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BERNADETA NIESPOREK-SZAMBURSKA 
U n i w e r s y t e t  l s k i  

K a t o w i c e  

Rozpozna  Preri , czyli o mi dzykulturowym  
czytaniu wiersza Jerzego Harasymowicza 

„Dziecko i cz owiek prymitywny nie potrafi  wyra a  swoich uczu  
i wzrusze  poprzez »prawdziw  poezj «” (Baluch 1984, 12). Nie atwo te  
dotrze  do sposobów rozumienia utworu poetyckiego przez ma ego 
odbiorc . Obserwacje psychologów i pedagogów wskazuj  jednak, e 
najnaturalniejsz  form  komunikacji literackiej z najm odszymi, którzy 
w ka dym okruchu ycia poszukuj  rado ci, jest atmosfera zabawy i for-
mu a otwarta na ich dzia ania. 

W ród gatunków poetyckich, które wpisuj  si  w taki rodzaj porozu-
mienia i nie tylko bawi  ma ego odbiorc , ale te  rozwijaj  jego wyob-
ra ni , znajduj  si  wiersze ideograficzne. Nale  do nich obecne ju  
w staro ytno ci technopegniony czy carmina figurata, których uk ady gra-
ficzne na laduj  kszta ty przedmiotów zwi zanych z tre ci  tekstów 
(S awi ski, 1988, 568)33. Pisanie tego rodzaju utworów nie sko czy o si  
w staro ytnym Rzymie. Nawi zuj  do nich bowiem wywodz ce si  od 
Apollinaire’a kaligramy czy uprawiana w latach 60. i 70. XX wieku poezja 
konkretna (S awi ski 1988, 213, 371). W tej ostatniej, nazywanej te  wi-
zualn 34, znaki j zykowe wykorzystywane s  jako tworzywo i ujmowane 
                                                           

33 To „rodzaj zabawy poetyckiej znanej ju  autorom staro ytnym i uprawianej sporadycznie 
do dzisiaj” (S awi ski i in. 1988, 568). Inne nazwy funkcjonuj ce na okre lenie tego lub 
podobnych eksperymentów literackich: technopegnion, kaligramy, poezja konkretna. 

34 Pojawi a si  w latach 50. XX wieku w Brazylii w zwi zku z dzia alno ci  Augusta de 
Camposa. Niezale nie termin ten zosta  wprowadzony przez Szwajcara Eugena Gomringera 
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w taki sposób, by maksymalnie wykorzysta  „materialno ”: jako ci wizu-
alne lub d wi kowe. Tworzywem w poezji konkretnej s  przede wszystkim 
graficzne reprezentacje b d  brzmieniowe rejestry owych znaków. 
W utworach poezji tego typu mog  wyst powa  rozmaite symbole, mi dzy 
innymi: matematyczne, cyfry, znaki diakrytyczne oraz interpunkcyjne, 
uk adaj c si  w sens wzajemnych odniesie  na kontekstualnej p aszczy -
nie. Maj  one jeszcze i to szczególne znaczenie, e pokonuj c arbitralno  
znaków j zykowych, wykorzystuj  efekt samoznaczenia, a znaczenia im 
naddane mog  przemawia  do dziecka niepotrafi cego jeszcze czyta . 

Wizualno  tworzywa ma w literaturze dla dzieci swoj  tradycj . 
Z „obrazkowo ci” samych liter korzystali w poezji dla dzieci Teofil Lenar-
towicz (Wiejskie abecad o), Julian Tuwim (Abecad o z pieca spad o), pó niej czy-
nili to w postaci wierszy ideograficznych, figuralnych: Ludwik Jerzy Kern 
(np. W , Gitara, Schody) czy Józef Ratajczak ( yrafa). Preria Jerzego Harasy-
mowicza wyra nie nawi zuje do poezji konkretnej. Autor wykorzystuje 
w niej „obrazkowo ” liter, jednak – pewnie ze wzgl du na specyficznego 
odbiorc  – czy ich materialno  z tradycyjnie wyra on  narracj : 

 

                                                                                                                                   

oraz Szweda Öyvinda Fahlströma. Poezja konkretna, jako jeden z kierunków w poezji 
eksperymentalnej, charakteryzuje si  poszukiwaniami w sferze wizualnego zapisu znaków 
j zykowych (S awi ski 1988, 372). 
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Jerzy Cie likowski pisze: „poziom piktogramów pozbawiony tekstu 
by by nieczytelny zupe nie. Dopiero w obr bie tekstu werbalnego kod 
piktogramów jest zrozumia y: C ustawione prawid owo jest „ksi y-
cem”, po o one na plecach „ ódk ”, ale w obu wypadkach nie jest to 
C. Tylko poprzez tekst ma e m z du ym R staje si  „bizonem”, zwró-
conym g ow  w prawo. Tekst do s uchu, odczytany, ale nie ogl dany 
jednocze nie, jest komunikatywny, ale do  banalny, i dopiero odczy-
tany (obejrzany) z poziomem piktogramów staje si  odkrywczy i dow-
cipny” (Cie likowski 1975, 218). 

Przed laty wiersz móg  urzeka  zarówno otwart  form , jak te  na-
wi zaniem tematycznym. Warstwa narracyjna tekstu nawi zuje bo-
wiem do fascynacji india skim wiatem, mog a wi c budzi  zaintere-
sowanie odbiorcy ze wzgl du na ów wiat, a z pewno ci  sprzyja a 
porozumieniu35. Trzydzie ci, czterdzie ci lat temu i wcze niej Indianie 
byli wszechobecni. W Polsce stawali si  bohaterami niemal ka dej 
ksi ki dla m odego odbiorcy. W komiksie, w filmie stanowili wzór do 
na ladowania dla harcerzy, podwórkowe grupy rówie nicze piewa y 
piosenki india skie, stawia y tipi czy wigwamy. Jednak obecnie legen-
da india ska odesz a do lamusa, „w kulturze masowej Dziki Zachód 
zosta  zast piony przez dziki kosmos, a dzieci nie bawi  si  ju  
w Indian” – napisa a Justyna Sobolewska (2010, 66). O miolatek ni-
gdy nie s ysza  o Winnetou. Nawet je li jego rodzice wychowali si  na 
literaturze india skiej, on nie bardzo wie, co zrobi  ze sprezentowa-
nym pióropuszem. Czy to znaczy, e o interesuj cym wierszu Hara-
symowicza mo na zapomnie , e nie wzbudzi ju  adnych emocji 
u ma ego odbiorcy? 

Ze wzgl du na rodzaj zastosowanej gry z odbiorc , struktur , przepla-
taj ce si  naprzemiennie p aszczyzny: narracyjn , wyra on  s owem, 
i wizualn , z pewno ci  nie straci  na atrakcyjno ci. Interesuj ce wydaje 
si  tak e wykorzystanie potencja u tekstu – o werbalno-wizualnym cha-
rakterze w edukacji mi dzykulturowej. Jej istotnym zadaniem jest mi dzy 
innymi kszta towanie w toku rozwoju to samo ci kulturowej otwarto ci 
na Innego. 

                                                           

35 Nie znalaz am tomiku, z którego wiersz si  wywodzi, jednak by  ju  cytowany przez 
Jerzego Cie likowskiego w 1974 roku (Cie likowski 1974, 217). Je li zosta  napisany w latach 
70. lub kilka lat wcze niej, wyra nie nawi zuje do poezji konkretnej. 
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Z drugiej strony (…) yjemy w strukturze globalnych systemów i w zwi z-
ku z tym powinni my mie  wiadomo  posiadania pewnych wspólnych 
cech, cz cych nas powi za  i relacji (…), zwrócenie uwagi na pewne 
ogólnoludzkie w a ciwo ci mo e by  pocz tkiem dialogu mi dzykultu-
rowego, który podnosi rang  ró nic, nie przes aniaj c nimi mo liwo ci 
kontaktu i porozumienia (Schmid 2004). 

Utwór Harasymowicza znakomicie wpisuje si  w zestaw tych tekstów 
kultury, które wskazuj  na owe powi zania i relacje. Przyjrzyjmy si  sa-
mej narracji. Czy rzeczywi cie nawi zuje ona do popularnego „gatunku 
india skiego”? Nie znajdujemy w niej kreacji Indian, jak  znamy z prze-
kazu pisarzy czy twórców filmowych. Tamci stworzyli Indianina z pozy-
cji supremacji bia ych ludzi, który sta  si  dla nich symbolem europejskiej 
fantazji albo t sknoty za przygod . Dwa typy postaci india skich utrwa-
lone w twórczo ci bia ych autorów: szlachetny dzikus i krwio erczy bar-
barzy ca – zamiennie, w zale no ci od mody i trendów filozoficznych, 
pojawia y si  na stronach powie ci i na ekranie. Czytelnik móg  wybiera  
mi dzy szlachetnym i przewrotnym uosobieniem dziko ci, przechodz c 
z jednej skrajno ci w drug . Jedni widzieli w Indianach remedium na 
choroby naszej cywilizacji, inni usprawiedliwienie brutalnego podboju. 
Im dalej od rdzennych krain Indian, a ju  na pewno w Europie (cz sto za 
spraw  ksi ek Karola Maya), tym wi cej znale  mo na by o zwolenni-
ków teorii o szlachetnym dzikim – atwo by o go mitologizowa , gdy nie 
mia o si  z nim adnego kontaktu (Bigo  2005). 

W narracyjnej warstwie Prerii nie widzimy ani szlachetnego i dumnego, 
ani pe nego podst pu Indianina, jacy pojawiaj  si  tak e w literaturze 
polskiej (np. u L.J. Okonia, Szklarskich, Fiedlerów czy Sath Okha). Jak 
w „ yczliwym” obrazie z niemego filmu ogl damy wprawdzie m czy-
zn , który wpada do wioski na aciatym koniu, t um gestykuluj cych 
m czyzn odje d aj cych w ko cu z wioski. Jednak z uniwersalnego, 
„naiwnego” przepisu na Indianina pokutuj cego do dzi : d ugie czarne 
w osy, pióropusz, wzgl dnie barwna opaska na g owie, mokasyny, prze-
paska biodrowa, legginsy i farba na twarzy – pozosta  jedynie stary pozo-
stawiony w wiosce pióropusz – jak zrzucony, niepotrzebny rekwizyt 
(Marciniak-D urak 2001). Obrazy zarysowane w s owach nie s  ca kiem 
obce odbiorcy: wioska, wa saj ce si  psy, ksi yc nad wiosk , stara sku-
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lona kobieta z dzieckiem… Wizualizacje romantyczne, prawie swojskie, 
wpisuj ce si  w znane skrypty kulturowe. I to jest blisko , któr  mo na 
odnale  w odmienno ci. Zainspirowany m ody odbiorca mo e j  pró-
bowa  zarysowa  dalej. W tek cie egzotycznie pobrzmiewa jedynie na-
zwa odzi, canoe, zarys namiotów w przestrzeni wsi, stada bizonów – czy 
sama etniczna nazwa: Indianka, Indianin, Indianie. To ca a odmienno . 

Ró nica stanowi pocz tek dialogu mi dzykulturowego. Bez odmienno-
ci nie ma potrzeby kontaktu. Kontakt ten jednak nie powinien s u y  

jedynie likwidacji ró nicy, która stanowi najg bszy sens dialogu i która 
jest czym  naturalnym. Nie powinien si  on wy cznie sprowadza  do 
uzyskiwania konsensu, gdy  w obr bie ró nych kultur cz sto nie jest 
to mo liwe ani po dane (Schmid 2004). Pytania kierowane do ma-
ych odbiorców, a odnosz ce si  do wychwycenia podobie stw i ró -

nic kulturowych wynikaj cych z narracji, wzmocnione poszukiwaniem 
dodatkowych informacji dotycz cych Innego – w tym przypadku In-
dianina, i odfa szowanie legendy Dzikiego Zachodu, odk amanie stereo-
typu – prowadz  do jego zrozumienia i lepszego poznania siebie, swej 
w asnej kultury36. 

W tekstow  narracj  Prerii w czona zosta a warstwa ikoniczna, wizu-
alna. Piktogramy zwykle s  atwiejsze w odbiorze – dzi ki powtórzeniu 
s ów przez elementy graficzne zwi ksza si  czytelno  przekazu oraz 
usuwa barier  j zykow . Wprowadza si  je nawet w niewerbalne sposoby 
porozumiewania si  w komunikacji alternatywnej i wspomagaj cej 
w charakterze dodatku b d  substytutu mowy (Warrick 1999). Dziecko 
ju  w okresie niemowl ctwa uczy si  samoistnie rozpoznawa  i rozró -
nia  symptomy i sygna y niewerbalne. Poznaje pierwsze symbole. Kiedy 
kierujemy jego uwag  ku pismu, w sposób naturalny wi emy umowne 
znaki z konkretnymi obrazami rzeczywisto ci. Dla dziecka rozpoczynaj -
cego nauk  czytania i pisania kolejne litery staj  si  w pierwszej fazie 
nauki boumami, jednostkami kszta tu37. Cz sto umiej tno ci ró nicowa-
                                                           

36 Przyk adowy zestaw proponowanych pyta  i polece  dla dzieci w edukacji 
zintegrowanej: 1. Dawniej Indianie mieszkali w namiotach, a nasi przodkowie w… Jak si  
nazywaj  india skie namioty? Jak wygl da y wioski Indian kiedy ? Jak kiedy  mieszkali nasi 
przodkowie? Zbieramy dowody: jak dzisiaj mieszkaj  Indianie, a jak my dzisiaj mieszkamy? 2. 
Na prerii y y stada bizonów, a jakie stada pas y si  na kach w naszym kraju?… 

37 Bouma – jednostka kszta tu, któr  zmys  wzroku wyodr bnia i na której skupia si  po 
ka dym ruchu ga ek ocznych w trakcie ledzenia wzrokiem tekstu w procesie czytania. 
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nia i kojarzenia liter-boum ucz  ma ego odbiorc  – przez zabaw  – tek-
sty literatury dla dzieci. Litery staj  si  wtedy wtórnie piktogramami i jak 
piktogramy si  je wprowadza i utrwala. W wierszowanych tekstach: 

– s  „dopasowywane” przez czenie piktogramu-litery z konkretem, 
ze zdj ciem, z obrazkiem, 

– s  wybierane spo ród dwóch, trzech lub wi kszej liczby nazwanych 
piktogramów, 

– rozumienie ich znacze  jest wiczone przez tworzenie prostych do-
bieranek skojarzeniowych, segregowanie wed ug kategorii i funkcji 
(Smyczek i in. 2006). 

I tak, na przyk ad: 

C bywa ksi ycem: 
„A zza okna co  tu zerka. 
Ksi yc to… czy „C” literka?” 
(Kozyra-Pawlak 2009, 10) 

C – sierp ksi yca 
Na tle nieba 
Srebrzystym blaskiem wieci 
(Gro ski 2010) 

lub zajmuje ró ne pozycje (na ilustracji „le y” na plecach, splata si  z in-
nymi literami): 

gdyby nie by o C w alfabecie – 
to nie by oby CYRKÓW na wiecie 
(Chotomska 1993, 10–11) 

A bywa drabin , bud , szybem naftowym, wigwamem: 
„A” wygl da jak drabina 
(Kozyra-Pawlak 2009, 6) 

                                                                                                                                   

Charakter boum ma istotne znaczenie w procesie przyswajania tekstu. Boumy o najbardziej 
zró nicowanych kszta tach i d ugo ciach powoduj  najszybsze i najdok adniejsze odgadni cie 
tekstu (http://pl.wikipedia.org/wiki/Bouma; dost p: 16.04.2012). 
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Jak wygl da A? 
Zdaniem mojego psa 
A – wygl da jak buda. (…) 
co dach spadzisty ma 
(Chotomska 1993, 6) 

A 
Przypomina 
Szyb naftowy… (…) 
A 

Przypomina 
India ski wigwam! 
Tak si  nazywa 
India ski dom, 

y  w nim 
Zaciek y wróg 
Bladych twarzy 
Rycz cy Bawó  
Lub Grzmi cy Grom… 
(Gro ski 2010) 

I dalej litery z „preriowych” piktogramów kojarzone s  z nast puj cymi 
kszta tami: 

G – to „G sienica [co] si  grzeje w (…) zupie!” 
(Kozyra-Pawlak 2009, 18) 

G 
Szare gniazdo 
Jaskó ki wisi u powa y. (…) 
Jaskó ki je dla dzieci swoich budowa y, 

eby ros y bezpieczne… 
(Gro ski 2010) 

N jak baranki: 

sun  po niebie senne baranki 
(Kozyra-Pawlak 2009, 34) 
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S jest zbli one do w a: 

Litera S 
Wije si  jak w  
(Gro ski 2010) 

R do byd a: 

R by o Rogate i pas o si  w stepie… 
(Minkiewicz 2009, 19) 

Y to przede wszystkim ga zie drzewa: 

Co by by o, gdyby  ty 
znalaz  trzy litery „Y”? 
Jedn  w rogu, drug  w drzewie. 
A t  trzeci ? Sama nie wiem 

Y  
Drzewo 
Ga zie 
Wznosi do nieba. 
Drzewo, 
Z którego 
Opad y li cie 
(Gro ski 2010). 

Przywo ane wy ej przyk ady pokazuj , jak mo na uczy  dzieci kszta -
tów liter. O ile jednak cytowana poezja dla dzieci wiedzie od przedmiotu, 
konkretnego obrazu do liter, ucz c ich rozpoznawania, oswaja z nimi, tak 
tekst Harasymowicza niczego w tym wzgl dzie nie obja nia, nie zaznaja-
mia z literami alfabetu, przeciwnie – odwo uje si  do znajomo ci ich 
boum, by zadziwi  zbie no ci  kszta tu litery czy ich zestawie  z kon-
kretnym obiektem w rzeczywisto ci. To, co na pocz tku wydaje si  inne 
i dziwne, okazuje si  tak znane, jak litery odkryte nagle w innym po o e-
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niu czy kontek cie. Przez prosty zabieg (narracj , która otwiera znakiem 
dwukropka obrazy) kszta ty znaków alfabetu (boum), staj  si  piktogra-
mami. I mimo tego, co napisa  Cie likowski – nie przestaj c by  literami, 
wizualizuj  nieco egzotyczne pejza e jako ca kiem swojskie i rozpozna-
walne. Pomimo swej odmienno ci – podobne do wiata bliskiego od-
biorcy. Trzeba tu doda , e poeta „ wiczy” rozpoznawanie obrazów nie 
tylko w pojedynczych boumach, ale tworzy z nich ca e pejza e, a nawet 
zdarzenia – przez wielokrotne powtarzanie tych samych liter-piktogramów 
czy przez ich zestawianie w dwuwymiarowych kombinacjach (poziomych 
i pionowych). Canoe to nic innego jak litera C odwrócona o 270 stopni – 
ten sam kszta t, ale widziany inaczej. A widok india skiej wioski to wie-
lokrotnie powtórzenie litery A. Podobnie wygl da „oswajanie”, a jedno-
cze nie „odkrywanie” bizonów, Indianina na koniu, gestykuluj cych 
m czyzn czy skulonej Indianki z dzieckiem38. Nagle wszystkie elementy 
przedstawionego wiata staj  si  niezale nie od swej odmienno ci po-
dobne do siebie. Wystarczy tylko w a ciwie na nie spojrze  i zaakcepto-
wa  ró nice. Interesuj cym wiczeniem by oby tutaj si gni cie do piktu-
ralnego alfabetu Indian i próba jego odczytania39. 

Gra z odbiorc  w tek cie Prerii uczy akceptacji odmienno ci i wskazuje 
na relatywizm zjawisk. Mo e zach ca  do w asnej interpretacji, do two-
rzenia dalszych obrazów graficznych, prowadzi do dyskusji nad nimi 
i nad wiatem, do którego wchodzi si  przez tekst. „Taki trening równie  
u atwia zrozumienie inno ci. Nie oznacza to równocze nie podwa ania 

                                                           

38 Jak wcze niej dziecko uczy o si  boum liter z podobie stwa do kszta tu: ga zi 
drzew, rogu czy uszu zaj ca. Por. inne literackie wiczenia dotycz ce kszta tu liter: B – 
„A e »B« ma dwa brzuszki, / to je boli za dwóch” (Kozyra-Pawlak 2009, 8); D – „Dwa 
diabe ki (…) / wpad y w wielki dó , / wi c odda y dyni pó ” (Kozyra-Pawlak 2009, 12); 
E – to „grzebie ” koguta (co) „ma… trzy z bki” (Kozyra-Pawlak 2009, 14); „J” jest 
troch  jak jaszczurka” (Kozyra-Pawlak 2009, 24); „Litera K / To rusztowanie” (Gro ski 
2010); „Mówi  mi jeden zecer, / e M wyprawia hece – / nagle na g owie staje / i W wtedy 
udaje” (Chotomska 1993, 29), „O by o okr g e (w druku to widzimy)… (Minkiewicz 
2009, 17), O – „ko o ratunkowe” (Gro ski 2010); s – „snuje si  szos ” (Kozyra-Pawlak 
2009, 42), „U by o uprzejme, pochwalmy je przeto…” (Minkiewicz 2009, 22), „U” – 
„U miech na buzi” (Kozyra-Pawlak 2009, 46); „w” – wije si  jak w  (Kozyra-Pawlak 
2009, 48), „Z” – „zakr t zygzakami” (Kozyra-Pawlak 2009, 52), „Z – zawsze chodzi 
zygzakiem” (Chotomska 1993, 47). 

39 Przyk ad takiego „obrazka” do odczytania mo na znale  na stronie: bowieindians. 
tripod.com (por. te  aneks). 
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s uszno ci w asnych s dów czy systemu warto ci. (…) Ich przedstawie-
nie s u y jedynie lepszemu zrozumieniu siebie nawzajem, cho  mo e si  
zdarzy , e spojrzymy na jak  spraw  z innej perspektywy i zmienimy 
zdanie” (Schmid 2004, 11), tak odmienna perspektywa czyni ze znanych 
liter obrazy dawnego wiata Innego. 

I cho  wspó czesnym dzieciom obca jest ju  fascynacja legend  in-
dia sk 40, nie minie nigdy dzieci ca otwarto  na wiat, któr  gra 
z tekstem Harasymowicza b dzie rozbudowywa  w autentyczn  inter-
kulturow  lekcj . 
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40 Cho  nie do ko ca. Obecnie nawet w Polsce dzia aj  tzw. wioski india skie pos uguj ce 
si  w dalszym ci gu popkulturowymi rekwizytami pseudoindia skimi, oferuj ce rozmaite 
„atrakcje” nawi zuj ce do Dzikiego Zachodu: „jazda na narowistym byku, dla dzieci zabawa 
na rancho dmucha ców (dmuchana góra, zje d alnia, saloon), w asna podobizna na li cie 
go czym, p ukanie z ota ze starym traperem w z otodajnym strumieniu, konkurencje strze-
leckie – strzelanie z uku, rzut tomahawkiem, rzut podkow , rzut kapeluszem na rogi bizona, 
dojenie dzikiej krowy. Dla ka dego kowbojski kapelusz i india ski talizman – apacz snów” 
(z internetowej reklamówki z Raven Territory (90 km od Poznania): http://www.wioskaindian. 
pl/ (dost p: 16.04.2012). 

.  
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Aneks 

Piktograf plemienia Siuksów przedstawiaj cy histori  wyprawy handla-
rza muszli, Ma ego Kruka 

 

Do piktografu mo na zastosowa  wiczenie w jego odczytywaniu: By 

przeczyta  histori , która zosta a ukryta w piktogramach, zacznij od rodka i czytaj 

kieruj c si  w lewo. Czytaj, id c za piktogramami w ko o a  do ko ca. Siuksowie 

w ten sposób tworzyli opowiadania. 
Na stronie: bowieindians.tripod.com (dost p: 16.04.2012) przytoczona 

jest tak e odczytana historia (w j zyku angielskim), któr  ucze  mo e 
porówna  z w asnym odczytem. 

Recognize the Prairie.  

A Multicultural Reading of Jerzy Harasymowicz’s Poem 

The study refers to the text of J. Harasymowicz’s Prairie, which, being a kind of reference to 
the once popular – even in our country – Indian legend, could become the basis for intercul-
tural education of recipients in early school age. The author points out to the two types of 
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similarities connecting the world of the recipient with the world of the Other, and which 
underlie in a text referring to concrete poetry: (1) the similarity of cultural scripts presented in 
the narrative text layer, (2) the similarity of letters and pictograms. Both types can lead to 
openness to the Other and can deepen the knowledge about ourselves. 

Key words: Jerzy Harasymowicz, intercultural education, text 


