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Nie lubię świata.

Adam Mickiewicz, Romantyczność

Dzieweczka, która nie lubi świata, to znana każdemu Polakowi Karusia z najsłyn-
niejszego bodaj w Balladach i romansach utworu, będącego początkiem, manifestem, 
sprzeciwem i deklaracją etyczną. Postać dzieweczki, która nie lubi świata, nie jest 
jednak w pełni autonomiczna – jej sięgające za próg śmierci widzenie splata się 
w naszej wyobraźni ze słynną dyskusją wyznawcy „czucia i wiary” z powołują-
cym się na „szkiełko i oko” aroganckim starcem. Szalona dzieweczka, uwikłana 
w antyoświeceniową rebelię, zostaje w ten sposób wpisana w dyskurs, który bierze 
w cudzysłów zapis jej osobistej katastrofy. Nieprzypadkowo Karusia, która nie 
lubi świata, pojawia się w kontekście przełomu, buntowniczego zrywu – i staje 
się przewodniczką młodego poety, pragnącego zniszczenia starego ładu i przej-
ścia do nowego (choć czerpiącego z archaicznych zasobów kultury) rozumienia 
rzeczywistości. Zwrócona do własnego wnętrza dzieweczka nic jednak o tym nie 
wie – niezgoda na istniejący świat splata się w jej udręczonej duszy z odrzuceniem 
poniżającego życia i z fantazmatyczną transgresją. 

Przed nią i po niej dziewczęta, które nie lubiły świata, wybierały śmierć lub 
ucieczkę w wewnętrzną przestrzeń wyobrażoną; bez trudu odnajdziemy w histo-
rii literatury postać dziewczynki lub młodej kobiety reżyserującej swój własny 
koniec świata, na przykład u Fiodora Dostojewskiego lub Michaiła Nabokova. 
Ja natomiast chciałabym skupić się na literaturze dziecięcej i na obecnych w niej 
(fantazmatycznych) obrazach absolutnego końca, który będę nazywać „bardzo małą 
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apokalipsą”. Motyw ten związany jest zwykle z postacią gniewnej dziewczynki, 
która nie akceptuje rzeczywistości. 

Bohaterką mojej opowieści będzie Adela, postać powołana do istnienia przez 
Agnieszkę Wolny-Hamkało, pisarkę urodzoną w roku 1979, poetkę, autorkę 
powieści, esejów, sztuk teatralnych oraz kilku – czasem zupełnie zwyczajnych, 
czasem bardzo śmiałych formalnie – książek dla dzieci. Należy do nich utwór 
zatytułowany Nikt nas nie upomni, odznaczający się wysokim poziomem nieprze-
zroczystości, w pierwszym rzędzie na poziomie genologicznym: jest to w pewnym 
sensie opowiadanie, choć lokalnie zbliżające się do liryki; poniekąd poemat, na-
pisany częściowo wierszem nieregularnie rymowanym i rytmicznym, podobnym 
pod wieloma względami do rapu. Jest to także książka obrazkowa z ilustracjami 
Ilony Błaut. Utwór opublikowało w 2016 roku wydawnictwo Hokus-Pokus, na-
leżące do tak zwanych lilipucich wydawnictw awangardowej książki dziecięcej 
[Biernacka-Licznar et al. 9-13, 22], choć w wypadku Nikt nas nie upomni wskazanie 
na czytelnika dziecięcego wcale nie jest oczywiste: projekt odbioru również jest 
nieprzezroczysty, mamy do czynienia z tekstem o co najmniej podwójnym ad-
resie czytelniczym. Co jednak kluczowe z punktu widzenia interesującego mnie 
motywu apokalipsy, utwór ten opowiada o trojgu kilkuletnich dzieciach, które 
zorganizowały koniec świata. 

Pobieżny przegląd światowej literatury dziecięcej różnych epok wskazuje, 
że motyw dziecka reżyserującego koniec świata ma realizacje wprawdzie niezbyt 
liczne, ale spektakularne i wykazujące ciekawe podobieństwa. Interesujących 
przykładów dostarczają utwory dla dzieci Neila Gaimana [Wilki w ścianach; Ko-

ralina], a w Polsce – książki Grzegorza Gortata (Ewelina i Czarny Ptak [Gortat]), 
Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby (Lilana [Strękowska-Zaremba]) czy Grzegorza 
Kasdepkego (Poradnik hodowcy aniołów [Kasdepke]). Historycznie pierwszym zna-
nym mi przykładem „bardzo małej apokalipsy” jest finał Alicji w Krainie Czarów 
(1865). Motyw fantazmatycznego końca świata ujawnia się w nim od razu w całym 
bogactwie swoich znaczeń, które będą powracać w „bardzo małych apokalipsach” 
także w XX i XXI wieku.

Rozdział jedenasty, w którym koniec świata się zaczyna, nosi tytuł Kto zjadł 

ciastka i rozgrywa się w ogrodzie. Jego cudowny, arkadyjski obraz Alicja widziała 
wielokrotnie, patrząc przez dziurkę od klucza. Gdy po wielu perypetiach jej stale 
zmieniający się wzrost jest akurat odpowiedni, by wejść do domniemanego raju, 
okazuje się, że jest to terytorium sadystycznej Królowej Kier. Koniec świata 
poprzedzony jest sceną sądu, przewrotnie hieratyczną, co sugeruje możliwość 
intertekstualnego odczytania rozdziału jako parodii biblijnego Sądu Ostatecz-
nego, który z samej swojej natury jest okrutnie zero-jedynkowy i łamie ludzkie 
poczucie sprawiedliwości. Król i Królowa zasiadają na tronach, przed nimi stoi 
zakuty w łańcuchy Walet Kier, oskarżony o kradzież ciastek; towarzyszy mu Biały 
Królik ze zwojem pergaminu.

BARDZO MAŁA APOKALIPSA
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W sądzie nad Waletem ma wziąć udział dwunastu przysięgłych. Postacie te 
nieustannie notują, mimo że proces jeszcze się nie rozpoczął. Zdziwiona tym 
Alicja dowiaduje się od Gryfona, że przysięgli są wyjątkowo nierozgarnięci, więc 
muszą stale zapisywać własne nazwiska, by ich nie zapomnieć. Od tej chwili Ali-
cję ogarnia uczucie, które będzie jej towarzyszyć do końca sceny: jest oburzona 
i zaczyna rosnąć. Fabuła od początku była napędzana przez zmiany wzrostu bo-
haterki, ale aż do tej pory następowały one z jakiejś uchwytnej przyczyny, którą 
był na przykład magiczny pokarm. Teraz jednak Alicja rośnie spontanicznie, jak 
możemy przypuszczać – w miarę jak ogarnia ją gniew. Przed Królem i Królową 
stają kolejni świadkowie – przerażony Kapelusznik, wściekła kucharka, a wresz-
cie – sama Alicja, która wobec absurdalności sytuacji i jawnej niesprawiedliwości 
stawianych Waletowi zarzutów nieustannie protestuje i ciągle się zwiększa, co 
skłania wreszcie Króla do próby usunięcia jej z sali sądowej:

W tej chwili Król, który od pewnego czasu zapisywał coś pilnie w note-

sie, zawołał „Cisza!” i przeczytał: Paragraf 42. Wszystkie osoby, których 

wzrost przekracza jedną milę, obowiązane są opuścić salę rozpraw.

Wszyscy spojrzeli na Alicję.

„Ja nie mam mili wzrostu”, powiedziała Alicja.

„Masz”, powiedział Król.

„I to prawie dwie mile”, powiedziała Królowa.

„No, w każdym razie nie wyjdę – oświadczyła Alicja. – To zresztą nie 

jest prawdziwy paragraf: wymyśliliście go sobie na poczekaniu”.

„To najstarszy paragraf w kodeksie” – powiedział Król.

„W takim razie powinien mieć numer 1” – zauważyła Alicja. 

Na to Król zbladł i zamknął czym prędzej notes [Carroll 101].

Wreszcie Król uznaje Waleta za winnego na podstawie listu, który nie ma żadnego 
związku ze sprawą. Nie posiadając się z oburzenia, Alicja – narrator podkreśla 
w tym miejscu, że bardzo urosła i nie musi już się bać – wdaje się w otwarty spór 
z Królową i wypowiada słynne zdanie: „Kto by się wami przejmował! Jesteście zwy-
czajną talią kart i tyle!”, po czym budzi się, unicestwiając świat sennego koszmaru.

W badaniach nad twórczością Lewisa Carrolla wiele razy zwracano uwagę 
na scenę sądu, z pewnością z racji decydującej roli, jaką odgrywa w fabule zakoń-
czenie [Czaja 7-11]1, ale także ze względu na gęsty splot obecnych w tym fragmencie 
znaczeń. Choć kluczem do jego interpretacji jest swoiste zerwanie iluzji (bo Alicja 
w tej właśnie scenie uświadamia sobie, że znalazła się w wytworzonej przez sie-

1 Główna myśl Dariusza Czai wyraża się lapidarnie w słowach: „Koniec jest nie tylko czasowym 

finałem, epilogiem czegoś – jest czymś znacznie więcej: poświadczeniem sensu, racją istnienia. 

»To, co nie ma końca – dopowiada Łotman – nie ma również sensu«” [8].
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bie rzeczywistości onirycznej, którą może zniszczyć), nie ulega też wątpliwości 
proweniencja dręczących ją obrazów: Kraina Czarów to dzieło jej wyobraźni, ale 
jednocześnie odbicie rzeczywistości zewnętrznej, której traumatyzujący wpływ 
Alicja przepracowuje we śnie. Nina Auerbach dopatruje się w scenie sądu nad 
Waletem charakterystycznej dla Carrolla ambiwalencji: splotu poczucia winy ( jej 
znakiem jest stale powracający motyw pożerania zwierząt, nadający Alicji rys 
drapieżnictwa) i dziecięcej niewinności:

za pomocą typowego [dla swojej wyobraźni] ambiwalentnego chwytu 

portmanteau, Carroll kreuje rozprawę sądową jednocześnie jako za-

powiadającą Orwella parodię sprawiedliwości i obiektywny korelat 

rzeczywistej świadomości grzechu. Jak pies Fury2 w opowieści Myszy, 

Alicja jest każdym z organów sądu. Ale inaczej niż Fury, jest jedno-

cześnie oskarżonym i oskarżycielem, wmieszana w skład sędziowski, 

ławę przysięgłych, świadków i obronę – jest i tą, która wytargała się 

za uszy, i tą, która „oszukiwała”. Być może końcowy werdykt mógłby 

powiedzieć Alicji, kim naprawdę jest, ale gdyby tak się stało, ciężar 

Krainy Czarów zagroziłby jej zmiażdżeniem. By do tego nie doszło, 

Alicja „rośnie” [40-41].

Auerbach, poszukując w kreacji postaci pęknięć zaświadczających o wewnętrznych 
sprzecznościach obrazu dzieciństwa, stwierdza, że Alicja przerywa ciągłość snu 
ze strachu, ponieważ fantazmat stał się dla niej zbyt niebezpieczny [35], to znaczy 
demaskujący jej prawdziwą, podwójną naturę, skrywającą pod powierzchnią aniel-
skiej dziewczęcości fundament zwierzęcego okrucieństwa. Odmienną wprawdzie, 
ale podobną pod względem oceny interpretację sceny sądu proponuje Marta Ma-
tylda Kania, która odczytuje postać Alicji za pomocą kategorii Harolda Blooma. 
Alicja jest w świetle tej propozycji kandydatką na „silną poetkę”, a kolejne etapy 
i aspekty jej relacji z Krainą Czarów zostają odczytane jako następujące po sobie 
stadia próby odróżniania się od prekursora. Figurą budzącą lęk przed wpływem 
jest zdaniem badaczki Królowa, wobec której działania Alicji przedstawiają się 
jako celowa strategia od samego początku, czyli od skoku w głąb króliczej nory. 
Upadek ten jest pierwszym etapem upartego dążenia Alicji do zaznaczenia swojej 
odrębności, wytworzenia własnego świata, ukonstytuowanego przez jej twórczą 
wyobraźnię. Niemożność osiągnięcia wymarzonego ogrodu, tworzone przez Alicję 
parodie wiktoriańskich wierszy dla dzieci, uparte dążenie do wyznaczonego celu 
określonego miarą właściwego wzrostu, zerwanie poczucia integralności własnego 

2 Tak wabi się pies w oryginale Alice’s Adventures in Wonderland. W przekładzie Roberta Stillera 

jest to pies Bryś, który wypowiada słowa: „ja sam za przysięgłych się zdam i za sędziego, i sam 

cię skazuję na śmierć!” [Carroll 29].
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ciała i nazwy, zakwestionowanie i odrzucenie wpajanych od zawsze reguł postępo-
wania – to kolejne etapy opisywanego przez Blooma buntu kandydata na „silnego 
poetę”, który pragnie uwolnienia się od lęku przed wpływem i podporządkowania 
sobie prekursora. Próby te jednak w przypadku Alicji kończą się na ostatnim 
etapie – w scenie rozprawy sądowej – całkowitym fiaskiem:

Dlatego jej siła załamuje się tak szybko. Przeobrażony świat coraz 

silniej wymyka się spod kontroli, a Alicja może poradzić sobie z za-

grażającą jej sytuacją w sądzie tylko odnosząc się do stanu sprzed 

clinamen, czyli do porządku świata, w którym jej szalone przygody nie 

mogłyby mieć miejsca. Może rozwiązać problematyczną sytuację tylko 

uświadamiając sobie i atakującym ją zewsząd poddanym królewskiej 

pary: Jesteście tylko talią kart!, kończąc zabawę i wracając „na tarczy” 

z pełnego niedorzeczności snu, nie będąc w stanie nadać tonu toczą-

cej się rozprawie, co potwierdziłoby jej pozycję silnej poetki Krainy 

Czarów [Kania 207-208].

Obie badaczki akcentują fakt, że dokonując destrukcji rzeczywistości wyobrażonej, 

Alicja wraca do stanu wyjściowego, do wciąż-tego-samego świata, nad którym 

nie ma sprawczej kontroli. Choć nie we wszystkich realizacjach motywu „bardzo 

małej apokalipsy” występuje opisana cykliczność, kilka elementów słynnej sceny 

sądu wykazuje w literaturze dziecięcej zadziwiającą uniwersalność. „Bardzo małe 

apokalipsy” dokonują się zawsze za sprawą gniewu dziecka, które nie akceptuje 

fantazmatycznego lub onirycznego świata, ponieważ ocenia ten świat jako zły, 

niesprawiedliwy, głupi, brzydki, zimny, martwy i groźny. Światem tym rządzi 

postać dorosła, pozornie wszechpotężna, która zostaje wraz z rozpadającym się 

uniwersum unicestwiona przez gniewne dziecko. W Alicji w Krainie Czarów założy-

cielką koszmarnego świata jest Królowa Kier i niemal w każdej realizacji motywu 

odnajdziemy podobną postać, z reguły żeńską. Bywa nią matka lub jej substytut, 

opiekunka, wychowawczyni, nauczycielka, dyrektorka sierocińca, albo baśniowa 

figura matki – władczyni, czarownica, królowa, choć w istocie rzeczy są to różne 

oblicza jednej, archetypicznej postaci kobiecej, tak rozpowszechnionej w tekstach 

naszej kultury – groźnej i okrutnej figury negatywnego macierzyństwa: macochy. 

Dostrzega ją także Danuta Danek, która umieszcza postać macochy w centrum 
śmiałej interpretacji Romantyczności: antagonistą Karusi nie jest wcale starzec o zim-
nym sercu, ślepy na cud [Danek]. Dzieweczka nie lubi świata pozornie bliskiego, 
swojskiego, ponieważ jest w nim raniona od dawna, może od zawsze – jej życie 
nie zostało otoczone opieką, lecz nadzorem: dzieweczka obawia się, że „usłyszy 
macocha”. Karusia nie chce żyć, bo żyje „w złych ludzi tłumie”, a tłum ten otacza 
ją w rodzinnym domu (wszak zbierająca się wokół niej w miasteczku gawiedź 
solidaryzuje się z nią i „wierzy głęboko”). Jak pisze badaczka, wplatając w swój 
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wywód zwierzenia zaczerpnięte z listów młodego Adama Mickiewicza, którego 
porte parole jest jej zdaniem Karusia:

Przedziwną balladą jest Romantyczność. Oto na pozór dom młodej, 

bardzo młodej bohaterki – rodzicielski dom – w balladzie w ogóle nie 

istnieje, a zarazem właśnie ten dom ukazany jest tutaj z krzyczącą 

wręcz wyrazistością „głosem boleści” dzieweczki jako główny przed-

miot jej skargi, główne źródło cierpień, praźródło, źródło wewnętrznie 

nieustające. Wobec braku więzi, wobec braku nieodzownego do życia, 

rozumiejącego współbytu z istotami ludzkimi tworzącymi jej rodzicielski 

dom – albo z najważniejszą dla niej istotą tworzącą ten dom – może ona, 

wówczas gdy jedyne doświadczenie więzi, współbytu: z ukochanym, 

okazuje się niemożliwe, już tylko zwariować się lub powiesić, aby nie 

czuć. Nie czuć niemożliwości podołania istnieniu [Danek 66].

Warto podkreślić, że w tej interpretacji to młody poeta, który nie lubi świata, wy-
brał dla siebie maskę dzieweczki3. Dziewczęcość to charakterystyczny rys postaci, 
która nie lubi świata; również w utworach dla odbiorców niedorosłych rozżalone 
dziecko niszczące świat zawsze jest płci żeńskiej: we wszystkich znanych mi 
przypadkach bardzo małą apokalipsę rozpoczyna dziewczynka. 

W książce Agnieszki Wolny-Hamkało Nikt nas nie upomni początkowo (i dosyć 
długo) centralna postać nazywana jest właśnie „dziewczynką”. Zanim poznamy jej 
imię – Adela – narratorka będzie nam stopniowo przybliżać tę niezwykłą dziecięcą 
postać poprzez jej dziwne zachowania, łamiące myślowe nawyki. Już pierwsze 
zdanie opowieści – „To będzie historia o dziewczynce, która o północy pytała: czy 
jest południe? Czy jest lato?”4 – wprowadza nas w przestrzeń wyobrażoną przez 
dziecko, które dąży do wytworzenia własnego, autonomicznego świata. Niemal 
natychmiast w opowieści pojawia się od razu zakwestionowany, dorosły punkt 
widzenia, gdy narratorka na krótką chwilę przenosi uwagę na matkę dziewczynki.

Lubiła raz być kimś, a raz zupełnie kimś innym

I mama bardzo się martwiła, że tak już dziewczynce zostanie

I że sama się zgubi w tych imionach, w tych sukienkach, przebraniach 

– Kim, ach kim będzie dziewczynka? – 

3 Podobne spostrzeżenie, poparte dodatkowo odniesieniem do IV części Dziadów, formułuje Ka-

tarzyna Czeczot: „To utożsamienie między romantykiem a zakochaną chłopką nie tylko staje się 

figurą projektu epistemologicznego. Zawieszenie, choćby chwilowe, swojej tożsamości płciowej 

i klasowej, jakiej wymaga ten gest, przesuwa go w stronę polityki” [288-289]. 

4 Ze względu na brak numeracji stron w książce Agnieszki Wolny-Hamkało dalej rezygnuję z przy-

pisów. Tekst utworu jest bardzo krótki i zlokalizowanie w nim cytatów nie sprawi Czytelnikom 

i Czytelniczkom żadnych trudności.
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Pytała wciąż mama, nie widząc chyba,

Że dziewczynka już jest, i jest sobą – 

Zjadaczką kamieni superluksusową.

Przeciwniczką dziewczynki i władczynią złego świata jest jesień, której Adela 
wypowiada wojnę, stając na czele niewielkiej dziecięcej armii, w skład której 
wchodzą dwaj zafascynowani nią chłopcy: Franek i Julek. O ile w opowieści 
o przygodach Alicji w przestrzeni snu mogliśmy bez trudu dopatrzeć się kom-
pensacji dziecięcych marzeń o potędze niszczącej niesprawiedliwych i głupich 
dorosłych, po prostu – sprzeciwu wobec hierarchicznej pedagogiki, o tyle młodsza 
o sto pięćdziesiąt lat Adela buntuje się przeciwko całej rzeczywistości, którą pars 

pro toto reprezentuje tu zmienność pór roku. Adela w najściślejszym z możliwych 
sensów całkowicie i jawnie nie lubi świata. 

Wszyscy dziecięcy bohaterowie książki mogliby zresztą – wzorem Bolesława 
Leśmiana – zawołać: „Takiż to świat! Niedobry świat! Czemuż lepszego nie ma 
świata?”, bo dzieci w opowieści Wolny-Hamkało są depresyjne, rozżalone i pełne 
egzystencjalnego niepokoju. Ich przygnębienie osiąga jednak apogeum, gdy po-
jawia się postać monstrum. Jest to nowa władczyni świata – jesień.

Aż przyszła jesień do miasta

I powiedziała: koniec światła

Koniec w ogóle sobie chodzenia w klapkach

Zabieram rowery i konfiskuję namioty

Deszcz wysyłam do roboty.

Ma być brzydko, czarno, szaro, ma być wielkie przeziębienie,

Czary mary, ma być katar i ból brzucha, i bakterie.

Zgnębieni perspektywą końca lata chłopcy reagują na zmianę pory roku pełnym 
melancholii smutkiem. Ich emocje zmieniają się jednak diametralnie w chwili, 
gdy spotykają w parku nieobliczalną, gniewną Adelę i natychmiast ulegają jej 
rewolucyjnej wyobraźni. We troje opracowują scenariusz buntowniczego per-
formansu: najpierw, zgodnie z propozycją Julka, dzieci topią telefony na znak 
zerwania kontaktu z rodzinami, a potem obmyślają plan zniszczenia niespra-
wiedliwego świata. 

Adela sądzi, że koniecznie należy naruszać obowiązujące w nim reguły; for-
mułuje w związku z tym pierwszą propozycję, od której zaczyna się tworzenie 
apokaliptycznego scenariusza: 

– A może wypalimy papierosa? – zawołała Adelka.  – Nikt nas nie upomni! 

– A może rozbijemy butelkę! – zawołał Julek – Nikt nas nie upomni!
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– A może rozbierzemy się do naga i będziemy na golasa biegać w listo-

padzie, z gołą głową i boso! – mówiła Adelka.

– A może pójdziemy do kina na film, w którym się całują sto osiem-

dziesiąt siedem godzin!

– No, teraz to przesadziłaś – powiedział Julek.

– No, naprawdę – potwierdził Franek – przesadziłaś, dziewczyno. 

Powinniśmy raczej spalić świat, bo jesteśmy ze świata niezadowoleni, 

zwłaszcza teraz, jesienią.

(Akurat – wrzasnęła jesień. – Akurat!)

– Dobra – odrzekły dzieciaki. – Dobra! Spalmy! […]

Pierwsza próba spalenia świata kończy się jednak niepowodzeniem, ponieważ 
jesień zalewa płonący stos śmieci deszczem. Gniewne dzieci nie rezygnują jednak 
z fantazmatycznej wojny, której obraz utrzymany jest w stylu inspirowanym filmem 
sensacyjnym – po stronie jesieni walczą trzy potwory: antropomorfizowany wiatr, 
gangster z łańcuchem, cały pokryty bliznami, z urwanym paluchem, oraz równie 
odrażający deszcz i chmura. Po stronie dzieci staje natomiast monstrualna istota 
zwana Bestią. Potwór ten, wyposażony w liczne kończyny i oczy, składa się, jak 
się okazuje, z rodziców dzieci i ich psów. Ostatecznie dziecięca rewolta odnosi 
zwycięstwo nad jesienią i cały świat zostaje skutecznie spalony – pożoga rozpo-
czyna się w parku od ułożonego przez Adelę i chłopców stosu, a potem obejmuje 
kolejne warstwy rzeczywistości: drzewa, budynki, mosty, sklepy, ostatecznie 
płoną nawet cmentarze.

Z nicości, która nastąpiła po zagładzie w ogniu, kosmos powstaje jednak 
na nowo. Pierwszy po zniszczeniu świata posiłek, przygotowany z resztek przez 
mamę Julka, powołuje rzeczywistość do nowego istnienia. Byt odtwarza się z od-
padów i szczątków, a choć nowy świat pochodzi z recyklingu, zdumiewa on dzieci 
swoją idealną świeżością, niespotykaną intensywnością wrażeń, doskonałością 
form i barw. Dzieci przez jakiś czas są grzeczne i szczęśliwe, ale ich spokój niesie 
zapowiedź kolejnego cyklu: pewnego dnia Adelę na nowo ogarnia pragnienie 
destrukcji, ku wielkiej radości obu chłopców. Kolejne epizody niszczycielskiego 
szału Adeli są jednak mniej spektakularne, naznaczone rosnącą akceptacją świata. 
W ostatnich zdaniach opowieści Adela „chce mieć przeszłość i przyszłość” i czuje, 
że jej dom jest wszędzie. Nietrudno odczytać tę nasyconą symbolami biblijnymi 
historię jako opowieść o wychodzeniu z dzieciństwa, o przemianach wyobrażeń 
i afektów dziecka, słowem – o dojrzewaniu. 

Zorganizowana przez dzieci apokalipsa okazuje się zatem koniecznym etapem 
procesu, którego punktem dojścia jest afirmacja świata. Ostatecznie nawet jesień 
staje się ich przyjaciółką; inicjalna niezgoda na świat ulega z czasem spontanicz-
nemu wygaszeniu. Wydaje się jednak, że etap kosmicznej pożogi był konieczny, 
by gniewne dzieci zaakceptowały rzeczywistość, którą przecież w pewien sposób 
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same powołały do ponownego zaistnienia. Kluczową rolę dla rekonstrukcji świata 
po pożarze odgrywa – co bardzo głęboko różnicuje historie Alicji i Adeli – postać 
macierzyńska oraz związany z nią motyw pożywienia, od którego rozpoczyna 
się ożywienie rzeczywistości: o ile scenę sądu w utworze Carrolla poprzedza 
rozmowa Alicji z Fałszywym Żółwiem, który śpiewa piosenkę o fałszywej zupie 
żółwiowej, sporządzonej, jak można sądzić, z jego własnego ciała, o tyle w Nikt nas 

nie upomni świat zmartwychwstaje dzięki mamie, która gotuje zupę pomidorową 
z odpadków, a zatem przeciwnie – przywraca życie temu, co obumarło. Dziecięce 
uniwersum przedstawione w utworze Wolny-Hamkało obywa się w zasadzie bez 
motywu „żrącej matki”, tak często obecnej w życiu dziewczynek, które nie lubią 
świata. Konstruując postać antagonistki, pisarka sięgnęła natomiast po motyw 
wiedźmy, która sprowadza na ziemię chłód, znanej choćby z baśni Królowa Śniegu 
Hansa Christiana Andersena czy z powieści Lew, czarownica i stara szafa C.S. Lewi-
sa. Macoszy aspekt tej postaci został jednak zatarty, co więcej – przezwyciężony 
w akcie następującej po zagładzie świata akceptacji nowego-starego porządku. 

Apokaliptyczne imaginarium jest w książce Wolny-Hamkało wyzyskane bardzo 
szeroko, staje się nadrzędną zasadą konstrukcji opowieści na poziomie fabularnym, 
stylistycznym i symbolicznym. W pełni prawomocne pozostają w odniesieniu do 
utworu podkreślane często w badaniach dwoistości motywu apokalipsy. Dariusz 
Czaja odnajduje we współczesnej polskiej myśli humanistycznej dwa modele 
apokalipsy, ufundowane na dwóch przeciwstawnych ujęciach końca świata: 

W pierwszym przypadku świat w obecnej postaci nie zasługuje na trwa-

nie, bo nie da się go lepiej urządzić, i dlatego też apokalipsa byłaby 

dla nas wyzwoleniem, w drugim, koniec przypomina zjawisko entro-

pii: przejawia się w stopniowym wytracaniu energii, braku nowych 

możliwości wewnątrz istniejących wzorców religijnych, politycznych 

i cywilizacyjnych. W pierwszym przypadku apokalipsa ma jednak w tle 

eschatologiczną nadzieję (obecna jest w niej, pomijana często, jasna 

strona apokaliptycznego przesłania – „Oto czynię wszystko nowe”, Ap, 

21,5), w drugim „koniec” brzmi zdecydowanie bardziej pesymistycznie 

i katastroficznie, niejasno też zbliża się do tych wizji starożytnych, 

w których świat miał zgorzeć w ogniu (ekpyrosis), zamykając w ten 

sposób pewien cykl i otwierając nowy [Czaja 16].

Mimo znacznego podobieństwa do tych właśnie wizji kosmicznej pożogi Nikt nas 

nie upomni więcej zawdzięcza pierwszej koncepcji apokalipsy – koniec świata jest 
wydarzeniem upragnionym i odnowicielskim, wyzwalającym spektaklem. „Bardzo 
mała apokalipsa” zarówno w książce Wolny-Hamkało, jak i we wszystkich pozo-
stałych realizacjach jest także następstwem gniewu i poczucia krzywdy; na świat 
sprowadza ją bunt, jest wyrazem resentymentu. W dziecięcych fantazmatach 
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o końcu świata ujawnia się z całą oczywistością ten rys piśmiennictwa apokaliptycz-
nego, o którym arcybiskup Carlo Maria Martini pisał w listach do Umberta Eco:

W apokalipsach wątkiem dominującym jest zwykle ucieczka od teraź-

niejszości, która druzgocząc aktualne struktury świata, wprowadziłaby 

przemocą definitywny porządek wartości, odpowiadający nadziejom 

i oczekiwaniom autora danej księgi. Gdzieś w tle piśmiennictwa apo-

kaliptycznego majaczą grupy ludzi cierpiące poważny ucisk religijny, 

społeczny i polityczny; nie widzą żadnego wyjścia w działaniu bezpo-

średnim, wybierają zatem ucieczkę – oczekiwanie czasu, w którym siły 

kosmiczne runą na ziemię, by zadać klęskę wszelkim wrogom. W tym 

sensie trzeba powiedzieć, że w każdej apokalipsie jest wielki potencjał 

utopijny i wielki ładunek nadziei, połączonej jednak z pełną rozpaczy 

uległością wobec teraźniejszości [22-23].

Jeśli jednak cierpiący ucisk są dziećmi, perspektywa dorastania może wzbudzić 
w nich nadzieję na wyzwolenie z opresji; taki ostatecznie wydaje się sens dzie-
cięcej apokalipsy, która poprzez gniew i zniszczenie świata prowadzi jednak do 
wyobrażonego odnowienia (symbolicznie: zaakceptowania) rzeczywistości. Tak 
więc „bardzo mała apokalipsa” w większości swoich realizacji poucza, że dziecięcy 
ból istnienia mija wraz z dzieciństwem. Nowy świat powstający na zgliszczach 
dawnego jest zwykle powrotem do wyjściowego stanu, choć sprowadzenie fan-
tazmatycznej katastrofy pozwala dziecięcej bohaterce uwolnić się na chwilę od 
gniewu, upokorzenia, bezradności i frustracji, nieodłącznie powiązanej z doświad-
czeniem społecznego statusu dziecka.

Połączenie motywu końca świata (kosmicznej pożogi) i dzieciństwa odnajdziemy 
jednak nie tylko w tekstach adresowanych do dzieci. Związek postaci dziecięcej 
i obrazów apokaliptycznych datuje się od starożytności; Sławomir Raube odnaj-
duje ów obraz w myśli Heraklita, w zaadaptowanej przez niego wersji niebywale 
archaicznego mitu o pożarze świata. Kosmiczna pożoga jest jednym z elementów 
przemian wiecznego ognia, który cyklicznie wyłania się i powraca, by zakończyć 
obecny etap istnienia świata i rozpocząć nowy. Jak pisze Raube, częściowo cytując 
ciemnego Heraklita , „Wieczność jest więc tłem, a »Życie jest dzieckiem rzucającym 
kości. Królestwo jest w ręku dziecka«” [262].
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ABSTRACT

Joanna Frużyńska

A (Very) Minor Apocalypse.  
The Destructive Phantasms of Angry Girls

This paper aims at analyzing the functions of apocalyptic themes in children’s literature. 

The main subject of research is the book by Agnieszka Wolny-Hamkało Nikt nas nie 

upomni (2016), presented in the context of earlier examples of the same theme: a girl who 

rebels against the world, both in literature for adult readers (for example in the ballad 

Romantyczność by Adam Mickiewicz) and in books written for children. In almost all of 

the analyzed works the conflict of the girl and her “stepmother” (or other negative figure 

of the mother) is presented as the emotional background of the phantasmagoric apoc-

alypse. In children's literature the archetype of a girl causing the end of the world is the 

title character of Alice’s Adventures in Wonderland by Lewis Carroll. In the further history 

of this literature a stable topic appears: “a child causing the end of the world”; in the pres-

ent article this topos is called “a (very) minor apocalypse.” The works referring to such 

tradition depict the character of an angry girl who fantasizes about the end of the world, 

thus overcoming feelings of injustice resulting from a difficult existential situation. In 

the representations of the end of the world imagined by a child, the positive aspect of the 

apocalyptic tradition is present usually – the world is re-emerging, often in a more perfect 

form, acceptable to the child.

keywords: Agnieszka Wolny-Hamkało, apocalypse, phantasm, childhood, girl, emotions


