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W śród jej pozostałych zalet wskazać trzeba także i tę, że je s t to bodajże pierwsza próba 
całościowego opisu okolicznościowej poezji politycznej tego okresu, uwzględniająca zarów 
no poezję sierpniową, jak  i twórczość z czasów stanu w ojennego, i dostrzegająca ciągłość 
podejm ow anych przez nią tematów.

Książka D obrochny  D abert —  w  zamyśle nieco skrom niejsza -  rów nież form ułuje kilka 
interesujących tez. N iestety  jej wartość obniżają niedociągnięcia techniczne. Dotyczy to 
przede w szystkim  przyjętych przez autorkę zasad cytowania. O m aw iane wiersze są lokalizo
wane bardzo niedokładnie. Autorka odsyłajedynie do tytułów  antologii, posługując się w  tym  
celu system em  skrótów, których rozwiązanie um ieszczone w  bibliografii je s t trudne do 
znalezienia. Podobnie w  przypadku cytowania prac naukowych nie zawsze zaznaczono 
stronę, z której przytaczany fragm ent pochodzi. Poważne zastrzeżenia budzą także liczne 
błędy językow e -  zwłaszcza składniowe i stylistyczne.

U zupełn ien iem  Zbuntowanych wierszy je st antologia zawierająca obszerny w ybór u tw orów  
z okresu stanu w ojennego. W iersze te podzielono na kilka grup tem atycznych, stanowiących 
zarazem przegląd najważniejszych w ydarzeń pierwszej połowy lat osiem dziesiątych —  od 
nocy 13 grudnia 1981 roku po śm ierć księdza Popiełuszki. U m ieszczono tu  obok siebie 
(zgodnie z zasadami funkcjonow ania tego typu twórczości w  obiegu społecznym  w  okresie 
stanu w ojennego) wiersze am atorskie, często anonim ow e, oraz u tw ory znanych poetów  
(m .in. Barańczaka, H erberta, T. Jastruna, Krynickiego, M iłosza, Zagajewskiego). C enny 
dodatek do zebranego m ateriału stanowią przypisy objaśniające realia stanu wojennego.

O bie recenzow ane prace warte są zainteresowania, gdyż poruszają się po m ało dotąd 
spenetrow anym  terenie. Przybliżają one pew ien m odel poezji, z którego istnienia trzeba 
zdawać sobie sprawę, jakkolw iek należy też pamiętać, że poszczególne realizacje tego m odelu 
z pewnością nie zasługują na m iano literatury wybitnej. C o  więcej, „okolicznościowość” tej 
poezji skazuje ją  na los typowy dla wszelkiej twórczości doraźnej -  a mianow icie nieczytel
ność, a co za tym  idzie -  brak zainteresowania ze strony odbiorców.

Agnieszka Dębska

Andrzej i Remigiusz Pettyn
Wielka księga anegdot, Wydawnictwo Kleks, Bielsko-Biała 1998, ss. 354.

„Prawdziwe cacko, artystyczny klejnot małej form y prozy” 1 ta k je rzy  Łanowski nazywa 

anegdotę we wstępie do swojej antologii. Dalej pisze o niej, że je s t niczym  „przyprawa
9

obiadów, nieraz m ocno korzenna”“. O w a „przyprawa” pierw otnie (myślę tutaj o czasach 
starożytnych G reków  i Rzym ian), jeśli sięgnąć do etym ologii nazwy „anegdota”, oznaczała

1J. Łanowski, Antologia anegdoty antycznej, W rocław 1984, s. 8-9 .
2 Tamże, s. 17.
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rzeczy „nie w ydane” (z greckiego an-ekdota) i była częścią podręczników  historii, filozofii, 
wymowy, biografii literackiej. Jej rola polegała na elim inow aniu nudy, dookreślaniu i ubar
w ianiu prezentow anych w  książkach treści.

Anegdota w edług definicji Ju liana Krzyżanowskiego to „krótkie opow iadanie przedsta
wiające charakterystyczne zdarzenie czy sytuację, wiążącą się często z konkretną osobowością

.  .  • ■ 3historyczną, utrwalone głównie w tradycji ustnej (podkr. m oje —  A. G .)” . Ta form a
w ypow iedzi była rów nież określana m ianem  dykteryjek, facecji, chryj czy apoftegm atów  (co 
niestety nie zawsze było uzasadnione). Jej główną cechą jes t trafnie dobrana i dobrze skon
densow ana treść. To ona sprawiła, że anegdota dała początek licznym dow cipom  (wykorzy
stywano doń niektóre pomysły, fabułę, form ę, a czasem jej zaskakującą, lapidarną pointę). 
N ie  należy jed n ak  mylić anegdoty z żartami, dowcipam i czy wicami, jak  zauważyli Andrzej 
i Rem igiusz Pettyn, autorzy książki o bardzo m odnym , choć przez to nieco zużytym  tytule
Wielka księga anegdot. W  przeciw ieństw ie do anegdoty „popularny kawał nie wiąże się z żadną

4 •konkretną i prawdziwą sytuacją” . Wręcz przeciwnie, tego rodzaju historia przedstawia cha
rakterystyczne sytuacje, przytacza wypowiedzi i w ym ienia nazwiska konkretnych osób „róż
nych profesji, z różnych w arstw  społecznych, żyjących w  różnych epokach”3 (podkr. m oje 
—  A. G.). Powtarzający się tu  wyraz chyba najlepiej oddaje charakter Wielkiej księgi anegdot, 
która zdum iew a czytelnika swą „różnorodnością”. Zbytnie bow iem  nagrom adzenie w ielu jej 
przykładów  m oże trącić kiczem i w prowadzać w  sądach nad nią zarzut „bylejakości”.

K onkretne inform acje zawarte w  anegdocie m ocno ją  osadzają w  realiach, co zapewnia 
jej trwałość historyczną. N ie tylko tej cesze zawdzięcza ona swój nieprzemijający żywot. Anegdota 
potrafi bowiem  zarówno silnie kusić, szokować, obrzydzać, gorszyć, jak  i zaciekawiać. Jednocze
śnie pobudza wyobraźnię opowieściami o kulturze, obyczajach, wydarzeniach zachowanych 
w  tradycji, tworząc w  ten  sposób „niehistoryczną historię z m ałych obrazków ” .

N a m ateriał anegdotyczny zgrom adzony w  książce Andrzeja i Rem igiusza Pettynów  
składa się 1296 najciekawszych historii, bądź jak  kto woli, „opowiastek” w ybranych z, cytuję: 
„10 tys. anegdot z różnych krajów  i kontynentów ” (s. 6). Tego rodzaju inform acje m ożna 
znaleźć w  ciekawym , choć nieco pobieżnie potraktowanym  i niestety nie pozbaw ionym  
błędów  i nieścisłości wstępie. O w e potknięcia spow odow ane zostały być m oże przez zbyt 
pobieżną prezentację sądów. W  tekście często pojawiają się uogólnienia i nieprecyzyjne 
określenia, np.: ,jak iś dow cip”, „od zarania dziejów ”. Pojawiają się także wątpliwości, co do 

ustalenia podm iotu  w ypowiedzi, nie wynikającego jasno  z poprzedniego przekazu, a także 

nagrom adzenie w yrażeń i zw rotów  charakterystycznych dla stylu potocznego: „Być m oże 
niektóre skłonią do refleksji czy zadum y [czy wyrazy te nie mają tego samego znaczenia? —

3 Jest to fragment definicji „anegdoty” zamieszczonej [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, 
Warszawa 1984, t. 1, s. 15.
4 Ze wstępu do: A. i R. Pettyn, Wielka księga anegdot, Bielsko-Biała 1998, s. 5.
5 Tamże, s. 5.
6J. Łanowski, op. cit., s. 16.
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A. G .], inne zaś zabawią, wywołają odrobinę uśm iechu tak potrzebnego w  naszych cza
sach...’̂ . M ów i się, że „diabeł tkwi w  szczegółach”, a tych autorzy po prostu nie dopracowali.

Z  notatki w stępnej zatytułowanej O  anegdocie... dow iadujem y się także, że słowo „ane
gdota” w yw odzi się z języka greckiego i początkowo oznaczało rzecz nie wydaną, co niestety 
nie do końcajest prawdą, bow iem  tłum aczenie antycznego term inu  anekdota należałoby podać 
w  liczbie m nogiej, która została zm ieniona na liczbę pojedynczą dopiero po przejęciu 
term inu  przez języki now ożytne. Przetransponow any został wówczas rów nież rodzaj: z m ę
skiego na żeński. Tak powstał wyraz w  nowej form ie: „anegdota”. To kolejny przykład 
nieścisłości, które pojawiają się we wstępie książki.

N ieudo lność w  konstruow aniu wypowiedzi sprawiła, że serdeczne podziękow ania dla 
bibliotek znalazły się m iędzy częścią poświęconą tematyce „opowiastek” i m iejscu, jakie 
zajm uje prezentow ana książka w śród innych tego typu publikacji a w iadom ościam i o dużym  
zainteresow aniu anegdotą w śród sławnych ludziach z kręgu literatury i filozofii. O n i z kolei 
zostali w ym ienieni jedynie z nazwiska, a inform acja o ich fascynacji została niespodziew anie 
zakończona w  następnym  zdaniu w zm ianką o m ało znanym  (jak się okazało rów nież tw ór
com  encyklopedii) Egonie Friedelu, który podobno „(...) nazwał anegdotę m ałym  «dziełem 
sztuki»” (s.7). Ten fragm ent łączy się z zaproszeniem  czytelnika do lektury książki, a także 
w yrażeniem  nadziei na dobre przyjęcie publikacji w  gronie czytelniczym. Takie przem iesza
nie różnych treści, brak w yraźnego, logiczno-graficznego oddzielenia w  tekście nowych 
kwestii, np. poprzez zastosowanie akapitów pow oduje chaos w ypowiedzi ju ż  na początku 
lektury.

Ze w stępu jasno  wynika, iż autorzy należą do grona sym patyków anegdoty, owych 
„zbieraczy i skrzętnych antykwarzy cudzej m yśli” sądząc po liczbie zgrom adzonych opow ia
dań (10  tys.).

Książka autorstw a Pettynów  oprawiona w  sztywną, czerw oną okładkę ozdobioną złoco
nym i literam i i roślinnym i ornam entam i prezentuje się naprawdę okazale. Papier, na którym  
drukow ano teksty anegdot m a lekko krem ow y odcień. Wszystkie te elem enty to zapewne 
przejaw działania m ody na stylizacje inspirow ane często klasycznymi w zoram i, w edług 
których w ykonyw ane są książki, tak pięknie prezentujące się na drew nianych regałach.

O becne III wydanie Wielkiej księgi anegdot liczy 357 stron zadrukowanych jedynie w  lewej 
nieco szerszej części, co stanowi najwyżej 2/3 jej pow ierzchni. Prawy m argines je s t jedynie 
z rzadka wykorzystany poprzez zamieszczenie tam  krótkich notek  biograficznych o głów 
nym  bohaterze anegdoty. Wydaje się jednak, że inform acje w  nich zawarte są dość przypad
kowe, czasem zawierające m ocno przesadzone treści (np. notka o M ichaelu Cainie brzm i: 

„angielski aktor, odtw órca ról charakterystycznych” (s. 42), natom ist o Janie Englercie napi
sano: „aktor teatralny, telewizyjny i filmowy; rektor PWST, m .in. grał (pdkr. m oje — A. G.) 
w  film ach Kazim ierza Kutza Sól ziemi czarnej, Perta w koronie (s. 98), patrz także: s. 201) i wcale

7 Ze wstępu do: A. i R. Pettyn, op. cit., s. 7.
8 J. Łanowski, op. cit., s. 14.
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nie spełniają swej roli, nie wspom inając ju ż  o tym, że nie stanowią dobrego kontekstu 
przytaczanej historii.

Czytelnika rozczarować m oże zestawienie tego, co prezentuje publikacja na zewnątrz 
z tym, co znajduje się w  środku. N a stronie jes t zbyt dużo pustych miejsc sztucznie zapeł
nianych zupełnie nie pasującymi do całości rysunkam i. Są one dużym  nieporozum ieniem  
i w yw ołują raczej „drwiący uśm ieszek” niż efekt hum orystyczny (s. 6 , s. 12, s. 28, s. 322). 
Poza tym  ta wątpliwa „szata graficzna” zupełnie nie pasuje do „klasycznego” wyglądu książki, 
a często do treści anegdot (s. 100), bo np. czy przedstaw iona na rysunku chm urna twarz to 
próba sportretow ania Stefana Fabiańskiego? A w izerunek głowy wilka w  ramce ma być m oże 
inicjałem  kolejnej litery alfabetu —  „w jak  w ilk” (s. 322)? O bok  tekstu bow iem  pojawiają się 
także kolejne, bogato zdobione litery alfabetu, od których rozpoczynają się nazwiska 
osób-bohaterów  anegdotycznego przekazu.

Wydaje się, że układ tekstów  także stanowił dla autorów  pew ną trudność, zdecydowali 
się bow iem  na dość przypadkowy, jed en  znajprostszych układ alfabetyczny, który w zbudzał 
ju ż  kontrow ersje przy tego typu publikacjach. A utor niejednokrotnie w spom inanej przeze 
m nie Antologii anegdoty antycznej pisze: „(...) porządek alfabetyczny, w edług im ion postaci, 
[jest] m echaniczny i autom atycznie sprawiający trudości, bo czy np. historyjkę o P latonie 
i D ionizjuszu sycylijskim umieszczać pod P czy pod D , a m oże (o Boże!) dać odsyłacz?”9. 
Prawdą jest, że żadna z propozycji układu prezentow anych treści nie je s t idealna. Stąd, jak  
m niem am , autorzy zdecydowali się także ponum erow ać anegdoty i opatrzyć książkę indek
sem, na który składają się nazwiska bohaterów  poszczególnych historii.

Bohateram i anegdoty są zarówno osoby żyjące współcześnie, jak  i te, które ju ż  daw no 
stały się postaciam i historycznym i. Teraźniejszość zderza się tutaj z historią, a now oczesność 
z tradycją. I tak obok opowieści o w spółcześnie żyjącym artyście m alarzu Jerzym  M ierzejew 
skim  zam ieszczone są historie o M ikołaju I Rom anow ie, po opowiastkach o aktorce Em ilii 
Krakowskiej pojawiają się ciekawostki o życiu i twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, 
dalej Krystyny —  X V II-w iecznej królowej Szwecji itd.

Wielka księga anegdot to pierwszy tak obszerny zbiór opowieści pośw iadczonych ciekawym 
m ateriałem  bibliograficznym . A utorzy dokonali trafnego w yboru fragm entów  głów nie z za

pisanych w spom nień, korzystali też z innych publikacji prezentujących literaturę z „obsza
rów  trzecich”10, z różnych anegdotycznych przekazów  historii, a naw et literackich plotek. 

W ynotowywali czasem bardzo podobne albo wręcz takie same opowieści przypisywane

9 Tamże, s.16.
10 O  problemach badawczych, klasyfikacji i kategoryzacji literatury popularnej, do której niewątpliwie 
zaliczyć m ożna rów nież anegdotę pisali kolejno: Czesław  Hernas (Potrzeby i metody badania literatury brukowej, 
w: O  współczesnej kulturze łiterackiej, t .l , red. S. Żółkiewski, M . Hopfmger, Wrocław 1973, s. 16), Stefan 
Żółkiewski (O badaniu dynamiki kultury literackiej, w: Konteksty nauki, o literaturze, pod red. M . Czermińskiej, 
Wrocław 1973, s. 49 -78 ), Janusz Maciejewski, najszerzej określający zakres tego skądinąd stosunkow o „no
w ego” zjawiska literackiego (J. Maciejewski, „Obszary trzecie” literatury, [w:] tenże, Obszary i konteksty literatury, 
Warszawa 1998).
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różnym  osobom  (we wstępie pojawiło się określenie „wędrujące anegdoty”—  s.6), które 
w  tekście m iały odsyłacz takiej oto treści: „Podobną anegdotę przypisuje się ,...”(tu pojawiało 
się nazwisko, niezrozum iałe je s t tylko po co autorzy na pow rót przytaczali tę samą historię?).

Przyw ołane w  anegdocie sytuacje, obyczaje czy mądrości znanych i łubianych postaci to 
z pew nością dobre źródło wiedzy i hum oru , pełne zaskakujących sytuacji, niespodziew anych 
rozwiązań, niezwykle trafnych, wyszukanych odpowiedzi, często zm uszające czytelników  do 
głębokiej refleksji. Zalety anegdoty m ożna m nożyć w  nieskończoność. Dość, że podstawą 
działania jej m echanizm u je st form a dynam icznie uzewnętrzniająca skondensow aną treść, 
która w  poincie em anuje swoim  bogactwem  i w  ten sposób zachwyca. Ze w zględu na 
intrygującą, fryw olną i zabawną form ę wypowiedzi, a także na fakt zebrania tak dużej ilości 
anegdot w  jed n y m  tom ie m im o znacznych niedoskonałości książki być m oże w arto sięgnąć 
po ten  „nieoszlifowany klejnot” ilekroć zapragniem y zasmakować w  atm osferze literackiej 
przygody.

Marta Karasińska

M ięd zy  baśnią a podwórkiem. G ry  literackie w  polskim  dramacie dla dzieci, Po
znań 1998, Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych” 
t. 9, s. 199 
Alicja Baluch
C zy ta , nie czyta... (o dziecku literackim), Kraków 1998, Wydawnictwo Edu
kacyjne, s. 121

1 .

„Skoro w  to się gra tak... grajm y w  to właśnie tak” —  brzm i m otto  książki M arty 
Karasińskiej. Wydaje się, że nieprzypadkow o w  pracy poświęconej teorii dram atu  dziecięcego 
znajdujem y akurat urywek z Końcówki Sam uela Becketta, tw órcyjak  najbardziej „dorosłego”. 
T łum aczy to drugie m otto: „(...) nasz świat współczesny, z którego nie potrafim y wybrnąć, 
nie je s t niczym  innym , jak  rozw inięciem  niektórej gry dziecięcej”. Zainteresow ania autorki 
M iędzy baśnią a podwórkiem... zostały ukierunkow ane na znalezienie w  strukturze tekstu 
dram atycznego adresowanego do dziecka miejsc w spólnych dla świadom ego swej roli krea
tora przekazu artystycznego oraz dziecięcego odbiorcy współuczestniczącego w  akcie tw o

rzenia u tw oru. Jak  czytamy we wstępie: „(...) w prow adzenie struk tur w yobrażeń dziecka, 
elem entów  jego języka, posługiwanie się dziecięcym folklorem  czy w ątkam i baśni m agicz

nych stanow ią charakterystyczną i wysoce «efektywną» cechę zabiegu «uwspólniania» kodu 

nadawcy i odbiorcy w  analizowanych tekstach” (s. 8). M arta Karasińska próbuje uchwycić 
zasady gry prowadzonej przez autora z dziećm i włączającymi się do zabawy w  roli jej 
uczestników. „Przyjęty przez autorkę punkt w idzenia proponuje dokonanie oglądu tej dra


