Paulina Kujaczyńska • O pięknie formy i treści...

Paulina Kujaczyńska

http://dx.doi.org/10.12775/Tek.2019.011

O pięknie formy i treści,
czyli krótko o Mirabelce
Cezarego Harasimowicza

Oczywiście! Jestem żywym przykładem na to, że książka, pozornie
skierowana do dzieci, może zachwycić nawet dojrzalszego czytelnika.
Arcydziełem, które chciałabym omówić, jest powieść Mirabelka autorstwa Cezarego Harasimowicza. Książka roztopiła moje serce nie tylko
ze względu na wzruszającą historię, jaką opowiada, ale także dlatego,
że jest małym dziełem sztuki, o co zadbała m.in. Marta Kurczewska,
ilustrując opowieść oraz projektując okładkę.
Książka ma format nieco większy niż tradycyjnie, ma wymiary
165 × 215 mm. Mirabelka ma twardą okładkę, która spełnia funkcję
ochronną – chroni przed zniszczeniem przez dziecięce rączki. Tył
książki zawiera krótki, niewiele mówiący o historii opis, a także adres
strony internetowej Wydawnictwa Zielona Sowa, gdzie można znaleźć więcej informacji o bohaterach powieści. Tradycyjnie na czwartej
stronie także numer ISBN oraz logo różnych patronów. Grzbiet jest
zaokrąglony, widnieje na nim tytuł powieści, nazwisko autora i nazwa
wydawnictwa. Przód książki to jedna z piękniejszych okładek, jakie
widziałam. Tło okładki to stonowane kolory, odcienie szarości i bieli,
które nie odwracają naszej uwagi od pierwszego planu – tytułowej mi-
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rabelki odzianej w mnóstwo kolorów – zieleń, żółć, pomarańcz i złoto.
Jej gałęzie rozchodzą się w różne strony, a kiedy przyjrzymy się bliżej,
możemy dostrzec złote wypuklenia symbolizujące owoce drzewka, które przepięknie mienią się w świetle pod różnym kątem. Pod mirabelką
Kurczewska umieściła małą dziewczynkę – Dorkę, główną bohaterkę,
która dzięki temu, że jest dzieckiem, może rozmawiać z drzewkiem.
Postacie bardzo się ze sobą zaprzyjaźniły, widać to nawet na okładce –
najniższe gałęzie otulają głowę Dorki, a koralki z jej naszyjnika łączą
się z owocami mirabelki i razem unoszą się w górę. W prawym dolnym
rogu widnieje imię i nazwisko autorki ilustracji, a bliżej lewego górnego rogu umieszczono nazwisko autora oraz tytuł. Bardzo podoba mi się
użycie takiego kroju, jest czytelny, a stopień pisma jest wystarczająco
duży, aby był widoczny, ale nie skupiał na sobie całej uwagi. Połączone
litery przypominają odręczne pismo dziecięce ze szkolnych lat. Kolor
tytułu nie jest przypadkowy, do barwy pnia mirabelki – ciemny brąz
z przebiciami jasnych odcieni.
Gdy otwieramy książkę, mamy do czynienia z czwórką tytułową,
poprzedzoną wyklejką, której kolor jest identyczny co pozostałych
stronic. Na karcie przedtytułowej widnieje tytuł Mirabelka, a od „l”
odchodzą delikatne zdobienia liści. Strona verso to strona redakcyjna,
z której dowiadujemy się wszystkich najpotrzebniejszych informacji
o autorze, ilustracjach, redakcji oraz wydawnictwie. Następnie widzimy
stronę tytułową. Motyw drzewka, jest obecny praktycznie na każdej karcie powieści. Tytuł Mirabelka, podobnie jak na stronie przedtytułowej,
zawiera zdobienie, jednak tym razem jest ono znacznie bardziej rozbudowane. Od litery „m” odchodzi wielka gałąź z liśćmi drzewa. Dzięki
zastosowaniu koloru kory drzewa w tytule książki, Marta Kurczewska
obdarowuje czytelnika mnóstwem roślinnych zdobień i wszystko jest
spójne kolorystycznie. Następne karty poświęcono na dedykację, bar-
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dzo krótką, ale stronice nie pozostają puste – również tutaj możemy
podziwiać pracę ilustratorki.
Przechodząc już „do środka” powieści, można zauważyć, że numery poszczególnych części wzbogacone są o symboliczne dwa listki
mirabelki, a podrozdziały lub nowe wątki zostały oddzielone od siebie
rysunkiem trzech kwiatków, płatków lub owoców tytułowego drzewa.
Jeśli chodzi o ilustracje historii – są przepiękne. Nieważne, ile razy
sięgam po tę pozycję, za każdym razem się nimi zachwycam. Niektóre
rysunki przedstawiają scenę, o której jest mowa, inne uzupełniają tekst
i ukazują to, co czasami lepiej zobaczyć, by móc to sobie wyobrazić. Ich
ułożenie także jest różne – niekiedy rysunki są tłem utworu, a czasami pojawiają się z boku lub w rogu, przez co ubarwiają i modyfikują
kształt tekstu.
Ilustracje są naprawdę magiczne, wprowadzają niesamowity nastrój i pozwalają przenieść się czytelnikowi do świata opowieści oraz
poczuć klimat dawnych lat. Niestety, małym mankamentem może być
to, że niektóre ciemnoszare ilustracje, które pełnią funkcję tła tekstu,
zlewają się z nim i to może utrudniać czytanie nie tylko młodszemu,
ale nawet starszemu odbiorcy. Takich stron jest na szczęście niewiele,
a na bardzo ciemnych kartach zastosowano biały kolor fontu.
Bardzo ciekawa i nietypowa jest numeracja stron – poszczególne
numery znajdują się po bokach, a nie na dole karty. Warto skupić się
również wyglądzie tekstu. Stopień pisma jest większy niż w tradycyjnych książkach, a szeryfowy krój z pewnością ułatwia lekturę małemu
czytelnikowi, a przy okazji jest bardzo przyjemny dla oka i tworzy
spójną całość z ilustracjami. Nie bez powodu na stronie wydawnictwa została podana informacja o wieku odbiorcy. Zielona Sowa mówi
o przedziale 9–11 lat. Czasami tekst znajduje się zarówno na lewej, jak
i na prawej karcie, przeważają krótkie zdania, ale są także takie, które
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wymagają uwagi, skupienia oraz pewnej biegłości w czytaniu. Może
to stanowić wyzwanie dla kogoś młodszego, jednak, przy wsparciu
dorosłego, warto sięgnąć po tę pozycję.
Mirabelka to piękna opowieść poruszająca tematykę wojny, przyjaźni i przemijania. Zachwyca nie tylko swoją historią, ale także bogatymi
ilustracjami, dlatego nieważne, ile czytelnik ma lat, ponieważ każdy
znajdzie w niej coś dla siebie oraz odkryje w niej inną prawdę życiową.
Lektura wzbudza wiele emocji, czasami bardzo skrajnych, od śmiechu
przez smutek do wzruszenia, dlatego uważam, że to niesamowicie
cenna pozycja, którą warto mieć na swojej półce, czytać i opowiadać
o niej innym.
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