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Uniwersytet Śląski w Katowicach

Emilii Kiereś odmiany czasu i drogi

Beni – wrażliwej na piękno słowa.

W naszej najnowszej literaturze dla czytelników w wieku przedszkol‑
nym i szkolnym wiele jest wybitnych nazwisk i niebanalnych osobowości 
pisarskich. Trudno opisać w jednym tekście wszystkie. Wymienię przeto 
choćby: Zuzannę Orlińską, Magdalenę Kulus, Katarzynę Wasilkowską, 
Joannę Preisner, Jakuba Bogusza, ale można by wyliczyć wielu innych.

Wśród nich Emilia Kiereś jest zjawiskiem zdecydowanie osobnym. 
Szybko stała się rozpoznawalna po głębi przesłania i języku, wyjątkowo 
bogatym, pełnym, naznaczonym zawsze jakoś odrębnie: czy to stylizacją 
archaiczną, czy też przesłaniem aksjologicznym. Jej opowieści zawsze 
kończą się dobrze, ale też zawsze zaskakująco i niebanalnie. 

W swoich książkach (poza Srebrnym dzwoneczkiem i Łowami) wpisuje 
fabułę w filozofię drogi i spotkania, często dotyka fenomenu czasu, a na 
przecięciu tych zjawisk sytuuje swych bohaterów i ich losy wplątane 
w wielką historię. Często pokazuje życie jako wędrówkę; czy jest to dro‑
ga w wielkiej przestrzeni, czy do wewnątrz człowieka, zawsze uboga‑
ca bohatera i czytelnika. Ta droga zawsze też prowadzi do spotkania1 
drugiego człowieka, związania z nim własnego życia, a dzięki temu – 
lepszego zrozumienia siebie i celu własnego istnienia. Można te opo‑
wieści traktować jako przejmującą przypowieść o ludzkim losie; i tak to 
zrozumie czytelnik dorosły, młodego porwie wątek przygodowy, dzięki 
któremu przekazywana prawda moralna stanie się oczywista. Autorka 
pisze bogatą, piękną polszczyzną, lekko archaizowaną, momentami po‑
etycką – nic więc dziwnego, że jej opowieść urzeka niezwykłym czarem 
zarówno małych, jak i dużych czytelników.

1 Zob. Człowiek, dialog, spotkanie. Wykład prof. Tadeusza Gadacza. http://www.geremek.
pl/index.php?id=377 [data dostępu: 15.11.2016].
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Już w debiutanckim Dzwoneczku pojawiły się sytuacje zapowiadające 
ten kierunek rozwoju pisarki, ale dopiero Brat stanowi pełną realizację 
projektu.

Brat to piękna, głęboko symboliczna baśń (z elementami legendy) 
o poszukiwaniu sensu życia i wędrówce do siebie oraz drugiego czło‑
wieka, a pokonywanie czasu i przestrzeni prowadzi do dojrzałości emo‑
cjonalnej oraz do wielkiej i czystej miłości. Można by ją nazwać odwró‑
coną przypowieścią o Kainie i Ablu, odwróconą, bo zazdrość o sukces 
brata nie prowadzi do bratobójstwa, lecz do ofiary i przebaczenia, a wra‑
żenie jest tym silniejsze, że narrator opowiada równolegle dzieje braci 
w dwóch kolejnych pokoleniach.

Osadzona w mitologii słowiańskiej, nie tylko przez imiona boha‑
terów: Nawojka, Derwan, Czabor, Dobiechna, Mir, Wir, ale także du‑
chy leśne i domowe, jak Bożęta (najmniejsze Bożątko cały czas dzielnie 
maszeruje za bohaterami dyskretnie, z daleka obserwując ich losy) czy 
Rodzanice, od razu wpisuje się w klimat legend o początkach państwa 
polskiego z cyklu wielkopolskiego. To wrażenie pogłębiają cudowne zio‑
ła: rozmaryn, ruta, bylica i inne, wszystkie o cudownej mocy, a wszystko 
dzieje się w lesie, który jest raz żywy, dobry, opiekuńczy, innym razem 
– zaklęty martwy, cichy, zawsze stanowiąc znakomite tło toczących się 
wydarzeń.

Już od pierwszego akapitu wchodzimy w pełen niepokoju nastrój 
znaczony lękiem, niepewnością i narastającym napięciem, które udziela 
się czytelnikowi śledzącemu losy dwóch braci o znaczących imionach: 
Mir i Wir.

Wir postanowił odkryć tajemniczy dramat wpisany w życie swego 
ojca Derewana, którego podejrzewa o infamię, Mir zatroskany o brata, 
nad którym matka Nawojka zleciła mu pieczę, wyrusza za nim. Wę‑
drówka trwa długo, a czas znaczony jest barwami świata zmiennymi 
o różnych porach roku. Opisy, choć zwięzłe, są bardzo malarskie i su‑
gestywne:

Płonące złotem modrzewie przykryły już ziemię dywanem świetlistych 
igieł, babie lato przelatywało nad polaną i czepiało się drzew. Świeciło słoń
ce, wiały wiatry, padały deszcze, a życie w chacie drwala szło naprzód2.

Po kolorystyce otoczenia wędrujący Mir poznaje odmiany czasu, idzie 
odważnie, uważnie obserwując otoczenie i wsłuchując się w dźwięki 
i głosy. Istotną naukę przekazuje Mirowi Wiedźma, mówiąc: 

2 E. Kiereś: Brat. Łódź 2011, s. 37.
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Wszystko zaś ma swój cel. Pamiętaj: idź prostą drogą, patrz uważnie, słu
chaj uważnie, nie pomijaj znaków. Świat mówi. Tylko tak możesz odnaleźć 
właściwą drogę3. 

Ta nauka jest wyraźna; dotyczy drogi, jaką ma iść nasz bohater – 
przez życie i do celu. Mir, którego imię oznacza umiłowanie pokoju, jest 
prawy, dzielny i wierny, będzie szedł prosto, czytając uważnie znaki 
przestrzeni i dzięki temu dojdzie do celu.

Czytelnik przeczuwa, że jeśli bracia pomyślnie przejdą próbę, zdejmą 
anatemę ciążącą na ojcu i sami odnajdą sens życia. Ta próba miłości, nie‑
złomności, honoru i odpowiedzialności za drugiego człowieka wypad‑
nie dla wszystkich bohaterów pomyślnie, choć przejdą wiele trudnych 
prób i pokus.

Mir i Wir wędrują odmiennymi drogami, sami bowiem są różni; nie 
jest to prosty kontrast, choć wyraźnie zaznacza się odmienność charak‑
terów, wyrażona także imionami. Wir idzie, by być wolnym, by poznać 
tajemnicę rodzinną, by uciec z leśnego świata, w którym żyje, i choć 
wielki puchacz mówi mu: Nie zmienisz losu, jaki ci jest pisany4, chłopiec 
nie słucha niczyich ostrzeżeń i daje się wciągnąć urokliwej Rusałce do 
wody. Tak czytelnik poznaje podwodny świat, którym włada Wodnik, 
a Wir zaczyna rozumieć, co stracił. Spod wody może go uwolnić tylko 
bliski krewny i Mir gotów jest oddać własne życie za brata, choć dzieli 
ich tafla wody uniemożliwiająca porozumienie. Ta scena uświadamia, 
jak trudne jest porozumienie z drugim człowiekiem. Jak często odgra‑
dzamy się od siebie niewidzialną „taflą wody”, jak trudno znaleźć słowa 
i gesty otwierające nas na bliskość z Innym. 

Pod wodą Wir dojrzewa emocjonalnie – tak jak w każdej baśni, ten, 
kto pobłądził, musi przejść próbę, która go odmieni. Powracając na zie‑
mię, odkrywa jej piękno i chłonie je wszystkimi zmysłami, odkrywa na 
nowo to, co wcześniej zdawało mu się zwyczajne: 

W pierwszym odruchu cofnął się od wody, potem odetchnął głęboko. Po
wietrze! Świeża trawa! Mokra ziemia! Trzciny! Rumianek! Jak to wszystko 
pachnie!5.

Takich zwięzłych, choć bardzo sensualistycznych i sugestywnych, 
opisów jest więcej, oddziałują one na wszystkie zmysły i czytelnicy nie‑
rzadko odczuwają to samo, co protagoniści.

3 Ibidem, s. 49.
4 Ibidem, s. 78.
5 Ibidem, s. 152.
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Mir idący, by pomagać bratu, spotyka życzliwego i tajemniczego pu‑
stelnika. Okazuje się, że to brat ojca pokutujący w lesie i wiedzący, że 
tylko pomoc bezinteresownie udzielona drugiemu człowiekowi pozwoli 
mu oczyścić się z dawnych win. To on jest banitą, a wina ciąży mu jak 
kamień młyński u szyi. Pokutując, zrozumiał, że na cudzej krzywdzie 
nie da się zbudować szczęścia. Zaczyna rozumieć niszczycielską siłę za‑
zdrości, która niewinnego brata skazała na wygnanie. Teraz on odda 
życie, by ratować bratanka, i tak odkupi swoją winę. To przesłanie mo‑
ralne jest największą siłą książki, w której brzmi czysto i prawdziwie, 
a pogłębiają je znakomite aforyzmy, będące prawdziwą ozdobą narracji.

*  *  *

Emilia Kiereś próbuje także oswoić dla młodego czytelnika czas6, 
pokazać jego tajemniczy wymiar, nieuchwytność oraz ludzką zależność  
od czasu, którego presji wszyscy doświadczamy. Niełatwo wyrazić isto‑ 
tę czasu, który jest, a zarazem go nie ma; jest konkretny i nieokreślony, 
tajemniczy i wewnętrznie sprzeczny, ponieważ inaczej odmierzają go 
zegar i kalendarz, a inaczej czyni to nasza świadomość.

Kwadrans to zbeletryzowany traktat filozoficzny o czasie, łączący 
elementy realizmu i baśniowości. Pisarka bardzo pięknie wprowadza 
czytelnika do warsztatu zegarmistrza, pokazuje niezwykły mechanizm 
zegara, by w końcu doprowadzić do spotkania z Zegarmistrzem Zegar‑
mistrzów. A pracownia zegarmistrzowska zdaje się świątynią czasu. 
Przyczyną sprawczą wszystkiego, co się dzieje, jest miłość rodzeństwa: 
Ludwiki i Jeremiego, i jak zwykle w książkach autorki Kwadransa, to ona 
bezpiecznie przeprowadza bohaterów przez czas i przestrzeń. Już sam 
tytuł książki kieruje nas w stronę trwania oraz przemijania. Jeremi i Lu‑
dwika są dziećmi wdowy ciężko pracującej na utrzymanie jako nauczy‑
cielka. W dodatku Ludwika cierpi na poważną chorobę serca i jej życie 
jest zagrożone, więc siedemnastoletni Jeremi podejmuje pracę w zakła‑
dzie zegarmistrza, który był przyjacielem zmarłego ojca, by pomóc mat‑
ce i zdobyć pieniądze na leczenie siostry. Ludwika myśli z dumą, że jej 
brat będzie „lekarzem zegarów”. A Jeremi od swego mentora usłyszał 
fascynującą opowieść o tym, że każdy człowiek ma własny zegar, nad 
którym pieczę sprawuje Zegarmistrz Zegarmistrzów – on bowiem decy‑
duje o czasie naszego życia. To jest pierwszy plan czasowy, jakieś „sto 
lat temu”.

A oto akcja rozgrywająca się na planie drugim. W tej samej starej ka‑
mienicy mieszka wraz z rodzicami dziesięcioletni Filip, chłopiec z nad‑

6 Zob. E. Klein: Czas. Katowice 1999. 
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wagą, mały samotnik, dociekliwy i inteligentny. W nowym mieszkaniu 
znajduje dziwny kluczyk, którego zagadkę koniecznie chce rozwiązać. 
Dom, w którym mieszka Filip, stoi naprzeciwko antykwariatu pełnego 
dawnych sprzętów i starych książek. Czytelnik rozpoznaje w nim dawny 
zakład zegarmistrzowski, ten sam, w którym niegdyś uczył się Jeremi. 
Teraz Filip, jak kiedyś Ludwika i Jeremi, ulega urokowi starych zegarów 
i antykwariatu. Tak splotą się przedziwnie dwie epoki: dzięki zegarom 
oraz młodym wszędobylskim dziewczynkom i chłopcom, którzy chcą 
rozwikłać zagadkę czasu. Wynoszą z tego doświadczenia jedno ważne 
przesłanie: nie wolno trwonić godzin, minut, nawet sekund, bo dane są 
nam tylko raz.

*  *  *

Ale rzeka też płynie, podobnie jak czas, a słowo płynąć odnosi się jed‑
nako do rzeki i czasu. Życie ludzkie wpisane w meandry Rzeki – temat 
już tyle razy poruszany w literaturze, w prozie Emilii Kiereś zaskakuje 
świeżością i głębią ujęcia.

Oto młody Kilian, syn Gedeona z Gór, wyrusza na poszukiwanie 
zaginionego ojca, który udał się na wojnę obronną. Kilian musi zdobyć 
Najwyższy Szczyt pasma górskiego i sądzi, że to jest jego najtrudniejsze 
zadanie, okaże się jednak, że będzie to dopiero początek prawdziwych 
trudów i skrajnych niebezpieczeństw. Chłopak posuwa się wzdłuż rzeki, 
która z biegiem nurtu potężnieje i zmienia się, a on sam też dojrzewa. 
Przestrzeń zaskakuje go licznymi niebezpieczeństwami, najgorsze jednak 
jest zło, którego nośnikiem są ludzie. Niełatwo ich rozpoznać i w tym 
tkwi największe zagrożenie. Zmanipulowany i wykorzystany, Kilian nie 
pozna nawet największego wroga swego Ojca – Sambora. Własna sła‑
bość i naiwność zgotują mu niejedną przykrą niespodziankę.

Bogata symbolika rzeki przydaje narracji tajemniczości. Gdy Kilian 
dojrzy z Najwyższego Szczytu rzekę, poczuje nieznane wcześniej wzru‑
szenie: 

Serce biło mu szybko, aż mu brakło tchu. Jego wzrok pobiegł wzdłuż rzeki, 
która nikła w oddali, rozpływając się w jasne niebo. 

– Dokąd płynie ta rzeka – zastanowił się. Co jest za horyzontem? Dla
czego nigdy dotąd nie miałem potrzeby tego wiedzieć?7. 

Nie zdaje sobie jeszcze sprawy, iż odchodząc od źródła, ale i od Mat‑
ki, ku nizinom, przekracza granicę tego, co własne i bezpieczne, a wkra‑

7 E. Kiereś: Rzeka. Łódź 2014, s. 19.
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cza na drogę prowadzącą ku najcięższym doświadczeniom – i do we‑
wnętrznej przemiany, i do dorosłości. Jednak Matka oraz początek staną 
się punktem odniesienia na całe życie.

Rzeka swe źródło ma w górach i zrazu płynie szybko, jest bystrym 
potokiem, potem się poszerza i uspokaja, robi się coraz szersza i przeci‑
na krajobraz, a na horyzoncie łączy się z niebem. Gdy wpada do morza, 
zatraca się w nim i ginie. Jej nurt czysty i przejrzysty ciemnieje, robi się 
mętny i złowrogi, wtedy Kilian z lękiem pyta samego siebie: 

Żebyś ty wiedziało, źródełko, myślał, co się z tobą stanie po drodze! Wypły
wasz z gór jasne i czyste, a w końcu stajesz się taką ponurą, mętną rzeką. 
Gdybyś wiedziało, przestałobyś bić spod skał8. 

Rzeka to metafora ludzkiego losu i Kilian to przeczuwa. Ten fragment 
kojarzy się z Tryptykiem rzymskim Jana Pawła II z fragmentem o strumie‑
niu, z tą zdumiewającą prawdą, że jeśli chcesz dojść do źródła, musisz 
iść pod prąd.

Wrażliwy chłopiec dochodzi do tego odkrycia sam i jest to jeden 
z najbardziej przejmujących momentów w książce: 

Z nami jest tak samo, pomyślał. Opuszczamy dom, idziemy przed siebie, 
przestajemy być beztroscy; rośniemy, odpływamy coraz dalej, wchłaniamy 
w siebie to, co napotykamy po drodze, zmieniamy się. Wpadamy w bezkres‑ 
ne morze, w które wpada tyle innych rzek, ślad może po nas zaginąć9. 

Kilian jest wrażliwym, myślącym chłopcem, niczego nie robi bez‑
refleksyjnie, brak mu jedynie doświadczenia. Ale z przeżytych opresji, 
z przygód dobrych i złych wyciąga wnioski. Dlatego w końcu odnaj‑
dzie ojca i powróci do matki, ale zarazem znajdzie własne szczęście, 
które będzie miało na imię Łucja. Z nią połączy go takie uczucie, jakie 
przed laty połączyło jego rodziców. Teraz właśnie będzie szedł pod prąd,  
by dojść do źródła, a jak pamiętamy z Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II, 
ta wędrówka też ma swoją skalę trudności.

Rzeka to opowieść o odkrywaniu siebie, o prowadzącej do własnej 
dojrzałości drodze, która wymaga wykonania ciężkiej pracy wewnętrz‑
nej. Zagubiony w świecie zła, młody człowiek może stracić zdolność roz‑
poznawania prawdy i dobra, gdy walcząc po stronie wroga podniesie 
w końcu miecz na własnego ojca. Wtedy jego przyjaciel i przewodnik 
– sokół, tłumaczy mu, że błąd popełniony nieświadomie nie jest zdra‑

8 Ibidem, s. 89.
9 Ibidem, s. 138.
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dą ani grzechem. Piękna ta sentencja, wpleciona w narrację, pogłębia 
ją, przydaje jej znaczeń. Nie jest to jednak moralizatorstwo, lecz konse‑
kwencja czynów i myśli.

Rozlewny tok opowieści chwilami niespodziewanie staje się dy‑
namiczny, zwłaszcza wtedy, gdy Kilianowi grożą niebezpieczeństwa. 
Wówczas bardzo przyspiesza rytm, a słowa oddające niepokój narastają 
ilościowo, tworząc nastrój. Klimat budują także opisy przyrody: 

Jechali wśród szmaragdowych traw, potok szumiał i bulgotał żwawo i ra
dośnie, góry, oświetlone zachodnim słońcem, stawały się coraz bardziej fio
letowe. Od wody wiało chłodem, od ziemi zaś biło ciepło, wokół pachniało 
rozgrzanym lasem10. 

Nie są one zbyt rozbudowane, raczej zwięzłe, ale bardzo sensuali‑
styczne, a przede wszystkim malarskie i nasycone światłem. Ten sen‑
sualizm stanowi również cechę prozy Emilii Kiereś, a jest on tak przej‑
mujący, że przeżycie zmysłowe protagonisty staje się niemal udziałem 
czytelnika.

Kilian pochodzi z rodu Sokołów, jego przewodnikiem jest sokół, ptak 
mądry, szybki i zwinny. Chłopak nosi koszulę wyhaftowaną w sokoły, 
która chroni go przed złem. Sokół symbolizuje majestat, wzniosłość 
i szlachetność; to ptak królewski, więc dobrze mu zaufać. Jego wrogiem 
jest kruk symbolizujący niepokój, śmierć i okrucieństwo. I na tym pozio‑
mie także będzie się toczyć walka dobra ze złem.

Ta proza jest gęsta od symboli: woda, ogień, sokół, mądra staruszka, 
kruk, słońce, jabłoń. Niby od dawna obecne w literaturze, tu zyskują 
świeżość, i barwą zadziwiają, i dynamiką, tworząc zaskakujące kontras‑ 
ty oraz budując nowe znaczenia. 

Kilian w końcu odnajdzie ojca, pomoże mu odzyskać pamięć i razem 
powrócą do domu, a po drodze w zagrodzie Wita spotka Łucję, swoją 
miłość, i to także określi jego drogę życiową. Gdy wraca do matki, jest 
dużo wyższy od niej, ale jej nie przewyższa, tylko do jego uczuć dołącza 
nowe: czułość. Jest już dorosły, gotowy do budowania własnego życia, 
zauważa jednak, że w oczach rodziców wciąż trwa ta sama miłość, którą 
pamięta od dzieciństwa. I tak trwa to, co jest stałe, a zmienia się to, co 
zmienne.

Rzeka ma wszystkie wyznaczniki gatunkowe klasycznej baśni. Jest 
walka dobra ze złem, są siły przyrody współdziałające z bohaterem,  
jest talizman (koszula chroniąca tego, który ją nosi), zwierzę wspomaga‑
jące człowieka, bohater piękny i młody, z którym współgrają siły przy‑

10 Ibidem, s. 183.
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rody, i jego przeciwnik brzydki i zły. Ale ten w końcu przegrywa. Boha‑
terowie noszą imiona znaczące, zaczerpnięte z różnych kultur. A jednak 
od tradycyjnej baśni różni ją sposób ujęcia tematu oraz głębsze zamyśle‑
nie nad ludzkim istnieniem. I właśnie tym Rzeka zbliża się do opowiast‑
ki filozoficznej. 

Rzeka stanowi zarazem parabolę ludzkiego losu i adresowana jest do 
wielu odbiorców, młody czytelnik śledzić będzie z zaciekawieniem akcję 
oraz perypetie protagonisty, dorosły zaduma się nad własnym życiem, 
zacznie szukać jego źródła.

*  *  *

Najnowszą książką Emilii Kiereś jest Haczyk, w której autorka po‑
wróciła do tematyki Kwadransa i czasu. I znów narracja prowadzona jest 
w dwóch nurtach temporalnych i pokazuje, jak przeszłość uzupełnia teraź‑
niejszość, a nawet decyduje o kształcie przyszłości. W każdym z czasów 
są najmłodsi, starsi i najstarsi, zmieniają się oni w zależności od upły‑
wających lat, toteż możemy ich zachowanie obserwować w różnych epo‑
kach, dostrzegając, jak przekształca się nie tylko ich postać zewnętrzna, 
ale również psychika.

Jeden ciąg wydarzeń przypada na sierpniowe dni 1939 roku, już na‑
znaczone nadchodzącą wojną, drugi − na letnie miesiące 2012 roku. Ale 
wszystko zaczyna się od bardzo nastrojowego obrazu skalnej pieczary 
w chmurach, pieczary, do której zmierzają ćmy. W tej pieczarze tajem‑
nicze postaci, piękne, smukłe, o gotyckich dłoniach plotą barwny kilim, 
bez początku i bez końca, który w całości znany jest tylko Najwyższemu. 
Ludzkie losy, powikłane i duchowo antynomiczne, całe zanurzone są 
w tym kilimie, każda nitka to czyjeś życie. Niesamowity nastrój pogłę‑
biają ćmy będące łącznikami między światem realnym a światem fanta‑
stycznym. Mają łagodne barwy, choć w mroku są pełne lśnień, w dotyku 
zaś wydają się aksamitne.

*  *  *

Sierpień 1939 rok to młodość Huberta Szelewy, zafascynowanego 
fotografią i jej niezliczonymi możliwościami. Znalezione przypadkiem 
dziwne turkusowe szkiełko, które chłopiec będzie chciał zamocować 
w obiektywie ojcowskiej exakty, cennego aparatu fotograficznego, nie‑
pokoi go i zachwyca, a podobny nastrój udziela się też czytelnikowi. 
Inna fascynacja chłopca to piękny marki Citroën Traction Avant (był to 
model zapowiadający rewolucję na rynku motoryzacyjnym), jeżdżący po 
Warszawie i stanowiący przedmiot młodzieńczych marzeń.
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Hubert z upodobaniem przebywa w zakładzie zegarmistrzowskim 
wuja Jeremiego, gdyż urzeka go tajemnica zegarów gęsto obwieszających 
zakład. A Jeremiego – teraz już starszego pana – poznaliśmy w Kwadransie, 
gdy terminował u doświadczonego zegarmistrza. Hubert zaś jest synem 
chorej na serce Ludwiki. To wujowi chłopiec pokaże znalezioną turku‑
sową soczewkę, która zmienia tajemniczo oglądane przedmioty, prosząc, 
by wykorzystując „pożyczoną” od ojca exaktę, wypróbował działanie 
szkiełka, zbliżonego wielkością do obiektywu aparatu. To szkiełko zmie‑
nia obraz w exakcie, to, co widać na matówce, nie jest rzeczywistością, 
lecz projekcją innego czasu. Ewakuacja z Warszawy ostatniego sierpnia 
zamknie tę część opowieści, a Hubert wyjeżdżający z matką w nieznane 
zabierze z sobą wiele tajemnic i znaków zapytania.

*  *  *
Lato 2012 roku to okres pięknej przyjaźni Weroniki i Karola, nastolat‑

ków mieszkających w Warszawie, w starej, tajemniczej willi, oplecionej 
gęstym bluszczem, ozdobionej podniszczonymi płaskorzeźbami, w któ‑
rych uważny obserwator dostrzeże Mojry. Karol niedawno stracił ojca, 
a Weronika ma pełną rodzinę i dwoje rodzeństwa. Ich przyjaźń oparta 
jest na wzajemnym zaufaniu, wspólnym przeżywaniu przygody i dzie‑
leniu codzienności. Weronika zazdrości Karolowi ciszy w mieszkaniu, 
on – gwaru i ciepła jej domu. Łączy ich też pasja fotograficzna, zagadki 
starych zdjęć z rodzinnych albumów fotograficznych i tych, które wy‑
wołują w ciemni urządzonej w piwnicy, gdzie w starej walizce, pamięta‑
jącej dawnych mieszkańców willi, znaleźli rolkę niewywołanego filmu. 

Ważną rolę odgrywa też książka, stare wydanie Don Kichota Cervan‑
tesa, które trafia do Weroniki w ramach akcji bookcrossing („Szukamy 
domu”), gdy bibliotekarka pani Basia usuwa z księgozbioru najstarsze 
wydania:

To była naprawdę stara książka! Tekturowa sztywna okładka, osłonięta fo
liową biblioteczną obwolutą, miała wytarte, pogięte narożniki; na ilustracji 
widać było leżącego na ziemi chudego konia i koziołkującego w powietrzu 
jeszcze chudszego rycerza, a wszystko to na tle wiatraka.

Dziewczynka uśmiechnęła się do siebie rozbawiona. Uchyliła okładkę 
i zajrzała na stronę tytułową, tak jak ją nauczyła pani Basia. Data wyda
nia: 1931. Jak dawno!11.

W tej książce znajdzie się koperta ze starymi fotografiami, wyblak‑ 
łymi, pożółkłymi, najwyraźniej pochodzącymi z tej epoki, co książka. 

11 Ibidem, s. 28.
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Później jeszcze Basia zauważy, że na książce jest dedykacja: Najdroż
szemu Synkowi w dniu dziesiątych urodzin – Rodzice 25 czerwca 1937, i tak 
otrzyma wskazówkę dotyczącą pochodzenia Don Kichota. Ta dedykacja 
obudzi w dziewczynce ciekawość. Zacznie się zastanawiać, kim był ten  
chłopiec.

Dzieci dotykają spraw nieznanych, zaledwie przeczuwanych, prze‑
konane, że otacza je świat zjawisk, których nie rozumieją lub nie widzą, 
że dotykają czegoś niesamowitego, jak świat ze starych fotografii, oglą‑
danych, lecz nierozumianych. Karol jest bardziej refleksyjny, wyciszony, 
Weronika – dociekliwa i dynamiczna. Może dlatego świetnie się uzupeł‑
niają i rozumieją.

Kim był ten chłopiec, do którego należała książka – myśli cały czas 
Weronika – miałby teraz 85 lat? Ta książka wzbudzi w dziewczynce za‑
interesowanie przeszłością, weźmie stare albumy fotograficzne i zoba‑
czy przedwojenną Warszawę. W ten sposób trafi na trop prowadzący do 
zrozumienia zdjęć z biblioteki.

Ale to nie jedyna zagadka Haczyka, bo dzieci niepokoi też stary citro‑
ën, często zatrzymujący się przed ich willą, z którego ktoś najwyraźniej 
obserwuje dom i jego mieszkańców. Przez własną nieuwagę Weronika 
została nawet, na szczęście niegroźnie, potrącona przez ten samochód. 
Niepokoją je też ćmy towarzyszące im na każdym kroku, a przede wszyst‑
kim turkusowe szkiełko, które wpadło w ich ręce w dziwny sposób.

*  *  *
Tę pełną niepokoju, ale zarazem intrygującą akcję przerywa scena 

bardzo tajemnicza, choć trochę statyczna: oto znów widzimy trzy po‑
staci pochylone nad kilimem wykonujące swoją „odwieczną pracę”. To 
znane nam już Parki tkające ludzki żywot. Nie dotykają ich „ludzkie 
lata”, a do nich latają tajemnicze ćmy, motyle nocy, opowiadając o tym, co 
robią ludzie. Jedna z postaci wprowadziła chaos w przeplot, ponieważ 
widząc, co się dzieje na ziemi (II wojna światowa), jak strasznie rwą się 
ludzkie nici, upuściła łzę, co spowodowało zerwanie przeplotu i wie‑
le komplikacji. Scena ta pozornie oderwana od akcji i spowolniająca ją 
przynosi zarazem wyjaśnienie. Owe turkusowe szkiełko to właśnie łza 
jednej z postaci, łza wiążąca przeszłość i przyszłość, póki losy osób, które 
zetknęły się ze szkiełkiem, nie splotą się – wszystko jest zagrożone, ale 
gdy się przeplotą, wszystko wróci do dawnego ładu. Uratować ten prze‑
plot może tylko tytułowy haczyk, cudownie wprowadzający potrzebny 
ład w splątane nici. 

Tajemniczość i piękno owej „odsłony” doskonale podkreślają ilustra‑
cje, które wykonała sama autorka. Ćmy uchwycone w locie i tak natu‑ 
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ralne, że chciałoby się dotknąć ich aksamitnych skrzydełek, smukłość 
świec, chybotliwość ich płomienia, jak lejtmotyw rozsnute są w całej 
książce, tworząc z treści i formy całość nastrojową i doskonałą.

Z Haczyka płyną ważne przesłania znakomicie wkomponowane 
w treść książki, że warto być uważnym i 

wyciągać naukę z przeszłości, a przyszłość tworzyć w teraźniejszości […]. 
Żyć wśród ludzi, którzy są przy nas. Także po to, żebyśmy mogli ich pa
miętać, kiedy ich zabraknie12. 

I że nie jesteśmy sami, a wszystko, czego dziś nie rozumiemy, w koń‑
cu się wyjaśnia i splata. Tak jak splotą się w końcu losy wszystkich bo‑
haterów książki, połączone przemyślnie i pięknie piórem poznańskiej 
pisarki.

Omówione w tym tekście książki Emilii Kiereś łączą się z mitem po‑
czątku. Pokazują młodemu człowiekowi sytuację protagonisty w świecie 
i wskazują, jak jego obecne położenie wiąże się z tym, co było kiedyś, 
a zarazem wpływa na to, co kiedyś będzie. Relacja z drugim człowie‑
kiem wiedzie zawsze do nadziei – i to jest podstawowy kierunek drogi, 
którą autorka prowadzi swą narrację. Dreszczyk emocji i niepokoju, to‑
warzyszący losom bohaterów, przydaje książkom atrakcyjności. Autorka 
sama ilustruje swoje książki i to sprawia, że stanowią one doskonałą, ar‑
tystycznie przemyślaną w każdym szczególe całość ikonolingwistyczną, 
choć niektóre ilustracje chciałoby się wyjąć z książki, oprawić w ramę 
i powiesić na ścianie – zwłaszcza jasno świecące chybotliwym płomie‑
niem trzy świece, rozjaśniające ciemne tło, oraz barwną ćmę lecącą 
w stronę najwyższego płomienia. 

12 Ibidem, s. 214.


