czy masowo wydawane obecnie 
kryminały w wersji dla młodzieży. Tych książek mamy w swojej ofercie 
niewiele, gdyż nastawiliśmy się na dobrą literaturę, bez czytadeł, któ-
re i tak można dostać nawet w supermarkecie. Młodzieży polecam do-
brą literaturę science-fiction, czy fantasy.

Który ze „smakołyków” (literackich) najbardziej przypadł do 
gustu dzieciom?

Nasi mali bywalcy chętnie sięgają po książki Agnieszki Frączek, 
czy Grzegorza Kasdepke, często kupowane są nowe przygody Bolka 
i Lolka, Mikołajka oraz Magiczne drzewo. Swoich fanów mają nie-
zmiennie Kubuś Puchatek i Krecik.

Małgorzata  S ieniewicz
kawoksięgarnia Tajemnica Poliszynela

K s i ę g a r n i a  o t w a r t a  d l a  n a j m ł o d s z y c h
r o z m a w i a m y   z  o l s z t y ń s k i m i  k s i ę g a r z a m i
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Na stronie księgarni http://ksiegarniadladzieci.com czyta-
my: „Długo szukałyśmy miejsca oferującego dzieciom możliwość 
kontaktu z nietuzinkową, piękną książką. Na próżno. Dlatego 
same stworzyłyśmy przestrzeń, w której jest czas na niespiesz-
ne wybieranie książek i cieszenie nią wszystkich zmysłów”. Kto 
stoi za słowem MY?

Księgarnię prowadzą dwie mamy, którym brakowało w Olsztynie 
miejsca z nietuzinkowymi wydawnictwami dla dzieci, miejsca, 
w którym każda książka ma szansę być dostrzeżoną, przejrzaną. 
Chciałyśmy stworzyć księgarnię z publikacjami, których brak w innych 
olsztyńskich bibliofilskich miejscach lub które trudno tam dostrzec. 
Miałyśmy dość zamawiania książek przez Internet. I depczących po 
sobie i naszych przeglądających obrazki dzieciach tłumów w księgar-
niach sieciowych. Chciałyśmy dać młodym czytelnikom możliwość 
niespiesznego wybierania książek, rozmowy o książce, twórczego 
sporu wokół książki.

W Olsztynie jest wiele miejsc, gdzie można dostać książkę 
dla dzieci. W Księgarni „Za rogiem” jednak są to książki wybrane. 
Jaki jest zatem klucz?

Kluczem przede wszystkim są wydawnictwa, z którymi współ-
pracujemy: Dwie Siostry, Zakamarki, Entliczek, Ene Due Rabe, TAKO, 
Format, Wytwórnia, Czerwony Konik. To wydawnictwa dbające o ja-
kość swoich książek – i pod względem treści, i formy. Wydają publi-
kacje podejmujące trudne tematy, zadające trudne i czasem niewy-
godne pytania. To wydawnictwa, które odkryłyśmy poszukując ksią-
żek dla naszych dzieci, i chcemy, aby te znalezione dotarły do naszych 
czytelników, bo sprawdziłyśmy ich działanie na naszych osobistych 
pociechach.

Nie mogę nie nawiązać do oczywistego dla mnie skojarze-
nia z filmem Masz wiadomość. W nim Meg Ryan z zamiłowaniem 
prowadzi małą księgarnię z literaturą dla dzieci. Pomimo grona 

wiernych czytelników zmaga się z konkurencją dużego sklepu sie-
ciowego, oferującego tanią książkę. Czy Księgarnia „Za rogiem” 
też stoi przed tego typu wyzwaniami?

Skojarzenie jak najbardziej adekwatne – z całego tego filmu naj-
bardziej pamiętam właśnie sceny z przytulnego wnętrza dziecięcej 
księgarni. A i nasza dziecięca księgarenka, pozostając w otoczeniu 
takiej ilości domów książki i z tradycjami taniej publikacji, stoi przed 
niełatwym zadaniem. Ale wierzymy bardzo mocno w sens otaczania 
dzieci piękną książką, wspólnego czytania, rozmawiania z dziećmi po-
przez lektury, i wierzymy w dorosłych, którzy te książki przybliżają 
dzieciom, a tacy właśnie trafiają do naszej księgarni.

W księgarni można nie tylko kupić książkę, ale i pobawić się 
z dzieckiem, można trafić na dzień, kiedy maluchy coś tworzą. 
W ofercie są też „Sowie czytanki”, czyli akcje czytania dzieciom. 
Obecnie do współpracy zapraszacie Państwo babcie i tatusiów. 
Dlaczego właśnie ich?

„Sowie czytanki” to chwila zatrzymania się w biegu, wyciszenia, 
posłuchania historii czytanej przez najbliższych – mamy, babcie, ta-
tusiów... Dlaczego właśnie ich? To najbliższe, kochane osoby, które 
pokazują i objaśniają świat, a przy okazji pięknie czytają. Niby nic 
niezwykłego, ale codzienny rytuał wspólnego czytania przeniesiony 
do naszej księgarni zyskał oprawę świąteczną, niezwykłą. Duma naj-
młodszych z możliwości podzielenia się talentem babci, mamy czy 
taty – nie do przecenienia i nie do zapomnienia. Podczas naszych co-
dziennych wakacyjnych „Sowich Czytanek” narodziło się kilka niezwy-
kłych talentów, na posłuchanie których przychodziły do nas prawdzi-
we tłumy. Niektóre historie prowokowały do rozmów, sporów. Część 
emocji słuchacze przelewali na papier w formie rysunków, wydziera-
nek. Czasem sobie wspólnie milczeliśmy. Piękne, kradzione codzien-
nemu zabieganiu chwile przy książce. I ile dumy z mamy, babci czy 
taty podczas publicznego wystąpienia.

Dom i n i ka  Ra da szew ska
księgarnia „Za rogiem”

K s i ę g a r n i a  o t w a r t a  d l a  n a j m ł o d s z y c h
r o z m a w i a m y   z  o l s z t y ń s k i m i  k s i ę g a r z a m i
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Sklepowa spojrzała się na dziwnych klientów, zapytała, czy zapa-
kować ubranka do reklamówki, czy może mam swoją torbę na zakupy.

- Marek, co ty robisz, pytam się. Kim jest ta kobieta? – wycelowa-
ła we mnie palcem uzbrojonym w złoty tips.

- Mariola, ja ci to wytłumaczę…
- Ona jest w ciąży…
Marek zamilkł. Ona wybiegła, on za nią. Ja w idiotycznej sytuacji, 

sklepowa cała w znakach zapytania. Widać, takiej sceny jeszcze nie 
widziała. Spakowałam ubranka i wyszłam ze sklepu, cała czerwona ze 
wstydu, zaskoczenia i nerwów. Zobaczyłam, jak Marek o czymś roz-
mawia z Mariolą, jak goni ją na ruchomych schodach. Łapie za rękę, 
ona płacze. Czuła pewnie to samo, co ja kiedyś przed laty, gdy otwo-
rzyłam drzwi od pokoju hotelowego. Jakby złapała nas na gorącym 
uczynku, bo ta sytuacja w sklepie była prawie tak intymna, jak wte-
dy, w hotelu, gdy zastałam Antoniego z Gabrielą. Chciałam pobiec za 
nimi, wyjaśnić jej, że wiem, co czuje, że przepraszam, że jest mi głupio 
i że sama wychowam to dziecko, ale nie mogłam jej tego powiedzieć, 
bo nagle poczułam przejmujący ból w dole brzucha. Tak silny, że mu-
siałam usiąść na ławce przed salonem obuwia. Dyszałam ciężko, ludzie 
zauważyli, wezwali pogotowie, które zawiozło mnie do szpitala. Tam 
panie w białych fartuchach pomogły przyjść na świat mojemu synowi. 
Naszemu.

- Potrzebne są pani dokumenty, że jest pani ubezpieczona. Karta 
ciąży jest potrzebna.

Kartę miałam przy sobie, ale legitymacji nie, leżała na komodzie 
w przedpokoju. Co robić? Miałam wyłączony telefon, nie mogłam iść 
go włączyć, bo leżałam na sali porodowej. Marek nie wiedział więc na-
wet, że mamy syna. Zostawił mnie w sklepie i pobiegł za Mariolą.

Dopadły mnie nagle myśli o tym, w jakim jestem teraz bezna-
dziejnym położeniu. Marek pewnie stchórzy i odejdzie, zostawi mnie 
z tym bezbronnym maleństwem, które właśnie zaczęło poznawać za-
pachy tego świata. Zachciało mi się płakać. Słyszałam, jak położona 
relacjonowała nowemu lekarzowi na dyżurze, że jutro ktoś przywiezie 
moje dokumenty, że zostałam zabrana z supermarketu. Z ulicy pra-
wie. I że wszystko w porządku. Teraz ludzie rodzą się w supermarke-
tach. Co za czasy!

Nie włączałam telefonu przez cały czas pobytu w szpitalu. Nie 
chciałam mącić naszego rodzinnego z Franiem szczęścia. Poza tym 
tkwiła we mnie silna zadra, że mnie Marek zostawił, że pobiegł za 
tamtą. To uświadomiło mi, na jakiej jestem straconej pozycji, będąc tą 
trzecią. Nawet, jeśli dałam Markowi dziecko. Zawiadomiłam o Franiu 
tylko najbliższą rodzinę.

Powrót do domu okazał się bardzo trudny. Samotny. Taksówka 
przywiozła mnie na miejsce. Dopiero, gdy przekroczyłam próg, 
uświadomiłam sobie, że powinnam była to dziecko urodzić w moim 
mieście, w moim szpitalu, a nie w obcej Warszawie. Tam byłoby mi 
łatwiej. I mniej samotnie. Teraz stąd nieprędko wyjadę, kto pomoże 
mi wykąpać małego, zrobić zakupy? Pokoik był urządzony, łóżeczko 
przyjęło małe zawiniątko, które natychmiast się rozpłakało, marząc 
o ciepłej piersi. Karmiąc Frania, włączyłam telefon. Dwadzieścia dzie-
więć smsów i szesnaście połączeń. Od Marka. Pomijam kilka telefo-
nów z pracy – te mnie nie zaniepokoiły, bo prawie całą ciążę spędzi-
łam na zwolnieniu, były to tylko zapytania, czy już urodziłam. Marek 
natomiast rozpaczał. Pisał, że powiedział o wszystkim żonie, że go 
po prostu wyrzuciła z domu i zdecydowała o rozwodzie oraz że on, 
Marek, niepokoi się bardzo o mnie i żebym wreszcie włączyła ten tele-
fon. Potem pisał, że był pod moimi drzwiami i szukał mnie, że sąsiedzi 
nie wiedzą, gdzie jestem, że odchodzi od zmysłów. A w smsie z dziś 
wyczytałam, że był w tamtym sklepie z artykułami dziecięcymi i teraz 
szuka mnie po szpitalach. Szkoda, że tak późno wpadł na ten pomysł…

Zjawił się wieczorem, bo zobaczył z ulicy światło. Wychudzony, 
blady, niedomyty, nieogolony. Chyba sypiał w biurze. Najpierw wszedł 
milczący i groźny, spojrzał na mnie trochę obojętnie, potem cieplej, 
jak już podszedł do Frania. Przytulił go, dotknął delikatnie palcem ma-
łego noska i nagle zobaczyłam w oczach mego mężczyzny szklane łzy. 
Wyciągnął do mnie dłoń i przygarnął do siebie. I wtedy poczułam, że 
nikomu ich obu nie oddam – ani tego małego, ani tego dorosłego.

Został ze mną. Po prostu. Choć zawsze mówiłam, że nigdy nie 
zostanę tą drugą, że nigdy nie przestanę być żoną Antoniego, że  
nigdy to, nigdy tamto. I myślałam, że już nigdy nie urodzę dziecka. 
Nie zamieszkam w dużym mieście. Że nie będę postępować wbrew 
normom, obyczajom. Że nie sprzeniewierzę się wpajanym przez ży-
cie zasadom. A tymczasem to samo życie zaskoczyło, dało mi trud-
ną lekcję, bo niepotrzebnie je tak zaklinałam. Bo to przez to zaklina-
nie wyszło inaczej, na odwrót. I dobrze. Pozwolę mu więc teraz toczyć 
się, jak chce.

 I to chyba właśnie wtedy, stojąc tak z nimi, małym i dużym, 
zaczęłam tak naprawdę żyć tym nowym, własnym życiem. Bez 
zaklinania.

Z a kl i n a n i e  n ieobyczajowe

Katarzyna Ener l ich
Minipowieść  w odcinkach

(za koń c zen i e)
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Dokładnie dwieście lat temu – w grudniu 1812 r. – Wilhelm 
i Jacob Grimmowie wydali pierwszy tom swoich Kinder- und 
Hausmärchen. Z okazji okrągłej rocznicy w 2012 r. Goethe-Institut 
organizował konkursy, warsztaty i wystawy, by uczcić najsłyn-
niejszą niemiecką książkę. Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
w Olsztynie, od kilku lat współpracująca z Instytutem, dołączyła 
do obchodów Roku Braci Grimm, organizując w Piątce – Bibliotece 
Dzieci i Młodzieży cykl spotkań z baśniami – czytanymi, opowia-
danymi i inscenizowanymi po polsku i po niemiecku.

My, dorośli, wiemy, że baśnie są wspaniałe, mądre i pouczają-
ce, prawda? Że zakodowane są w nich archetypy naszych zachowań, 
nasze lęki, stereotypy, prosta, „chłopska” moralność. Że można się 
z nich wiele nauczyć, że mogą wspaniale wychowywać (wszak pra-
wość i dobro zawsze zostają nagrodzone). Wreszcie że są skarbnicą 
naszego kulturowego dziedzictwa, ważną częścią naszej tożsamości. 
Wszystko to wiemy i być może dlatego czytamy je tak rzadko. Może 
zapomnieliśmy, że mogą być świetną rozrywką? Zapomnieliśmy, że 
są to po prostu historie, śmieszne lub wzruszające, proste lub zawikła-
ne, w które lubiliśmy się wsłuchiwać w ciemne wieczory, zanim jesz-
cze świat odkrył rozkosze bezpośredniej relacji z sejmowej sali i zie-
lonej murawy?

Bawiąc, uczyć – ta maksyma przyświecała organizatorom spo-
tkań z baśnią w Piątce. Dlatego czytanie i opowiadanie bajek połą-
czyliśmy z zabawą, warsztatami plastycznymi i animacją języko-
wą – śpiewaliśmy piosenki, uczyliśmy się kolorów, układaliśmy puz-
zle, rozwiązywaliśmy łamigłówki, inscenizowaliśmy minispektakle. 
Rozmawialiśmy o cechach charakteru, wspaniałych książętach, zbyt 
małych pantofelkach, ulubionych bohaterach. Rysowaliśmy, jedliśmy 
cukierki. Poznaliśmy kilka (lub więcej) niemieckich słów – część zajęć 
odbywała się po polsku, a część po niemiecku.

Na czerwcowe i wrześniowe spotkania zaprosiliśmy doświadczo-
ne animatorki i nauczycielki języka niemieckiego – Bogumiłę Manek 
(Deutsch-Wagen-Tour) i Lidię Delegacz-Niebielską (Szkoła Językowa 
EDUCO), które z prawdziwie aktorskim zacięciem opowiadały bajki, 
wykorzystując elementy tradycji teatru kamishibai i zabawne, własno-
ręcznie przygotowane rekwizyty. O oprawę muzyczną (akordeon live!) 
zadbała młoda uczennica szkoły muzycznej.

Planujemy kolejne spotkania z baśnią – wyczekujcie naszej sowy!

Sylwia Białecka

Baśniowe spotkania 
w Piątce  –  Bibl iotece  

Dziec i  i  Młodzieży
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Pogląd, iż czytanie baśni jest swoistą inicjacją w świat, w któ-
rym stale występuje przemoc, krzywda i śmierć, prawdopodobnie jest 
słuszny. Słuszność ta nabiera znaczenia zwłaszcza wówczas, gdy do-
strzeżemy wyraźnie zaznaczoną w nich polaryzację dobra i zła. Zatem 
nie tylko makabra, ale i heroizm, budująca miłość, a także piękno są 
progami owej inicjacji.

Maria Montessori, autorka systemu wychowania dzieci w wie-
ku przedszkolnym, uważała, że baśnie mogą być czytane dopiero 
dzieciom od lat siedmiu, ponieważ młodsze nie są w stanie oddzielić 
fantazji od rzeczywistości. Znana psychoterapeutka Alice Miller, 
autorka m.in. Dramatu udanego dziecka, była natomiast zdania, że 
baśnie pobudzają i utrwalają lęki, i nie należy im przypisywać żadnej 
terapeutycznej roli. Z kolei Nicholas Tucker – psycholog i znawca 
literatury dziecięcej – uważał wręcz, że baśnie o tak dużym, jak u bra-
ci Grimm, ładunku przemocy, niosą potencjalnie negatywne skutki dla 
całej psychiki dziecka.

Subtelna gra wyobraźni, z jaką mamy do czynienia podczas 
lektury baśni, zdaje się wynikać z delikatnej materii podstawowych 
antynomii. Wszak tak niewiele – jak powiadają psycholodzy – dzieli 
miłość od nienawiści. Na nic zdają się też kanony piękna, skoro po 
latach bliższe są raczej jakiejś aberracji, niż godne okrzyków za-
chwytu. To, co kiedyś mogło być uważane za seksualne rozpasanie, 
obecnie staje się normą, zło i obrzydliwość rozpychają się na najwyż-
szym podium, a niewinność i czystość odsyła się do lamusa. 

Czy gdyby bez ingerencji Wilhelma Grimma baśń o Kopciuszku 
kończyła się (tak jak to było w pierwotnej wersji) wydłubaniem oczu 
przez „niewinne” gołąbki przyrodnim siostrom sieroty, to podczas lek-
tury dzieci dostałyby spazmów ze strachu? A co ze Śpiącą Królewną, 
zgwałconą przez księcia i rodzącą podczas snu dwojaczki, a w innej 
wersji baśni spaloną jeszcze na stosie? Co z Jasiem i Małgosią pod-
rzynającymi wiedźmie gardło, Czerwonym Kapturkiem, który w ory-
ginale najpierw zjadł pokawałkowane ciało babci, by na koniec zostać 
pożartym przez wilka? Czy umysł dziecka by to wszystko wytrzymał?

Bracia Grimm stawali przed podobnym dylematem. Dlatego też 
opowieści cenzurowali, czym narażali się na zarzuty antropologów – 
zbytniej beztroski przy spisywaniu tekstów źródłowych. Jednak ich 
celem nie było naukowe opracowanie spisanych historii. Grimmowie 

G r im mlan d,  czyl i  strach s ię  bać

dodawali wiele ze swoich wizji przypowieściom, ale to właśnie oni byli 
„pionierami idei, że bajkę należy badać w skali międzynarodowej”1. 
Stąd też wzięła się ich metoda kolekcjonowania i opracowywania 
baśni. Bracia zbierali kilka wersji, a potem wybierali te, które łączyły 
wspólne elementy. Ostateczna wersja baśni była więc niejednokrot-
nie wariantem podobnych historii z całej Europy. Jednym z pierwszych 
badaczy tego gatunku był urodzony w Morągu Johann Gottfried 
Herder. To właśnie on wprowadził do filozofii romantyzmu pojęcie 
ludowości jako podstawowego źródła prawdy, naturalności i pierwot-
nej tożsamości. Jakub Grimm, wzorując się na poglądach Herdera, 
wywodził bajkę i baśń z eposu zwierzęcego. Za najcenniejsze w ba-
śniach uważał elementy pewnej naiwności, charakterystycznej dla 
autentycznego folkloru – obrazu „zbiorowej duszy ludu”. Grimmowie 
w większości co prawda oparli swój zbiór na zasłyszanych opowie-
ściach, o czym mówią w przedmowie do dwutomowego polskiego 
wydania ich dzieł. „Do szczęśliwych przypadków należał między in-
nymi i ten, że we wsi Niedferzwehren, położonej niedaleko Kassel, 
poznaliśmy pewną wieśniaczkę, która opowiedziała nam większość 
spośród najpiękniejszych bajek drugiego tomu”2. Wykorzystywali jed-
nak również baśnie drukowane lub też znalezione w dawnych rękopi-
sach. Opowieści te przekazują – ku przestrodze maluczkich – obraz 
człowieka, a zwłaszcza to, co w człowieku jest najgorsze i zasługuje na 
karę. System kar przedstawiony w baśniach jest porażający w swoim 
wymyślnym okrucieństwie. Kiedyś bowiem uważano, że strach przed 
karą jest ważnym elementem wychowania utrzymującym dzieci w po-
słuszeństwie i dyscyplinie. Co prawda Wilhelm Grimm niektóre z tych 
opowieści „cenzurował” (jak choćby baśń o Roszpunce uwięzionej 
w wieży, do której po jej złotym warkoczu wspinał się co noc urodziwy 
książę i w wyniku tychże odwiedzin Roszpunka na wygnaniu powiła 
chłopca i dziewczynkę), ale dalej posunęli się kolejni wydawcy dzieł 
braci Grimm, którzy usuwali co bardziej drastyczne opisy tortur i kar 
nałożonych na prześladowców niewinnych bohaterek (i bohaterów) 
tychże opowieści.

Przed długie lata baśniom Grimmów groził literacki niebyt. 
Dopiero w 1976 r. za sprawą Brunona Bettelheima3 nastąpił renesans 
zainteresowania ich dziełami. Wcześniej, tuż po drugiej wojnie świato-
wej, braci oskarżano o propagowanie nazizmu (zakazano wydawania 
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ich dzieł także w Niemczech), w Polsce wstrzymywano się również z 
drukiem baśni, bowiem... piec, w którym Jaś i Małgosia spalili złą cza-
rownicę, kojarzył się zanadto z krematorium.

Mroczny świat baśni braci Grimm stał się inspiracją nie tyl-
ko dla ilustratorów i malarzy, ale także zapłodnił wyobraźnię wielu 
kompozytorów i pisarzy. Günter Grass potwierdził, że w jego powie-
ści Turbot z 1977 roku punktem wyjścia stała się bajka braci Grimm, 
zaś w Szczurzycy z 1986 roku spotykamy nie tylko Jasia i Małgosię, 
ale i Śpiącą Królewnę. Sam Oskar Matzerath z Blaszanego bębenka 
sprawia wrażenie, jakby był postacią rodem ze świata baśni. Część 
z tych elementów okrutnego świata znajdziemy także w twórczości 
Bułhakowa, Marqueza, w filmach Felliniego i Bergmana. Trafił także 
do naszego języka. Gdybyśmy bowiem zastanowili się nad etymologią 
zwrotu „schrupać z miłości”, znów oparlibyśmy się o to „coś” tak cha-
rakterystycznego dla opowieści zebranych przez Grimmów. 

Gdzieś tam głęboko, w każdym człowieku, tkwi pełno atawi-
zmów określanych dzisiaj przykładowo jako kanibalizm, kazirodz-
two, itp. Boimy się tego. Boją się także dzieci. Baśń jako projekcja na-
szych lęków, pozwala je wszystkie nazwać i oswoić otaczające nas be-
stiarium. 

Subtelna jest bowiem granica pomiędzy tym, co jest pożąda-
ne i piękne, a tym, co nieuchronne. Ta prawda jest tylko innym, może 
nieco łatwiejszym do zrozumienia przesłaniem opowieści rodem ze 
skarbca pierwotnych wartości, wśród których na tych, co kochają, 
zawsze czeka miłość, a tych, co w nią nie wierzą, w „nagrodę” cze-
ka śmierć. 

Zakochany Cesare Pavese, tuż przed swoją samobójczą śmiercią, 
napisał w liście do wybranki swojego serca Constance Dowling, że róż-
nica pomiędzy miłością i śmiercią jest niewielka: L’amore... la mor-t-e 
– napisał – i cóż kochana... tylko jedna litera... tylko jedna.

1 Propp,  W.,  Nie tylko bajka ,  Warszawa, 2000,  s.  27.
2 Mowa o pani  Viehmann.
3 Praca B.  Bettelheima, Cudowne i  pożyteczne.  O znaczeniach i  wartościach baśni , 

Warszawa, 1985.

Aleksander  Puszkin,  Bajka o rybaku i  z łotej  rybce
I l .  Jul ita Wiench
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l i t e r a c k a I I
Kamil  Patryk Ki jewski
(laureat Rzeźni nr 3)

nie wkurzaj mnie
bratu

ja ciebie nie rozumiem
jak można łazić
po mieszkaniu bez celu
w ten sposób
nie znajdziesz szczęścia

skarżysz mamie
„on mnie wkurza”
ja wciąż obrywam
i za co to wszystko

czy w tym bezcelowym
łażeniu jest jakiś sens
nie wiem

czas wciąż w okno puka
nie marnuj go
weź się za siebie
bo daleko nie zajdziesz

jeśli byś chciał
polecieć na księżyc
mógłbyś okrążyć Ziemię
lecz ty nie – wolisz łazić bez celu
właśnie po domu

Ewelina Zdancewicz
(laureatka Rzeźni nr 3)

O naturze przemijania

Części z nas złożone z niedomówień
nazwałyśmy przyjaźnią
a skrawki duszy o które ocierałyśmy się
w naszych rozmowach
to były zwierzenia
płytkie zupełnie jak słowa na ciele
które wyryłam aby łatwiej było zapomnieć
zastanawiam się kiedy
powiem ci że znów w porządku
nauczymy się patrzeć na siebie
interesując się swoimi sprawami
za każdym razem udając
że się stało
 
 

Rozpad 

Jesteśmy sobie bliscy
rozpadu
utrzymujesz mnie w stanie beznadziejności
ty z nią
żałosna namiastka tego co miałeś
mam wrażenie że nigdzie nie pasuję
i myślę że to wina alkoholu
tego którego nie można
podzielić na części
nawet jeśli nie byliśmy jednością
zdawało mi się
i chyba tu jest mój problem
zbyt często mi się zdaje
pomiędzy wspaniałością niebytu a tobą
zwracam się w jedną tylko stronę
 
ostateczną
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Któż nie kojarzy tej muzyki z zapachem wigilii, choinki ze 
świeczkami, z prezentami… i ze wspomnieniem snów dziecięcych 
o Królestwie Słodyczy i o walce dzielnego Dziadka do Orzechów 
z groźnym Królem Myszy…

Właśnie w takim choinkowym, świątecznym nastroju narodziła 
się jedna z najpiękniejszych bajek czasu świąt Bożego Narodzenia: 
Historia o Dziadku do Orzechów i Królu Myszy. Muzykę do niej stwo-
rzył Piotr Czajkowski i tak powstał balet, przygotowywany właśnie 
w naszej Filharmonii przez młodych olsztyńskich tancerzy.

Za kanwę baletowej opowieści o walce Dziadka do Orzechów 
ze złym Królem Myszy posłużyła Czajkowskiemu znana baśń E.T.A. 
Hoffmanna w przeróbce Aleksandra Dumasa – ojca, według której li-
bretto baletu – bardzo w guście epoki – naszkicował działający przez 
długie lata w Petersburgu choreograf francuski Marius Petipa. A wśród 
kolejnych scen pomieścił kompozytor tak fantastyczne obrazy mu-
zyczne jak Taniec Wieszczki Cukrowej, Czekolada – taniec hiszpański, 
Kawa – taniec arabski, Herbata – taniec chiński… i szereg innych baj-
kowych momentów.

Wszystko to usłyszymy i zobaczymy już w grudniu na estradzie 
olsztyńskiej Filharmonii, przygotowane wspólnymi siłami młodzieży 
z klubów tanecznych. Dzielny Dziadek do Orzechów na czele armii 
ołowianych żołnierzyków będzie tu walczył z groźnym Królem Myszy, 
a gdy już szkodnik zostanie pokonany – Dziadek zamieni się w pięk-
nego księcia, zaś mali bohaterowie tej opowieści będą mogli wejść do 
Królestwa Słodyczy, pełnego cukrowych i czekoladowych łakoci.

Kierownictwo muzyczne – Piotr Sułkowski
Opieka choreograficzna – Iwona Pavlović
Światło – Ada Bystrzycka
Soliści – tancerze z regionu Warmii i Mazur
oraz tancerze z olsztyńskich szkół i klubów tańca
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