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RozpoznaÂ PreriÆ, czyli o miÆdzykulturowym
czytaniu wiersza Jerzego Harasymowicza
„Dziecko i czâowiek prymitywny nie potrafiĊ wyraůaý swoich uczuý
i wzruszeľ poprzez »prawdziwĊ poezję«” (Baluch 1984, 12). Nieâatwo teů
dotrzeý do sposobów rozumienia utworu poetyckiego przez maâego
odbiorcę. Obserwacje psychologów i pedagogów wskazujĊ jednak, ůe
najnaturalniejszĊ formĊ komunikacji literackiej z najmâodszymi, którzy
w kaůdym okruchu ůycia poszukujĊ radoœci, jest atmosfera zabawy i formuâa otwarta na ich dziaâania.
Wœród gatunków poetyckich, które wpisujĊ się w taki rodzaj porozumienia i nie tylko bawiĊ maâego odbiorcę, ale teů rozwijajĊ jego wyobraŭnię, znajdujĊ się wiersze ideograficzne. NaleůĊ do nich obecne juů
w staroůytnoœci technopegniony czy carmina figurata, których ukâady graficzne naœladujĊ ksztaâty przedmiotów zwiĊzanych z treœciĊ tekstów
(Sâawiľski, 1988, 568)33. Pisanie tego rodzaju utworów nie skoľczyâo się
w staroůytnym Rzymie. NawiĊzujĊ do nich bowiem wywodzĊce się od
Apollinaire’a kaligramy czy uprawiana w latach 60. i 70. XX wieku poezja
konkretna (Sâawiľski 1988, 213, 371). W tej ostatniej, nazywanej teů wizualnĊ34, znaki językowe wykorzystywane sĊ jako tworzywo i ujmowane
To „rodzaj zabawy poetyckiej znanej juů autorom staroůytnym i uprawianej sporadycznie
do dzisiaj” (Sâawiľski i in. 1988, 568). Inne nazwy funkcjonujĊce na okreœlenie tego lub
podobnych eksperymentów literackich: technopegnion, kaligramy, poezja konkretna.
34 Pojawiâa się w latach 50. XX wieku w Brazylii w zwiĊzku z dziaâalnoœciĊ Augusta de
Camposa. Niezaleůnie termin ten zostaâ wprowadzony przez Szwajcara Eugena Gomringera
33
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w taki sposób, by maksymalnie wykorzystaý „materialnoœý”: jakoœci wizualne lub dŭwiękowe. Tworzywem w poezji konkretnej sĊ przede wszystkim
graficzne reprezentacje bĊdŭ brzmieniowe rejestry owych znaków.
W utworach poezji tego typu mogĊ występowaý rozmaite symbole, między
innymi: matematyczne, cyfry, znaki diakrytyczne oraz interpunkcyjne,
ukâadajĊc się w sens wzajemnych odniesieľ na kontekstualnej pâaszczyŭnie. MajĊ one jeszcze i to szczególne znaczenie, ůe pokonujĊc arbitralnoœý
znaków językowych, wykorzystujĊ efekt samoznaczenia, a znaczenia im
naddane mogĊ przemawiaý do dziecka niepotrafiĊcego jeszcze czytaý.
Wizualnoœý tworzywa ma w literaturze dla dzieci swojĊ tradycję.
Z „obrazkowoœci” samych liter korzystali w poezji dla dzieci Teofil Lenartowicz (Wiejskie abecadâo), Julian Tuwim (Abecadâo z pieca spadâo), póŭniej czynili to w postaci wierszy ideograficznych, figuralnych: Ludwik Jerzy Kern
(np. WĊů, Gitara, Schody) czy Józef Ratajczak (Ůyrafa). Preria Jerzego Harasymowicza wyraŭnie nawiĊzuje do poezji konkretnej. Autor wykorzystuje
w niej „obrazkowoœý” liter, jednak – pewnie ze względu na specyficznego
odbiorcę – âĊczy ich materialnoœý z tradycyjnie wyraůonĊ narracjĊ:

oraz Szweda Öyvinda Fahlströma. Poezja konkretna, jako jeden z kierunków w poezji
eksperymentalnej, charakteryzuje się poszukiwaniami w sferze wizualnego zapisu znaków
językowych (Sâawiľski 1988, 372).
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Jerzy Cieœlikowski pisze: „poziom piktogramów pozbawiony tekstu
byâby nieczytelny zupeânie. Dopiero w obrębie tekstu werbalnego kod
piktogramów jest zrozumiaây: C ustawione prawidâowo jest „księůycem”, poâoůone na plecach „âódkĊ”, ale w obu wypadkach nie jest to
C. Tylko poprzez tekst maâe m z duůym R staje się „bizonem”, zwróconym gâowĊ w prawo. Tekst do sâuchu, odczytany, ale nie oglĊdany
jednoczeœnie, jest komunikatywny, ale doœý banalny, i dopiero odczytany (obejrzany) z poziomem piktogramów staje się odkrywczy i dowcipny” (Cieœlikowski 1975, 218).
Przed laty wiersz mógâ urzekaý zarówno otwartĊ formĊ, jak teů nawiĊzaniem tematycznym. Warstwa narracyjna tekstu nawiĊzuje bowiem do fascynacji indiaľskim œwiatem, mogâa więc budziý zainteresowanie odbiorcy ze względu na ów œwiat, a z pewnoœciĊ sprzyjaâa
porozumieniu35. Trzydzieœci, czterdzieœci lat temu i wczeœniej Indianie
byli wszechobecni. W Polsce stawali się bohaterami niemal kaůdej
ksiĊůki dla mâodego odbiorcy. W komiksie, w filmie stanowili wzór do
naœladowania dla harcerzy, podwórkowe grupy rówieœnicze œpiewaây
piosenki indiaľskie, stawiaây tipi czy wigwamy. Jednak obecnie legenda indiaľska odeszâa do lamusa, „w kulturze masowej Dziki Zachód
zostaâ zastĊpiony przez dziki kosmos, a dzieci nie bawiĊ się juů
w Indian” – napisaâa Justyna Sobolewska (2010, 66). Oœmiolatek nigdy nie sâyszaâ o Winnetou. Nawet jeœli jego rodzice wychowali się na
literaturze indiaľskiej, on nie bardzo wie, co zrobiý ze sprezentowanym pióropuszem. Czy to znaczy, ůe o interesujĊcym wierszu Harasymowicza moůna zapomnieý, ůe nie wzbudzi juů ůadnych emocji
u maâego odbiorcy?
Ze względu na rodzaj zastosowanej gry z odbiorcĊ, strukturę, przeplatajĊce się naprzemiennie pâaszczyzny: narracyjnĊ, wyraůonĊ sâowem,
i wizualnĊ, z pewnoœciĊ nie straciâ na atrakcyjnoœci. InteresujĊce wydaje
się takůe wykorzystanie potencjaâu tekstu – o werbalno-wizualnym charakterze w edukacji międzykulturowej. Jej istotnym zadaniem jest między
innymi ksztaâtowanie w toku rozwoju toůsamoœci kulturowej otwartoœci
na Innego.
Nie znalazâam tomiku, z którego wiersz się wywodzi, jednak byâ juů cytowany przez
Jerzego Cieœlikowskiego w 1974 roku (Cieœlikowski 1974, 217). Jeœli zostaâ napisany w latach
70. lub kilka lat wczeœniej, wyraŭnie nawiĊzuje do poezji konkretnej.
35
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Z drugiej strony (…) ůyjemy w strukturze globalnych systemów i w zwiĊzku z tym powinniœmy mieý œwiadomoœý posiadania pewnych wspólnych
cech, âĊczĊcych nas powiĊzaľ i relacji (…), zwrócenie uwagi na pewne
ogólnoludzkie wâaœciwoœci moůe byý poczĊtkiem dialogu międzykulturowego, który podnosi rangę róůnic, nie przesâaniajĊc nimi moůliwoœci
kontaktu i porozumienia (Schmid 2004).

Utwór Harasymowicza znakomicie wpisuje się w zestaw tych tekstów
kultury, które wskazujĊ na owe powiĊzania i relacje. Przyjrzyjmy się samej narracji. Czy rzeczywiœcie nawiĊzuje ona do popularnego „gatunku
indiaľskiego”? Nie znajdujemy w niej kreacji Indian, jakĊ znamy z przekazu pisarzy czy twórców filmowych. Tamci stworzyli Indianina z pozycji supremacji biaâych ludzi, który staâ się dla nich symbolem europejskiej
fantazji albo tęsknoty za przygodĊ. Dwa typy postaci indiaľskich utrwalone w twórczoœci biaâych autorów: szlachetny dzikus i krwioůerczy barbarzyľca – zamiennie, w zaleůnoœci od mody i trendów filozoficznych,
pojawiaây się na stronach powieœci i na ekranie. Czytelnik mógâ wybieraý
między szlachetnym i przewrotnym uosobieniem dzikoœci, przechodzĊc
z jednej skrajnoœci w drugĊ. Jedni widzieli w Indianach remedium na
choroby naszej cywilizacji, inni usprawiedliwienie brutalnego podboju.
Im dalej od rdzennych krain Indian, a juů na pewno w Europie (często za
sprawĊ ksiĊůek Karola Maya), tym więcej znaleŭý moůna byâo zwolenników teorii o szlachetnym dzikim – âatwo byâo go mitologizowaý, gdy nie
miaâo się z nim ůadnego kontaktu (Bigoœ 2005).
W narracyjnej warstwie Prerii nie widzimy ani szlachetnego i dumnego,
ani peânego podstępu Indianina, jacy pojawiajĊ się takůe w literaturze
polskiej (np. u L.J. Okonia, Szklarskich, Fiedlerów czy Sath Okha). Jak
w „ůyczliwym” obrazie z niemego filmu oglĊdamy wprawdzie męůczyznę, który wpada do wioski na âaciatym koniu, tâum gestykulujĊcych
męůczyzn odjeůdůajĊcych w koľcu z wioski. Jednak z uniwersalnego,
„naiwnego” przepisu na Indianina pokutujĊcego do dziœ: dâugie czarne
wâosy, pióropusz, względnie barwna opaska na gâowie, mokasyny, przepaska biodrowa, legginsy i farba na twarzy – pozostaâ jedynie stary pozostawiony w wiosce pióropusz – jak zrzucony, niepotrzebny rekwizyt
(Marciniak-Důurak 2001). Obrazy zarysowane w sâowach nie sĊ caâkiem
obce odbiorcy: wioska, waâęsajĊce się psy, księůyc nad wioskĊ, stara sku-
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lona kobieta z dzieckiem… Wizualizacje romantyczne, prawie swojskie,
wpisujĊce się w znane skrypty kulturowe. I to jest bliskoœý, którĊ moůna
odnaleŭý w odmiennoœci. Zainspirowany mâody odbiorca moůe jĊ próbowaý zarysowaý dalej. W tekœcie egzotycznie pobrzmiewa jedynie nazwa âodzi, canoe, zarys namiotów w przestrzeni wsi, stada bizonów – czy
sama etniczna nazwa: Indianka, Indianin, Indianie. To caâa odmiennoœý.
Róůnica stanowi poczĊtek dialogu międzykulturowego. Bez odmiennoœci nie ma potrzeby kontaktu. Kontakt ten jednak nie powinien sâuůyý
jedynie likwidacji róůnicy, która stanowi najgâębszy sens dialogu i która
jest czymœ naturalnym. Nie powinien się on wyâĊcznie sprowadzaý do
uzyskiwania konsensu, gdyů w obrębie róůnych kultur często nie jest
to moůliwe ani poůĊdane (Schmid 2004). Pytania kierowane do maâych odbiorców, a odnoszĊce się do wychwycenia podobieľstw i róůnic kulturowych wynikajĊcych z narracji, wzmocnione poszukiwaniem
dodatkowych informacji dotyczĊcych Innego – w tym przypadku Indianina, i odfaâszowanie legendy Dzikiego Zachodu, odkâamanie stereotypu – prowadzĊ do jego zrozumienia i lepszego poznania siebie, swej
wâasnej kultury36.
W tekstowĊ narrację Prerii wâĊczona zostaâa warstwa ikoniczna, wizualna. Piktogramy zwykle sĊ âatwiejsze w odbiorze – dzięki powtórzeniu
sâów przez elementy graficzne zwiększa się czytelnoœý przekazu oraz
usuwa barierę językowĊ. Wprowadza się je nawet w niewerbalne sposoby
porozumiewania się w komunikacji alternatywnej i wspomagajĊcej
w charakterze dodatku bĊdŭ substytutu mowy (Warrick 1999). Dziecko
juů w okresie niemowlęctwa uczy się samoistnie rozpoznawaý i rozróůniaý symptomy i sygnaây niewerbalne. Poznaje pierwsze symbole. Kiedy
kierujemy jego uwagę ku pismu, w sposób naturalny wiĊůemy umowne
znaki z konkretnymi obrazami rzeczywistoœci. Dla dziecka rozpoczynajĊcego naukę czytania i pisania kolejne litery stajĊ się w pierwszej fazie
nauki boumami, jednostkami ksztaâtu37. Często umiejętnoœci róůnicowaPrzykâadowy zestaw proponowanych pytaľ i poleceľ dla dzieci w edukacji
zintegrowanej: 1. Dawniej Indianie mieszkali w namiotach, a nasi przodkowie w… Jak się
nazywajĊ indiaľskie namioty? Jak wyglĊdaây wioski Indian kiedyœ? Jak kiedyœ mieszkali nasi
przodkowie? Zbieramy dowody: jak dzisiaj mieszkajĊ Indianie, a jak my dzisiaj mieszkamy? 2.
Na prerii ůyây stada bizonów, a jakie stada pasây się na âĊkach w naszym kraju?…
37 Bouma – jednostka ksztaâtu, którĊ zmysâ wzroku wyodrębnia i na której skupia się po
kaůdym ruchu gaâek ocznych w trakcie œledzenia wzrokiem tekstu w procesie czytania.
36
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nia i kojarzenia liter-boum uczĊ maâego odbiorcę – przez zabawę – teksty literatury dla dzieci. Litery stajĊ się wtedy wtórnie piktogramami i jak
piktogramy się je wprowadza i utrwala. W wierszowanych tekstach:
– sĊ „dopasowywane” przez âĊczenie piktogramu-litery z konkretem,
ze zdjęciem, z obrazkiem,
– sĊ wybierane spoœród dwóch, trzech lub większej liczby nazwanych
piktogramów,
– rozumienie ich znaczeľ jest ýwiczone przez tworzenie prostych dobieranek skojarzeniowych, segregowanie wedâug kategorii i funkcji
(Smyczek i in. 2006).
I tak, na przykâad:
C bywa księůycem:
„A zza okna coœ tu zerka.
Księůyc to… czy „C” literka?”
(Kozyra-Pawlak 2009, 10)

C – sierp księůyca
Na tle nieba
Srebrzystym blaskiem œwieci
(Groľski 2010)

lub zajmuje róůne pozycje (na ilustracji „leůy” na plecach, splata się z innymi literami):
gdyby nie byâo C w alfabecie –
to nie byâoby CYRKÓW na œwiecie
(Chotomska 1993, 10–11)

A bywa drabinĊ, budĊ, szybem naftowym, wigwamem:
„A” wyglĊda jak drabina
(Kozyra-Pawlak 2009, 6)

Charakter boum ma istotne znaczenie w procesie przyswajania tekstu. Boumy o najbardziej
zróůnicowanych ksztaâtach i dâugoœciach powodujĊ najszybsze i najdokâadniejsze odgadnięcie
tekstu (http://pl.wikipedia.org/wiki/Bouma; dostęp: 16.04.2012).
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Jak wyglĊda A?
Zdaniem mojego psa
A – wyglĊda jak buda. (…)
co dach spadzisty ma
(Chotomska 1993, 6)

A
Przypomina
Szyb naftowy… (…)
A
Przypomina
Indiaľski wigwam!
Tak się nazywa
Indiaľski dom,
Ůyâ w nim
Zaciekây wróg
Bladych twarzy
RyczĊcy Bawóâ
Lub GrzmiĊcy Grom…
(Groľski 2010)

I dalej litery z „preriowych” piktogramów kojarzone sĊ z następujĊcymi
ksztaâtami:
G – to „GĊsienica [co] się grzeje w (…) zupie!”
(Kozyra-Pawlak 2009, 18)

G
Szare gniazdo
Jaskóâki wisi u powaây. (…)
Jaskóâki je dla dzieci swoich budowaây,
Ůeby rosây bezpieczne…
(Groľski 2010)

N jak baranki:
sunĊ po niebie senne baranki
(Kozyra-Pawlak 2009, 34)
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S jest zbliůone do węůa:
Litera S
Wije się jak wĊů
(Groľski 2010)

R do bydâa:
R byâo Rogate i pasâo się w stepie…
(Minkiewicz 2009, 19)

Y to przede wszystkim gaâęzie drzewa:
Co by byâo, gdybyœ ty
znalazâ trzy litery „Y”?
JednĊ w rogu, drugĊ w drzewie.
A tę trzeciĊ? Sama nie wiem
Y
Drzewo
Gaâęzie
Wznosi do nieba.
Drzewo,
Z którego
Opadây liœcie
(Groľski 2010).

Przywoâane wyůej przykâady pokazujĊ, jak moůna uczyý dzieci ksztaâtów liter. O ile jednak cytowana poezja dla dzieci wiedzie od przedmiotu,
konkretnego obrazu do liter, uczĊc ich rozpoznawania, oswaja z nimi, tak
tekst Harasymowicza niczego w tym względzie nie objaœnia, nie zaznajamia z literami alfabetu, przeciwnie – odwoâuje się do znajomoœci ich
boum, by zadziwiý zbieůnoœciĊ ksztaâtu litery czy ich zestawieľ z konkretnym obiektem w rzeczywistoœci. To, co na poczĊtku wydaje się inne
i dziwne, okazuje się tak znane, jak litery odkryte nagle w innym poâoůe-
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niu czy kontekœcie. Przez prosty zabieg (narrację, która otwiera znakiem
dwukropka obrazy) ksztaâty znaków alfabetu (boum), stajĊ się piktogramami. I mimo tego, co napisaâ Cieœlikowski – nie przestajĊc byý literami,
wizualizujĊ nieco egzotyczne pejzaůe jako caâkiem swojskie i rozpoznawalne. Pomimo swej odmiennoœci – podobne do œwiata bliskiego odbiorcy. Trzeba tu dodaý, ůe poeta „ýwiczy” rozpoznawanie obrazów nie
tylko w pojedynczych boumach, ale tworzy z nich caâe pejzaůe, 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 ksztaât, ale widziany inaczej. A widok indiaľskiej wioski to wielokrotnie powtórzenie litery A. Podobnie wyglĊda „oswajanie”, a jednoczeœnie „odkrywanie” bizonów, Indianina na koniu, gestykulujĊcych
męůczyzn czy skulonej Indianki z dzieckiem38. Nagle wszystkie elementy
przedstawionego œwiata stajĊ się niezaleůnie od swej odmiennoœci podobne do siebie. Wystarczy tylko wâaœciwie na nie spojrzeý i zaakceptowaý róůnice. InteresujĊcym ýwiczeniem byâoby tutaj sięgnięcie do pikturalnego alfabetu Indian i próba jego odczytania39.
Gra z odbiorcĊ w tekœcie Prerii uczy akceptacji odmiennoœci i wskazuje
na relatywizm zjawisk. Moůe zachęcaý do wâasnej interpretacji, do tworzenia dalszych obrazów graficznych, prowadzi do dyskusji nad nimi
i nad œwiatem, do którego wchodzi się przez tekst. „Taki trening równieů
uâatwia zrozumienie innoœci. Nie oznacza to równoczeœnie podwaůania
Jak wczeœniej dziecko uczyâo się boum liter z podobieľstwa do ksztaâtu: gaâęzi
drzew, rogu czy uszu zajĊca. Por. inne literackie ýwiczenia dotyczĊce ksztaâtu liter: B –
„A ůe »B« ma dwa brzuszki, / to je boli za dwóch” (Kozyra-Pawlak 2009, 8); D – „Dwa
diabeâki (…) / wpadây w wielki dóâ, / więc oddaây dyni póâ” (Kozyra-Pawlak 2009, 12);
E – to „grzebieľ” koguta (co) „ma… trzy zĊbki” (Kozyra-Pawlak 2009, 14); „J” jest
trochę jak jaszczurka” (Kozyra-Pawlak 2009, 24); „Litera K / To rusztowanie” (Groľski
2010); „Mówiâ mi jeden zecer, / ůe M wyprawia hece – / nagle na gâowie staje / i W wtedy
udaje” (Chotomska 1993, 29), „O byâo okrĊgâe (w druku to widzimy)… (Minkiewicz
2009, 17), O – „koâo ratunkowe” (Groľski 2010); s – „snuje się szosĊ” (Kozyra-Pawlak
2009, 42), „U byâo uprzejme, pochwalmy je przeto…” (Minkiewicz 2009, 22), „U” –
„Uœmiech na buzi” (Kozyra-Pawlak 2009, 46); „w” – wije się jak wĊů (Kozyra-Pawlak
2009, 48), „Z” – „zakręt zygzakami” (Kozyra-Pawlak 2009, 52), „Z – zawsze chodzi
zygzakiem” (Chotomska 1993, 47).
39 Przykâad takiego „obrazka” do odczytania moůna znaleŭý na stronie: bowieindians.
tripod.com (por. teů aneks).
38
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sâusznoœci wâasnych sĊdów czy systemu wartoœci. (…) Ich przedstawienie sâuůy jedynie lepszemu zrozumieniu siebie nawzajem, choý moůe się
zdarzyý, ůe spojrzymy na jakĊœ sprawę z innej perspektywy i zmienimy
zdanie” (Schmid 2004, 11), tak odmienna perspektywa czyni ze znanych
liter obrazy dawnego œwiata Innego.
I choý wspóâczesnym dzieciom obca jest juů fascynacja legendĊ indiaľskĊ40, nie minie nigdy dziecięca otwartoœý na œwiat, którĊ gra
z tekstem Harasymowicza będzie rozbudowywaý w autentycznĊ interkulturowĊ lekcję.
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Choý nie do koľca. Obecnie nawet w Polsce dziaâajĊ tzw. wioski indiaľskie posâugujĊce
się w dalszym ciĊgu popkulturowymi rekwizytami pseudoindiaľskimi, oferujĊce rozmaite
„atrakcje” nawiĊzujĊce do Dzikiego Zachodu: „jazda na narowistym byku, dla dzieci zabawa
na rancho dmuchaľców (dmuchana góra, zjeůdůalnia, saloon), wâasna podobizna na liœcie
goľczym, pâukanie zâota ze starym traperem w zâotodajnym strumieniu, konkurencje strzeleckie – strzelanie z âuku, rzut tomahawkiem, rzut podkowĊ, rzut kapeluszem na rogi bizona,
dojenie dzikiej krowy. Dla kaůdego kowbojski kapelusz i indiaľski talizman – âapacz snów”
(z internetowej reklamówki z Raven Territory (90 km od Poznania): http://www.wioskaindian.
pl/ (dostęp: 16.04.2012).
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Aneks

Piktograf plemienia Siuksów przedstawiajĊcy historię wyprawy handlarza muszli, Maâego Kruka

Do piktografu moůna zastosowaý ýwiczenie w jego odczytywaniu: By
przeczytaý historię, która zostaâa ukryta w piktogramach, zacznij od œrodka i czytaj
kierujĊc się w lewo. Czytaj, idĊc za piktogramami w koâo aů do koľca. Siuksowie
w ten sposób tworzyli opowiadania.
Na stronie: bowieindians.tripod.com (dostęp: 16.04.2012) przytoczona
jest takůe odczytana historia (w języku angielskim), którĊ uczeľ moůe
porównaý z wâasnym 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 intercultural 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

