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ODSUNĄĆ ZASŁONY CZASU 
Powieść Vasconcelosa nie jest w Polsce 

powszechnie znana - do czasu wydania przez 
wydawnictwo Muza nowego przekładu była 

trudno dostępna - ale ma spory zastęp zaprzy
sięgłych wielbicieli..Książka kopie po emocjach" 
- wyznała w internetowym pamiętniku blogerka 
chiara76. W innym (batumi) czytamy:„Klimatjak 
w Małym Księciu, tylko Mały Książę tak sobie mi 
się podobał, a ta ks i ążka bardzo. Ciekawe, ilu 
takich Zeze mieszka w mojej okolicy?''. Z kolei 
Maja na grono.net: „Znacie może Maje drzewko 
pomarańczowe J. Vasconcelosa? Najpiękniejsza 
książeczka, jaką czytałam .. :' 

Wydana po raz pierwszy w 1968 r., książka ta 
uznawana jest za jedno z najważniejszych doko
nań rodzimej literatury ubiegłego wieku. Trafiła 
na listę lektur szkolnych, stała się kanwą filmów, 
seriali i przedstawień teatralnych. Wiernych 
czytelników znajduje na całym świecie; prze
łożona dotąd na 32 języki ukazała się w 19 kra
jach. Pierwsza edycja francuska w ciągu kilku 
miesięcy osiągnęła nakład 100 tysięcy egzem
plarzy. Ciekawe, że jej popularność nie ograni
cza się tylko do kręgu szeroko pojętej kultury 
Zachodu - w 2003 roku w Korei wydano liczącą 
ponad 200 stron komiksową wersję powieści. 

Bestseller od trzech pokoleń. Ale w odróż
nieniu od wielu innych, cieszących się wielką 

choć krótkotrwałą popularnością, ta książka ist
nieje w pamięci czytelników na zasadach, które 
stają się udziałem prawdziwie wybitnych dziel. 
Do niej się wraca. 

Współczesna pisarka brazylijska Heloisa 
Bacichette wspomina, że czytała Moje drzewko„. 
jako dziewczynka, później jako nastolatka 
i wreszcie jako dorosła. I chociaż te akty lek
tury dzieliła różnica doświadczeń i lat, to jednak 
powieść „uczucia wzbudzała takie same: mie
szaninę radości (magia zabaw i pomysłów Zeze) 
oraz smutku, wynikającego z braku wrażliwości 
dorosłych na magiczny świat dzieci''. 

Szukając odpowiedzi na pytanie o przy
czyny tego zjawiska, francuska krytyczka Claire 
Baudewyns zwracała uwagę, że w powieści 
Vasconcelosa współistnieją dwa światy: rzeczy
wistość i wyobraźnia, pomiędzy którymi granica 
jest płynna. Na tej granicy w alchemiczny spo
sób rodzi się szczególna poezja. Rzeczywistość 
dostarcza trudnych doświadczeń , a wyobraźnia 
- unieważniając bolesne kontury życia codzien
nego, oddalając smutki i ból - daje głównemu 
bohaterowi wolność i szansę na upiększe

nie niewesołej egzystencji. Przejście pomię 

dzy tymi światami symbolizuje również przej
ście od świata dzieciństwa do dorosłości , zna
czonej barierami, niepewnością, koniecznością 
podejmowania trudnych decyzji. W tym sen
sie powieść Vasconcelosa ma charakter inicja
cyjny: pomaga dojrzewać do dorosłości. Autor 
podejmuje trudne tematy, takie jak przemoc 
w rodzinie czy śmierć, ale - zdaniem Baudewyns 
- czyni tak po to, by przekazać pełną optymizmu 
prawdę: jeśli zachowasz serce dziecka, szczęście 
zawsze będzie w zasięgu ręki. 

Tych kilka uczonych zdań nie wyjaśnia jed
nak, dlaczego powieść, mającą pomagać w doj
rzewaniu, tak chętnie czytają również dorośli. 
Klucz do zagadki tkwi w perspektywie: przy
gody małego urwisa o gorącym sercu opowiada 
mężczyzna dojrzały, szukając w głębokim dzie
ciństwie zrozumienia samego siebie jako doro
słego . Inaczej niż w Ferdydurke Gombrowicza, 
gdzie Józio, przemocą cofnięty w świat szkolnej 
opresji, podlega „upupieniu'; w Moim drzewku 
pomarańczowym dorosły wraca w krainę dzie
ciństwa dobrowolnie, szukając energii potrzeb
nej w codziennym życiu, szukając prawd niegdyś 
znanych, a o których przez dziesięciolecia doro
słości zdąży/zapomnieć. To odwrotność inicjacyj
nej podróży, reanimacja wewnętrznego dziecka. 

W tym sensie zabieg Roberta Talarczyka 
(który od czasów studenckich należy do taj-

nego bractwa miłośników Mojego drzewka„.), 
polegający na obsadzeniu w roli Zeze doro
słego aktora, któremu partnerują dzieci, nabiera 
szczególnego znaczenia, przekraczającego gra
nice teatralnej konwencji. Kuba Abrahamowicz 
nie gra tu pięciolatka: on tego brzdąca w sobie 
poszukuje, on do niego dociera, rozsuwając 

zasłony czasu. 
Kroczy w ten sposób śladami autora. Jose 

Maura de Vasconcelos (1920-1984) napisał 

tę powieść w wieku 48 lat, czerpiąc obficie z oso
bistego doświadczenia. Urodził się, jak Zeze, 
w ubogiej rodzinie indiańska-portugalskiej, 

został przez rodziców oddany krewnym, mają
cym lepsze warunki do wychowania chłopca. 
Studia na wydziale lekarskim przerwał po dru
gim roku, po czym musiał podejmować się róż
nych prac: na plantacji bananów, jako trener 
bokserski, rybak, nauczyciel. Pracował też jako 
model dla artystów, dzięki czemu doczekał się 
monumentu: rzeźbiarz Bruno Giorgi uwiecznił 

go w Pomniku Młodzieży umieszczonym w gma
chu byłego brazylijskiego ministerstwa edukacji. 

Zadebiutował w wieku 22 lat, po latach 
został cenionym powieściopisarzem, występo
wał w filmie i telewizji (zdobywając nagrody 
aktorskie}, pisał scenariusze. Trafił do brazylij
skiej elity kulturalnej, choć nadal żył skromnie, 
bez ekstrawagancji. Pisząc Moje drzewko poma
rańczowe, zastanawia/ się nad niezwykłymi kole
jami własnego życia - i przyniosło mu to świa
tową sławę. 

Opowieść o Zeze to historia urwisa, jak Emil 
ze Smalandii Astrid Lindgren. I liryczne przypo
mnienie prostych a ważnych prawd, jak Mały 
Książę. Dzieciom i młodzieży pomaga wkraczać 
w dorosłość. Dorosłym przypomina, by pielę

gnować dziecko w sobie„. i jeszcze o czymś, 
na co zwraca uwagę Heloisa Bacichette: żeby 
wychowując dzieci, słuchali ich z uwagą i sza
cunkiem, na jaki zasługują . 
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