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Dzieci i natura – nieznana wyobraźnia artystyczna 
Sibylle von Olfers wobec twórczości Elsy Beskow

Wstęp

Intrygujące, maleńkie, z  jednej strony spokojne, z  drugiej rozbiegane istotki. 
Dzieci wpisane w  porządek natury przemiany towarzyszące porom roku. To 
wszystko odnajdziemy w książkach Sibylle von Olfers i Elsy Beskow. Za ich cza-
sów, pod koniec XIX i na początku XX wieku, tworzyło wiele ilustratorek i arty-
stek książki dziecięcej, prekursorek i autorek picturebooków. Maria Konopnicka 
pisała swoje utwory przede wszystkim do ilustracji Emily J. Harding i Harriet M. 
Bennett. Do najbardziej znanych współcześnie w naszym kraju autorek/ilustra-
torek końca XIX i początku XX wieku należą Catherine Greenaway, wspomnia-
na już Elsa Beskow i Beatrix Potter. Jednak wcale nie ich prace w największym 
stopniu wpłynęły na rozwój barwnej książki dla dziecka na ziemiach polskich. 
Zochna w krainie śnieżek Tadeusza Pudłowskiego, Leśna królewna Artura Op-
pmana i Baśń o ziemnych ludkach Juliana Ejsmonda prawdopodobnie nigdy by 
nie powstały, gdyby nie twórczość innej, zupełnie nieznanej w Polsce, artystki 
niemieckiej Sibylle von Olfers. Jej wyobraźnia artystyczna, na pierwszy rzut oka 
zbliżona do tej wyróżniającej Kate Greenaway czy Elsy Beskow, jest jednak wy-
jątkowa i niepowtarzalna. To właśnie książkom obrazkowym Olfers i zestawieniu 
ich z pracami Beskow będzie poświęcony niniejszy artykuł. Zostaną w nim za-
prezentowane podobieństwa i różnice w twórczości Niemki i Szwedki. W swojej 
analizie posłużę się przetłumaczonymi na język polski książkami obu autorek:
– Elsy Beskow, które wydało Wydawnictwo Zakamarki: Słoneczne jajo (Soläg-

get 1932, Poznań 2010), Zimowa wyprawa Ollego (Olles skidfärd 1907), obie 
w przekładzie Katarzyny Skalskiej;

– Sibylle von Olfers, które wydała i  nad którymi pracuje Przygotowalnia: 
Dzieci korzeni (Etwas von den Wurzelkindern 1906), przeł. Marta Woszczak, 
Kraków 2016; Wietrzyk (Windchen 1910), przeł. Eliza i Andrzej Karmińscy, 
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Kraków 2016, Przygoda Marlenki (Was Marilenchen erlebte, 1905, pierwsze 
polskie wydanie w  przygotowaniu), Księżniczka w  lesie (Prinzeßchen im 
Walde, 1909, pierwsze polskie wydanie w przygotowaniu).
W związku z  tym, że książki Elsy Beskow są trudno dostępne, a na język 

polski przetłumaczono zaledwie dwie pozycje, pomocniczo korzystałam tak-
że z  materiałów zamieszczonych w  sieci przez Bonnier Carlsen1 – szwedzkie 
wydawnictwo posiadające prawa do wszystkich tytułów Beskow, a także z an-
gielskiego tłumaczenia Puttes äventyr i blåbärsskogen (Przygody Puta w jagodo-
wym lesie, przeł. Anita Wincencjusz-Patyna2) pod tytułem Peter in Blueberry 
Land wydawnictwa Floris Books3, oraz, ponieważ niemal całą uwagę poświęcę 
obrazom, także ze zdygitalizowanego wydania Na jagody Marii Konopnickiej 
z ilustracjami Beskow z 1913 roku4. Nieprzetłumaczone nigdy na język polski 
tytuły książek Elsy Beskow podaję w języku oryginału. Jednak zanim przejdę do 
porównania twórczości, przybliżę nieco sylwetkę niemieckiej autorki, o której 
życiu i książkach tak mało wiemy w Polsce. Szwedzką artystkę poznaliśmy już 
nieco bliżej dzięki artykułowi Anity Wincencjusz-Patyny5, a przede wszystkim 
dzięki bardzo dobrze przygotowanej przez wydawnictwo Bonnier Carlsen stro-
nie o pisarce6.

Próba biografii Sibylle von Olfers7

Sibylle von Olfers przyszła na świat 8 maja 1881 roku w Zamku Metgethen 
pod Królewcem. Była trzecim z pięciorga dzieci Ernsta von Olfers, członka 
Rady Służby Zdrowia, przyrodnika i pisarza, oraz jego drugiej żony Olgi Ber-
thy baronowej Behr. Miała troje przyrodniego i zarazem ciotecznego rodzeń-
stwa, ponieważ pierwszą żoną jej ojca była starsza siostra matki, czyli jej ciot-
ka. Dziadek, Ignaz von Olfers, również był przyrodnikiem, a także zoologiem 
i dyplomatą, choć wsławił się jako dyrektor Muzeów Królewskich w Berlinie 
(Königlichen Museen zu Berlin) [dzisiejsze Muzea Narodowe w Belinie (Staatli-
che Museen zu Berlin)]7.

1 http://www.bonniercarlsen.se/; https://elsabeskow.se/category/elsa-in-english/ (dostęp: 20.03.2017).
2 A. Wincencjusz-Patyna, Nie tylko Muminki, czyli to i  owo o  skandynawskiej ilustracji dla dzieci, 

„Quart” 2011, nr 2, s. 63.
3 E. Beskow, Peter in Bluberry Land, przeł. A. Sage, Edinburgh 2013. 
4 M. Konopnicka, Na jagody, Gebethner i Wolff, Nowy Jork–Warszawa [1913], http://jbc.bj.uj.edu.

pl/dlibra/doccontent?id=3083 (dostęp: 20.03.2017).
5 A. Wincencjusz-Patyna, dz. cyt.
6 https://elsabeskow.se/category/elsa-in-english/ (dostęp: 20.03.2017).
7 Notę biograficzną przygotowano z wykorzystaniem następujących źródeł: Online Deutsche Bio-

graphie, https://www.deutsche-biographie.de, hasło Sibylle von Olfers https://www.deutsche-biographie.
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Jak podają źródła8, Sibylle wychowywała się w cieple domowego ogniska, ze 
swoim licznym rodzeństwem. Najbardziej związana była z młodszą o trzy lata 
siostrą Margharete, dla której już w dzieciństwie tworzyła książki obrazkowe.

Rodzina Sibylle miała długą tradycję pisarską i artystyczną. Jej dziadek Ig-
naz i babka Hedvig pisali, podobnie jej ojciec Ernst. Ale największy wpływ 
na życie i artystyczny rozwój Sibylle mieli pośrednio dziadkowie i ich druga 
córka, ciotka Sibylle, Marie von Olfers.

Babce artystki, Hedvig, niezwykle zależało na osiągnięciach artystycznych 
jej dzieci. Zatem Marie, urodzona 27 października 1826 roku, dorastała w ar-
tystycznej atmosferze słynnego Żółtego Salonu, prowadzonego przez Ignaza 
w Berlinie. Od młodzieńczych lat przejawiała talent do muzyki, rysunku i pi-
sania, z czasem stała się cenioną artystką. Przyjaź niła się z rodziną Brentano/
von Arnim i wraz z Giselą von Arnim założyła Kaffeterkreis, koło młodych, 
początkujących pisarek baśni. Działało ono w  latach 1843–1848, powstało 
w  odpowiedzi na zdominowany przez mężczyzn Żółty Salon prowadzony 
przez rodziców i skupiało córki niemieckojęzycznej socjety. Mimo że bracia 
Grimm i Hans Christian Andersen stali się honorowymi członkami koła, to 
do końca swojego istnienia było ono kobiecym stowarzyszeniem. Współcześni 
bardzo cenili Marie za jej twórczość dla dzieci. Artystka nie tylko ilustrowała 
książki, ale także pisała utwory dla młodego odbiorcy.

W jej ślady poszła Sibylle. Ciotka u szczytu swojej kariery artystycznej stała 
się jej mentorką. Marie letnie miesiące spędzała u brata w zamku Metgethen 
i to ona zachęciła dziewczynkę do rysowania roślin i zwierząt. Póki rodzina 
mieszkała w zamku, mała Sibylle na długie godziny zaszywała się w ogrodzie 
i  próbowała oddać niezwykłość przyrody na papierze. Gdy z  powodów fi-
nansowych musiała przeprowadzić się do mieszkania w Królew cu, wspaniała 
kraina dziecięcych lat na zawsze pozostała w jej rysunkach.

Sibylle kształciła się w domu. Od dziecięcych lat wolała oddawać się arty-
stycznym zajęciom i zabawie niż nauce. Jako siedemnastolatka najprawdopo-
dobniej zamieszkała u ciotki w Berlinie i rozpoczęła naukę w szkole artystycz-

de/sfz73427.html#ndbcontent (dostęp: 20.03.2017), oraz rekordy pozostałych członków jej rodziny: bab-
ki Hedvig von Olfers, dziadka Franza Theodora von Olfers, ojca Ernsta von Olfers, ciotki Marie von 
Olfers i  młodszej siostry Margharete von Olfers; oraz dostępne online materiały dotyczące Marie von 
Olfers: B.H. Hyner, Not Another Grim(m) Tale. The Rights of Passage in Marie von Olfers’, „Sophie Journal” 
2007, nr 1; S.C. Jarvis, J. Blackwell, The Queen’s Mirror: Fairy Tales by German Women, 1780–1900, Ne-
braska 2001, s. 214–220; Lexikon deutscher Frauen der Feder, http://www.literature.at/viewer.alo?objid=19
249&page=101&viewmode=fullscreen; http://www.knerger.de/html/olfersschriftsteller_17.html (dostęp: 
20.03.2017); oraz rekordy z niemieckiej Wikipedii: https://de.wikipedia.org/wiki/Marie_von_Olfers (do-
stęp: 20.03.2017). Nota biograficzna o autorce po raz pierwszy ukazała się w pierwszym polskim wydaniu 
Windchen, Wietrzyk, przeł. E. Pieciul-Karmińska, A. Karmiński, Przygotowalnia, Kraków 2016.

8 https://de.wikipedia.org/wiki/Sibylle_von_Olfers (dostęp: 20.03.2017).
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nej, prowadzonej przez Julię Schultz-Asten. W tym czasie powstały pierwsze 
projekty jej dziesięciu książek dla dzieci, które tworzyła z myślą o swojej młod-
szej rodzonej siostrze Margharete. To właśnie z nią łączyła Sibylle niezwykle 
ciepła, siostrzana więź.

Ku przerażeniu rodziców, 21 maja 1906 roku osiemnastoletnia Sibylle, 
wspaniale zapowiadająca się, utalentowana i  piękna dziewczyna o  złotych 
włosach, czarnych brwiach i szarych oczach, skrytych pod długimi, ciemny-
mi rzęsami, wstąpiła do Kongregacji Szarych Sióstr Świętej Elżbiety i przyjęła 
imię Maria Aloysia.

Pracowała w aptece, uczyła się też pielęgniarstwa. Zakon pozwolił jej kon-
tynuować studia artystyczne. W 1907 roku została przeniesiona do Lubeki 
i uczęszczała na kurs malarstwa u Willibalda Leo von Lütgendorff-Leinburg. 
W tym samym czasie dawała lekcje rysunku w szkole podstawowej oraz pod-
jęła pierwsze próby malarstwa ołtarzowego. Została doceniona jako pedagog 
i mianowana nauczycielem sztuki w  szkole średniej. Niestety choroba płuc 
zmusiła ją do wyjazdu do Gardone we Włoszech. W czasie pierwszej wojny 
światowej pracowała jako pielęgniarka we wrocławskim szpitalu wojskowym, 
jednak z powodu postępującej choroby musiała wrócić do zakonu. Zmarła 
29 stycznia 1916 roku w Lubece, w wieku zaledwie 35 lat.

Sibylle von Olfers stworzyła dziesięć autorskich książek obrazkowych. Naj-
większą sławę i uznanie przyniosły jej Dzieci korzeni, na których wychowały 
się całe pokolenia nie tylko w Niemczech, ale i w Holandii, Wielkiej Brytanii 
czy Stanach Zjednoczonych.

Pochodzącą spod Królewca Sibylle von Olfers można zaliczyć do grona 
artystek tworzących w stylu art nouveau. Jej obrazy, czytelne, odznaczające 
się prostotą i żywymi kolorami, ukazujące szerokie płaszczyzny, przywodzą 
na myśl ilustracje Elsy Beskow. Widoczne są na nich bardzo wyraźny ciemny 
kontur o płynnej linii, uproszczony realizm, częste przedstawienia fantastycz-
ne i płaska, ale nasycona plama barwna. Wszystko to współ tworzy przyjazny, 
kolorowy i czarujący świat, dla którego najbardziej charakterystyczne i obec-
ne w nim od samego początku są liczne wdzięczne postaci przypominające 
dzieci i nimi nazywane. Są one silnie związane z przyrodą – wiatrem, ziemią, 
zwierzętami, lasem, a  także z  porami roku. Te niezwykle pogodne istotki, 
o  jasnych włosach i  bardzo często identycznych lub podobnych strojach, 
w tańcu i zabawie tworzą na stronach książek artystki radosne korowody. Bez 
względu na obecność głównych bohaterów, to właśnie one przykuwają uwagę 
czytelnika.
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Ilustratorki, pisanie do obrazków, spór o pierwszeństwo

Współcześnie coraz więcej wiemy o  życiu i  twórczości artystek, ilustrato-
rek książek dla dzieci drugiej połowy XIX i  początku XX wieku. Znamy 
perypetie słynnej Beatrix Potter, która wraz ze swymi książkami o Króliku 
Piotrusiu i jego przyjaciołach przeszła do historii. Sama Maria Konopnicka, 
zachęcona przez Michała Arcta, zaczęła pisać utwory dla dzieci do goto-
wych ilustracji. Tak powstały zbiory wierszy Wesołe chwile czy Szczęśliwy 
światek do ilustracji Emily J. Harding oraz, jak wielokrotnie powtarzają ba-
dacze, nie Henriego Benneta, ale Harriet M. Bennett9. Zjawisko „pisania do 
obrazków” dotyczyło wielu krajów europejskich ze względu na brak prawa 
autorskiego w  dzisiejszym kształcie10 oraz prężną działalność niemieckich 
drukarni specjalizujących się w  produkcji chromolitografii na dużą skalę. 
Wszystkie „obrazki” były drukowane w bardzo dużym nakładzie, by następ-
nie „wdrukować” w nie teksty w odpowiednim języku. Dlatego książki z ilu-
stracjami Benett czy Harding, ale także wspomnianych już Beskow i  von 
Olfers w dokładnie takiej samej szacie graficznej ukazywały się równolegle 
w różnych, nie tylko europejskich państwach: we Francji, w Anglii, Ame-
ryce, Holandii, Jugosławii, a  także na ziemiach polskich pod zaborami11. 
W ten sposób powstało Na jagody Konopnickiej do ilustracji Beskow oraz 
Baśń o ziemnych ludkach Juliana Ejsmonda do obrazów Olfers, o czym pisa-
łam szerzej w innym opracowaniu12.

Dlatego wydaje się, że zapomniana twórczość Niemki jest tym ważniej-
sza, że polscy pisarze w  tworzeniu swoich opowieści wykorzystali trzy jej 

9 Błąd ten, spowodowany złym podpisem w wydaniu M. Konopnickiej Wesołych chwil małych czytel-
ników M. Arcta: z 17 obrazkami H. Benneta, z 1889 roku (https://polona.pl/item/1437512/3/ [dostęp: 
20.03.2017]), za Januszem Duninem (Książeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci, Wrocław 1991) 
do dziś powtarza wielu badaczy. Podczas gdy analiza porównawcza książek zagranicznych z  tego okre-
su z  tymi samymi ilustracjami oraz współczesnych źródeł poświęconych sztuce (www.art.com, serwis 
Women Children’s Book Illustrators, http://home.metrocast.net/~tortak/illustrators/index.html [dostęp: 
20.03.2017]) pokazuje jednoznacznie, że chodzi o Harriet M. Bennett. Mówiłam o tym podczas wy-
stąpienia na konferencji naukowej pt. Książka i technologie w przeszłości i dziś, Warszawa 15–16 marca 
2016 r. Charles H. Bennet tworzył w zupełnie innym, wywodzącym się z purenonsensowego dorobku 
Edvarda Leara, stylu. Znajdziemy u niego niezwykłe hybrydy i stwory: H. Morley, The Chicken Market 
and Other Fairy Tales. With illus. by Charles H. Bennett, https://archive.org/details/chickenmarketan-
d00morluoft (dostęp: 20.03.2017). 

10 B. Mazan, Problematyka „własności literackiej” (prawa autorskiego) w okresie pozytywizmu i Młodej 
Polski [w:] Literatura w granicach prawa (XIX–XX w.), red. K. Budrowska, E. Dąbrowicz, M. Lul, War-
szawa 2013, s. 379–408.

11 Nister z Norymbergii, Löwensohn z Fürth, Schreiber z Esslingen, S. Arct, Okruchy wspomnień, 
Warszawa 1962, s. 148.

12 M. Woszczak, Od „korzeniowych dzieci” do „ziemnych ludków”, „Wielogłos” 2015, nr 1.
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książki czy cykle ilustracji13. I mimo że dwie książki z obrazami Beskow14 uka-
zały się jako pierwsze, bo Szwedka była też o  siedem lat starsza od Niemki, 
kwestii pierwszeństwa, wzorowania się jednej artystki na drugiej nie powinno 
się poruszać. Dokładniejsze badania zjawiska wskazują na to, że tradycja książek, 
nie tylko dla dzieci, traktujących o przyrodzie, kwiatach i  roślinach, płodach 
i  plonach Matki Ziemi jako antropomorficznych przedstawicielach flory lub 
postaciach ludzkich „przebranych” za łatwo rozpoznawalne gatunki roślin, któ-
rym nadaje się różne znaczenia, jest bardzo bogata i sięga daleko wstecz. Można 
ją już zauważyć w twórczości Jean-Jacquesa Grandville’a15, Waltera Crane’a16, 
Ernsta Kreidolfa17 czy Elizabeth Gordon18. Co więcej, w związku ze współczes-
nym zwrotem ku roślinom i przyrodzie, powrotem do starych rycin i zielników, 
utwory/książki tego typu zasługują na osobne, wnikliwe opracowanie. W tym 
artykule skupię się jednak na wyobraźni artystycznej czy raczej „przyrodniczej” 
Sibylle von Olfers i porównam ją z tą, charakterystyczną dla Elsy Beskow.

Cechy wspólne

I Niemka, i Szwedka przede wszystkim tworzyły książki autorskie. Były odpo-
wiedzialne zarówno za warstwę wizualną, jak i tekstową swoich dzieł. W obu 
przypadkach to obrazy górują nad słowami. Jak wynika z  tłumaczeń i orygi-
nałów, utwory dla dzieci zostały napisane prostym i konkretnym językiem. Co 
zostało zaznaczone we wstępie – obie artystki przynależą do secesji. Elsa Beskow 
w swojej kresce, kolorystyce, twarzyczkach dzieci prawdopodobnie wzorowała 
się na przepełnionej ciepłem rodzinnej idylli sztuce Carla Larssona19. Od kogo 

13 Etwas von den Wurzelkindern – J. Ejsmond, Baśń o ziemnych ludkach, Warszawa 1913, Prinzeßchen 
im Walde – A. Oppman, Leśna królewna, Warszawa 1910, Was Marilenchen erlebte – T. Pudłowski, Zochna 
w krainie śnieżek, Warszawa [1908].

14 M. Konopnicka, Na jagody; K. Laskowski, Oluś u króla zimy, Warszawa [1909]. Nie trzy, jak po-
daje J. Wiercińska (Książka obrazkowa dziecka – tradycja i współczesność [w:] tejże, Sztuka i książka, War-
szawa 1986), ponieważ A. Oppmana, Historje o grzybowych ludkach, Warszawa [1910] to nie przeróbka 
Tomtebobarnen E. Beskow z 1910 r., ale książki innej szwedzkiej artystki Signe Aspelin pt. Småttingarnas 
svampbok z 1909 r.

15 J.-J. Grandville, Les fleurs animées, Paryż 1849, https://archive.org/details/b22017069 (dostęp: 
20.03.2016).

16 W. Crane, A Flower Wedding. Described by Two Wallflowers, 1905, https://archive.org/details/Flo-
werWedding (dostęp: 20.03.2016).

17 E. Kreidolf, Blumenmärchen, Zurich 1898. Notują go: The Oxford Companion to Fairy Tales, 
Historical Dictionary of Children’s Literature, http://www.kreidolf.ch/de/leben-und-werk/11-biografie 
(dostęp: 20.03.2016).

18 E. Gordon, Flower Children, Chicago [1910], Bird Children, Chicago 1912, wszystkie z ilustra-
cjami M.T. Rossa.

19 R. Puvogel, Carl Larsson 1853–1919. Akwarele i rysunki, Köln 2006.
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czerpała Sibylle? Trudno orzec. Prawdopodobnie od swojej ciotki, choć jej 
książki dla dzieci znacznie przewyższają warsztatem i walorami estetycznymi 
balansujące na granicy kiczu, acz dość nowoczesne na tamte czasy ilustracje 
Marie von Olfers. Szwedka i Niemka operują czarnym konturem, płaską pla-
mą barwną i  skupiają się na obcowaniu dziecka z przyrodą, na baśniowym 
świecie skrzatów, kwiatów, przemianach pór roku i wszystkim, co z nimi zwią-
zane. Jeżeli przyjrzymy się tytułom, ilustracjom, samym książkom, z łatwością 
odnajdziemy cechy wspólne: pozycje poświęcone poszczególnym porom roku 
(wyprawa do krainy zimy/śniegu w  Zimowej wyprawie Ollego i  Przygodzie 
Marlenki), analogie pomiędzy postaciami (Wietrzyk i Chłopiec-Klon, grzybo-
we dzieci, Królewny w lesie). Dziecięcy bohater w utworze przechodzi przez 
las, dochodzi na jego skraj, by przenieść się w baśniowy świat. Las i ogród 
często odgrywają kluczową rolę w książkach pisarek, to one są miejscem akcji. 
W obu przypadkach głównymi bohaterami są dzieci, zarówno te ludzkie, jak 
i te przynależne do świata przyrody, roślinne, zwierzęce, elfie. Postaci zajmu-
ją się zwykłymi sprawami, przeżywają małe-wielkie przygody, wprowadzają 
czytelnika w  cudowny świat Matki Natury. Te wszystkie analogie wynikają 
bezpośrednio z secesyjnej afirmacji świata naturalnego20, ale także z zachodzą-
cych zmian w postrzeganiu dziecka i dzieciństwa, które można zaobserwować 
na początku XX wieku21. Wiążą się też z biografiami samych autorek. Beskow 
łączyła silna więź z rodzeństwem, a następnie z własnymi dziećmi. Olfers za-
częła tworzyć książki obrazkowe dla swej młodszej siostry Margharete, by na-
stępnie oddać się nauczaniu dzieci rysunku i sztuki. Ale na tym podobieństwa 
się kończą, zaś różnice w wyobraźni artystycznej ilustratorek i  jej realizacja 
w obrazach otwiera szerokie pole analizy.

Różnice

Gdyby wziąć pod uwagę wszystkie utwory obu autorek, artykuł prawdopodob-
nie zyskałby objętość monografii. Aby tego uniknąć i w związku z ograniczoną 
liczbą dostępnych tytułów autorstwa Elsy Beskow, a także ich tłumaczeń, skupię 
się na wybranych i dystynktywnych cechach twórczości Sibylle von Olfers, prze-
de wszystkim na warstwie obrazowej, jedynie pośrednio tekstowej.

20 M. Wallis, Secesja, Warszawa 1967, s. 176.
21 Przełomowa książka E. Key, Stulecie dziecka, przeł. I. Moszczeńska, Warszawa 1904. Zob. 

R. Waksmund, Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, Wrocław 2000, s. 22–27.
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A. Relacja między słowem a obrazem

Co ważne, w twórczości Beskow ilustracje w symetryczny sposób interpretują 
tekst. Odnosi się wrażenie, że rozdzielenie warstwy obrazowej od tekstowej 
jest możliwe. W  moich badaniach, zgodnie z  przyjętymi przeze mnie kry-
teriami22, taka książka, w której możliwe jest rozłączenie obrazów i słów bez 
całkowitej degradacji przekazu, nie jest picturebookiem. Jednak czy jesteśmy 
w  stanie sobie wyobrazić Przygody Puta w  jagodowym lesie czy Zimową wy-
prawę Ollego z innymi ilustracjami? Wiele przypadków rozdzielania obrazów 
i słów, pisania do obrazów, zarówno autorstwa Szwedki, jak i Niemki, skłania 
do refleksji nad tym, czy to słowa, czy jednak obrazy pełnią prymarną funkcję 
w tych dziełach. Ze względu na ramy tego artykułu nie poświęcę tej kwestii 
więcej uwagi i przejdę do dalszego porównania tekstów.

Wybrane utwory Beskow zostały napisane prozą. Te poświęcone kwiatom, 
niewydane w Polsce, rymują się parzyście23. Z kolei wszystkie swoje dzieła Ol-
fers napisała właśnie w ten sposób. Tekstu jest niewiele, od 32 wersów w Wie-
trzyku, 36 w Dzieciach korzeni i Księżniczce w lesie, 64 wersów w Pummelchen 
i Mummelchen, po 78 wersów w Przygodzie Marlenki. U Beskow z liczbą słów 
bywa różnie, jednak ich funkcja jest inna: jedynie podkreślają i doopisują to, 
co widzimy na obrazach – beztroski świat dziecięcych zabaw, przygód, ale 
i  obowiązków. Z  kolei poetyckie, niezwykle rytmiczne wersy Olfers nieza-
przeczalnie kierują na interpretację obrazów, na sposób ich dekodowania24. 
Tworzą jednocześnie spokojny i magiczny nastrój, wprowadzają w tajemniczy 
świat, gdzieś na jawie, w marzeniach.

B. Wiek bohaterów i potencjalnych czytelników

Powyżej opisana tematyka utworów związana jest z  wiekiem dzieci, które 
w nich występują. Wydaje się, że zarówno bohaterowie, jak i czytelnicy Bes-
kow są starsi, pięcio-, sześcio- siedmio-, ośmioletni. Z kolei w książkach Olfers 
najczęściej pojawiają się kilkuletnie, małe i pucołowate „szkraby” – od dwóch 
do czterech, pięciu lat. Trochę niezdarne, nieporadne, ale niezwykle urocze. 
Może dlatego jawią się jako spokojne, statyczne istotki, podczas gdy dzieci, 
elfy, skrzaty i  kwiaty Beskow są ruchliwe, skoczne, rozbiegane. Rozpiera je 

22 M. Woszczak, Picturebook w rękach edytora – próba definicji i charakterystyki, problemy badaw-
cze i wstępne hipotezy [w:] XIII warsztaty młodych edytorów. Rabka-Zdrój 2015, red. E. Czernatowicz, 
Kraków 2015.

23 Tu m.in. Blomsterfesten i täppan z 1914 (Festiwal/Święto kwiatów).
24 Á. Kibédi Varga, Kryteria opisu relacji pomiędzy słowem a obrazem [w:] Słowo/obraz, red. G. God-

lewski i in., Warszawa 2007.
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energia typowa dla dzieci w tym wieku. Dlatego też ich ekspresja jest większa 
i widoczna na pierwszy rzut oka. Z kolei bohaterowie Sibylle są cisi, niezbyt 
ruchliwi, a przez to bliżsi przyrodzie. Kroczą, unoszą się w powietrzu, siedzą 
na trawie, zastygają w  bezruchu. Czy raczej tak maluje ich Niemka, jakby 
w zwolnionym tempie, niczym fotograf uwiecznia, zatrzymuje chwile, na za-
wsze. Co nie zmienia faktu, że artystka za pomocą kilku kropek i kresek two-
rzy mimikę twarzy dzieci, oddaje ich uczucia i emocje. Dlatego te na pozór tak 
proste obrazy mogą wyrazić tak wiele.

C. Dzieci i natura

U obu artystek pojawia się moment wejścia w porządek natury, bowiem to las 
oddziela światy realne od fantastycznych25. I choć w obu przypadkach często bo-
haterowie przychodzą z zewnątrz, ze świata ludzi (Putte, Olle, Marlenka, Księż-
niczka), to w książkach Beskow zawsze jest ku temu jakiś prozaiczny, pozbawio-
ny cudowności powód przeniesienia do innej krainy: chęć zebrania dla mamy 
jagód, przetestowanie nowych nart. Szwedka też zawiązuje opowieść, zaczyna 
od dobrze znanego nam „dawno, temu”, „raz kiedyś”, „pewnego dnia”. Olfers 
z kolei posługuje się magią, niezwykłymi wydarzeniami lub, wręcz przeciwnie, 
bezkolizyjnie włącza lub podkreśla przynależność dziecięcych postaci do świata 
przyrody i cudowności. U obu artystek występuje zaczarowany las, „ewokujący 
jakąś tajemnicę, niezwykłą rzeczywistość”26. U Szwedki jest to jednak zaczaro-
wana, alternatywna rzeczywistość, miejsce niezapomnianych, cudownych przy-
gód i spotkań. Las Olfers to z kolei przestrzeń tajemnicza, jest w niej miejsce 
nie tylko na zabawy, ale także na naukę, zdobywanie wiedzy i doświadczenia, 
na zadumę. A zatem dziecięcy bohaterowie, doświadczanie nowych rzeczy i od-
dawanie się beztroskiej zabawie na łonie natury – wszystko to prezentuje się 
u obu pisarek jako ład, harmonia. Gdy dodamy do tego cykl zmieniających się 
pór roku, otrzymamy dwa przedstawienia porządku świata i życia – dynamicz-
ny, skoczny, roześmiany u Beskow; łagodny, kontemplacyjny, ciepły i czarowny 
u Olfers. I nie tylko las, ale także cała przyroda, przede wszystkim u Olfers, to 
„znak nieokreślonego, tajemniczego porządku oraz […] oblicze natury tworzą-
cej, źródło twórczej intuicji i bogaty zasób form wyobraźni materialnej”27. A za-
tem w jaki sposób niemiecka artystka kreuje świat przyrody?

25 M. Kątny, Przyroda w polskiej prozie dla dzieci i młodzieży, Kielce 2002, s. 157.
26 W. Gutowski, Tajemnice młodopolskich lasów. O kluczowym symbolu poetyckim [w:] Literacka sym-

bolika roślin, red. A. Martuszewska, Gdańsk 1997, s. 127.
27 Tamże, s. 137.
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D. Świat „roślinnych” postaci

W jej obrazach można z łatwością dostrzec nie tylko secesyjne zamiłowanie do 
pospolitej roślinności łąk pól i  lasów28, ale wręcz „zielnikarskie”, botaniczne 
podejście. W swoich ilustracjach w sposób niezwykle prosty i jasny, zwłaszcza 
w Dzieciach korzeni, narysowała różne gatunki roślin, ale i owadów, które z ła-
twością można zidentyfikować. Nawet gdy pojawiają się elementy flory, które 
nie ulegają antropomorfizacji, ich przynależność gatunkowa jest jasna. To po-
chylenie się nad różnymi roślinami Sibylle prawdopodobnie zawdzięcza ojcu 
przyrodnikowi, ciotce malarce i  dzieciństwu spędzonemu blisko natury. Co 
więcej, wydaje się, że motywy botaniczne w książkach Niemki pełnią wszyst-
kie z wymienionych poniżej funkcji: metaforyczną, dekoracyjną, mimetyczną, 
przedmiotową, ekspresywną i  symboliczną29, ale i naukową oraz poznawczą. 
A jest to tym bardziej widoczne, że Olfers oddała w swoich ilustracjach „mno-
gościowy” charakter przyrody30, w przeciwieństwie do Beskow, która indywi-
dualizowała kreowane przez siebie postaci. Rośliny Niemka narysowała jako 
pozbawione wyróżników jednostkowych: wszystkie dzieci korzeni są do siebie 
niezwykle podobne, tak jak owoce dzikiej róży, listki, śnieżynki, grzyby. Z ko-
lei Szwedka nadała swoi bohaterom cechy ludzkie, indywidualne. Czerpiąc ze 
swego życia, inspirując się ulubionym ogrodem babci, a następnie własnymi 
dziećmi, artystka, podobnie jak Walter Crane, oraz inna Szwedka tworząca 
w tym stylu – Signe Aspelin, czy brytyjka Cicely M. Barker31, Beskow wy-
kreowała rośliny-ludzi, ludzkie rośliny, które różnią się między sobą. Odnosi 
się wrażenie, że są to humanoidalne postaci odziane w przebrania imitujące 
florę. Czapki, spódnice, fartuchy, suknie, wdzianka, fikuśne buty i inne nie-
typowe stroje, kostiumy przywodzą na myśl raczej wróżki czy elfy, a nie różne 
odmiany roślin. To zdecydowanie ludzie przebrani za rośliny. Nawet koloryt 
ich twarzy to potwierdza, podczas gdy jeszcze u Ernsta Kreidolfa pojawiają 
się antropokształtne rośliny o zmienionej budowie i kolorze ciała. A zatem 
w przypadku Beskow nie można mówić o tym, że każdy egzemplarz stano-
wi reprezentację gatunku32. Co więcej, wydaje się, że Szwedka sprowadziła 
wiele roślin zaledwie do ich kwiatów czy owoców33. Jej postaci nie sposób 

28 M. Wallis, dz. cyt.
29 A. Stoff, Problematyka teoretyczna funkcjonowania motywów roślinnych w utworach literackich [w:] 

Literacka symbolika roślin, red. A. Martuszewska, Gdańsk 1997, s. 18
30 Tamże, s. 10
31 C.M. Baker, Flower Fairies of the Spring z 1923 v. i inne książki tej autorki: http://www.flower-

fairies.com/ (dostęp: 20.03.2017).
32 A. Stoff, dz. cyt., s. 13.
33 Tamże, s. 14.
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3               4                                  5 

Il. 1–5. Porównanie różnych antropomorfizacji roślin, kwiatowych wróżek na przykładzie 
pierwiosnka

Źródło: 1. J.J. Grandville, Les fleurs animées, t. 1, pierwiosnek, ilustracja w domenie publicznej https://
archive.org/stream/lesfleursanime01gran#page/n7/mode/2up (dostęp: 20.03.2017); 2. W.  Crane, 
Flower Wedding; ilustracja w domenie publicznej https://archive.org/details/flowerweddingdes00cran 
(dostęp: 20.03.2017); 3. N. Benson, A Flower Book; ilustracja w domenie publicznej https://archive.
org/details/flowerbook00coybiala (dostęp: 20.03.2017); 4. S. von Olfers, Dzieci korzeni; ilustrację 
udostępniło Wydawnictwo Przygotowalnia; 5. M.T. Ross, Flower Children, ilustracja w domenie pub-
licznej https://archive.org/details/flowerchildrenli00gordrich (dostęp: 20.03.2017).

1              2 
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powiązać z „naturalnością” królestwa roślin, łączy się je raczej ze „sztucznymi” 
wytworami sztuki34. Tym bardziej że przedstawiciele flory z jej książek (Lasse-
-Liten i trädgården, Skapar Farmor och Fjunlätt) to gatunki uprawiane w przy-
domowych ogródkach kwiatowych czy warzywnych. Akcja Słonecznego jaja 
i Tomtebobarnen rozgrywa się w lesie, ale bohaterami nie są uczłowieczone ro-
śliny, tylko zwierzęta, wróżki, skrzaty czy elfy. Dzięki tym wszystkim zabiegom 
w książkach Elsy ciągle coś się dzieje. Odbiorca szybko angażuje się w losy bo-
haterów, zaś ekspresja przedstawień, ich szczegółowość i barwność jeszcze bar-
dziej dynamizują obrazy. Z  kolei Sibylle, zamyślona nauczycielka malarstwa, 
przedstawiła spokojny, skłaniający do kontemplacji, głęboko symboliczny świat.

Matka Ziemia i świat kobiecej wyobraźni 

Co więcej, owa łagodność i spokój przywodzą na myśl animę, o której pisał 
Gaston Bachelard jako o:

marzeniu, które żyje bieżącą szczęśliwością obrazów […], spokojne obrazy, dar tej 
wielkiej beztroski, który jest istotą kobiecości, podtrzymują się wzajemnie i utrzymują 
w równowadze: anima przynosi pokój. Obrazy te ofiarowują się w intymnym cieple, 
w nieustającej łagodności, w której całą duszą nurza się serce kobiecości35.

Czy tym samym twórczość Elsy Beskow, jej energiczna, roześmiana, bar-
wna i  aktywna inwencja twórcza, jest spod znaku animusa? Choć dostrze-
galna jest w niej postawa aktywna, jasnowidząca, praktyczna, są to zbyt da-
leko idące uogólnienia, a rozważaniom nad animusem w twórczości Szwedki 
powinno się poświęcić osobny artykuł. Jednakże niepodważalne są relacje 
matriarchalne, powrót do Matki Ziemi, przewaga kobiecych postaci u Sibyl-
le von Olfers, zaś patriarchalne, stereotypowe kreowanie świata w książkach 
Elsy Beskow.

Nie tylko dzieci, ale wszystkie postaci utworów Szwedki są podporządko-
wane rolom płciowym. Czy to w Zimowej wyprawie Ollego, czy w Tomtebo-
barnen, czy w Słonecznym jaju, czy w Puttes äfventyr i blåbärsskogen, postaci 
żeńskie szyją i dziergają, opiekują się dziećmi, zwierzętami, podają jedzenie, 
są grzeczne, spokojne, zawsze skłonne i chętne do pomocy. Zwykle ubrane 
są w  suknie, spódnice, fartuchy, mają długie włosy, warkocze lub czepki 
na głowach. Z kolei męscy bohaterowie pełnią ważne funkcje (Wuj Szron, 
Król Zimy, Korzonek), wykonują prace rzemieślnicze, są przewodnikami, 
towarzyszami głównych bohaterów, lubią zabawę i psoty (Chłopiec-Klon, 

34 Tamże, s. 12.
35 G. Bachelard, Poetyka marzenia, przeł. L. Brogowski, Gdańsk 1998, s. 76–77.
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Szyszka). I choć w książkach Beskow te dwa światy, żeński i męski, spotykają 
się (wspólna zabawa na śniegu w Zimowej wyprawie Ollego, picie soku w Sło-
necznym jaju, biesiada u Pani Borówki), to jednak męskie postaci trzymają 
nad wszystkim i wszystkimi pieczę. I  rzeczywiście w  latach 70. zarzucano 
autorce, że utrwala te wzorce, choć mimo wszystko, jak na tamte czasy, jej 
dziecięcy bohaterowie cieszą się relatywnie dużą wolnością36.

Takiej wolności z  pewnością nie miała Sibylle von Olfers, która, praw-
dopodobnie chcąc żyć po swojemu i nie będąc tak silną i wyemancypowaną 
osobą jak jej ciotka Marie von Olfers, wstąpiła do zakonu. Może dlatego żeń-
skie postaci w jej książkach pełnią kluczowe role, pozostając przy tym istota-
mi łagodnymi i wzbudzającymi zaufanie. Zamiast groźnego i niewzruszonego 
Króla Zimy Beskow, Marlenka spotyka delikatną i piękną królową, która zo-
stała przedstawiona niczym Madonna Sandra Botticellego, z długimi, złotymi 
włosami i, co znaczące, z księżniczką na kolanach. Dodatkowo królewska cór-
ka trzyma w rękach lalkę z jednej strony przypominającą tytułowy Wietrzyk, 
a z drugiej – małego chłopca. Księżniczka swym wyglądem przypomina główną 
bohaterkę z innej książki Olfers, ale to kolor czerwony, zarówno w przypadku 
Marlenki, jak i Księżniczki w  lesie, niczym czerwony kapturek w baśniach, 

36 A. Berg, A. Gunnarsson, L. Kĺreland, Contemporary Swedish Illustrators. Sweden Guest of Honour 
in Bologna 2013, Sztokholm 2013, s. 8–9, wersja pdf.

Il. 6–7. Dzieci Królestwa Zimy przy pracy, E. Beskow Zimowa wyprawa Ollego 

Źródło: Ilustracje udostępniło Wydawnictwo Zakamarki
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wyróżnia i odróżnia główne bohaterki od pozostałych postaci, niosąc z sobą 
głęboko symboliczne znaczenie.

Kolejna i prawdopodobnie najważniejsza postać kobieca to Matka Ziemia 
z Dzieci korzeni. Niczym stara matka, babka, opiekunka, czuwa nad całym 
światem przyrody i to ona kieruje jego przemianami. Swym wyglądem może 
kojarzyć się z wiedźmą, germańską Frau Holle, słowiańską Babą-Jagą, choć 

Il. 8. Król Zimy z Zimowej wyprawy Ollego Elsy Beskow 
Il. 9. Królowa Zimy z Przygody Marlenki Sibylle von Olfers

Źródło: Ilustracje udostępniły wydawnictwa Zakamarki i Przygotowalnia
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poczciwą i  mądrą, a  nie złowieszczą i  szkodzącą ludziom, raczej z  postacią 
z mitologii przedpatriarchalnej, gdy:

światem rządziła zasada żeńska, płynna, wielopostaciowa idea kobiecości, którą tropi-
ciel śladów kultu pierwiastka kobiecego, Robert Graves, nazywa Białą Boginią i ko-
jarzy z fazami księżyca oraz wszelką przemianą świata. „Nie wolno nam zapomnieć 
– pisze – że Potrójna Bogini [...] była personifikacją pierwotnej kobiety – stwórczyni 
zarazem i niszczycielki. Jako nów bądź wiosna była ona dziewczyną, jako pełnia bądź 
lato – kobietą, jako księżyc ubywający bądź zima – staruchą”. Transformująca Bogini 
przedstawiała więc jednocześnie każdy etap życia kobiety. Jako zasada świata afirmo-
wała nieustanną przemianę, uczyła doświadczać, ale nie przywiązywać się do pozorów, 
czego dowodem jest znany z folkloru różnych narodów motyw przemiany odrażającej 
staruchy w piękną, powabną dziewczynę37.

37 G. Lasoń-Kochańska, Gender w literaturze dla dzieci i młodzieży. Wzorce płciowe i kobiecy repertuar 
topiczny, Słupsk 2012, s. 61.

Il. 10. Matka Ziemia z Dzieci korzeni Sibylle von Olfers

Źródło: Ilustracje udostępniło Wydawnictwo Przygotowalnia
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Przemiana ta dokonuje się w książkach Olfers w sposób symboliczny, gdy 
Matka Ziemia wraz z wyjściem dzieci korzeni na świat staje się wiosną, a na 
koniec jesienią, która wita dzieci przy wejściu do „podziemi”. Może też być 
kojarzona z Ciotką Odwilżą z Zimowej wyprawy Ollego Beskow. Tylko że Mat-
ki Ziemi nikt nie chce i nie jest w stanie przepędzić, zdominować, podczas gdy 
Wuj Szron nie raz przepędzał Ciotkę Odwilż.
 

Il. 11–13. Ciotka Odwilż w Zimowej wyprawie Ollego Elsy Beskow

Źródło: Ilustracje udostępniło Wydawnictwo Zakamarki
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To w  opowieściach Niemki Matka Ziemia czuwa, z  nadejściem wiosny 
budzi do życia wszystkie stworzenia, a jesienią tuli je do zimowego snu. To ona 
odpowiada za wielki kosmiczny ład, ciągły początek i koniec, cykl wiecznie 
odradzającego się życia38. Co więcej, wydaje się, że to właśnie bohaterki utwo-
rów Olfers posiadają wiedzę, znają tajemnicę istnienia, to one są przewodnicz-
kami i nauczycielkami, ale to one też przebywają tylko dla nich przeznaczoną 
drogę i zdobywają doświadczenie39.

W picturebookach Niemki występują też nietypowi bohaterowie, których płci 
nie sposób jednoznacznie określić. Tak jest w przypadku dzieci korzeni, wietrzy-
ków z książek Przygoda Marlenki i Wietrzyk, owoców dzikiej róży, grzybowych 
dzieci, śnieżynek czy gwiazd leśnych z Księżniczki w lesie. W obu utworach wie-
trzyki mogą być zarówno chłopcem, jak i dziewczynką (tym bardziej że wietrzyk 
w języku niemieckim jest rodzaju nijakiego), zaś liczne, różnego rodzaju małe 
dzieci, jako owoce, zjawiska atmosferyczne, rośliny, są do siebie niezwykle po-
dobne. Tylko czasami autorka dookreśla postaci jako dziewczynki czy chłopców.

Na zakończenie warto wspomnieć o męskich postaciach, których w dzie-
łach Olfers występuje niewiele. Tylko w Księżniczce w lesie kruk jest nauczycie-
lem, zaś pozostali męscy bohaterowie albo myją, czyszczą, malują i opiekują 
się owadami (Dzieci korzeni), albo służą (chłopcy mchu w Księżniczce w le-
sie). Jest to najbardziej widoczne w Przygodzie Marlenki, gdy bałwany, jedyne 
męskie postaci, pełnią straż, podają do stołu czy powożą saniami. Tylko one 
mają niezadowolone lub obojętne, zastygłe miny, gdy Księżniczka, Marlenka 
i śnieżynki ucztują, bawią się i tańczą. 

Il. 14. Bałwany-służący z Przygody Marlenki Sibylle von Olfers

Źródło: Ilustracje udostępniło Wydawnictwo Przygotowalnia

38 Z. Ożóg, Przyroda w liryce dla dzieci u schyłku XX wieku, Piotrków Trybunalski 2001, s. 26.
39 G. Lasoń-Kochańska, dz. cyt., s. 234.
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Nastrój i symbolika

U obu artystek mamy do czynienia z leśną, naturalną, bezpieczną i opiekuń-
czą krainą, w której spełniają się pragnienia – z miejscem swobody i radości 
u Beskow, z senną i pełną czaru arkadią u Olfers40. Zwłaszcza u niej, zarówno 
w Wietrzyku, jak i w Księżniczce w lesie, nie do końca samotnicze wędrówki 
na łonie natury „wyznaczają perspektywę metafizyczno-religijnej inicjacji”41 
czy podróży do wnętrza samego siebie. W książkach Niemki natura to świą-
tynia, obcowanie z nią, przemierzanie jej oznacza dialog ze światem42. Chcąc 
iść dalej w interpretacji tych ciepłych i spokojnych picturebooków dla dzie-
ci, można zagubić się w  labiryncie symboli, kiełkujących i  krzewiących się 
na wszystkie strony znaczeń43. Nawiązując między innymi do faktów z życia 
pisarki, książki można interpretować w duchu powrotu do pramatki, sym-
boliki roślin czy religijnych odniesień. Niezwykłą, wieloznaczną opowieścią 
jest Księżniczka w lesie, w której z jednej strony można widzieć typowy dzień 
księżniczki, jej podporządkowanie zasadom rządzącym dworskim życiem, 
gdzie mimo wszystko pojawia się czas na zabawę i beztroskę. Z  innej stro-
ny – obrazową bildungsroman, a z jeszcze innej, w związku z podkreślanym 
w informacjach biograficznych uduchowieniem i obraną przez artystkę drogą 
życiową, można też odnaleźć wątki religijne. Przy bardziej wnikliwej, kon-
templacyjnej lekturze równie złożone i wielowymiarowe okazują się pozostałe 
książki Olfers. O nieprzeciętności Dzieci korzeni pisałam w innym artykule, 
dlatego tym razem warto zwrócić uwagę na Wietrzyk, który należy traktować 
nie tylko jako powieść o formowaniu. Zastosowana przez artystkę konkrety-
zacja zjawisk przyrody (wiatr, owoce dzikiej róży, liście) i przedstawienie ich 
jako sympatycznych, dziecięcych postaci sprawiły, że w tak prosty sposób to, 
co niewidoczne, stałe, a  jednocześnie zmienne, abstrakcyjne i  jednocześnie 
odczuwalne – ruch powietrza, wiatr i wszystko to, co powoduje – można wy-
tłumaczyć małemu czytelnikowi. Dlatego na kolejnych rozkładówkach wi-
dzimy, jak wietrzyk porusza stateczkami, gna Janka przez rozedrganą łąkę, 
trzęsie drzewem i zrzuca owoce, przegania chmury, podrzuca i wiruje liśćmi, 
aż zapędza głównego bohatera do domu. Ale, co może najważniejsze, nawet 
gdybyśmy usunęli dziecięcą postać wietrzyka, właściwie sens opowieści nie 
uległby zmianie, jednak zniknęłaby obrazowość, która przybliża odbiorcy 

40 J. Papuzińska, Zatopione królestwo. O polskiej literaturze fantastycznej XX wieku dla dzieci i mło-
dzieży, Łódź 2008, s. 40.

41 W. Gutowski, dz. cyt., s. 133.
42 Tamże, s. 126.
43 I. Sikora, Przyroda i wyobraźnia. O symbolice roślinnej w poezji Młodej Polski, Wrocław 1992, s. 13.
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ruch powietrza i wszystko to, co potrafi wiatr. Czas spędzony na dworze, nad 
stawem, pośród łąk, drzew, krzewów i na zbieraniu słodkich owoców, zawarta 
w ośmiu obrazach i 32 wersach wietrzna przygoda dobiega końca. Janek żegna 
się z wietrzykiem na tle zielonej bramy, za którą w oddali widać dom, w miej-
scu, gdzie kończy się to co obce, nieznane, cudowne, baśniowe, otwarte, a za-
czyna to bezpieczne, znane i zamknięte. Nadeszły chłody, na ilustracji dym 
uchodzi z komina, wietrzyk zamieni się w silny, zimny, przejmujący wicher. 
Przyniesie chłód, ulewne deszcze i szarość. Wietrzyk musi już iść, zapowiada 
ciąg dalszy zabawy następnego dnia. Bohaterowie żegnają się, a Janek mówi 
„do widzenia”. Ale nie zobaczą się już. Staną się innym wietrzykiem i innym 
Jankiem. Momentalność chwil, przygód, doświadczeń z jednej strony wydaje 
się tutaj bolesna, smutna, a z drugiej strony tak oczywista, nieuchronna, dają-
ca tyle nowych możliwości.

Il. 15. Janek ciągnięty przez wiatr, Wietrzyk Sibylle von Olfers

Źródło: Ilustracje udostępniło Wydawnictwo Przygotowalnia

Podsumowanie

W pięknych, barwnych obrazach Elsy Beskow pobrzmiewają dzieła jej rodaka 
Carla Larssona. Szwedzka artystka czerpała natchnienie z przeżyć z dzieciń-
stwa, a przede wszystkim z miłości do własnych dzieci, które zaczepiały ją na 
każdym kroku, zwłaszcza gdy pisała. Choć wychowana przez kobiety, Elsa 
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ukazywała w swoich książkach tradycyjny, patriarchalny model rodziny, mimo 
że to ona, właśnie pisząc książki, ją utrzymywała44. Przepełnione ciepłem, 
słońcem, żywymi kolorami, śmiechem i dziecięcą zabawą książki Szwedki nie 
mają wiele wspólnego z tymi stworzonymi przez Niemkę. Odbiorca czerpie 
niezwykłą radość z obcowania z nimi. Dlatego też wydaje się, że utwory Bes-
kow nie mają rozbudowanej warstwy symbolicznej. To, co przyciąga czytelni-
ków, to:

aura bezpieczeństwa, jaka otacza bohaterów dziecięcych tej autorki, żyjących w upo-
rządkowanym i miłym środowisku, oraz pogodny nastrój kreowanych przez nią świa-
tów konstruowane […] prostymi środkami zarówno w  warstwie treściowej (spój-
nej z  napisanymi przez artystkę historiami: słodkimi twarzyczkami milusińskich 
w czystych ubrankach, wyrozumiałymi postaciami dorosłych – opiekunów i prze-
wodników), przyjaznych zwierząt, obłaskawionej przyrody, umiarkowanych przy-
gód, jak również w warstwie formalnej (za pomocą nasyconej palety barw, wyraźnie 
okonturowanego grubą linią, uproszczonego rysunku, dość płasko potraktowanej 
przestrzeni)45.

Z kolei świat Olfers zdaje się hermetyczny, magiczny i  jedyny w  swoim 
rodzaju. A może wciąż nie dość dobrze poznany? Nieodkryty w pełni? Bez 
zbędnych szczegółów, upiększeń, eksploatowania całej ferii barw, niemal z do-
kładnością botanika-rysownika oddawała nie tylko gatunki roślin, ale też cza-
rowny świat łąk, pól i  lasów, a przede wszystkim tajemnicę życia, porządku 
świata, wiecznie odradzającej się natury. Przyroda jest u niej nośnikiem treści 
światopoglądowych, stanowi interpretację świata i swoistą wizję usytuowanego 
w nim człowieka46. Jej książki są z jednej strony znacznie mniej skomplikowa-
ne, mniej rozbudowane, wydawałoby się – mniej dopracowane, co mogłyby 
świadczyć o mniejszym talencie niż Beskow, co nie jest prawdą. Z drugiej zaś 
są przejmująco symboliczne, ciche, spokojne i pełne niedopowiedzeń. Każde 
kolejne ich odczytanie odsłania przed odbiorcą nowe znaczenia.

Dlatego zestawienie wybranych utworów dwóch artystek sztuki książki dla 
dziecka początku XX wieku ukazało, że nie powinno się mówić o zależności 
Sibylle von Olfers od Elsy Beskow. Wydaje się, że każda z  autorek, oprócz 
wzorców ogólnie panującej sztuki art nouveau, czerpała z wielu innych źródeł 
i stworzyła dzieła jedyne w swoim rodzaju.

44 https://elsabeskow.se/2011/04/12/biography/ (dostęp: 20.03.2017).
45 A. Wincencjusz-Patyna, dz. cyt., s. 65.
46 Z. Ożóg, dz. cyt., s. 11.
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Abstrakt

Artykuł prezentuje twórczość nieznanej w Polsce artystki Sibylle von Olfers, która 
bywa porównywana z Elsą Beskow. Autorka zestawia z sobą dzieła Niemki i Szwedki. 
Skupia się na najistotniejszych różnicach, takich jak: kreacja bohatera dziecięcego, 
rola przyrody i motywów florystycznych, model kulturowy i pozycja postaci kobie-
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cych oraz symbolika. Porównanie ukazuje bogactwo i  niepowtarzalność wyobraź-
ni artystycznej Sibylle von Olfers oraz złożoność motywu roślin, kwiatów, wróżek 
i skrzatów w twórczości dla dzieci z początku XX wieku.

Słowa kluczowe: Sibylle von Olfers, Elsa Beskow, picturebook, art nouveau.

Abstract

Children and Nature – the Unknown Artistic Imagination of Sibylle 
von Olfers towards Elsa Beskow’s

The article presents the unknown in Poland artistic work of Sibylle von Olfers who 
sometimes is put together with Elsa Beskow. The author compares works of both 
artists. She focuses on important differences, so as: the creation of the children’s hero, 
the role of the nature and floristic motives, the cultural model and the position of 
women in their books and the symbolism. The comparison is showing the wealth 
and the uniqueness of Sibylle von Olfers’ artistic imagination and the complexity of 
the motive of plants, flowers, fairies and dwarfs in the literature for children in the 
beginning of the 20th century.

Keywords: Sibylle von Olfers, Elsa Beskow, picturebook, art nouveau.


