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SŁÓWKO D DZIECI 

Była kiedys „Kaczka Dziwaczka", którą w uroczym wierszyku powołał do życia Jan Brzechwa, ka
żąc jej wszystko robić na opak. 
Zgoła inaczej jest jednak z „Ka.czką Działaczką". Zbigniew Poprawski który napisał sztukę pod 
takim iwłaśnie tytułem, uczynił z postaci tytułowej ucieleśnienie cech niezwykle dodatnich. Jako 
bohaterka pozytywna nie jest jeooak Kaczka Działaczka w żadnym wypadku schematyczna, jak 
kiedyś określano pap~eroiwe postaci, wymyślone przez autorów, którzy nie licząc się z prawdą ży
cia próbowali kreować bohaterów pozytywnych, jakby wypatroszornych. W postaciach tych nie 
biły żywe serca i kojarzyły się one chyba tylko z wyidealizowanymi, cukierkowymi postaciami 
aniołów ze szmirowatych oleodruków. 
Kaczka Działaczka, której wypadło żyć wśród takich postaci jak prezes Chrapałko, fryzjer Brodo
wąsik, kucharz Knedelek, panna Liścik i pan Ziewałko, nie mogła pozostać obojętna na wszyst
ko, co działo się wokół niej. A działo się niedobrze. 
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O tym zaś, co się działo, mow1ą dostatecznie wyrazme takie nazwiska jak Chrapałko i Ziewałko. 
Co w tej niedobrej sytuacji mogła zdziałać Kaczka Działaczka będąc sama jedna? „Jako kaczka 
mówi ona o sobie - mogę naj.wyżej zmieść jajko". Nie mogła jednak znieść tego, by działo się 
wokół niej - tak jak się działo. 
Cóż więc zrobiła? Nie uprzedzając wypadków stwierdźmy tylko ogólnie, że skorzystała z takiej 
potęgi, jaką jest prasa. 

A prasa to oczywiście także i „świerszczyk". 

Czy jednak nie za dużo powiedzieliśmy? 

A zatem już więcej arni słówka. 
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