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kie komiksy to książki obrazkowe, 

ale nie wszystkie książki obrazkowe 

to komiksy”. uważam, że warto 

zająć się nią głównie z tego powodu, 

że autor wywodzi ją z rozważań 

nad definicją 

książki obrazko-

wej (i to wcale 

nie w jej zawi-

łościach relacji 

między obrazem 

a tekstem) oraz 

wspólnym książce 

obrazkowej i ko-

miksowi pojęciu 

„ikonotekst”, 

wyjaśnianym za 

kirsten Hall-

berg. jest w tym 

jednak dla mnie 

samej ambaras, 

że swego rodzaju 

ograniczenie poj-

mowania książki 

obrazkowej 

wprowadziłam 

ja sama w tekście 

z rymsa w 2009 

roku, na który 

szyłak się powo-

łuje. dziś jednak, 

wraz z zebra-

nym doświadczeniem (zarówno 

teoretycznym, jak i praktycznym) 

w polu badań książki obrazkowej 

nie ma sensu
 posługiwać się 

niepolskim 
pojęciem.

o problemacH związa

NycH z tym pojęciem 

i jego deFiNicjami za

rÓw No w języku pol

skim, jak i aNgielskim 

pisałam Na łamacH 

ryMSA już pięć lat temu 

i – przyzNam – tam wska

zywałam Na obcojęzycz

Ne termiNy, zwłaszcza 

kategorię badawczą 

„picturebook” (i jej me

tajęzykowe zaplecze), 

ale głÓwNie po to, by 

pokazać dyskursy ba

daczy tego gatuNku, 

ktÓrzy wywodzą się 

z głÓwNie aNglosaskie

go kręgu kulturowego. 

Faktem jest, że nie znajdziemy 

w rodzimym języku odpowiednika 

przyjętego zrostu „picturebook”, 

ale – z drugiej strony – ważne jest, 

jaką definicją dla pojęcia „książka 

obrazkowa” będziemy dysponować. 

jeśli definicje są tożsame, to nie ma 

sensu posługiwać się niepolskim 

pojęciem. brak badań nad książką 

obrazkową w polsce nie powinien, 

moim zdaniem, usprawiedliwiać 

nieodpowiedzialnego przyjmowa-

nia terminu obcego, wraz z którym 

szerzy się wyłącznie pojęciowy 

zamęt. tym samym chcę zaznaczyć, 

że nie znajduję żadnych racjo-

nalnych powodów, by w tekstach 

naukowych, a także popularyza-

torskich posługiwać się terminem 

„picturebook”, ale dostrzegam 

wiele powodów, by gatunek książki 

obrazkowej zyskał grono badaczy 

wywodzących się z naszej kultury. 

sądzę, że termin angielski posłużył 

swego czasu i nadal służy polskim 

artystkom i artystom do rozpaczli-

wego i perswazyjnego podkreślenia 

wyjątkowości (o którą bardzo trud-

no w dzisiejszych czasach) własnej 

sztuki i wynalezienia sposobu 

dystansu wobec innych rodzimych 

twórców książek obrazkowych 

i takiej tradycji. o tym ciekawe 

i trafne uwagi zawarł jerzy szyłak 

w swych Notatkach o książkach 

obrazkowych. ponadto, reproduko-

wanie angielskiego terminu można 

również nagminnie i często w nie-

uprawniony sposób spotkać u pu-

blicystów i blogerów-amatorów tej 

branży, o których 

wiadomo, że łatwo 

ulegają wszelkim 

nowinkom i bez 

zgłębiania proble-

mów utrzymują 

je (i siebie tym 

samym) na po-

wierzchni. ale nie 

o tym ten tekst…

waż-

niejszą aniżeli 

ustalenie samego 

terminu zdaje 

się być sprawa 

granic gatunku 

książki obrazkowej, 

związana z jego hi-

storią, określeniem 

pola badawczego, 

konstruowanych 

i stosowanych 

teorii, problemów 

i kierunków badań. 

oczywiście nie jest 

moim celem taki tu 

wykład, bo też nie 

ma nań miejsca. w mej wypowie-

dzi chcę spróbować podważyć tezę 

jerzego szyłaka głoszącą, iż „wszyst-

gDyby babCia miała wąsy…

w oDPowieDzi na ProwokaCję
jerzego szyłaka
zacznę od opowiedzenia się po stronie polskiego terminu „książka obrazkowa , którego od dłuższego czasu używam 
konsekwentnie we wszelkich wypowiedziach o tym gatunku (pomijając referaty na konferencjach zagranicznych, 
gdzie konsekwentnie stosuję pojęcie „picturebook”), świadomie podkreślając obecność wielu jego reprezentantek 
w polskiej tradycji wydawniczej (począwszy od lat trzydziestych XX wieku, przez złoty wiek książek dla dzieci 
w prl i ich spektakularną re-aktywację od początku naszego wieku). tekst małgorzata cackowska
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komiks 
w swej istocie 

nie jest 
skierowany 
wyłącznie 
do dzieci.
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o aUtorCe:
Pedagożka, pracuje na stanowisku adiunkta 

w instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdań-

skiego w Zakładzie Filozofii Wychowania 

i Studiów kulturowych. interesuje się i pro-

wadzi badania nad społecznymi i kulturowy-

mi kontekstami edukacji, przede wszystkim 

społeczną i polityczną konstrukcją znaczeń 

w polu książki obrazkowej dla dzieci w jej 

tradycyjnych i współczesnych odmianach. 

Jest autorką licznych artykułów poświęco-

nych zagadnieniom potencjału edukacyjnego 

książki obrazkowej dla dzieci w Polsce i na 

świecie. Współpracuje z kilkoma wydawnic-

twami jako konsultantka książki oraz z insty-

tucjami, stowarzyszeniami i fundacjami jako 

ekspert książki dla dzieci. Na uniwersytecie 

wykłada metodologię badań pedagogicznych 

oraz wiedzę o książce dla dzieci.

inaczej postrzegam jego proble-

my, także inaczej je ujmuję.

przywoływane przez 

jerzego szyłaka definicje, z których 

wywodzi swą tezę, ograniczają się 

do jednego, ewentualnie dwóch 

tylko typów książki obrazkowej. 

pierwszym z nich – przyznać 

należy, że najbardziej zajmującym 

uwagę światowych badaczek i ba-

daczy, a jednocześnie najczęściej 

występującym – jest typ książki 

obrazkowej o charakterze narracyj-

nym, która do opowiedzenia jakiejś 

historii wykorzystuje kody obrazo-

wy i językowy. w tym podgatunku 

obrazy i tekst w nierozerwalny 

sposób tworzą sekwencyjną historię, 

a brak któregokolwiek z kodów 

sprawia, że sens książki staje się 

niezrozumiały, a treść niekompletna 

(zob. Nikolajeva, scott: 12). maria 

Nikolajeva i carole scott, ale i wie-

lu innych badaczy współczesnej 

książki obrazkowej wywodzących 

się głównie z literaturoznawstwa 

i tychże metodologii w swych 

badaniach nad relacjami między 

obrazem a tekstem, traktują ten 

podgatunek jako wyzwanie. jest 

tak bowiem, że książki tego typu 

umiłowali sobie wybitni twórcy tak 

zwanej postmodernistycznej książki 

obrazkowej, czyli maurice sendak, 

jon sciezka, john burningham, 

babette cole, anthony browne, 

Quentin blake, wolf erlbruch, 

Nicolaus Heidelbach, jorg muller, 

sven Nordqvisti inni (kolejność 

nazwisk nie ma żadnego znaczenia), 

w znakomitej większości niestety 

nieobecni na polskim rynku, ale 

jeśli już są, to w najlepszych wyda-

niach, na przykład wolfa erlbrucha 

Gęś, śmierć i tulipan (wydawnic-

two Hokus-pokus). gdyby zatem 

przyjąć, że książka obrazkowa to 

tylko i wyłącznie ten typ, wówczas 

teza jerzego szyłaka mogłaby dać 

się pozytywnie zweryfikować, choć-

by z uwagi na budowę i narracyjny 

charakter większości komiksów.

drugi typ to książka o cha-

rakterze narracyjnym, ale ope rująca 

wyłącznie obraza-

mi (narracja wy-

łącznie wizualna), 

w której obrazy 

ułożone sekwen-

cyjnie stanowią 

spójną historię, 

a wydarzenia, 

fabuła, bohate-

rowie oraz inne 

elementy historii 

przedstawione są 

jedynie za pomo-

cą ilustracji (por. Nikolajeva, scott: 

8-17). przykładem takiej książki 

obrazkowej obecnej na naszym ryn-

ku, a której wartość dla uczenia się 

sztuki opowiadania historii bardzo 

interesująco opisuje szyłak, jest 

książka Gdzie jest tort? thé tjong 

khinga i jej siostra Wielki piknik 

(wydawnictwo eneduerabe). jeśli 

wziąć pod uwagę ten typ książek, 

teza szyłaka już może zostać odrzu-

cona, znakomita większość komik-

sów bowiem nie charakteryzuje 

się, moim zdaniem, wymienionymi 

tu cechami. są jednak wyjątki, 

książki wybitne, które zawierają 

prowokującą narrację za pomocą 

obrazów, a które pokrywają pro-

blemy badaczy zarówno komiksu, 

jak i książki obrazkowej. do takich 

należy Przybysz shauna tana 

(wydawnictwo kultura gniewu).

i dalej… teza jerzego 

szyłaka tym bardziej nie zostanie 

utrzymana, gdy przywołam kolejne 

dwie odsłony książek obrazkowych, 

które, choć w mniejszym stopniu, 

ale są objęte teorią Nikolajevej 

i scott (12). chodzi tu o typy ksią-

żek o charakterze nienarracyjnym 

operujące w jednym przypadku 

wyłącznie obrazami, w drugim zaś 

obrazami i słowami. są to książki 

obrazkowe, w których obrazy nie 

mają sekwencyjnego charakteru 

i nie są złączone żadną fabułą,  

a ich znaczenie edukacyjne jest 

szeroko eksploa-

towane. Należy 

do nich wyjątko-

wa książka,  świe-

żutka laureatka 

bolog na ragazzi 

award 2014 

w kategorii „non-

-fiction” autor-

stwa jehoszue 

kamińskiego 

i niezwykle 

utalentowanej 

młodej krakowskiej graficzki ur-

szuli palusińskiej, Majn Alef Bejs 

(wydawnictwo żydowskiego 

stowarzyszenia czulent). jest 

to książka, w której główną rolę 

odgrywają portrety (bryły) liter, 

a zasadniczym jej celem, oprócz 

wywołania estetycznego wra-

44



cackowska

książkę obrazkową tworzą nie tylko obraz i tekst, ale 
również paratek sty.

żenia (przeżycia), jest poznanie 

ich form, ale też i znaczeń. 

to tymczasem jedna 

z odsłon bogatej charakterystyki 

gatunku książki obrazkowej, do 

którego nie od-

wa żyłabym się 

zaliczyć komiksu. 

gdyby wszystkie 

komiksy rzeczywiście miałyby być 

książkami obrazkowymi, powinny 

spełniać jeszcze inne, bardziej 

detaliczne kryteria ram gatunku, 

sformułowane również w oparciu 

o badania prowadzone nad wieloma 

konkretnymi książkami obrazko-

wymi, ale także ich charaktery-

styczne, morfologiczne cechy oraz 

funkcje, jakie pełnią w kulturze.

zwróćmy się wpierw ku funkcjom, 
treściom i wartościom…
gdyby komiksy miały rzeczywiście 

być książkami obrazkowymi, to 

znakomita większość z nich po-

winna być stworzona niewątpliwie 

dla adresata niedorosłego. wielu 

badaczy, zajmujących się głównie 

historią książki obrazkowej, łączy ją 

z jana amosa komeńskiego orbis 

Sensualium Pictus i dalej z Heinri-

cha Hoffmana Der Struwwelpeter, 

głównie ze względu na odbiorcę 

właśnie i dydaktyczny bądź peda-

gogiczny cel książki dla dziecka, 

nawet gdy początkowo nazywano 

ją książką z obrazkami (w polskiej 

literaturze najlepiej tymi wątkami 

zajmują się janina wiercińska oraz 

janusz dunin, zaś w anglojęzycznej 

barbara z. kiefer, penni cotton, 

teresa colomer). książki beartrix 

potter z początku wieku XiX, pomi-

mo iż rozpoczęły nową erę w roz-

woju gatunku i wyznaczyły swego 

rodzaju kanon klasycznej książki 

obrazkowej, nadal niosły w swym 

przekazie obowiązującą wówczas 

pedagogię i wartości. współczesne 

książki obrazkowe, szczególnie te 

podejmujące tak zwane tematy 

trudne, tak samo są medium przeka-

zu jakichś treści, 

zmieniających 

się społecznych 

wartości, często 

kontrowersyjnych ze wzglę du na 

ciągle jeszcze silnie obecną w kul-

turze dla dzieci zasadę ad usum 

Delphini. w tym zakresie komiks 

znacznie szybciej dokonywał 

przekroczeń, głównie dlatego, że 

w swej istocie nie jest skierowany 

wyłącznie do dzieci. ponadto, poza 

treściami pedagogicznymi książki 

obrazkowe mają od zawsze eduka-

cyjny zamysł i potencjał; myślane 

są i wykorzystywane dla zdoby-

wania kompetencji językowych, 

dostarczania wzorców wizualnych 

– dziś w coraz większym znaczeniu 

w alfabetyzacji wizualnej, dającej 

zdolność rozróżniania komunika-

tów wizualnych, czytania obrazów 

zarówno przez młodszych, jak i star-

szych odbiorców, a nade wszystko 

są medium transmisji znaczących 

wartości społecznych. pomimo 

swego rodzaju obligatoryjności co 
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najmniej podwójnego adresata czy 

w ogóle współcześnie istotnego 

rozszerzenia kręgu odbiorców, nadal 

większość książek obrazkowych 

to książki dla dzieci, podczas gdy 

komiksy są skierowane często do 

dorosłych odbiorców. trzeba jed-

nak przyznać, że ta zacierająca się 

granica odbiorcy w gatunku książki 

obrazkowej, pomimo zachowania 

formalnego porządku wydawnicze-

go, najlepiej ujęta w ostatniej książ-

ce wybitnej kanadyjskiej badaczki 

sandry l. beckett, z pewnością po-

służyłaby utrzymaniu tezy szyłaka.

pozostało jeszcze przyjrzeć się choć 
trochę formie…
książka obrazkowa jest obiektem 

integralnym, jej całość tworzą nie 

tylko te najważniejsze jej elementy: 

obraz i tekst (jak wykazano, czasem 

tylko obraz), ale również paratek-

sty (zob. genette: 5), takie jak: 

tytuł, format, typografia, okładka, 

wyklejka, stopka redakcyjna, które 

przez badaczy uznawane są za 

znaczący dla całej książki motyw 

relacyjności obrazu i tekstu (zob. 

Nikolajeva, scott: 241), pozwalają-

cy całą książkę obrazkową widzieć 

jako estetyczny obiekt (sipe: 23-42). 

genette określił peritekstem te 

komponenty, które włączone są 

w konwencję książki, epitekstem 

te, które są na zewnątrz książki 

(jej recenzje itp.), zaś paratekst 

odnosi się do obu tych elementów, 

co zawierać się może w formule: 

paratekst = peritekst + epitekst. 

zagadnienie to jest nazbyt szerokie, 

bo interesujące z punktu widzenia 

sztuki książki, odrębności cech 

morfologicznych książki obrazko-

wej, ale też i alfabetyzacji wizualnej 

i edukacji estetycznej, a na takie 

rozważania nie ma tu miejsca. zo-

staje ono przywołane ze względu na 

ukazanie obszaru dystynkcji między 

książką obrazkową a komiksem. 

powtarzając za lawrencem r. si-

pem, takie elementy paratekstu, 

jak okładka i wyklejka, znacznie 

bardziej utrzymują efekt wrażenia 

na odbiorcy w książce obrazkowej 

właśnie aniżeli w jakimkolwiek in-

nym gatunku (literackim). w moim 

przekonaniu są one niezwykle istot-

nymi, charakterystycznymi cechami 

książki obrazkowej, w które nijak 

nie wpasowują się komiksy (zwłasz-

cza – wedle kwantyfikującej tezy 

szyłaka – „wszystkie komiksy”).

przyjrzyjmy się zatem 

okładce i wyklejce. zadanie okładki 

w książce obrazkowej jest szcze-

gólne. Nikolajeva i scott wskazują, 

że okładka w książce obrazkowej 

często pełni funkcję integralne-

go elementu narracji, zwłaszcza  i
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i ważnych w kulturze popularnej 

ikonotekstów zdają się być babcią 

i dziadkiem. uważam, że na serio 

nie można jednak powiedzieć, że 

dziadek łatwo może stać się babcią, 

ale babcia powinna mieć wąsy, 

by mogła być dziadkiem… 
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beckett, sandra l. Crossover Picturebo-

oks. A Genre for All Ages, routledge. 

New york-london: tylor&Francis 

group, 2012.
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of interpretation. cambridge: cam-

bridge university press, 1987.
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Picturebooks Work. New york-

-london: routledge, tylor&Francis 

group, 2006.

sipe, lawrence r. „picturebooks as 

aesthetic objects.” Literacy Teaching 

and Learning. t. 6. Nr 1 (2001).

wówczas, gdy nie jest powtórze-

niem żadnego obrazu z wnętrza 

książki, a nie jest – jak na przykład 

w powieści – elementem dekoracyj-

nym, skupiającym uwagę i wywołu-

jącym wyłącznie efekt pierwszego 

wrażenia (241). Narracja bowiem 

może zaczynać się już od zetknięcia 

z książka obrazkową, czyli od pierw-

szego przedstawienia zamieszczo-

nego na okładce, i tak sekwencyjnie 

przejść do ostatniego przedstawie-

nia na czwartej stronie oprawy. te 

uwagi mogłyby również dotyczyć 

komiksu, gdyby nie to, że wydania 

książek obrazkowych w znakomitej 

większości mają okładkę (oprawę) 

sztywną – w przeciwieństwie do 

komiksów. ten detal wydawniczy 

jest cechą bardzo – moim zda-

niem – dystynktywną , lecz nie 

bardziej aniżeli wyklejka charak-

teryzuje głównie książkę obraz-

kową. w książkach obrazkowych, 

szczególnie tych, które są w całości 

dziełem artystów, wyklejka – 

w przeciwieństwie do innych typów 

książek – jest świetnie wykorzysta-

nym miejscem na przedstawienia 

swego rodzaju dopełnień albo 

przeciwstawień zasadniczemu prze-

kazowi książki. wyklejka w książ-

kach obrazkowych jest szczególnym 

polem inwencji i popisów wolności 

artystów. dla przykładu podam 

małgorzata cackowska, phd, whose 

academic career has been largely devo-

ted to studying picture books, rejects the 

main premise of prof. szyłak’s article by 

advancing the opinion that comic books and 

picture books, though they share numerous 

similarities, exhibit substantial differences.

picturebooks and comics
an answer to prof. szyłak’s provocation

wyróżniające się 

graficzne opra-

cowanie marty 

ignerskiej książki 

z tekstem anny 

czerwińskiej-

-rydel Wszystko 

gra, która w swej 

zasadniczej części 

poświęcona jest 

instrumentom 

symfonicznym i ich znaczeniu 

w orkiestrze (wydawnictwo 

wytwórnia; moją recenzję tej 

świetnej książki zamieściłam na 

stronie instytutu książki: http://

www.instytutksiazki.pl/ksiazki-dla-

-dzieci,aktualnosci,27178,wszyst-

ko-gra.html). wartością dodaną 

w niej jest to, że na obu wyklejkach, 

początkowej i końcowej, spotkamy 

niezwykle humorystyczną (zupełnie 

nie związaną z immanentną treścią 

książki) opowieść wizualną, stano-

wiącą nie tylko przegląd i typologię 

melomanów, ale przede wszystkim 

obraz bogactwa i różnorodności 

społecznej reakcji na sztukę.

może na powyższym zakończę…
Nie odniosłam się do wszystkich 

kwestii, które w swym tekście – 

trzeba przyznać – dość prowokują-

co formułuje jerzy szyłak, bo nie 

zawsze miały one merytoryczny 

związek z tezą, do 

której się w moim 

artykule odnosi-

łam. Na przykład 

nie uważam, iżby 

książka obraz-

kowa przeży-

wała aktualnie 

swoje „piętnaście 

minut”. może 

ów termin 

„picture book” w publicznym obiegu 

owszem, zwłaszcza że – jak wskazy-

wałam na początku tej wypowiedzi 

– służy głównie celom autopromocji 

artystów i publicystów, ale z pew-

nością nie jest to płonne wzejście 

książki obrazkowej, bo twórczość 

w zakresie tego medium kulturowe-

go jest – tak sądzę – nieograniczona. 

zarówno książka obrazko-

wa, jak i komiks są ikonotekstami, 

aktualizującymi się w odbiorze, są 

formami bardzo dynamicznymi, 

ulegającymi licznym przeobra-

żeniom wraz z wynajdowaniem 

coraz to nowych mediów i środków 

artystycznego wyrazu i nie po-

zostają obojętne na wszystko, co 

dzieje się w kulturze, tym samym 

wpływają na siebie ogromnie. obie 

wykorzystują wzajemnie osiągnię-

cia z innych obszarów, by często 

tworzyć nowe jakości we wła-

snych. w rodzinie współczesnych 

termin 
„picturebook” 
służy głównie 

celom autopro-
mocji arty stów 
i publicystów.
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