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W promocji czytelnictwa i wartościowych książek, a także 
działań czytelniczych opartych na pozycjach lekturowych dla 
młodego czytelnika, ważne jest, by rodzice, opiekunowie czy 
bibliotekarze znali wartość książek. W przeciwnym razie trudno 
będzie im rozwinąć zainteresowanie literaturą swoich pociech 
i wychowanków. Dotykamy tu kwestii ciekawej i rozwijającej 
interpretacji utworu literackiego - by móc nim zainteresować 

dziecko, ucznia, podopiecznego. W grę wchodzi indywidualne 
odczytanie utworu, które winno być logiczne i konsekwentne, 

oparte na stosownej  wiedzy i umiejętnościach.
 To indywidualne odczytywanie utworów skłoniło do postawienia 
pytania: Co to jest interpretacja? znanym krytykom, historykom 

literatury dziecięcej i młodzieżowej, jej badaczom, a także 
bibliotekarzom - praktykom.  Słowem - tym, dla których 

zajmowanie się treścią utworów literackich, wydobywanie ich 
sensu i przesłań, jest codziennością. Zależało nam na 

materiałach, które będą zarówno przykładową ciekawą 
interpretacją tekstu literackiego, możliwą do wykorzystania 

w praktycznej pracy, jak również na metatekstach o charakterze 
teoretycznoliterackim. Poniżej prezentujemy uzyskane 

wypowiedzi.
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Joanna Papuzińska-Beksiak INSPIRACJE 

Termin interpretacja ma znaczenie dość szerokie. W najogólniejszym rozu-

mieniu oznacza on odczytanie, zrozumienie, wyjaśnienie jakiegoś zjawiska, wypo-

wiedzi czy zachowań, a więc tego, co dzieje się  w obszarze wszelkiej komunikacji  

społecznej, ale nawet jeszcze szerzej, bo jako interpretację możemy również okre-

ślić rozumienie zjawisk natury i nadawanie im różnych znaczeń w różnych kultu-

rach. Stąd też znaczenie tego słowa związane jest  z kontekstem w jakim zostało 

ono użyte. 

W języku prawniczym pojęcie „interpretacja prawa” oznacza głównie ta-

kie uściślenie znaczenia danego przepisu czy rozporządzenia, aby było ono jed-

noznacznie zrozumiałe i pociągało za sobą egzekwowanie czy oczekiwanie ta-

kich samych zachowań oraz ich konsekwencji./ Wobec różnorodności i zmienno-

ści ludzkich poczynań nie zawsze jest to proste , ale w każdym razie stanowi jakiś 

cel interpretacji prawa./  

W języku sztuki interpretacja głównie nadawanie własnego sensu i znacze-

nia dziełu /muzycznemu, literackiemu, teatralnemu/ przez jego wykonanie: np. 

roli teatralnej, utworu literackiego czy muzycznego. W pewnym zatem rozumieniu 

każdy akt lektury /czy innej formy odbioru/ ma charakter niepowtarzalny, bo jest 

spotkaniem dwóch świadomości   - czy też podświadomości; zasobów doświad-

czeń życiowych, nastawień, stanów umysłu. Prowadząc tę myśl do konkluzji, mo-

żemy uznać, że nie ma jakiegoś „prawidłowego” czy „nieprawidłowego” wzorca 

interpretacji, każdy jest w równym stopniu uprawniony. W jakiejś skrajnej wersji 

prowadziłoby to nas do wniosku o kompletnej nieporozumiewalności... 

W każdym razie jakimś wspólnym terenem umożliwiającym porozumienie  

w obrębie języka sztuki są kody czy klucze interpretacyjne utrwalone przez kulturę 

czyli wielokrotne powtarzanie danych zachowań i znaczeń. Takie zatem czynniki 

jak wiek, środowisko, wykształcenie są decydujące dla wspólnej lub zróżnicowa-

nej interpretacji osobistej utworu.    

W języku teorii literatury termin interpretacja oznacza  wydobywanie  

z utworu ukrytych sensów, wypowiedzianych nie bezpośrednio lecz zamaskowa-

nych pod jakimś symbolem czy obrazem, odwołaniem kulturowym. W tym przy-

padku klucze  interpretacyjne związane są zazwyczaj z zastosowaniem określonej 

metodologii wynikającej z podejścia badawczego: interpretacja psychoanali-

tyczna, interpretacja jungowska, interpretacja komparatystyczna i inne.  

 

„Kocie historie” Tomasza Trojanowskiego to, jeśli się nie mylę, 

debiut literacki tego autora opublikowany w roku 1997 przez 

wydawnictwo Philip Wilson. Ten arcyciekawy utwór z pogranicza realności i fanta-

styki otrzymał w roku 1998 nagrodę Kornela Makuszyńskiego, z uzasadnieniem, że 
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„Kocie historie” to zwariowany diariusz życia kociej społeczności, prowadzony 

przez zafascynowanego swoim zwierzyńcem właściciela. Dzień powszedni kota 

roi się od ekscentrycznych pomysłów, absurdem trącących dialogów i szaleń-

czych zabaw. Opiekun zaś próbujący jakoś regulować te wybryki swoim autory-

tetem, zawsze w końcu zostaje omotany wokół kociego ogona i musi ustąpić  

pola, czyli wyrazić  zgodę na najdziksze swawole. 

 Ten układ ról, /przypominający niekiedy relacje między słynnym kotem 

Garfieldem i jego panem/, łatwo dający się odczytać jako zamaskowana relacja 

„dzieci – dorosły”, powoduje zapewne, że książka budzi entuzjazm dzieci, które 

znajdują w  niej wartości kompensacyjne i z przyjemnością patrzą, jak sprytne 

koty potrafią zdominować swojego pana. Ale „...historie” zawierają też ukryty 

przekaz dla dorosłego odbiorcy, są książką o podwójnym adresie i dlatego warto 

do niej zaglądać. 

 Kiedy spoglądamy na dzieje nagrody Kornela Makuszyńskiego, w tym przy-

padku możemy naprawdę być z siebie zadowoleni, bo książka nie była przypad-

kowo nagrodzoną efemerydą, lecz wpisała się ładnie w pejzaż literatury dziecię-

cej. Wprawdzie jej wydawca zniknął, jak mi się wydaje, z edytorskiego horyzontu, 

ale „Koty...” wciąż są wznawiane i nawet doczekały się dalszego ciągu. A autor 

stał się pisarzem całą gębą, piszącym dziś bynajmniej nie tylko o kotach, ale zaw-

sze ciekawie. 

 

 

 

 

 

 

Konspekt zajęć na podstawie książek  Barbary Gawryluk  o przygodach Świstaka 

Gwizdka 

 

Temat:  Świstak tatrzański    

Słowa – klucze : świstak tatrzański, Tatry najwyższe polskie góry, z literaturą pozna-

jemy polską przyrodę 

Uczestnicy: Dzieci wczesnoszkolne 

Cele: poznawcze, kształcące, wychowawcze, ludyczne – książka pomoga prze-

kazywać wiedzę o Tatrach, kształcić poczucie odpowiedzialność i uświadamiać  

także najmłodszym turystom  potrzebę szanowania przyrody i jej praw.  

Pomoce dydaktyczne: kolorowe plansze pokazujące sceny z życia świstaków, 

plastyczna mapa Tatr, z Dyrekcji Tatrzańskiego  Parku Narodowego w Zakopa-

nem można pożyczyć film o świstaku, gwiżdżący świstak maskotka, Barbary Gaw-

ryluk cykl o świstaku Gwizdku (  B. Gawryluk: Gwizdek nie chce spać; Gwizdek  

 Krystyna Heska-Kwaśniewicz INSPIRACJE 
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 śniegowa kula: Wiosenna wyprawa Gwizdka;  Gwizdek i lato na łące. Wydaw-

nictwo Literatura Łódź 2008 – 2010) 

Informacja dla prowadzącego: W scenerii wysokich gór, będących natural-

nym miejscem życia świstaków, Barbara Gawryluk umieściła  akcję swojej cztero-

tomowej opowieści o rodzinie świstaków i jej najmłodszym niesfornym synku – 

Gwizdku. Wszystko zaczyna się jesienią, gdy Gwizdek chce się wyłamać z normal-

nego rytmu, w jakim żyje jego rodzina i cała przyroda i postanawia nie kłaść się 

spać, kolejny tom pokazuje zimową scenerię Tatr a następne poprzez wiosnę pro-

wadzą do lata, tak objęty zostaje cały rok w rodzinie świstaków, wiodąc od dzie-

ciństwa przez młodość aż do dorosłości zwierzątka, a tłem dla wszystkich wyda-

rzeń jest piękna i realistycznie odmalowana przyroda tatrzańska stanowiąc dla 

małych czytelników znakomitą lekcję przyrody i geografii ojczystej. 

Świstak jest zwierzątkiem stale obecnym w pejzażu tatrzańskim, i liczne nazwy to-

pograficzne w Tatrach potwierdzają  jego występowanie, by wymienić tylko Świ-

stówkę, Świstowe Turnie, Świstową Dolinę i wiele innych. Gdy jest czymś zaniepo-

kojony wydaje ostry świst; stojący słupka świstak na dwóch łapkach jest niezwykle 

sympatyczny i przemysł zabawkarski „zasypał” nas różnorodnymi postaciami plu-

szowych świstaków. Na targowisku pod Gubałówką „śwista” ich wielkie stado. 

Fakt, iż świstak – drugie obok niedźwiedzia zwierzę będące stopochodem -  przyj-

muje postawę pionową pozwala go dziecku „oswoić w zabawie, a nawet antro-

pomorfizować” więc wspomniane zabawki nie tylko wypełniły zakopiański targ, 

ale powędrowały w inne okolice Polski, budząc żywe zainteresowanie dzieci. 

Czteroksiąg świstaczy został pięknie  zrealizowany przez łódzkie wydawnictwo 

„Literatura”, a Małgorzata Flis ilustratorka książek bardzo starannie przedstawiła 

realia, zwłaszcza wyglądu zwierząt, ale jednocześnie wprawiła całą przestrzeń  

w ruch.  Cietrzewie, kozice, wiewiórki, owce i owczarki nieustannie się przemiesz-

czają, nawet powolny ruch niedźwiedzia młodego Bartka został znakomicie od-

dany, pędzą narciarze, i cały ten świat poruszony, choć realny wydaje się baśnio-

wy, dlatego warto dzieciom pokazać ilustracje, a nawet zachęcić je, by same 

spróbowały namalować świstaka, lub „stanąć słupka” i wydać przeciągły świst  

naśladując zwierzątko. 

                                     Część praktyczna  

         

1. życie i obyczaje świstaków, które są bardzo rodzinne; rodzice i potomstwo  

z różnych pokoleń żyją razem. Młode dużo czasu spędzają na zabawie, w trakcie 

której ćwiczą sprawność na wypadek niebezpieczeństwa. Świstak nie może żyć 

bez nory, którą przygotowuje cała rodzina. Szukamy takich opisów w książce 

2. nora – świstaczy dom; tak wprowadzone zostaje pojęcie domu jako miejsca na 

ziemi jednako potrzebnego wszystkim istotom żyjącym. Wspólny dach i obecność 
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rodziców zgodnie z funkcjami utrwalonym w toposie dają gwarancję beztroskie-

go snu; matka jest uosobieniem dobroci i jak wszystkie matki opowiada dzieciom 

na dobranoc baśń. Szukamy opisów nory, przygotowywania jej oraz najważniej-

szych funkcji  

3. rodzina świstaków: ojciec, matka, wujek, rodzeństwo  Gwizdka, który zachowu-

je się jak dziecko; jest ciekawski, wścibski, naiwny i bardzo nie lubi słuchać star-

szych, przez co zapewne stanie się bardzo bliski małemu czytelnikowi.  Szukamy 

opisów życia i zachowania  świstaków    

4.  przygoda: mały świstak ma dużo przygód, które wynikają z jego niepohamo-

wanej ciekawości i nieposłuszeństwa.  Jak już wspomniano wszystko zaczyna się 

jesienią (Gwizdek nie chce spać), gdy zwierzęta przygotowują się do zimowego 

odpoczynku, a w norze świstaczej rozbrzmiewa protest zbuntowanego mal-

ca:„Nie nie, nie ! Cienki głosik Gwizdka słychać było aż za lasem. – Nie chcę 

spać! Nie teraz nie dzisiaj! – upierał się mały świstak”(s.3) - to sceneria dziecinne-

go pokoju i zachowanie wpisane w rytuał codziennego usypiania.  Z  nieposłu-

szeństwa, wyłamania z praw rodzinnych, usankcjonowanych odwiecznym po-

rządkiem mającym głębokie uzasadnienie w prawach natury, wyniknie przygo-

da, ocierająca się o niebezpieczeństwo, ale też posiadająca walory poznawcze, 

bo już wkrótce pojawia się zimowy świat. Bawiące się młode świstaki są w cią-

głym ruchu, mają wyrazistą mimikę, raz są uśmiechnięte, raz zaciekawiony, cza-

sem wystraszone. Początkowo nic nie zapowiada niebezpieczeństwa , jest spokój 

i senna pogoda jesieni.  

            „Powyżej norki świstaków zrobiło się pusto. Owce powoli schodziły do swo-

ich zagród w wiosce. Juhas, wielki biały owczarek, poszczekiwał zaganiając je na 

wijącą się w dół drogę. Pobekiwanie i dzwonki owiec słychać było nawet pod 

ziemią w norce świstaków. Choć słońce świeciło jeszcze wysoko, wszyscy czuli 

zbliżającą się zimę”(s.10)  

    I wszyscy pracują: wiewiórki znoszą szyszki do dziupli, niedźwiedzie muszą się 

najeść na całą zimę, także świstaki muszą dużo jeść, by  mieć zapasy sadła, ko-

nieczne dla przeżycia zimy. Świstak obudzony głośnym chrapaniem ojca z cieka-

wości opuścił ciepłą norkę wychodząc w sam środek górskiej zimy; i jak każdy, 

kto widzi tę scenerię po raz pierwszy jest zaskoczony śniegiem i wszechobecną 

bielą, błękitem nieba i słońcem, które rozświetla świat, lecz nie daje ciepła. Mały 

odczuwa mróz, pieczenie w łapki – doznania, których wcześniej nie doświadczył. 

Nie śpią tylko kozice i pies Juhas. To bardzo ładna kreacja owczarka opiekuńcze-

go wobec zabłąkanego świstaczego malca, który oglądając w zdumieniu nar-

ciarzy  przypomina sobie ostrzeżenie ojca przed turystami „najlepiej jak nas nie 

widzą”. Mały wie, że oni czasem pozostawiają pachnące papierki, ale matka 

ostrzegała, że to jedzenie ludzi jest szkodliwe dla świstaków. Coraz bardziej zzięb-
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nięty i zagubiony w nieznanym zimowym świecie dzięki opiekuńczej pomocy Ju-

hasa wraca do swej nory i już nie chce kolejnych wycieczek.  Matka się nie gnie-

wa, jak każda matka cieszy się z powrotu synka i głaszcze go po łebku mówiąc: 

„Idź spać mój wędrowniczku”(s.22). Dopiero teraz pojawia się nastrój ciszy, spoko-

ju i bezpieczeństwa, teraz malec docenia ciepłą norkę i radość bycia razem. 

Teraz dzieci mogą opowiedzieć o swych własnych domach, a nawet namalo-

wać „sypialnię świstaków” i własną.   

Niebezpieczeństwa; dlaczego kontakt dzikich zwierząt z człowiekiem  niesie za-

grożenie dla obu stron?  Wiosenna wyprawa Gwizdka – trzeci tom świstkowej sagi 

- zaczyna się od zmiany kolorystyki na jasnozieloną, przetykaną pierwiosnkami  

i odczuciem wszechobecnego zapachu świeżości. Tło tworzą barwne plamy,  

w których jednak bez trudu rozpoznajemy drzewa i trawę, co sprawia, że zieleń 

jest dominantą kolorystyczną krajobrazu. 

 Gwizdek posiada coraz większą wiedzę o życiu i otaczającym go świecie, wie, że 

żmija jest groźna i rozpoznaje ją po zygzaku na łebku, rozumie, że kanapki z tuń-

czykiem, czy z salami, batonik czekoladowy w koszu na śmieci, cała żywność wy-

rzucona  przez ludzi, jest niebezpieczna dla zwierząt.  To, co ekolodzy wskazują, 

jako ślady degradowania środowiska przez człowieka, znaczącego swą obec-

ność w górach śmieciami, mądre dorosłe zwierzęta omijają, jako zagrożenie dla 

życia. 

      Zaprzyjaźnionemu niedźwiedziowi Bartkowi nie chce się już łowić ryb w poto-

ku, a mały świstak idący w ślady wielkiego przyjaciela zjada kawałek oscypka  

i potem choruje, tak jak i wśród ludzi i tu w wymiarze zwierzęcym podobnie się 

płaci za nieposłuszeństwo, za przekraczanie praw natury. Matka leczy Gwizdka 

ziołami, głównie dziurawcem.                                                    

     Szukamy w tekście opisów zagrożenia dla świstaków i innych zwierząt. Dzieci 

zastanawiają się nad tym, co im zagraża świstakom we współczesnym świecie  

i dlaczego ? I co to znaczy, że świstaki są od ochroną ? 

Czy  podstawowa nauka świstaczego ojca: „Nie zbliżamy się do ludzi”. „Ludzie 

mają czasem bardzo głupie pomysły – Trzeba się od nich trzymać z daleka”(s.16) 

- przypomina zachowania człowieczych ojców? Gwizdek odprowadzając zagu-

bionego w górach królika Puszka do jego właścicieli: rodziców i dzieci słyszy jak 

ludzka matka mówi to samo, co świstacza, że nie wolno karmić leśnych zwierząt  

i ta wspólnota zachowań wszystkich mądrych matek daje Gwizdkowi wiele do 

myślenia.  

Na czym polega mądrość matek, jakie ostrzeżenia dzieci słyszą od swoich mam? 

Wchodzenie w dorosłość: Najbarwniej wydaną książką  cyklu jest Gwizdek i lato 

na łące, w którym zieleń została rozciągnięta na całą stronę, widać i inne barwy 

lata, pachną zioła i kwiaty, słychać kukułkę, dzięcioła. Świstaki wchodzą w nowy 



6 

 

etap życia: uczą się jak stać „słupka”, obserwować niebo i ostrzegać rodzinę 

przed orłem – to już nauka odpowiedzialności, także za innych i istotnie świstaki 

zawsze bacznie obserwują otoczenie, zawsze są w pogotowiu.  Pojawia się też 

sowa Apolonia i zagubiony w górach wystraszony królik. W tym tomiku zaczyna 

się już „młoda dorosłość” świstaka, której znakiem jest chęć wykopania własnej 

norki.         

 Co to znaczy „młoda dorosłość”? Co to znaczy odpowiedzialność za innych, 

szukamy takich zachowań w książce  i zastanawiamy za co dzieci mogą odpo-

wiadać? Kiedy człowiek może się usamodzielnić? 

                                                               *** 

    Zakończenie (dla prowadzącego): Obecnie świstaki są pod ochroną, gdyż 

wiara we właściwości lecznicze ich sadła spowodowała znaczne przetrzebienie 

populacji, i teraz także można kupić na targowisku świstacze sadło, choć lekarze 

nie potwierdzają jego działania, to zwierzęta te bywają nadal dość okrutnie mor-

dowane.   Dlatego wszystkie nauki i ostrzeżenia, jakie przekazują Gwizdkowi jego 

rodzice są głęboko uzasadnione i wynikają z życiowego doświadczenia, a mały 

czytelnik dzięki temu rozumie, że płochliwość jest naturalna cechą dzikich zwie-

rząt, której nie wolno przełamywać.    

             W trakcie lektury tych pogodnych i pozornie tylko zabawnych książeczek 

mały czytelnik poznaje świat tatrzański o wszystkich porach roku, widzi jego 

zmienność i przyrodę wpisaną w rytm czasu i praw natury. Krakowska autorka 

bardzo wiernie podpatrzyła obyczaje świstaków, choć jak podają źródła ich świst 

oznacza nie tylko,  zaniepokojenie, ale także zaciekawienie, czasem, jest wezwa-

niem do zabawy.  Ale istotnie orzeł jest najgroźniejszym wrogiem zwierzątek, choć 

lis jest dla młodych także zagrożeniem, groźny bywa ryś, także niedźwiedź brunat-

ny. Zimę spędzają one w bezpiecznej i ciepłej norce, w śniegu są bezradne, bar-

dzo lubią wylegiwać się na słońcu, zwłaszcza na piarżystych zboczach pod Niż-

nym Kosturem w Dolinie Pięciu Stawów, gdzie teren kamienisty przeplata się z tra-

wiastym i krzaczastym. Nawet historyjka o wuju, który przenocował u rodziców 

Świstka jest prawdziwa, gdyż świstak w razie zagrożenia nie waha się skorzystać  

z cudzej norki, gdyż jest bystry i świetnie wyczuwa niebezpieczeństwo.   

            Całość kończy wspólna zabawa w świstaki: dzieci stają słupka, zaczynają 

świstać i obserwować otoczenie, gdy prowadzący klaśnie w ręce, próbują poszu-

kać swych norek i ukryć się, wykazując wzajemną troskę o swoje bezpieczeństwo. 

 

 

Por. Z.W. Paryscy: Wielka Encyklopedia Tatrzańska.  Poronin 1995, s.1218-1220. 

Por. J. Cieślikowski: Literatura i podkultura dziecięca. Wrocław- Warszawa –Kraków -Gdańsk. 

1975, s.286. 

T. Zwijacz-Kozica, op.cit. 
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Pamiętnik stanowi ulubioną formę literatury dziecięcej. Mamy już 

różne pamiętniki: Plastusia, Czarnego Noska, Szympaśniczki Kasi, 

bociana Kajtka, pamiętnik „pisany łapą” i pamiętnik tatusia Ma-

minka, jest ich niezliczone bogactwo. Dzieci bardzo lubią tego typu literaturę, 

ponieważ jest ona idealnie zharmonizowana z ich mentalnością, pierwszoosobo-

wy narrator wydaje się im bliski, a jego przeżycia i przygody podobne do wła-

snych. 

Bogatą galerię pamiętnikowych autorów wzbogaciła Roksana Jędrze-

jewska-Wróbel oryginalną postacią ryjówki. Malutkiej leśnej istoty o imieniu Florka, 

budzącej czułość i zaciekawienie, bo o ile przestrzeń lasu może być dzieciom 

znana, to o ryjówkach nic nie wiedzą. Pisarka przy okazji ślicznej przygodowej 

opowieści przeprowadza znakomitą lekcję przyrody, gdyż ryjówki, najmniejsze 

polskie ssaki, istnieją faktycznie, a ich życie i las pokazany z ich perspektywy są 

niezwykle interesujące i zupełnie nieznane. Uczy pisarka przy tej okazji szacunku 

dla lasu i jego mieszkańców.   

    W Pamiętniku Florki życie rodzinne i najbliższe otoczenie pokazane jest 

oczami małego, spontanicznego dziecka. Narratorka nie skrywa swych uczuć, 

zachwyca się kanapką z komarem i muchą w czekoladzie, reaguje spontanicz-

nie, znakomicie obserwuje świat wywołując uśmiech, jak i refleksję. Jest inteligent-

na, żywa i pomysłowa, czyni trafne spostrzeżenia, a jej powiedzonka bawią i dzie-

ci i dorosłych.  

     Książka ma śliczną szatę graficzną, już z okładki spogląda na nas bardzo 

sympatyczne stworzonko, na pierwszy rzut oka przypominające Muminka. Jasne, 

czyste kolory, wyrazista mimika postaci i duże barwne ilustracje znakomicie kom-

ponują się z tekstem literackim. Roksana Jędrzejewska-Wróbel wraz z ilustratorką 

Joną Jung ofiarowały dzieciom przedszkolnym i w wielu wczesnoszkolnym  uroczą 

zabawę, kształcącą zarówno ich uczucia, jak i zmysł estetyczny. 

 

 

 

 

 

 

 

Z uwagi na ograniczoność miejsca moje rozważania nie będą dotyczyć 

ewoluowania procesu interpretacji dzieła literackiego w rozwoju badań literac-

kich. Należy jednak mieć świadomość, że takie zjawisko miało miejsce i nadal 

zachodzi w związku z rozwojem myśli teoretycznoliterackiej. Skupię się na próbie 

określenia podstawowego znaczenia interpretacji, które może być przydatne  

w wychowaniu literackim.  

 

RECENZJE 

 Alicja Ungeheuer-Gołąb INSPIRACJE 
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Interpretacja tekstu literackiego często mylona jest z jego analizą. Należy 

jednak zauważyć, że pojęcia te nie są tożsame. W pojęciu interpretacja mieści 

się objaśnianie, odczytywanie znaczenia, wydobywanie wewnętrznego sensu,  

a więc w jakimś stopniu także analizowanie. Interpretacja nie musi jednak korzy-

stać ze wszystkich wyników analizy. O ile w analizie ważne są gatunek, budowa, 

środki stylistyczne itp., o tyle w interpretacji najistotniejsze jest odkrycie sensu. Czę-

sto jednak okazuje się, że sensy bywają różne w zależności od doświadczenia  

i umiejętności odbiorcy. Jest zatem niezwykle ważne, aby w wymaganiach edu-

kacyjnych dotyczących interpretowania utworu literackiego uwzględniano wiek, 

doświadczenie i możliwości intelektualne potencjalnych czytelników.  

W przypadku interpretowania literatury przez uczniów klas młodszych ko-

nieczne jest wzięcie pod uwagę kontekstów, jakie dostępne są doświadczeniu 

dziecka w tym wieku. Uczniowie klas starszych szkoły podstawowej, gimnazjum 

czy szkoły średniej prawdopodobnie będą rozszerzać pole eksploracji literatury  

o zdobyte doświadczenia (nie tylko literackie). Istotne jest bowiem, że interpreta-

cja przeprowadzana jest zwykle w jakimś kontekście. W rezultacie ukazuje dzieło  

w relacji do konkretnego zjawiska kulturowego, jak tradycja literacka, filozofia, 

podświadomość, oddziaływanie wychowawcze itp. Wciąż trwają dyskusje, czy 

każdy na swój sposób może interpretować literaturę. Nawet jeśli przyjmiemy, że 

tak, to warto zauważyć, że niezbędny jest tu wybór właściwej metody badaw-

czej, która będzie zależeć właśnie od wybranego kontekstu. 

Mimo trudności związanych z interpretowaniem literatury warto podejmo-

wać pierwsze takie wysiłki już w szkole podstawowej, kiedy dzieci myślą w sposób 

otwarty, zaczynają mieć krytyczny stosunek do świata, poszukują. Próby interpre-

tacji pozwalają dziecku na samodzielne myślenie o utworze, dają mu pewną 

swobodę, niezbędna w rozwoju twórczego myślenia o literaturze. Na dalszych 

etapach nauczania należy zwiększać wymagania, określając kontekst, jaki powi-

nien wykorzystać uczeń. 

 

Między jędzami, duchami i strzygami, czyli zbiór wierszy Małgo-

rzaty Strzałkowskiej pt. Wiersze, że aż strach! 

 

Tomik wierszy Małgorzaty Strzałkowskiej pt. Wiersze, że aż strach! otrzymał Nagro-

dę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego w 2003 roku. Autorka bardzo dobrze 

trafiła w tematykę interesującą dzieci, jaką jest świat dziecięcych lęków z wystę-

pującymi w nim strachami, straszydłami, zmorami i czarownicami. Wydaje się, że 

publikacja była odpowiedzią na potrzebę poruszania w literaturze problemu 

dziecięcych emocji, który zasygnalizowany został w książce Joanny Papuzińskiej 

pt. Dziecko w świecie emocji literackich (Wyd. SBP, Warszawa 1996). Motywy lę-

kowe od zawsze występują w utworach dla młodych odbiorców, początkowo 

głównie w literaturze ludowej. Trafiały nawet do kołysanek, gdy zniecierpliwione 

RECENZJE 
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matki i opiekunki straszyły usypiane dziecko postaciami dziadów, wilków czy Baby 

Jagi. Często można je spotkać w wierszowanych bajeczkach i tekstach dziecię-

cego folkloru. W utworach kolportowanych przez dzieci wielokrotnie pojawiają się 

miejsca i postaci należące do obszarów demonologicznych (cmentarz, strych, 

piwnica, nieboszczyk, duch, upiór). Zdaniem psychologów emocje, które budzi 

tego typu literatura, są dziecku potrzebne. Słuchanie „strasznych” historii jest jak 

szybki zjazd ze stromej góry – wyzwala adrenalinę i pobudza. Świadomość potrze-

by tej tematyki w literaturze dla dzieci cechuje autorkę tomiku Wiersze, że aż 

strach! Już tytuły utworów zawartych w tomie skupiają uwagę dziecka głównie 

na elementach lękowych: Coś Strasznego, Czarownice, Diabelski młyn, Cztery 

jędze spod Swarzędza, Potwór, Duch, Szarpacz, Straszydło, Baba Jaga zza komi-

na).  

Należy jednak podkreślić, że wiersze Strzałkowskiej nie straszą naprawdę. 

Zamysł autorki polega na zamianie rodzącej się niepewności w żart. To, co wyda-

je się straszne, dzięki lekturze utworu staje się oswojone, a czasem całkiem miłe 

albo śmieszne. Tak dzieje się w wierszu pt. Coś Strasznego, w którym tytułowy bo-

hater zostaje pokazany w krzywym zwierciadle i w rezultacie staje się śmieszny. 

W wierszu pt. Bordo morda odbiorca odnajdzie wyraźną wskazówkę, jak 

poradzić sobie z własnym lękiem. Utwór Przytul stracha może pełnić wręcz funk-

cję terapeutyczną, opartą na zasadzie „pokochaj swego wroga”. Niepokojący 

bohaterowie są tu pokazani jako ci, którzy tak jak wszyscy potrzebują czułości. 

Poetka łamie więc stereotypowe przekonanie, że „straszny i zły” nie potrzebuje 

miłości. Tekst ten mówi dziecku, że okazanie pozytywnych uczuć może odmienić 

nawet największego okrutnika. Zawarte w tomie wiersze niosą ważne dla współ-

czesnego młodego czytelnika myśli, jak: 

- często boimy się, nie wiadomo czego (Coś Strasznego) 

- trzeba przeciwstawić się temu, czego się lękamy (Bordo morda) 

- czarownice mogą być pożyteczne (Czarownice) 

- można pokonać strach (Rach! Ciach! Ciach!) 

- to, co jest straszne, może być nudne i głupie (Cztery jędze spod Swarzędza), 

- to, co straszy, może wcale nie chcieć straszyć (Potwór) 

- można zmierzyć się ze strachem (Poducha Stacha), 

- to, co straszy, może chcieć spokoju (Duch), 

- to, co jest straszne, mija (Szalona maszyna), 

- to, co straszy, też boi się czegoś (Straszydło), 

- to, co straszy, bywa nieszczęśliwe (Baba Jaga zza komina), 

- to, co straszy, potrzebuje miłości (Przytul stracha). 

Warto zwrócić uwagę na płaszczyznę językową utworów, gdyż poetka 

korzysta ze środków artystycznych poezji lingwistycznej, co niejednokrotnie pod-

nosi walory humorystyczne wierszy („Wzdłuż łączki/ przy dróżce/ przez krzaczki/ 

po szynach/ prze przodem/ w szuwarach/ szalona maszyna!”). Komizm zapowia-
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da zresztą na stronie tytułowej wtrącenie: „Kolaże autorki, wyklejane we wtorki” 

oraz uwaga na tylnej stronie okładki: „Kto dobrze wyje, ten długo żyje!”. 

Książkę wydało bardzo starannie wydawnictwo Media Rodzina. Interesu-

jąca jest jej szata edytorska przygotowana przez autorkę. Czarne tła okładki i po-

szczególnych stron bardzo dobrze współgrają z ostrym odcieniem różu wyklejki. 

Żartobliwą wymowę całości podkreślają kontrastujące z tłem kolaże autorstwa 

poetki, przedstawiające bohaterów wierszy – postaci z wielkimi nosami czy ocza-

mi, w które pisarka świetnie wkomponowała elementy papieru, owoców, tkanin  

i sprzętów codziennego użytku.  

Publikacja zawiera płytę CD z nagraniami wierszy, które czyta Jerzy Stuhr, 

co znacznie poszerza możliwości poznania i przeżywania utworów przez dziecko. 

Powodzenie tomiku, jego wartość ponadczasowa i udział w tworzeniu dziecięcej 

kultury literackiej dowodzi, że coroczna Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyń-

skiego przyznawana jest ważnym, wartościowym publikacjom. 

Małgorzata Strzałkowska, Wiersze, że aż strach!, Media Rodzina, Poznań 2002, ss. 30. 

Korzystałam z książki mojego autorstwa: Wzorce ruchowe utworów dla dzieci. O literaturze 

dziecięcej jako wędrówce, walce, tajemnicy, bezpiecznym miejscu i zabawie, Wydawnic-

two UR, Rzeszów 2009. 

 

 

 

„Interpretacja książki – to jest wyrażanie w pewien sposób, używając różnych gło-

sów, żeby książka mogła stać się ciekawsza.  Interpretacja książki – używanie róż-

nych trudnych wyrazów, które mają utrudnić w zabawny sposób treść książki, że-

by można się było z niej pośmiać. Interpretacja książki – to jest to, że piszemy róż-

ne rzeczy, które mamy nadzieję, że osoba, która je czyta na głos, zmienia głos na 

inny niż mówi normalnie, np. „mamo, mogę loda?”, „czy mogę loda?!!!” (głos, 

który czyta interpretuje - dopisek GL-N)    

Interpretacja wiersza – osoba mówiąca wiersz wypowiada wyrazy ciszej, głośniej, 

zgrubiałym tonem i piskliwie lub używa innych ustawień głosu.  

Interpretacja wiersza to również gesty, ale również ciekawe jest to, jak się rusza 

oczami, wszyscy to zauważają, jak się rusza oczami, patrzą tam, gdzie się spoglą-

da (gdzie spogląda w danej chwili osoba mówiąca wiersz – dopisek GL-N)”.  

W ten sposób definiowała pojęcie interpretacji 10.latka.  

Komentarz:   

Według internetowego słownika języka polskiego (www.sjp.pwn.pl) słowo inter-

pretacja ma pięć znaczeń: 

 

 Grażyna Lewandowicz-Nosal INSPIRACJE 

http://www.sjp.pwn.pl
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1. «wydobycie i wyjaśnienie sensu czegoś» 

2. «przypisywanie czemuś jakiegoś znaczenia» 

3. «sposób odtworzenia, wykonania utworu muzycznego, teatralnego lub literac-

kiego» 

4. «sposób odtworzenia danej roli przez aktora» 

5. «wykonanie programu komputerowego za pomocą interpretera» 

            Interpretacja związana jest przede wszystkim z poezją, gdzie występuje 

zasada „więcej w mniej”, to właśnie w poezji doszukujemy się jakiś znaków, sen-

sów, wydobywamy je spod warstwy, czasem bardzo niewielu słów. Ale interpreta-

cja to także katharsis, uwalnianie emocji, przeżyć, konfrontacja z samym sobą.   

W rozumieniu dziecka zjawisko interpretacji odnosi się przede wszystkim do zna-

czeń 3 i 4 słownika, interpretacji teatralnej, gry aktorskiej, gdzie ważny jest głos, 

gest, mimika, znaki.  

 Warto pamiętać, że interpretowane dzieło podczas tego zabiegu zyskuje 

lub traci na swojej urodzie i wartości. Następuje zatem bardzo wyraźna waloryza-

cja dzieła. W interpretacji dużo zależy od naszych własnych doświadczeń, wie-

dzy, obycia ze sztuką.  

 

Paweł Beręsewicz, Ciumkowe historie, w tym jedna smutna  

 

„Osiołkowi w żłobie dano”… Lubię wiele książek nagrodzonych „Koziołkiem”. Ale 

organizatorzy prosili o wybranie jednej! Po dłuuuugim namyśle zdecydowałam się 

na  Ciumkowe historie Pawła Beręsewicza.  

Dlaczego:  

Sceny i opisane historie są wzięte z życia, np. ta ze strojem baletniczki, genialna 

historia o pierwszej spowiedzi (temat zupełnie nieobecny w literaturze), historia  

o grze komputerowej,  

HUMOR pod każdą postacią – językowy, sytuacyjny, dowcip, który nie jest pro-

stacki ani tym bardziej wulgarny,  

Bliskość doświadczeń w wychowaniu i edukacji dzieci,  

Świat wartości – np. prawdomówność, rodzice, których się nie lekceważy, 

Emocje – do dziś w moim domu nie został przeczytany rozdział o śmierci Burka,  

Różnorodność gatunków literackich i swoboda, z jaką autor się nimi posługuje –  

w jednej, niewielkiej objętościowo książce mamy: opowiadania, wiersze, scenę 

teatralną, bajkę, wszystko to niewątpliwie świadczy o klasie pisarza.  

Paweł Beręsewicz potwierdził wielokrotnie swoją pisarską klasę. Jako jedyny  

w historii nagrody sięgnął dwa razy po Statuetkę Koziołka Matołka. Jest też zdo-

bywcą licznych nagród w innych konkursach literackich związanych z literaturą 

dla dzieci i młodzieży, m.in. Konkurs Literacki im. Astrid Lindgren, Książka Roku, 

Nagroda Literacka Miasta Warszawy. 

RECENZJE 
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Co to jest interpretacja? Takie pytanie kojarzy się z innym; z pytaniem „co 

autor chciał powiedzieć”, które podobno zadają nauczyciele na lekcjach języka 

polskiego. Warto zapytać inaczej: o to, co moim zdaniem podmiot liryczny fak-

tycznie mówi, co ja z tego, co zostało powiedziane, rozumiem. Interpretacja  

w takim ujęciu oznaczałaby więc rzecz stosunkowo prostą: próbę zrozumienia 

wypowiedzi literackiej, wypowiedzi innego człowieka, skierowanej do mnie. 

Główną trudnością jest tu wykazanie przez czytającego chęci zrozumienia,  

a więc przede wszystkim podjęcie wysiłku, związanego z dokładnym przeczyta-

niem utworu – komunikatu. Jest to nieskomplikowane w przypadku krótkiego wier-

sza, który możemy przeczytać wielokrotnie w stosunkowo krótkim czasie i w róż-

nych sytuacjach: na przerwie, na przystanku, w autobusie, w poczekalni u denty-

sty, gdy nam wesoło i gdy nam smutno albo gdy się czegoś boimy. Może się oka-

zać, że utwór, który początkowo wydawał się kompletnie obcy, nagle zaczyna 

mówić coś ważnego. 

Z tekstami narracyjnymi jest podobnie, ale powieść czy opowiadanie 

bywają z reguły dłuższe niż wiersz, więc trudno przeczytać je wielokrotnie w krót-

kim czasie. Poza tym nieraz ich sens wydaje nam się od początku oczywisty. Tym-

czasem zdarza się, że czytając jakiś utwór ponownie, odczytujemy ten sens ina-

czej, niż za pierwszym razem, zwracamy uwagę na coś, co zaczyna mieć dla nas 

szczególne znaczenie. Przykładem takiego utworu są dla mnie Syberyjskie przygo-

dy Chmurki Doroty Combrzyńskiej-Nogali. Książka w zasadzie przeznaczona jest 

dla dzieci, ale i starsi mogą ją przeczytać, bo mówi o czymś bardzo trudnym. En-

tuzjastyczną jej recenzję opublikowałam jakiś czas temu w „Guliwerze”. Kilka dni 

temu znów po nią sięgam. Otworzyła się na ostatniej stronie i wtedy rzuciło mi się 

w oczy zakończenie; znam je przecież dobrze, a teraz wydało mi się jakieś inne, 

niepasujące do pogodnej, spokojnej opowieści o przygodach Chmurki. Przecina 

tę opowieść gwałtownie,  jakby narrator chciał skończyć, zanim się rozpłacze. Bo 

szczęśliwego zakończenia brak: bohaterka dwa razy traciła ojczyznę: najpierw 

Polskę, której nawet nie pamięta, do której nie wróci, tylko przyjedzie, bo Polski nie 

będzie w tych granicach, w jakich była przed wojną i dom Chmurki zostanie za 

granicą; potem Syberię, na którą wywieziono ja siłą i którą pokochała, choć nie 

powinna, bo to kraj agresora. W nowej, powojennej Polsce bardzo długo będzie 

się czuła obco.  

A może  to tylko mnie się wydaje, że to urwane nagle zakończenie jest 

takie ważne, jak myślicie?  

Anna Maria Krajewska INSPIRACJE 
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Syberyjskie przygody Chmurki Doroty Combrzyńskiej-Nogali to 

opowieść o wojennych losach właścicieli huty Niemen w Brzo-

zówce koło Lidy, jednego z najbardziej znanych zakładów II RP. Do dziś w anty-

kwariatach pojawiają się piękne przedmioty przez nią produkowane. W książce 

bajecznie kolorowe, przejrzyste szklane jajo, które małej Chmurce udało się scho-

wać do kieszeni w chwili, gdy wypędzano ją z domu, staje się kluczem do pamię-

ci. Książka oczyma pełnej życia dziewczynki przedstawia historię polskich kresów 

wschodnich i kresowych Polaków po wejściu do Polski armii sowieckiej 17 wrze-

śnia 1939 r. Ważnym punktem opowieści jest pamiętnik, w którym każdego dnia 

ciocia Chmurki zapisuje przeszłe i obecne życie swoich bliskich.  

Dziewczynka w tym uczestniczy opowiadając cioci  o swoich przygo-

dach i słuchając jak to było przed wojną. Chmurka jest szczęśliwa, kocha Syberię 

i swoich przyjaciół. Kiedy wreszcie rodzinie udaje się wyjechać do Polski, bardzo 

za nimi tęskni.  Ta pogodna opowieść kończy się więc trochę smutno, ale jest cie-

kawa, daje dużo do myślenia i lapidarnie wyjaśnia trudną historię Polski. Wiele 

można wyczytać między jej wierszami. 

 

 

 

 

 

 

Interpretacje wybranych tekstów na użytek kanonu lektur szkolnych. 

Dyskusje medialne dotyczące nowego kanonu lektur szkolnych mają jeden wy-

raźny, wspólny mianownik – potrzebę zmiany. W poniższym tekście zaproponuję 

dwie różnorodne książki – laureatki Nagrody im. Kornela Makuszyńskiego  wraz  

z interpretacją tekstów, mając nadzieję, że będą one pomocne dla nauczyciela  

i bibliotekarza. Na wybranych przykładach omówię formy narracji, rolę opisu, 

charakterystykę bohaterów, czas i miejsce, budowę fabuły i zróżnicowanie wąt-

ków, a także środki stylistyczne, użyte przez autora i celowość ich zastosowania. 

Wieloryb Renaty Piątkowskiej to opowieść o dziewczynce, mającej pro-

blem z nadwagą; tytuł książki jest przezwiskiem, nadanym przez jednego z kole-

gów. Opowiadanie jest fikcją literacką, ale warto porozmawiać uczniami, czy 

sytuacje, opisane w książce mogłyby zdarzyć w rzeczywistym świecie? Ciekawe, 

co dzieci sądzą o narracji w pierwszej osobie – czy zwiększa ona autentyczność 

opowieści? Opisy osób i sytuacji są pisane z  punktu widzenia Julki i mają dużą 

dozę subiektywizmu. Złośliwy kolega opisywany jest przez pryzmat drwin wobec 

Julki, natomiast babcia, bezkrytycznie uwielbiająca wnuczkę, widziana jest po-

przez liczne pyszne dania obiadowe i desery, jakimi ją karmi. W opisach bohate-

rów Julka skupia się nie tyle na ich wyglądzie (opisy są bardzo pobieżne), co na 

ich zachowaniach. Zestawianie w jednym zdaniu różnych elementów opisu wła-

snej osoby („Umiem grać na flecie i zjadam sześć pączków za jednym zama-
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chem”) wywołuje efekt komiczny, podobnie marzenia o hulajnodze, którym  to-

warzyszy refleksja, że na rączce „można sobie powiesić coś do jedzenia i picia”.  

Powieść Renaty Piątkowskiej jest wyraźnie jednowątkowa, warto spytać 

uczniów, dlaczego ich zdaniem autorka tak postąpiła. Widać bowiem, że choć 

w książce występują inne osoby, ich rolą jest jedynie towarzyszenie Julce w jej 

życiowych zmaganiach. W książce dużą rolę odgrywa monolog wewnętrzny bo-

haterki i dialogi, niezwykle dynamiczne, czytelnicy powinni zwrócić uwagę na ten 

fakt i zastanowić, dlaczego autorka tak buduje narrację powieści. 

Momentem zwrotnym w powieści staje się rozmowa z ciocią Zytą i wspól-

ny taniec w parku. Okazuje się, że Julka ma znakomite wyczucie rytmu (i dobry 

słuch); intensywne zajęcia na kursie tańca sprawiają, że po pewnym czasie Julka 

z zaskoczeniem stwierdza „jest mnie jakoś mniej”.  

Książka Renaty Piątkowskiej zainteresuje przede wszystkim dziewczęta, nie 

tylko z powodu żeńskiej bohaterki, ale i tematyki utworu, choć przecież chłopcy 

też zmagają się z problemem otyłości. Napisana przez Pawła Beręsewicza Tajem-

nica człowieka z blizną to z kolei powieść raczej dla chłopców, nieco starszych, 

bo bohater książki ma 12 lat.  

Powieść ta, dwukrotnie obszerniejsza i wielowątkowa, zapowiada się jak 

dobry kryminał. Podobnie jak u Piątkowskiej mamy narrację w pierwszej osobie, 

ten chwyt pisarski budzi zainteresowanie czytelnika i ożywia akcję, ta zaś toczy się 

dwutorowo. Akcja zawiązuje się po przegraniu zakładu; ojciec musi, zgodnie  

z deklaracją, ogolić brodę, pod nią zaś ukazuje się rozległa blizna. Bohater książki, 

a zarazem narrator, rozpoczyna własne śledztwo, którego celem jest ustalenie, 

jak doszło do powstania rany, a w konsekwencji blizny. Jak prawdziwy detektyw 

(tu mamy wyraźne podobieństwa do tego gatunku literackiego) Janek podsłu-

chuje rozmowy, przeszukuje strych i piwnice, a następnie dokonuje analizy znale-

zionych dokumentów. Pozostali bohaterowie książki (rodzice, wuj, dziadkowie), 

pełnią w utworze wyłącznie funkcje „pomocnicze”, są ważni o tyle, o ile poma-

gają rozwikłać zagadkę.  

W wyniku analizy dokumentów (albumów rodzinnych, listów) powstaje 

tzw. "drugi obieg fabularny”, czyli cykl wydarzeń, powstałych wyłącznie w wyob-

raźni młodego detektywa. Ich czas to lata 80-te, gdy Tata był studentem, dla 

Janka epoka równie odległa, jak dla nas wojna krymska. Pracując za granicą 

(Holandia, Stany Zjednoczone) Tata ustawicznie wplątuje się w wyimaginowane 

dramatyczne przygody, których skutkiem pozostaje wspomniana blizna. Ten drugi 

tor akcji przedstawiony jest w utworze inną czcionką i tworzy swoistą „drugą książ-

kę”, zmienia się też forma narracji, z pierwszej osoby na trzecią. Jak w prawdzi-

wym kryminale uczniowie powinni zwrócić uwagę na związki przyczynowo-

skutkowe, wpływające na rozwój tej niezwykle dynamicznej fabuły.  

Warto też zauważyć zróżnicowanie języka; autor używa nie tylko slangu 

podwórkowych chuliganów, ale  i skrótów, właściwych dla komunikacji SMSowej, 

krótkie „żołnierskie” są teksty ochroniarzy w amsterdamskim muzeum, Tata i Uma 

Thurman słodko gruchają na plaży w Santa Monica. Efekt komiczny daje styliza-

cja języka, np. łamana angielszczyzna, jaką posługuje się świeża imigrantka  
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w tym mieście. To nie jedyny komizm językowy i wiążący się z nim komizm sytua-

cyjny; Janek, podsłuchując rozmowę dorosłych wyłapuje słowo ZOMO, stąd już 

tylko krok do wniosku, że ojcowska rana i blizna to efekt spotkania z „zombie”, 

gdyż tak chłopiec tłumaczy sobie nieznany wyraz.  

Duża rolę w książce Beręsewicz odgrywają opisy, dotyczą one zarówno 

sytuacji jak i osób. O ile Julka, bohaterka Wieloryba, skupiała się na dialogach, 

zwłaszcza pisanych w mowie niezależnej, o tyle Janek drobiazgowo opisuje salę 

muzealną i cmentarz, stopniowo budując napięcie akcji. Wiele opisów ma walory 

edukacyjne, dotyczą bowiem realiów stanu wojennego (kartki żywnościowe, de-

monstracje uliczne). Autorka blogu „Z lektur prowincjonalnej nauczycielki” sugeru-

je, aby rozpisać konkurs na wspomnienia rodzinne, zainspirowane tą książką.  

Analiza powyższych utworów pozwala nauczycielowi na przedstawienie 

rozmaitych form narracji, różnych, w zależności od rozmówcy, stylizacji języka,  

a także sposobów budowania fabuły i rozwijania akcji. Duże znaczenie ma też 

fakt, że obie książki są ciekawe i mogą być sojusznikiem w rozwijaniu zaintereso-

wań czytelniczych.  

 

Małgorzata Strękowska - Zaremba Abecelki i duch  Bursztyno-

wego Domu. 

Autorka książki zadebiutowała w latach 90. tekstami edukacyjnymi  

w wydawnictwach DEBIT oraz opowiadaniami w piśmie MIŚ. Pierwszym znaczą-

cym sukcesem była powieść Abecelki i duch  Bursztynowego Domu, uhonorowa-

na w roku 2004 Nagrodą Literacką im. Kornela Makuszyńskiego . W rok później 

ukazała się część druga, w której zagadka zostaje rozwiązana,  a tym samym 

kończą się przygody dzieci z miasteczka Głębokie. 

Obie książki wydane zostały się w niewielkim wydawnictwie Pracownia 

Pedagogiczna i Wydawnicza. Historia oficyny  sięga roku 1991, kiedy to powstał 

Program kształcenia zintegrowanego abc dla I etapu edukacji. Zapewne nawią-

zując do nazwy tego programu bohaterowie książki to właśnie Abecelki, czyli 

dzieci rozpoczynające naukę w szkole podstawowej, poznając dopiero litery alfa-

betu.  

Tej tematyce Małgorzata Strękowska – Zaremba jest wierna także w in-

nych swoich książkach dla młodszego czytelnika, takimi jak historie o Filipku, 

mieszkańcu grodzonego osiedla i detektywie Kefirku. Bohaterami są zwykle dzieci 

w wieku szkoły podstawowej, bystrzy obserwatorzy świata i komentatorzy rzeczy-

wistości. Wielu czytelników z łatwością może odnaleźć na kartach książki siebie, 

swoich rówieśników, przeżywać w raz z nimi edukację, wspaniałe przygody, jak  

i... wpadki różnego rodzaju, czy to w szkole, czy w domu. 

Wprawdzie w Abecelkach…bohater jest  zbiorowy, ale na plan pierwszy 

wysuwa się narrator, Franek;  ma on starszą siostrę, Magdę, a w domu, oprócz 

rodziców, mieszka także babcia, która pełni ważną  rolę w życiu chłopca, oraz  

w lokalnej społeczności. Razem z bohaterem i jego przyjaciółmi przeżywamy cały 

rok szkolny, a jego wydarzenia i święta są zbieżne z tradycyjnymi świętami - Boże  

RECENZJE 
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Narodzenie, początek wiosny i topienie Marzanny, Wielkanoc, Dzień Matki, Dzień 

Dziecka etc.), aż po wakacje 

Autorka kreśli  w powieści doskonały portret małego miasteczka, o któ-

rym nasz bohater, mówi, że jest „w sam raz”. Wyjaśnia też jego nazwę - Głębokie, 

bo leży na rzeką, która nazywa się Głęboka, choć naprawdę jest płytka. Przywo-

łując autorytet babci Franek stwierdza, że Głębokie ma wszystko, co potrzeba,  

a rynek jest kwadratowy jak herbatnik. I, co najważniejsze, wprawdzie w  mia-

steczku nie ma Multikina ani ZOO, ale jest stary zabytkowy dom, zamieszkały nie-

gdyś przez miejscowego bursztynnika, a w domu podobno straszy. Bursztynowy 

dom to samotna budowla na szczycie zarośniętego krzewami wzgórza. Wiele 

małych miasteczek ma swoje legendy i tajemnice, sama autorka często ma spo-

tkania w małych miejscowościach. 

O domu tym krąży wiersz, a jego treść fascynuje Franka i jego kolegów; 

pasję detektywistyczną w  wyjaśnianiu tej tajemnicy  wspiera ich nauczycielka, 

pani Ewa. Znaczącą rolę w rozwikłaniu sprawy odegra miejscowa biblioteka, 

gdzie uczniowie udają się poszukiwaniu informacji..  

Powieść Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby daje nam ciepły i pełen hu-

moru obraz rodziny, pokazuje ścieranie się temperamentów rodzeństwa (różni je 

płeć i wiek!), ale zarazem wspieranie się i wzajemną empatię. Rodzina, borykają-

ca się z problemami (ciasne mieszkanie, możliwość utraty pracy) jest szczęśliwa  

i swoim szczęściem potrafi się dzielić. Taki przykład daje Frankowi i Magdzie bab-

cia Irenka, działaczka miejscowego Klubu Seniorów, opiekująca się samotnymi, 

starszymi mieszkankami miasteczka, o których pieszczotliwie mówi „moje babu-

leńki”. 

Podobnie pozytywne relacje kształtuje szkoła, a konkretnie wychowaw-

czyni, wspomniana pani Ewa. To ona zwraca dzieciom uwagę na to, że nie wol-

no dokuczać, przezywać, że należy przepraszać i naprawiać krzywdy.  

Pomimo tego, że książka ukazała się 10 lat temu i jej realia nie zawsze są 

czytelne (dzieci oglądają inne seriale i dostają inne zabawki), może ona być zna-

komitym tekstem do rodzinnego czytania (ten sposób spędzania wolnego czasu 

jest w utworze obecny!) i być tematem do wspólnych rozmów.  

 

 

 

 

 

Już suma odczytania określenia „interpretacja” jako jej polskiego odpo-

wiednika „wyjaśnienie”, kieruje nas ku zbadaniu, wydobyciu sensu z jakiegoś zja-

wiska, którym jesteśmy zainteresowani (na przykład literackiego). To coś w rodzaju 

wnikania w sekrety znaczenia utworów literackich i odkrywania w nich indywidu-

alnej swoistości rozwiązania pisarskiego dokonanego badanego przez nas pisarza 

i jego dzieła. Oczywiście, jeśli skupimy się na interpretacji utworów literackich,  

 Jerzy Kumiega INSPIRACJE 
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a szczególnie tych, które zaliczane są do literatury dziecięco-młodzieżowej ze 

względów tematycznych i językowo-stylistycznych. Bo te pozostają w kręgu mo-

ich zainteresowań zawodowych. I choć nie należę do badaczy historii literatury 

dziecięcej, to obcuję z nią na co dzień z racji wykonywanej profesji, a także kon-

taktów z jej czytelnikami, z którymi prowadzę nieustanny dialog na temat przeczy-

tanych książek. Dlatego pozwolę sobie na poczynienie kilku uwag na temat inter-

pretacji niektórych utworów literackich należących do tej odmiany literatury pięk-

nej. A tym samym odpowiedzieć, przynajmniej częściowo, na pytanie zawarte  

w tytule mojej wypowiedzi.  

Warto zacząć od klasyki literatury dziecięcej, od baśni Hansa Christiana 

Andersena. Piękna baśń „Królowa Śniegu” nie jest taka jednoznaczna w interpre-

tacji. Bo  z jednej strony Kaj zostaje porwany i uwiedziony przez złą Królową Śnie-

gu, serce mu zmienia się w sopel lodu, jest nieczuły na krzywdę i nieszczęścia in-

nych., z drugiej zaś strony w głębi duszy pragnie ze świata luksusu i przyjemności 

wrócić do rodzinnego domu i czuć się całkowicie wolnym. W czym pomaga Ger-

da, uparcie poszukująca jego śladów i wytrwale dążąca do celu: „odczarowuje 

go”, uwalnia z objęć Zimy, gdy kawałek lustra tkwiący głęboko w jego oku, wy-

pada. Kaj odzyskuje to, co utracił: dom, bliską osobę, miejsca, który kiedyś ko-

chał. A nade wszystko dar odczuwania dookolnego świata sercem, przez pry-

zmat miłości i uczucia.. Ta przemiana Kaja w nieczuły sopel lodu, odbywa się pod 

wpływem Zła, które uosabia Królowa Śniegu, piękna, władcza, egoistyczna  

i podporządkowująca sobie wszystko i wszystkich. Interpretacja w tym przypadku 

jest dość prosta: to uosobienie ludzi o złym charakterze i usposobieniu, których 

powinno się strzec i unikać. Zewnętrzny polor to tylko piękna maska, pod którą 

ukrywa się nikczemność i infantylizm chłopca, który łatwo ulega pozorom, pod-

daje się urokowi i pięknu zimnej i wyrafinowanej kobiety. Może to być każda inna 

osoba o podobnym charakterze. No i Gerda, zdolna do wielkich poświęceń  

i wyrzeczeń, aby tylko odnaleźć brata i pomóc mu. Ta niesamowita więź między 

przyjaciółmi jest pokazana prawie modelowo i niepowtarzalnie, a nawet można 

ją określić wzorcową. A odczytać się ją da jako personifikacja wielkiego serca  

i uczucia, jakim powinny się darzyć najbliżsi, brat i siostra. Metaforycznie (bo ba-

śniowo) ukazane jest w „Królowej Śniegu” działanie zimy i mrozu, a więc pory ro-

ku, która ma oddziaływać na młodego czytelnika nie tylko emocjonalnie, ale  

i dydaktycznie. W sposób jednak subtelny i obrazowy, a nie w sposób nachalny  

i nazbyt moralizatorski, co jest charakterystyczne dla baśni Andersena, ich stylistyki 

i wymowy.  

Interpretacji  praktycznie może podlegać prawie wszystko w utworze lite-

rackim. Także sfera związana, umownie mówiąc, dotycząca  teorii literatury.  

A więc także odpowiedź na pytania: dlaczego tak autor ukazał (przedstawił) 

bohaterów, co z takiej prezentacji wynika, jakim językiem one mówią, może gwa-

rą albo żargonem i co to znaczy. Symbole, alegorie czy inne odmiany metafory 
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często występują w baśniach, ale i w innych utworach przeznaczonych dla dzie-

ci. Trudno się niezgodzie z zakwalifikowaniem „Małego Księcia” Antoine de Saint-

Exupery’ego do książek skierowanych do młodego czytelnika, ale i do dorosłych. 

Bo występująca w nim metaforyka daje się interpretować wprost, ale i w odnie-

sieniu do symboliki, która w utworze występuje. A symbole ze swej natury nie są 

przecież jednoznaczne, bo wymykają się takim prostym wyjaśnieniom. Kim (lub 

czym?) jest rozmówca Małego Księcia, lis, który próbuje mu wyjaśnić, jakie prawa 

obowiązują w otaczającym nas świecie. Mają one czasem dydaktyczną wymo-

wę, są nieco moralizatorskie, ale nie sprawiają wrażenia czegoś z góry narzuco-

nego. Trzeba te lisie „narzędzia”, czyli złote myśli albo sentencje zrozumieć  i prze-

myśleć, aby je stosować w życiu. Bo trzeba najpierw kogoś oswoić, aby się z nim 

zaprzyjaźnić. Czy i najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Te myśli czy maksymy 

zawarte w „Małym Księciu” należy zinterpretować, czyli wyjaśnić ich sens i wymo-

wę. Czyli odczytać zawarte w nich przesłania, objaśnić ukryte wartości, wydobyć 

je na światło dzienne. I to jest właśnie dla mnie interpretacja, o którą pytam  

w swojej wypowiedzi i tytule. Sztuka interpretacji jest trudna do jednoznacznego 

wyjaśnienia. Bo zależy ona między innymi do przyjętej metody, ideologii (filozofii), 

powiązań różnego typu (socjologicznych, pedagogicznych i innych). Indywidual-

ne, swoiste rozwiązania pisarskie powinny być zawsze brane pod uwagę, jeżeli 

chcemy dokonać interpretacji jakiegoś (wybranego prze nas) dzieła literackiego, 

także tego, które przynależy do literatury dziecięcej.  

 

Ciekawie, wciągająco napisana powieść dla młodego czytelni-

ka (zarówno dla 10-11 latka jak i gimnazjalisty).  Bohaterami 

utworu są dwaj bracia, młodszy -  Piotrek (zwany Bratkiem) i starszy Stefan. Narra-

torem opowieści jest właśnie ten młodszy, który zapatrzony jest w starszego i mą-

drzejszego. Starszy wprowadza młodszego w świat nauki o świecie, stąd w tytule 

czarna dziura, którą młodszy „hoduje”, bo dowiedział się czym ona jest i jak dzia-

ła. Piotrek „przykrawa” tę wiedzę o zjawisku „czarnej dziury” do swojego wieku  

i dlatego istnieje ona w jego wyobraźni i fantazji. Starszy brat leży w łóżku złożony 

jakąś tajemniczą chorobą i czyta książki. Tłumaczy też młodszemu bratu tajemni-

ce fizyki i astronomii. Piotrek te tajemnice przetwarza na własne bajki, ale też wraz 

z posiadaniem tej wiedzy dorośleje (staje się coraz bardziej Piotrkiem a nie Brat-

kiem). Zaczyna być coraz bardziej samodzielny, uniezależniać się od matki i star-

szego brata, dojrzewa intelektualnie. Ta jego przemiana w rozbudzonego umysło-

wo chłopca jest ukazana w sposób bardzo prawdziwy, zgodny z wiedzą psycho-

logii rozwojowej.  Książka przybliża czytelnikowi także tajniki nauki.  

Autorka zastosowała też ciekawy zabieg językowy, stosując paralele języ-

kową: bohaterowie książki to Jastrzębscy, a jastrząb to po angielsku Hawk, a Ste-

fan to Stephen, a więc Stefan Jastrzębski to Stephen Hawking.   
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Zadziwiające jest również to, że życie starszego z braci przypomina trochę 

historię życia znanego uczonego. A myszy podpodłogowe to wymysł starszego 

brata i obsesja (ale i tajemnica) młodszego.  

Książka zadziwia wyrazistością portretów psychologicznych młodych bo-

haterów, których dorastanie, lęki dziecięce, zadziwienie światem ukazane są  

w sposób niezwykle wiarygodny. Adresat tej książki też do końca nie jest jedno-

znaczny, bo może nim być także czytelnik dorosły. 

 

 

 

 

 

 

 Jerzy Cieślikowski mawiał, że utwór dla dzieci bywa partyturą, której 

„poprawnego” wykonania nie sposób przewidzieć ani w pełni zaprogramować. 

Najmłodsi odbierają, a właściwie przeżywają tekst literacki spontanicznie, naiw-

nie i emocjonalnie. Wartościują go wedle własnych, subiektywnych kryteriów. 

Mali czytelnicy próbują zrozumieć, a następnie wyjaśnić sobie tekst, więc 

„przekładają” go na inne, dobrze znane sobie języki (słowo – obraz – gest). Typo-

wymi dla nich reakcjami odbiorczymi są: naśladowanie, identyfikacja z bohate-

rem, fantazjowanie, chęć odkrywania tajemnicy, żywiołowość albo medytacja. 

Opisana tu postawa dziecięcego odbiorcy przypomina sposób kontaktu z dzie-

łem literackim, który najwyżej cenił znany francuski filozof oraz twórca krytyki te-

matycznej Gaston Bachelard. Ten rodzaj lektury nazwał „odbrzmiewaniem”,  

a dokładniej wewnętrznym oddźwiękiem na pojedyncze obrazy, czyli znaczące 

tematy, które czytelnik potrafi instynktownie odczuć i przeżyć. Idąc tym tropem, 

proponuję spojrzeć na opowiadania Anny Onichimowskiej Dobry potwór nie jest 

zły jako na zbiór opowieści zawierających różne ujęcie tego samego tematu, 

mianowicie spotkania z archetypiczno-symbolicznymi postaciami (m.in. smoka, 

krasnoludka, czarodzieja).  

Tematyczne ujęcie pozwala w przypadku, na przykład, utworu Piłka wyjść  

od ludycznych zachowań dzieci z elementami „straszenia się” smokiem czy inny-

mi istotami demonicznymi (uosabiają one nie tyle fizyczne zagrożenie płynące  

z otaczającego świata, ile stany emocjonalne, wyobrażeniowe naturalne dla 

dziecka na pewnym etapie rozwoju). Następnie przejść do poziomu alegoryczne-

go, w którym baśniowy motyw żabiego króla obrazuje duchową przemianę roz-

kapryszonej, złoszczącej się i znudzonej dziewczyny. Trzecie, ostatnie ujęcie tema-

tu ma charakter mityczny. Bazuje ono na przekonaniu, że cała literatura jest 

mniej lub bardziej wzorowana na opowieściach mitologicznych. Poszukując wzor-

ca dla fabuły opowiadania Piłka można wskazać, przykładowo, motyw porwa-

nia Europy przez Zeusa pod postacią byka albo mit o złotym runie i dzieciach 
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uciekających na grzbiecie baranka. Lekturę na poziomie przedmiotowym może-

my zaproponować młodszym dzieciom, nieco starszym – również na poziomie 

alegorycznym. Z kolei interpretacja w ujęciu mitycznym dotyczy przede wszystkim 

dorosłych pośredników lektury. 
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od ludycznych zachowań dzieci z elementami „straszenia się” smokiem czy inny-

mi istotami demonicznymi (uosabiają one nie tyle fizyczne zagrożenie płynące  

z otaczającego świata, ile stany emocjonalne, wyobrażeniowe naturalne dla 

dziecka na pewnym etapie rozwoju). Następnie przejść do poziomu alegoryczne-

go, w którym baśniowy motyw żabiego króla obrazuje duchową przemianę roz-

kapryszonej, złoszczącej się i znudzonej dziewczyny. Trzecie, ostatnie ujęcie tema-

tu ma charakter mityczny. Bazuje ono na przekonaniu, że cała literatura jest 

mniej lub bardziej wzorowana na opowieściach mitologicznych. Poszukując wzor-

ca dla fabuły opowiadania Piłka można wskazać, przykładowo, motyw porwa-

nia Europy przez Zeusa pod postacią byka albo mit o złotym runie i dzieciach 

uciekających na grzbiecie baranka. Lekturę na poziomie przedmiotowym może-
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W ramach Koziołka 2015  wyemitowanych zostało sześć 
animacji zachęcających do tworzenia cyfrowych 
interpretacji (komiks, infografika, animacja poklatkowa, 
mashup, programowanie, fan-fiction), odbyło się sześć 
seminariów online (webinariów) dla osób na co dzień 
zajmujących się animacją i edukacją czytelniczą, siedem 
mini-konkursów na facebookowym fanpejdżu biblioteki, 
a także warsztaty dla szkół, na których uczniowie tworzyli 
własne e-booki i cyfrowe kolaże (mashupy). 

W trakcie wakacji, Koziołek 2015 gościł na Oświęcimskim 
Festiwalu Gier, 4 sierpnia odbył się literacki piknik 
podróżniczy, a międzypokoleniowa i interdyscyplinarna 
grupa zajęła się stworzeniem aplikacji mobilnej 
dotyczącej Nagrody, która jest dostępna w Google Play. 

Od sierpnia do końca września odbywał się konkurs dla 
dzieci na najlepszą cyfrową interpretację książki 
nagrodzonej w poprzednich latach.

Działania towarzyszące tegorocznej Nagrodzie były 
wspominane na różnych spotkaniach, konferencjach oraz 
w innych projektach i sieciach (m.in. Bibliocamp, 
Bezpieczna e-szkoła, EduIT, Superbelfrzy, Labib).

Zachęcamy 
do korzystania!



Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego została 
ustanowiona w 1994 r. Jest przyznawana co rok żyjącemu polskiemu 
autorowi, za wyróżniającą się podobnymi do twórczości Makuszyńskiego 
cechami, książkę literacką dla dzieci. Realizacja projektu służy promocji 
współczesnej literatury polskiej, której odbiorcami są najmłodsi czytelnicy. 
Dodatkowo inicjowana jest aktywność wśród dorosłych: autorów, 
wydawców, wychowawców, rodziców i opiekunów, która stanowi 
podstawę do stymulowania potrzeb czytelniczych wśród najmłodszych. 
Podstawowym założeniem projektu jest wyłonienie najlepszej polskiej książki 
dla dzieci, pozostającej w konwencji twórczości Kornela Makuszyńskiego, 
odpowiadającej współczesnym realiom oraz prowadzenie działań 
utrwalających pozytywny obraz książki i czytelnictwa, a także wpisujących 
literaturę w dziecięcą świadomość, jako ważną i ciekawą część 
współczesnej kultury. 

Wszystkie materiały, które powstały w czasie realizacji tegorocznego 
projektu dostępne są:
na blogu Centrum Literatury Dziecięcej - cldgk.wordpress.com
na stronie Biblioteki w zakładce Nagroda Literacka - mbp-oswiecim.pl
na kanale YouTube Biblioteki

Przyznanie Nagrody oraz uroczyste wręczenie statuetki Koziołka Matołka 
odbyło się 15 października 2015 roku w Bibliotece Galerii Książki 
w Oświęcimiu. Główną nagrodę zdobyła książka Rafała Witka Zgniłobrody 
i luneta przeznaczenia. 

 

Projekt zrealizowany przy finansowym wsparciu Ministra Kultury 
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