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Dylematy pisarza w Atramentowej Trylogii 
Cornelii Funke

„Przeżywanie” czytanej historii należy do jednych z najbardziej podstawowych 
doświadczeń lekturowych, chociaż nie do końca wiadomo, czym ono tak właś-
ciwie jest. Z pewnością przypisać mu trzeba emocje towarzyszące odbiorowi 
książki, szeroko rozumiany wpływ opowieści na odbiorcę, zdolność czytelnika 
do utożsamiania się z określonym typem bohatera czy też fascynacje o cha-
rakterze poznawczym, intelektualnym i estetycznym. Odpowiedzią na to po-
wszechne czytelnicze zjawisko stało się wykorzystywanie w literaturze, zwłasz-
cza dziecięcej i młodzieżowej, tematu lub przynajmniej motywu wciągającej 
historii – dosłownie i w przenośni. Wśród przykładów powieści adresowanych 
do niedorosłego odbiorcy, których bohaterowie przedostają się do książkowej 
(czy tylko?) rzeczywistości, warto wymienić Nie kończącą się historię Michaela 
Endego, Księgowir Paula Glennona czy Harry’ego Pottera i Komnatę Tajemnic 
J.K. Rowling (motyw dziennika Toma Riddle’a). Zaistnienie tego typu prak-
tyki pisarskiej wiąże się z uznaniem autentyczności przeżyć, jakich dostarcza 
fikcyjna opowieść, a także ze zwróceniem się w stronę potrzeb odbiorcy, któ-
ry, oddając się lekturze i uruchamiając wyobraźnię, pozostaje w wymyślonym 
przez autora, ale równocześnie współtworzonym przez siebie świecie.

Pisarką eksplorującą na rozmaite sposoby temat książek jest Cornelia 
Funke (ur. 1958), wielokrotnie nagradzana niemiecka autorka i ilustratorka 
utworów dla dzieci i  młodzieży, osiągających w  samych Niemczech nakład 
ponad sześciu milionów egzemplarzy, przetłumaczonych na niemalże czter-
dzieści języków, poddanych ekranizacjom i  adaptacjom scenicznym1. Także 

1 Zob. D. Sadowska, „Będąc dzieckiem, zawsze chciałam być dorosła”. Obraz dziecka i  dzieciństwa 
w twórczości Cornelii Funke, Warszawa 2012, s. 21–22.
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w Polsce ukazało się wiele książek Funke dla młodszych i  starszych: Potilla 
(1992; wyd. pol. 2011), cykl Dzikie Kury (Die Wilden Hühner, 1993–2003; 
wyd. pol. 2006–2007), Kudłaty Pazur i  inni (Zottelkralle, das Erdmonster, 
1994; wyd. pol. 2007), cykl Łowcy duchów (Die Gespensterjäger, 1993–2001; 
wyd. pol. 2007), Opowieści straszne i  niestraszne (opowiadania pochodzą-
ce z  różnych zbiorów2 wyd. w  latach 1993–1999); Dwie małe czarownice 
(Zwei wilde, kleine Hexen, 1994; wyd. pol. 2007), Kiedy Święty Mikołaj spadł 
z nieba (Als der Weihnachtsmann vom Hommel fiel, 1994; wyd. pol. 2007), 
Greta i Sówka. Wakacje pod psem (Greta und Eule, Hundesitter, 1995; wyd. 
pol. 2008), Smoczy jeździec (Drachenreiter, 1997; wyd. pol. 2005), Anyżo-
wa warownia (Igraine Ohnefurcht, 1998; wyd. pol. 2008), Piracka świnka 
(Das Piratenschwein, 1999; wyd. pol. 1999), Król złodziei (Herr der Diebe, 
2000; wyd. pol. 2003 i nast.), cykl o świecie po drugiej stronie lustra3 Reckless 
(t. 1: Steinernes Fleisch, 2010; wyd. pol. Kamienne ciało, 2012; t. 2: Leben-
dige Schatten, 2012; wyd. pol. Nieustraszony, 2013; t. 3: Das goldene Garn, 
2015; wyd. pol. – brak4), Rycerz widmo (Geisterritter, 2011, wyd. pol. 2014). 
Wyjątkowe miejsce wśród różnorodnej twórczości Funke zajmuje trylogia 
o  Atramentowym Świecie zwana także Atramentową Trylogią (Titenwelt-
-Trilogie), na którą składają się powieści Atramentowe serce (Titenherz, 2003; 
wyd. pol. 2005), Atramentowa krew (Titenblut, 2005; wyd. pol. 2006) oraz 
Atramentowa śmierć (Titentod, 2007; wyd. pol. 2008). Pisarka, okrzyknię-
ta przez zagraniczne media „niemiecką Rowling” („Frankfurter Allgemiene 
Zeitung”) i uznana za jedną z najbardziej wpływowych osób świata (amery-
kański „Time”)5, pomimo licznych materiałów prasowych i analiz krytycz-
noliterackich, nie doczekała się jednak wnikliwej analizy swojej twórczości6. 
Stan refleksji naukowej nad dorobkiem literackim Funke przedstawia się 
jeszcze gorzej w Polsce, gdzie mimo obecności książek autorki w księgarniach 
(jakkolwiek bez wznowień – wyjątek stanowi Król złodziei) i bibliotekach, 
jedyną badaczką zajmującą się głębiej tym tematem pozostaje jak dotąd 

2 Leselöwen-Dachbodengeschichten, Leselöwen-Monstergeschichten, Leselöwen-Rittergeschichten, Leselöwen-
-Strandgeschichten, Leselöwen-Tiergeschichten.

3 Świat przedstawiony w cyklu określony jest mianem Spiegelwelt, choć w Polsce przyjęła się jego 
angielska nazwa Mirrorworld. Autorka, zapowiadając kolejne tomy, sugeruje, że na cykl będzie się skła-
dało sześć części. Zob. C. Funke, I Am Endlessly Enchanted by This World, an interview with Cornelia 
Funke by B. Sundmark, „Bookbird. A Journal of International Children’s Literature” 2016, vol. 54, nr 2, 
published by IBBY, Baltimore, s. 70.

4 Stan na 29 maja 2016 r.
5 Cyt. za: D. Sadowska, „Będąc dzieckiem…”, s. 27.
6 Por. tamże, s. 27–28. Sadowska, dostrzegając niedostatek opracowań naukowych na temat twór-

czości Funke, podkreśla jednak, że materiały prasowe oraz „nieliczne publikacje książkowe” poświęcone 
autorce Atramentowej Trylogii pozwalają na wstępne zapoznanie się z jej działalnością pisarską. 
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Dorota Sadowska7. Niewątpliwie związane jest to z polską recepcją utworów 
pisarki, której dzieła, chociaż chętnie czytane, nie wywierają obecnie większe-
go wpływu na kulturę czytelniczą młodego pokolenia8. Warto jednak zauwa-
żyć obecność wybranych fragmentów w podręcznikach do języka polskiego9.

Atramentowa Trylogia imponuje nie tylko objętością poszczególnych 
tomów, liczących po kilkaset stron każdy, lecz również bogactwem świata 
przedstawionego. Wśród bohaterów drugoplanowych fundamentalną rolę dla 
całego cyklu odgrywa pisarz Fenoglio, autor powieści, której tytuł stał się rów-
nież tytułem książki Funke – Atramentowe serce. Aby zrozumieć znaczenie tej 
postaci dla rozwoju akcji, należy powrócić do okoliczności poprzedzających 
pojawienie się Fenoglia w  życiu głównych protagonistów: dwunastoletniej 
Meggie i jej ojca, Mortimera Folcharta, nadzwyczaj utalentowanego introliga-
tora posiadającego zdumiewającą zdolność „wyczytywania” bohaterów z kart 
książki. Dzięki niezwykłej umiejętności czytania zaczarowującego słuchaczy 
i dosłownie ożywiającego, wydawałoby się, martwą książkową rzeczywistość, 
nadane mu zostaje miano Czarodziejskiego Języka. Jego głos bowiem „każde-
mu słowu nadawał inny smak, a każdemu zdaniu – własną melodię!”, „bu-
dził do życia litery i słowa”10. Lektura, zwłaszcza ta głośna, jest zatem sztuką 
tworzenia mentalnych obrazów, wypełnionych sensualnością; obrazów, któ-
rych można dotknąć, posmakować, które można poczuć i usłyszeć. Można 
by rzec, iż stanowi ona sztukę zarówno przetwarzania wyobrażeń treściowych 
(tj. utrwalonych na kartach powieści i w sposób niepełny oddających pierwot-
ny autorski zamysł, wyobrażenie, ideę twórczą), jak i wytwarzania wyobrażeń 
nowych (własnych, dookreślających miejsca puste), poprzez interpretację gło-
sową pozwalającą na zaistnienie fikcji w rzeczywistości, a zarazem na wgląd 
w świat przedstawiony11. 

7 Sadowska jest autorką monografii oraz kilku artykułów poświęconych twórczości Funke (zob. bi-
bliografia do niniejszego artykułu). O książkach niemieckiej pisarki można także było przeczytać w „Gu-
liwerze”. 

8 Por. M. Wójcicka, Die Rezeption der gegenwärtigen deutschen Kinder- und Jugendliteratur in Polen 
am Beispiel des Schaffens von C. Funke, W. Hohlbein, K. Meyer und N. Blazon [w:] Deutsch-polnische Bezie-
hungen in Kultur und Literatur, Bd.1, red. L. Kolago, K. Grzywka, Warszawa 2009, s. 224–225.

9 Fragment Atramentowego serca pojawia się w podręczniku: E. Horwath, A. Żegleń, Słowa z uśmie-
chem. Literatura i kultura, podręcznik do szkoły podstawowej, klasa 4, Warszawa 2015, s. 286–288.

10 C. Funke, Atramentowe serce, z il. autorki, przeł. J. Koźbiał, Warszawa 2005, s. 168.
11 Postacie wywołane z kart powieści są jak najbardziej realne, co więcej, nie stanowią materializa-

cji wyobrażeń czytelnika, ale rzeczywiście przemieszczają się pomiędzy światami, pozostawiając lukę we 
właściwej im historii. Nie są zatem reprezentacjami czytelniczych wyobrażeń, mogącymi przybierać różne 
kształty, ale konkretyzacjami, rozumianymi tutaj jako prymarnie ustanowione przez autora powieści byty, 
które zostały wywołane w procesie lektury. Skądinąd inaczej przedstawia się sprawa z autorskiego punktu 
widzenia, gdyż bohaterowie powieści stanowią mniej lub bardziej doskonałe reprezentacje wyobrażeń 
pisarza.



Urszula Wielgosz

230

Ku wielkiemu rozczarowaniu Meggie, Mo, bo tak nazywa go dziewczyn-
ka, nigdy nie czyta na głos. Jest to spowodowane wydarzeniami sprzed lat, 
kiedy to mężczyzna zaczął odkrywać niebezpieczną zależność: z każdą wyczy-
taną z książki postacią znika jedna rzeczywista istota, która trafia z kolei do 
powieściowego świata. I  tak, w  zamian za zmaterializowanie się fikcyjnych 
złoczyńców (Capricorna i Basty) i ich ofiary (kuglarza Smolipalucha) z domu 
introligatora zniknęły dwa koty i… jego żona, matka Meggie12. Problem po-
lega jednak na tym, że Mo nie potrafi odwrócić tego szczególnego rodzaju 
czaru, czarne charaktery odnajdują się w nowych okolicznościach, a Smoli-
paluch nęka go prośbami o odesłanie do Atramentowego Świata. Capricorn 
i jego banda dokładają wszelkich starań, aby zniszczyć wszystkie egzemplarze 
Atramentowego serca, ponieważ obawiają się powrotu do kart powieści. An-
tagoniści wierzą, że fizyczny akt destrukcji książki jest równocześnie aktem 
unicestwiającym jeśli nie fikcyjny świat, z którego pochodzą, to przynajmniej 
przejście między nim a rzeczywistością. Bo oba światy są w trylogii Funke jak 
najbardziej realne: stanowią autonomiczne byty, żyjące własnym życiem, na co 
naprowadza czytelnika Mo już w pierwszym tomie: 

Może za tą drukowaną historią kryje się inna, dużo obszerniejsza historia, która 
zmienia się tak samo jak nasz świat? A litery zdradzają nam jedynie cząstkę, jakbyśmy 
patrzyli przez dziurkę od klucza? Może to tylko pokrywa garnka, w którym mieści się 
o wiele więcej, niż jesteśmy w stanie wyczytać z samej książki?13

Ta właśnie wątpliwość staje się źródłem nadziei, że za słowami Fenoglia ist-
nieje pozatekstowa, a jednak uzależniona od tekstu przestrzeń, w której znaj-
duje się wczytana do powieści Resa, matka Meggie. Gdy wszystko zawodzi, 
jedyną szansą na zachowanie drzwi do Atramentowego Świata staje się jego 
twórca. Fenoglio, bo o nim mowa, uwielbia ciekawe historie, a własną działal-
ność pisarską traktuje w kategoriach czysto estetycznych. Lubi teoretyzować, 
zaś jego żal z powodu uśmiercenia jednego z wymyślonych przezeń bohaterów 
jest pozorny – autor powieściowego Atramentowego serca tak naprawdę nie an-
gażuje się w stworzony przez siebie świat i w przeciwieństwie do czytelników 
swojej książki uważa go jedynie za dobrze napisaną opowieść. Samozadowole-
nie z należycie wykreowanych postaci – zarówno protagonistów, jak i antago-
nistów – ustępuje ciekawości, gdy okazuje się, iż bohaterowie istniejący dotąd 
tylko w wyobraźni, zaczęli funkcjonować poza nią: 

12 Świat, a właściwie światy stworzone przez Funke obfitują w wiele postaci, z których część prze-
mieszcza się między rzeczywistościami, co ilustruje tabela zamieszczona w aneksie do niniejszego ar-
tykułu.

13 C. Funke, Atramentowe serce, s. 141–142.
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– Właściwie powinienem być teraz bardzo, bardzo dumny – mruknął. – Każdy 
pisarz chciałby stworzyć postacie pełne życia, a moje wręcz wyszły żywe z książki!

– Bo mój ojciec je wyczytał – powiedziała Meggie. – On to potrafi zrobić także 
z innymi książkami.

– Ach, oczywiście. – Fenoglio skinął głową. – Dobrze, że mi o tym przypominasz. 
Inaczej mógłbym się uważać za jakiegoś boga, prawda? […]14

Jak się niedługo potem okaże, możliwościom autorskim daleko jest do 
wszechpotężnych boskich sił: historia, która raz zaczęła się toczyć poza kon-
trolą swego twórcy, nie da się łatwo ograniczyć i sprowadzić do pierwotnych 
ram. Fenoglio, nim zrozumie, że stał się częścią większej opowieści niż ta, 
którą wymyślił, z fascynacją kontempluje ożywione twory swojej wyobraźni, 
nie dostrzegając realnego zagrożenia z ich strony. Wiąże się to z odmową uzna-
nia wymyślonych postaci za autonomiczne byty i z jeszcze istniejącym poczu-
ciem władzy nad nimi. Fenoglio jest bowiem dumnym autorem swego dzieła, 
który z różnym skutkiem próbuje wykorzystać znajomość swoich bohaterów; 
jest narratorem wszechwiedzącym, obnażającym przed odbiorcą wszystkie ich 
sekrety. Charakterystyczna jest postawa pisarza wobec Capricorna, jednego 
z najokrutniejszych i najbezwzględniejszych powieściowych łotrów:

Fenoglio ani na chwilę nie spuścił z niego wzroku. Obserwował Capricorna jak 
artysta, który po wielu latach ogląda namalowany przez siebie obraz. Wyraz jego twa-
rzy zdradzał, że jest zadowolony z tego, co widzi. W jego spojrzeniu nie było ani śladu 
lęku, tylko pomieszana z niedowierzaniem ciekawość i satysfakcja. Capricornowi nie 
podobał się jego wzrok. Nie był przyzwyczajony do tego, aby ktoś patrzył na niego bez 
lęku, tak jak ten stary człowiek15.

Estetyczny zachwyt nad doskonałością dzieła, wyrażający się w przekona-
niu, iż złoczyńcy zostali opisani tak dobrze, że ożywieni w pełni odpowiadają 
autorskiemu wyobrażeniu, mija wraz z uświadomieniem sobie wpływu, jaki 
wywiera ono na otoczenie. Fikcja przenika do rzeczywistości, wpływając na 
losy tych, którzy po nią sięgają. Po raz pierwszy, lecz – jak się później okaże – 
nie ostatni, autor zostaje postawiony przed problemem odpowiedzialności za 
swój utwór. Swoistego rodzaju beztroska w  tworzeniu wyrazistych, lecz ok-
rutnych postaci przyczynia się do szeregu prawdziwych nieszczęść, których 
odwrócenie zależy zarówno od kunsztu pisarskiego autora, jak i od umiejęt-
ności czytania, chciałoby się rzec – wczuwania się odbiorcy w opowiadaną 
historię. Pojawiający się w Atramentowej Trylogii wątek czytania na głos ma 
swoje korzenie w doświadczeniach czytelniczych autorki, dla której ten rodzaj 

14 Tamże, s. 247. 
15 Tamże, s. 313.
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lektury stanowił pierwszy krok ku rozpoznaniu treści ważnych dla dziecięce-
go słuchacza oraz ku odkryciu potężnej mocy słowa16. Magia słowa posiada 
w omawianych tu powieściach Funke dwa oblicza odsłaniające się, po pierw-
sze, w działaniu autora, który przekształciwszy imaginacyjne obrazy w treść, 
zaklina ją w szereg pisanych znaczków, oraz, po drugie, w czytelniczym akcie 
odczarowywania słów i znaczeń z kodu odpowiednio zestawionych liter. „[…] 
nie ma nic potężniejszego od liter – dla dobra i dla zła”17 – konstatuje Feno-
glio, zrozumiawszy, że stworzeni przez niego bohaterowie zaczęli żyć własnym 
życiem.

W miarę rozwoju akcji okazuje się, że zdolność ożywiania fikcyjnych po-
staci posiada nie tylko Czarodziejski Język, lecz również jego córka, a także 
inny lektor – Dariusz. To właśnie ten ostatni mimowolnie sprowadza spo-
między kart Atramentowego serca zagubioną między wersami matkę Meggie, 
Resę. Kobieta powraca jednak jako niemowa, ponieważ zastraszany Dariusz 
nie potrafi w pełni opanować trudnej sztuki wczytywania się w tekst. Milcząca 
Resa stanowi figurę o wielorakich znaczeniach: jest muzą znającą niezwykłe 
historie, która utraciła dar mowy; jawi się jako istota z  pogranicza dwóch 
światów, która nie przynależy tak naprawdę do żadnego z nich. Głos matki 
Meggie pozostał w krainie wyobraźni i tylko tam daje się usłyszeć. Ona sama 
staje się pragnieniem, marzeniem i złudzeniem, przewodniczką po baśniowej 
krainie, a nawet żywą metaforą poezji – poezji rozumianej jako sztuka słowa, 
która wyszedłszy spod nieudolnej ręki lub z niewprawnych ust, traci siłę swego 
oddziaływania – swój głos. Ostatecznie przeznaczeniem Resy jest latanie, co 
ujawniają czytelnikowi ostatnie strony Atramentowej śmierci – kobieta „prze-
mieniła się we śnie i pofrunęła między kwitnące gałęzie”18, nie wiedząc jeszcze, 
że przekaże tę zdolność swemu nienarodzonemu dziecku, które, jak słusznie 
przypuszcza Mo, „będzie śnić o lataniu”19.

Wracając do zagadnień dotyczących powieściowego twórcy, warto za-
uważyć, że Fenoglio, zainspirowany pomysłem Mortimera i  zaniepokojony 
wymykającymi się spod autorskiej kontroli bohaterami, postanawia zainge-
rować w podstawowe tworzywo dzieła, czyli jego treść. Nie jest to zadanie 
proste, ponieważ Atramentowe serce zostało już napisane, ukończone, a uka-
zany w nim świat zyskał osobny status ontologiczny. Zatem materia świata 
przedstawionego jako już stworzona stanowi pełnię, zamkniętą całość. Jedyną 

16 Por. D. Sadowska, Cornelia Funke – „dziecięcy szpieg w świecie dorosłych”, „Studia Niemcoznaw-
cze” / „Studien zur Deutschkunde” 2009, t. XLI, red. L. Kolago, Warszawa, s. 246.

17 C. Funke, Atramentowe serce, s. 387.
18 C. Funke, Atramentowa śmierć, z il. autorki, przeł. J. Koźbiał, Warszawa 2008, s. 636.
19 Tamże.
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osobą, która może ze swobodą wykorzystywać luki między zdaniami, „białe 
plamy” powieści, jest wszechwiedzący autor, który ma dostęp do jej źródła, 
czyli własnej wyobraźni. Poprzez dopowiedzenia, uzupełnienia i odkrywanie 
(a właściwie tworzenie) nieznanych dotąd faktów, Fenoglio zmienia sensy, na 
nowo wpływając na bieg wydarzeń. Owo przekształcenie będące równocześ-
nie ponownym aktem kreacji sprawia, że pisarz po raz kolejny uświadamia 
sobie potęgę swojej autorskiej mocy. Jest pewien swoich twórczych zdolności 
i  ich możliwości, gdy wykrzykuje: „Ja, Fenoglio, władca słów, atramentowy 
szaman, zaklinacz ksiąg”20. Jednakże ceną za poznanie arkanów i subtelności 
pisarskiego kunsztu jest zatracenie się nie tylko w artystycznym działaniu, lecz 
przede wszystkim w dziele. Fenoglio, ratując przyjaciół poprzez przepisanie 
stworzonej przez siebie historii, zostaje do niej wciągnięty i trafia w sam śro-
dek Atramentowego Świata. Jest to początek nowej opowieści rozgrywającej 
się w rzeczywistości zbudowanej z liter.

Zasadnicza akcja kolejnych tomów Atramentowej Trylogii rozgrywa się 
w  przestrzeni tekstowej, która przekracza swą miarę, stając się przestrzenią 
najzupełniej realną, choć rządzącą się własnymi autonomicznymi prawami. 
Funke, otwierając przed bohaterami-czytelnikami drzwi do fikcyjnego świata 
powieści w powieści, przyznaje prawo także rzeczywistemu czytelnikowi do 
współtworzenia dzieła poprzez wejście w kontakt z tekstem i własną imagi-
nacją. Do Atramentowego Świata trafiają kolejne postacie znane z pierwszej 
części, a dzieje się tak dzięki pojawieniu się nowego, niejednoznacznego boha-
tera, Orfeusza. W przeciwieństwie do mitycznego artysty, jest on jedynie zdol-
nym naśladowcą twórczości Fenoglia. Podczas gdy pisarz otrzymuje zaszczyt-
ne miano Atramentowego Tkacza, zadufany w  sobie Orfeusz zyskuje wiele 
mówiące imię – Świecąca Gęba. Epigońskie działania tego ostatniego, mają-
ce na celu najpierw przedostanie się do baśniowego świata, a następnie jego 
przekształcanie wedle własnego uznania, opierają się na swoistej dekonstrukcji 
powieści polegającej na wykorzystaniu napisanych już słów i ułożeniu z nich 
pozornie tej samej, a tak naprawdę odmiennej historii. Zresztą opowieść daw-
no uległa zmianie, a stało się to wraz z wyczytaniem Capricorna i pozostałych 
członków jego bandy do świata Meggie i Mo. Dzieje postaci pozostawionych 
w książce potoczyły się własnym, nie zawsze szczęśliwym torem. Smolipaluch, 
powracający do domu po dziesięciu latach z obcej mu historii, musi na nowo 
poznać rodzimy świat i spróbować się w nim odnaleźć.

Fenoglio, żyjąc w Ombrze, jednym z miast Atramentowego Świata, stał się 
immamentną częścią stworzonej przez siebie rzeczywistości. Dopóki powieść 
nie wchłonie Meggie i kolejnych bohaterów-czytelników, nie jest on w stanie 

20 C. Funke, Atramentowe serce, s. 394.
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oddziaływać na losy wymyślonej przez siebie krainy. Dla mieszkańców Omb-
ry jest niczym więcej jak pisarczykiem, poetą usiłującym zarabiać na życie, nie 
zaś ich stwórcą. Uwięziony we własnej opowieści Fenoglio czuje nieustającą 
dumę ze swego dzieła, choć coraz częściej zdaje sobie sprawę z  tego, że nie 
wszystko przebiega tak, jak zaplanował. Poruszony niepokojącymi wydarze-
niami i działaniami wykreowanych przez siebie postaci, zaczyna snuć historię 
o obrońcy uciśnionych, Sójce, którego opis zainspirowany został wyglądem 
ojca Meggie. Zmyślone przygody nieistniejącego bohatera przekazywane z ust 
do ust urastają do żywej legendy, która wraz z przybyciem Mo staje się faktem. 
Introligator mimowolnie przyjmuje nową tożsamość, zaś fikcyjna postać Sójki 
trochę na wzór wydarzeń już znanych przedostaje się z pieśni do życia, zysku-
jąc nowy rodzaj egzystencji.

Należy pamiętać, że ojciec Meggie trafił do Atramentowego Świata z in-
nej, równoległej historii, z tej samej co autor powieści. Tymczasem Fenoglio 
postanawia przywrócić do życia następcę tronu, Pięknego Cosima, który za-
ginął w tajemniczych okolicznościach. Tworzy więc jego sobowtóra, lecz nie 
przynosi to oczekiwanych efektów: zamiast odbudować w kraju ład i szczęście, 
nowy Cosimo podejmuje własne decyzje, na które pisarz nie ma już wpływu. 
Wojenna wyprawa okazuje się klęską sprowadzającą szereg innych, nieprze-
widzianych nieszczęść, wskutek czego Fenoglio poznaje gorzki smak użycia 
niewłaściwych słów, które stają się dlań trucizną niszczącą swego twórcę. Jan 
Trąbka, odnosząc się do twórczości literackiej, stwierdza za Italem Calvinem, 
że porządkowanie przebrzmiałych idei (tego, co zastane) jest dziełem wyob-
raźni, ale zaraz potem dodaje od siebie, że głównym zadaniem imaginacji jest 
antycypowanie, prognozowanie i  przepowiadanie przyszłości – stąd powta-
rzanie oznacza kres wyobraźni twórczej21. W tym wypadku podjęcie decyzji 
o przywróceniu do życia bohatera, którego historia już się skończyła, czy też, 
co gorsza, stworzenie jego sobowtóra, znamionuje brak nowych pomysłów 
na rozwiązania fabularne, powielanie zużytych już schematów, wyczerpanie 
możliwości i wreszcie – utratę weny i kreatywności. Nie widząc już ratunku 
dla opowieści, pisarz sprowadza do Atramentowego Świata Orfeusza, licząc, że 
stanie się on jego uczniem i pomoże mu odnaleźć odpowiednie zakończenie. 
Wyobraźnia zawodzi Atramentowego Tkacza raz jeszcze, bo nie dość, że cierpi 
on na brak natchnienia, to na dodatek Orfeusz uznaje Atramentowy Świat za 
własny i brutalnie weń ingeruje wedle swego uznania. Świecąca Gęba wpro-
wadza do spójnej rzeczywistości opisanej przez Fenoglia nowe, nieprzystające 
do niej karykaturalne elementy, będące odzwierciedleniem jego odtwórczego 
umysłu:

21 Por. J. Trąbka, Wyobraźnia, Kraków 2001, s. 127–129.
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„Na boga ksiąg, cóż za nędzna historia! – wykrzyknął Fenoglio, kiedy Farid po-
wtórzył […] opowieść Orfeusza. – Ten człowiek to prawdziwy tygiel! W jego mózgu 
nie powstał nigdy żaden oryginalny pomysł. Potrafi tylko przetapiać pomysły innych”.

I cóż z tego, skoro Fenoglio trawił dnie i noce na bezpłodnym użalaniu się nad 
sobą, a tymczasem Orfeusz z całym spokojem pracował nad tym, by wycisnąć na jego 
historii własne piętno. Tej historii, o której zdawał się wiedzieć więcej niż jej twórca22.

Wiedza ta okazuje się jednak pozorna, gdyż nie wypływa z autorskiej wy-
obraźni: stworzone przez Orfeusza istoty giną, nim zdążą zaczerpnąć tchu, lub 
są niebezpieczne, a rodzimi mieszkańcy powieściowego świata tracą podstawy 
swej dotychczasowej egzystencji: 

Nie obchodziło go, że w  lesie umierały z głodu ogniste elfy, bo nagle odpadały 
im skrzydła, ani to, że pewnego ranka znaleziono w stawie martwe nimfy bez łusek. 
Wyciągał nić po nici z delikatnej tkaniny starego człowieka, tworząc własne wzory, 
jakby naszywał łatki na wielki dywan Fenoglia, i bogacił się tym, co jego głos potrafi 
wydobyć ze słów innego23.

Ostatecznie jednak, jak można się było spodziewać, opowieść słucha tego, 
kto ją naprawdę stworzył, a Fenoglio odzyskuje wenę i artystyczny zapał, my-
śląc o dalszych losach swoich postaci – tym razem szczęśliwych.

Atramentowa Trylogia nie tylko otwiera przed swymi odbiorcami świat 
autorskich zmagań z materią literacką, lecz również wprowadza ich w szereg 
innych zagadnień związanych z  domeną wyobraźni. Funke, kreując postać 
pisarza, nie czyni go wszechmocnym twórcą i panem narracji, tylko sytuuje go 
niemalże na równi z czytelnikiem, przyznając im obu – zarówno autorowi, jak 
i odbiorcy dzieła – prawo kształtowania opowieści. Zdolnością konstytuującą 
owo prawo jest imaginacja będąca źródłem działalności artystycznej, a  tak-
że swoistego rodzaju narzędziem pozwalającym czytelnikowi przyjąć i uznać 
za własną wykreowaną cudowną rzeczywistość, inną niż ta, która go otacza, 
oraz rozpoznać w niej metafory własnych pragnień, lęków, niepokojów. Jak 
zauważają badacze, kategoria cudowności w  trylogii niemieckiej pisarki ma 
romantyczną proweniencję, odsyłającą do ówczesnej koncepcji baśni oraz do 
tęsknoty za wiekami średnimi24. Spostrzeżenie to jest nie bez znaczenia, ponie-
waż okazuje się, że autorska wyobraźnia Funke pozwala na zachowanie śred-
niowiecznego klimatu świata przedstawionego przy jednoczesnej swobodzie 

22 C. Funke, Atramentowa śmierć, s. 35.
23 Tamże, s. 36.
24 Por. I. Nickel-Bacon, Alltagstranszendenz: Literaturhistorische Dimensionen kinderliterarischer Phan-

tastik [w:] Zauberland und Titenwelt. Fantastik in der Kinder- und Jugendliteratur, red. J. Knobloch, 
G. Stenzel in Zusammenarbeit mit der AJuM der GEW, „Beiträge Jugendliteratur und Medien” 2006, 
nr 17, Beiheft, s. 39–51, cyt. za: D. Sadowska, „Będąc dzieckiem…”, s. 32.
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w odtwarzaniu ówczesnych realiów czy nawiązywaniu do prawdy historycz-
nej25. Pisarka eksploatuje średniowieczne wyobrażenia, czyniąc z nich prawa 
i reguły świata przedstawionego, w którym do naturalnego porządku rzeczy 
należy wiara w magiczną w moc ognia i ziela, w przenikanie się świata żywych 
i umarłych czy w istnienie szansy na powrót zza grobu26. Wyobraźnia autorki 
nie działa zatem w próżni, ale, jak argumentuje Sadowska, inspiruje się kultu-
rową spuścizną wieków średnich.

Z perspektywy autora powieściowego, Fenoglia, świat przedstawiony jest 
równocześnie światem stanowionym, a  zatem poddawanym nieustannym 
przeobrażeniom, formowanym przez zdolność dostrzegania możliwości jesz-
cze niezaistniałych – wyobraźnię27. Praca imaginacji pobudzana jest nie tyl-
ko dotychczasowymi doświadczeniami, związanymi z nimi asocjacjami oraz 
wrażliwością „własną” autora, lecz również samym dziełem, którego osobny 
status ontologiczny tworzy swoisty paradoks: pisarz nie tylko konstruuje 
nowy świat, ale też, będąc przez niego wchłonięty, zaczyna go eksplorować 
na równi z jego mieszkańcami. Uwidacznia się w ten sposób moment prze-
obrażania fikcji w rzeczywistość, zmiany statusów ontologicznych – nieistnie-
jące zostaje pomyślane (wymyślone), a zatem przemienia się w coś realnego, 
choć oczywiście rządzącego się własnymi prawami. Na tym właśnie opiera 
się akt (s)twórczy: myśl powołuje do istnienia. Ową cienką granicę między 
bytem a niebytem świata wymyślonego określają bardzo konkretne czynności: 
w przypadku autora – pisanie, rozumiane jako uwiecznienie myśli, a w przy-
padku czytelnika – lektura, kształtująca wyobrażenia. 

Równocześnie jednak Funke podejmuje postmodernistyczną i intertekstu-
alną grę z czytelnikiem, odsłaniając przed nim arkana tajemnej sztuki pisania 
i obcowania ze słowami, które tworzą nie tylko pojedyncze historie, ale i całe 
światy. Podobnie jak Atramentowe serce Fenoglia, również opowieść niemieckiej 
pisarki przekracza własną miarę: dzieje się tak między innymi dzięki umiesz-
czeniu na początku każdego rozdziału cytatu z innej książki zawierającego myśl 
przewodnią, z której, jak zdaje się sugerować autorka, rozwija się czytana hi-
storia. Jest to swoiste powtórzenie znanego z lektury aktu polegającego na wy-
pełnianiu możliwych pustych miejsc wyobraźnią generującą nowe znaczenia.

Problematyka dotycząca fenomenu wyobraźni i wyobrażeń zdecydowanie 
przerasta możliwości niniejszego artykułu, niemniej warto podkreślić istnie-

25 Zob. D. Sadowska, O średniowiecznych powinowactwach Cornelii Funke i Umberta Eco, „Studia 
Niemcoznawcze” / „Studien zur Deutschkunde” 2009, t. XLII, red. L. Kolago, Warszawa, s. 246.

26 Por. tamże, s. 246–249.
27 Por. M. Rzadkowolska, Książki – wrota do krainy wyobraźni [w:] Światłocienie wyobraźni, 

red. Sz. Wróbel, Poznań–Kalisz 2008, s. 180.
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nie osobnych badań na ten temat, angażujących naukowców z wielu różnych 
dziedzin, takich jak filozofia, psychologia czy neurobiologia. Nie ulega wąt-
pliwości, że omówiony tu krótko z literaturoznawczego punktu widzenia wą-
tek pisarza, jego wolności tworzenia i możliwości dostarczanych przez wyob-
raźnię, wpisuje się w szereg innych zagadnień badawczych, w które obfituje 
Atramentowa Trylogia i które mogą stanowić punkt wyjścia dla ogólniejszej 
refleksji związanej z relacją między praktykami twórczymi, w tym także czytel-
niczymi (czytanie rozumiane tu jako sztuka), a siłą imaginacji. 

Aneks: Bohaterowie Atramentowej Trylogii, czyli kto jest kim

Tabela 1. Wybrane postacie pochodzące ze świata rzeczywistego

Tożsamość rzeczywista

Z
N
A
N
Y

J
A
K
O

Tożsamość nadana postaciom 
rzeczywistym w Atramentowym 
Świecie

Fenoglio – autor Atramentowego 
Serca, czyli twórca Atramentowego 
Świata

Atramentowy Tkacz

Meggie – córka Mo i Resy –

Mortimer (Mo) Folchart – ojciec 
Meggie i mąż Resy, introligator

Czarodziejski Język Sójka – legen-
darny watażka, bohater pieśni śpie-
wanych przez uciśnionych miesz-
kańców Atramentowego Świata

Teresa (Resa) – żona Mo i matka 
Meggie

–

Dariusz – lektor –

Orfeusz – lektor Świecąca Gęba

Postacie pochodzące z Atramentowego Świata:
•	 Smolipaluch – wędrowny kuglarz, który wraz z Capricornem i Bastą został 

wyczytany do świata rzeczywistego.
•	 Capricorn – przywódca bandy złoczyńców.
•	 Basta – jeden ze sługusów Capricorna.
•	 Piękny Cosimo – zaginiony następca tronu Ombry, którego Fenoglio 

pragnie przywrócić do świata żywych.
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Abstrakt

Wśród licznych bohaterów Atramentowej Trylogii Cornelii Funke szczególne miejsce 
zajmuje Fenoglio, autor fikcyjnej powieści Atramentowe serce, której tytuł stał się tak-
że tytułem pierwszego tomu cyklu niemieckiej pisarki. Bohaterowie stworzeni przez 
Fenoglia w tajemniczy sposób przenoszą się do rzeczywistego świata dzięki zdolnoś-
ciom Czarodziejskiego Języka, ojca głównej bohaterki, stając się autonomicznymi 
postaciami, żyjącymi własnym życiem i niepodlegającymi już władzy pisarza. Począt-
kowa beztroska kreowania postaci i ich historii zamienia się w fascynację ożywionymi 
bohaterami i ich światem, by następnie wywołać poczucie odpowiedzialności za swoje 
dzieło i przeświadczenie, że jest się jego immamentną częścią. W kolejnych tomach 
Atramentowej Trylogii autorska wyobraźnia Fenoglia, a przede wszystkim zdolności 
czytelników jego powieści pozwalają bohaterom przeniknąć do wyimaginowanego 
świata, który, postrzegany ze swojej własnej perspektywy, okazuje się jak najbardziej 
rzeczywisty. Nieskrępowana wolność tworzenia i decydowania o  losach opowiadanej 
historii staje się dla autora pułapką, wydawałoby się bez wyjścia, i przekleństwem, które 
sam stworzył. Autor zmaga się nie tylko z wymykającą się spod kontroli opowieścią, 
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lecz również z utratą weny twórczej i niemożnością właściwego dokończenia książki, 
co zbiega się w czasie z niefortunną działalnością epigona jego twórczości uzurpujące-
go sobie prawo do jej swobodnego przekształcania. 

Przedmiotem zainteresowania artykułu jest próba odpowiedzi na pytania o wol-
ność i zakres możliwości autora (także: czytelnika) w kreowaniu świata powieściowego 
oraz wyobraźni w przeobrażaniu (na)pisanej historii.

Słowa kluczowe: autor, wyobraźnia, książka, czytanie, tworzenie dzieła literackiego.

Abstract

The Author of (in) Novel: Unlimited Freedom of Creation or Curse of 
Imagination? Writer’s Dilemmas in Inkheart Trilogy of Cornelia Funke

Among the many of characters from Cornelia Funke’s Inkheart Trilogy, the special 
is Fenoglio, the author of fictional novel Inkheart, which title become also the title 
of the first volume from German writer’s series. The characters created by Fenoglio, 
thanks to abilities of Silvertongue, the father of the main character, are transferred 
to reality in mysterious way. They become autonomous figures, which live their own 
life and do not subordinate to writer’s authority. The initial author’s carelessness of 
characters creation and their stories turns into fascination of them and the created 
world, and then evokes a sense of responsibility for his opus and belief, that writer is 
inherent part of it. In subsequent volumes Inkheart Trilogy the Fenoglio’s imagination 
and most of all the abilities of readers, allow the characters to get into imaginary 
novel’s world, which, perceiving from its own perspective, turns out to be real. The 
unrestricted freedom of creation and possibility to decide about the fates of telling 
story become a trap for author; the trap without escape and curse created by himself. 
The author struggles not only with the story, which is out of his control, but also 
with loosing of inspiration and inability to properly complete the book. It is timed 
to coincide with unfortunate epigone’s activity, who usurps the right to freely convert 
Fenoglio’s story.

The main aim of this paper is attempt to answer the questions about freedom and 
the range of author’s capabilities (also: reader) in creating novel’s world and about 
imagination and its role in transfiguration of this (un)written story.

Keywords: author, imagination, book, reading, the creation of a literary work. 


