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Prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz jest badaczką polskiej 
literatury dla dzieci i młodzieży, autorką cenionych publikacji naukowych 
poświęconych polskim pisarzom związanym ze Śląskiem (m.in. Kolorowy 
rytm życia. Studia o prozie Gustawa Morcinka (Kraków 1993), Wyzna-
nie narodowe Śląska. Teksty literackie i paraliterackie w drukach okresu 
powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku (Katowice 1999) oraz literaturze 
czasu wojny i okupacji (m.in. Braterstwo i Służba. Rzecz o pisarstwie Alek-
sandra Kamińskiego (Katowice 1998), Taki to mroczny czas. Losy pisarzy 
śląskich w okresie wojny i okupacji (Katowice 2004)). W najnowszym tomie 
rozważań o literaturze dla młodego odbiorcy Tajemnicze ogrody 3: rozprawy 
i szkice z literatury dla dzieci i młodzieży badaczka nie tylko powraca do 
klasyki literatury młodzieżowej, ale również tak, jak i w poprzednich dwóch 
tomach, omawia je w kontekście współczesnych zjawisk literackich i arty-
stycznych. Trzeci tom to także powrót do ulubionych tematów (takich jak: 
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przestrzenie domu i ogrodu, podróże, elementy górskiego pejzażu czy nurt 
religijny) podejmowanych we wcześniejszych tomach (1996, 2009). 

We wstępie autorka umieszcza motto: „Książka jest niczym ogród, który 
można włożyć do kieszeni (przysłowie chińskie)”[s. 7]. Zgodnie ze Słownikiem 
symboli Władysława Kopalińskiego ogród może symbolizować: raj, szczęście, 
zbawienie, czystość, dom, schronienie, odpoczynek, świeżość, cień, porządek, 
życie ludzkie, żeńskość, płodność, urodzaj, wiosnę, radość, wesołość, har-
monię, refl eksję [Kopaliński, 1991]. Wielość interpretacji symbolu daje duże 
możliwości artystycznego przedstawienia, dlatego motyw ogrodu pojawia 
się we wszystkich dziedzinach sztuki różnych epok. Ogród to w potocznym 
znaczeniu przestrzeń zajęta pod uprawę roślin ozdobnych lub użytkowych. 
Analogicznie – ogród literacki można rozważać, przyglądając się pełnionej 
przezeń funkcji estetycznej i/lub dydaktycznej. Heska-Kwaśniewicz skupia 
się w szczególności na tych książkach, które realizują obie te funkcje. Przy-
wołuje utwory o wysokiej wartości literackiej, które kształtują gust i wrażli-
wość młodego odbiorcy. Sama autorka staje się zaś przewodnikiem po tych 
literackich przestrzeniach, bo jak pisze: „każda literatura bowiem jest jak 
ogród, nie zawsze plewiony, czasem angielski, czasem francuski, ale zawsze 
piękny i zaskakujący, trzeba tylko poszukać ścieżek i dróg”[s. 8]. 

Zalew masowej literatury, bazującej na idei dystrybucji produktu total-
nego, prowokuje pytanie o te książki, które mimo upływu lat wciąż są tajem-
niczym zjawiskiem z pogranicza sztuki, religijnej medytacji, patriotyzmu, uni-
wersalnych wartości i codziennych doświadczeń. Rozprawy i szkice zawarte 
w Tajemniczych ogrodach adresowane są do badaczy literatury, nauczycieli, 
bibliotekarzy, studentów, ale i do rodziców, którzy są pierwszym i najważniej-
szym fi larem na drodze inicjacji literackiej młodych ludzi. Zawarte w trzecim 
tomie artykuły poświęcone są ulubionym książkom kolejnych pokoleń. Owe 
dzieła odczytane na nowo niejako zostają przywrócone w pamięci swoich czy-
telników. Autorka ponownie zaskakuje, wydobywając wątki nieznane a istotne 
dla interpretacji omawianych dzieł [Lewandowicz-Nosal, 2009]. Analizując 
wszystkie utwory, badaczka zwraca uwagę na grę z konwencją, nastrój i aluzje 
literackie, słownictwo, kompozycję oraz style narracji, inkrustowanie, walory-
zację i antynomie kulturowe. Publikacja składa się z sześciu głównych części: 
Tryptyk górski, Powroty do książek i tematów, Poznań literacki, Zabawy, gry 
i dorastanie, Wszystkie drogi prowadzą do Betlejem, Dzieciństwo z perspektywy 
nostalgicznej. Rozprawę otwiera omówienie literackiego reportażu Romana Pol-
laka Wyprawa skautów śląskich przez Orawę, Tatry na Spisz (1919). Heska-
-Kwaśniewicz analizuje dynamikę opisywanej wyprawy, nastrój i kontrasty 
barw górskiej przestrzeni (ametysty, opale). Odnajduje w opisywanym utworze 
ślady fascynacji barokowych, estetykę okresu Romantyzmu i Młodej Polski, ale 
również dostrzega zapowiedź współczesnych nurtów, takich jak ekofi lozofi a. 
Zwraca uwagę na dodatkową wartość, którą niesie szkic Pollaka – utrwalanie 
krajobrazów, które już nie istnieją (Spisz). Podkreśla, że wyprawa do tak zwanej 
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„przegranej granicy” (Śląsk, Orawa, Spisz) na kilka dni przed pierwszą wojną 
światową ma na celu nie tylko zahartowanie ciała, ale również (a może przede 
wszystkim) ducha, dzięki kształceniu charakteru polegającym na ćwiczeniu 
się w wytrwałości i odwadze. Przede wszystkim badaczka wydobywa jednak 
z utworu znaczenie patriotyczne, wyprawa prowadzi bowiem do poszukiwań 
śladów polskiej kultury. Kolejny szkic poświęcony został wojewodzie śląskiemu 
Michałowi Grażyńskiemu i jego gawędom. Autorka dostrzega inspiracje wyso-
kogórskim krajobrazem również w twórczości współczesnej pisarki Barbary 
Gawryluk, która w cyklu książek o świstaku Gwizdku i jego przyjaciołach prze-
kazuje wiedzę o Tatrach i uczy poszanowania dla odrębności świata przyrody.

Powroty do książek i tematów to przede wszystkim kontynuacja ekspli-
kacji książki-legendy Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego. Krystyna 
Heska-Kwaśniewicz zawsze podkreśla wyjątkowość tego dzieła i jego szcze-
gólne miejsce w swoim życiu, dlatego nie mogło zabraknąć tej pozycji rów-
nież w trzecim tomie Tajemniczych ogrodów. Tym razem uwaga czytelnika 
skupiona zostaje na nurcie religijnym oraz recepcji książki Kamińskiego. 
W związku z ogłoszeniem roku 2012 „korczakowskim”, literackie powroty 
obejmują również twórczość Janusza Korczaka. Autorka zwraca uwagę na 
elementy hagiografi czne w biografi i tej postaci. Przywołując świadectwa lite-
rackie, inspirowane osobą tego pedagoga, odwołuje się do wierszy Władysława 
Szlengla, Joanny Kulmowej, Anny Kamieńskiej czy twórczości Igora Newerly.

Część zatytułowana Poznań literacki to przede wszystkim analiza twórczo-
ści Emilii Waśniowskiej oraz Emilii Kiereś. Heska-Kwaśniewicz zastanawia 
się nad fenomenem Poznania, który wciąż zaskakuje nowymi, obiecującymi 
autorami. Zwraca uwagę na „przestrzenie czułości” w poezji E. Waśniow-
skiej oraz na serię „Perełki Mili”, która została stworzona na cześć tej poetki 
przez plastyczkę i ilustratorkę Elżbietę Krygowską-Butlewską. Krystyna 
Heska-Kwaśniewicz odczytuje perełki jako zjawisko artystyczne uświetnione 
przez takich pisarzy, jak Liliana Bardyjewska, Zofi a Beszczyńska, Joanna 
Papuzińska, Joanna Kulmowa, Wanda Chotomska. Niejako w tej samej kon-
wencji, omawiając utwory Emilii Kiereś, badaczka podkreśla możliwości tej 
autorki oraz jej wyobraźnię, czystość przesłania i artyzm słowa.

Rozdział Zabawy, gry i dorastanie obejmuje opracowanie i nakreśle-
nie krain dzieciństwa wyłaniających się z twórczości Melchiora Wańkowi-
cza, Zbigniewa Lengrena i Ewy Nowak. Zestawienie ze sobą tych autorów 
pozwala czytelnikowi Tajemniczych ogrodów inaczej spojrzeć na współczesną 
powieść przygodową, detektywistyczną oraz literaturę dla dziewcząt. Mel-
chior Wańkowicz ukazany zostaje przez Krystynę Heską-Kwaśniewicz jako 
autor doskonale pojmujący dziecięce postrzeganie przestrzeni. Badaczka 
zwraca uwagę na środki ekspresji i elementy ludyczne zawarte w jego powie-
ściach. Przybliża również postać rysownika i autora opowieści Borek, Topek 
i Aza. Lengren pobudzający wyobraźnię, rozwijający inteligencję i propagu-
jący fi lozofi ę humoru, jak podkreśla badaczka, powinien zostać przywrócony 
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czytelnikom. K. Heska-Kwaśniewicz zwraca także uwagę na współczesną 
autorkę Ewę Nowak, która w swoich niezwykle popularnych, adresowanych 
do szerokiego kręgu odbiorców, książkach porusza problemy współczesnych 
nastolatków, stosując humor językowy i sytuacyjny, ale też niezwykle sub-
telnie ukazując wartości pozornie niemodne i odrzucane, nakazuje swoim 
czytelnikom weryfi kację popularnych opinii.

Książki poświęcone dzieciństwu Jezusa to, jak stwierdza badaczka, 
przekrój różnych konwencji – od prostych po bardziej fi lozofi czne utwory 
przywołujące „moment wielkiego cudu”. Autorka skupia się na Legendach 
Chrystusowych szwedzkiej noblistki Selmy Lagerlöf. W kontekście rodzin-
nego spotkania przy wigilijnym stole przywołuje również kulinarne opowieści 
Małgorzaty Musierowicz zawarte w tomie Na Gwiazdkę. Oba teksty odwołują 
się do przestrzeni rodzinnej i zdaniem badaczki pobudzają do kontynuowa-
nia i umacniania tradycyjnych zachowań dzięki docenianiu roli, jaką święto-
wanie przy wspólnym stole odgrywa w budowaniu więzi rodzinnych.

Ostatni rozdział ukazuje dzieciństwo z perspektywy dorosłości. Julian 
Przyboś zostaje przedstawiony przez autorkę Tajemniczych ogrodów nie jako 
twórca Awangardy, ale jako znawca świata dziecięcego rozmiłowany w baj-
kach i baśniach ludowych. Poezja Przybosia pozwala podjąć temat predyspo-
zycji psychiczno-literackich niezbędnych do tworzenia utworów dla najmłod-
szych. Uwagi o znaczeniu dzieciństwa w ludzkim życiu prowadzą badaczkę 
do dzienników wybitnych polskich pisarzy. Lektura wspomnień pozwala 
bowiem przywrócić czas przeszły oraz zachować literackie i rzeczywiste prze-
strzenie w pamięci tych, którzy będą je czytać w przyszłości.

Można skonstatować, że w trzecim tomie Tajemniczych ogrodów czytel-
nik znajdzie zarówno rajskie ogrody (sensualistyczne opisy w książkach Emi-
lii Kiereś i Małgorzaty Musierowicz), jak i ogrody jordanowskie, w których 
odnaleźć można intelektualne zabawy np. znawcy krainy dzieciństwa Mel-
chiora Wańkowicza. Publikacja przypomina Ogrody Semiramidy składające 
się z piętrzących się jeden na drugim tarasów (kolejnych pokoleń), na któ-
rych „rosną” drzewa i krzewy różnych gatunków i różnych czasoprzestrzeni 
(wojna, okupacja, współczesność). Badaczka pierwszy tom tej historycznolite-
rackiej wyprawy zadedykowała swoim dzieciom, które były dla niej inspiracją 
w świecie artystycznych i literackich podróży. Tym razem tom dedykowany 
jest kolejnemu pokoleniu - wnukom Zygmuntowi, Elżuni i Urszulce, bowiem 
jak autorka zaznacza we wstępie: „zmienia się czas, przychodzą nowe pokole-
nia, a tęsknota za poczuciem bezpieczeństwa i pięknem jest niezmienna” [s. 7].
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