Biografie (dla dzieci) – reaktywacja?
Anna Czabanowska-Wróbel: Wi‑
tam Państwa bardzo serdecznie na naszym
spotkaniu. Rozpocznę od przedstawienia
naszych gości: Anna Czerwińska-Rydel,
autorka, której książki same najwyraźniej
mówią o jej dokonaniach i działalności.
Większość, choć nie wszystkie, poświę‑
cone są życiorysom sławnych ludzi. Nie
będzie moim zadaniem przybliżanie ich
wszystkich, ale powiedzmy chociaż o kil‑
ku. Anna Czerwińska-Rydel jest autorką
książek o ważnych gdańszczanach, o lu‑
dziach reprezentujących to miasto, jej try‑
logia gdańska opowiada o Schopenhaue‑
rze, Fahrenheicie i Heweliuszu. Ale to już
nie jest tylko trylogia, ponieważ pojawiły
się kolejne postaci, nie tylko bohaterowie,
ale i bohaterki. Jedna z jej najnowszych
książek, Bałtycka syrena. Historia Konstancji Czirenberg została nominowana do
tegorocznej nagrody sekcji polskiej IBBY,
jest już kolejne wyróżnienie dla autorki.
Mamy też całą serię książek o muzyce, ich
bohaterami są kompozytorzy, choć głów‑
ną bohaterką jest sama muzyka.
Naszym drugim gościem jest dr hab.
Katarzyna Wądolny-Tatar z Uniwersytetu
Pedagogicznego, kierująca tam Pracownią

Literatury dla Dzieci i Młodzieży. Autor‑
ka książek poświęconych metaforyce oni‑
rycznej w poezji Młodej Polski i mono‑
grafii kołysanki w liryce XX i XXI wieku,
badaczka poezji, wyobraźni oraz litera‑
tury dziecięcej i młodzieżowej.
Biografie w twórczości dla dzieci dłu‑
go wydawały się czymś zapomnianym.
Przyniosłam książkę, która należała kie‑
dyś do moich rodziców, wydaną nakła‑
dem Gebethnera i Wolffa w latach dwu‑
dziestych XX wieku, to Młodość sławnych
Polaków Mieczysława Smolarskiego, takie
książki były w stałym repertuarze czytel‑
ników z kolejnych generacji. W pewnym
momencie nastąpiła jakaś dramatyczna
przerwa, teraz wypełniana w niesłychanie
interesujący sposób. Biografie sławnych
ludzi stają się ważnym tematem i oczy‑
wiście lekturą młodych.
Katarzyna Wądolny-Tatar:
Pozwolę sobie na słowo wstępne. Wspo‑
mniano już, że mamy do czynienia ze
swoistym rozkwitem biografii dla dzieci
i młodzieży. Sądzę, że można go opisać ja‑
ko zwrot biograficzny, choć wiem, że jest
to rodzaj uproszczenia, ale pozostańmy
przy nim, bo wydaje się adekwatny do
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charakterystyki głównego nurtu twór‑
czości Anny Czerwińskiej-Rydel. Będę
przedstawiała pisarkę, ale i ona sama bę‑
dzie zapewne profilowała siebie jako au‑
torkę utworów biograficznych.
Jeżeli zastanowić się nad tym, czym
biografizm jest w literaturze współczes‑
nej, po pierwsze, trzeba spojrzeć na niego
z perspektywy aktu tworzenia, co ozna‑
cza zwrócenie uwagi na to, kim jest pod‑
miot, jak kształtuje się proces formowania
tożsamości. Można tu przywołać szereg
rozwiązań teoretycznych, np. za Ryszar‑
dem Nyczem podmiotowość należałoby
postrzegać jako pewną wiązkę cech, pod‑
miot stający się, podmiot budowany w to‑
ku narracji. Przyznaję, że w ten właśnie
sposób najbardziej lubię patrzeć na teksty,
które Pani pisze. Dzięki zastosowaniu im‑
ponującej wielości strategii, które pozwa‑
lają na utrzymanie niejednowymiarowe‑
go podmiotu, bohaterami mogą być po‑
staci stające się, wyłaniające się z tekstów.
Tożsamość jako element teoretyczny jest
też rodzajem napięcia pomiędzy tym, co
jednostkowe, a tym, co powtarzalne, tym,
co indywidualne, a tym, co zbiorowe. Co
także mocno widać w tych książkach. Ze
względu na „falowanie” podmiotu, o tym
mechanizmie można powiedzieć znacz‑
nie więcej.
Druga sfera musi być kojarzona przez
nas z odbiorem. Prowokuje nas do stawia‑
nia pytań o to, dlaczego biografizm w lite
raturze dla dzieci i młodzieży ma zna‑
czenie. Albo czy przebieg czyjegoś życia
musi koniecznie być stawiany jako wzór
osobowy – a może inne kwestie wchodzą
w grę, przecież życie bywa też antywzo‑
rem. Dla mnie biografizm w literaturze
dla dzieci i młodzieży łączy się, jak powie‑
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dział Grzegorz Leszczyński, z interioryza‑
cją wartości, uwewnętrznieniem tego, co
płynie z lektury tekstu, w wymiarze etycz‑
nym czy np. patriotycznym. Bardzo wiele
z tych tekstów powstało na kanwie rocznic,
obchodów urodzin czy innych wydarzeń.
Kiedy zastanawiałam się nad książkami
naszego gościa, a jest ich kilkadziesiąt,
kiedy myślałam, co te książki struktural‑
nie łączy, to doszłam do wnioski, że tym
czymś jest stosunek osoby do czasu, albo
inaczej, osoba rozpatrywana względem
różnych perspektyw czasowych. Łączy je
też przestrzeń: geopoetyczny wymiar tej
twórczości widać właśnie w trylogii gdań‑
skiej. Już sam pomysł nazwania książek
w ten sposób powoduje pojawienie się
wizerunków mieszkańców, elementów
topografii miasta, ale jednak większość
publikacji autorki kładzie nacisk na rela‑
cje osoby i czasu, związane z przekracza‑
niem dystansu, tworzące swoistą zasadę
rówieśnictwa. Bohater książek to rówieś‑
nik potencjalnego czytelnika, kilkulatek,
a nawet piętnastolatek, jak w przypadku
trudniejszych książek, do których należy
publikacja o Januszu Korczaku Po drugiej
stronie okna (2012): ona wymaga pewnych
kompetencji kulturowych, oswojenia z te‑
matyką śmierci. Biografia Korczaka jest
o tyle nietypowa, że jest wartościowana
wstecznie, o jej walorze decyduje moment
śmierci. Co jest bardzo trudno pokazać,
i nie mówię tylko o prozatorskim obrazo‑
waniu, ale myślę też o ilustracjach, które
są równorzędnym sposobem przekazy‑
wania treści. Książka Po drugiej stronie
okna, choć nieco trudna w odbiorze, jest
niezwykle ciekawa, eksponuje pedagogikę
Korczaka, przetykana jest cytatami z je‑
go pism, ważna jest w niej też wieloraka
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symbolika okna. Szczególnie przejmująca nasza dzisiejsza bohaterka, jest taką silną
jest końcowa scena, już w pociągu jadą‑ potrzebą opowiadania, o czym świadczy
cym do obozu – Korczak podnosi każde chociażby fakt zróżnicowania strategii
z dzieci do okna, by mogło zaczerpnąć pisarskich, jak w przypadku opowieści
powietrza. Myślę, że np. dziesięciolatek o Aleksandrze Fredrze Fotel czasu – mamy
nie przejdzie obok tej lektury obojętnie. tutaj do czynienia z bohaterem, potom‑
W każdej z tych biograficznych opo‑ kiem Fredry, który przenosi się w czasie,
wieści czas i miejsca mają ogromne zna‑ na chwilę „oddelegowanym” do babci na
czenie. Oprócz bohatera dziecięcego, po‑ czas choroby młodszego dziecka. Wspólne
woływanego do życia na kartach powie‑ mieszkanie skutkuje zacieśnianiem więzi
ści, pokazywane są też losy postaci, której z babcią, w ogóle relacje wnuk – d
 ziadek/
życie jest rekonstruowane. Można zadać babcia w wielu tych powieściach są istotne,
więc pytanie, jak wygląda proporcja mię‑ np. w Moja babcia kocha Chopina (2010).
dzy konstrukcją a rekonstrukcją postaci, Kwestia magii, przenoszenia się w czasie,
myślę tu o fikcjonalności, co jest działa‑ kiedy chłopiec może poznać obyczaje ro‑
niem autorskim, a co odtwórczym? Te dziny Fredrów, a więc swoich przodków,
proporcje w każdej z książek są inne, opo‑ jest tutaj dosyć istotna.
wieść o Korczaku zawiera fragmenty je‑
W pisarstwie Anny Czerwińskiej‑
go prac, takie cytacje pojawiają się też -Rydel silną reprezentację ma też strate‑
w innych opowieściach; jestem ciekawa, gia „opowiadać dalej”, ponieważ bardzo
jak Pani dociera do różnych materiałów? mocno eksponuje transmisję tradycji. Jeśli
Jak wygląda rekonstruowanie i konstru‑ przyjrzymy się dokładnie bohaterom, np.
owanie osoby w słowach, uzupełnianych muzykom, obok Chopina mamy np. Wi‑
przez ilustracje, które nie są obojętne, ale tolda Lutosławskiego, ciekawa reprezen‑
tacja literatów – np. Julian Tuwim poka‑
i nie dominujące?
W biografizmie jako takim istotne jest zany z perspektywy małej Irenki Tuwim,
także profilowanie osoby. Zakładając, że jego siostry, cała opowieść jest narracyjnie
nie ma narracji niewinnej, a więc każdy przesunięta w stronę małej dziewczyn‑
tekst bardzo głęboko oddziałuje na osobę, ki, książka nosi tytuł Mój brat czarodziej
można przyglądać się szeregom metafor, (2013). Kolejnym z bohaterów jest Józef
synekdosze modelującej cały ciąg rzeczy‑ Ignacy Kraszewski, tytan pracy, książka
wistości. Gdyby się posłużyć typologią An‑ nosi tytuł Sto tysięcy kartek (2014). Jest
ny Burzyńskiej w odniesieniu do narracji też Kornel Makuszyński, są też naukow‑
jako takiej, myślę tutaj o tekście Kariera cy, np. Albert Einstein, Jan Czochralski,
narracji, w którym badaczka wyróżnia bo‑ Maria Skłodowska-Curie. To biografie
dajże siedem kategorii dotyczących narra‑ wielkich Polaków, gdzie ważna jest kwe‑
cji czy narratywizowania, np. opowiadać, stia pokazania kogoś, kto w dzieciństwie
tylko opowiadać, opowiadać ciało, opo‑ nie wybijał się niczym szczególnym, ani
wiadać siebie, dalej, na nowo. Z tej sze‑ też nie różnił zbytnio od współczesnego
rokiej palety, na potrzeby dzisiejszej roz‑ czytelnika, a jednak udało się mu zostać
mowy, wybrałabym trzy. To, co uprawia kimś nieprzeciętnym.
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Trzecia z możliwych strategii, które
decydują o specyfice pisarstwa autor‑
ki, to „opowiadać na nowo”. Polega na
nowoczesnym przedstawieniu znanego
przecież z innych opracowań przebiegu
życia, np. Juliana Tuwima, gdzie po raz
pierwszy został doceniony mały czytel‑
nik. Każdą z tych biografii można byłoby
oceniać według struktury dychotomicz‑
nej, np. legenda a dokument, typowość
a indywidualność, strukturalność a zda‑
rzeniowość. W każdym z tych tekstów są
te elementy, a w jakich proporcjach – to
powie sama lektura. Dodałabym jeszcze
jeden aspekt, wydobyty już przy Korczaku:
czy mamy do czynienia z modelowaniem
przez życie, czy przez śmierć? Drugie jest
oczywiste w przypadku Korczaka. Jed‑
nak spora część opowieści modelowana
jest przez życie, jak w książce Jaśnie Pan
Pichon (2010), skupionej na czasie przed
wyjazdem Chopina z kraju.
Mając w pamięci kwestie, które poru‑
szyłam, pytania, które postawiłam oraz
kolejne sprawy, o które chciałabym za‑
pytać, oddaję głos pisarce.
Anna Czerwińska-Rydel: Dzień
dobry. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj
być. I na początek zdradzę coś osobistego.
Chodziłam do szkoły muzycznej, do lice‑
um muzycznego, skończyłam też Akade‑
mię Muzyczną, ale przez całe moje życie
przeplatały się słowo i muzyka, marzyłam
więc o tym, by studiować polonistkę, i to
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Rodzice
nie byli zachwyceni tym pomysłem, bo
Kraków od Gdańska jest daleko, więc sta‑
nęło na Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Dlatego tym bardziej się cieszę, że mogę
mówić dzisiaj do Państwa – studentów
polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskie‑
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go w Krakowie. To dla mnie wielkie wy‑
różnienie.
Z kwestiami takimi jak strategie, kon‑
strukcje, rekonstrukcje, spotkałam się po
raz pierwszy w Opolu, na konferencji po‑
święconej biografiom, i przyznam, że nie
miałam pojęcia, że je stosuję. Jako autor‑
ka po prostu siadam i piszę, tak jak czuję
i myślę, że będzie najlepiej. Uważam, że
moim głównym zadaniem jest przedsta‑
wianie bohaterów moich kolejnych ksią‑
żek w taki sposób, by młody czytelnik
chciał je przeczytać, chciał poznać po‑
stać tytułową, a nawet chciał się z nią za‑
przyjaźnić, choć oczywiście nie zawsze
jest to możliwe. Bo przecież nie jest tak,
że każda postać, o której piszę, jest oso‑
bą miłą, sympatyczną. Nie zawsze też jest
wzorem do bezrefleksyjnego naśladowa‑
nia. Teraz na przykład kończę pracę nad
książką o Jerzym Kukuczce i cały czas się
zastanawiam, czy może on być bohaterem
dla młodego człowieka, czy nie, i w jaki
sposób mam go przedstawić czytelniko‑
wi? No bo Chopin, wiadomo, był wiel‑
kim kompozytorem, a jego twórczość do
dzisiaj fascynuje tysiące ludzi na świecie.
Kraszewski był wielkim pisarzem i wciąż
jeszcze są zapaleni czytelnicy jego ksią‑
żek. A himalaista, który zostawia rodzinę
i jedzie na wyprawę, podczas której ryzy‑
kuje życie, potem (jeśli uda mu się prze‑
żyć) wraca i kolejne pół roku przygoto‑
wuje się do następnej wyprawy? Czy to
jest bohater, wzór do naśladowania? Co
młody czytelnik może odkryć dla siebie
w historii życia takiej postaci? Uznałam,
że w tym przypadku jest to z pewnoś‑
cią konsekwencja, upór, dążenie do celu,
odwaga i przezwyciężanie własnych sła‑
bości. Ale, czy można „kupić” bezkry‑
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tycznie wszystko, co wiąże się z postacią zykiem, elektronikiem, filozofem etc. Za‑
himalaisty? To trudne pytania, na które wsze więc zaczynam pisanie biografii od
sama wciąż szukam odpowiedzi. W mo‑ nawiązania kontaktów z instytucją, która
ich książkach o słynnych postaciach sta‑ zajmuje się daną postacią – w przypadku
ram się wyeksponować przede wszystkim Chopina był to Narodowy Instytut Fryde‑
ich niezwykłe pasje, przekonać młodych ryka Chopina, który przekazał mi wszyst‑
czytelników do tego, że najróżniejsze pa‑ kie aktualne materiały i dokonał redakcji
sje naprawdę warto mieć, bo z nich mo‑ merytorycznej. Gdy pisałam opowieść
że urodzić się coś niesamowitego, jak na o Januszu Korczaku, kontaktowałam się
przykład dwa Noble Skłodowskiej albo też z Korczakianum, a pisząc książkę o Ma‑
czasami coś mniej spektakularnego, ale rii Skłodowskiej-Curie współpracowałam
równie wielkiego, jak w przypadku Jana z muzeum jej poświęconym. Tak jest za
Czochralskiego (Czochralski, obok Mi‑ każdym razem.
Przeważnie zaprzyjaźniam się z moi‑
kołaja Kopernika i Marii Curie, jest wy‑
mieniany na świecie jako jeden z trzech mi bohaterami, z jednym wyjątkiem – jest
wielkich polskich naukowców, a u nas nim Artur Schopenhauer, choć wielu lu‑
mało kto wie, że jest ojcem elektroniki. dzi uważa, że moja najlepsza książka jest
Dzieci są zawsze bardzo zainteresowane, właśnie o nim.
gdy mówię, że gdyby nie on, to nie było‑
Z szukaniem klucza jest różnie. Cza‑
by komputerów i tabletów).
sem wpadam na pomysł od razu, a cza‑
Wracając do kwestii strategii. Zale‑ sem długo się zastanawiam i próbuję róż‑
ży mi na tym, aby każdą moją opowieść nych sposobów. Na przykład miałam duży
skonstruować w inny sposób, dlatego, że problem z opowieścią o Józefie Ignacym
ja sama nie lubię się nudzić, powtarzać. Kraszewskim Sto tysięcy kartek. Zgłosili
Lubię, żeby było inaczej, w innych propor‑ się do wydawnictwa potomkowie same‑
cjach, w innej formie i kształcie. Nie mogę go pisarza, prosząc o napisanie opowie‑
więc zdjąć szablonu z jednej biografii i na ści o Kraszewskim. Wydawnictwo Mu‑
jego bazie tworzyć kolejne książki. Każdą chomor zaproponowało pisanie właśnie
pracę zaczynam zatem od szukania klucza mnie. Bardzo mnie to ucieszyło. Wróci‑
do postaci, którą będę opisywać. Przede łam do domu i powiedziałam do córki:
wszystkim uważam, że młody czytelnik „Wiesz, będę pisać książkę o Kraszewskim!”
zasługuje na prawdę – tego nauczyłam Ona: „Tak? To życzę ci powodzenia. To
się od Korczaka – a fikcja to jest jedynie będzie najnudniejsza książka, jaką na‑
narzędzie, za pomocą którego tę prawdę piszesz. Bo co właściwie robił Kraszew‑
można pokazać. Książki fakto– czy bio‑ ski? Tylko siedział i pisał, albo pisał i sie‑
graficzne w jakiś sposób realizują prawo dział. Gratuluję, świetna sprawa!”. Wte‑
dziecka do prawdy. Każdą postać, o której dy się przestraszyłam – ma dziecko rację,
piszę, chcę pokazać jak najwierniej, choć jak pisać tylko o pisaniu? I pomyślałam:
oczywiście sama nie wiem na każdy temat a gdyby mój syn, który nie czyta prawie
wszystkiego. Jestem przecież absolwentką nic, nagle znalazł się u profesora historii
akademii muzycznej, a nie chemikiem, fi‑ literatury, który starałby się go zapoznać
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z takim Kraszewskim, to co by było? Za‑
łamałby się na pewno, ale może potem by
się z nim oswoił, przecież to jest możliwe.
Plan był więc taki, by pokazać chłopca,
który tylko gra na komputerze, i nagle
zostaje wrzucony w świat wdowca-literata.
I musi tam się zaaklimatyzować. Tak po‑
wstała historia o Kraszewskim. Wiem, że
się spodobała czytelnikom.
Trylogia gdańska: Heweliusz, Scho‑
penhauer i Fahrenheit. W 2011 roku, który
był w Gdańsku rokiem Heweliusza, napi‑
sałam książkę Wędrując po niebie z Janem
Heweliuszem. Okazała się sukcesem i po‑
proszono mnie o biografie innych wiel‑
kich gdańszczan – Fahrenheita i Schopen‑
hauera. I tak powstała Trylogia Gdańska
dla dzieci, a potem na podstawie mojej
książki o Fahrenheicie nawet przedsta‑
wienie. Okazało się, że potrzebne są ko‑
lejne takie książki, tym razem o kobietach.
I tak powstała druga Trylogia Gdańska,
która nie jest kontynuacją pierwszej, ale
autonomiczną całością. W jej skład wcho‑
dzi opowieść o Elżbiecie Heweliusz, dru‑
giej żonie Heweliusza, ale za to pierwszej
kobiecie-astronom (Którędy do gwiazd);
opowieść o słynnej na cały świat gdań‑
skiej śpiewaczce Konstancji Czirenberg
(Bałtycka Syrena); i opowieść o Johannie
Schopenhauer, pisarce i matce Artura –
filozofa (Lustra Johanny).
Kilka moich opowieści biograficznych
zostało również wydanych w postaci au‑
diobooków. Ale bynajmniej nie są to zwy‑
kłe nagrania tekstu. Wydawnictwo Buka,
z którym współpracuję, jest niezwykle
precyzyjne w doborze aktora do tekstu,
muzyki, która jest specjalnie kompono‑
wana, opracowania graficznego okład‑
ki i mini-książeczki dodanej do płyt. To
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wszystko razem sprawia, że wydania Buki
stanowią małe dzieła sztuki.
K. W.-T.: Myślę, że to jest dobry mo‑
ment, by zakończyć mówienie o strate‑
giach. Obecne i widoczne w Pani twór‑
czości wskazują na konkretne rozwiąza‑
nia, sposoby powołania postaci do życia.
Chciałabym wrócić do ilustracji: stano‑
wią one ważną część Pani książek. Czy
ma Pani ulubioną ilustratorkę? Co z fo‑
tografiami? Jak uzgadnianie są relacje sło‑
wo – obraz?
A. Cz.-R.: Tak, to bardzo ważna kwe‑
stia. Jest kilka książek, spośród moich opo‑
wieści biograficznych, które bardzo lubię
za ilustracje, a jest kilka, których nie lu‑
bię za ilustracje, np. nie podoba mi się
graficzne opracowanie Czochralskiego,
uważam, że jest podręcznikowe, a czytel‑
nik nie chciałby przecież kupować pod‑
ręcznika. Bardzo lubię współpracować
z Dorotą Łoskot-Cichocką, która zilu‑
strowała W poszukiwaniu światła, opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie, Fotel
Czasu, ale i Wieniawskiego (W podróży ze skrzypcami, 2014) oraz Korczaka.
Uważam za ciekawe ilustracje Agaty Du‑
dek w pierwszej trylogii gdańskiej, one
bardzo podobają się dzieciom; są dziwne,
w pierwszym momencie zastanawiające,
ale rozmawiałam z wieloma czytelnikami,
którym bardzo przypadły do gustu. Nato‑
miast nie wszystkim podobają się rysunki
jednej z mistrzyń ilustracji, z którą lubię
współpracować, Marty Ignerskiej. Mar‑
ta ma bardzo awangardowe pomysły, np.
wymyśliła, że druga trylogia gdańska bę‑
dzie ilustrowana tak, że w pierwszej czę‑
ści pojawi się najpierw sam tekst, a potem
będzie tylko ilustracja. W drugiej części
najpierw będzie sama ilustracja, a potem
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mój tekst, a w trzeciej – najpierw tekst,
w środku ilustracja, a na końcu znowu
tekst. Wielu ludziom to nie odpowiada, ja
jednak uważam, że to ciekawe rozwiąza‑
nie. Generalnie, różnie pracuje się z róż‑
nymi ilustratorami. Poza tym, nie zawsze
w ogóle mam wpływ na opracowanie gra‑
ficzne książki.
K. W.-T.: Chciałam zapytać o ten
wpływ. Czy Pani może decydować o ilu‑
stracjach?
A. Cz.-R.: Nie bardzo. Czasem mam
pewien wpływ na to, w jaki sposób są
przedstawiane postaci. Na ogół wydaw‑
nictwo jest z ilustracji zadowolone, autor
natomiast ma niewiele do powiedzenia.
Bo my jesteśmy od pisania. To wydawni‑
ctwo decyduje o stronie graficznej.
A. Cz.-W.: Taka ogromna różnorod‑
ność książek! Reprezentowani są kompo‑
zytorzy, uczeni, pisarze, są wybitni ludzie
z Gdańska, kobiety i mężczyźni, ale czy
przychodzi Pani do głowy, że poprzez wy‑
danie tych książek tworzy Pani swój nowy
kanon biografii polskich, i czy są jakieś
braki w tym kanonie, które chciałaby Pani
uzupełnić? Czy są ważne postacie, które
chciałaby Pani pokazać młodym czytel‑
nikom teraz, w XXI wieku?
A. Cz.-R.: Nie do końca wiem, dla‑
tego, że to nie ja wybieram te postacie.
Gdybym ja wybierała, do mnie należa‑
łoby ostatnie słowo, o kim będę pisać, to
decydowałabym, że napiszę teraz o Fre‑
drze, o Czochralskim itd. Czochralskiego
rzeczywiście akurat ja wybrałam. Wybra‑
łam gdańszczanki, ale nie było zbyt wielu
kobiet do opisania, co wynika z historii.
Zazwyczaj to instytucje, wydawnictwa
proszą mnie o napisanie książki o takim,
a nie innym bohaterze. Gdybym mogła

sama decydować, chciałabym napisać
książkę o Koperniku, ponieważ brakuje
go w mojej plejadzie, pytają o niego tak‑
że dzieci podczas spotkań autorskich i po
prostu chętnie bym o nim napisała. Nie
mam też w mojej serii biografii postaci
sportowców, całe szczęście, że niebawem
pojawi się Kukuczka, który jakoś uratu‑
je sytuację. Nie mam malarzy – np. bar‑
dzo chciałabym napisać o Matejce, myślę,
że to byłaby cudowna książka, no i Kra‑
ków by się w niej przewijał. Niestety, my,
autorzy, musimy też brać pod uwagę to,
co zainteresuje czytelników, co się przyj‑
mie na rynku i co wydawca uzna za warte
wydania. Pisanie książek to, oprócz pasji,
moja praca, i nie bardzo mogę sobie po‑
zwolić na pisanie do szuflady. Poza tym,
to praca długa i żmudna, poszukiwaw‑
cza i historyczna. Przy każdej opowieści
biograficznej zaczynam od przeczytania
kartonów książek – mam zaprzyjaźnioną
bibliotekarkę, która ściąga mi do jednej
biblioteki wszystkie potrzebne mi książki
z trójmiejskich wypożyczalń. Np. pisząc
o Fredrze, przeczytałam wszystkie jego
dzieła. Bo w jaki sposób mogę pisać o da‑
nym autorze, nie znając dokładnie jego
twórczości? To są niemalże kolejne kie‑
runki studiów, które kończę. W pewnym
sensie stale studiuję polonistykę.
A. Cz.-W.: Ta odpowiedź jest bardzo
cenna, bo to znaczy, że poprzez instytu‑
cje kultury społeczeństwo wysyła do Pa‑
ni sygnały i daje kolejne zadania. Waż‑
ne też są różnice, kto jest nadal obecny,
a kto zniknął z kanonu biograficznego.
Kto jeszcze mógłby się w nim pojawić
oprócz Matejki i Kopernika? Jaka byłaby
lista życzeń skierowana do potencjalnych
zamawiających?
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A. Cz.-R.: Bardzo chciałabym napi‑
sać trylogię zakopiańską, jest wielu wspa‑
niałych zakopiańczyków do opisania, co
przyszło mi do głowy przy okazji książ‑
ki o Makuszyńskim, Słońcem na papierze (2014) – z którym związana jest cała
przygoda. Pisanie o nim było inne niż
zazwyczaj, inaczej tworzyłam tę biogra‑
fię, ponieważ nie powstała na jego temat
osobna monografia. Polegałam jedynie
(albo aż) na źródłach – zgromadzonych
w szafie w willi Opolanka – w Muzeum
Makuszyńskiego – gdzie znajdują się kar‑
tony z rękopisami, listami i wszelkie inne
dokumenty. Przez dwa tygodnie przeglą‑
dałam papiery z tej szafy, aby znaleźć klucz
do Makuszyńskiego, wymyślić strategię.
I nagle zobaczyłam w tej szafie pomysł na
książkę. Do tego dodałam wiatr halny, pu‑
stoszący parę dni wcześniej Podhale, wy‑
myśloną przez ze mnie odnalezioną książ‑
kę nieznanego autorstwa i tak powstała
opowieść o Makuszyńskim – Słońcem na
papierze. Przez dwa tygodnie kwerendy
cały czas świeciło słońce. Czułam obec‑
ność pisarza.
K. W.-T.: Zauważyłam ostatnio, że Pani
twórczość przesunęła się trochę w stronę
badań etnograficznych. Czy to oznacza,
że szykuje się porzucenie biografizmu?
A. Cz.-R.: Nie, nic podobnego. Zaczę‑
ło się od tego, że zaproponowano mi napi‑
sanie przewodnika po Szczecinie dla dzie‑
ci, chociaż sama nigdy nie byłam w tym
mieście. Więc pojechałam, zwiedziłam
Szczecin, i postanowiłam, że owszem, na‑
piszę ten przewodnik, ale w formie opo‑
wieści, tak, żeby był ciekawy dla dzieci,
skoro miał być do nich adresowany. Czy‑
telnikom spodobało się to na tyle, że chwi‑
lę później poproszono mnie o napisanie
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przewodnika dla dzieci po gminie Szyd‑
łowiec. Zgodziłam się, przewodnik został
wydany. Potem zgłosił się z podobną pro‑
pozycją ktoś z Kociewia i tak…
Pytanie z sali: Czy nie miała Pani
kiedyś pomysłu, by te wszystkie wiadomo‑
ści, które zgromadziła, pisząc dla dzieci,
wykorzystać, i stworzyć coś dla czytelni‑
ków nieco starszych lub nawet dorosłych?
A. Cz.-R.: Cały czas myślę o tym, żeby
napisać książkę o kulisach powstawania
tych książek. To byłby bestseller!
A. Cz.-W.: Czy w tych dawnych por‑
tretach szczególnie zwraca Pani uwagę na
okres dzieciństwa? Jakie to ma znaczenie?
A. Cz.-R.: Tak, robię to z dwóch po‑
wodów. Rzeczywiście dzieciństwo jest dla
mnie najważniejsze i najciekawsze, jemu
poświęcam najwięcej miejsca w książce.
Po pierwsze dlatego, że są to książki prze‑
znaczone dla młodych czytelników, a ich
najbardziej interesuje to, jaki Chopin był
jako dziecko, jako rówieśnik, a nie jako
dorosły człowiek. Drugi powód jest taki:
biografowie, których książki sama czy‑
tam, żeby rozpoznać temat, bardzo mało
poświęcają miejsca dzieciństwu, wydaje
mi się, że to ciągle nie jest wystarczająco
doceniony czas.
A. Cz.-W.: Widać to na konkretnym
przykładzie, dziecięcy bohater książki
o Kraszewskim, zainteresował się tym, że
pisarz został przekazany na wychowanie
do domu dziadków. Ten fakt przyciągnął
uwagę chłopca, wychowującego się w ro‑
dzinie bez ojca. Dzieciństwo w książkach
dla dzieci to rzeczywiście istotny temat.
Pytanie z sali: Chciałam zapytać,
jak z wykształcenia muzycznego przeszła
Pani w pisanie biografii. Skąd zaintereso‑
wanie biografizmem?
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A. Cz.-R.: Jak już mówiłam, zawsze
chciałam studiować polonistykę, dużo
pisałam i czytałam, to była moja wielka
pasja, w szkole podstawowej napisałam
kryminał, Dziewczęta w roli detektywów.
Potem, po studiach, potrzeba pisania sta‑
wała się coraz silniejsza. Zadebiutowałam
powieścią Tajemnica Matyldy. Biografie
zaczęły się od opowieści o Chopinie pod
tytułem Jaśnie Pan Pichon.
A. Cz.-W.: Była jedna wspaniała pisar‑
ka, która miała wykształcenie muzyczne.
Może Pani napisze biografię Marii Kun‑
cewiczowej?
A. Cz.-R.: Chciałam pisać, ale w mię‑
dzy czasie podejmowałam różne etatowe
prace. Byłam m.in. wykładowcą Uniwer‑
sytetu Gdańskiego, na pedagogice, uczy‑
łam metodyki muzyki, ale nie lubiłam
pisania doktoratu i referatów. Nie nadaję
się do naukowej pracy; jedna z pań profe‑
sor, czytając mój referat o umuzykalnie‑
niu dzieci i niemowląt, powiedziała: „To
nie jest praca naukowa, to jest literatura
dziecięca!”. I teraz, po latach, jestem jej
bardzo wdzięczna za te słowa, bo ona już
wiedziała, kim powinnam być, a ja jesz‑
cze nie. I tak się zaczęło.
Pytanie z sali: Mam dwa pytania.
Pierwsze: jak zachęca Pani do czytania
takich niechętnych lekturze czytelników?
Widać, że w Pani książkach odbiorca jest
równocześnie mały i nieco starszy, wi‑
dać podwójny adres czytelniczy. Drugie –
o ilustracje, jak Pani myśli, czy one po‑
magają tym książkom, czy tworzą całość
z tekstem? Czy ułatwiają lekturę?
A. Cz.-R.: Zacznę od drugiego pyta‑
nia. Trudno mi do końca orzec, ponieważ
jestem otwarta na różne koncepcje twór‑
cze i staram się szanować wizję ilustratora.

Dla mnie jest zawsze bardzo interesujące
to, jak mój tekst zostanie odebrany przez
innego artystę, w tym wypadku grafika.
Ilustrator mówi do czytelnika, pokazując
mój tekst w swoich ilustracjach, a sposób
pokazania jest zależny od jego osobowo‑
ści twórczej, stylu, sposobu doświadczania
rzeczywistości. Ilustracja to druga narra‑
cja, nie tylko akompaniament i dopowie‑
dzenie. To jest po prostu druga historia.
Dla mnie to bardzo cenne.
A pierwsze pytanie o podwójnego od‑
biorcę: myślę, że ktoś kiedyś powiedział,
że dobry autor to taki, którego czytają
dorośli i dzieci. Nie wiem, czy ja jestem
takim autorem, staram się po prostu pi‑
sać tak, by samej sprawiało mi to radość.
Piszę dla dziecka w sobie, dla dorosłego
w sobie.
A. Cz.-W.: Dziękuję Katarzynie Wą‑
dolny-Tatar za pokazanie trzech pasji An‑
ny Czerwińskiej: opowiadać, opowiadać
na nowo i opowiadać dalej. Cała rozmo‑
wa udowodniła, że są to stałe cechy tego
pisarstwa, ale i Osoby, która nas odwie‑
dziła. A jej książki, nawet jeśli już nie mó‑
wić o kanonie, umożliwiają spojrzenie na
znane przecież postaci w inny, mniej ste‑
reotypowy, sposób, oczami dzieci. To jest
ich ważna, dodatkowa wartość.
A. Cz.-R.: To jest szansa nowego spoj‑
rzenia, dla nas wszystkich.
To zapis rozmowy, która odbyła się w ramach ze‑
brań organizowanych przez Ośrodek Badań Litera‑
tury Dziecięcej i Młodzieżowej. Spotkanie pt: Biografie sławnych ludzi (dla dzieci) – wielki powrót
miało miejsce 24 listopada 2015 r. na Wydziale
Polonistyki UJ; z pisarką Anną Czerwińską-Rydel
rozmawiały prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wró‑
bel (UJ) i dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar (UP).
Rozmowę spisała i zredagowała Anna Pekaniec.
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