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Karolina Jędrych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Gry fikcja – rzeczywistość  
w cyklu Pan Kleks 

Jana Brzechwy

O książce Akademia pana Kleksa Jana Brzechwy napisano już niejedno, 
czy to z punktu widzenia nauczyciela, dydaktyka literatury, historyka li‑
teratury dziecięcej i młodzieżowej, czy też badacza twórczości Brzechwy. 
Pisano o baśniowości tej powieści, jej autotematyzmie, innowacyjności, 
absurdzie i nonsensie, łączono powstanie Akademii… z II wojną świato‑
wą. Tę ostatnią interpretację w bardzo przekonujący i pogłębiony sposób 
rozwija Małgorzata Wójcik ‑Dudek w wydanej niedawno książce W(y)czy
tać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci 
i młodzieży1. W swoich śmiałych analizach łączy świat przedstawiony tej 
powieści nie tylko z wojną jako taką, ale również z Holocaustem. Wójcik‑
 ‑Dudek zajmuje się jednak nie tylko Akademią…, lecz także nieco zapo‑
znanymi już Podróżami oraz Tryumfem pana Kleksa. O ile druga powieść 
o przygodach Ambrożego Kleksa pozostaje jeszcze w świadomości od‑
biorcy dzięki filmowi zrealizowanemu przez Krzysztofa Gradowskiego 
(premiera w 1986 roku), o tyle Tryumf… wydaje się istotnie powieścią, 
której – jak napisała Wójcik ‑Dudek – nikt nie czyta.

Pamiętając o nowym odczytaniu całego cyklu powieściowego o Am‑
brożym Kleksie oraz starszych jego interpretacjach, chciałabym jednak 
i ja powrócić do niego na chwilę, zwłaszcza że temat ten znajduje się 
w kręgu moich zainteresowań badawczych. Dla mnie cały cykl Pan Kleks 
jest opowieścią o ścierających się dwóch żywiołach, dwóch punktach wi‑
dzenia, a nawet dwóch gatunkach literackich – opowieści fantastyczno‑

1 M. Wójcik ‑Dudek: W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI 
wieku dla dzieci i młodzieży. Katowice 2016.
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naukowej i baśni, technologii oraz pisma. Pierwszy biegun tej opozycji 
reprezentuje sztuczny człowiek – Alojzy (Kukuryk, potem: Bąbel), dru‑
gi zaś – profesor Kleks i jego uczniowie. O androidzie Alojzym oraz 
o niepiśmiennych technokratach z Przylądka Aptekarskiego i Patentonii 
intepretowanych za pomocą teorii Neila Postmana z Technopolu ukazały 
się dwa moje artykuły2. W tym tekście chciałabym powrócić do baśni, 
baśniowości i fantazji, a zwłaszcza do zdolności przemieszczania się nar‑
ratora i bohaterów utworów między różnymi opowieściami. Skupię się 
w tym tekście na grze fikcja – rzeczywistość obecnej w całym cyklu pod 
wspólnym tytułem Pan Kleks.

Ciekawostką jest fakt, że sam Brzechwa miał zdolność płynnego, acz‑
kolwiek jedynie mentalnego, przemieszczania się między światem rze‑
czywistym a światem bajkowym:

Pracował przy otwartych drzwiach i twierdził, że odgłosy zwykłej 
domowej krzątaniny nie tylko mu nie przeszkadzają, ale nawet po‑
magają. Miła mu była świadomość, że dokoła toczy się normalne 
życie i że wystarczy przekroczyć próg pokoju, aby z krainy fantazji 
wrócić do realnego świata. Świata tak pociągającego i pełnego nie‑
spodzianek. 

– Ciekawe, jaka dziś mnie czeka niespodzianka? – zastanawiał 
się od rana3.

Przekraczając granice świata realnego i baśniowego, Jan Brzechwa wy‑
kreował pełen niespodzianek powieściowy świat Pana Kleksa. W obrębie 
świata przedstawionego bajka miesza się tu z rzeczywistością; co więcej 
– bajka nie ukrywa, że jest „tylko bajką”. W cyklu Pan Kleks autor

swobodnie operuje kategoriami fikcyjności i realności tego świa‑
ta […]. Z jednej więc strony czytelnik ma pełne złudzenie obecno‑
ści w tym fantastycznym świecie, z drugiej – docierają do niego 
komunikaty o jego nieprawdziwym istnieniu4. 

Gra fikcja – rzeczywistość rozpoczyna się już w rozdziale pierwszym 
Akademii…, którego tytuł: Ta oraz inne bajki, stanowi wyraźny komunikat 

2 Zob. K. Jędrych: „Akademia Pana Kleksa” w XXI wieku. „Język Polski w Szkole IV–VI” 
2010/2011, nr 2; Eadem: Technopol w krainie wyobraźni. O „Podróżach Pana Kleksa” Jana 
Brzechwy. W: „Filoteknos”. T. 5. Red. J. Deszcz ‑Tryhubczak, D. Michułka, R. Waksmund. 
Wrocław 2015.

3 J. Brzechwa: Coś z kuchni. W: Akademia pana Brzechwy. Wspomnienia o Janie Brzechwie. 
Red. A. Marianowicz. Warszawa 1984, s. 99.

4 A. Szóstak: Od modernizmu do lingwizmu. O przemianach w twórczości Brzechwy. Kra‑
ków 2003, s. 243.
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skierowany do czytelnika; historia, jaka za chwilę się rozpocznie, właśnie 
ta historia, jest bajką5. Świat, który będzie opisywany, oraz bohaterowie 
owej historii należą do świata fikcji literackiej. Dodatkowo budowa owej 
fikcji nie będzie oparta na zasadzie prawdopodobieństwa (jak zbudowa‑
na jest powieść realistyczna). 

Zaznaczoną w tytule rozdziału fikcjonalność rozpoczynającej się 
historii rozbija jednak jej realistyczny początek. Zamiast typowego dla 
bajki „Dawno, dawno temu…” w Akademii… mamy budzący skojarzenia 
z powieściami Charlesa Dickensa wstęp:

Nazywam się Adam Niezgódka, mam dwanaście lat i już od pół roku je
stem w Akademii pana Kleksa. W domu nic mi się nigdy nie udawało. Za
wsze spóźniałem się do szkoły, nigdy nie zdążyłem odrobić lekcji i miałem 
gliniane ręce6.

Zaraz jednak sam narrator przypomina nam, iż znajdujemy się w baj‑
ce. Akademię pana Kleksa otacza mur, w którym mieszczą się furtki 
prowadzące do rozmaitych sąsiednich bajek, z którymi pan Kleks jest w bardzo 
dobrych i zażyłych stosunkach (I, 9). Mimo że furtki zwykle pozostają za‑
mknięte, uczniom pana Kleksa zdarza się w razie potrzeby odwiedzić 
inną bajkę. Najsłynniejsza7 jest wyprawa Adasia Niezgódki po zapałki 
dla profesora Kleksa do bajki o Dziewczynce z zapałkami, podczas której 
chłopiec spotyka samego Hansa Christiana Andersena. Autor historii, 
widząc, iż Adasiowi żal jest zmarzniętej Dziewczynki, mówi:

Nie lituj się nad tą dziewczynką. Jest ona biedna i zziębnięta, ale tylko na 
niby. Przecież to bajka. Wszystko tu jest zmyślone i nieprawdziwe. 

I, 9

5 Maciej Kawka interpretuje tytuł tego rozdziału jako metatekstową oraz odautor‑
ską wypowiedź, która oznacza: „Powiem wam teraz tę bajkę, która zaraz nastąpi, oraz 
usłyszycie ode mnie inne bajki”. M. Kawka: Metatekst i metajęzyk w „Panu Kleksie” Jana 
Brzechwy. „Rocznik Naukowo ‑Dydaktyczny” 1991, z. 138, s. 135.

6 J. Brzechwa: Pan Kleks. Akademia. Podróże. Tryumf. Warszawa 1985, s. 7. Wszystkie 
cytaty podaję za tym wydaniem. Kolejne cytaty z powieści będę podawała w tekście, 
w nawiasie okrągłym, cyfrą rzymską oznaczając numer tomu (I – dla Akademii, II – dla 
Podróży, III – dla Tryumfu).

7 Poza tym bohaterowie wyprawiali się jeszcze do bajek: Kot w butach (po parę bu‑
tów i kota), O Łysej Górze (po miotłę), Śpiąca królewna i siedmiu braci (aby zastąpić braci 
królewny), bajki o trzech wesołych krasnoludkach (po zielony płyn przywracający pa‑
mięć), O Królewnie Żabce (celem poszukiwania skarbów), O słowiku i róży (na naukę słowi‑
czego śpiewu), O rybaku i rybaczce (aby znaleźć nowy dom dla ryb i żab z wyschniętego 
stawu Akademii).
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Raz jeszcze podkreślona została „samoświadomość” oraz fikcjonal‑
ność bajki. Ponadto zauważmy, że autor ma możliwość fizycznego prze‑
bywania w napisanej przez siebie historii – Andersen przebywa w baśni 
Dziewczynka z zapałkami. Adaś Niezgódka, narrator Akademii…, również 
znajduje się w „bajce o Akademii”, jest ponadto nie tylko osobą opowia‑
dającą, ale także uczestnikiem wydarzeń.

Uczniowie Ambrożego Kleksa lub postacie z innych bajek odwiedza‑
ją się nawzajem nie tylko wtedy, kiedy potrzebują jakiegoś przedmiotu 
lub pomocy. Gdy oko pana Kleksa wraca z księżyca, profesor zaprasza 
do siebie wszystkie sąsiednie bajki, by opowiedzieć im historię o księ‑
życowych ludziach. Bohaterowie bajek przybywający do Akademii to, 
zgodnie ze słowami Adasia Niezgódki, postacie, które dzisiaj można oglą
dać tylko w teatrze lub w kinie (I, 75). Narrator chyba nieświadomie – ko‑
lejny już raz – potwierdza nierzeczywistość swoich przygód w szkole 
pana Kleksa. 

Uczeń doktora Paj ‑Chi ‑Wo nie ogranicza się jedynie do pozostawania 
w dobrych stosunkach z sąsiednimi bajkami ani do bycia bohaterem baj‑
ki o Akademii swego imienia. Niemal na początku opowiadania Adasia 
Niezgódki dowiadujemy się, że profesor ma własne bajki, które Adaś 
poznaje dopiero znacznie później (I, 11). Kleks pozostaje także w bardzo 
ścisłym związku z Niezwykłą opowieścią Mateusza – bajką o księciu prze‑
mienionym w ptaka, która miała własny, osobny początek oraz środek, 
natomiast skończyła się dopiero w bajce o Akademii. Pan Kleks bowiem 
nabył Mateusza na targu w Salamance, w ten sposób przenosząc księcia‑
 ‑ptaka z jego bajki do swojej. Co ciekawe, Ambroży Kleks niezupełnie 
wierzy w historię Mateusza, podważa jej prawdziwość, ale nie neguje 
własnego istnienia:

Z bajkami bywa rozmaicie […]. Są tacy, którzy na przykład uważają, że ja 
też jestem zmyślony i że moja Akademia jest zmyślona, ale mnie się zdaje, 
że to nieprawda.

I, 22

O baśniowym (tak, baśniowym, nie bajkowym – chodzi tu bowiem 
o utwór literacki zapisany, nieistniejący w tradycji ustnej) charakterze 
pana Kleksa świadczą nie tylko jego „osobliwości” oraz szczególne, nie‑
mal nadprzyrodzone zdolności. Przypuszczenia co do jego pochodzenia 
włączają go w kulturę pisma, czy raczej – samego pisania. Adaś Nie‑
zgódka domniemywa, iż profesor powstał z rozgniecionego atramentowego 
kleksa i dlatego tak się nazywa (I, 31). Wraz z końcem opowieści okazuje 
się jednak, że nie z kleksa pan Kleks powstał, lecz z guzika od cudow‑
nej czapki bogdychanów, tej samej, która umożliwiła księciu Mateuszo‑
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wi przemianę w ptaka. Widzimy więc raz jeszcze, jak zazębiają się obie 
bajki. Niezwykła opowieść Mateusza niejako umożliwiła powstanie bajki 
o Akademii pana Kleksa, gdyż z zagubionego magicznego przedmiotu 
należącego do opowieści o księciu i królu wilków powstał główny boha‑
ter Akademii…. Ożywiony guzik zabiera szpaka do swojej opowieści. 

Postacią, która łączy obie bajki, jest nie tylko Ambroży Kleks. Cudow‑
ną czapkę dostarczył Mateuszowi tajemniczy mędrzec – doktor Paj ‑Chi‑ 
‑Wo, ten sam, który był nauczycielem profesora Kleksa. Postać ta przewi‑
ja się w całym cyklu jako autorytet Kleksa, niedościgniony mentor. 

Czy jednak rzeczywiście pan Kleks był prawdziwym guzikiem od 
czapki bogdychanów? Słowa samego profesora temu przeczą: Dawniej 
umiałem przybierać tylko postać przedmiotów martwych, jak guzik od czapki 
bogdychanów albo flaszka atramentu (III, 265). Możemy więc przypuszczać, 
że autentyczny guzik to ten, który przebrany za listonosza Alojzy Bąbel 
doręcza Adasiowi Niezgódce w Tryumfie…, pan Kleks zaś wraz z koń‑
cem Akademii (i bajki o niej) przybiera postać owego guzika, by bajka 
o Mateuszu także mogła otrzymać swoje zakończenie. 

Szpak przemienia się jednak nie w księcia, lecz w szpakowatego 
pana. Rozdział rozpoczynający Akademię… nosił tytuł Ta oraz inne bajki. 
Kończący – Pożegnanie z bajką – stanowi klamrę całej opowieści. To tutaj 
gra fikcja – rzeczywistość zostaje rozstrzygnięta na korzyść tej drugiej. 
Jeszcze w przedostatnim rozdziale pan Kleks mówi do swoich uczniów: 
Domyślałem się, że takie właśnie będzie zakończenie naszej bajki (I, 84), kiedy 
zaś świat Akademii – park, ogród, budynek szkoły – kurczą się i prze‑
obrażają przed oczyma Adasia Niezgódki, pan Kleks mówi do swojego 
ucznia (i są to jego ostatnie słowa w tej bajce):

Bądź zdrów, Adasiu, musimy się pożegnać. Jesteś miłym i dzielnym chłop
cem. Życzę ci powodzenia w życiu. Kto wie, może spotkamy się jeszcze 
w jakiejś innej bajce.

I, 87; podkr. – K.J.

Przeobrażenia świata przedstawionego Akademii… stanowią jedną 
z najlepszych – moim zdaniem – ilustracji metafory świata jako księgi. 
Adaś jest świadkiem zmian zachodzących w bajce; wszystko dzieje się 
w jego przytomności. Dopiero po jakimś czasie chłopiec, znużony, zasy‑
pia. Gdy otwiera oczy, spostrzega, iż przemiana, kurczenie się świata,  
się zakończyła. Chłopiec znajduje się w gabinecie pisarza.

Miejsca przywołane w bajce zyskują swoje odpowiedniki w świe‑
cie realnym i tylko z pozoru znaczą mniej niż wówczas, gdy były par‑
kiem, budynkiem, furtkami w murze. Dzięki mocy twórczej wyobraźni 
pisarza zostały przeobrażone w miejsca baśniowe; stały się inspiracją 
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do opowiedzenia bajki o Akademii, a także o królu wilków. Furtki do 
bajek, znajdujące się w murze okalającym ogród, okazują się książkami; 
światy stają się księgami, a zarazem księgi są światami. Biblioteka daje 
do nich nawet większy dostęp, niż Adaś Niezgódka miał w Akademii, 
gdzie klucze do wszystkich opowieści dzierżył pan Kleks. Teraz chłopiec 
będzie mógł sam, w dowolnej chwili przenieść się (dzięki wyobraźni) do 
wybranej przez siebie historii, zatonąć w lekturze8. 

Co więcej, historia o Akademii pana Kleksa także „kurczy się” do 
rozmiarów książki. Nie wiadomo, czy bohater naprawdę uczestniczył 
w wydarzeniach, które opisywał, czy też to fantazja pozwoliła mu na 
przeżywanie przygód w niezwykłej szkole. Kto zatem jest autorem Aka
demii pana Kleksa? Naturalnie, świat ten wykreował pisarz, realnie istnie‑
jący, stojący wszak poza światem fikcji literackiej. Jan Brzechwa jednak 
świadomie igra z ustaleniami teorii literatury, mieszając rzeczywistość 
właśnie z fikcją literacką, a tę z kolei – ze zmyśleniem. Zmyślenie to 
wszak kłamstwo, czego o fikcji literackiej nie możemy powiedzieć (żaden 
świadomy odbiorca literatury nie nazwie książki „zbiorem kłamstw”, ale 
jednocześnie nie będzie twierdził, że wydarzenia w niej przedstawione 
wydarzyły się w określonym miejscu, w określonym czasie). Wracając do 
problemu autora – narratorem historii jest Adaś Niezgódka. Całą bajką 
rządzi jednak Ambroży Kleks, od którego kondycji fizycznej i psychicz‑
nej zależy też świat tejże opowieści (Akademia się zmniejsza, kiedy pan 
Kleks traci swoje zdolności). Czy wobec tego to on ją wymyślił? Gdyby 
nie rozdział Pożegnanie z bajką, w którym pojawia się nagle autor książki 
Akademia pana Kleksa, najprawdopodobniej porte ‑parole samego Brzechwy, 
moglibyśmy bronić tego stanowiska. Ujawniając się jednak w powieści, 
pisarz (ten istniejący w tekście, nie zaś Brzechwa) kładzie kres takim 
przypuszczeniom. Nie ma wątpliwości, że w Akademii… istnieje problem 
nadawcy. Natomiast metafory: świat ‑księga oraz wszechświat ‑biblioteka, 

8 Tak optymistycznie nie interpretuje zakończenia Akademii… Małgorzata Wójcik‑
 ‑Dudek. Badaczka pisze: „Demistyfikacja opowiedzianej baśni, odarcie jej z cudowności 
[…] wydają się okrutnym eksperymentem przeprowadzonym na czytelniku, spragnio‑
nym baśniowej niesamowitości. Trudno godzić się na taką lekturę, a jeszcze trudniej 
uczestniczyć w niej dziecku”. Mimo takiego stanowiska badaczka postanawia zakoń‑
czenie odczytać, jak pisze, „mimo wszystko”, jako „próbę formy”, która wzięłaby w ryzy 
opowieść niemającą do tej pory swej literackiej reprezentacji w „literaturze osobnej”. 
W innym zaś miejscu tak komentuje pojawienie się autora: „Mam wrażenie, że autor 
objawiający się w finale Akademii… załatwia jakieś porachunki nie tyle z historią, ile 
z baśnią. Okazuje się bowiem, że to baśń powinna zostać wyparta i wymazana jako 
rewanż za wyrządzoną dzieciom krzywdę. Pozwoliła ona bowiem uwierzyć im w ist‑
nienie sprawiedliwego świata, gdy tymczasem okazało się, że jego konstrukcja miała 
kruchość porcelany”. M. Wójcik ‑Dudek: W(y)czytać Zagładę…, s. 48, 49, 85.
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przywodzą na myśl opowiadanie Biblioteka Babel Jore Luisa Borgesa,  
które autor otwiera zdaniem: 

Wszechświat (który inni nazywają Biblioteką) składa się z nieokreślonej, 
i być może nieskończonej, liczby sześciobocznych galerii […]. Z każdej ga
lerii widać piętra niższe i wyższe: nieskończenie9. 

Biblioteka Borgesa jest jednocześnie chaosem i porządkiem. Mieści 
w sobie wszystkie istniejące książki. Dodajmy, iż wystarczy, żeby jakaś 
książka była możliwa, aby istniała10. Człowiek nie zdoła ogarnąć umysłem 
takiego wszechświata. Nie jest w stanie dotrzeć do wszystkich światów‑
 ‑ksiąg ani tym bardziej ich zrozumieć. Biblioteka Brzechwy jest inna. 
Skrojona została na miarę człowieka, a ściślej – na miarę dorastającego 
dziecka. Mieści w sobie wszystkie spisane bajki; umożliwia przeżywanie 
fantastycznych przygód bez wychodzenia z domu. Ta biblioteka na mia‑
rę dziecka przypomina z kolei rozważania Umberta Eco:

[…] przyszedłem, żeby zająć się na przykład angielskim empiryzmem, za
czynam zaś tropić komentatorów Arystotelesa, mylę piętra, wchodzę do 
działu medycyny, który nie był moim celem […]. W tym sensie biblioteka 
staje się przygodą11.

Przygody w innych światach ‑bajkach przeżywa pan Kleks wraz 
z Bajdotami w Podróżach. Opowieść zaczyna się – i jest kontynuowana 
– „w konwencji snutej przez bajarza opowieści”12 (ale opowiadający nie 
uczestniczy w opisywanych wydarzeniach; w tej części cyklu narrator 
jest trzecioosobowy i wszechwiedzący): 

Działo się to w czasach, kiedy atrament był jeszcze zupełnie, ale to zupełnie 
biały, natomiast kreda była czarna. […] Tak, tak, moi drodzy, sami chyba 
rozumiecie, że napisane w ten sposób litery były całkiem, ale to całkiem 
niewidoczne. 

II, 91

Już na samym początku zaznaczona zostaje rola, jaką w całej opowieś‑ 
ci odgrywać będzie pismo, a raczej – poszukiwanie narzędzia (czarnego 
atramentu), służącego jego skutecznemu utrwaleniu. Profesor Ambroży 

 9 J.L. Borges: Biblioteka Babel. Przeł. A. Sobol ‑Jurczykowski. W: J.L. Borges: Fikcje. 
Warszawa 1972, s. 65.

10 Ibidem, s. 71.
11 U. Eco: O bibliotece. Przeł. A. Szymanowski. Wrocław 1990, s. 23.
12 A. Szóstak: Od modernizmu do lingwizmu…, s. 255.
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Kleks podejmuje się trudnego zadania, stając na czele atramentowej wy‑
prawy. Przyczyna wyruszenia w podróż jest więc ściśle związana z pi‑
smem, ze światem książki. Ponieważ dla Bajdotów nie istniało nic piękniej
szego i ciekawszego niż bajki (II, 93), niemożność ich widocznego zapisania 
była ich największym zmartwieniem.

Gra fikcja – rzeczywistość, którą obserwowaliśmy w Akademii…, w Po
dróżach… znajduje swoją kontynuację. Już w podwodnej Abecji zburzona 
zostaje jedna z iluzji. Gdy członkowie bajdockiej wyprawy przybywają 
do tej krainy, ich oczom ukazuje się widok zbliżony raczej do bajki niż rze
czywistości (II, 103). Cudowną krainą rządzi prawdziwa królewna, młoda 
i piękna, która opowiada żeglarzom własną historię ‑bajkę, rozpoczy‑
nającą się od słów: Byłam żoną króla Palemona, władcy wesołej i słonecznej 
Palemonii. Pewnego dnia, podczas podróży okręt nasz zapadł się podobnie jak 
wasz. Na skutek splotu różnych okoliczności królewna została królową 
Abetów i przyjęła imię Aba. Uroda Aby, którą oszałamia Bajdotów, oka‑
zuje się jednak złudzeniem. Władczyni w rzeczywistości jest zgrzybiałą 
staruszką, podobną do odpychających czarownic z bajek (II, 113). 

Kolejnym państwem, jakie odwiedzają Bajdoci, jest Wyspa Wynalaz‑
ców, o której pan Kleks myślał, że to tylko bajka (II, 113). Okazuje się jed‑
nak, że owa fantastycznonaukowa kraina istnieje, a jej mieszkańcy nie 
mają z bajkami nic wspólnego. Ludzie ją zamieszkujący mają, według 
Kleksa, stalowe sprężyny zamiast serc.

W kraju Parzybrocjan natomiast Bajdotom trafia się okazja usłyszenia 
kolejnej bajkowej historii – a w zasadzie legendy – tym razem związa‑
nej już nie z jedną osobą (jak w przypadku królowej Aby), lecz z całym 
narodem: 

Imię sławnego uczonego Ambrożego Kleksa znane jest u nas tak samo, jak 
imię niezapomnianego założyciela Parzybrocji – Zupeusza Mruka, który 
był pradziadkiem obecnego Wielkiego Bajarza Bajdocji. Przed wielu, wielu 
laty dzielny ten żeglarz wylądował tu z grupą rozbitków, a my wszyscy je
steśmy ich potomkami. Zupeusz Mruk stworzył nasz język, stworzył nasze 
budownictwo i zaszczepił nam życiodajne brody […]. 

II, 133

Pan Kleks podważa jednak prawdziwość opowieści przywódcy 
mieszkańców Parzybrocji. Większym zaufaniem obdarza bajki:

Podróże kształcą. Ale bajki kształcą w stopniu znacznie większym. Wszyst
ko to, co mówił Nadmakaron, Wielki Bajarz wymyślił o wiele wcześniej, 
a doktor Paj ‑Chi ‑Wo opowiadał mi pięćdziesiąt lat temu. 

II, 133
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Dla Ambrożego Kleksa bajki są ważniejsze niż rzeczywistość. To baj‑
ka jest bowiem jego „środowiskiem naturalnym”, światem, w którym 
i dzięki któremu istnieje. Poszukiwanie czarnego atramentu przez czło‑
wieka o tak znaczącym nazwisku jest także poszukiwaniem własnej toż‑
samości. Wielki uczony, chcąc się wywiązać z zadania, jakiego się podjął, 
przeobraża się w finale Podróży w butlę atramentu i pozwala Wielkiemu 
Bajarzowi zapisać sobą historię podróży. Jak zauważa Wójcik ‑Dudek, nie 
jest to chwyt demaskujący fikcję i potwierdzający umowność opowieści. 
„Dzięki poświęceniu mistrza świat pozostał w ramach baśni”13. Ponow‑
nie nasuwają się pytania o status świata przedstawionego. Kto opowie‑
dział bajkę o podróżach pana Kleksa? Czy wszystko jest tylko kolejną 
opowieścią Wielkiego Bajarza, władcy Bajdocji? 

Zanim jednak profesor Kleks przemienia się w butlę inkaustu, nar‑
rator opowieści wspomina o tajemniczym (a w dodatku magicznym) ta‑
tuażu, który uczony ma na ciele: 

Może był tam słownik wyrazów zwierzęcych? A może chińskie formułki 
mądrości doktora Paj ‑Chi ‑Wo? Nikt nie potrafiłby tego odgadnąć, tak jak 
nikt nie zdołałby zgłębić niezwykłego umysłu pana Kleksa.

II, 156

Anna Szóstak przypuszcza, że tatuaż ten zawiera „słownik do całej 
bajkowej rzeczywistości, do języka bajkowych ludów i zwierząt”14.

Ostatnią krainą, jaką odwiedza Ambroży Kleks, jest kraina jednocześ‑ 
nie najbardziej interesująca, choć – paradoksalnie – nieistniejąca. Nieist‑
niejąca nawet w bajkowej rzeczywistości. To Nibycja, a jej mieszkańcy 
wywodzą się z bajki, której nikt dotąd nie napisał (II, 160). Przypomnijmy, 
że według Borgesa, wystarczy, żeby jakaś książka była możliwa, aby istnia
ła15. Zatem Nibyci to potencjalnie istniejący bohaterowie jakichś historii. 
Mówią o sobie: Właściwie jeszcze nie istniejemy. Dopiero w przyszłości jakiś 
bajkopisarz nas wymyśli (II, 160). 

Borges w Bibliotece Babel napisał jeszcze jedno, ważne dla tych roz‑
ważań, zdanie: Pewność, że wszystko jest napisane, unicestwia nas lub czyni 
widmami16. W przypadku świata pana Kleksa obserwujemy sytuację od‑
wrotną. To bowiem, co niezapisane, jest widmowe; przerażające, a jedno‑
cześnie pociągające (kim staną się Nibyci, gdy ktoś już o nich napisze?). 
Niemniej profesor Kleks pragnie jak najszybciej wydostać się z kraju 

13 M. Wójcik ‑Dudek: W(y)czytać Zagładę…, s. 91.
14 A. Szóstak: Od modernizmu do lingwizmu…, s. 258.
15 J.L. Borges: Biblioteka Babel…, s. 71.
16 Ibidem, s. 72.
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na niby. Jego przewodnik (pies) odprowadza go do granicy Nibycji z…  
No właśnie, z czym? Oto pan Kleks znajduje się w starym, zapuszczonym 
parku. Osobliwa roślinność i rzadkie gatunki drzew robiły jednak wrażenie cał
kiem prawdziwych (II, 164). 

Zapuszczony park na granicy z Nibycją przypomina ten otaczający 
Akademię. Podobieństwo staje się jeszcze bardziej uderzające, gdy pan 
Kleks odkrywa, że w murze okalającym park znajdują się niezliczone furt
ki okute żelaznymi listwami (II, 164); na każdej z nich wisi tabliczka. Czyż 
to nie furtki prowadzące do sąsiednich bajek? Na niektórych z nich wid‑
nieją nazwy poznanych w trakcie Podróży… krain:

Bajdocja
Abecja

Patentonia
Wyspy Gramatyczne

Kraj Metalofagów
Parzybrocja

Przylądek Aptekarski 
II, 164

Przemieszczanie się między bajkami to dla pana Kleksa – chciałoby 
się powiedzieć – fraszka, zwłaszcza że ma on magiczny kluczyk otwie‑
rający wszystkie drzwi. Nic więc dziwnego, że przemieniony najpierw 
w guzik wraca w Podróżach, a przeobrażony w butlę atramentu, jak gdy‑
by nigdy nic staje się bohaterem Tryumfu… Każda książka, bajka, sta‑
nowi oddzielny świat, ale wszystkie razem funkcjonują w tym samym 
wszechświecie Biblioteki, gdzie wszystko istnieje dzięki pismu, także – 
dosłownie i w przenośni – pan Kleks. 

W ostatniej części cyklu Ambroży Kleks wyrusza na poszukiwanie 
zaginionych w trakcie atramentowej wyprawy Bajdotów. Wszechwie‑
dzący uczony już w momencie ich zaginięcia wiedział, do jakiego kraju 
dopłynęła tratwa marynarzy. Zanim pan Kleks powrócił do Bajdocji, by 
przemienić się w atrament, narrator Podróży zapowiedział: Ale to już cał
kiem inna historia, którą być może napiszę w przyszłości albo nawet jeszcze 
później (II, 159). Ujawniło się w tym miejscu nie tyle „ja mówiące”, ile „ja 
piszące”. Pan Kleks zaś stwierdza: 

No tak… Oczywiście… Wszystko możemy przewidzieć, mój Ambroży… 
Bajdoci popłynęli na południowy zachód… Za jedenaście dni dopłyną do 
nieznanego kraju… Wiemy, że ten kraj istnieje… Oznaczyliśmy go swego 
czasu na naszej mapie nazwą Alamakota… 

II, 159
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Ponownie nasuwa się pytanie: kto wymyśla opowiedziane historie?. 
Czyżby całym bajkowym światem rządził Ambroży Kleks, powstały 
z plamy atramentu? Wymyślane przez Kleksa historie mogą niejako 
„wciągać” realnie istniejące osoby; on potrafi sprawić, by fantazja sta‑
ła się rzeczywistością. Tak dzieje się w przypadku Wyspy Sobowtórów, 
„świata równoległego, fantazji do kwadratu”17. Wyspę zamieszkują za
pasowe egzemplarze różnych znakomitych ludzi, prawdopodobnie na wypadek, 
gdyby dla któregoś z nich czas jego życia okazał się za krótki (III, 196). 

Na Wyspę Sobowtórów przenosi się poczciwy ogrodnik Anemon 
Lewkonik. Spotyka tam swego sobowtóra i zakochuje się w jego siostrze 
Multiflorze (oryginalny, rzeczywisty Lewkonik nie miał siostry). To właś‑ 
nie ona wypowiada słowa obnażające fikcyjność nie tylko Wyspy, ale też 
innych przygód ucznia doktora Paj ‑Chi ‑Wo:

Całą tę bajkę o naszej wyspie wymyślił pan Kleks. Nic innego nie robi, tylko 
stoi na jednej nodze i zmyśla różne nieprawdopodobne historie. Opowiada 
o krajach, które nie istnieją, o mechanicznych ludziach, o jakimś Alojzym 
Bąblu, którego ściga po całym świecie, o sobowtórach18. 

III, 198

Multiflora pragnie wyrwać się z niewoli urojeń (III, 199); ostatecznie 
okazuje się, że miała rację, przypisując bajkę o wyspie panu Kleksowi. 
W krytycznym momencie, kiedy nie ‑sobowtórom grozi zniknięcie, jeśli 
nie powrócą do prawdziwego świata, uczony pojawia się i oznajmia: To ja 
wymyśliłem wasze małżeństwo i przypuszczam, że oboje jesteście mi wdzięczni 
(III, 200). Pan Lewkonik wraz z córkami wraca do rzeczywistości, a jego 
małżonka niestety gubi się gdzieś po drodze. W finale powieści łączy 
się jednak szczęśliwie ze swoją rodziną. Raz na zawsze opuszcza bajkę 
o Wyspie Sobowtórów. 

Narratorem Tryumfu… jest znany czytelnikom – choć teraz już doros‑ 
ły – Adaś Niezgódka. Podobnie jak narrator części drugiej, Adam pro‑
wadzi dialog z odbiorcą, co jakiś czas zwracając się wprost do niego, na 
przykład: Muzyka ta była tak wspaniała, że chciałbym ją wam powtórzyć. Po
słuchajcie […] (III, 212). Powraca również – raz – wątek legendowy, kiedy 
pan Kleks przedstawia dzieje kurzego jajka na przestrzeni wieków (III, 188). 
Pojawia się także motyw autoironiczny, mrugnięcie okiem w stronę osób 
parających się pisaniem. Ojciec Adasia Niezgódki posiadał mianowicie 
obszerny księgozbiór, jednakże zbierał 

17 A. Szóstak: Od modernizmu do lingwizmu…, s. 259.
18 W słuszność twierdzeń Multiflory powątpiewa jednak jej brat: Nie wiem, Multiflo

ro, czy słusznie przypisujesz pewne niezrozumiałe zjawiska fantazji pana Kleksa (III, 199).
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wyłącznie oprawy, usuwając z nich przy pomocy brzytwy zadrukowane 
stronice. Za to wszystkie tytuły wyciśnięte na grzbietach umiał na pamięć. 
Treść książek wymyślał i pisał sobie sam, według własnego upodobania, 
a po skończonej pracy stosy zapisanych kartek wrzucał do pieca. Kiedy 
zaś później zachodziła potrzeba, pisał książkę na nowo, za każdym razem 
inaczej.

III, 171

Przyjemnością dla starszego pana Niezgódki staje się nie samo czyta‑
nie, lecz pisanie książek. Co więcej, jest to pisanie bardzo zrytualizowa‑
ne, tworzenie bez końca. Ojciec Adasia tworzy wyłącznie dzieła otwarte; 
jego pisanie za każdym razem nowej wersji danego tytułu przypomina 
czytanie książek opisane przez Umberta Eco:

[…] w istocie każde dzieło sztuki […] jest z istoty swej otwarte na 
potencjalnie nieskończoną serię możliwych interpretacji, z których 
każda pozwala dziełu odżyć na nowo, wedle jakiejś perspektywy, 
jakiegoś gustu czy indywidualnego w ykona nia19. 

Owo „indywidualne wykonanie” jest w przypadku pana Niezgódki 
dosłowne. Kiedy syn wraz z przyszłą synową opowiadają mu o przygo‑
dach w Alamakocie, Alojzym i energii kleksycznej, postanawia on sięg‑ 
nąć do książki pana Kleksa dotyczącej tejże: Był to właściwie tylko grzbiet, 
ale nie ulegało wątpliwości, że ojciec zaraz po obiedzie napisze nową wersję tego 
dzieła i ponownie je przeczyta (III, 277). 

Sam Ambroży Kleks, którego dotąd znaliśmy jedynie jako twórcę bajek  
i fantastycznych krain, ujawnia się jako autor poważnych naukowych 
ksiąg, których tytuły pozostają w ścisłym związku z ich autorem: 

Kleksotomia, Kleksopedia, Kleksografia, Kleksonautyka, Kleksometria, 
Kleksologia, Kleksozofia, Kleksomatyka, Kleksoznawstwo, Kleksochemia, 
Zasady energii kleksycznej, Kleksyczna budowa materii, Kleksotronika, 
Kleksykologia, Kleksofonia i kleksowizja oraz inne.

III, 282

Bajka jednak – o dziwo – przegrywa w starciu z przygodami, jakie 
przeżywają bohaterowie. Najpierw zaginieni Bajdoci (teraz już miesz‑
kańcy Alamakoty) oznajmiają: […] staliśmy się tutaj ludźmi czynu, nie potra
filibyśmy już żyć bajkami. Sprzykrzyło nam się nudne bajkopisarstwo (III, 236). 
To po tych słowach pan Kleks wypowiada zdania: Nie lekceważcie bajek. 

19 U. Eco: Poetyka dzieła otwartego. W: Idem: Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w po
etykach współczesnych. Przeł. J. Gałuszka. Warszawa 1973, s. 53−54.
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Nie lekceważcie fantazji. Bez fantazji nie może powstać nic wielkiego (III, 236). 
Jednakże nawet sam Adam Niezgódka w pewnym momencie odczuwa 
zniechęcenie fikcyjnymi opowieściami:

Po spożyciu obfitego posiłku Bajdoci przystąpili swoim zwyczajem do opo
wiadania bajek. […] Ale po przygodach w Alamakocie bajki te wydały nam 
się ckliwe i mdłe, wobec czego woleliśmy wrócić do naszych zajęć.

III, 276−277

Ostatecznie zatem Adam Niezgódka opuszcza baśń, prawdziwe ży‑
cie oferuje mu więcej wrażeń niż opowieść zmyślona. O tryumfie pana 
Kleksa oraz baśniowych opowieści świadczy jednak zakończenie cyklu. 
Mimo deklarowanej przez profesora wiary w technologię oraz zamiaru 
„zbąblizowania” świata Ambroży Kleks przemienia się w ptaka i od‑
latuje. Tak oto magiczna transformacja wygrywa z uporządkowanym, 
racjonalnym światem, a Brzechwa po raz kolejny drwi sobie z czytelnika 
oczekującego baśniowego „żyli długo i szczęśliwie”.


