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B OŻ EN A  K U C A Ł A

Historia, historie i baśnie  

w The Children’s Book A S  Byatt

Antonia Susan Byatt (ur. 1936) opublikowała dotychczas jedenaście powie-
ści i pięć zbiorów opowiadań, ale nigdy nie pozwala czytelnikowi zapomnieć, 
że jest również zawodową badaczką literatury. Byatt studiowała literaturę 
angielską w Cambridge, w Bryn Mawr College w Pensylwanii oraz w Oksfor-
dzie, po czym przez wiele lat wykładała w University of London (Rennison 
2005: 38). Opublikowała kilka monografii specjalistycznych, między inny-
mi na temat cenionej przez nią wysoko autorki Iris Murdoch1, oraz liczne 
artykuły naukowe i popularnonaukowe. Obszarami szczególnego zaintere-
sowania Byatt są angielska poezja romantyczna oraz literatura wiktoriań-
ska, zwłaszcza tacy autorzy jak Robert Browning i George Eliot. Jej twór-
czość prozatorską charakteryzują liczne nawiązania do tradycji literackiej 
i kulturowej. Erudycja i wysoka samoświadomość warsztatowa pisarki spra-
wiają, że w powieściach i opowiadaniach Byatt fikcja z reguły wyrasta na 
gruncie jej wiedzy z teorii i historii literatury, a fabuły i postacie kreowane 
są z wykorzystaniem znanych modeli narracyjnych i konwencji literackich. 
Wielu spośród bohaterek i bohaterów Byatt to, podobnie jak sama autorka, 
krytycy literatury lub biografowie, których praca staje się osnową fabuły. 

Najlepszą ilustrację tych cech stanowi najbardziej znana powieść autor-
ki, czyli Opętanie (Possession 1990, wyd. pol. 1998). Na obu poziomach 
czasowych, na których rozgrywa się książka, fabuła skonstruowana zosta-
ła zgodnie z konwencją romansu, przy czym tekst obfituje w metafikcyj-
ne komentarze odsłaniające jego budowę. Każda z postaci w książce albo 
jest uosobieniem pewnego typu bohatera literackiego, albo ma swój pro-
totyp w realnej osobie. Na przykład fikcyjny wiktoriański poeta Randol-
ph Ash pod wieloma względami przypomina Roberta Browninga, a w ży-
ciu i twórczości innej dziewiętnastowiecznej poetki ukazanej w Opętaniu, 

1 Degrees of Freedom: The Early Novels of Iris Murdoch (1965).
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Christabel LaMotte, dają się odnaleźć echa biografii kilku piszących w tam-
tym okresie kobiet: Emily Brontë, Christiny Rossetti, Emily Dickinson. 
Christabel LaMotte ma też swoje poprzedniczki w literackim kanonie: im-
plikowane interteksty to wiersz S.T. Coleridge’a Christabel oraz The Lady 
of Shalott Alfreda Tennysona, a także, w wymiarze intertekstualności 
gatunkowej, bohaterki romansów rycerskich oraz legend i mitów. Dwu-
dziestowieczną część fabuły zaludniają natomiast biografowie i badacze 
literatury reprezentujący różne stanowiska teoretyczne i różne metodo-
logie, ale wszyscy podobnie niezdolni do oddzielenia zawodowych pasji 
od życia prywatnego. Nic więc dziwnego, że intrygująca akcja książki roz-
poczyna się w bibliotece.

W zbiorze esejów pt. On Histories and Stories Byatt pisze, że pisarze 
naukowcy mają zwyczaj twierdzić, iż rozgraniczają swą twórczość lite-
racką i pracę naukową, co Byatt ocenia jako „schizofreniczne” podejście 
(2001b: 92). Pisarka odnosi się sceptycznie do takich deklaracji, a sama 
świadomie i celowo łączy wszystkie dziedziny swojej aktywności: „Ja za-
wsze miałam poczucie, że czytanie i pisanie i uczenie są częścią jakiejś 
całości, którą niebezpiecznie byłoby rozbijać” (2001b: 92)2. Wkompono-
wywane przez nią w fikcyjne historie wątki powieści akademickiej oraz 
obszerna faktografia wymagają od czytelnika dobrej orientacji w trady-
cji literackiej. Choć metafikcyjne strategie i intertekstualność nadają jej 
prozie dodatkowy wymiar, to erudycyjność książek Byatt może też być 
odbierana jako nadmiernie ambitna i obniżająca literackie walory fikcji. 
Jej pierwsza znana książka, Panna w ogrodzie (The Virgin in the Garden 
1978, wyd. pol. 2003)3 była succès d’estime, lecz nie stała się bestselle-
rem (Rennison 2005: 39). W Opętaniu, które zdobyło Nagrodę Bookera, 
pisarce udało się natomiast osiągnąć równowagę między wiarygodnym 
fikcyjnym światem a zręczną grą z konwencją literacką oraz odniesienia-
mi do kontekstu historyczno-kulturowego epoki wiktoriańskiej, a także 
współczesnych teorii literackich. „Gra baśni i faktu, światów zmyślonych 
i fragmentów historii” (Harries 2008: 76) stała się charakterystycznym 
elementem jej powieści i opowiadań. 

Częsty temat prozy Byatt to także sytuacja kobiety na tle zmieniającej się 
obyczajowości i kontekstu społecznego. Byatt zaczęła publikować w latach 
60. ubiegłego wieku i – jak wiele innych autorek, w tym jej siostra Marga-
ret Drabble – podjęła wówczas tematykę feministyczną, choć początkowo 

2 Tłumaczenia cytowanych tekstów anglojęzycznych pochodzą od autorki.
3 Wcześniej opublikowała Cień słońca (The Shadow of the Sun 1964, wyd. pol. 2002) i The 

Game (1967).
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bez większych sukcesów. Dopiero w kolejnej dekadzie Byatt zaczęła być 
rozpoznawalna jako pisarka. Panna w ogrodzie okazała się pierwszą częścią 
kwartetu o losach dwóch sióstr na tle powojennej Anglii4. Ten cykl obrazu-
je też upodobanie Byatt do książek o epickim rozmachu, z dużą liczbą bo-
haterów i epizodów (choć niekoniecznie wartką akcją) i pisanych z ambicją 
odniesienia losów jednostek do szerszego tła historii. Pod względem for-
malnym niektóre jej książki mają więc wiele wspólnego z powieścią wikto-
riańską. Ale pisarkę inspiruje także wiktoriańska tematyka – która pojawia 
się w kilku jej opowiadaniach (np. Precipice-Encurled, 1987) i powieściach 
Anioły i owady (Angels and Insects 1992, wyd. pol. 2000), The Biographer’s 
Tale (2000), we wspomnianym już Opętaniu oraz przedostatniej powieści 
The Children’s Book (2009; powieść była nominowana do Nagrody Bookera)5. 

The Children’s Book to powieść kronika, stanowiąca zapis historii ponad 
trzydzieściorga bohaterów od końca XIX wieku do roku 1919. Przełom 
XIX i XX wieku w historii i kulturze Anglii oznaczał koniec epoki wiktoriań-
skiej i wejście w erę edwardiańską6, gwałtownie zakończoną kataklizmem 
Wielkiej Wojny. Fakt, że większość bohaterów reprezentuje uprzywilejo-
waną klasę społeczną i porusza się w kręgach artystyczno-kulturalnych, 
sprzyja portretowaniu intelektualnego klimatu epoki. Zakres poruszanej 
lub choćby zarysowanej jako tło powieści tematyki jest bardzo szeroki: 
projekty reformowania społeczeństwa propagowane przez kręgi socjali-
stów, głównie z kręgów Fabian Society7, utopie końca wieku, anarchizm, 
kontrowersje związane z wojną burską8, proces Oscara Wilde’a, walka 
sufrażystek o prawa kobiet, zmieniający się model rodziny, erozja oby-
czajowych tabu, postulaty powrotu do natury i wyzwolenia seksualno-
ści, moda na ezoteryczne poszukiwania duchowe, nowe prądy artystycz-
ne – angielski ruch Arts and Crafts9 i niemiecki ekspresjonizm, estetyzm 

4 Inne powieści tego cyklu to Still Life (1985), Babel Tower (1997) i A Whistling Woman 
(2002).

5 Najnowsza powieść to Ragnarok: The End of the Gods (2011), przeniesiona we współ-
czesność wersja skandynawskich mitów.

6 Tak określa się w Anglii początek XX wieku, za panowania Edwarda VII, który objął tron 
po śmierci matki królowej Wiktorii w 1901 roku. 

7 Stowarzyszenie założone w Londynie w roku 1884, którego celem było propagowanie 
ewolucyjnej drogi do społeczeństwa socjalistycznego.

8 Druga wojna burska (1899–1902; pierwsza toczyła się w latach 1880–1881) zakończy-
ła się narzuceniem południowoafrykańskim republikom Transwalu i Oranii brytyjskie-
go zwierzchnictwa. Wojna budziła protesty w Wielkiej Brytanii, zarówno ze względu 
na jej imperialny kontekst, jak i stosowane wobec ludności cywilnej metody.

9 Ruch ten powstał pod koniec XIX wieku w reakcji na upadek norm estetycznych w spo-
łeczeństwie industrialnym. Malarze i projektanci identyfikujący się z ruchem Arts and 
Crafts wytwarzali piękne przedmioty rzemiosła artystycznego.
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i  dekadencja fin de siècle’u. Epizodycznie w książce pojawiają się postacie 
historyczne, na przykład George Bernard Shaw, Emily Davison, Emmeli-
ne Pankhurst10, Oscar Wilde, Rupert Brooke. Co więcej, niektórzy fikcyj-
ni bohaterowie książki zostali zainspirowani biografiami realnych osób. 
Benedict Fludd, znakomity artysta, znany też prywatnie z kontrowersyj-
nego zachowania, przypomina Erica Gilla, rzeźbiarza związanego z Arts 
and Crafts Movement (Bradbury 2009). W centrum świata przedstawio-
nego jest Olive Wellwood, do pewnego stopnia wzorowana na słynnej au-
torce książek dla dzieci Edith Nesbit, publikującej jako E. Nesbit lub pod 
nazwiskiem męża jako Edith Bland. Niekonwencjonalne relacje w rodzi-
nie Olive Wellwood (wychowuje jako własne dzieci swojego męża i miesz-
kającej w tym samym domu swojej siostry) nie odbiegają zbyt daleko od 
elementów biografii Nesbit (An Interview… 2009). Olive nie jest właści-
wie główną bohaterką – bo trudno którejkolwiek postaci przypisać taki 
status – ale wyróżnia ją to, że spośród pierwszoplanowych postaci fikcyj-
nych jako jedyna jest pisarką. Wymyślane przez nią baśnie dla dzieci są 
istotnym elementem organizującym całą powieść. 

W życiu Olive granica między światem fikcyjnym a światem realnym 
ulega zatarciu. Pochodząca z ubogiej rodziny dziewczyna (wówczas jesz-
cze jako panna Grimwith) wymyślała baśnie, które pozwalały jej przenieść 
się w sferę wyobraźni i odzwierciedlały jej marzenia o ucieczce z ograni-
czającego ją środowiska i przemianie w inną osobę. Będąc na służbie, żyła 
„w dwóch opowieściach” (89)11, które nieustannie sobie snuła i przerabiała 
podczas codziennych czynności. Wyobrażeni bohaterowie ciągle jej towa-
rzyszyli: „Krok po kroku, dosłownie, podczas gdy Olive Grimwith wykony-
wała swe domowe zadania, Piotruś Flecista maszerował ku wolności” (90). 
Swoje marzenia zrealizowała, wyjeżdżając z siostrą do Londynu i poślubia-
jąc ekscentrycznego dziennikarza, a jednocześnie bankiera, Humphry’ego 
Wellwooda. Mogąc już swobodnie poświęcić się pisaniu, Olive traktuje do-
świadczenia swoje i innych ludzi jako potencjalny materiał literacki. Nawet 
opisana w pierwszym epizodzie książki wizyta Olive w muzeum ma na celu 
szukanie w zgromadzonych tam przedmiotach inspiracji do kolejnych opo-
wieści. Oprócz pisania dla wydawnictw, prywatnie dla każdego ze swoich 
dzieci Olive zakłada oddzielną książkę (jest to jedno z możliwych znaczeń 
tytułu The Children’s Book) i w każdej z nich zaczyna pisać baśń, do której 
stopniowo dodaje kolejne epizody. Baśnie te zostały zapoczątkowane bez 

10 Obie związane z ruchem sufrażystek.
11 Odniesienia do The Children’s Book (Byatt 2009) podane są w postaci numerów stron 

w nawiasach.
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z góry określonego finału – bo życie się toczy, dzieci się zmieniają i jesz-
cze nie wiadomo, jak zakończą się ich indywidualne historie; nie wiado-
mo, dokąd wiedzie ich droga (w baśni Toma Wellwooda bohater nieustan-
nie wędruje w poszukiwaniu utraconego cienia) i jakie postacie wyłonią się 
w procesie poszukiwania tożsamości (w baśni Dorothy bohaterka dzięki ma-
gicznemu przebraniu przybiera postacie na przemian ludzką i zwierzęcą).

Dlatego te opowieści w dziecięcych książkach były, jak zauważa narrator, 
„[…] nieskończone. […] jak pokawałkowane robaki wyposażone w haft-
ki do wpasowania się w następny ruszający i wijący się pierścień. Każde 
zakończenie fabuły musiało zawierać nowy początek. Istniały poboczne 
wątki, które zasilały znowu główny nurt, dalej i głębiej” (81). Uwagi na 
temat książek Olive można potraktować jako metafikcyjny komentarz do 
samej powieści Byatt, nietrudno bowiem zauważyć, że rządzi nią podob-
na zasada kompozycyjna. 

Tworzone przez Olive baśnie dla dzieci Wellwoodów oparte są, podobnie 
jak cała powieść The Children’s Book, na związkach faktu i fikcji, rzeczywisto-
ści i fantazji. W dzieciństwie Tom, Dorothy, Phyllis, Hedda i Florian postrze-
gają świat jako oczywistą jedność wymiarów empirycznego i baśniowego:

Wszyscy co do jednego, od Floriana po samą Olive, chodzili po domu i po ogro-

dzie, wśród krzewów i po sadzie, w stajniach i po lesie, ze świadomością, że rze-

czy mają formy niewidzialne tak samo jak widzialne, łącznie z solidnymi ścia-

nami kuchni i dziecięcego pokoju, które kryły kamienne wieże i wykwintne 

alkierzyki. Wiedzieli, że królicze jamy otwierają się na podziemne ścieżki do 

krainy umarłych, i że pajęczyny mogą się stać kajdanami mocnymi jak ze stali, 

i że na skraju łąki tańczą miliardy przezroczystych stworzonek […]. Światy wi-

dzialny i niewidzialny splatały się i nakładały na siebie. W każdej chwili można 

było przeskoczyć z jednego w drugi (81–82).

Dla Olive inspiracją w poszczególnych książkach pisanych dla swoich 
dzieci są przejawiane przez nie cechy charakteru i obserwacja ich zacho-
wań, ale z drugiej strony jej baśnie wydają się nieraz wyprzedzać rzeczy-
wistość. Dlatego dzieci Wellwoodów od czasu do czasu z zainteresowa-
niem zaglądają do gablotki Olive i czytają kolejne odcinki o losach swych 
baśniowych wcieleń. 

W powieści nie ma jednak pełnej korelacji między narracjami Olive a rze-
czywistymi historiami dzieci. Właściwie tylko baśnie pisane dla Toma i Do-
rothy są szczegółowo relacjonowane; im też dwojgu narrator The Children’s 
Book poświęca znacznie więcej miejsca niż pozostałym dzieciom. W ich 
przypadku doświadczenia ich baśniowych odpowiedników mają wyraźne 
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odniesienie do rzeczywistości. Tom i Dorothy wybierają skrajnie odmien-
ne drogi. Tom pozostaje mentalnie uwięziony w świecie fantazji i – po-
dobnie jak Piotruś Pan oraz jak Tom z baśni Olive (autorka zachowuje dla 
bohatera to samo imię) – nie chce i nie może dorosnąć, co ostatecznie koń-
czy się dla niego tragicznie. Pewną winę za to ponosi matka, która mimo 
przywiązania do syna jest na tyle zaabsorbowana przetwarzaniem jego 
życia w artystyczne narracje, że nie potrafi mu pomóc w jego bardzo re-
alnych problemach. Dorothy natomiast dość wcześnie odcina się od mat-
czynego świata fantazji i decyduje się na bezkompromisowe zanurzenie 
w rzeczywistości, jakim ma być praca lekarza. Podobnie jak w jej baśni – 
magia wygasa, bohaterka traci moc przemieniania się w inne istoty i staje 
się zwyczajną Peggy, a jej świat jest odtąd prozaiczny i nieciekawy (475). 

Opisy poszczególnych bohaterów na balu przebierańców w domu Olive 
i Humphry’ego Wellwoodów w pierwszej części powieści otwarcie sygna-
lizują, że bohaterowie to również wcielenia narracyjnych archetypów, co 
jest wyrazem przekonania Byatt, że mit czerpie swą siłę z nieskończonej 
powtarzalności (Byatt 2001a: 132). W The Children’s Book jeden z boha-
terów uczy się sztuki czytania na zbiorze baśni i po tej lekturze zaczyna 
postrzegać znanych sobie ludzi w kategoriach literackich: „Te opowie-
ści […] poddały mu sposoby opisu otaczających go ludzi” (133). Rodzina 
ekscentrycznego artysty Benedicta Fludda, który sam budzi skojarzenia 
z Sinobrodym (jak się potem okazuje, słusznie), przypomina mu postacie 
z baśni: Imogen – Śpiącą Królewnę, Geraint – Askeladdena12, Pomona – 
Kopciuszka, a pani Fludd – Lady of Shalott z wiersza Tennysona (133–
134). Olive jako pisarka obficie zapożycza motywy ze znanych opowie-
ści, ponieważ uważa za nieodłączną cechę wszelkich baśni to, że są one 
bez końca powtarzane i przetwarzane (143) – i jest to także stanowisko 
samej autorki The Children’s Book (Byatt 2001a: 124). 

Mimo elementów metafikcyjnych proza Byatt nie koncentruje się na 
postmodernistycznej tekstowej grze; pisarka jest z zasady sceptyczna wo-
bec bardziej radykalnych form eksperymentu (Byatt 1991: 4). W zbiorze 
esejów Passions of the Mind: Selected Writings autorka deklaruje, że mimo 
wieloletniego zaangażowania w pracę akademicką nie jest zwolenniczką 
teorii literackich, a jej zainteresowanie formą powieści wyrosło z czysto 
praktycznego zainteresowania metodologią narracji (Byatt 1991: 3–4). 
Kiedy na przełomie wieków angielska powieść, jak chciał Henry James 
[por. 2016: 287–306], zyskiwała samoświadomość, pisarz E.M. Forster, 
proponując w rozprawie teoretycznej Aspects of the Novel (1927) nowe 

12 Postać z baśni norweskich.
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sposoby kreowania i interpretacji światów przedstawionych w literaturze, 
niechętnie przyznawał, że powieść nie może jednak uniknąć opowiadania 
historii13. Byatt, mimo upływu kilkudziesięciu lat od modernistycznych 
eksperymentów z formą powieści, nie tylko nie uważa opowiadania hi-
storii za przeżytek, ale wręcz stawia opowieść na pierwszym planie. Jej 
esej Old Tales, New Forms [Stare opowieści, nowe formy] to apologia „po-
wszechnego europejskiego zainteresowania opowieścią” (Byatt 2001a: 
123). Byatt dowodzi, że wspólne europejskiej tradycji opowieści zacho-
wują swą żywotność, w różnych natomiast miejscach i epokach przybie-
rają różne kształty. Szczególną uwagę pisarka poświęca mitom i baśniom, 
których echa według niej można odnaleźć także w bliskim naszym czasom 
gatunku powieści: „W dziewiętnastym i dwudziestym wieku powieść za-
wsze włączała formy mitów i baśni, operując zarówno w zgodzie z nimi, 
jak i w opozycji do nich” (2001a: 130). W The Children’s Book to zjawisko 
jest ilustrowane nie tylko przez fabularne nawiązania do baśniowych mo-
tywów, ale również przez włączenie do tekstu obszernych fragmentów 
baśniowych narracji.

Przejawem pisarskiej samoświadomości Byatt jest też fakt, że The 
Children’s Book to książka między innymi o twórczości i tworzeniu. Wy-
różnikiem części sportretowanego środowiska jest zaangażowanie w jakąś 
formę aktywności związaną ze sztuką. Okazją do zaprezentowania gale-
rii postaci na początku opowieści staje się kolejne z cyklu towarzyskich 
spotkań w domu Olive and Humphry’ego Wellwoodów. Spotkania te od-
bywają się w czasie letniego przesilenia. Zbieżność czasowa ze Snem nocy 
letniej Szekspira jest jak najbardziej zamierzona. Są to noce magii i fan-
tazji, tańca i maskarady, okazje do odgrywania scen z baśni lub drama-
tów; jednak, w przeciwieństwie do komedii Szekspira, tutaj „magia” jest 
przygotowana i wykreowana celowo przez samych bohaterów, a jej źród-
łem jest znajomość kulturowej tradycji. Jeden z gości, Toby Youlgreave, 
uchodzi za specjalistę od folkloru; także autorka bajek Olive Wellwood 
ma dość dużą wiedzę teoretyczną w zakresie wierzeń ludowych na Wy-
spach Brytyjskich. W przyszłości Griselda Wellwood, bratanica jej męża, 
zdecyduje się na prowadzenie badań naukowych w tym zakresie. 

Akcja książki często spowalnia lub nawet zatrzymuje się na licznych opi-
sach dzieł sztuki. W porównaniu z Opętaniem, które skupia się na sztu-
ce słowa (stąd miejscem zawiązania akcji jest biblioteka), The Children’s 

13 Podobnie jak Byatt, Forster podkreśla pradawną proweniencję opowieści (story), ale, 
inaczej niż Byatt, deprecjonuje ten konieczny, choć według niego niewart teoretycznej 
refleksji element powieściowych narracji (Forster 1990 [1927]: 40−41).
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Book obejmuje szersze pole, zajmując się również sztukami plastyczny-
mi (i rozpoczyna się w muzealnej galerii). Koniec XIX wieku to w Anglii 
okres bujnego rozkwitu rzemiosła artystycznego i sztuki zdobniczej. Je-
den z ważniejszych wątków w powieści Byatt to historia ogarniętego pa-
sją tworzenia ceramiki Philipa Warrena, chłopaka z rodziny robotniczej 
z regionu The Potteries, znanego z przemysłu ceramicznego. Jego zami-
łowanie do pięknych przedmiotów jest tak wielkie, że chłopak znajduje 
sobie schronienie w podziemiach muzeum, aby mieć swobodny dostęp 
do galerii. Philip jest zainteresowany nie tyle awansem społecznym, ile 
przemianą z robotnika w artystę. W latach, które obejmuje powieść, Phi-
lip pracuje z dużymi sukcesami w warsztacie Benedicta Fludda, a narra-
cja poświęca sporo miejsca opisom wytwarzanych przedmiotów i samej 
technologii wykorzystywanej w tej pracy. 

Akcja zatrzymuje się także wtedy, gdy Olive Wellwood tworzy kolej-
ne fragmenty swoich opowieści, z których część jest w książce cytowana. 
W jej baśniach można odnaleźć liczne aluzje do dobrze znanych opowieści. 
Jako fikcyjna autorka, Olive umiejscowiona została obok prawdziwych pi-
sarzy przełomu wieków, czyli w okresie gdy powstały kanoniczne utwory 
angielskiej literatury dziecięcej (wspomniane w powieści), takie jak Piotruś 
Pan J.M. Barrie’go, Puk z Pukowej Górki Rudyarda Kiplinga, O czym szumią 
wierzby Kennetha Grahame’a lub Alicja w Krainie Czarów Lewisa Carrolla.  
Byatt twierdzi nawet, że jej własna praca nad The Children’s Book miała 
swój początek właśnie w tych opowieściach: „Zaczęło się od mojego poczu-
cia, że był to okres niesłychanie bogaty w bajki, i coraz bardziej chciałam 
wpleść ten rodzaj pisarstwa w realistyczną prozę” (An Interview… 2009). 

Realistyczny wymiar The Children’s Book to nie tylko prawdziwe, poza-
baśniowe życie kilkudziesięciorga bohaterów. To również, w zgodzie z kon-
wencją wybitnych wiktoriańskich powieści, tło historyczne ich działań. 
Jak pisze George Levine, częste w prozie wiktoriańskiej nawiązania do 
zbiorowej historii były przejawem „powszechnego zrozumienia, że na-
wet jednostkowa tożsamość jest kształtowana przez wielkie siły społecz-
ne i historyczne, i trudno jest wyplątać losy bohaterów z warunków przez 
te siły wytworzonych” (2008: 20). 

W powieści Byatt okazją do przedstawiania kontekstu historycznego 
są epizody, w których zbiorowa historia splata się z historiami poszcze-
gólnych bohaterów. Książka ukazuje na przykład funkcjonowanie nie-
dawno otwartego dla szerokiej publiczności muzeum South Kensing-
ton w Londynie za pośrednictwem losów jednego z bohaterów, Prospera  
Caina, kierownika zbioru metali szlachetnych, szczegółowo relacjonuje po-
dróż niektórych bohaterów na wystawę światową w Paryżu w 1900 roku,  
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poświęca wzmianki znanym ówczesnym publikacjom i premierom tea-
tralnym, którymi zainteresowani są bohaterowie książki, drobiazgowo 
przedstawia epizody z walki o prawa wyborcze kobiet; dowiadujemy się też 
o okolicznościach przystąpienia Wielkiej Brytanii do wojny w 1914 roku 
i o konsekwencjach tej decyzji dla młodego pokolenia The Children’s Book. 

Charakterystyczny dla powieści historycznych zamysł łączenia indywi-
dualnych egzystencji fikcyjnych bohaterów ze zbiorową historią nie został 
jednak w tej książce zbyt dobrze zrealizowany. Oba poziomy są raczej sła-
bo zintegrowane; Byatt przytłacza czytelnika wiedzą historyczną, której 
część i tak jest powszechnie znana, przynajmniej wykształconemu brytyj-
skiemu odbiorcy, ponadto niektóre z przytaczanych informacji są zbędne 
dla rozwoju fabuły (np. obszerny opis sytuacji politycznej w Anglii pierw-
szych lat XX wieku w rozdziale 48). Joseph Bristow wyraża opinię, że książ-
ka zyskałaby pod względem artystycznym, gdyby pisarce udało się zaryso-
wać tło historyczne w sposób pośredni, czyli poprzez pokazanie wpływu 
epoki na bohaterów zamiast wyliczania faktów (2012: 70), a recenzentce 
„The New York Timesa” głos narratora kojarzy się z głosem lektora czyta-
jącego kronikę filmową (Schuessler 2009). Jennifer Schuessler ocenia, że 
„z powodu całego tego historycznego drewna trudno jest dostrzec magicz-
ny las – nie mówiąc już o światełku na końcu narracyjnego tunelu” (2009). 
Słuszna jest także uwaga Bristowa, że Byatt pisze o historii ze współczes-
nej perspektywy, przedstawiając zagadnienia z przełomu wieków w świet-
le obecnych norm (Bristow 2012: 67, 70). Jako kulturowy zapis epoki The 
Children’s Book ma też swoje ideologiczne preferencje: wyraźnie koncen-
truje się na tych zjawiskach, które zapowiadają pożądane zmiany (Tilling-
hast 2010: 73–74). Byatt nie stara się ukrywać własnych poglądów (Walden 
2009: 49). Widać zwłaszcza jej zainteresowanie tak zwaną kwestią kobiecą 
(the woman question – jak w epoce wiktoriańskiej zwykło się określać spo-
łeczną debatę na temat roli kobiety w rodzinie i społeczeństwie): przed-
stawicielki młodszego pokolenia nie wchodzą już automatycznie w role 
żony i matki, pragną także edukacji, kariery zawodowej i niezależności.  
Katharina Uhsadel stawia tezę, że w The Children’s Book fabuła zdomino-
wała bohaterów (2012: 73); trzeba jednak dodać, że nie tylko fabuła, ale 
także liczne pozafabularne dygresje się do tego przyczyniły. 

Konstrukcja bohaterów istotnie nie jest mocną stroną książki. Postaci 
jest po prostu zbyt wiele, aby możliwa była ich pogłębiona analiza. Nar-
racja przerzuca się od jednej postaci do drugiej, relacjonując zachowania, 
myśli i uczucia poszczególnych osób. Narrator, tak jak w typowej powie-
ści wiktoriańskiej, jest wszechwiedzący. Niekiedy mamy do czynienia ze 
skrótowym, kronikarskim wyliczaniem zdarzeń i postaci, na przykład:
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Z końcem roku [1903] Dorothy zaliczyła wszystkie części przygotowawcze-

go egzaminu z wyjątkiem fizyki, którą musiała powtórzyć. Griselda zapisała 

się na studia. Julian uzyskał pierwszy stopień – ani nie najlepszy, ani nie naj-

gorszy wśród pierwszych stopni, dżentelmeński pierwszy. Karl zdał pierwszą 

część licencjatu z matematyki. Tom znowu nie zdał. Philip pracował nad nową, 

srebrno niebieską glazurą (416).

Przyczyną dość powierzchownego przedstawienia postaci jest z jednej 
strony mnogość wątków i faktów, a z drugiej – chęć wpisania bohaterów 
w zaplanowany schemat, który, jak się wydaje, ma zrealizować jednocześ-
nie dwa cele: pokazać w możliwie szerokim zakresie przekrój problema-
tyki społeczno-obyczajowej przełomu wieków oraz implikować korelacje 
między historiami poszczególnych postaci a licznymi baśniowymi nar-
racjami wspomnianymi lub cytowanymi w książce. Jeden z bohaterów, 
niemiecki artysta Anselm Stern, specjalizuje się w wystawianiu przedsta-
wień kukiełkowych. W dość krytycznej recenzji The Children’s Book James 
Wood sugeruje, że istnieje korelacja między sztuką uprawianą przez Ster-
na a traktowaniem przez Byatt stworzonych przez siebie postaci: „Boha-
terowie Byatt sami są posłusznymi marionetkami, ciągle zgniatanymi 
i kształtowanymi tak, aby wydobyć możliwe znaczenia” (Wood 2009).

Symptomatyczny jest jednak fakt, że niektórzy recenzenci mają dokład-
nie odmienne wrażenia z lektury. Na przykład Alex Clark w „The Guar-
dian” (2009) zwraca uwagę na nieprzewidywalność, niezwykłą żywot-
ność świata przedstawionego i nagłe zwroty indywidualnych historii. To 
napięcie między warsztatową schematycznością a fantazją twórczą moż-
na uznać za wyróżnik uprawianego przez Byatt „samoświadomego re-
alizmu” (self-conscious realism14), który Wendy Wheeler opisała, posłu-
gując się metaforą tekstu jako tkaniny: jest to realizm, który „próbuje 
opisać warsztat tkacki z obu stron: precyzja i nieporządek, schemat i pa-
sja, kształt na materiale i zwisające pod spodem nitki” (2006: 175)15. 
The Children’s Book składa się z mikroopowieści, których nagromadzenie 

14 We wstępie do On Histories and Stories Byatt przyznaje, że już na początku kariery pi-
sarskiej określiła się jako samoświadoma realistka (self-conscious realist) (2001b: 4).

15 Byatt pisze z uznaniem o książkach Iris Murdoch Czarny książę (The Black Prince 1973, 
wyd. pol. 1977), Doris Lessing Złoty notes (The Golden Notebook 1962, wyd. pol. 2009) 
i As If by Magic Angusa Wilsona (1973), które według niej reprezentują kategorię self-
-conscious realism: świadomości problemów związanych z pisaniem realistycznej prozy 
współcześnie towarzyszy moralne przywiązanie do jego wartości, potrzeba  komentowania 
fikcyjności świata przedstawionego współistnieje z wiarygodnym jego pokazaniem; 
współczesny zaś realizm nie odrzuca wielkich dzieł z przeszłości (Byatt 1991: 181). 
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i wzajemne przeplatanie się wydaje się realistycznie odzwierciedlać przy-
padkowość, chaos i nieprzewidywalność splotów historii jednostkowych 
i historii zbiorowej. Czytelnicy i czytelniczki mogą odnieść wrażenie, że 
powieść Byatt powstawała tak jak baśnie Olive Wellwood – przez dopi-
sywanie kolejnych epizodów na osi czasu. Niemniej na najbardziej ogól-
nym poziomie widoczny jest też zamysł wpisania wszystkich opowieści 
składających się na The Children’s Book w paradygmat mitu. W rozmowie 
z Ignês Sodré Byatt określiła „starodawne formy” opowieści (czyli baś-
nie, klasyczne mity, opowieści biblijne, legendy) jako element „struk-
turalny” w literaturze (zob. Harries 2008: 75). Nawiązując do greckiego 
mitu o wiekach ludzkości, pisarka podzieliła swą książkę na „wiek złoty”, 
„wiek srebrny” i „wiek ołowiany”, sugerując tym samym, że odmalowana 
przez nią historia stopniowo oddala się od stanu pierwotnej doskonało-
ści i zmierza do końca danego cyklu. Ołów bardziej niż Hezjodowskie że-
lazo nadaje się do zdefiniowania okresu ukazanego w książce jako ostat-
ni – czyli lat I wojny światowej. Cały bardzo obszerny materiał powieści 
relacjonowany jest w ściśle linearnym porządku i podlega ciągłym trans-
formacjom. Narrator sugeruje, że popularność różnorakich społeczno-
-politycznych utopii na początku XX wieku była wyrazem nostalgii epoki 
edwardiańskiej za wyidealizowaną bliższą lub dalszą przeszłością (391–
393), która z kolei miała swe źródło w osobistych tęsknotach za dzieciń-
stwem (394). Nie jest więc przypadkiem, że w literaturze angielskiej był 
to również „złoty wiek literatury dziecięcej” (Alfer, Edwards de Campos 
2010: 118). Według Alexy Alfer i Amy J. Edwards de Campos drugi i zara-
zem pokrewny mit, na którym opiera się książka Byatt, to mit utraconego 
raju (Alfer, Edwards de Campos 2010: 120). Wielka Wojna stanowi cezurę 
w życiu wszystkich dzieci z The Children’s Book wkraczających w dojrza-
łość w drugiej dekadzie XX wieku; życie niektórych z nich właśnie wtedy 
tragicznie się kończy. Tak więc kres pewnej epoki w angielskiej historii 
zbiega się z ostatecznym wyjściem młodych bohaterów ze świata niewin-
ności. Rzeczywistość i baśń ulegają rozdzieleniu. Także Olive, w której wy-
obraźni baśnie miały swe źródło, doświadcza rozpadu swego domostwa, 
które przedtem wyobrażała sobie jako bezpieczną enklawę chroniącą jej 
rodzinę przed złośliwymi skrzatami czającymi się za murami zaczarowa-
nego ogrodu (301). Po samobójczej śmierci syna Olive nie tworzy już fik-
cyjnych światów i zarzuca pisanie baśniowych wersji losów swych dzieci. 

Paradoksalnie jednak zakończenie książki, na które składa się skróto-
wy zapis losów głównych bohaterów podczas wojny, można odczytywać 
nie tylko jako przejaw sceptycyzmu co do trwałości i wartości baśniowych 
narracji, lecz również jako kolejny wyraz przekonania Byatt, że jesteśmy 
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istotami narracyjnymi (narrative beings) i przez cały czas tkwimy w opo-
wieściach (Byatt 2001a: 132). Wojna wprawdzie nie mieści się w takim 
modelu baśni, który przedstawia świat w sposób naiwny i uładzony, ale 
w baśniach braci Grimm – a na nich właśnie wzoruje się Olive Wellwood 
(Byatt także preferuje niemieckie wersje – zob. An Interview… 2009) – 
jest przecież wiele zła i okrucieństwa. Podczas opisanego na początku 
powieści przyjęcia u Wellwoodów zostaje wystawiony niemiecki wariant 
Kopciuszka. Przerażone dzieci oglądają kapiącą krew złych sióstr, które 
chciały przejść test pantofelka przez skrócenie sobie stóp (50–51). Okru-
cieństwo tej sceny jest, jak sugerują Alfer i Edwards de Campos, zapowie-
dzią tego, czego dzieci doświadczą w przyszłości, zwłaszcza podczas wojny 
(2010: 119–120). W powieści Byatt wojna kładzie kres mrzonkom i uto-
piom bohaterów, lecz bynajmniej nie musi to oznaczać, że książka podwa-
ża sens snucia opowieści. Oprócz mrocznej wersji baśni o Aschenputtel16 
jako klamrę spinającą The Children’s Book można potraktować dwukrot-
ne, niemal cudowne, pojawienie się Philipa Warrena. W pierwszym epi-
zodzie książki Philip wychodzi z piwnic muzeum, gdzie znalazł tymcza-
sowe schronienie, „jak gdyby […] powstał z ziemi” (13). Na końcu książki, 
dwadzieścia lat później, Philip zostaje odnaleziony na polu bitwy, nie do 
poznania oblepiony gliną. Jak sam mówi, zdobywając się na ironię: „[…] 
pomyślałem, że to koniec w sam raz dla garncarza, utopić się w morzu gli-
ny. Gliny i krwi” (608). Philip zostaje jednak odratowany i wraz z innymi 
ocalałymi z katastrofy będzie budował życie od nowa, zatem po raz dru-
gi niejako powstaje z ziemi. Jak zauważa Margaret D. Stetz, pojawia się 
szansa, że z błota i gliny pól bitewnych narodzi się nowa sztuka – wete-
ran wojenny Julian Cain zaczyna pisać poezję, a Philip wraca do lepienia 
artystycznej ceramiki (Stetz 2012: 91). Świat zapewne także podniesie 
się z grzęzawiska historii i – zgodnie z Hezjodowskim mitem o wiekach 
ludzkości oraz z biblijną opowieścią o stworzeniu człowieka – wielka hi-
storia i indywidualne historie rozpoczną się od nowa. 

16 W języku niemieckim Kopciuszek.
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